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Bjud in till stormöte i byn/tätorten/socknen och börja diskutera
VI har haft ca 5möten exklusive Kick-off mötet. Vi har även deltagit vid Projektets
Projektutvecklingskurs i två kvällar i Lenhovda. 2011-11-28 Träffades vi på nytt
efter samtal med Leader Småland Sydost, så har vi delat upp så att Älghult,
Alstermo och Fröseke gör varsin LUP det är enklare att ”gräva där man står”
Den LUP som gemensamt arbetats fram kommer också att finnas kvar för
framtida samarbeten.
Infrastruktur/kommunikationer
Nuläget är lika i alla tre orterna. Uppvidinge har ett eget fibernät Uppcom, som
kommer att informera invånarna om deras möjligheter att koppla upp sig mot
Uppcom. Detta möte blir av någon gång under 2011, Åke Axelsson ser till att
detta informationsmöte blir av. När det gäller busskommunikationer, så fungerar
de under vardagarna. Men åtminstone två linjer för att ta sig från Växjö- Fröseke
vore på sin plats fredag och lördag. Vi har märkt att även de som har fritidshus
har problem att ta sig till och från flygplatser/tågstationer. Att åka taxi kräver en
stor plånbok. Kommunikationerna inom kommunen är inte heller strålande. Dessa
busskommunikationer ser vi fram emot att kommunen skriver med i sin
Översiktsplan. 2011-11-28 När det gäller Uppcom hörde vi inte ljud från deras
aktiviteter trots att de skulle ha anställt en person för att sköta detta.
Boende/tomter/inflyttning
Alla tre samhällen saknar marklägenheter, tomter och även vanliga lägenheter.
Älghult har heller inga villor till salu, det säljs så fort de kommer ut på Hemnet. Ett
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fåtal villor finns i Alstermo. Fröseke är det samhälle som har det svårast att få det
Påfolkat. Alla tre samhällen funderar på att finna fler arbetstillfällen och jobbar för
att utveckla servicen för att få Påfolkat. Här behöver vi alla i hela Uppvidinge bli
bättre på marknadsföringen. Är Uppvidinge kommun intresserad av att aktivt
vända detta problem som faktiskt finns i hela vår kommun? Vi önskar ett svar på
detta. 2011-11-28 efter att skriften skrivits ovan för nästan exakt ett år sedan,
märks det tydligt att Älghult saknar marklägenheter. Uppvidinge Hus har haft en
enkät ute, där vi invånare har fått fylla i om vi önskar en marklägenhet.
Service – privat/offentlig
Alstermo, Fröseke och Älghult har alla varsin Lanthandels affär, detta är stort att
vi har tre av de ca 27 Lanthandlare som finns i hela Kronobergs län. Vi måste
samverka för att fortsätta ha denna service. Alstermo har det starkaste
företagsklimatet. Fröseke och Älghult har ett litet mindre starkt företagsklimat.
Älghult har ca 6 st industrier. 1 bensinstation, Coop Nära, är också ombud för
Posten, Apotek, Systembolag, Svenska spel Blomsteraffär med Begravningsbyrå,
Herr & Damfrisör, Cykel & Sport som även säljer fiske redskap mm. 3 st
loppmarknader. Älghults Friskola F-6 och även ett daghem och fritids. Och
Älghultskolan 6-9. Ålderdomshemmet Storgården. För att öka attraktionskraften i
Coop Älghult behöver man även få in ATG.
Landsbygdsföretagande/turism
Biodlarföreningen har ett biodlarmuseum det största i Sverige och det enda i
Småland. Vidingegården med fiske i Alsterån.
Älghults Socken Hembygdsförening
Camping vid Älgasjön
Hemsida: www.alghult.se
Facebook: www.facebook.com/uppvidingekommun
Hållbar utveckling/energi
Vi har diskuterat vindkraftverken, och vi har lite delade åsikter om dessa.
Vad är den viktigaste frågan för byn/tätorten/socknen 2009/2010?
