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Lokal Utvecklings Plan (LUP) för Linneryd

Lokal Utvecklingsgrupp: Linneryds sockenråd
Kommun: Tingsryd
Nuvarande situation
Linneryd har 1100 invånare och vår viktigaste och största arbetsplats är sågverket JGA.
Arbetspendling pågår bl. a både till Tingsryd och Växjö. Vi har en kommunal skola för elever
tom årskurs fyra samt dagis och fritids.
Sockenrådet sköter idag ortens trädgårdstipp eftersom kommunen inte längre vill ha den
kvar. Vi håller öppet varannan lördag förmiddag under perioden april – november.
Vi hanterar även ortens nattvakt med allt vad det innebär. Informationsmöten, körlistor,
raggning av sponsorer och nattvaktare. V håller för närvarande på att även få till en
grannsamverkan i varje liten by. Stormöte med polis och försäkringsbolag ägde rum 201203-06 med 73 deltagare varav 18 har tecknat sig för att gå studiecirkel och sedan vara
kontaktombud i sin by.
Var tredje år arrangerar vi Linnerydsdagen. Då marknadsförs våra lokala företag, hantverkare och föreningar. Den 25 augusti i år 2012 är det dags och det planeras redan för fullt i
sockenrådets arbetsgrupp för Linnerydsdagen.
Sockenrådet utser även, efter omröstning av sockenborna, årets Linnerydsbo. Denna utmärkelse tilldelas då någon som har verkat för bygdens bästa och diplom samt blomster
delas ut vid firandet av Valborg vid brasan intill kyrkviken.

Sedan i september 2009 har vi varit utan dagligvaruhandel med allt vad det innebär i utebliven service såsom post, bank, apotek och spel. Drivmedelspumpen lades ner redan på
våren samma år.
Vi har idag en arbetsgrupp som tillsammans med kommunledningen arbetar för att få en ny
butik till orten. Gruppen har redan fått till en drivmedelspump, som invigdes av landshövdingen den 29 januari 2011 under pompa och ståt. Så här ett år efter har mackägaren,
Runes bensin, fått erfara att tankarna är för små och fordrar ständiga påfyllningar.
Sockenrådet fick Centerns guldklöver som erkänsla för detta arbete vid invigningen.
Tingsryds kommun bygger just nu vår nya butik granne med drivmedelspumpen. Den ska
sedan hyras ut till vår nya handlare, som aktivt har deltagit i vår arbetsgrupp ända sedan vi
fyllde en buss med Linnerydsbor och åkte på studiebesök till Agunnaryds butik i oktober
2009. Affären i Linneryd byggs nu efter de ritningarna man har haft i Agunnaryd. Då beräkningar visar att de första fem årens hyra blir alldeles för hög för handlaren har vi provat
olika lösningar. Det första vi undersökte var att få till ett Leaderprojekt. Tanken var att via en
servicepunkt i butiken kunna lyfta medel som skulle underlätta handlarens hyreskostnader.
Servicen skulle ges dels av handlaren dels med hjälp av sockenrådet. Det andra var att via
Glesbygdsverket ansöka om medel. Ingetdera föll i god jord, förslaget ansågs vara företagsstöd. Efter detta fanns det bara en lösning kvar, vi ordnar detta med eget kapital via sockenborna. Vi bjuder in till stormöte den 11 juli 2011. Fullsatt salong och engagemanget för att få
egen butik överträffade alla våra förväntningar. Vi har utlovat ett hyresbidrag på 60.000
kr/år i fem år alltså 300.000 kronor som våra fantastiska sockenbor ställer upp på att
sponsra. Vi var tvungna att ha ett möte till den 20 september för behovet av information och
att få vara med var stort. Vi har idag den 11 mars 2012 redan fått ihop 1/3 av totalsumman.
Kommunen lovade att om vi fick ihop vår del ska de bidra med lika mycket under samma
period, fem år. De betalar till handlaren 20.000 kr/år för att han sköter turistinformationen
efter vederbörlig utbildning. De sätter en kommundator i cafédelen i butiken, som ska
användas av turister och sockenbor. Vi har utlovat att sockenrådet vid schemalagda tider
kommer att serva de som behöver hjälp och stöd med sina datorärenden. För detta ersättes
handlaren med 40.000 kr/år i fem år. Detta blir då vår servicepunkt för allmänheten.
För att kostnaderna för det nya butiksbygget ska bli så låga som möjligt har en grupp
entusiastiska herrar via sockenrådet erbjudit sig att utföra rivning, återställning av ny fasad,
borttagning av asfalt samt avverkning av träd och buskar, se bilaga. De fick en vecka på sig
innan markberedarna ville ha tillträde. Nu går det på räls. Vi ligger väl framme med bygget
och ser fram emot att vår landhövding återigen kommer och inviger, denna gång vår butik.
Datum är redan bestämt till den 2 juni 2012 klockan 11.00.
Vi arbetar även aktivt för att stimulera bredbandsutbyggnad. Vi har fått till tre stycken fiberföreningar som är på startplanet. Det är viktigt för oss på landsbygden att inte bli bortglömda när det gäller det kommunala åtagandet att gräva fiberkabel. Vår kommun går här i
framkant och ger mycket bra respons i utvecklingsfrågor. Vi väntar nu på att den planerade
kabeln mellan Älmeboda och Linneryd blir av så att vi har något att ansluta till.

