
 
 
 
 
 

 

Länsbygderådet Kronoberg    Kansli: Ringvägen 4, 360 76 Älghult 
Ordförande Albert Karlsson        Tel:  0481-633 63,   mobil: 0730-47 36 83 
Grysshult Pl 2470,  278 93 Strömsnäsbruk   E-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com  
Tel. 0433-410 70,  mobil: 070-593 47 75,  albertk@telia.com  www.helasverige.se/kronoberg    Deadline nr 4-2009:  1/11 

- en medlemsskrift för bygdegrupperna i Kronobergs län.     Utgivare: Länsbygderådet     Nr. 3 - 2009 

Vad är Länsbygderådet Kronoberg? Vad gör vi just nu? 
För Er som fortfarande undrar så är länsbygderådet Kronoberg är en så kallad ”förlängd arm” av 
riksorganisationen Hela Sverige ska leva som har sitt säte i Stockholm. Man har så kallade Länsbygderåd 
fördelade i varje län i vårt avlånga land. Ser lite olika ut beroende på hopslagningar som görs vartefter 
som tiden går. MEN HÄR i vårt län KRONBERG, finns VI alltså. I länet har vi åtta kommuner. 
I länet finns två Leaderområden, vilket innebär att våra åtta kommuner blivit uppdelade, något som gör 
vårt arbete lite svårare, men inget som inte går att lösa givetvis. I Leader Linné ingår alltså från vårt län: 
Ljungby, Markaryd, Älmhult, Alvesta och Växjö. I Leader Sydost ingår från vårt län: Lessebo, Tingsryd 
och Uppvidinge. Nyligen har vi fått en projektansökan LISA - se nedan- beviljad i Leader Sydost. Den 
berör alltså endast de kommuner som ingår i Leader Sydost. En liknande projektansökan kommer att 
sökas hos Leader Linné så vi kan arbeta likvärdigt över hela vårt Kronoberg.  
 

Vad har vi på gång nu då? Jo, projektet heter LISA 
L= Lokala utvecklingsplaner 
I= Interregionalt 
S= Samarbete 
A= Arrangemang 
 

Kick-Off 
Den 24/9 kl. 17.15 - 21.00 på Kosta Boda Art Hotel 
Kick-Off inbjudan finns redan utsänd. Den riktar sig till alla våra medlemsföreningar i Lessebo, Tingsryd 
och Uppvidinge kommun, samt de i Länsbygderådets styrelse som representerar dessa kommuner .Varje 
medlemsförening kan kostnadsfritt delta med max 2 personer.  
Anmälan till kansliet senast den 17 september. 
 

Vi kommer att ha Jan Johansson som entusiasmerar oss till att verkligen vilja och våga skriva en Lokal 
Utvecklingsplan som ska gynna hela bygden och kommunen.  
De 15 första godkända Lokala utvecklingsplanerna kommer att ges ett stöd med högst 15.000:- 
inkl. moms för att kunna genomföra aktiviteter under år 2010 inom ramen för den lokala LUP 
(Lokal utvecklingsplan)  
 

Projektet innehåller också kompetensutveckling för samma målgrupp som ovan. 
Projektkunskap del 1: Idéutveckling, syfte/mål, projektledning 
Projektkunskap del 2: Projektekonomi (budget, redovisning och arkivering) 
 

Detta projekt är alltså till för våra medlemsföreningar. Vet ni någon förening som inte är medlem hos oss 
och vill vara med? Kontakta i så fall vårt kansli. 
Har ni frågor om något? Kontakta vårt kansli och/eller din egna kommunrepresentanter, vi har två 
ledamöter per kommun.  
 

I dagsläget har vi en vakant plats i Markaryd och en vakant plats i Lessebo. Är DU sugen på att sitta som 
representant eller vet du någon annan? Kontakta kansliet! 
 

Den 10/9 kommer vi att ha ett möte med Leader Linnés verksamhetschef Annika Nilsson för självklart 
måste väl våra resterande kommuner få samma möjligheter som Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge 
erbjuds nu. Ta tillvara detta som erbjuds, det blir en spännande resa. Välkomna! 

 

 

Vad händer ute i länet? Skriv en rad till nästa blad! 



Boka in dig och dina medarbetare på den 8:e Landsbygdskonferensen i rad i Emmaboda den 21-22 
Okt 09.  Konferensen har blivit en ”institution” för människor med intresse för landsbygdsfrågor .

I år kan vi, förutom en mängd andra intressanta föreläsare, stolt presentera kommunalrådet i Kalmar 
Johan Persson. Johan ska att berätta om  ”Hela Kalmar ska leva” som är den paroll kommunen arbetar 
efter. Kalmar blev vald till årets kommun av riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” 2009.
Dessutom överraskar vi med ingen mindre än vår förre stadsminister Göran Persson, som är ett exempel 
på en person som bytt yrkesbana och förverkligat en dröm om ett liv på landet. Göran kommer bl.a. att 
tala om hur stad och land är beroende av varandra för att Sverige skall få en hållbar ekonomisk tillväxt.

