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Chans att bli Årets utvecklingsgrupp 2012 

Chans att bli Årets Kommun 2012 

Jag deltog bland annat på kommundagen 

i Karlskrona. Bussturen gick till Hasslö 

och via båt till Aspö. Öarna är sommar 

öar så sett att antalet människor på 

öarna mer än fördubblas på 

sommarhalvåret. I möte med människor 

som bor på öarna fick vi ta del av hur de 

lokala föreningarna i samarbete lyckas 

åstadkomma aktiviteter som exempelvis 

Hasslöfestivalen. Det är en jättestor 

festival idag. På ön Aspö imponerades jag 

av hur enormt engagerade öborna är, det 

stora antalet föreningar och driften av att 

vilja förverkliga idéer. Vi fick höra om 

flera EU-projekt. Det är inte på många 

ställen som kooperativt boende kan 

realiseras, men på Aspö har man byggt 

hyreslägenheter som ägs av byborna. 

Ifrån början var det tänkt för äldre 

enbart, men idag har kooperativet 

inriktat sig på boende för alla 

generationer. Arbetet med kooperativt 

boende liknar tankegångarna som finns i 

Ljungby kommun på ön Bolmsö och i byn 

Tannåker. Jag tror att det finns 

inspiration att hämta från Aspö. 

/Anette Olsson, näringslivs- och 

landsbygdsutvecklare/EU-samordnare i 

Ljungby kommun 

 

                      
Två Rapporter från Landsbygdsriksdagarna 6-9 september 2012 

i Ronneby. Fler kommer i nästa Kronblad! 

Var du med?  Mejla oss dina upplevelser!  

I detta utskick följer också ett Fotocollage! 

Vi säger tack till Anette O & Åsa D för ert deltagande! 

_____________________________________________________ 

Jag heter Åsa Dahlström och sitter med i styrelsen för Hallaryds 

Sockenråd som tyckte att det var en bra idé att skicka dit mig och 

med beviljat bidrag från Leader Linné fick jag möjlighet att åka till min 

första Landsbygdsriksdag! Här fanns deltagare från hela landet och 

även internationella gäster samlat och jag deltog på lördagen på bl a 

två seminarier: ”Därför tar vi bort koppartråden - landsbygdens 

framtid tänker vi oss så här” och  ”E-handelns betydelse för 

landsbygden” Intressanta, upplysande och inspirerande är nyckelord 

på hur jag upplevde dem. Många frågor som jag fick svar på och 

kontakter som kan vara bra att ha framöver när man vill ha lite 

utbyte eller hjälp. Dessutom fanns det väldigt duktiga talare som 

medverkade vid samlingen och detta gav mig också möjlighet att få 

kontakt med folk som stångats med samma problem med kommuner 

och myndigheter som vi har och att få råd om hur de löste sina 

problem kan stärka oss i vår kamp. Men det viktigaste var känslan 

som jag fick av att vara med. Vi på landet är viktiga, vi är många och 

vi ska stanna kvar! Sist vill jag tacka Länsbygderådet i Kronoberg för 

en trevlig kväll, Leader Linné som bidrog till kostnaderna och 

Länsbygderådet Blekinge och Ronneby Hotell för ett trevligt 

arrangemang! 

/ Åsa Dahlström Suppleant & Vice sekreterare Hallaryds Sockenråd 
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