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Landsbygdens Dag går av stapeln den 3 juli
Alla ni som önskar delta i vår samannonsering var vänliga att höra av er till kansliet senast den 14 juni.
Det är NI som väljer hur ER LandsbygdsDag ska se ut. Detta är också en dag ett visa upp sig på. Ta
chansen! VI alla måste bli mer stolta över det vi har och våga visa upp det vi har, så upp med hakorna
och vässa armbågarna. Vi måste våga för att vinna. Hej Landsbygden och alla oss som bor, verkar och
trivs;) Exempel på aktiviteter:

Facebook
Kom ihåg att vi finns på Facebook med gruppen Hela Sverige ska leva. Vi kommer också att ha två möten
i länet i början av oktober månad som rör Omställning Sverige, Vi har en grupp som heter Omställning
Kronoberg. Intresserad redan nu? Kontakta Kansliet

Årsmötet 22 april

Länsbygderådet i Kronobergs län har haft sitt årsmöte. Växjö kommun stod som värd och vi tackar
landsbygdsutvecklare Hans Ohlsson för detta. Ett 30- tal personer hade tagit sig tid att medverka på
Rottnegården.
Vi tackar de avgående ledamöterna och hälsar de nya välkomna till en organisation som arbetar med både
hjärta och humor för att klara av de lite mera allvarliga problem som vår landsbygd har. På vår hemsida
presenteras den nya styrelsen och föreningens stadgar antagna 2010-04-22 www.helasverige.se/kronoberg
En viktig fråga som diskuterades var hur vi tacklar våra ca 28 lanthandlares problem som vi har i
Kronoberg. Det är viktigt att alla utvecklingsgrupper / sockenråd på olika sätt verkar för att få folk att
handla på hemmaplan. Det är inte förrän båset är tomt som man saknar kon… Tänk på detta!!!

Till våra politiker i länet
Vi i Länsbygderådet i Kronobergs läns styrelse hade sett fram
emot att få träffa våra riksdagsledamöter och så även våra
kommunpolitiker i våra åtta kommuner innan midsommar. Vi
har fått några avböjningar pga redan fulltecknade agendor. Men
NU tar vi chansen att istället låta ER alla riksdagspolitiker och
kommunpolitiker som läser detta Kronblad att tala om för oss
hur ni känner och hur ni tänker utveckla vår landsbygd i
Kronoberg.
Mejla, posta eller ring vårt kansli och säg era åsikter senast den
14 juni, så tar vi med era åsikter i vårt nästa nummer av
Kronbladet. Vi är många som ser fram emot era svar!
Länsbygderådet Kronoberg
Ordförande Albert Karlsson
Grysshult Pl 2470, 278 93 Strömsnäsbruk
Tel. 0433-410 70, mobil: 070-593 47 75, albertk@telia.com

Kansli: Ringvägen 4, 360 76 Älghult
Tel: 0481-633 63, mobil: 0730-47 36 83
E-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com
www.helasverige.se/kronoberg Deadline nr 2-2010: 15/6

Natur och Kulturutflykt
i Uppvidinge
med omnejd 22 - 23/5 kl 10-16
Välkommen till en levande landsbygd.
Vi bjuder på en helg fylld med härliga
utflyktsmål för både gammal och ung.
Upplev vår underbara natur och
se kulturell mångfald när den är som bäst.
Träffa konstnärer och hantverkare,
besök våra hembygds-och bygdegårdar.
Aktiviteter och utställningar
på många ställen i Uppvidinge kommun
samt delar av Högsby o Vetlanda kommuner.
Program: www.uppvidinge.se

Välkommen!

Besök Uppvidinge
Biodlarmuseum
Museets olika rum är en historisk resa med början på
1500-talet. Kung Gustav Vasa hade stor insikt i bins
betydelse och värde och såg i dem en möjlighet till
extra skatteinkomst.
En hyllning till Carl von Linnés bror, Sam Linnaeus
som var en föregångare till den moderna biodlingen.
Sveriges biodlares riksförbund, dit Uppvidinge biodlarförening är ansluten, visar i ett av rummen en utställning om modern biodling.
Öppettider
Juni, juli, augusti alla söndagar mellan kl 13-16
Under juli öppet även lördagar kl 13-16
Arrangemang av Lola Oskarsson
Boka besök och visning (även andra tider) hos
Peter Overdick: biodlare@tyfonmail.se Tfn: 0481-632 05, 0705-41 32 56
Yvonne Wilhelmsson: yvonne.wilhelm@telia.com Tfn: 0481-633 12, 0730-54 08 15
www.uppvidinge-biodlarförening.com Museet ligger strax utanför Älghult vid vägen mot Målerås

