
             
 
                         

Kansli: Tfn: 0481-633 63 Mail: kronobergs@telia.com 

Hemsida: www.helasverige.se/kronoberg    

Facebook: www.facebook.com/kronobergs  

Vill du ha fler & snabbare nyheter?  Klicka in dig på hemsidan & facebooksidan   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Läs Ann-Kathrine Engströms från 11total.se 

Uppföljning av Inspirera Flera… 

Hur går det med era möten? 
Hej igen, 

För snart två månader sedan träffade jag många av er i Växjö 

och i Älmhult på två kvällsföreläsningar ”Inspirera flera”. Tack för 

ert engagemang under kvällarna och stort tack för era fina 

omdömen efter föreläsningarna. Jag tänkte följa upp med en 

liten ”reminder” och fråga hur det går för er med era möten? 

Vi pratade ju om att vi behöver olika perspektiv och 

erfarenheter för bästa resultat, men att det ibland var lätt att 

hamna i rätt och fel diskussioner. Ett bra sätt är att tänka ”mitt 

perspektiv” istället för ”rätt perspektiv” och att vara nyfiken på 

hur andra ser på saken. Ett annat sätt vi pratade om var att 

utforska … LÄS MER KLICKA HÄR .
 

 

Läs om när vår Ledamot, Åsa Dahlström 

från Hallaryd  mötte VARGEN! 

 

Klicka på länkarna… 

Hallaryd.se 

Smålandsposten  

N:a Skåne 

 

Hallarydsdagen 

7 juni kl: 10.00 – 16.00 

Besök en riktig 

Byamarknad. 

Här finns underhållning 

för både stora &små… 

Läs hela programmet 

Klicka HÄR Fira LandsbygdensDag  

i Kronoberg 5 Juli 

Lyft din 

by/samhälle/förening/ 

lanthandel genom att 

arrangera festligheter den 

5 juli. DU bestämmer vad ni 

hittar på, men hör av dig så 

kan vi ordna en annons 

som visar att vi kan lyfta 

landsbygden & visa på 

potentialen som finns 

genom att fira 

Landsbygdens Dag! 

på så många platser 

som möjligt i 

Kronobergs län 
 

Tips! * Fiskedamm * Tävling 

* Lotteri * Gissa vikten  

* Kaffeservering mm mm  

 

Mejla oss NU 

kronobergs@telia.com  

 
 

Häng med till Landsbygdsriksdagen via webben 

Start Fredag 16 maj streamar vi klockan 12.00 - 14.00 

Klicka in dig HÄR  
Uppdatera Bygdebanken, NU 

Klicka HÄR 
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