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LANDSBYGDENS DAG LÖRDAG 5 JULI
Nu är det hög tid att börja planera för Landsbygdens Dag. Dagen börjar bli riktigt etablerad och det
hände mycket mer aktiviteter runtom i länet i fjol än åren innan. Landsbygden behöver visa upp sig, visa
att det finns kraft och verksamhet i bygderna. Vill man påverka opinion, politiker och andra beslutsfattare
är det första villkoret att man är synlig.
Kanske behöver du lite nya idéer för att utveckla dagen hos er? Här kommer lite tips!
EXEMPEL PÅ PROGRAMIDÉER
Egentligen är det bara fantasin som sätter
gränser för vad som kan utspela sig under
”Landsbygdens Dag”.
- Butikens aktiviteter
- Lokala underhållare, musiker
- Amatörteaterföreställning
- Dans på bryggan, dansbana
- Hästuppvisning, hopptävling
- Gårdsbutik
- Annan lokal produktion
- Bondens marknad
- Vedförsäljning
- Öppen gård hos någon lantbrukare
- Naturstig, tipsrunda i skogen
- Fältvandring i odlingsmark
- Idrottstävlingar
- Tävling i växtkännedom, miljöfrågor
- Veteranbilar, uppvisning
- Korv- och annan grillning
- Kaffeservering
- Pub i bygdegården, tält
- Loppmarknad, auktion
- Visningar av minnesmärken, byggnader och
andra sevärdheter
- Hembygdsgårdar
- Återvändardagar
- Bingo-rally. På orter där besöksobjekt är
spridda på flera ställen, kan man ordna med
bilrally eller orientering med frågekontroller
mellan dem.

ANSVAR OCH SAMARBETE
Ett samarbete mellan olika parter där ingen
självklart har en ledande roll, kan lätt stranda
på att ingen känner ansvar för att ta initiativ.
Därför rekommenderar vi att varje grupp som
planerar att deltaga utser en ansvarig med uppgift att kontakta andra föreningar, organisationer på orten. Våra större medlemsorganisationer i Länsbygderådet Kronoberg
kommer att sprida detta råd inom sina led.
För den som tar på sig huvudansvaret för
arrangemanget är det viktigaste att engagera
olika aktörer. En liten, frivilligt arbetande
projektgrupp har inte kapacitet att ordna allt
själv. Gruppens uppgift ät att skapa arenan där
andra kan uppträda, bjuda in aktörer, samordna och se till att marknadsföring och
information fungerar.
VAR KAN MAN HÅLLA TILL?

Eftersom landsbygdshandlarna har erfarenhet
från tidigare ”Landsbygdshandelns dag” är det
på många håll naturligt att välja ortens butik.
Men vi strävar efter större bredd än tidigare.
Handlaren behöver hjälp med kompletterande
aktiviteter, spridning av information osv. På
ställen där det inte finns någon butik kan
lämpligt belägna Bygdegårdar, Hembygdsgårdar, idrottsplan, församlingshem, lantgård
eller badplats användas.

För mer information kontakta Emma på kansliet: 0481-633 63.
Vi ska göra en gemensam, för er kostnadsfri, annons i tidningen
och vi vill också få in era aktiviteter i nästa Kronblad.
ABSOLUT SENASTE DATUM är den 15 juni.
E-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com
Länsbygderådet Kronoberg
Ordförande Albert Karlsson
Grysshult Pl 2470, 278 93 Strömsnäsbruk
Tel. 0433-410 70, mobil: 070-593 47 75, albertk@telia.com

Kansli: Ringvägen 4, 360 76 Älghult
Tel: 0481-633 63, mobil: 0730-47 36 83
E-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com
www.helasverige.se/kronoberg Deadline nr 3-2008: 15/6