Provinsialläkarmuseum
finns det i Hembygdsgården, Rävemåla. Dr Svenmar som
var den siste provinsialläkaren i Kronobergs län donerade all
utrustning i sin mottagning till Älmeboda Hembygdsförening.
I den vackra parken finns 15 byggnader med samlingar.
Bl. a. ett godsmagasin, 50 m räls och en 3:e klass tågvagn från den
smalspåriga 600 mm banan NAEJ (Nättraby-Alnaryd-Elmeboda
järnväg) 1910-1939. Stickhyvel som drivs av en tändkulemotor,
vävhörna, 1700-tals torpstuga och mycket annat.
Visning och olika program varje söndag 13/6 - 15/8 kl 13-16.
Ett populärt våffelcafé drivs ideellt också. Öppet mån-lör 1/7 - 14/8
kl 11-17. Titta in på www.almeboda.nu för mer info. Välkomna!
Det finns 70 Hembygdsgårdar i Kronobergs län med varierande verksamhet. Dessa hittar du på
www.hembygd.se/kronoberg Alltid värt ett besök! Just nu pågår en inventering av vattenkällor i länet.
Det kan t. ex. vara offerkälla, hälsokälla, hushållsvatten eller vatten till betesdjur.
Kontakta din hembygdsförening om du känner till eller har en källa på din mark.

Rapport från landsbygdsriksdagen i Sunne
Vi har varit och besökt Landsbygdsriksdagen 2010
i Sunne, Värmland. Cirka 1000 delegater samlades
under fyra dagar, 6-9 maj. Det bjöds på många
varierande och intressanta seminarier. Lördagen var
vikt åt diverse utflykter. Vi besökte Heidruns förlag
och bokcafé, en upplevelse i sig.

Resan fortsatte sedan till småskalig förädling av
skogsråvara, Vitsand. Där tog Per Åhgren emot oss
i sin stora och väldigt vackra men framförallt,
mångsidiga skog. Han berättade om hur man kan
bevara det kulturella och sociala arvet, samtidigt
som man kan tjäna pengar på sin skog utan att få

Där tog Gun-Britt Karlsson emot oss med öppen
famn. Det är hon och poeten Bengt Berg som driver
detta företag. En plats i Fensbol som menar att man
ska känna ro i både kropp och själ hos dem och det
gjorde man verkligen. Något som var intressant var
att de hade inte ett tillagningskök som var godkänt
för kött/fisk. Detta löser man smidigt genom att
bjuda på olika smakfulla soppor och hembakat
bröd. Med ekologiska och närproducerade råvaror,
var detta en smakupplevelse som var vår bästa
under dessa fyra dagar i Sunne. Detta ställe kan vi
varmt rekommendera till både ung som gammal,
ensamresande eller barnfamilj. Heidruns anpassar
efter gästen. När vi handlade spännande böcker så
fick vi alla varsin bok extra med oss hem i påsen.
Den som ännu inte funnit läslusten bör göra ett
besök. På något vis blir man riktigt boksugen både
av information, den goda servicen och den
underbara atmosfären.

stora kalhyggen och att behöva skicka allt timmer
till de stora bolagen. Också värt ett besök alltså.
På vår hemsida finns ytterligare rapporter och
information om och kring Landsbygdsriksdagen i
Sunne. Under våra länkar kommer vi också att
utöka informationen så ni hamnar direkt hos de som
har spännande hemsidor. Fotona är från denna
utflykt. Hoppas vi ses på nästa Landsbygdsriksdag
som ordnas av grannlänet Blekinge i september
2012.

Landsbygd 2.0
fick vi arbeta med i grupp. Det handlar om att
diskutera dels hur vi har det på landsbygden och
hur vi vill utveckla landsbygden. Mycket handlade
om hur vi får med oss våra ungdomar. På denna
utflykt var det några ungdomar med, De uttryckte
sin maktlöshet inom byråkratins stela väggar. Hur
gör vi för att underlätta för dem? Ordet ”Lantis”
fick en stor plats, men i vår grupp enades vi om att
detta är ett förlegat ord. Numera är det lika accepterat att bo på landsbygd som i stad. Vad anser DU?

