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Inbjudan till möte om 

Teknikskifte på landsbygden samt distanshandel 
 
Välkomna att träffa representanter från Teliasonera och Posten  
Datum: Onsdagen den 6 oktober  
Klockan: Klockan 18.00 - 21.00 
Plats: Skogslyckans Församlingshem, Ekebovägen 15, Växjö 
 
Program 
18.00  Hela Sverige ska leva Kronobergs län, ordförande Albert Karlsson hälsar välkommen 
18.10 ”Teknikskifte på landsbygden” Teliasoneras informationsansvarige, Björn Berg 
18.50 ”Distanshandeln” Ingeli Thunberg och Monica Lindberg, Posten 
19.30   Fikapaus    
19.45   Diskussioner   
21.00   Avrundas mötet 
 
Tag chansen att lyssna och ställa just Dina frågor! 
Anmälan senast den 4 oktober till kansliet tel 0481-633 63  
E-post. lansbygderadet.kronoberg@telia.com 
OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn… 
 

Välkomna önskar: Hela Sverige ska leva i Kronobergs län i samarbete med Växjö kommuns näringslivskontor 

 

 
Kom ihåg att vi  

 
 
 
 

Enkät önskar bli besvarad 
Hej på er alla föreningar! 
Härmed påminner vi er om ert medlemskap hos oss och ber er att fylla i era korrekta kontaktuppgifter för 
att vanlig post och e-post ska komma till rätt person i rätt förening. 
 

Vi önskar också att ni fyller i enkäten på hemsidan. Saknar ni lösenord eller kommer ni inte ihåg det ni 
fått? Ni kan även beställa ett eget, nytt lösenord. Hör av er till Emma så ordnar vi fram detta omgående.  
 

Ni ska alltså klicka på länken nedan 
http://www.helasverige.se/kansli/bygdebanken/ 
Här till höger fyller ni i ert användarnamn som är den e-post ni gett oss och ert lösenord som ni fått. 
  

Sen fyller ni enkelt i enkäten. Och era rätta kontaktuppgifter. 
OBS! Kom ihåg att klicka på spara innan ni byter sida. Det står tydligt längst ned.  
Tack på förhand! Vi ser fram emot om ni hinner göra detta till den 1 okt. 
 
 
 

Månadens foto till hemsidan 
Har du en bra bild tagen i Kronobergs län? Det kan vara en naturbild, en bild från föreningsaktiviteter 
eller något annat som kan intressera. Mejla den till oss! Kanske blir det din bild som nästa månad blir 
publicerad på Länsbygderådets hemsida! September månad är en vacker naturbild tagen av  
Tommy Andersson i Agunnaryd. 
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Kan det varit på en fråga om vem som vill bli nästa kommunalråd som politikerna så villigt räckte upp handen? 
Politikerpanelen från vänster: Anne Karlsson (S), Sven-Olof Stenqvist (S), Roland Johansson (Alt), Ann-Charlotte Wiessel (M), Stig Sand 
KD, Tomas Johansson (FP), Carina Bengtsson (C), Kjell Jormfelt (MP) och Tyggve Svensson (V).

Landsbygdspolitisk utfrågning
Agunnaryds Sockenråd var en 
av två organisationer som innan 
valet lyckades samla politikerna 
till en utfrågning, enda partiet 
som uteblev var Kommunens 
bästa. I Agunnaryd handlade det 
om landsbygdspolitiska frågor 
som panelen fick besvara.
Framför allt är det frågor som rör framti-
dens internet, telefon och tv via fiberkabel 
som som politikerna får att fundera över i 
höst och vinter hur de ska göra. Ska man 
låta en ekonomisk förening gräva ner det 
finsmaskiga nätet i Agunnaryd eller ska man 
låta Ljungby energi göra det och ta en dyr 
kostnad. I Ljungby kostar i dag en inkoppling 
4900 kronor, på landsbygden ligger samma 
kostnad mellan 20-25 000 kronor. Under 
nästa år grävs huvustammen ner från 25:an 
norr om Ryssby till Agunnaryd.

Det gick inte att få några konkreta svar men 
att det är ganska bråttom förstår politikerna 
för inom en 5-års period ska ca 3000 AXE 
stationer tas ur funktion och monteras ner. 
Ericsson gör inte reservdelar till dessa längre.

