
 

 

 

 

 

Kosläpp ett populärt Event! 2013-05-11  

Kosläpp hos Stefan Andersson i 

Kvartebo, Älghult i Uppvidinge 

 

 

Har ni haft Årsmöte i er Förening? 

Uppdatera er kontaktperson  

direkt genom att klicka här Tack för hjälpen! 

Vi önskar er Trevlig läsning & en skön vår! 

 

Ordföranderutan ! 

Hej! Jag heter Åke Svensson, jag tackar för 

förtroendet jag fick vid årsmötet Det är ett 

spännande uppdrag men också krävande. 

Jag har varit med sedan Länsbygderådet 

bildades och började som 

sammankallande i valberedningen. Efter 

några år blev jag föreningens kassör, ett 

uppdrag jag haft till sista årsmötet, då jag 

fick förtroendet att bli ordförande. 

Länsbygderådet arbetar med många 

frågor, min förhoppning är att vi framöver 

ska kunna koncentrera oss på vårt 

uppdrag som finns nedtecknat i ett 

tiopunktsprogram och att alla i styrelsen 

ska känna delaktighet och engagemang  

för uppdraget. 

På återseende 

Åke Svensson 

 

Kontakta Kansliet 

Tfn: 0481-633 63 Mobil: 0730-47 36 83 

Hemsida klicka här  

Gilla/Följ oss på Facebook här 

Vi har haft ett antal träffar med bl a Teliasonera, och 

Vind Workshop, mer om dessa möten finns på vår 

hemsida. Vi har arrangerat Processledarutbildningen 

Landsbygd 2.0  mer om denna kan ni läsa om på nästa 

sida. Steg två i denna utbildning innebär att ni alla 

föreningar har en möjlighet & en chans till hjälp. Då 

processledarna  behöver tre  skarpa lägen-Intresserad? 

Mejla här direkt 

http://www.facebook.com/uppvidingekommun
http://www.facebook.com/uppvidingekommun
mailto:lansbygderadet.kronoberg@telia.com
http://www.helasverige.se/kronoberg
http://www.facebook.com/helasverigeskaleva
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Processledarprogrammet Landsbygd 2.0. 

För ett par veckor sedan var jag iväg på en utbildning som heter Processledarprogrammet 

Landsbygd 2.0. Utbildningen var över en helg vilket är perfekt för de som jobbar. Den 

började på lördagseftermiddagen och slutade på söndagen vid lunchtid. Helgen började med 

en god lunch och efter det samlades vi och gick till salen där vi skulle utbildas.   

Vad är då landsbygd 2.0? 

”Landsbygd 2.0 är en metod för att mötas över generationsgränser och skapa givande samtal 

om nya gemensamma idéer som bidrar till den lokala utvecklingen”.  

Metoden är skapad av Vi Unga, U-land, Naturbruksgymnasiernas förening, JUF och 4H 

genom Hela Sverige ska leva. 

I utbildningen fick vi information om hur man håller i ett skarpt läge som är ett möte där vi 

använder metoden Landsbygd 2.0. En eller flera föreningar samlas till möte. Det ultimata på 

ett skarpt läge är om det finns blandade åldrar på personerna som medverkar i mötena då det 

är något som ska engagera och involvera alla generationer. Man sitter ner runt ett bord eller 

flera bord beroende på hur många som medverkar i mötet. Varje grupp får en spelplan med 

olika pratbubblor på. Jag som processledare läser upp en fråga angående landsbygden som de 

sedan ska diskutera i gruppen och även skriva ner i pratbubblorna. Processen ser ut som så att 

det börjar lite generellt med frågor om landsbygd och ju närmare målet man kommer, ju 

närmare kommer gruppen utvecklingen av en idé. När jag sedan går därifrån är målet att 

föreningen ska ha bokat tid för ett nytt möte där de fortsätter diskussionerna och planeringen. 

Mitt mål som processledare är att så ett frö i deras huvuden som de sedan kan fortsätta 

utveckla utan mig. 