Kort sammanfattning av drivmedelskonferensen i Kil
Under två intensiva dagar har försörjningen av drivmedel på landsbygden diskuterats i Kil i Värmland.
Rikskonferensen lockade ett sextiotal deltagare från hela Sverige. Dessa representerade oljebolagen,
svensk bensinhandel, berörda statliga verk, länsstyrelser, departement, kommuner, riksdagspolitiken,
länsbygderåden, åkeribranschen, egna företagare samt övriga intresserade organisationer. Under dag ett
gav representanter från många olika organisationer sin syn på den strukturomvandling som nu sker och
som är orsaken till de många nedläggningarna av drivmedelsstationer på landsbygden. Detta gav alla
deltagare på konferensen en bra gemensam plattform inför dag två som användes till diskussioner om hur
man ska lösa problemet med nedläggningarna. Här är de viktigaste åtgärder som beslutades vid
konferensens avslutning:
9 En skrivelse ska skickas till Lars Högdal med anledning av den serviceutredning som han ansvarar
för. Skrivelsen ska belysa problematiken med nedläggningen av drivmedelsstationerna.
9 Pengar ska sökas på riksplanet för att starta ett arbete med att utforma en försörjningsplan och
identifiera strategiska servicepunkter i alla regioner. Detta ska vara klart senast 30 juni 2009.
Länsbygderåden tar initiativ till att skapa ett regionalt partnerskap kring dessa frågor. Kommuner,
länsstyrelser, regionförbund, övriga berörda organisationer, myndigheter och oljebranschen ska
bjudas in att delta i arbetet. Värmland ska starta sitt arbete nu under maj månad och kommer
därigenom att vara en förebild för de andra regionerna. Erfarenheter från bland annat Jämtland
kommer att användas i arbetet.
9 Kontakter ska tas med oljebolagen för att diskutera möjligheten att skjuta upp en del av de
planerade nedläggningarna tills de regionala försörjningsplanerna har upprättats.
9 Dokumentationen från konferensen ska skickas till ordförandena i riksdagspartiernas förtroenderåd.
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva åtog sig ansvaret för att åtgärderna genomförs. Samarbete
kommer att sökas med andra berörda organisationer och statliga verk.
Norge stod inför dessa nedläggningshot för 10 år sedan. Hur löste de frågan?
Gå in på www.helasverige.se och läs!

E-postuppmaning!

Öppet hus i Konga 24 maj

Hej alla glada Landsbygdsutvecklare!
Nyligen har vi fått vårt register uppdaterat.
Tyvärr stämmer inte alla e-postadresser så en del
mejl går inte att skicka eller kommer i retur.

Mellan kl 10-14 är det öppet hus på företagen
i Konga, Tingsryds kommun.
Informationsblad om vilka företag som medverkar finns i affären vid Bilisten.

Nu vår Uppmaning!

Jazzbandet Ballroom kommer att underhålla vid
Konga cykel & motor kl 12-13, där det också
finns en utställning.

Snälla ni släng iväg ett mejl till
lansbygderadet.kronoberg@telia.com
Ni behöver bara skriva i er förenings namn.
Så kan jag enkelt se om jag råkat sätta en punkt
fel eller något.
Hälsningar Emma på kansliet

Kronbladet som PDF
På vår hemsida www.helasverige.se/kronoberg
finns Kronbladet som PDF att ladda hem.

Skriv en rad - gör Emma glad!
Utan din medverkan blir det inget Kronblad!
Mejla in en liten notis om vad som händer hos er

Framtidstro ger livsglädje!

Senare på kvällen blir det fest på Konga Folkets
Hus. Mat och dans till Roger Lindbloms
orkester. Anmälan till festen senast den 18 maj
på tel 0477- 141 16.
Arrangör är Södra Sandsjö Sockenråd, Konga
Folkets Husförening samt deltagande företagare.
Välkomna!
/ Niclas Göstasson, ordförande i sockenrådet
samt nyvald suppleant i Länsbygderådet för
Tingsryds kommun

Natur & Kulturutflykt i Uppvidinge
Lör-sön 24-25 maj kl. 10-16.
Massor av aktiviteter. Se komplett program
under ”Senaste nytt” på www.uppvidinge.se

