Sprid detta i era nätverk, gärna via
e-post. Tänk på miljön innan ni
skriver ut detta, tack!

Vi välkomnar våra nya ledamöter som har gått in på fyllnadsval till och med årsmötet. Josefin
Granrot, Agunnaryd & Tommy Andersson, Agunnaryd.
Inbjudan till Årsmötet hittar ni i vår Kalender på hemsidan.
Boka in den 7 mars 2013 i era agendor.
V Ä L K O M N A!

StoppaStöld SMS
Samverkan förebygger brott

Det finns nu en gratistjänst som Älghults LRF har startat som heter StoppaStöld SMS. Genom StoppaStöld SMS
får medlemmarna tidigt varningar om brottslig verksamhet i området och kan även vara behjälpliga genom ökad
uppmärksamhet på brottslig verksamhet.
På ett snabbt och enkelt sätt skickas ett larm ut direkt till din mobiltelefon med informationen om när planering
till, försök till eller fullbordad stöld har skett. Detta bygger på att samtliga i nätverket aktivt håller uppsikt och
rapporterar in med ett vanligt sms till numret 71382.
Målgrupp Målgruppen är alla som bor och verkar i Uppvidinge.
För att få bli medlem i nätverket och kunna använda numret 71382 skickas ett mail till stoppastold@alghult.se
med uppgifterna om namn och mobilnummer. Du kommer också att få ett dokument med tillvägagångssättet
när man är medlem i nätverket.
Har du frågor som rör tjänsten kan du skicka det till stoppastold@alghult.se

Enkät
Vi har den 13 nov. 2012
Sänt ut en enkät till er förenings
kontaktperson. Hoppas ni redan
har hunnit besvara den!
Tack på förhand!

Länsbygderådets Kansli
Ringvägen 4
360 76 ÄLGHULT
Tfn/Fax: 0481-633 63
E-post lansbygderadet.kronoberg@telia.com
Hemsida: www.helasverige.se/kronoberg
Facebook: www.facebook.com/helasverigeskaleva

Ge oss korrekta kontaktuppgifter så vi kan nå er Förening
Vet ni att er Förening ingår i den nya försäkringen? Läs mer på
vår hemsida www.helasverige.se/kronoberg
Om Er Lanthandel/Gårdsbutik och/eller Er Förening skapat en
Facebooksida/Gillasida så länkar vi gärna, hör av dig!

Mjölkuppropet!
Den 16 okt. 2012 startade vi ett mjölkupprop på vår facebooksida.
Se foto, kanske känner du igen fotot och eller första intervjun, med Ledamot, Tommy Andersson.

Statistiken visade att vi nådde ut till över 77.000 personer. Många olika tidningar och radiokanaler
lyfte frågan. Vi har inlett ett samarbete med ”Mjölk är tjockare än vatten”
Mer om detta kommer i Kronbladet December
Läs vår debattartikel på nästa sida!

Gör som jag ät svenskt och närproducerat.
Handla på hemmaplan.

Hälsningar, Ordföranden, Albert ”Abbe” Karlsson

Denna Debattartikel har flera
tidningar och radiokanaler tagit
med senaste veckorna.
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Den första Fiberföreningen, som blir medlemmar hos
oss i Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet Kronoberg.
Välkommen, Hallaryds Fiberförening!
Läs om dom nedan!
Hallaryd Fiber - för en ljusare framtid!
Den 27 mars i år hölls det första informationsmötet om fiberutbyggnaden i Älmhults kommun och Hallaryds
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Detta fick upp ögonen på många och på frågan om det fanns intresse för ett bildande av en ekonomisk förening blev
det ett rungande JA som svar! När det gäller Hallaryd kan förhoppningsvis kommunen omförhandla avtalet så att
det gäller fram tills att föreningen har kunnat påbörja och förhoppningsvis avslutat fiberutbyggnaden i byanäten för
merparten av de fastboende som annars drabbas. Men det gäller att se till att få igång projekten även i andra
drabbade delar av kommunen för utvecklingens inriktning är fastställd och det gäller att anpassa sig eller hamna på
efterkälken.Så den 18 september hölls ytterligare ett informationsmöte där byborna beslutade att bilda ekonomisk
förening, stadgarna godkändes och nu fick vi med det ökade underlag av intressenter som anmält sig dela in Hallaryd
i fyra delar, så det blev en förening i varje väderstreck!För att få fart på det praktiska nu när föreningarna har bildats
och registrerats har vi satt en deadline för intresseanmälan till den 18 november. Idag har ca 200
intresseanmälningar lämnats in. Snart kommer arbetet med att planera de olika etapperna, söka bidrag, och förstås
fortsatt informationsarbete att fortskrida för att vi så snart som möjligt ska kunna ha en fast, modern och säker
uppkoppling där nästa steg i utvecklingen kommer när vi har lyckats uppfinna något som är snabbare än ljusets
hastighet! / Hallaryds Fiberförening, Åsa Dahlström www.hallarydfiber.se