Jag tycker att helgen var mycket trevlig och intressant. Jag lärde mig mycket nytt och fick lära 

känna nya trevliga människor. Nu kan jag ge mig ut i föreningarna och tillsammans med dem 

utveckla vår landsbygd och göra den mer levande. 

 Martina Dahlström 

 



Susanne Gäre - en mat- och jordbruksintresserad 

 debattör och opinionsbildare 
 

Hallaryds Sockenråd har i år fått en ny sekreterare i styrelsen. 

Att hon den senaste tiden har haft fullt upp i kölvattnet efter alla 

matskandaler påvisar vikten av hennes arbete. 
 

Åsa Dahlström  träffade henne på tu man hand och fick veta lite 

mer om henne.  

Här får ni ta del av den intervjun: 

 

Namn: Susanne Gäre 
 

Bostadsort: Hallaryd. 
 

Bakgrund: Hästtjej, arbetat på en gård, journalist, har bott i 

Frankrike i 17 år. 
 

Arbetar i dag som: Journalist och redaktör 
 

Det äter jag helst: Sjötunga Walewska 
 

Det äter jag aldrig: Lever 

Vad jag skulle ändra på om jag var jordbruksminister i en vecka: Om jag får fria händer 

skulle jag tala klarspråk och försöka få en bild av vad det är som styr dagens avveckling av det 

svenska jordbruket. 

Jag skulle även  utarbeta en politisk plan för hur jordbruket ska se ut och en strategi för hur 

livsmedelsproduktionen ska upprätthålla en god försörjning,  vad som än händer i världen. 
 

 

Vad var det som gjorde att du började 

intressera dig för jordbrukspolitik och 

vår mat? 

 

Jag tycker om att laga mat och alla smaker 

som finns i maten. När jag bodde i 

Frankrike väcktes mitt intresse för mat och 

vin, Frankrike är ju ett stort matland. Jag 

bodde på landsbygden och ville ha något 

eget att rapportera om och det blev naturligt 

att skriva om matproduktion och jordbruk. 

 

Vad hade du för målsättning när du och 

Gunnar Lyckhage skrev boken ”Maten 

och framtiden - Vart är vi på väg”? 

 

Jag ville skapa debatt om 

jordbruksproduktionen, maten vi alla äter 

och relationen däremellan. 

 

 

 

 

 

Vad tycker du är det viktigaste som 

Sverige har åstadkommit i både vår 

inhemska jordbrukspolitik och i EU? 

 

Djurskyddet är ett viktig steg men det kan 

vara svårt att genomföra. När det 

fortfarande finns länder där det är ont om 

mat är det svårt att prioritera t ex att hönsen 

ska ha rede i sina burar. 

Förbättringen av djurtransporter har varit 

lättare att få igenom i EU. Däremot är det 

så att Sverige motarbetar EU t ex i CAP-

reformen (EU:s nya jordbruksprogram).  

 

Vad tycker du skulle kunna göras bättre 

när det gäller möjligheten att få ut bättre 

mat i de offentliga verksamheternas kök? 

 

Förenkla upphandlingen, handla lokalt, 

decentralisera inköpsansvaret till enskilda 

enheter. Det blir dyrare, men skulle 

möjliggöra inköp av närproducerad mat.  

 



Vad kan vi medborgare göra för att få 

möjlighet att förbättra vårt jordbruks 

konkurrensmöjligheter gentemot de 

andra jordbruken i och utanför EU? 

 

Handla svenskt, inte se blint på priset utan 

lägga mer pengar på bra och god mat i 

förebyggande syfte och köpa mindre av 

snacks och skräpmat. 

 

Vilka faror ser du i den livsmedelspolitik 

som förs idag? 

