
 

 

 
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 vid vårt Årsmöte på 

Residenset den 27 feb. 2012 

Ett särskilt varmt tack till vår 

fantastiska Landshövding, 

Kristina Alsér som också var 

Mötesordförande 

 

IDÉUTMANINGEN 28 mars 

Läs mer i Kalendern på hemsidan 

VÄLKOMNA! 

 

Under vår pågående testning av 

att sända ut Kronbladet direkt till 

varje förening via e-post 

Är det några som har hört av sig 

och sagt att deras dokument inte 

varit läsbara. Därför fortsätter vi 

vårt test. Denna gång svart/vit för 

smidigare utskrifter och som en 

pdf fil. Kom ihåg att ni även hittar 

vårt Kronblad på vår hemsida. 

Skicka in material om vad som 

händer och sker i din förening. 

Besök vår hemsida, se ovan, 

klicka på Kalender här 

marknadsför vi era aktiviteter. 

Vi ser framemot ert material 

senast den 10 april 

 

Vi önskar Er alla 

En Glad & Solig Påsk! 

 

 

Projektet ”Landsbygdshandeln som ökat turistmål” 

Länsstyrelsen i Kronobergs län driver detta projekt där syftet är att 

höja landsbygdshandelns attraktionskraft för turister, 

landsbygdens befolkning och besökare från närliggande orter. 

Möjligheter att samverka med andra aktörer inom turistnäringen 

och möjligheter att sälja lokalproducerade livsmedel är några 

exempel som skall utarbetas och värderas. 

I projektet har två st arbetsgrupper bildats. En som jobbar med 

turistinformation i butik och en som arbetar med lokal mat. 

Projektet startades under 2011 och pågår t.o.m. 2012 men 

Länsstyrelsen hoppas förlänga projekttiden över 2013. 

De Lanthandlare som ingår i projektet är; ICA Nära i Väckelsång, 

Ströbergs i Torne, Handelsboden i Häradsbäck, ICA Nära i Fröseke, 

Dädesjö Lanthandel, Tolgs Lanthandel och ICA Nära i Lidhult, 

Matöppet i Agunnaryd och Matöppet i Linneryd. 

Berörda aktörer såsom föreningar, hembygdsföreningar och 

företag m.m. i närheten av ovanstående lanthandlare får gärna 

höra av sig för att bidra med tips och idéer till projektet. 

Kontaktpersonerna är  

Annette Petersson, tel. 0470-864 07 och  

Allan Karlsson, tel.0470-864 25. 

 

Vi hade god uppslutning vid våra Kreativa Möten, känner ni att ni 

vill ha mera information, lära er mera? 

Hör då av dig till vårt Kansli så ordnar Studieförbundet 

Vuxenskolan Kronoberg kurser för vidare utbildning.  

 

Vi skickar landsbygdsfriska och starka kramar till Ljungbys ideella 

krafter som kämpar hårt och värnar om Ljungbys 

Landsbygdsskolor 

Lycka till vid er Folkomröstning nu den 25 mars. 
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