Apropå hemsidan, NU ska ni alla som har en epost adress ha fått ett brev där ett lösenord finns till
just ER förening, från Hela Sverige riks. Kansliet
ber er att så snabbt ni hinner logga in er och försöka
att fylla i så mycket ni kan av enkäten samt era
kontaktuppgifter. Enkäten ligger som grund för
att man ska kunna forska mera om vår landsbygd så
att vi enklare ska kunna utveckla den. Samtidigt är
den till för att skapa ett bredare nätverk. Detta är
superbra. Tänk dig själv när ni är på gång med
någon aktivitet och önskar marknadsföra den, då är
det bara att uppdatera på Bygdebanken. Se denna
enkät med era kontaktuppgifter för ER förening
som en helt gratis marknadsföring av just er
förening/by/samhälle/kommun och vårt Kronobergs
län. Har ni inte tid? Känner ni att ni inte kan detta?
Vänligen tag kontakt med vårt kansli ni ser adress,
tfn och e-post på första sidan längst ned till höger.
Vid pennan Emma Hagel

Tävling
Tävlingen denna gång är följande fråga:
Vad är nytt med framsidan av vårt Kronblad?
Vänligen mejla, ring eller posta ert svar till kansliet senast den 5 juni.
”Det jag hör glömmer jag, det jag ser minns jag och det jag gör kan jag”

Länsbygderådet i Kronobergs län, Styrelse 2010
Ordförande till 2011
Albert Karlsson
Grysshult Pl 2470
278 93 Strömsnäsbruk
0433-410 70 mob. 070-593 47 75
albertk@telia.com

Kassör: Ordinarie ledamot till 2011
Åke Svenson
Dädesjö
360 42 Braås
Tel. B. 0474-340 05 Mobil. 070-345 93 02
ake.svensson.dadesjo@gmail.com

Sekreterare: Ordinarie ledamot till 2011
Emma Hagel
Ringv. 4
360 76 Älghult
Tel. 0481-630 94 Mobil. 070-65 00 692
emmahagel@telia.com

Ordinarie ledamot till 2011
Niclas Göstasson
Bungamåla 4
362 93 Tingsryd
Tel. B. 0477-164 57 Mobil. 070-580 87 22
niclas.gostasson@telia.com

Ordinarie ledamot (2011)
Mette Adolfsson, vice ordf.
Torbjörnahult
343 92 Häradsbäck
Tel.0476-610 74 Mobil 070-3203545
mettea_lp@utb.almhult.se

Ordinarie Ledamot (2012)
Börje Andersson
Bråten
342 62 Moheda
Tel. 0472-790 45 Mobil. 070-531 55 46
braten.andersson@hotmail.com

Ordinarie ledamot (2012)
Sven-Olof Sjöholm
Klockaregårdsgat. 5
341 76 Ryssby
Tel. 0372-405 10 Arb. 0372- 130 90
Mobil. 0708-96 64 29
sosjoholm@hotmail.com

Ordinarie ledamot (2012)
Christina Johansson
Västergård
360 51 Hovmantorp
Tel.0474-401 24
arnechristina@hotmail.com

Ordinarie ledamot till 2012
Monica Gustavsson
Kälkev. 3
360 43 Åryd
Tel. 0470-77 42 44
monica.gustavsson@bredband2.com

Ersättare till 2011
Ingvar Andersson
Torsåsby
342 53 Lönashult
0470-75 42 62
solbacken.torsas@telia.com

Ersättare till 2011
Mats T Andersson
Lilla Boldö
360 42 Braås
Tel. 0474-330 53
lillaboldo@blixtmail.se

Ersättare till 2011
Björn Elmqvist
Halltorp
362 93 Tingsryd
Tel:0477 130 34 arb 0470-75 57 71
bjorn.elmqvist@konsult.lfr.se

Ersättare till 2011
Susanne Malm Helgesson
Gisslagårdsv 12
340 13 Hamneda
Tel. 0372-930 91 Mobil. 0708-55 53 19
susannemalm@hotmail.com

Ersättare till 2011
Malin Kind
Mobil: 0733-68 70 51
malin.kind@vaxjo.se

Valberedning sammankallade till 2011
Lars-Erik Karlsson
Sommarsäte S:a Ljunga
341 91 Ljungby
Tel: 0372-161 02 Mobil: 070-542 76 02
lars-erik.karlsson@g.lrf.se

Valberedning till 2011
Pia Granstedt Söderling
Kroxmåla
360 23 Älmeboda
Tel: 0477-603 55
pia@ekoreklam.se
www.ekoreklam.se

