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Årets Nominerade, från vänster på fotot ↓

Årets Vinnare, från vänster på fotot ↓
Karl-Wilhelm Arvidsson, Uråsa Bönodling
Preben Lund, Handelsboden Häradsbäck

Roger Nilsson

Matöppet i Gemla

Lena Carlborg

Matöppet i Gemla

Preben Lund

Handelsboden Häradsbäck

Mette Adolfsson

Handelsboden Häradsbäck

Jörgen Arnesson

Eriksmåla lantbruk

Erik Arnesson

Eriksmåla lantbruk

Karl-Wilhelm Arvidsson

Uråsa bönodling

Kerstin Bengtsson

Berga Hembygdsförening

Lars-Ove Johansson

Berga Hembygdsförening

Emil Petzen

Restaurang Perrongen

Lina Rehn

ICA Nära Lidhult

Andreas Rehn

ICA Nära Lidhult

Joakim Nilsson

Flattinge lantbruk AB

Ann-Sofi Nilsson

Flattinge lantbruk AB

Pia Granstedt Söderling

Älmeboda Sockenkommitté

Mia Haldin

Älmeboda Sockenkommitté

Claes Lööf

Vareböke bryggeri

Brad Franz

Horda Jersey

Sofie Franz

Horda Jersey

Björn Sjöstrand

Göterys Hembygdsförening

Ulla Landén

Göterys Hembygdsförening
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Mette Adolfsson, Handelsboden Häradsbäck
Joakim Nilsson, Flattinge Lantbruk AB
Ann-Sofi Nilsson, Flattinge Lantbruk AB
Pia Granstedt Söderling, Älmeboda Sockenkommitté
Mia Haldin, Älmeboda Sockenkommitté

Vi säger stort grattis till er alla!
Ni är ALLA vinnare egentligen.
Självklart vill vi rikta ett extra grattis till
vinnare i vår egna kategori
Årets Landsbygdsförening
Älmeboda Sockenkommitté
i Tingsryds kommun.

www.facebook.com/helasverigekronoberg

Följ oss på Facebook & Instagram

kronoberg@helasverige.se

@helasverigekronoberg

www.helasverige.se/kronoberg
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vikar. Här finns plats både för naturturism
och för ett lokalt näringsliv. Äppelodlingarna
på Sirkön och bruksmiljön på Huseby med
sin välkända julmarknad är välkända och
omskrivna.

Kronobergs län
Gunnar Petersson September 2018

En av Södra Sveriges turistområde med stora
möjligheter för att kunna uppleva naturen via
cykel och kanot. Området innehåller stora
sjöar med många öar och skogar fyllda med
bär och svamp. Cykla kan man göra på
slingrande grusvägar och planlagda cykelleder
som Åsnen runt, Banvallsleden, Sydostleden,
Fjordrundan och Sverigeleden

Inlandsisen placerade stora stenblock i
skogarna och i sjön. För en naturturist från
exempelvis Tyskland är detta en mycket unik
upplevelse. Stenblocken är klädda med mossa
av olika slag. Sjön Åsnen är full av stenblock
och öar vilket skapar en insjöskärgård med
både rikt fiske och unik fågelskådning.

Åsnen är Smålands 3:e största sjö med många
öar. En insjöskärgård med vida vyer och
trolska skogar och myrar, som passar väl för
naturturism

Foto Gunnar Petersson juli 2017

Åsnens nationalpark invigdes i maj 2018.
Sveriges 30.e nationalpark omfattar 1868
hektar. Sjön Åsnen omfattar 15 000 hektar
med många både stora och små öar och
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Foto Gunnar Petersson september 2018

Nationalparken Åsnen innebär att en del av
området får en särskild uppmärksamhet och
tillgänglighet.

Följ oss på Facebook & Instagram

kronoberg@helasverige.se

@helasverigekronoberg

www.helasverige.se/kronoberg
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Det finns två så kallade nationalparksentréer
Sunnabron och Trollberget. Båda dessa har
fått liknande byggnader, grillplatser och
vandringsslingor med god tillgänglighet.
Perfekta platser för en utflykt till naturen.

Vid Trollberget finns också möjlighet att
övernatta i eget tält eller i vindskydd. Hit
kommer man med cykel eller kanot.
Byggnaden nedan är perfekt för en fika under
tak med utsikt och sköna bänkar med bord.
Man räknar med 200 000 besökare till
nationalparken per år.
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Foto Gunnar Petersson September 2018

Mer information
www.destinationasnen.se
www.nationalparkasnen.se
www.visitasnen.se

Följ oss på Facebook & Instagram

kronoberg@helasverige.se

@helasverigekronoberg

www.helasverige.se/kronoberg
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Uppvidinge kommun

www.facebook.com/alstermovvs

Det är lite tomma ytor i detta Kronblad?
Mejla gärna vad ni skulle vilja ha med i nästa
Kronblad. Vi tar med löpande, så ta chansen
att marknadsföra så fler får se och höra!
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Två sista sidorna handlar om vårt projekt
Service i Samverkan har ni frågor kring det
kontaktar ni Siv Lindén.

