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Lanthandeln - en livsviktig affär! 
Bakgrund 
 

Lanthandeln i Sverige drivs av eldsjälar som arbetar långa arbetsdagar  
för liten lön. Många butiksägare håller på att ge upp på grund av sjunkande 
omsättning och därmed dålig lönsamhet.  
Landsbygden i Sverige har en framtid! Många, särskilt barnfamiljer, önskar 
flytta till och bo i tätortsnära landsbygd. Men för att det skall vara möjligt 
måste det finnas tillgång till bl.a. skola och butik inom rimligt avstånd. 
 

I dag finns det 1086 orter som endast har en butik. 
Av dem har 374 en omsättning under 4 miljoner kronor. 
288 lanthandlare har stängts och lagts ner de senaste sex åren. 
Denna utveckling pågår i ökande takt. 
 

Görs det inget har vi inga affärer kvar om tio år!  
Anledningarna till denna utveckling är flera. Att lågprishandeln ständigt utökar sina domäner är en stor 
anledning. Att priset på livsmedel prioriteras före allt annat är också en anledning. Vidare har de fyra stora 
kedjorna – Ica, Coop, Bergendahls och Axfood – satsat på stora butiker i större orter och det innebär att de 
direkt eller indirekt lägger ned butikerna på landsbygden.  
 

Lanthandeln får så höga priser av grossisterna att de inte klarar konkurrensen.  
En annan viktig anledning är, att de fyra stora aktörerna som styr livsmedelshandeln och 
grossistverksamheten, arbetar efter egna intressen, där landsbygdens och de små orternas behov av service 
inte är en prioriterad fråga. 
De fyra stora grossistföretagens oligopol på marknaden, de har över 90 % av dagligvarumarknaden.  
 

Hela Sverige ska leva i Kronobergs län (länsbygderådet) anser att denna utveckling som oacceptabel 
eftersom den missgynnar landsbygdsbefolkningen så mycket att det hämmar den lokala ekonomiska 
utvecklingen, start av nya företag, en ökad inflyttning, ett fortsatt kvarboende och hela den närservice som 
gör boende på landsbygden till ett positivt alternativ.  
Utan en fungerande lokal service kan inte landsbygden överleva. För de mellan 2,5 och 3 miljoner människor 
som bor på landsbygden är livsmedelshandelns avveckling ett stort problem. 
 

Nu måste det göras något! 
Vi planerar ett stort offentligt uppstartsmöte efter sommaruppehållet med representanter från 
Konsumentverket, Glesbygsdsverket, Länsstyrelsen, kommunerna och de ansvariga ICA, Axfood, Coop och 
Bergendahls. Vi räknar med din medverkan och återkommer i nästa Kronblad med mera information. 
Lanthandel och dagligvarubutiker är livsviktiga förutsättningar för att Sverige skall kunna säkra en socialt 
och ekologiskt uthållig tillväxt i hela landet. 
Den 1:a juli är vi kallade till Landshövdingen för att lägga upp den fortsatta 
strategin. Jordbruksministern har också lovat sin medverkan framöver. 
 

Mette Adolfsson och Willy Uvebrant 

Glad midsommar alla landsbygdsvänner! 



 

Så här vill vi utveckla landsbygden i Kronobergs län! 
 

Flera av våra folkvalda politiker anammade inbjudan i förra Kronbladet att presentera hur man vill utveckla 
landsbygden i Kronoberg. Först ut är vår jordbruksminister Eskil Erlandsson. 
 
I Centerpartiets landsbygdsmanifest presenteras 36 punkter för en levande landsbygd. Genom ytterligare sänkta 
kostnader för att anställa, och genom att sänka momsen på tjänster vill vi skapa fler jobb. Vi vill underlätta för 
produktion av förnybar energi, satsa på infrastruktur och bygga ut bredbandet ytterligare. Inte minst vill vi se en 
fortsatt kraftfull satsning på Matlandet Sverige.  
 

Jag vill vända på perspektiven och skapa en positiv debatt kring landsbygdens möjligheter.  
På Jordbruksdepartementet jobbar vi med en vision om att man ska ”bruka utan att förbruka”. För att nå upp till 
målen i visionen följer man utvecklingen på landsbygden genom indikatorer. I Kronobergs län har tillexempel 
antalet nya företag på landsbygden ökat med 27 procent under 2004-2008. Under samma period har antalet 
övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem på landsbygden i Kronobergs län ökat med 16 procent. Detta 
visar verkligen på potential och möjligheter. Samtidigt ska vi inte blunda för utmaningarna, för Kronobergs del 
handlar det kanske framförallt om att människor väljer att flytta från landsbygden till städerna.  
 

