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Hej på er alla landsbygdssjälar!
Mitt namn är Albert Karlsson jag är snart 50, är SINGEL med två tonårsbarn, en son och en dotter, jag är
nytillträdd ordförande i Länsbygderådet Kronoberg. Detta uppdrag är mycket hedrande. Då frågorna som
vi arbetar med är de frågor som jag alltid har hållit på med sedan barnsben. Jag är en infödd Hinnerydsbo
och alltså en Markarydsbo. Mycket aktiv inom föreningslivet och i Länsbygderådet har jag varit med som
vice ordförande i cirka 5 år tillbaka.
Sedan årsmötet den 31/3 har mycket hänt, kommer här att kort punkta ned dessa ärenden:
• Möte med Länsstyrelsen ang. revidering av Landsbygdsprogrammet
• Möte Jönköping med Nuts.området, Europeiska socialfonden ESS ett samarbete mellan Småland
och öarna
• Möte med Alvesta kommun och deras utvecklingsgrupper
• HSSL Hela Sverige ska levas årsmöte i Stockholm
Möte med fransmännen i Växjö om Landsbygdsutveckling och hur vi arbetar med inflyttningsservicen.
Besök hemsidan för mera info. www.welcomefair.com
Samtliga möten har varit väldigt givande och bl a mötet mellan oss i LBR Kronoberg och våra egna
kommuner ihop med utvecklingsgrupperna kommer vi att fortsätta ha efter sommaren. Ett
uppföljningsmöte med deltagarna från mötet med fransmännen kommer vi att ha till hösten.
Finns det intresse och eller frågor kring detta så kontakta mig gärna via tfn och eller mejlen.
Sitter just nu på väg i bilen (16/6) till ett möte angående Emmaboda
konferensen, som ska gå av stapeln i oktober. Mer om denna i nästa
Kronblad, då får ni också information om våra kommande Länsträffar.
Ha en skön sommar med många varma bad och
en och annan kall öl för att svalka sig med.
Vi hörs & ses till hösten!
Albert ”Abbe” Karlsson, ordförande

I höst startar Leader!
Om ni i era lokala utvecklingsgrupper har idéer på olika projekt som ni vill genomföra för att utveckla
landsbygden och behöver hjälp med finansieringen, så kan det vara idé att söka medel från de LAGgrupper (Local Action Group) som är på väg att bildas i Kronobergs län. LAG-gruppen är en ideell
förening med öppet medlemskap, vilket innebär att det är intressant för de lokala utvecklingsgrupperna
att delta.
Leader är en arbetsmetod för landsbygdsutveckling och det innebär framför allt att trepartnerskap ska
genomsyra arbetet, d v s de tre sektorerna ideell, offentlig och privat samverkar. Representanter från
dessa sektorer finns med i arbetet att t ex bilda en ideell förening (LAG-gruppen), skriva strategin och
besluta om prioritering av stöd till olika projekt för landsbygdsutveckling. Leadermetoden gör det möjligt
för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den
offentliga sektorn. Utgångspunkten för arbetet är lokala förutsättningar, idéer och initiativ.
Älmhult, Ljungby, Alvesta, Växjö och Värnamo ingår. På östra sidan finns ett samarbete mellan
Tingsryd, Lessebo, Uppvidinge och några kommuner i Kalmar län. Hela länet är därmed täckt.
Landsbygd är i detta sammanhang områden och tätorter upp till max 20 000 invånare.
Forts. sid 4
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: 15/8

Landsbygdens dag 5 juli
LJUNGBY KOMMUN
HAMNEDA:

Lär dig spela boule på idrottsplatsen. Arr Hembygdsför / SPF

AGUNNARYD:

Kl 9-15 Dragkamp. Kolarföreningen bjuder på kolbullar. Invigning och
åkturer med nya brandbilen. Godisregn. Grilltallrik kl 11-14.

