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Nu håller du ett helt nytt Kronblad i din hand!
Har du saknat oss? Vi ber om ursäkt för att vi denna gång har dröjt lite för länge med
ett Kronblad, men nu äntligen finns vi för dig och din förening.
Hör av er med
material till nästa
Kronblad!

Landsbygdens Dag 2 juli.
Välkommen med Din annons
senast 15 juni, TACK!

Hela Sverige ska leva
Kronobergs läns Kansli
Emma Hagel
0481-633 63 Mob: 0730-47 36 83
lansbygderadet.kronoberg@telia.com

Vi testar Postens för oss nya sätt att skicka ut vårt Nyhetsbrev till just din förening, vi
passar samtidigt på att tacka Posten för att de har kommit fram till ett mycket
finurligt och prisvärt förslag till oss föreningar att kunna skicka våra nyhetsbrev till
våra medlemmar. Vi i Kronoberg vill varmt rekommendera detta sätt genom att själva
använda oss av detta när vi skickar vårt Kronblad till Er alla. Busenkelt!

Vi testar detta utskick inför era annonser till Landsbygden dag den 2 Juli

Ladda upp ditt underlag i word/PDF och adresserna i excel, vi printar,
kuverterar och distribuerar
Enkelt

Smidigt

Miljövänligt
www.posten.se

Här ovan ser ni hur Hela Sverige ska leva är uppbyggt.
Det är alltså en ideell organisation som är till för alla lokala utvecklingsgrupper eller som
vi brukar säga ideella föreningar. För att skapa en tätare kontakt finns det en
Länsavdelning som vi kallar oss istället för ordet Länsbygderåd.
1. Hela Sverige ska leva´s Kansli finns i Stockholm
2.Sedan är det 24 Länsavdelningar (Länsbygderåd) 1 i varje län.
3. Varje län har olika antal medlemmar. Men antalet medlemmar över hela vårt land är ca
4.700 st. Bygdebanken fyller en stor funktion här. Genom att varje förening fyller i sin
verksamhet och sin kontaktperson i bygdebanken så visar vi upp vårt starka och breda
föreningsliv som vi har i Sverige. Detta börjar kännas ännu viktigare att få svart på vitt
då man har börjat diskutera om alla ideella föreningar ska bli momsbelagda. Därför vill
vi nu från Länsavdelningen Kronobergs län uppmana alla våra 238 medlemmar (lokala
utvecklingsgrupper, föreningar) att faktiskt ta chansen och marknadsföra just er
förening genom att uppdatera er på Bygdebanken. Låt kugghjulen snurra, ta hjälp av oss!
.
Fundera inte utan tag kontakt
med din Länsavdelnings
Kansli, där finns Emma Hagel
för att hjälpa er med att fylla i
er förenings verksamhet &
kontaktperson i Bygdebanken

”LANTHANDELN - EN LIVSVIKTIG AFFÄR”
På Länsbygderådets årsmöte i våras kom frågan upp angående våra lanthandlares förutsättningar.
Vi, Mette och Willy fick uppdraget att driva och försöka förändra förutsättningarna
för våra lokala handlare.
I dag finns det i Sverige 1086 orter som endast har EN dagligvaruaffär.
Av dem har 374 omsättning under 4 miljoner kronor.
288 lanthandlare har stängts och lagts ner de senaste sex åren.

Från vänster på fotot
Landshövding Kristina Alsér
Mette Adolfsson & Willy
Uvebrant

Frågor idéer om detta?
Hör av dig till vårt Kansli
för vidare kontakter med
Mette & Willy

Görs det inget har vi inga affärer kvar på landsbygden om tio år.
För att aktualisera frågan höll vi pressinformation under temat
”Lanthandeln - En Livsviktig Affär” i Handelsboden i Häradsbäck i juni.
Efter det tog vår Landshövding Kristina Alsér kontakt med oss. Hon tyckte att frågan är så
viktig för hela vårt land att hon och Länsstyrelsen ville hjälpa till att driva frågan.
Den 4 augusti inbjöd vi media tillsammans med Kristina till Agunnaryds Lanthandel
för att ytterligare aktualisera frågan. Vid båda tillfällen kom vi ut bra i media.
För att få tryck och förståelse för frågan var det viktigt för oss att arbeta genom media.
Länsstyrelsen inbjöd och höll strategiska samtal angående Landsbygdshandeln på residenset i
Växjö den 2 november. Inbjudna var de fyra stora grossisterna ICA, Coop, Axfood Bergendahls
och Svensk Handels ledning. Ett 60-tal med intresse av landsbygdshandel var speciellt inbjudna
och som under kvällen resonerade angående lanthandelns överlevnad. Efter att vi ”gräsrötter”
fördragit våra frågor till de lyssnande stora grossisterna, försökte de så gott de kunde besvara
och justera sina inställningar till ”Lanthandeln - En Livsviktig Affär” Tyvärr var Bergendahl
som levererar till flera av våra lanthandlare inte närvarande. Men vi har begärt sammanträffande
för att resonera frågan med dem. Våra funderingar är att grossisterna inte alltid är rättvisa i sin
prissättning till de små affärerna. Ja för dem är det givetvis bästa lönsamheten att vi
transporterar oss och handlar på deras stormarknader.
Inbjudna var även Länets kommuners inköpare och vi tog upp frågan om de var villiga att i sin
verksamhet handla lokalt. Där har våra lokala affärer en möjlighet att öka sin omsättning om den
möjligheten. ”Lanthandeln en livsviktig affär är för hela vårt lands landsbygd en av de viktigaste
frågorna. Striden måste gå vidare annars har vi snart inga handlare kvar på vår landsbygd.