Centerpartiet i regeringen har gjort mycket för att öka tillväxtkraften i hela landet. I förra budgetpropositionen 
satsades över en miljard på landsbygden. Det handlar bland annat om satsningar på infrastruktur, bredband, 
sänkta egenavgifter och slopad skatt på handelsgödsel. Utöver detta har regeringen gjort en strategi för en 
sammanhållen landsbygdspolitik, här finns nästan 200 konkreta åtgärder listade. Det är en politik som ger 
förutsättningar för varje region, kommun och by att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill lämna ett 
tydligt besked om att Centerpartiet är landsbygdens parti!  
 

Eskil Erlandsson (c), Jordbruksminister 
 

 

Vi ser möjligheterna 
Vi ser att landsbygdsföretagandet har stora framtids- och utvecklingsmöjligheter. Eskil Erlandsson (C), 
jordbruksminister har lanserat visionen om ”Sverige det nya matlandet” vilket syftar till att göra det bättre för 
livsmedels-, mat- och turistföretagen i Sverige. Genom att satsa på livsmedelsproduktion tillsammans med 
turism skapas minst 10 000 nya jobb i landet och en del av dessa kommer vi alldeles säkert att kunna finna i 
Kronobergs län.  
 

Centerpartiet vill skapa ett fossilbränslefritt län till 2030. Landsbygden kommer att vara en viktig del av 
omställningen. Vindkraften, den småskaliga vattenkraften, utvinningen av biogas och biomassa från jord- och 
skogsbruken gör det möjligt för oss att klara klimatkrisen. Länstrafiken ska vara föregångare och upphandla 
förnybara drivmedel. 
 

Strandskyddsreglerna ska användas för landsbygdsutveckling, med hänsyn till värdefulla biotoper och 
allemansrätten. Vi förespråkar naturvårdsavtal i stället för inlösen av skyddsvärda naturområden.  
 

Centerpartiet vill skärpa skrivningarna i underlagen för livsmedelsupphandlingarna till offentlig verksamhet så 
att kravspecifikationerna minst motsvarar svensk lagstiftning för djurhållning och livsmedelsproduktion. Detta 
bör leda till att fler lokala producenter kommer att kunna konkurrera med sina anbud. Vi vill stimulera 
ekologisk/närproducerad matproduktion genom offentlig upphandling. 
 

I många kommuner jobbar inte Centerpartiet enbart med att värna de små skolorna, ute i de mindre orterna, 
utan också satsa på dem. Att i en kommun kunna ha ett varierande utbud av skolor, med olika storlek och 
inriktningar gör att varje elev ännu mer kan nå sin fulla potential. 
  

Landsbygden har en stor kraft i alla sina bygdegårdar och samlingslokaler, dessa skapar mötesplatser för olika 
aktiviteter som studiecirklar eller yoga-pass. Men de skapar också gemenskap då det är den lokala 
idrottsföreningen eller hembygdsföreningen som ideellt jobbar med dem. Vi i Centerpartiet, framförallt ute i  
kommunerna, ser vikten av att stötta denna verksamhet och ser därför det som självklart att vi ska förstärka den 
ekonomiska stöttningen för dessa föreningar. 
 

Centerpartiet har många förslag och tankar om hur vi ger bättre förutsättningar för människor att bo och verka 
på landsbygden. Alla våra förslag kan man hitta i länsprogrammet som finns på vår hemsida. 
www.kronoberg.centerpartiet.se 
 

Hälsningar Karin Nilsson 
Riksdagsledamot för Centerpartiet i Kronobergs län 



 

Möjligheternas land 
Som företrädare för Socialdemokraterna vill vi att Sverige ska vara ett möjligheternas land oavsett var i landet 
vi råkar bo. En rättvist fungerande regionalpolitik måste utgå ifrån att hela landet hänger ihop och att vi alla är 
beroende av varandra. Det nationella måste samverka aktivt med regioner och kommuner för att skapa bästa 
möjliga utvecklingsmöjligheter, hållbara arbetsmarknadsregioner och en god servicenivå i hela landet.  
 