 

Genom Matlandet stöds gårdsbutiker och 

närodlad mat. Detta är ungefär 5 % av den 

totala livsmedelsförbrukningen. Tar man 

bort ca 50 % som vi idag importerar återstår 

ca 40 % som produceras i storskaliga 

jordbruk. Här är inte stödet tillräckligt 

vilket gör att jordbruk i mellanskiktet på 

sikt försvinner och jordbruket fasas ut. I 

CAP-reformen, som ska gälla 2014-2020, 

finns ett nytt förslag på ett bidragstak på 

300 000 euro. Det gör att pengarna kan 

fördelas bättre och inte bara de allra största 

jordbruken får mest i bidrag.  

 

Hur vill du gå vidare med ditt arbete för 

bättre förutsättningar för mat och 

jordbruk? 

 

På Landet är en skånsk landsbygdstidning 

som jag är redaktör för och här arbetar jag 

vidare. Den kommer ut med 8 nr per är och 

den satsar på att belysa gröna näringar, 

innovation och det goda livet på landet. 

Idag finns det ca 900 000 personer som 

drömmer om att bo på landet, men för att de 

ska kunna flytta ut måste infrastrukturen på 

landet förbättras. 

 

Boken handlar om den mat som serveras 

i olika kommunala och landstingsstyrda 

verksamheter. 

Hur ser det ut på den marknaden som vi 

vanliga medborgare handlar på? Hur 

stor del av den maten är importerad 

idag? 

 

Ca 50 % av all mat och upp till 60 % av allt 

kött är importerat och det är sett över hela 

den totala konsumtionen.  

 

Andra marknader där mat serveras är 

på olika matställen som restauranger, 

pizzerior, snabbmatskedjor och även 

mindre matvagnar. Var kommer deras 

råvaror ifrån? 

 

Det är inte alla som vet det, men det ställs 

nu krav på att man ska öka spårbarheten för 

att vi konsumenter ska kunna se var maten 

kommer ifrån.  

 

Kan vi vanliga medborgare ställa krav 

på maten och lita på att vi får det vi 

betalar för? 

 

Vi kan handla i gårdsbutiker och hos lokala 

livsmedelsföretag, handla säkra varor, och 

ställa krav på kvalitet och träna våra egna 

smaksinnen. 

www.nsk.se/palandet 

www.matlandet.se 

Läs om CAP - EU:s jordbruksreform: 

www.jordbruksverket.se/amnesomra

den/handel/allmantomhandelsochjord

brukspolitik/capdengemensammajord

brukspolitiken.4.6beab0f111fb74e78

a78000936.html 

Foto och text: Åsa Dahlström 

Bilder: Clipart 
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Hallarydsdagen 1 juni 2013 kl. 10.00 - 18.00 
 

 

Redan nu kan ni boka in lördagen den 1 juni i kalendern. Då ska ni passa på att åka till 

Hallaryd och besöka den traditionella hantverksmarknaden och lyssna till artisterna som 

uppträder på scenen i Hembygdsparken. 

 

I år finns det många roliga aktiviteter för barnen, fiskdamm, ansiktsmålning, ponnyridning, 

gräddbullstävling, bollrace, tombola och chokladhjul. 

 

För alla med historiska intressen är Hembygdsmuseet öppet, utanför puttrar tändkulemotorer 

och fina upputsade gamla fordon paraderar där också. 

 

 En utställning om Titanic berättar om det tragiska ödet och t o m Carl von Linné kommer att 

avlägga en visit i Hallaryd den dagen! 

 

Gör hungern sig påmind serveras det en god grilltallrik i parken eller om man bara är lite 

sugen kan en kopp kaffe med kakor eller nygräddad våffla fixa det. 

 

Nytt för i år är att vi även har aktiviteter i Hallarydsgården där det finns mycket fina hantverk 

till försäljning och även en kaffeservering som gjord för en lugn stund i trädgården. 

Här hittar man kanske också ett fynd på loppmarknaden! 

 

Grannsamverkan och Hallaryds fiberföreningarna informerar om sina intressanta projekt. 

  

Vi tar ingen entréavgift, men stöd oss gärna genom att köpa vårt Hallarydsdags-märke som 

du kan vinna på om du har rätt nummer! 