Tack Länsbygderådet Kronoberg för resan till
Landsbygdsriksdagen 7-9 mars i Lycksele!
Som förtroendevald i en Byutvecklingsgrupp eller Samhällsförening är det viktigt med stimulans av det ideella
arbetet att främja utvecklingen på Landsbygden inkl. deras tätorter. Strömsnäsbruks Samhällsförening vann 2
biljetter denna gång och vi två som av styrelsen utsågs att åka till Lycksele kan försäkra att Länsbygderådets
initiativ har gett oss, Leif Gahlin och Kristin Fransson, blodad tand.
Att agera stödtrupp till våra reskamrater från Länsbygderådet Kronoberg var en upplevelse, speciellt när det nya
”Dackeupprorets” härförare Willy Uvebrant och Albert Karlsson satte vikingahjälmarna på hjässan och höjde
hillebarden till hugg mot etablissemanget och deras orättvisa behandling av landsbygden.
Den mediala succén av detta upptåg både före, under och efter resan kunde man inte ta miste på.
Efter en lång tåg- och bussresa till Lycksele möttes vi av en underbar vinter med gnistrande sol och knarrande
snö under kängorna. Invigningen av Landsbygdsriksdagen på den lilla stadens stora torg till de dova tonerna av
sametrumma och klingande jojk runt Roger Pontares norrskenssång var magnifik, även för en jämtlänning som jag.
Elddans och kloka framtidsråd av Ole von Uexkull, vd för Alternativa Nobelpriset, värmde i kvällskylan.
De tre arbetsdagarna för 1000 personer rymde ett 70-tal intressanta seminarier, debatter och utfrågningar av 4
ministrar om regeringens syn på landsbygden. Budskapet till Sveriges Riksdag och Kommuner var att ta landsbygden och byarörelsen på allvar och massmedia verkar nu följa upp många av frågorna.
Vad som gladde mig speciellt var att så många ungdomar och internationella gäster deltog på Landsbygdsriksdagen
och gav bl.a. frågorna om Klimatförändringen, Entreprenörskap och Jämställdhet extra tyngd.
Sammanfattningen var: Landsbygd är Framtidsbygd!
Byahälsningar från en nöjd resenär!
Leif Gahlin, ordf. i Strömsnäsbruks Samhällsförening

Landsbygdsforum med lokala utvecklingsgrupper i Alvesta
kommun hölls i Alvesta Folkets Hus torsdagen den 3 april.
Denna kväll var 17 utvecklingsgrupper representerade, totalt 31 personer närvarande. Kvällen arrangerades av
Anette Fransson, turism- och landsbygdsutvecklare och marknadschef Tomas Hedevik, Alvesta kommun.
Forumet är tänkt som en mötesplats för aktiva utvecklingsgrupper i Alvesta kommun. På dessa träffar finns
möjlighet att informera varandra, utbyta idéer och diskutera aktuella ämnen. Förhoppningen är att hitta
gemensamma frågor/områden som grupperna tillsammans kan jobba med och där kommunen har viktig
stöttande funktion.
Under kvällen informerades om:
• Leader - Anette Fransson berättade om att ett leaderområde där Alvesta Kommun ingår är under
uppbyggnad. Tanken är att leaderområdet ska bildas under hösten 2008 och att ett leaderkontor etableras.
• Länsbygderådets ordförande Albert Karlsson, informerade om de fem huvudområden som man nu arbetar
med.
• Bo-dagar 2008 - Tomas Hedevik informerad om att Alvesta Kommun har hyrt Palladium i Växjö lördagen
den 24 maj. Om det finns någon utvecklingsgrupp som är intresserad av att vara med och tala för sin bygd
denna dag så får ni gärna vara med, det kostar inget. Ni ställer i så fall upp med er tid. Den 23 augusti
kommer även den traditionella Bo-dagen hållas i Järnvägsparken i Alvesta. Som ett komplement till det som
sker i Alvesta den dagen, är förslaget att Bo-dagen ”flyttar ut” till landsbygden eller andra tätorter. Kan er
förening tänka er att ta emot intresserade människor på plats, prata för er bygd och visa på eventuella
tomtmarker eller dylikt?
• Gemensamma beröringspunkter: Utifrån de hjärtefrågor och den problematik som grupperna redovisat,
diskuterades några stycken gemensamma beröringspunkter som grupperna och kommunen kan jobba
gemensamt kring. Nämligen:
-Avbefolkning -Få ideella krafter -Infrastruktur -Lyfta fram historien/kulturen -Utveckla turismen
Nästa träff blir i Hynnenäs bygdegård i september 2008.