RYSSBY:

Kl 9-15 Vi bjuder på ostkaka, lotterier, tävlingar. Kl 11 Pernilla & Oskar
Janner. Arr: Sockenrådet och I-köp, Ica Nära.

ÄLMHULTS KOMMUN
GÖTERYD:

Marknad kl 9-15 Auktion kl 9.30. Knallar, talangjakt. musikunderhållning,
servering av kaffe och ärtsoppa. Visning av bilar och lättviktare.
Öppet i hembygdsstugorna. Arr Göteryds Hembygdsförening

Aneboda Lanthandel

Siggamåla Skvaltkvarn, Ryd

VÄXJÖ KOMMUN
ANEBODA:

I Aneboda lanthandel kan du köpa en karamellstrut över disk. Visning av
cyklar, mopeder och bilar från förra seklet. Kyrkan öppen. Bygdegården:
fotoutställning, kaffe o våfflor. Arr Bygdegårdsföreningen.

DÄDESJÖ:

Lanthandeln öppen kl 10-16 med kaffeservering. Besök kyrkan.

TOLG:

Lanthandeln öppen kl 11-15. Ekologiskt o närproducerat.

NYKULLA:

Utsiktstornet öppet kl 13-18 www.tjuredahembygdsforening.se

ÖHR:

Lanthandeln öppen kl 11-17. Ekologiskt o närproducerat. Systrarna
Skogsströms Lantcafé: Vi bjuder på kaffe med dopp när du äter hos oss den 5/7

GEMLA:

Lanthandeln öppet kl 11-16. Sommarcafé. Styckat kött.

BERG:

www.bergsocken.nu 28/6- 6/7. Landsbygdens dag: Öppen trädgård
hos Eva Carlsson, Berg kl 12-19. Konsert i Bergs kyrka kl 14.
Utställning av gamla motorsågar i Lädja Smedsgård kl 12-19

ÅRYD:

TIME: butiken i Åryd bjuder kunderna på korv o bröd kl 9-19.
Café Masugnen öppet 14-19 denna dag o hela sommaren.

ÅBY:

Nordländer kanotcenter: Paddla ex till utsiktstornet eller till pannkakshuset.
www.nordlaender.com
Pannkakshuset Frunas Hage: öppet kl 12-18. www.frunashage.se

UPPVIDINGE KOMMUN
ÄLGHULT:

Hembygdsföreningen serverar kaffe o våfflor. Tippningstävling.
Utställning i hembygdsgården kl 13-17
Centrum: Föreningarna visar upp sig kl 10-13. Möbelförsäljning, lotteri,
godisregn kl 11, loppis mm. Berne Runemalm snider.

TINGSRYDS KOMMUN
SÖDRA SANDSJÖ:

Öppet hus på Strömmagårdens konferens & fiske kl 14-17.
Hembygdsgården i Dångebo kl 14-17: Temautställning kring kaffebordet.

URSHULT:

Matöppet bjuder på kaffe kl 9.30-14. Arr Matöppet /Sockenrådet.
Urshults Parkförening har loppis kl 10-15 i Parken.
Hemvändarhelgen inleds med musikkonsert med Marinens Ungdomsmusikkår
kl 18 i kyrkan. Arr Urshults församling/Medborgarskolan.

ÄLMEBODA:

Företag och föreningar i samverkan visar upp sig vid Matöppet kl 10-13.
Trollkarl, brandbil, ansiktsmålning, försäljning av slöjdprodukter och honung.
Sockenkommittén bjuder alla på fika. X-trapris på bensin på Rävemålet.
Socknen uppmärksammar nyinflyttade. www.almeboda.nu
Hembygdsgården öppen kl 11-17, kaffe & våfflor.
Besök hos travkusk Håkan Danielsson i Fösingsmåla kl 15, tipsrunda.