På konferensen samlar vi regionala aktörer i tre län till en kraftsamling kring landsbygdsutveckling. Vi 
kan konstatera att dagarna har utvecklats till en mötesplats, där parter på lokal, regional och nationell 
nivå utbyter information och erfarenheter.
Målgrupp för konferensen är olika intressenter för landsbygden såsom lantbrukare, andra entreprenörer 
som verkar på landsbygden, boende på landsbygden, eldsjälar samt tjänstemän i kommuner och offent-
lig förvaltning samt andra organisationer som jobbar med och för landsbygden. Förra året deltog drygt 
250 personer, i år siktar vi på att bli ännu fler!

Med konferensen i år vill vi:
• skapa en arena där vi gemensamt skapar framtidens strategier för landsbygdsutveckling 
• inspirera och sprida goda exempel
• fokusera på tre S: Service, småskalighet och social ekonomi
Om du arbetar som kommunal eller annan tjänsteman så rekommenderar vi dig att försöka se till att 
sponsra regionens eldsjälar, så att de har möjlighet att deltaga.  Behöver du extern finansiering för detta, 
ta gärna kontakt med närmsta Leader-kontor och/eller Länsstyrelse så hjälper de dig vidare. 

Vi återkommer efter sommaren med ett mer exakt program, men hoppas att du redan nu bokar av dessa 
dagar i din almanacka och hjälper oss att sprida denna information till ditt kontaktnät.

Information: Detaljinformation och anmälan: www.emmaboda.se/landsbygdskonferens 
Pia Holgersson, 0455 – 61 50 08, pia.holgersson@velopia.se 
Weronica Stålered, 0471.24 90 13 weronica.stalered@emmaboda.se

 

  

Välkommen!

Landsbygdskonferens i Emmaboda 
21-22 Okt 2009 

Göran Persson        Johan Persson



Inbjudan till Byavind III – Kosta den 15-16 oktober. Till deltagare från Götaland. 
 

Hur kan vindkraften vara till nytta för 
kommun och lokalsamhälle? 
Seminariet arrangeras av Nätverket för Vindbruk, Hela Sverige ska leva och av Kronobergs länsbygderåd. 
Delar på värdskapet gör Lessebo och Uppvidinge kommuner. 
Seminariet pågår från lunch till lunch och är begränsat till 30 deltagare. Ett första seminarium hölls i Piteå den 
28-29 april med deltagare från Norrbotten med fokus på bygdepeng, ett andra seminarium blir i Söderhamn den 
16-17 september, med fokus på kooperativ och lokalt ägande. 
 

Frågeställning 
Vindkraftsutbyggnaden har till slut satt ordentlig fart även i Sverige, och vindkraftverken växer som svampar ur 
jorden. Intresset för att bygga vindkraftverk är stort även på småländska höglandet där många stora projekt 
planeras eller tillståndsprövas. 
Vad får det för konsekvenser för landsbygden, kommuner och lokalsamhällen? Gynnar det den lokala 
ekonomin, på kort och lång sikt, eller kommer pengarna som vindkraften genererar att blåsa iväg någon 
annanstans? Kan vindkraften ägas och drivas lokalt, så att den blir till nytta för bygden? 
 

Fokus 
För detta seminarium lägger vi fokus på Vindkraft på lantbruk och i skogsbygd. Hur ska markarrendeavtal för 
vindkraft vara formulerade? Kan lantbruk och företag, och deras organisationer som Södra Skogsägarna, själva 
äga och driva vindkraftverk? Vi hoppas under seminariet tillsammans kunna formulera en agenda, en politisk 
plattform, för att stärka vindkraftens lokala nytta. 
 

Varmt välkomna hälsar 
Cecilia ”Cicci” Andersson, Hela Sverige ska leva, Emma Hagel Kronobergs Länsbygderåd och 
Tore Wizelius, Vindform. 
 

Pris per person inklusive moms: 
Seminarium 475 kr. Middag trerätters den 15:e oktober 395 kr 
Logi del i dubbelrum 1210 kr/person. Logi enkelrum 1660 kr/person 
Seminarium, logi och middag äger rum på Kosta Boda Art Hotel. Meddela om specialkost. 
Antalet är begränsat till 30 personer.  
 