För genomförandet av en rättvis, jobb- och tillväxtskapande regional utveckling i hela landet krävs samordning. 
Statliga bolag, verk- och myndigheter ska via regleringsbrev och ägardirektiv ges tydliga signaler om deras 
ansvar för att stärka och bidra till den regionala utvecklingskraften. Staten måste genom ett samhällskontrakt 
garantera tillgången till en grundläggande service när det gäller post, tele, el, IT och annan grundläggande 
infrastruktur i hela landet.  
 

Varje kommun ska ha minst ett statligt servicekontor som representerar myndigheter som arbetsförmedling, 
försäkringskassa, skatteverk och polis. Samtliga högskolor och universitet ska ha ett uttalat ansvar för att vara 
en aktiv partner i den egna regionens utveckling. Samverkan med kommunerna och det lokala näringslivet är 
särskilt viktig för genomförandet. 
 

Vi vill att branschprogram för strategiska näringar ska upprättas. Samarbetet mellan viktiga näringar och 
samhället måste fördjupas. Att bidra till höjd kvalitet och nya produkter inom landets basnäringar är av stor 
regionalpolitisk betydelse. Inom turist- och besöksnäringen görs en särskild framtidssatsning i syfte att kraftigt 
expandera näringen. 
 

Det krävs en väl sammanhållen nationell bredbandsstrategi för hela landet. Särskilt viktigt är att skapa högre 
överföringskapacitet och likvärdiga förutsättningar i hela landet. Stöd krävs även för ett ökat regionalt 
ansvarstagande som innebär bättre förutsättningar för lokal kommersiell service, näringslivsutveckling, 
riskkapitalförsörjning och arbete med olika slag av infrastrukturinvesteringar. Ett ökat ansvar ges till 
regionerna.  
 

Ett tydligt stöd till lokalt arbete med landsbygds- och byautveckling, kombinationssysselsättning, lokala 
initiativ till föreningsdrift, kooperation och socialt företagande måste övervägas.  
 

Det behövs en offensiv strategi med investeringsstöd för ökade investeringar i bostadsbyggande och 
klimatsmarta miljöinvesteringar för genomförandet av en återupprättad och offensiv regionalpolitik i hela 
landet.   
 

Ett övergripande mål för den regionala utvecklingen ska vara att utjämna skillnaderna ekonomiskt, socialt och 
kulturellt mellan män och kvinnor i hela landet. På så sätt skapar vi möjligheternas land för hela svenska folket. 
 

Tomas Eneroth 
Carina Adolfsson Elgestam 
Lars Wegendal 
Riksdagsledamöter för Socialdemokraterna 

Sveriges bästa län – Kronoberg! 
 

Många kronobergare vill leva och bo på landet. Det ger en livskvalitet som aldrig kan fås någon annanstans. Att 
satsa på landsbygdsnäringar är därför en förutsättning för en levande bygd. Att förenkla i regelverk och aktivt 
stödja satsningar är viktigt för att ge landsbygden dragningskraft och styrka. Det vill jag jobba för! 
 

Att överlåta till kommunerna att bestämma över strandskyddet är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla 
landsbygden. Den nya Plan- och Bygglagen kommer att bidra till satsningar som tidigare inte varit möjliga. Ett 
attraktivt sjönära boende kan vara ett vinnande koncept när det gäller att locka inflyttare. En ny attityd som ser 
möjligheterna och inte bara svårigheterna i att bygga nära vatten är målet för mig. Vår natur och våra sjöar är 
Kronobergs bästa tillgång! 
 

Det är glädjande att alliansen antagit ett särskilt Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 med mål att stödja 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Utöver detta krävs satsningar på infrastruktur som gör 
det möjligt att enkelt ta sig till och från jobb, skola och fritidssysselsättningar. Och bredband som gör det 
möjligt att jobba uppkopplad. Att utveckla och bevara natur- och kulturvärden för att ge ökad turism och 
besöksnäring måste också ingå i framtida satsningar. Men det är alltid människorna som är nyckeln till en 
levande landsbygd!   
 

Närproducerad mat och utökad gårdsförsäljning är viktigt för den lokala besöksnäringen. Att kunna provsmaka 
och handla direkt på gården ger något extra. Här ska även ingå försäljning av lokalproducerat vin. 