RYD:

Siggamåla Skvaltkvarn maler rågmjöl med start kl 14. Musik, tipsfrågor,
försäljning av mjöl. Arr Almundsryds Hembygdsför

ANDRA DATUM:
URSHULT:

Sö 6 juli fr kl 10 fortsätter Hemvändardagen i kyrkan och församlingshemmet.
Arr Sockenrådet, församlingen

RÖSSMÅLA:

Sö 6 juli utställning om Rössmålabygdens historia i Rössmåla skola kl 10-18.
Arr Rössmåla skola.

LENHOVDA:

Lö 9 aug. Hembygdsföreningen har 80-årsjubileum. Kl 11 Andakt i kyrkan
Fr kl 13 i Hembygdsparken med musik, servering, mopedrally, lekar, hemslöjd.
Arr Hembygdsföreningen
Länsbygderådet hade
häromveckan glädjen att ta
emot ett par franska gäster
som ville veta mer om hur vi
tar emot våra nyinflyttade.
På bilden ses: Gerald
Lombardini, Auvergne,
Ingegerd Pettersson Hela
Sverige Ska Leva, Emma
Hagel Länsbygderådet, Albert
Karlsson Länsbygderådet samt
Solenne Corrand, Auvergne.

Siggamåla Skvaltkvarn
Almundsryds Hembygdsförenings lilla kvarn i Siggamåla är den enda fungerande skvaltkvarnen i Kronobergs län, och
det finns inte många utanför länet heller. I år har vår kvarn fått ett nytt tak. En renovering var nödvändig, och torvtaket
har på inrådan av Smålands Museum bytts ut mot ett sticketak. Hembygdsföreningens valda kvarnfogdar är händiga
karlar. De har offrat många timmars arbete på renoveringen nu i vår och resultatet är gott.
En skvaltkvarn (andra benämningar är kölfvekvarn och enbenakvarn) är en mindre kvarn med vattenhjulet horisontellt
fastsatt på kvarnaxeln. Vår kvarn är cirka tio kvadratmeter stor. Vattenhjulet har åtta skovlar och varvtalet är maximalt 26
varv per minut. Kapaciteten är ungefär fyra kilo mjöl per timme.
Kvarnen uppfördes i Härlunda församling 1822 och flyttades från sin ursprungliga plats till Siggabodaån 1875. Där var
den i drift till 1919. När Almundsryds Hembygdsförening fick köpa den gamla kvarnen för en symbolisk summa 1950 var
den i mycket dåligt skick. En första och genomgripande renovering var klar 1957, men det var först i mitten av 1980-talet
som kvarnen kunde användas till malning igen.
Under tiden 28 juni – 9 augusti skall kvarnen vara igång lördagar mellan klockan 14 och 16, och då säljer vi också det
fiberrika grova rågmjölet. Den 5 juli firar vi Kvarnens Dag, och då blir det musikunderhållning och kanske en liten
tipspromenad i omgivningarna. Kvarnen kommer dessutom att vara igång vid Konst- och hembygdsrundan 6 och 7
september. Men vi tar gärna emot besökare vid andra tider också. Ring i så fall någon av kvarnfogdarna: Sten-Inge
Gustafsson 0459-80658 eller Stig Svensson 0459-80787. Vägbeskrivning: Väg 119 från Ryd mot Lönsboda. Vik av mot

Farabol efter omkring sju kilometer och sedan är det ordentligt skyltat med ”Skvaltkvarn”.
Välkomna! Sten-Inge Gustafsson, ordförande och kvarnfogde

Forts. från sidan 1, ”I höst startar Leader!”
Städerna Växjö, Ljungby och Värnamo ingår därmed inte i Leader Linné.
Länsstyrelserna i de berörda länen ska godkänna strategierna i höst. LAG-grupperna kommer
därefter att öppna verksamhetskontor och anställa personal. Sedan är det dags för er att presentera
era projektidéer och söka medel för dessa! Håll alltså utkik efter mer information i höst i ert
specifika Leader-område!
Mer information om Leader finner ni här:
Statens Jordbruksverk
www.sjv.se
Länsstyrelsen
www.g.lst.se
Leader Linné
www.leadersamverkan.se