Namn: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adress: …………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

Telefonnummer: ……………………………………..….E-post: ………………………………………………………… 
 

Fakturaadress: ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Organisationsnr: ………………………………………………… 
 

Deltar på middag 15/10         
 

Ej fisk          
 

Övrig specialkost: ……………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Deltar på studiebesök 15/10     
 

Logi på Kosta Boda Art Hotel 
Enkelrum        
, 

Del i dubbelrum       
 

Dubbelrum delas med: ……………………………………………………………………………………………….……… 
 

Ur programmet: Studiebesök till nybyggt vindkraftverk i Hageskruv.  
Föredrag: *Vindkraft på lant- och skogsbruk. *Vindkraft och landsbygdens utveckling. *Qvinnovindar – en 
ekonomisk förening för och av kvinnor.  
Markavtal och förhandling. Nyttan av att samarbeta med din kommun. Gruppdiskussioner med redovisning. 
Rapport från regeringen. ”Hur Hjo byggde både egen vindkraft och eget elnät.” 
Kontakta Emma på kansliet för detaljerat program och mer info. 

Anmälan till Emma på 
kansliet senast 25 sep. 

V Ä L K O M M E N !

 



Ny handlare sökes till DädesjÖ 
Vi söker en serviceinriktad person/familj, som värdesätter ett boende på landsbygden med allt vad det innebär 
såsom frisk luft och en avstressad miljö med närhet till naturen. Vi är en ekonomisk förening som äger 
affärshuset och är till för att stötta dig/er samtidigt som du/ni stöttar oss i vår strävan att ha en affär i byn. 
Vi erbjuder:*Bra boende med förmånliga villkor, mitt i kyrkbyn.  *Närhet till skola och barnomsorg mm. 
För mer information kontakta Åke Svensson, Dädesjö Ek.För. 360 42 Braås 
0474-34005  eller 070-345 93 02      E-post: ake.svensson.dadesjo@gmail.com       www.dadesjo.se 

Projektet ”Tryggare Landsbygd” 
Projektägare: Civilförsvarsförbundet  (CFF). Samarbetspartner är bland annat Länsbygderådet Kronoberg. Vi 
vill påminna om vikten av att leva och bo tryggt på vår landsbygd. Detta underlättar om man har information 
och kunskap hos våra invånare. Denna information och kunskap i form av kurser som till stor del är 
kostnadsfria kan Civilförsvarsförbundet erbjuda. Passa på att tag kontakt med Berne Strömqvist, som finns på 
huvudkontoret i Växjö. Det finns också CFF-representant/er i samtliga länets kommuner, men Berne vägleder 
er till dem på ett smidigt sätt. 
Ring och/eller e-posta: Berne Strömqvist  Tel 0470-166 75  Mob 070-523 96 27  E-Post: civil@vaxjo.se 

KRIS I REPRIS - en uppföljning av projektet 
Modell Glasriket – Kampen för jobben som ABF och Fabriksarbetarförbundet bedrev för 30 år sedan. 
Under krisen på 1970- och 1980-talen var 400 människor i det småländska glasriket aktiva i ett trettiotal 
studiecirklar i 22 glasbruksorter. De forskade i och skrev sin egen historia samt startade Framtidscirklar. 

Nu i höst startar studiecirklar i alla de orter där det finns intresse. Alla är välkomna att mötas för att diskutera vad 
som har hänt de senaste trettio åren och framför allt hur vi kan vara med och påverka framtiden i Glasriket! Ett 
samarbete mellan ABF och Industrifacket Metall 
INTRESSERAD? Kontakta projektledare Annette Krahner 070-618 77 84  krisirepris@hotmail.com 

En ny alkohollag 

är på gång. Saxat ur Hela Sverige Ska Levas yttrande till betänkandet ”En ny alkohollag”  (SOU 2009:22) 
”Hela Sverige ska leva har 4 500 lokala utvecklingsgrupper och 40 organisationer, de flesta landsomfattande, 
som medlemmar. De lokala föreningarna anordnar sammankomster av olika slag, till exempel byfester, 
hemvändardagar, danskvällar, temakonferenser mm. Vid en del av dessa träffar finns önskemål om att servera 
alkoholhaltiga drycker . 
Vi anser att ansökningsförfarandet för tillstånd idag är för krångligt och att tillstånden är förknippade med 
alltför för höga kostnader för små ideella föreningar. Det borde vara möjligt för en förening att få tillstånd att 
servera åtminstone öl och vin på enstaka offentliga tillställningar genom ett förhållandevis enkelt och billigt 
ansökningsförfarande. Den som söker tillstånd ska endast behöva lämna in ansökan på ett ställe och inte som nu 
hos kommun, polis m fl.” 

Sammanfattning av regeringens beslut om nya strandskyddsreglerna 
Riksdagen beslutade om nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika 
delar av landet. Lagändringen innebär att det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet ökar. 
Kommunerna kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Med 
åtgärder som främjar landsbygdutvecklingen avses sådana som långsiktigt kan antas ge positiva 
sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, till exempel 
turistverksamhet och bostäder för permanent- och fritidsboende. Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets 
intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. 
Reglerna ändras så att det i lagtexten preciseras vad man får beakta som särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet i samband med detaljplaneläggning eller för att ge en dispens. Detta gäller fr.o.m. 1 juli 2009. 

www.ekoreklam.se 