Livsmedelslagstiftningen och alkohollagen bör därför ses över.  



 

Vi kronobergare måste bli öppnare och bjuda på oss själva. Vi ska vara stolta över vår bygd och visa upp allt 
det fina vi har. Bättre skyltning utmed vägarna är nödvändigt, likaså bra hemsidor för att enkelt få information 
om vad som finns. Landsbygdsambassadörer, kända och respekterade, borde finnas i hela länet. 
 

Katarina Brännström 
Riksdagsledamot för Moderaterna  E-post: katarina.brannstrom@riksdagen.se 
 
 
 

Vi tackar er politiker för medverkan i vårt Kronblad!  Kanske kan detta vara början på ett nu inlett samarbete?  
I Kronbladet kan vi debattera om vad vi vill ska ändras och åtgärdas för att landsbygden i Kronoberg ska 
utvecklas positivt. Och tänk på när du läser detta att du kan ta kontakt med ”din” riksdagsledamot i länet 
personligen och framföra dina åsikter. 

- Vi vill bli bättre och behöver Dina synpunkter! 
 

Till Lokala utvecklingsgrupper  
 

Inom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva arbetar vi med att utveckla vår kompetens, arbetsmetoder och 
rutiner för att på bästa sätt kunna stödja lokala utvecklingsgrupper att nå största möjliga demokratiska, 
ekonomiska, sociala och miljömässiga framgång i sitt arbete. 
 

Vi vill nu ta reda på hur ni som lokala utvecklingsgrupper ser på Hela Sverige ska leva och länsbygderåden - 
och vad ni tycker att vi behöver bli bättre på. Vi skulle därför uppskatta om du kunde ta dig tid och komma med 
synpunkter och kommentarer på vårt arbete i den enkät som vi tagit fram. Dina svar kommer vara till stor hjälp 
för vårt framtida arbete. 
 

Krånglig länk till enkät som du fått mejlad den 17 juni:  
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=sv&formkey=dHBPQ3FSMDZUTkxUMkxiQXI2a0lrTGc6MA#gid=0  
Vi önskar ditt svar på enkäten senast onsdagen den 30 juni.   mvh // Styrelsen genom Ulrik Strömberg 

Snälla! 
Alla lanthandlare och föreningar i Kronobergs län: Meddela er e-post till kansliet  
Snabbare och lite mer information mellan Kronbladen blir din belöning! Tack och kram från Emma 

Höstens Agenda - boka datumen! 
2-3 oktober Omställning Kronoberg "Medvetenheten om att vi behöver göra något växer varje dag och det är 
alltid på lokal nivå som förändringarna måste börja. Det handlar om att granska hur vi lever och ibland tänka 
om och tänka nytt. Utmaningen är att bygga starka och självförsörjande lokalsamhällen. Vi vet att lokala 
utvecklingsgrupper och lokalainitiativ bär nyckeln till en hållbar framtid, där människor lever i och skapar 
sociala, ekonomiska, miljömässiga och demokratiskt hållbara system." (inledning av boken med detta tema ) 
Två likadana möten kommer att anordnas i Kronoberg den 2 och 3 oktober. Mer info kommer! 
Besök vår hemsida för mera information www.helasverige.se  
Där finns även Boken i pdf att ladda ned. 
 

6 oktober Länsträff i Alvesta Folkets Hus 
Teliasonera och Posten  Mer info kommer. 
 