Årensningen kom upp under kvällen och 
Carina Bengtsson meddelade att hon gjorde 
vad hon kunde för att förorda att kommu-
nen skulle betala för sig så som man gjort i 
Älmhult men här tog det stopp då ”vänsterfly-
geln”  tillsammans med Alternativet röstade 
mot detta. En av motiveringarna var att Ger 
vi pengar till Helge Å så kommer snart fler 

och vill ha pengar till sina rensningsprojekt. 
Men Willy och andra i publiken vädjade att 
de skulle se till den kommunala samhälls-
nyttan. Under översvämningarna så kostade 
räddningstjänstens insatser bara i Ryssby 
över 4 miljoner kronor. I våras var det åter 
en del fastigheter som var hotade i Ryssby 
av vattnet.

Även allmänna komunikationer kom på tal 
och här tror man att vi måste börja tänka om 
med samåkning och utnyttja bussen. Jag 
informerade om ett LEADER-projekt i Tolg 
där man via mobilen kan samköra samåkning 
i egna bilar mellan Tolg och Växjö.

Lite synd är det att inte fler landsbygdsbor 
kom och tog tillfället i akt att ställa frågor 
till våra styrande på Ljungby kommun, det 
är ju trots allt valår.

Tommy Anderssson 
Ordf Agunnaryds Sockenråd

Kvällens debattledare var Mats Gunnarsson 
från Ljungby. En känd röst för dom som lyssnar 

på Radio Ljungby. Med fast hand styrde Mats 
politikerna genom kvällen.

Sju Agunnarydsbor är valkandidater 
söndagen den 19 september 
Röstlokalen är i Agunnarydskolan. 
Öppettiderna är 9-12 och 14-18 

Agunnarydsbor som ställer upp på 
valsedlar i valet .
Carina Bengtsson (C) i kommun och 
riksdagsval.
Krister Lindkvist (C) landstingsvalet 
Matija Rafaj (S), kommunvalet.
Gunnel Nilsson (C),  kommunvalet.
Ewa Karlsson (C), kommunvalet.
John Jönsson (C), kommunvalet.
Christer Gustavsson (M), kommun-
valet.
Agunnaryd är en liten församlig men vi 
är nog riksmästare i kandidattäthet då 
över 1 % av befolkningen kandiderar på 
någon valsedel.
Väl mött i vallokalen den 19 september.



   

        
 

Projekt LISA, Leader Småland Sydost 
 

               
Projekt Lisa 
 

Inbjudan till utbildning i projektutveckling i Lenhovda 
 

Utbildningen riktar sig i första hand till föreningar i Uppvidinge kommun men vi ser gärna att även 
föreningar i Lessebo och Tingsryd deltar. Utbildningen kommer även att genomföras i Tingsryds 
kommun under våren 2011.  
 
* Projektutveckling steg 1 
Dag: Tisdagen den 12 oktober 
Kl:  18.00 - 21.00 
Plats:  Borgen i Lenhovda 
 
Första utbildningskvällen arbetar vi med: 

• idéutveckling 
• hur sätter man upp konkreta och mätbara mål  
• vilka aktiviteter hinner man genomföra 
• vilka ska man samarbeta med; projektpartners 
• projektorganisation 

 
* Projektutveckling steg 2 
Dag: Tisdagen den 26 oktober 
Kl:  18.00 - 21.00 
Plats: Borgen i Lenhovda 
Andra utbildningskvällen fortsätter vi med: 

• budget - kopplat till projektets aktiviteter 
• bankkontakter  
• rekvisitioner och rapportering 
• arkivhantering 

 
Anmälan görs till Länsbygderådet Kronobergs län tel 0481-633 63 eller e-post 
lansbygderadet.kronoberg@telia.com.  
Sista anmälningsdag är den 6 oktober 
 
OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller….. 
 

Hjärtligt välkomna! 
 
Med vänlig hälsning  
 
Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Kronobergs län, Kansli 
/ Emma Hagel, Projektledare 
 

 



                                                                                   

Inbjudan till möte ”Omställning Kronoberg"” 
Peak Oil, finanskris och klimatkris. 
Vad gör vi för att ställa om till ett hållbart samhälle?  
Dagligen läser vi om katastrofer och kriser som resultat av människans handlande. 
Spekulation, överutnyttjande av naturresurser, överkonsumtion samt användningen av fossila 
bränslen är exempel på vårt beteende som för oss i fel riktning 
Omställning Sverige är den svenska delen av det internationella nätverket Transition 
Network. Organisationen vill möta de utmaningar vi står inför och visa på att det finns 
alternativ.  
Vi vill inspirera, stödja och bygga nätverk för individer och lokala utvecklingsgrupper som 
funderar över och startat omställningsinitiativ. Vi kan erbjuda föreläsare, filmer m.m. Vi har 
flera konkreta exempel på hur du kan minska din påverkan på vår jord och klimatet samt 
bygga ett hållbart samhälle. Du kan vara med och göra konkreta insatser för framtiden.  
 