Önskad situation 2015 – definiera målen

Vi har en fin liten affär med intilliggande drivmedelsanläggning. Affären har blivit en riktig
samlingspunkt i socknen. Inte minst den mysiga caféhörnan har blivit populär.
Bra träffpunkt har affären också blivit efter att sockenrådet gick med i
mobilsamåkningsprojektet enligt Tolgmodellen tillsammans med kommunen.
Alla som hakade på fiberoptik anser att det var en god satsning och det blev en ekonomiskt
god investering.
I övrigt fungerar trädgårdstippen och nattvakten är kompletterad med grannsamverkan.
Linnerydsdagen gör succé 2015.

Upprätta en Lokal Utvecklings Plan (LUP)
Inköp av cafémöbler till butikens hörna.
Genomförande av mobilsamåkningsprojekt tillsammans med kommunen 2012-2013, övrigt
är redan igång, se ovan.

Genomförda och planerade aktiviteter
År 2009

8 oktober studieresa till Agunnaryds butik, full buss
2 november möte med kommunen
12 november arbetsgrupp för affären bildas

År 2010

13 april stormöte angående butik, drivmedel och fiber
24 maj stormöte angående bredband via fiber
Öppet möte angående bygglov för drivmedelsanläggning
Arbetsgruppen för butik och mack har regelbundna
månadsmöten med kommunen

År 2011

Arbetsgruppen för butik och mack har regelbundna
månadsmöten med kommunen
29 januari invigs drivmedelsanläggningen av Kristina Alsèr
Öppet möte angående bygglov för butiken
Årets Linnerydsbo blev Bröderna Andersson, JGA för deras
engagemang i markfrågorna angående mack och butik
11 juli stormöte angående butik och finansiering
20 september stormöte angående butik

3-12 oktober rivningsarbete på butikstomten
18 oktober första spadtaget tas av Linneryds förskoleklass
21 oktober markarbete påbörjas på butikstomten
17 december taklagsfest i butiksbygget. Allmänheten inbjuden till
varm korv och glögg
År 2012

2 juni klockan 11.00 invigs butiken av Kristina Alsèr under pompa
och ståt och glastrumpeter
25 augusti Linnerydsdagen
Arbeta vidare på samåkningsprojektet
Arbeta vidare med fiberoptiken och stötta våra tre nya
fiberföreningar, Virsryd m.fl. byars fibernät, Linneryd fibernät och
Marknadsfiber
Ta hand om våra nattvakter och grannsamverkan
Sköta trädgårdstippen

Avslutning
Deltagare i arbetsgruppen för butik och mack är: Mikael Kamp, Birgitta Pettersson, Mats
Karlsson och Marit Karlsson från Linneryds sockenråd. Jörgen Larsson, landsbygdsutvecklare
Tingsryds kommun, Lars Andersson, f.d. FLF samt den viktigaste Per-Olof Håkansson,
Matöppet. Dessutom har även följande från kommunen deltagit: Arne Karlsson och Mikael
Jeansen från kommunstyrelsen, Anders Borgehed näringslivsutvecklare, Jonas Weidenmark
och Christer Kaisajuntii tekniska kontoret, Anna Arvidsson och Birgitta Holgersson plan- och
miljökontoret samt vid något tillfälle: Allan Karlsson Länsstyrelsen och Bo Svensson
Trafikverket.
Skulle det nu visa sig att vi kan få ersättning för våra utgifter i samband med vårt
utvecklingsarbete är vi mycket tacksamma då vi i så fall tänker spendera dem på cafémöbler
till vår träffpunkt i butiken.

