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INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 
Välkomna till Länsbygderådet Kronobergs årsmöte! 
Måndagen den 22 april kl 18.00 Rottnegården i Rottne 
Växjö kommun står som värd och mötesordförande är Malin Kind (c) 
landsbygdsansvarig politiker. 
Sedvanliga mötesförhandlingar delas ut vid mötet. 
 
Efter årsmötet (öppet årsmöte) ger representanter från Växjö kommun 
information om bl a vilka ekonomiska resurser Leader Linné tillfört Växjö kommun under 2009. 
Stimulansbidragets betydelse för de ekonomiska föreningar som lägger ner bredband. Strandskyddet, vad 
gäller och hur tolkar kommunen bestämmelserna idag. 
Mötet är en öppen dialog, där vi bollar idéer om hur vi på bästa möjliga sätt ska kunna verka och bo på 
landsbygden. 
Föreningslivet har en stor betydelsefull uppgift att fylla för en utvecklande landsbygd. 
 
Vi hoppas att vi ses! Kom ihåg att vi behöver DIN ANMÄLAN OM DELTAGANDE senast den 19/4 . 
Anmälan görs till vårt kansli på tfn: 0481-633 63 eller E-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com 
 

Länsbygderådet Kronoberg     I samarbete med Växjö kommun 
Albert Karlsson, ordförande Hans Olsson, landsbygdsutvecklare 

HEMSIDA OCH BYGDEBANK 
Till ALLA kontaktpersoner i respektive förening kom ihåg att sprida inbjudningarna och övrig 
information som kommer. Så att fler har möjlighet att delta. Besök gärna vår hemsida emellanåt också. 
Har ni något på gång, hör av er så kommer det med både i vårt Kronblad och på vår hemsida. Vår 
Bygdebank ska vara en plats där NI ska marknadsföra Er förening. Ta denna chans, se det som en 
möjlighet. Från Hela Sverige Riks ska ett lösenord skickas ut till er så att ni ska kunna uppdatera era 
kontaktuppgifter och även fylla i enkäten. Enkäten fyller flera funktioner bl a . ska den marknadsföra er 
förening och ert samhälle/by/ort. Den ska fungera som ett nätverk.Är man på gång med något ska man 
kunna söka för att se hur någon annan gjort t ex. Och den ligger till grund för Landsbygdsforskning. 
Alltså gynnar det oss på landsbygden om alla ni föreningar fyller i enkäten. Har ni inte fått lösenord? 
Tycker ni det är jobbigt att fylla i enkäten? Snälla, hör av er till Emma på kansliet så hjälper vi er. 
Använd oss för att underlätta ert arbete. Vi är till för er. Det är ju därför som ni är våra medlemmar! 

VILTMÄSSA 
Den 27 februari kl 10-15 arrangeras en viltmässa på Hotell Olof i Åseda. 
Inträde 20:- Se utförligt program på www.uppvidinge.se 
Det finns flera läckerheter att provsmaka 
Klas Lindberg från kocklandslaget serverar smakportioner på vildsvinsrätter. Han finns på plats och du 
kan ställa frågor om vilt och mat. 
Övriga utställare är bl.a. Älghults biodlarmuseum, Stellas Ostkaka, Stens chark, Gullaskruvs delikatesser, 
Stig In, Hagelstads Gårdsmejeri, Hildegården, Emåmejeriet, Stenugnsbakat bröd från Alsterbro 



 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Hej på er alla! 
Vi får vara tacksamma för den vackra och snörika vintern vi har fått. 
Jag har inte skrivit varje gång i Kronbladet. Det är för att jag inte vill  
trötta ut er. *LER*  Vi har ett årsmöte i antågande, närmare bestämt  
den 22 april. Se vår inbjudan här i Kronbladet. Vi har några vakanta  
platser där vår valberedning just nu arbetar för fullt för att fylla. Har du/ni  
förslag på potentiella ledamöter, kontakta då vår valberednings sammankallande, 
Lars-Erik Karlsson tfn: 0372-16102 mobil: 070-5427602 
 