Rädda landsbygdens bensinstationer
Ungefär hälften av bensinstationerna i Sverige hotas av nedläggning inom snar framtid, enligt
indikationer från bränslebranschen. I Kronobergs län kan så många som ett 80-tal av totalt 130
stationer vara i farozonen. Det skulle innebära ett hårt slag mot framförallt lansbygden. Nu
genomförs en regional satsning, ett projekt för att rädda landsbygdens bensinstationer i Blekinge,
Kalmar och Kronobergs län.
Ordet mackdöd hörs allt oftare i debatten, inte så kontigt när bensinförsäljningen i Sverige brottas med
stora lönsamhetsproblem. Men så kan det väl ändå inte vara? Bränslebolagen gör ju miljardvinster varje
år. Detta påstående är både sant och inte. På raffinaderisidan gör exempelvis Statoil, Preem och Shell
stora vinster. Medan bensinförsäljningen inte går ihop sig. Exempelvis OKQ8, bolaget med flest
stationer i svenska nätet, förlorade ungefär en miljon kronor om dagen under 2007! Bilisten-kedjan är
mer eller mindre konkursfärdiga. Varken OKQ8 eller Bilisten har några raffinaderi att falla tillbaka på.
Detta innebär att branschen vill få ned antalet stationer så att både lönsamhet och volymerna blir högre
på de stationer som blir kvar. I Kronobergs län finns idag cirka 130 bensinstationer, vilka säljer lägre
volymer än genomsnittet i riket. Effekten av en halvering av antalet stationer i riket kan av denna
anledning komma att bli än mer kännbar i länet. Kanske riskerar så många som 80 stationer att läggas
ner bara i Kronoberg om branschens indikationer fullt ut blir verklighet. Detta skulle vara förödande för
landbygdens utveckling i länet.
Genom stöd från Regionförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län görs nu en tvåårig
länsövergripande satsning på projektet ”Rädda landsbygdens bensinstationer”. Syftet är att både bevara
och utveckla en hållbar infrastruktur med fordonsdrivmedel (både fossila och förnybara) även på
landsbygden. Pengar har sökts även från Landsbygdsprogrammet där besked väntas under juni.
Bevarande av landbygdens bensinstationer är en viktig fråga som rör miljö, service såväl som
beredskap. Miljö i perspektivet att säkerställa att alla har nära till en bensinstation samt möjligheter att
bygga upp en infrastruktur med förnybara drivmedel i strävan efter ett fossilbränslefritt samhälle.
Service i perspektivet för skäliga och attraktiva levnadsförutsättningar för alla som bor på landsbygden.
Beredskap i perspektivet att ha en säker tillförsel av drivmedel vid katastrofer såsom GUDRUN och
PER, men även att utryckningsfordon har tillgång till drivmedel i hela regionen.
Projektet Rädda landsbygdens bensinstationer drivs av Energikontor Sydost och består av fem delar:
- Inventering av bensinstationerna i sydostregionen (Blekinge, Kalmar och Kronobergs län)
- Bearbetning av stationer som ligger i riskzonen för nedläggning
- Informationsturné till kommuner och regionförbund i sydostregionen
- Information, marknadsföring och spridning av erfarenheter
- Uppföljning och utvärdering
Projektet beräknas starta under juli och vi önskar komma i kontakt med alla intresserade, engagerade
eller berörda av frågan. Tillsammans kan vi både förändra och förbättra förutsättningarna just där vi bor.
Alla är varmt välkomna att kontakta mig.
Jonas Lööf, projektledare Energikontor Sydost.
Telefon: 0470-745055 eller 0706-550771 E-post; jonas.loof@energikontorsydost.se
PS. Länsbygderådet har inbjudit Jonas till nästa styrelsemöte. Vi återkommer med mer information.
www.ekoreklam.se