Under hela hösten blir det (återigen) ett hårt arbete med att försöka hjälpa er att fylla i era kontaktuppgifter och 
enkäten på Bygdebanken, slå en signal till Kansliet. Vi i Länsbygderådet Kronoberg är fullt medvetna om att ni 
nu säkert suckar eftersom vi är många som redan har gjort detta. Från riksnivå har man haft problem med 
hemsidans Bygdebank från starten för ca 2 1/2 år. MEN NU ska allt fungera. Man har nu satt upp kriterier om 
man inte fyllt i enkäten "ordentligt" så syns inte Den föreningen på nätet. Så här vill vi inte ha det i Kronoberg 
som var först med att alla våra föreningar, NI, hade gjort ansträngningar och fyllt i. VI/NI ska alla synas, detta 
är en marknadsföring för ER förening, en chans att visa upp allt ert arbete, en chans att visa att byn/samhället 
lever. Tänk er att det kan finnas någon/några potentiella inflyttare som läser vad som händer hos JUST ER! 
Självklart lockar det potentiella invånare om man ser att föreningslivet är aktivt. Så ta denna chans, det tar ca 
10-15 minuter att fylla i enkäten. KOM IHÅG att NI kan gå in och ändra löpande, givetvis. Vi är över 230 
medlemsföreningar i vårt län i skrivande stund. På nätet finns när någon söker på Kronoberg ENDAST 93 
föreningar. Inte bra och inte kul- Så när du hinner ta telefonen och ring 0481-633 63 Emma på vårt kansli 
hjälper er med att fylla i ifall ni inte har tillgång till dator och/eller nät. Jag hjälper även er som har tillgång, 
men som kanske tycker att det är klurigt. Ni har väl fått varsitt lösenord till ER förening, utskickat i början av 
maj 2010     Emma på kansliet www.ekoreklam.se 



PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS DAG LÖRDAG 3 juli 
 

Ljungby kommun 
Agunnaryd 
Firar Landsbygdens Dag i dagarna 3! 
To 1 kl 19: AIF-Traryd på Ekvallen kl 19. Fri entré! 
Fre 2 kl 18 Hembygdsföreningen och Kolarföreningen bjuder in till musik  
och visafton med Bo Backagård och Hannes Muller. Kaffe och kolbullar. 
Lö 3 kl 9.30-14 Festligheter vid Lanthandeln. Bakluckeloppis, hantverkare, lotter, hölass, spika fågelholkar. 
Morgonandakt kl 10. Utställning av motorsågar, brandvärnet medverkar. Skånemejerier lanserar 
Kronobergsmjölken. Erbjudanden och smakprover i och utanför butiken.  
Lö kl 19 I Bygdegården Dans & Partybandet Shame. Pub och matservering. Entré 120:- 
Arrangörer: Föreningslivet i Agunnaryd samt lanthandlarparet Christina & Lennart 
 

Göteryd 
Firar Landsbygdens Dag med sin stora marknad med anor från 1800-talet. Marknaden funderar som 
hemvändardag för bygden och hit är du välkommen kl 9-15 lördagen den 3 juli.  
Auktion kl 9.30. Kl 11 och 13 är det talangjakt och kl 12 sånggudstjänst i kyrkan. 
Visning av gamla bilar o lättviktare, lotterier, servering av kaffe, våfflor och ärtsoppa, musik, hoppborg, 
ponnyridning, ansiktsmålning, hårflätning. Vildsvinsinformation. Arrangör: Hembygdsföreningen 
 

Tingsryds kommun 
Ryd 
Siggamåla skvaltkvarn mal råg och försäljer grovt rågmjöl kl 14-16. Upplev skön miljö vid kvarnen  
som är från 1822. Tag med kaffekorg. Arr: Almundsryds hembygdsförening www.almundsrydshbf.com 
 

Urshult 
Matöppet bjuder på kaffe kl 9.30-14. Barnen bjuds på glass. Arr Matöppet / Sockenrådet. 
Loppis i Parken kl 10-15 Arr: Parkföreningen. 
Hemvändarhelg i Urshult. Inleds med konsert i kyrkan lördag kl 20. Fortsätter i kyrkan och församlingshemmet 
på söndag kl 10. Arr: Urshults församling och samverkande  föreningar 
 

Älmeboda 
I Rävemåla vid Matöppet kl 10-12. Vi bjuder på kaffe och nybakta kanelbullar. Matöppet bjuder på den nya 
Kronobergsmjölken – jättegod till kanelbullen! Boulespel, försäljning av honung mm. ”Trafikolycka”-brandkår 
och ambulans. Sumobrottningsdräkter och godis till barnen. Klappa liten kalv. Våffelcaféet öppet kl 11-17 i 
Hembygdsgården. Musik i sommarkväll kl 18 i Älmeboda Kyrka.  
Arr: Samarrangemang mellan Älmeboda Sockenkommitté, företag och föreningar.  www.almeboda.nu  
 

Uppvidinge kommun 
Åseda 
Öppet hus i Hembygdsgården, Mörtlek kl 11-15. Vi visar hantverk med ull och smide. Handelsboden är öppen 
och vi har kaffeservering. Arrangör: Åseda Hembygdsförening 
Fröseke 
Aktiviteter utanför affären Bylyckan och i närområdet kl 10-14. Provsmakning, fika, bagegloppis, visning av 
gengasbil, skogsmaskindemo för barn. Guldjakten för barn startar kl 11 
Arr: Frösekebygdens Samhällsförening som hälsar er välkomna. 
 