Hälsar Mette Adolfsson Häradsbäck – Willy Uvebrant Agunnaryd

Ordförande till 2012
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Grysshult Pl 2470
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Kassör Ord led 2013
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Vice Ordförande Ordinarie
ledamot till 2013
Malin N Kind
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Mikael Andersson
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Ersättare till 2012
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Ersättare till 2012
Lennart Fohlin Kompersmåla
360 10 Ryd
Tel. 0459-821 21 Mobil. 070-666 94 62
lennart.fohlin@gmail.com
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Christina Johansson
Västergård
360 51 Hovmantorp
Tel.0474-401 24 arnechristina@hotmail.com

Valberedning sammankallade 2012
Lars-Erik Karlsson
Sommarsäte S:a Ljunga
341 91 Ljungby
Tel: 0372-161 02 Mobil: 070-542 76 02
lars-erik.karlsson@g.lrf.se

Vi hälsar våra nya ledamöter
varmt Välkomna!

Sekreterare Ordinarie ledamot till 2013
Emma Hagel
Ringv. 4
360 76 Älghult
Tel. 0481-630 94 Mobil. 070-65 00 692

Ordinarie ledamot till 2012
Sven-Olof Sjöholm
Klockaregårdsgat. 5
341 76 Ryssby
Tel. 0372-405 10 Arb. 0372- 130 90
Mobil. 0708-96 64 29
sosjoholm@hotmail.com

Ersättare till 2012
Ingvar Andersson
Torsåsby
342 53 Lönashult
Tel. 0470-75 42 62
solbacken.torsas@telia.com

Ersättare till 2012
Susanne Malm Helgesson
Gisslagårdsv 12
340 13 Hamneda
Tel. 0372-930 91 Mobil. 0708-55 53 19
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Valberedning till 2012
Mats T Andersson
Lilla Boldö
360 42 Braås
Tel. 0474-330 53
lillaboldo2@blixtmail.se

Fisksoppa
Gunnarsbyn
För 6-8 personer.Ingredienser
6-7 hg lax
6-7 hg torskfilé

Focaccia bröd
ugn 225 gr 20 min
4 dl durumvetemjöl
8dl vetemjöl
2 tsk salt
2 msk olivolja

Har du en projektidé?
Hör av dig, vi hjälper dig
igenom alla papper o dyl
Välkommen!

Minst 0,5 kg skalade räkor
1 stor purjolök
1 gul lök
3-5 morötter, beroende på storlek
3-5 potatisar
2-3 vitlöksklyftor eller efter smak
2 burkar krossade tomater
2 fiskbuljongtärningar samt vatten beroende
på konsistens
Vitt vin efter smak, 0,5-1 dl eller mera
5 dl grädde
1 burk creme fraiche
1 pkt dill
Salt
Peppar
cayennepeppar
½ påse saffran

Blanda ihop och smula sedan ner 50
gr jäst, sist i med 6 dl ljummet
vatten.
Arbeta degen minst 5 min i maskin,
låt jäsa 30 min, arbeta sedan degen
ett par varv med deg krokarna, stjälp
upp degen i en mindre bakpappers
klädd form och låt jäsa 30 min
Tryck sedan ner några hål med
fingrarna och ringla över olivolja
samt strö grovsalt eller flingsalt över,
låt jäsa 10 min till grädda sedan i 20
min.

Finns en spännande motion som
kom in till vårt Årsmöte 2011
och har behandlats på Hela
Sverige ska leva Riks Årsmöte
2011-05-10
Läs Motionen & vårt svar på
sista sidan

Har du ett gott recept på äkta
Bonna Kringlor?
Skicka gärna in ditt bidrag till
nästa Kronblad, Tack!

Gör så här
Riv morötter och skär purjo,lök och
potatis i ganska små bitar.
Fräs grönsakerna tillsammans med
pressad vitlök.
Smula buljongtärningarna, häll på vin,
vatten och akta att bränna vid krossade
tomater och koka upp.
Rör i grädde, creme fraiche och dill,
krydda och koka upp igen.
Lägg i fiskkuberna och sjud i cirka fem
minuter, red ev. OBS! lätt att bränna
vid!
Smaka av igen och krydda ev.
ytterligare. Lägg i räkorna när soppan
är klar så att de bara blir varma.
Servera med någon smaksatt creme
fraiche.

