
 

 

 
Ansvarig Utgivare: 
Hela Sverige ska leva, Kronobergs län 

Kansli 

Ringvägen 4 

360 76 ÄLGHULT 

Tfn/Fax: 0481-633 63 

E-post 

lansbygderadet.kronoberg@telia.com 

Helasverige.se/kronoberg  

facebook.se/helasverigeskaleva 

Vi vill passa på att tacka alla som 

deltog Och kämpade för ett Ja till 

Landsbygdsskolorna i Ljungby 

Kommun 

 

IDÉUTMANINGEN 28 mars 

Var ett mycket välbesökt och 

lyckat möte. Vi hoppas på att 

kunna genomföra liknande möten 

i flera av Kronobergs kommuner 

 

Besök vår hemsida, se ovan, 

klicka på Kalender här 

marknadsför vi era aktiviteter. 

Vi ser framemot ert material 

senast den 10 maj 

Vi önskar Er alla 

En Solig vår! 

 
Fotograf: Ida Jonsson 

Första Blåsippan hittad i Kronobergs 

enda Glesbygdskommun. 

Vet du namnet på kommunen? 

Mejla in ditt svar till Kansliet 

Första rätta svaret belönas med en 

hemlig vinst 

Ett hett Tips när det gäller att söka projektstöd, kolla 

med Allmänna Arvsfonden.  
 
Detta stödjer Arvsfonden 

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-

vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya 

idéer för att utveckla verksamheter för barn, 

ungdomar och personer med funktionsnedsättning på 

deras egna villkor. Vi vill ge organisationerna 

möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla 

verksamheten inom olika områden.  

Vi ger inte stöd till enskilda personer eller företag.  

Du kan söka två sorters stöd 

Arvsfonden erbjuder två sorters stöd - projektstöd, 

som ges till projekt, och lokalstöd, som ges till ny, 

om- och tillbyggnad av lokaler. Varje typ av stöd har 

särskilda kriterier som måste vara uppfyllda för att 

du ska få din ansökan beviljad. Under respektive 

sidor för de två stöden finns anvisningar för hur du 

förbereder din ansökan. Läs mer på 

www.arvsfonden.se eller kontakta vårt Kansli 
 

Landsbygdens Dag den 7 juli. Hör av dig om vad er förening har 

på gång så samordna vi en annonsering som vi brukar. Behöver 

du tips idéer? Hör av dig till  

Sven-Olof Sjöholm Tel. 0372-405 10 Arb. 0372- 130 90  Mobil. 0708-96 64 

29sosjoholm@hotmail.com  eller  

Lennart Fohlin Tel. 0459-821 21  

Mobil. 070-666 94 62 

lennart.fohlin@gmail.com 

 
NU! Är vi igång nu rullar Kronbladet, en gång i månaden, så se till 

att ta chansen att få med just ERA aktiviteter. Visa upp vad som 

händer hos just er. Skicka in era tips till vårt Kansli.  
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