Viktigaste frågan för alla våra tre samhällen är att kämpa för att skolorna som i
dagsläget finns, blir fortsatt kvar. De ska fortsätta att utvecklas i befintliga
lokaler/platser. Att Uppvidinge ger både invånare/elever/barn/lärare arbetsro.
Uppvidinge kommun har fått en förfrågan från Barnmottagningen allergolog om att
Kvalitetssäkra våra skolor, detta nappade inte kommunen på. Denna fråga vill vi i
denna delen av kommunen vara delaktiga i. Detta för att nischa våra skolor och
ge elever/barn/föräldrar/lärare en tryggare tillvaro, då de lär sig att hantera
allergier/astmatiker bl a. Vi behöver även ha fortsatt service kvar såsom
barnomsorg, vård och våra 3 lanthandlare. Vi måste hitta en väg som möjliggör att
vi kan skapa arbetstillfällen och vidareutveckla oss, först då kan vi se till att
”Påfolka” Alstermo/Fröseke och Älghult. VI kanske skulle återta att kalla oss för
Älghults Socken igen? Detta för att visa för andra och oss själva att vi vill, vi vågar
och vi kan samarbeta, hjälpa och stötta varandra. Ett projekt ihop, med en
projektledare som kan undersöka via enkät hur vi får fram fler arbetstillfällen.
Denna projektledare ska även kunna rycka in och hjälpa olika föreningar med
diverse arbeten. Ett projekt som vi önskar undersöka vidare är att digitalisera för
att kunna utveckla filmvisning, kunna visa stora sportevenemang. Detta skulle
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kunna skapa flera mötesplatser för de flesta målgrupper.
Vi har också deltagit på Projektutvecklingskursen i två steg. Vi är
rörande överens om att ha idéer om vad som behövs och önskas är
det enklaste. Det svåraste är att få igenom alla projekt. Det är en
alldels för lång procedur från ansökan till att kunna få starta sina
projekt, alldeles för många får avslag. Varför? Entusiastiska ideella
eldsjälar tappar intresset. Även likviditeten gör att många föreningar
backar. Enkla checkar är att föredra
Älghult
Infrastruktur, bredband, telefoni, TV Flexbusssystem
Marklägenheter – Handikappanpassade
Utveckling av Campingplatsen
Konstgräsplan
Fontän vid Älgasjön
Marknadsbodar mittemot Coop. 2011-11-28 Älghults Samhällsförening har
färdigställt detta redan 2011 med god effekt. Nu har Älghult ett eget Torg.
”Torget i Älghult” har skapat en mötesplats på lördagar. Precis som torghandeln
gör i städerna. Det syns att Älghult är under ständig utveckling

Aktivitet/Stimulanspeng för framtagande av LUP 2010
Vi, i gruppen som arbetat med Lokal Utvecklingsplan i
Alstermo/Fröseke och Älghult har bes lutat oss att använda pengarna
som vi erhåller för att ha arbetat med LUP:en till att utveckla bulta
järnvägen mellan Alstermo och Älghult. Detta gynnar alla invånare,
både gammal som ung. Vi hoppas att Uppvidinge kommun önskar
delta med att hjälpa oss så vi kan få hela sträckan klar. Planerats stå
klar till sensommaren 2011. Sedan samlar vi alla invånare gammal
som ung att medtaga egen picknick korg så kan var och en välja att
cykla eller promenera. Detta ökar samarbetet ännu mer och gör
samhällena mera lät t tillgängliga då busskommunikationerna inte
fungerar fullt ut.2011-11-28 Vi har försökt få in en offert av
Alstermo Entreprenad vid flertalet tillfällen. Nu när det beslutats om
att våra tre samhällen ska ha varsin LUP. Har vi kommit fram till att vi
vill satsa på att lägga vår Morot på att utveckla vår Idrottsplats som
Älghults Idrottsförening driver. För att skapa en bredare publik och
lyfta och höja värdet önskar vi använda Morotspengen till en
nybyggnation av en Läktare och en stor klocka. Vi anser att vi måste
våga satsa för att vinna . Ett samhälle som satsar vinner inflyttning och
att invånarna stannar kvar. Trivsel skapar ökad trivsel
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