Kom ihåg!
landsbygdens Dag den 2 juli
Passa på att visa upp din Förening Alla ni som önskar delta i vår
samannonsering var vänliga att höra av er till kansliet senast den
15 juni.Det är NI som väljer hur ER LandsbygdsDag ska se ut.
Detta är också en dag ett visa upp sig på. Ta chansen! VI alla
måste bli mer stolta över det vi har och våga visa upp det vi har,
så upp med hakorna och vässa armbågarna. Vi måste våga för
att vinna. Exempel på aktiviteter: Lotteri, tävlingar, café,
ponnyridning, försäljning av närproducerat mm det är bara
fantasin som sätter gränser

Vid vårt årsmöte i Agunnaryd deltog Landsbygdsminister, Eskil Erlandsson ©

Motion inkommen & behandlad vid Länsbygderådet Kronobergs Årsmöte 2011-03-13

Riskvilligt kapital till landsbygden
Förutsättningen för en levande landsbygd är att det finns riskvilligt kapital. När man bygger ett hus på
landet, några mil ifrån en större tätort så är värdet, mindre än hälften av nybyggnadskostnaden när man
flyttar in. Samma problem är det med jordbruk och andra små företag. Vårt välstånd har kommit från
våra naturtillgångar och därför är det på tiden att staten ger tillbaka till landsbygden. Därför föreslår jag
att statliga lånegarantier införs så man kan investera på landsbygden, det är först när det finns
riskkapital man kan vända denna negativa utveckling. Tack vare att vi har en så stor skogsproduktion i
landet så klarade vi lågkonjunktur 08-09 väldigt bra jämfört med andra länder. Skogen växer även i
dåliga tider och det samma gäller jordbruk. Kan vi få en blomstrande landsbygd, där småföretagen växer
och lantbruket kan uppfylla LRF:s vision. Nya barnfamiljer flytta ut på landet och bygger hus då är det
välinvesterade pengar för staten.
Jag yrkar i denna motion till årsmötet för Länsbygderådet i Kronobergs län.
Att Länsbygderådet ställer upp för att driva frågan om statliga lånegarantier till landsbygden.
Att motionen med godkännande från årsmötet, sänds till årsmötet för Hela Sverige ska leva.
Skavenäs den 10 mars 2011
Lennart Johansson
___________________________________________________________________________
Angående motion från Lennart Johansson vill jag härmed instämma i motionärens förslag.
Lennart är en mycket engagerad föreningsmänniska, klartänkt med båda fötterna både i och på jorden.
Han står alltid på den lilla människans, lilla företagets sida. Här finns en Dackeanda för att skipa rättvisa
för de små och förtryckta.
När det gäller motionen har jag svårt att tänka mig att HSSL inte skulle kunna ställa upp på och driva
kravet vidare om en statlig lånegaranti till landsbygdens kapitalbehov.
Årsmötet med HSSL gick på länsbygderådets linje och lovade att arbeta vidare med frågan i maktens
korridorer.

Motiveringen från LBR Kronoberg lyder som följer:
Kapitalanskaffningen på landsbygden är ett stort problem eftersom bankerna inte har någon tilltro till
det som görs på landsbygden trots att här finns alla naturtillgångar och massor av arbetstillfällen om
bara entreprenörer och husbyggare kunde ordna kapitalbehovet.
Landsbygdsministern var inbjuden till LBR Kronobergs årsmöte och vi förklarade för honom att det inte
var fråga om något bidrag utan ett sätt för staten att hjälpa landsbygdens tynande befolkning som i
gengäld skulle bidra med fler boende och fler arbetstillfällen.
Vi får inte glömma att landsbygden alltid varit småföretagens vagga, vilka sedan växt sig stora och enligt
ovan nämnda problem med kapitalanskaffning flytt landsbygden och därmed försvinner arbetstillfällen
och fast boende samt i förlängningen även den service som alla är berättigade till.
Kan folket på landsbygden vara överrens så är det ingen dum ide att själva äga ett vindkraftverk så att
alla kan känna delaktighet och på så sätt få en positiv syn på vindkraftsetablering på landsbygden.
Detta och om vi kan få till stånd en statlig lånegaranti för investeringar på landsbygden samt en halv
procent ränta på bruttoproduktionen från vindkraften som bygden själv förfogar över då tror jag att
landsbygden har en framtid som ett öppet landskap och en levande landsbygd.
Med hopp om en levande LANDSBYGD
Dädesjö den 2011-05-30
Åke Svensson

Kom ihåg att sprida
Kronbladet
Till föreningens styrelse
& medlemmar