/Sammanfattat av Anette Fransson

Länsbygderådets styrelse 2008
Uppdaterad 2008-03-31
Ordförande
Albert Karlsson
Grysshult Pl 2470
278 93 Strömsnäsbruk
0433-410 70 mob. 070-593 47 75
albertk@telia.com
Alvesta kommun: Ordinarie Ledamot (2008)
Börje Andersson
Bråten
342 62 Moheda
Tel. 0472-790 45 Mobil. 070-531 55 46
anna-gretha.andersson@apoteket.se
Lessebo kommun: Ordinarie ledamot (2007)
Kristina Lind
Vide Västergård 1
360 53 Skruv
Tel. 0478-230 11 Fax. 0478-230 11 B.0478-230 18
Mobil. 070-559 30 11
info@ateljevidagard.com
Ljungby kommun: Ordinarie ledamot (2008)
Sven-Olof Sjöholm
Klockaregårdsgat. 5
341 76 Ryssby
Tel. 0372-405 10 Arb. 0372- 130 90
Mobil. 0708-96 64 29
sosjoholm@hotmail.com
Markaryds kommun: Ordinarie ledamot (2008)
Åke Svensson, Kassör
Dädesjö
360 42 Braås
Tel. B. 0474-340 05 Mobil. 070-345 93 02
ake.svensson@vaxjo.mail.telia.com
Tingsryds kommun: Ordinarie ledamot (2007)
Ulla-Britt Holmberg
Högagärde
360 13 Urshult
Tfn. 0477-150 14 Mobil. 0709-700 790
svenerik.svensson@g.lrf.se
Uppvidinge kommun: Ordinarie ledamot (2007)
Yvonne Wilhelmsson
Kyrkotorp
360 76 Älghult
Tel. 0481-633 12 Mobil. 0730-54 08 15
yvonne.wilhelm@telia.com
Växjö kommun: Ordinarie ledamot (2008)
Monica Gustavsson
Kälkev. 3
360 43 Åryd
Tel. 0470-77 42 44
monica.gustavsson@wtnord.net
Älmhults kommun: Ordinarie ledamot (2007)
Mette Adolfsson, vice ordf.
Torbjörnahult
343 92 Häradsbäck
Tel.0476-610 74 Mobil 070-3203545
mettea_lp@utb.almhult.se

Nyvald ordförande
för Länsbygderådet Kronoberg är Albert Karlsson.
Presentation kommer i nästa nummer.
Lycka till Albert!
Alvesta kommun: Suppleant (2008)
Ingvar Andersson
Torsåsby
342 53 Lönashult
0470-75 42 62
solbacken.torsas@telia.com
Lessebo kommun: Suppleant (2008)
Agneta Örnberg
Box 92
360 51 Hovmantorp
Tel. 0478-403 90 Mobil. 070-844 03 92
ornbergs@telia.com
Ljungby kommun: Suppleant (2008)
Birgit Nyberg
Lundsborg Tannåker
340 15 Vittaryd
Tel. 0372-930 91 Mobil. 070-598 97 25
birgit.s.nyberg@privat.utfors.se
Markaryds kommun: Suppleant (2008)
Arnold Davidsson
Bokhöjden Skinnersböke
287 93 Strömsnäsbruk
Tel 035-81060 Mobil 0730-911517
annelill.davidsson@ltkronoberg.se
Tingsryds kommun: Suppleant (2008)
Niclas Göstasson
Bungamåla 4
362 93 Tingsryd
Tel. B. 0477-164 57 Mobil. 070-580 87 22
niclas.gostasson@telia.com
Uppvidinge kommun: Suppleant (2008)
Emma Hagel, sekr.
Ringv. 4
360 76 Älghult
Tel. 0481-633 63 Fax. 0481-633 63 Mobil. 0730-47 36 83
emmahagel@telia.com
Växjö kommun: Suppleant (2008)
Mats T Andersson
Lilla Boldö
360 42 Braås
Tel. 0474-330 53
lillaboldo@ipbo.se
Älmhults kommun: Suppleant (2008)
Ylva Sandström
Valid
343 73 Virestad
Tel. 0476-520 26 Mobil. 070-58 22 564 eller 076 821 54 63.
valids.lantbruk@home.se

Länsbygderådet kommer att ha ett möte angående inflyttningsfrågor där olika aktörer kommer att delta.
Mer information i nästa nummer!

ekoreklam.se

