
 

                   Skicka detta vidare i Era Nätverk!  

                           

 

    
  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 

 

Nyhet! Nu startar vi med att ge ut Månadens Kronblad. 

Detta för att våra Medlemsföreningar ska ha en möjlighet 

att få med sina aktiviteter. 

Deadline blir den 25:e i varje månad 

Utgivningsdagen den 1:a varje månad.  

Välkomna att mejla in ert material till vårt Kansli. Denna 

gång är det kort om tid, hoppas ni hinner 

 

Vi har deltagit på följande möte i 

oktober 

18 oktober 

Möte på Residenset i Kronoberg 

med Landshövding, Kristina Alsér 

Och Jordbruksverkets 

Generaldirektör med sina 

medarbetare, samt var fyra av 

våra åtta kommuner 

representerade för att diskutera 

Kronobergs 

landsbygdsutveckling. Under 

kvällen kom mycket fram bl a var 

bredbandet en het fråga. Frågan 

lyftes också när det gäller 

projektansökningar, här måste till 

en förenkling. Nya 

landsbygdsprogrammet 

diskuteras flitigt även på 

facebook. Passa på att logga in 

och säg din åsikt du med. 

 

Vi deltog också på 

Landsbygdskonferensen i Emmaboda 19-20 Oktober 

En fartfylld konferens som bjöd på många bra föreläsare 

och goda kontakter knöts. Även här var många av våra 

frågor bredband åt alla och att det är alldeles för 

byråkratiskt att driva projekt både för den ideella 

föreningen till den lilla företagaren blir det knivigt och det 

försämras av likviditeten som är ohållbar. Offentlig 

Service är något vi borde se över i vårt län. Kanske kan 

detta vara en grej för att underlätta livet på landsbygden 

samtidigt en chans till hjälp för våra lanthandlares 

överlevnad och/eller kanske det vore något för den ideella 

föreningen? 

 Har er förening ny 

kontaktperson? Hör av Dig till 

vårat Kansli, tack! 

 

Vår hemsida 

www.helasverige.se/kronoberg 

Vi finns också på Facebook 

www.facebook.com/helasverigeskaleva 

 

Kom ihåg utbildningsmöten i Januari. Ett möte i varje kommun 

MÖTESTEKNIK! 

Anmälan senast 16 december 

Har du missat inbjudan? 

Besök hemsidan och/eller kontakta Kansliet 

Här står det 

Föreningens Namn 

eller Organisationens namn 
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