Ni hittar den mesta informationen om oss och vår styrelse på www.helasverige.se/kronoberg  Vi arbetar 
just nu för fullt med vårt projekt LISA, som vi fick godkänt av Leader Småland Sydost. Där ingår våra 
kommuner Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge. Tanken var att arbeta likadant i våra resterande 
kommuner, Alvesta, Ljungby, Växjö, Markaryd och Älmhult men vi fick avslag hos Leader Linné till vår 
stora besvikelse. MEN, vi ska försöka hjälpa er ändå såklart. I Växjö startar vi denna diskussion i 
samarbete med Växjö kommuns landsbygdsutvecklare Hans Ohlsson och ER förstås, direkt efter vårt 
årsmöte den 22 april. I Alvesta startar vi arbetet då landsbygdsutvecklaren där, Anette Fransson, bjudit in 
oss och er föreningar i Alvesta kommun, till möte i Hynnenäs Bygdegård den 17 mars. Välkomna! 
 

Ni kommer väl ihåg att har ni  synpunkter på våra allmänna vägar i Kronoberg, kontakta då vårt kansli. 
Vi tar med era synpunkter då vi träffar Vägverket kontinuerligt varje år. 
I år är det ju valår och vi hoppas att vi ska kunna samla våra riksdagskvinnor och män för en 
dialog/debatt. Kanske hör de av sig till oss när de läser vårt Kronblad. 
 

På vårt årsmöte nu kommer vi att ta upp frågan om stadgeändring angående jämställdhet. 
 

Med hopp om att vi ses många gånger i år 2010 och att vi ska kunna kan vara er hjälpande hand för att 
förenkla och underlätta ert föreningsarbete. 
 

Landsbygdsvänliga hälsningar 
Albert ”Abbe” Karlsson    Mig når du på tfn: 0433-410 70,  mobil: 070-593 47 75,  albertk@telia.com 

EFTERLYSNING 
Jag efterlyser en serviceinriktad familj med ett stort flöde av idéer.  
Entreprenörer inom handel och restaurangbranschen. 
Det finns i Dädesjö en fastighet för affärsändamål som fungerar som bygdens samlingsplats, ägd av 
byborna själva. Det finns också ett godkänt kök med bra matsal (samlingslokal, lämplig som pub på 
kvällar och helger). 
Dess enda uppgift i dagsläget är att laga mat till skolans barn och barnen i barnomsorgen. Tyvärr får 
hyresgäster i äldreomsorgen ej njuta av den i köket tillagade maten trots att man äter i samma matsal. 
Denna anläggning ägs av Växjö kommun och drivs av kommunens berörda förvaltningar. Det som skiljer 
dessa båda anläggningar är en genomfartsled som kallas för MARKNADSVÄGEN. Båda anläggningarna 
var för sig har små utvecklingsmöjligheter, men gemensamt skulle dessa kunna ge stora möjligheter till 
utveckling både för affären, Staffansgården och inte minst för bygden. 

Åke Svensson, ordf. i Dädesjö Centeravdelning  
tfn: 0474-340 05, 070-345 93 02 ake.svensson.dadesjo@gmail.com

HAR DU PROVAT TELEFONMÖTE? 
När tiden tryter eller det krävs snabba beslut, kan man använda något som är underskattat. 
Telefonmöte ett gratis sådant Telefonmöte Riks, Tel: 08-5000 5000 sedan uppger man en kod: 42 81 31 
Den första personen som ringer uppger antalet personer som ska delta, man kan vara mellan 3-15 pers. 
Möjligheter finns givetvis med datorns hjälp också men då får man ladda ned ett program som heter 
Skype. Då använder man alltså datorerna och pratar via detta program. Fungerar både med och utan 
webcamera. Besök sidan www.skype.com Detta är som Karlsson på taket skulle sagt  
”en världslig sak.” Vilket det faktiskt är i dubbel bemärkelse. Lycka Till!

I nästa Kronblad kommer det en artikel om Biodlarmuseet i Älghult.  
Läs om museet på hemsidan: www.uppvidinge-biodlarforening.com 

WANTED 

 



 
SOCIAL EKONOMI OCH FÖRENINGSÄGD ÄLDREOMSORG 
Under våren är Coompanion ute och träffar föreningar, kommunala tjänstemän och andra som är 
intresserade av landsbygdsutveckling.  
 