 

Vid hembygdsparkens scen: 

 

10.15   Linnébygdens hundägarförening visar upp sina duktiga hundar i olika  

 hundsportsgrenar 

11.00   Hallaryds barnkör sjunger  

13.00   Besök av Carl von Linné gestaltad av Anton Härder. 

13.30   Gräddbullstävling    

14.00   Sjunger kyrkokören  

15.00   Hits & Hemlagat spelar och sjunger och alla är välkomna att delta i denna 

          allsångskonsert. 

16.00   Dragning i listlotterierna och Märkeslotteriet.  

17.00   Musikgudstjänst med Svenska Kyrkan 

 

Vid Hallarydsgården: 

 

13.00   Hits & Hemlagat sjunger populära sånger från sin repertoar och vandrar sedan

          sjungandes ner till hembygdsparken. 

 

 

 

 

 

 

 
Arrangörer: Hallaryds Sockenråd, Hallaryds IF, Betelkyrkan, Hallaryds Hembygdsförening och Hallarydsgården 

 



              

           Länsbygderådet Kronobergs Styrelse & Valberedning 2013 
 

 
Ordförande 2014                                         
Åke Svenson 
Dädesjö 
360 42 Braås 
Tel.0474-340 05  
Mobil. 070-345 93 02 
 

 
Ordinarie 2014 
Kassör 
Sven-Olof Sjöholm 
Klockaregårdsgat. 5 
341 76  Ryssby 
Tel. 0372-405 10  
Arb. 0372- 130 90  
Mobil. 0708-96 64 29 
 

 
Ordinarie 2015 
Sekreterare 
Emma Hagel 
Ringv. 4 
360 76  Älghult 
Tel. 0481-633 63 
 Mobil. 0730-47 36 83 
 

 
Ordinarie 2015 
Vice Ordförande 
Malin Adell Kind 
Lövängsv. 2B 
352 49 Växjö 
Mobil. 0733-68 70 51 
 
 

 
Ordinarie 2015 
Josefin Granrot 
Josefin Granrot 
Ryd, Östanå 1 
341 77  Agunnaryd 
Mobil. 070- 651 59 90 
 

 
Ordinarie 2014 
Monica Gustavsson 
Kälkev. 3 
360 43 Åryd 
Tel. 0470-77 42 44  
 

 
Ordinarie 2015 
Mikael Andersson 
Ekebergslundsgat. 4 
360 10 Ryd 
Tel. 0459-811 71  
Mobil. 073-153 53 98 
 
 

 
Ordinarie 2014 
Ingvar Andersson 
Torsåsby 
342 53 Lönashult 
Tel. 0470-75 42 62 

Mobil. 070-520 64 45 

 
Ordinarie 2014 
Vice Sekreterare 
Tommy Andersson  
Bokvägen 13 
341 77 Agunnaryd 
Mobil. 0738-211 113 
 
 

 
Ersättare till 2014 
Lennart Fohlin 
Kompersmåla 
360 10 Ryd 
Tel. 0459-821 21  
Mobil. 070-666 94 62 
 

 
Ersättare 2014  
Åsa Dahlström 
Ulvberga Tunneby 1 
343 96 Hallaryd 
Mobil.0733-26 01 13 
 
 
 

 
Ersättare 2014 
Ingela Blad 
Sjösåsvägen 5 
360 42 Braås 
Mobil. 0703-680450 
 
 

 
Ersättare 2014 
Anders Olsson 
Hov 5 Drakebo 
341 93 Bolmsö 
Mobil. 070-977 50 31 
 
 
 

 
Valberedning 2014 
Sammankallande 
Willy Uvebrant 
Ryd 2 
341 77 Agunnaryd 
Tel. 0372-611 27 
Mobil. 070-627 67 42 
 
 
 

Valberedning 2014 
Börje Nilsson 
Backa 15 
360 53 Skruv 
Mobil. 070-555 53 89 
 

Valberedning 2014 
Sven Jansson 
Skararp 
287 92 Traryd 
Tfn. 0372-530 97 
Mobil. 0730-88 54 70 
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