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#kugghjulsgala2016
Var med och fira Dig och Din Förening på

Årets Kugghjulsgala
Residenset den 25 oktober
Hur gör DU?
Mejla ake.svensson.dadesjo@gmail.com
Skriv lite kort om vad Du och Din Förening
har gjort/planerar att göra.
Tänk på att inget är för litet att ta med.
Mejla oss genast, eller senast 1 oktober
Genom att ni mejlar in detta har ni därmed
nominerat ER Förening och har chansen
att med två representanter delta under denna festliga kväll. Plus att ER
Förening har chans att vinna titeln och äran om att utses till
Årets Förening 2016 .
Läs om föregående års Kugghjulsgala/Landsbygdsgala,
klicka HÄR

Besök gärna vår hemsida och läs mer om vår styrelse.
Vilka är vi, vad har vi för arbetsområden?
Givetvis hittar ni kontaktuppgifter och ett vackert foto på alla och envar Nästan
alla 
www.helasverige.se/kronoberg
Kolla om Din Förening syns i vårt Medlemsregister som
vi kallar för Bygdebanken
Klicka på länken HÄR.
Har din Förening en Facebooksida, Instagramkonto?
Mejla kronoberg@helasverige.se
så länkar vi ihop oss 

#livslevandelandsbygd #medlemsförening #helasverigeskalevakronoberg
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Lokalekonomidagarna 25-26/8 i Alvesta
All utveckling är lokal - även den globala.
Pengar är ett nödvändigt ont i vår värld, men utan pengar är det svårt att kunna göra något.
Men en tom föreningskassa behöver inte betyda att det är meningslöst att försöka.
Utöver de bidrag som kan sökas via länsstyrelsen eller Leader Linné Småland finns det
andra sätt att finansiera olika projekt.
I Alvesta visade föreläsarna på olika intressanta ekonomier som vi behöver anamma för att
få en hållbar utveckling nu och i framtiden.
Första dagen visade både forskare och de som arbetar praktiskt med olika projekt att det
finns möjligheter att tänka i nya ekonomiska banor.
Cirkulär ekonomi beskriver ett nytt sätt att se på en produkts produktion, användning och
avslut. Istället för att producera, snabbt förbruka, slänga och köpa nytt, vilket länge har varit
ett sätt att öka en tillväxt, men som inte har tagit hänsyn till varken människor eller miljö,
måste vi gå tillbaka till att producera hållbara produkter och redan på planeringsstadiet se
till miljön och sätta ett ekonomiskt värde på miljöhänsyn.
Bioekonomi innefattar många olika områden, allt från träindustri, fiskeodling och vindkraft.
Om just detta fick deltagarna höra och hur det kan göras både globalt och lokalt.
Delningsekonomi, en gammal strategi som kommer tillbaka.
Samåkning och andelsjordbruk är exempel på framgångsrika projekt som löser flera problem lokalt på landsbygden. En intressant föreläsning som nog väckte en tanke hos många.
Kvällen avslutades på Tyrolen i Blädinge, en riktig nostalgitripp till en äkta Folkpark där en
känsla av tidsmaskin fick mig att åka i alla fall 30 år tillbaka. Efter flera år i malpåse har parken fått nytt liv, helt i linje med både återbruk och återvinning. Den är en kulturskatt som
måste bevaras för framtiden. Inte bara som museum utan för att ge även dagens ungdomar
möjligheten att få känna känslan av rockig dansbandsmusik, raggarbilar, uppklädda ungdomar och troligen en och annan lommevarm sup eller öl som slank ner.
Text & Foto: Åsa Dahlström, Ordförande HSsl:Kronoberg
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Cirkulär ekonomi
Region Kronoberg arrangerade den 31 augusti en halvdag kring cirkulär ekonomi, som
en introduktion till en satsning på Gröna Kronoberg.
Prof. Karl-Henrik Robert Det naturliga steget menade att det är viktigt att visa ledarskap
och bestämma sig för de övergripande förutsättningarna för att Kronoberg ska bli ett
hållbart område. Den sk ABCD modellen kan skapa samarbeten mellan företag som sparar på jordens resurser och pekar på att avfall på ett ställe kan bli en resurs på ett annat
ställe.
Joacim Rosenlund från Linnéuniversitetet beskrev hur vi kan laga, återanvända och nyanvända saker som vi idag alltför enkelt bara kastar.
Anders Lundgren Växjö kommun berättade om planerna på en återbruksby i Växjö intill
Norremarks återvinningsstation. Om man enkelt kan passera återbruksbyn och donera
saker som kan komma till nytta, genom att lagas och återbrukas så kan Växjö bli en
mera hållbar kommun. Återbruksbyn är ett förslag som framförts av Macken - ett arbetsintegrerande socialt företag, som arbetat med återbruk i Växjö under mer än tio år.
Gunnar Petersson, Ledamot HSsl:Kronoberg, Växjö Representant