Följ oss på Facebook & Instagram

kronoberg@helasverige.se

@helasverigekronoberg

www.helasverige.se/kronoberg

Under våren 2018 genomfördes 2 träffar i Delary och Hallaryd tillsammans med kommunen.
Anledningen är att kommunen erbjuder lokala föreningar att skriva serviceavtal utifrån behovsstyrda
insatser samt individuell budget. Därefter genomförde processledaren ”worldcafé” där deltagarna i
grupper jobbade med frågeställningar om hur servicen ser ut idag, hur skulle vi vilja att det ser ut i
framtiden och hur vill vi bli delaktiga och vara med och påverka serviceplaneringen i kommunen?
60 personer kom till dessa träffar.Under hösten kommer gemensamma träffar om service att
genomföras i Göteryd, Pjätteryd och Virestad.
I Härlunda har flera möten genomförts med delar av styrelsen och man kom överens att inte bjuda in
till någon större träff eftersom man redan var klar över vilka satsningar man vill jobba vidare med i
bygden. Ett intensivt arbete med ansökan till Tillväxtverket för att förstärka servicen har gjorts där
processledaren varit behjälplig. En träff är planerad i Härlunda i höst där alla sockenråd/samhällsföreningar bjuds in till det nybyggda cafeét för att få ta del av hur man startar lokala utvecklingsbolag(svb) samt andra vägar för att kapitalisera utvecklingen på landsbygden.
I Eneryda, Diö och Liatorp har kommunen redan skrivit serviceavtal, så där genomför projektet
Träffarna utan medverkan från kommunen. Först träffar processledaren företrädare från den
första nivån under oktober och gemensam inbjudan görs till möte i november.
Därefter har alla orterna i Älmhults kommun genomfört en första träff och arbetet fortsätter med att
ta fram en modell för möten mellan lokala utvecklingsgrupper, företagare, politiker och
tjänstepersoner
i kommunen.
Vid Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik genomförde projektet ett välbesökt seminarium där
Kronoberg valts ut för att presentera hur man jobbar med processerna. Flera träffar med den
regionala referensgruppen har genomförts där representanter från Länsbygderådet, Kommunerna,
Länsstyrelsen och Regionen ingår.
Även möten på kommunnivå har genomförts varav en deltog även projektkoordinator Claes Becklin.
En enkät har skickats ut till representanter som kommit i kontakt med projektet.
SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har bjudit in till 2 utbytesdagar för de 11 kommuner som
ingår i projektet.
Det är den 29-30 november för att utveckla samverkansmodeller för lokal service på landsbygden
Lokal Processledare Älmhults kommun Siv Lindén 070-2782629

siv.linden@helasverige.se

Under våren 2018 genomfördes 2 träffar i Bolmsö/Tannåker och S:a Ljunga. Dessa hade planerats
tillsammans med sockenråden och inbjudan gjordes i sockenbladen och på kommunens sida
i Smålänningen. Även på FB skapades eventet, och det var lite lurigt när över 100 personer skrivit
intresserade, men det var mest utflyttade Ljungbybor som uppmärksammat det hela och maten
räckte.
Ordföranden i sockenråden hälsade välkommen och en presentation av organisationen och projektet
gjordes. Processledaren genomförde därefter ”worldcafé” där deltagarna i grupper jobbade med
frågeställningar om hur servicen ser ut idag, hur skulle vi vilja att det ser ut i framtiden och hur vill vi
bli delaktiga och vara med och påverka serviceplaneringen i kommunen? Skörden med många
förslag
och ideér har skickats ut till deltagarna. 80 personer kom till dessa träffar. Eftersom det pågår ett
arbete
med ny Översiktsplan samverkar projektet med resultatet från träffarna och processledaren har
deltagit
i Angelstad och Torpa. Vid dom övriga träffarna har kommunen presenterat projektet.
I Lidhult och Agunnaryd har styrelsen och processledaren träffats. Oklart om det blir någon större
träff
på dessa orter.
I Berga och Ryssbybygden träffar först processledaren företrädare från den första nivån under
oktober
och gemensam inbjudan görs till möte i november. Likaså planeras en träff i Hamneda/ Nöttja/
Kånna.
Därefter har alla orterna i kommunen genomfört en första träff och arbetet fortsätter med att
ta fram en modell för möten mellan lokala utvecklingsgrupper, företagare, politiker och
tjänstepersoner
i kommunen.
Vid Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik genomförde projektet ett välbesökt seminarium där
Kronoberg valts ut för att presentera hur man jobbar med processerna. Flera träffar med den
regionala referensgruppen har genomförts där representanter från Länsbygderådet, Kommunerna,
Länsstyrelsen och Regionen ingår.
Även möten på kommunnivå har genomförts varav en deltog även projektkoordinator Claes Becklin.
En enkät har skickats ut till representanter som kommit i kontakt med projektet.
SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har bjudit in till 2 utbytesdagar för de 11 kommuner som
ingår i projektet.
Det är den 29-30 november för att utveckla samverkansmodeller för lokal service på landsbygden
Lokal Processledare Älmhults kommun Siv Lindén 070-2782629

siv.linden@helasverige.se

