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Från Kronoberg deltog ca ett 40 tal personer. På 
Landsbygdsriksdagen 6-9 september i Blekinge. De 
Organisationer som deltog var ideella föreningar, 
landsbygdsutvecklare, politiker, Leader 
representanter. Och självklart representanter från 
vår styrelse i Länsbygderådet Kronoberg. 
Ungdomarna hade en egen agenda något som vi 
från Länsbygderådet Kronoberg upplevde som en 
miss, eftersom vi vill ha med oss ungdomarna i 
våra beslut och ungdomarna själva vill vara med 
och påverka. Så några av Kronobergs ungdomar 
som var anmälda till det särskilda 
ungdomseventet valde 
att inte delta endast där. Givetvis välkomnade vi 
dem med öppna armar. Landsbygdsriksdagen är 
för övrigt fortfarande alldeles för 
dyr för att vår största målgrupp ska kunna delta, 
våra Medlemsföreningar. Mera Mingeltid 
önskades av många, det är här man knyter nya 
kontakter och utbyter idéer och får ny energi till 
att åka hem och fortsätta det ideella arbetet. I 
övrigt var 
Landsbygdsriksdagens olika besök och seminarium 
till belåtenhet.  
Ronneby Brunn ska ha cred för att de lyckades 
servera god mat till ca 1000 deltagare detta gjorde 
de med glans.  

 

Ge oss korrekta kontaktuppgifter så vi kan nå er Förening, tack.  

Vet ni att er Förening ingår i den nya försäkringen? Läs mer på vår hemsida 

www.helasverige.se/kronoberg Gilla & Följ oss på www.facebook.com/helasverigeskaleva 

Om Er Lanthandel och/eller Er Förening skapat en Facebooksida/Gillasida så länkar vi gärna! 

 

 

T Ä V L I N G! 

Till våra Medlemsföreningar & våra 

Landsbygdsutvecklare/Näringslivschefer 

i Kronoberg. Tag NU Chansen! 

 

Chans att bli Årets utvecklingsgrupp  

Chans att bli Årets Kommun  

 

Klicka på länken & DELTA: 

http://www.helasverige.se/kronoberg/la

es-mer-om-kronoberg/taevling/ 

 

 
Kronobergs Bordet!  

Blandade åldrar, Blandade kön,  

Blandade representations skap 

ALLA med ett GEMENSAMT MÅL 

En Levande LandsBygd! 
VI ser med glädje framemot att få ta del av vad som 

händer i DIN DEL av Kronoberg 

Berätta, mejla, ge oss en hint.  

OCH DIN DEL av Kronoberg får god Marknadsföring.  

Inom kort kommer webbenkät från oss 

Det är av stor vikt att just DIN Förening 

besvarar den. Tack på förhand! 
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Pressmeddelande från Leader Linné: 
Utbyte av erfarenheter mellan England och Sverige 
Nedan är ett axplock: 

 Agunnaryds attraktiva pärlor – Kamprad 
har betytt mycket för bygden  
Byutvecklingsgruppens besök avslutades med ett 

besök i Agunnaryd för information om projekt 

Agunnaryds attraktiva pärlor, Krister Lindqvist 

presenterade hur utvecklingen i Agunnaryd har varit 

de senaste tjugo åren. Han berättade också hur 

leaderprojektet vuxit fram, vilken struktur det har 

med sju olika delprojekt samt motivet till att driva ett 

sådant utvecklingsprojekt. Krister var också noga med 

att berätta om Ingvar Kamprad och vad han betyder 

för bygden. 

Faktaruta  
Leader Linné är ett av 2500 leaderområden i Europa. Vi 

samarbetar med NULAG (Northumberland Upland 

Local Action Group) inom följande områden: 

Ungdomsutbyte, Fisketurismutbyte, Utveckling av 

hantverksföretagare genom produkt- och 

teknikutbyte, Kulturutbyte, Childrens day samt 

operativt leaderarbete och EU-kunskap med lobbying 

mot Bryssel.  

Northumberland Uplands ligger nordöst om Newcastle 

och gränsar till Skottland.  
Kontakt: Annika Nilsson, verksamhetsledare  

tel: 070-5600206 

 

Ni hittar hela Leader Linnés Pressmeddelande på vår 

hemsida www.helasverige.se/kronoberg 

Ge oss korrekta kontaktuppgifter så vi kan nå er Förening, tack.  

Vet ni att er Förening ingår i den nya försäkringen? Läs mer på vår hemsida 

www.helasverige.se/kronoberg Gilla & Följ oss på www.facebook.com/helasverigeskaleva 

Om Er Lanthandel och/eller Er Förening skapat en Facebooksida/Gillasida så länkar vi gärna! 

 

 

Grattis Uppvidinge kommun! 

 
Projektet serviceutveckling  
Uppvidinge kommun är en av de 13 utvalda 

pilotkommuner som får möjlighet att arbeta 

strategiskt och praktiskt med lokal 

serviceutveckling 2012-2014. Uppvidinge 

kommun får såväl ekonomiskt som 

kompetensmässigt stöd för att arbeta 

konkret och långsiktigt med dessa frågor. 

Varje pilotkommun får möjlighet att arbeta 

utifrån sin specifika situation, därför kan 

inriktningen variera innehållsmässigt.  

 

Utgångspunkten är ett brett angreppssätt 

där servicefrågorna ses i en helhet och 

kopplas ihop med andra relevanta insatser 

för utveckling.  

Syftet med projektet i Uppvidinge kommun 

är att utöka tillgängligheten av 

grundläggande service, och skapa en 

attraktivare kommun med stolta invånare 

som kan och vill bo kvar i bygden. 

Tillväxtverket framhåller att 

pilotkommunerna bör samverka mellan 

både privata, offentliga och ideella aktörer – 

och inte minst skapa nytänkande och hitta 

otraditionella lösningar. 

 

Projektledare i Uppvidinge kommun:  

Karin Wernersson  
Karin.e.wernersson@uppvidinge.se  

Mob: 0768-973660 

 

 

Läs mer om detta på vår hemsida 

www.helasverige.se/kronoberg 
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