Tips från
Anna Tigerström, Kommunikationsansvarig, Uppvidinge kommun
Klicka in er på länkarna och delta
Fototävling - vinn en bok: http://www.uppvidinge.se/6021.html
Nominera till årets stipendier och priser: http://www.uppvidinge.se/6019.html
Kursen Ekonomismart: http://www.uppvidinge.se/6038.html
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Ordförande har ordet!
Hej alla landsbygdsvänner, nu börjar
dagarna bli kortare och höstens
aktiviteter står och lurar bak lövräfsor
och skottkärror.
Som ordförande har jag fått uppleva
både positiva och tragiska händelser,
i veckan (23-24/8) var jag på en givande
träff med övriga ordföranden i
Hela Sverige ska levas länsavdelningar,
kansli och riksstyrelse, där bland annat
de kriterierna som finns för att styra
och styrka länsavdelningarnas
verksamhet diskuterades.
Vi träffades i Stockholm och som ett led
i hur organisationen ska kunna få ut sitt
budskap har bland annat image och
olika kontaktkanaler diskuterats.
Det vi vill se är ett Sverige som har
balans mellan sin
landsbygd och städer.
En kort verksamhetspresentation från
alla närvarande ordföranden visade
vilken bredd och djup det är på alla
olika projekt som drivs med
Hela Sverige ska levas engagemang.
Det visar också att det finns ett stort
kunnande och engagemang ute bland
våra bygdeföreningar men ändå är det
här vi vill öka vårt engagemang.
Vi kommer under året vilja träffa våra
föreningar, och hoppas att vi vid t ex ett
styrelsemöte kommer att kunna fördjupa våra kontakter och eventuellt få
fram lite mer information om det är
något som ni föreningar behöver för att
kunna utveckla nya idéer, engagera nya
medlemmar eller annat som vi kan
stötta er med.

Nu är det snart dags att börja skriva på
nomineringen inför årets
Kugghjulsgala/Landsbygdsgala.
Mer information hittar ni i galans egen
informationsruta i detta nummer av
Kronbladet.
Utöver det vill vi gärna vara med och
marknadsföra era aktiviteter. Under en
tid har utskicken av Kronbladet legat
nere, men vi vill gärna ha in material om
era aktiviteter. Det är intressant inför
både ett projekt eller ett jippo för att
locka fler deltagare, men även efteråt
för att visa på vilken succé det blev.
Som alltid i reklamvärlden gäller det att
- "syns man inte så finns man inte".
Dessutom inspirerar det andra som
kanske har funderingar på liknande
evenemang att komma igång!
Ha en skön höst och ta vara på de möjligheter att skapa gemenskap som våra
föreningar erbjuder. Här kan både
gamla och unga, folk från alla länder
träffas och med gemensamma krafter
skapa en bättre värld!

Med en sista sommarhälsning för i år
Åsa Dahlström
Ordförande
Hela Sverige ska leva, Kronobergs län
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Se hit
MedlemsFöreningar
Mediautbildning
- Så kan du lättare få ut ditt budskap i media
- Lär dig hantera intervjusituationen
Utbildare: Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig, Uppvidinge kommun
Anna har också en bakgrund som journalist på Sveriges Radio i 15 år

Boka redan nu in onsdagen den 16/11
klockan 18.00-20.00
En utförligare inbjudan skickas inom kort
Inbjudan skickas direkt till respektive medlemsförenings kontaktperson

Arrangörer:
Uppvidinge Kommun
Studieförbundet Vuxenskolan, Kronoberg
Hela Sverige ska leva, Kronoberg
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