Plattform för den sociala ekonomin 
I Sverige finns idag fler län som har bildat ”Sociala plattformar” för aktörer inom den sociala ekonomin. 
En social plattform är anpassad efter de lokala behov och förutsättningar som finns men det gemensamma 
är, att den ska fungera som en paraplyorganisation för alla föreningar, kooperativ, stiftelser och andra 
sammanslutningar, som vill jobba med utveckling. 
Nu är det dags att undersöka om det finns intresse för en plattform i vårt län, och hur den i så fall kan 
fungera. Vilka behov och önskemål finns i vårt län, det vill vi gärna diskutera med er, 
alla föreningar inom Kronobergs län. 
 

Föreningsägd äldreomsorg 
Att en bygd mår bra av entreprenörskap och framåtanda, känner alla till. Men att kooperativ äldreomsorg 
kan vara ett sätt att nå detta, är mer okänt för många. Coompanion vill nu genom ett Leader Linné projekt 
informera föreningar om möjligheten att starta äldreboende i sin by eller samhälle.  
 

Ett kooperativ äldreboende kan ge många mervärden för bygden. De som blir äldre och inte vill bo kvar i 
sina hus längre, får möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö, där de har sina vänner och grannar. Ett 
föreningsägt äldreboende kan utveckla biverksamheter som skapar företag och arbete för lokal-
befolkningen, som i sin tur lockar fler att bosätta sig på orten, som gör att huspriserna stiger osv, osv.  
 

I en bygd med eldsjälar och framåtanda, kan detta vara starten för någonting nytt där det bara är fantasin 
som sätter gränser. Detta vill Coompanion gärna diskutera med er som finns inom Leader Linnéområdet. 
Det vill säga, Markaryd, Älmhult, Alvesta, Växjö och Ljungby. Dock inte tätorten i Växjö och Ljungby. 
 

Vill ni diskutera social plattform och kooperativ äldreomsorg så kontakta oss. Vi kommer gärna ut till er.  
Kontakta: Birgitta Håkansson tfn: 0470 70 74 23 E-post: birgitta.hakansson@coompanion.se 
Peter Arneke tfn: 0470 70 74 26 E-post: peter.arneke@coompanion.se    www.coompanion.se/kronoberg 

LENHOVDAKRINGLOR CA 50 ST 
100 gr flott eller margarin,  4 dl mjölk,  1 dl socker,  1 tsk salt,  50 gr jäst,  
8 dl rågmjöl,  7 dl vetemjöl,  2 dl gräddfil eller sur grädde,  2 tsk hjorthornsalt 
 

Smält fettet, häll i mjölken och låt blandningen bli fingervarm ca 37 grader. Blanda socker salt och jäst 
med rågmjölet och 3 dl av vetemjölet i en bunke. Häll över degspadet och arbeta samman till en deg som 
får jäsa till dubbel storlek. Tillsätt grädden och hjorthornsaltet blandat med lite av det återstående 
vetemjölet. Arbeta i resten av mjölet och baka ut till ganska stora kransar eller kringlor. Låt jäsa 
på smorda plåtar och grädda i 225 grader ca 6-8 minuter. 

BO-DAG I TINGSRYD 
I det vackra f.d. Gjuteriet genomförde Tingsryds kommun tillsammans med utställare och föreläsare en 
mycket lyckad Bo-dag en lördag i februari. Programmet var varierat och lockade mycket folk.  
Föreläsningar hölls i 20-minuters pass. Här kunde man få veta det mesta som gäller ROT-avdrag, 
bredband via fiber, hur man får ett bygglov och hur man renoverar gamla hus.  
Berndt Elmberg från Mundekulla är pappa till projektet ”Bebo landsbygd” som en del kommuner mer 
eller mindre lyckosamt arbetat eller arbetar med. Tanken är att man ska se tomma hus på landsbygden 
som en resurs, ta reda på ägaren och försöka få huset uthyrt, renoverat eller rentav sålt. Han berättade att 
Emmaboda kommun som sedan länge nappat på denna idé och har en målsättning om att öka sin 
befolkning, satsar på att ha tjänstemän som kontinuerligt arbetar med att marknadsföra kommunen och ta 
hand om intresserade för bosättning i kommunen. Det som familjer mest efterfrågar inför en eventuell 
flytt är hur det ser ut med dagis och skola. Utställare var en del av kommunens mäklare, banker, 
försäkringsbolag, städföretag och byggföretag och givetvis inte minst delar av kommunens egna 
förvaltningar som turism och äldreomsorg. Anders Borgehed, ny näringslivs och-turismchef på Tingsryds 
kommun var mer än nöjd med dagen som gav mersmak inför kommande år. Dagen gav värdefulla 
kontakter och Anders var ännu mer på det klara med att en av de viktigaste frågorna som kommunen har 
att arbeta med framöver är hur man ska öka invånarantalet. 
 Pia Granstedt Söderling, Älmeboda 