Älghult 
I centrala Älghult kl 10-13 firas Landsbygdens dag med kaffe och våffelservering, handlarna överraskar. 
Musikunderhållning , tipsfrågor, ridning i parken. Godisregn kl 11. Coop har trottoarförsäljning. Loppis. 
Möbelförsäljning på Röda Korset. Besök Förmedlingscentralen på Stationsgatan 6. Biodlarmuséet har öppet kl 
13-16. Försäljning av ÄIF-prylar. 
Arr: Samarrangemang mellan Älghults Samhällsförening och ortens föreningar 
 

Växjö kommun 
Kalvsvik 
Vi firar Landsbygdens dag vid affären kl 10-13. Det blir marknadshandel med vad bygden har att erbjuda samt 
musik i samband med invigning av den nybyggda turistinformationen. Välkomna! 
Berg 
Bergveckan startar den 3 juli. Se utförligt program på www.bergsocken.se 
 

Vänd! 



 

SOMMARCAFÉER 
 

Ösjöbols Bygdegård 
Vi startar med tårttävling söndag den 4 juli och avslutar med bagageloppis söndagen den 1 augusti. 
Öppettider under juli månad: onsdagar kl 17-20 samt söndagar kl 14-17 
Välkommen hälsar Kultur och Bygdeföreningen i Ösjöbol 
 

Hembygdsgården Rosenlund i Skatelöv 
Våffelcafé som har öppet under juni, juli och augusti på onsdagar kl 16-21 samt söndagar kl 14-19. Första 
onsdagen i varje månad visas Gusten Rosenlundsfilmer kl 18-21. 
 

Hembygdsgården i Rävemåla 
Våffelcafé dagligen måndag-lördag 1juli-14 augusti kl 11-17. Söndagar kl 13-16, då det dessutom är visning av 
den vackra hembygdsparken med 15 byggnader. Tel 0477- 600 75 
 

SPELMANSSTÄMMOR 
Vid Rosenlund , Skatelöv, servering. Spelmansgudstjänst i Skatelövs kyrka kl 11. Kyrkrodd med samling vid 
kyrkbryggan kl 10.30. 
 

Rävemåla Folkmusikmässa i Älmeboda kyrka (Rävemåla) kl 11. Därefter spelmansmässa i Hembygdsparken, 
där spelmän från Korröfestivalen bjuder på fantastisk spelglädje. Våfflor. 
Mörtelek Åseda-Nottebäck Dragspelspratare Berndt Åberg underhåller kl 14. Här får ni användning av 
skrattmusklerna! 

Alvesta kommun 
Skatelöv  
Firar Landsbygdens dag med Hemvändardag  på söndag den 4 juli med öppet hus och servering på Rosenlund 
under eftermiddagen.  Här finns hembygdsmuséum, lanthandel, brygghus, Husebyrum, Hyltén-Cavalliusrum. 
Arrangör: Skatelövs Hembygdsförening   www.hembygd.se 
 
TACK till alla er som engagerat er i Landsbygdens Dag! Ert arbete är betydelsefullt. 

PS! Har din förening inte fixat något inför Landsbygdens Dag den 3 juli? Vad vore enklare än att bjuda på en 
kopp kaffe och en bulle utanför lanthandeln för att därmed visa att affären är livsviktig för bygden? 

Har du en projektidé? 
 

Låt oss förverkliga den tillsammans! Hör av er till oss med idéer och frågor: 

Leader Linné  
 

Annika Nilsson  
annika.nilsson@leaderlinne.se  
Tel: 070-560 02 06  
 

 Ylva Sandström 
ylva.sandstrom@leaderlinne.se 
Tel: 070-560 03 67 
 

  

 
www.leaderlinne.se 

 

Rätt svar 
i tävlingen i Kronbladet nr 1 2010 är att vår länskarta är borta, vilket innebär att vi har en ny logotype 
Grattis till Ing-Britt Davidsson, i Alstermo Samhällsförening☺ Vänd! 