Föreläsare: Hillevi Helmfrid 
 

Datum: Lördagen den 2 oktober 
Tid: Klockan 10.00 – 16.00 
Plats: Elin Wägners Lilla Björka i Berg, Växjö kommun 
 
Datum: Söndagen den 3 oktober 
Tid: Klockan 10.00 – 16.00 
Plats: Linnésalen, Älmhults kommun 
 

Dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch (särskild kost anges vid anmälan) 
Tänk på miljön redan NU, anmäl ditt deltagande till det möte som du har närmast till ☺ 
Anmälan senast den 1 oktober 
Via telefon eller e-post. tel: 0481-633 63 
E-post. lansbygderadet.kronoberg@telia.com 
 

Väl mött önskar! 
Hela Sverige ska leva i Kronobergs län 
i samarbete med Berg i Växjö kommun & Energi & Klimatrådgivaren i Älmhults kommun 
www.helasverige.se/kronoberg 
På vår hemsida www.transitionsweden.se finns information. Där kan du också gå med i vårt 
nätverk. Som medlem kan du starta eller gå med i någon grupp, bläddra bland 
medlemsprofiler och delta i forum. Du kan läsa andras bloggar eller starta en egen samt följa 
med i vad som händer på det här spännande området. Se även www.transitiontowns.org. 
Tillsammans arbetar vi för en hållbar utveckling och ett bättre samhälle! 
Kontakta oss gärna om du har frågor, idéer eller vill veta mer! 
 

Tänk på att anmälan krävs då det bjuds på förtäring. 
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller… 

Kom ihåg! 
-Teknikskifte på landsbygden samt 
  Distanshandel ons 6 okt. Anmälan senast 4 okt. 
 

-Projektutveckling tis 12 okt. Anmälan senast 6 okt 
 

-Omställning Kronoberg lör 2 resp sön 3 okt. 
  Anmälan senast 1 okt 

 
OBS! 
Nästa Kronblad kommer på 
försök att bara skickas ut 
med e-post!  
Önskar ni ändå få ett 
pappersexemplar med 
Posten så kontakta kansliet. 

www.ekoreklam.se



 

Valmanifest från Hela Sverige ska leva 
 

Vårt valmanifest tar vid där riksdagspartierna oftast slutar - nämligen utveckling av landsbygden 
 

Även om det pratas om ”Hela Sverige”, både till höger och vänster i valrörelsen, så tycker vi att det inte sägs så mycket 
med substans om landsbygdsfrågorna.  
 

Vi är helt enkelt inte nöjda med behandlingen av flera grundläggande frågor för landsbygdens överlevnad - som 
bredband, lokal service, inflytande över närsamhället, återbäring från vindkraften och stöd i omställningsarbetet till ett 
klimatsmartare samhälle. 
 

Därför går vi ut med ett valmanifest. Målet är självklart - världens bästa byar!  
 

Valmanifestet består av en blandning av frågor som drivs på riksnivå, och regionala frågor.  
I vår valstuga på hemsidan www.helasverige.se kan du läsa mer om våra riksfrågor.  
 

Vår skrift, Världens bästa by, finns också utlagd där i pdf-format.  
 

Bredband till varenda by 
Visst tas steg i rätt riktning – regeringen som föreslår en megabit som acceptabel miniminivå på bredbandshastigheten. 
Men det räcker inte. Ska vi landsbygdsbor ha en chans att ta oss in i framtiden så måste det vara mer fart i bredbandet – 
uppåt 100 megabit. I framtidens Sverige träffar man troligen både läkare och arbetsförmedlare på distans – för att bara ta 
ett par exempel. Och de som verkligen har glädje av de möjligheterna är vi landsbygdsbor.  
 

Lokal service  
Vi vill att den lokala servicen samordnas enligt förslagen i serviceutredningen Se medborgarna – för bättre offentlig 
service. Vårt förslag är en etablering av minst ett servicecentrum i varje kommun och servicepunkter i byarna med 
femårigt driftsstöd.  
 
