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Vill du ha fler & snabbare nyheter?   Klicka in dig på vår hemsida & facebooksida 

 

 

 

 

 

Rättelse i förra Kronbladet stod det Ljungby kommun 

Rätt kommun är Växjö 

* Årets Lanthandlare - Matöppet i Gemla. "Macken"  

 

Goda recept från 

KronobergskaLandsbygden 

Smak, doft och upplevelser är bästa 

marknadsföringen. Titta här vad vi 

hittade på facebook: Jimmy CarlqvistVad lagar 

du till middag idag ”Tipsar om supergoda och saftiga 

frallor dom kallas braås frallor då detta recept är efter jag 

gick i högstadiet där och dessa bakades och såldes i 

cafeterian där nybakade med en ostskiva och paprika så 

smälter munnen ihop” 

 

Har du ett gott, smarrigt, vanligt, ovanligt 

recept som påminner om en plats i Kronoberg? 

Mejla oss!  

 

GRATTIS HALLAARYDS FIBERFÖRENINGAR! 

Hallaryds fiberföreningar uppvaktades med 

Guldklövertårta från Centerpartiet 

På tisdagskvällen den 29 oktober samlades 

styrelsemedlemmarna i Hallaryds fiberföreningar 

för att ta emot Centerpartiet i Älmhults 

Guldklövertårta för det hedervärda arbetet med 

att planera för och genomföra utbyggnaden av 

fibernätet ute i denna delen av landsbygden. 

Priset som i år delas ut till alla fiberföreningarna i 

Älmhults kommun mottogs tacksamt och det var 

ett uppskattat kaffekalas som hölls i 

Hallarydsgården, innan det sedvanliga 

styrelsearbetet tog vid. Fiberföreningen hade en 

anledning till att fira. I slutet av september fick de 

besked att deras bidragsansökan till länsstyrelsen 

hade beviljats och därmed är det klart att starta 

nästa fas med förberedelser inför det mer 

praktiska grävarbetet.  Föreningarnas mål är att 

arbetet ska vara slutfört innan utgången av 2014. 

 
Foto :Lars Lundbäck & Elizabeth Peltola 

 

 

Vi har haft möte med våra Riksdagsledamöter på 

”Kronobergsbänken” Vid detta tillfälle lyfte vi bl a .  

* Mer pengar på ett smart sätt till våra föreningar 

* Miljöbalken – De egna avloppen 

* Bredbandsfrågan 

* Centraliseringen som urbaniserar Landsbygden 

Har du någon konkret fråga du vill vi ska lyfta som rör 

LandsbygdsUtveckling? Passa på att mejla oss snarast. 

Inför valet 2014 måste vi försöka agera starkt för en 

utveckling av vår svenska Landsbygd! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=64227059

9157123&set=a.241912579192929.75479.17862942552

1245&type=1&theater  
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