 

                                  
 

PROJEKT LISA LEADER SMÅLAND SYDOST  
Lokal Utvecklings Plan (LUP) 
I Uppvidinge kommun har vi haft förmånen att arbeta med många och hårt engagerade föreningar, som 
tar denna chans att skriva en LUP. Vi har även haft den stora förmånen att vid dessa fyra upptaktsmöten 
ha vår landsbygdsutvecklare Annika Persson med. Även vårt kommunalråd, Åke Carlsson har avsatt 
särskild tid för att han tycker att detta projekt är en stor möjlighet för våra föreningar att verkligen få visa 
vad de vill, känner och tänker om just sitt engagemang och sin del av kommunen. Vi har även bra flyt 
eftersom att kommunen just nu arbetar med sin Översiktsplan. Vilket innebär att är det 
synpunkter/ändringar som föreningarna ser i sin respektive del och som man bör ta hänsyn till även i 
översiktplanen, så har man här en stor chans till förändring.  
 

Vi har gemensamt beslutat att kommunen delas in i fyra delar = fyra LUP. Fyra informationsmöten har 
alltså avverkats och indelningen är Alstermo/Fröseke/Älghult, Lenhovda med omnejd, Åseda med 
omnejd samt Norrhult/Klavreström. Detta innebär att alla som är med och deltar vid framtagandet av en 
LUP har också möjligheten att vara med och besluta om hur man på bästa möjliga sätt ska använda de 
10 000 kronorna som varje inlämnad LUP gjort sig mer än väl förtjänt av. Kort och gott så känns det som 
om att det är NU som den ideella sektorn har sin chans att visa i skrift hur man önskar leva, bo och verka i 
just sin del av Uppvidinge kommun.  
 

Vid alla våra möten i kommunen har vi uppmanat våra föreningar att passa på nu inför stundande 
årsmöten att skriva ned alla sina ideella timmar och ta dessa timmar gånger 170:-/timme och person. 
Enkelt att skriva in i sin verksamhetsberättelse. Detta är ett kanonbra verktyg då man presenterar vad 
föreningen arbetar med. Man får svart på vitt hur mycket de ideella krafterna verkligen utför. Vad skulle 
hända om all ideell verksamhet läggs ned?  Så till alla våra medlemsföreningar skickas nu denna 
uppmaning . Kom ihåg era timmar i verksamhetsberättelsen som ni säkert filar på just nu. 
 

Till föreningarna i Uppvidinge som missade första mötet, tag chansen haka på ”tåget” som går nu, se 
detta som en möjlighet att vara med och påverka. 
Lenhovda med omnejd har haft sitt andra möte den 8/2 Det tredje mötet går av stapeln 22/2 i 
Centrumkyrkan kl. 18.00 
AMO/FRÖ/ÄLG har sitt andra möte den 16/2. Åseda med omnejd har sitt andra möte den 22/2 på 
Stationshuset kl 18.00. Norrhult/Klavreström är på gång med sitt andra möte.  
Har ni frågor? Kontakta Emma på vårt kansli 

ÅSEDA-NOTTEBÄCK SPF-AVDELNING 
arbetar för att ta tillvara pensionärernas intressen. Vi har möten sista onsdagen i varje månad.  
Ring ordförande Ronald Laxén tel 10190 eller v ordförande Wivi Johansson tel 71615 så får du veta mer. 
     - Vi ska ha roligt så länge vi orkar 
     - Vi vill ha vård på vår hemort och tillsammans med vår livskamrat. 
     - Vi vill bestämma själva vilken vård vi behöver. 
Så blir vi trygga nöjda pensionärer i Uppvidinge kommun.

Uppvidinge kommun. Linneateatern på turné med  

CHARLEY’s TANT 27/2 kl 18.00 och 28/2 kl 16.00 i Norrhult. 
Beställning av biljetter mellan kl 18.00-21.00 tel 0734 48 26 78  
Norrhults Folkets Hus och Park. På hemsidan www.linneateatern.com  
kan du se hela turnéplanen för Kronobergs län. 