Återbäring av vindkraft 
Livsmiljön för de som bor i närheten av vindkraften påverkas rejält. Landskapet förändras, jaktmarker och vägar. Detta 
bör de få kompensation för, tycker vi. Vi vill att minst 0,5 procent av bruttoersättningen från vindkraftsutbyggnaden går 
till den bygd som berörs.  
 
Kommunala omställare 
I det långsiktigt hållbara samhället kommer allt mer av maten från närområdet, liksom energin. Mycket av det här 
omställningsjobbet kommer att göras av lokala utvecklingsgrupper. För att stötta dem föreslår vi att en summa pengar, 
motsvarande den som avsatts för Hållbara städer, alltså 340 miljoner under en tvåårsperiod, avsätts för att anställa en 
omställare i varje kommun.  
 
Lokalt inflytande 
De cirka 4 700 lokala utvecklingsgrupperna består av engagerade och kunniga medborgare som arbetar för sin bygds 
utveckling. Med sina insatser utvecklar de Sverige. Och de vill ha inflytande.  
Stärk den lokala demokratin genom att ge medborgarna inflytande över sitt närsamhälle. Utveckla den lokala planeringen, 
och uppmuntra direktvalda områdesstyrelser! 
 
Lokalt kapital 
Det är svårare att få lån på landsbygden än i stan. Trots att det finns många goda idéer och trots att företag behövs för en 
blomstrande landsbygd. Ett av svaren på problemet är en mikrofond som ställer upp med säkerheter för lån. En sådan har 
vi startat tillsammans med ett antal aktörer inom den sociala ekonomin. Men fonden behöver kapital. Vi föreslår att 
regeringen i ett första skede investerar 10 miljoner i fonden. Det gör att vi kan komma igång.  
 

Kontakt  
Albert Karlsson, ordförande Hela Sverige ska leva Kronobergs län, mobil: 070-593 47 75 
Åke Svensson, vice ordförande Hela Sverige ska leva Kronobergs län, mobil: 070-345 93 02 
Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva Riks, mobil: 070-510 28 67 
Inez Abrahamzon, vice ordförande Hela Sverige ska leva Riks, mobil: 070-695 56 70 



 
 
 
 
Hela Sverige ska leva, Kronoberg har skickat ut valmanifestet till länets 
riksdagsledamöter inför valet. 
Eva Johnsson, kd kommenterar här valmanifestet: 
 
 
 
Sverige och svenskarna behöver den svenska landsbygden  
 
Det skall vara möjligt att bo och leva på landsbygden. Medborgarnas behov av 
arbetstillfällen, service, kommunikationer, bra boende, det öppna landskapet och 
andra naturupplevelser är utgångspunkten för vår landsbygdspolitik. Den svenska 
landsbygden är en tillgång för Kronobergs län! En förutsättning för en levande 
landsbygd är att det finns ett livskraftigt skogs- och jordbruk. Jord- och 
skogsbrukare i Kronobergs län måste få samma förutsättningar som övriga Europa. 
För en levande landsbygd är det viktigt att inte höja skatt på drivmedel och heller 
inte att införa kilometerskatt på transporter. Pumplagen måste också ses över. Det 
ska finnas en fungerande service även på landsbygden. På många platser är den 
lokala bensinstationen navet även för annan service. De undantag som har beviljats 
måste därför permanentas för att vi skall försäkra oss om att ”mackdöden” inte 
sprider sig ytterligare.  
 
Som Vederslövsbo, sedan 20 år tillbaka, och uppvuxen i Norrbotten med det 
svenska småjordbruket under skinnet, har det varit naturligt att engagera mig för en 
levande landsbygd och de gröna näringarna. Villkoren för småföretagare måste 
förbättras så att det blir mer lönsamt att driva företag. Bara så kan vi skapa 
möjligheter för att t ex anställa fler vilket är angeläget för att värna en levande 
landsbygd.  
 
Vi Kristdemokrater ser både små och stora privata företag som en självklar och 
värdefull del av ett dynamiskt och sunt samhälle. Det går tillbaka till själva grunden 
för vårt parti – våra värderingar! Vårt uppdrag handlar om att vårda och förvalta 
vårt land och vår jord, genom en långsiktig och hållbar utveckling. I det 
sammanhanget är de små enheterna och vår svenska landsbygd en självklar och 
oumbärlig del.  
 
Eva Johnsson  
Kristdemokraterna  
Riksdagsledamot  
BÄSTE Lantbrukare et 


