- en medlemsskrift för bygdegrupperna i Kronobergs län.

Utgivare: Länsbygderådet

Nr. 4 - 2008

Inbjudan till Länsträff:
”Utveckla servicen på landsbygden i Kronoberg”
Plats : Alvesta Folkets Hus
Tid : 22 Januari 2009
Kl: 18.00 - 21.00

Särskilt inbjudna är alla
medlemmar i våra 226
utvecklingsgrupper!

Medverkande i Panelen:
* Post & Telestyrelsen, Sten Selander, chef för postavd.
* Apoteket, Ulla Elovsson, apotekschef
* FLF, Landsbygdshandelns främjande, Sven-Eric Steen
* Handlare i Häradsbäck, Elisabet Gunnarsson
* Länsbygderådet Värmland, Owe Nordling, ordförande
* MiljöfordonSyd, Jonas Lööf

Moderator: Albert Karlsson, ordf LBR Kronoberg
Program:
18.00 - 18.10 Länsbygderådets ordförande Albert Karlsson hälsar välkommen
18.10 - 19.10 De medverkande presenterar sina framtidsvisioner
19.10 - 19.30 Fikapaus
19.30 - 21.00 Frågor och paneldebatt

Alla är hjärtligt välkomna!
Mötet är kostnadsfritt, men anmälan krävs då vi bjuder på förtäring. Anmäl Er till:
Kansliet tfn 0481-633 63, mobil 0730-47 36 83
e-post: lansbygderadet.kronoberg@telia.com

Anmälan senast 18 januari
Ta chansen att sitta med som publik och kunna ställa just Din fråga!
Passa på att anmäla DIG idag så glöms det inte bort bland allt julstök.

Ha en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt år!
önskar Länsbygderådet Kronoberg

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 1-2009: 10/12

Anteckningar, förda vid länsträffen INFRASTRUKTUR IDAG OCH I FRAMTIDEN I KRONOBERGS LÄN
Alvesta Folkets Hus, Thalia, 08 11 06 anordnad av Länsbygderådet i Kronobergs län.
Länsbygderådets ordförande Albert Karlsson hälsade ett 75-tal deltagare välkomna till träffen. Han
vände sig till de medverkande från Vägverket, E.ON, Post- och Telestyrelsen, TeliaSonera och
Icenet, men också till den publik som hörsammat inbjudan och till de av länets riksdagsledamöter
och kommunala instanser, som var närvarande.
Som moderator under kvällen fungerade journalisten Ronny Polback.
Vägverket representerades av Torbjörn Axelsson, som visade på hur man delar in länets vägar i fem
klasser, då det gäller vinterväghållningen. Han redogjorde för de tider som gäller för de olika
vägklasserna då det gäller snöröjning och halkbekämpning.
Från Vägverket kom även Bo Svensson. Han talade om framtidsfrågor och presenterade
Infrastrukturplanen 2010 – 2021.
Några punkter han berörde där var:
- hållbart transportsystem
- kollektivtrafik
- ökad fokus på gång- och cykeltrafikanter
- koldioxidmålet
- ökad regional medverkan
- ökat fokus på smart trafikant
Enskilda vägar:
- ökat anslag till upprustning
- motfinansiering
- omprövning
Albert Karlsson ordf. Helena Bäckström & Christoffer Karsberg PTS

E.ons regionchef i Kronobergs och Jönköpings län, Conny Svensson redogjorde för Krafttag 2006 –
2010. Han påminde om stormen Gudrun, ”det som inte kunde hända”, men som gav många
erfarenheter. E.ons elnät sträcker sig 125000 kilometer över landet – tre varv runt jorden och här
gäller att
- anpassa verksamheten
- öka beredskapen
- ge avbrottsinformation
- säkrare elleveranser
E.on investerar 12 miljarder kronor t.o.m. år 2010 i projektet Krafttag samt i trädsäkring och
fjärravläsning. I Kronobergs län finns 17000 kilometer luftledning, som ska grävas ner, och vid
årsskiftet räknar man med att 10000 kilometer ska vara klara. E.on har de senaste åren arbetet under
tryck av lagstiftningen, som säger att elleverantörer ska utbetala ersättning till kunderna vid alla
längre strömavbrott. En eloge till E.on för det arbete de utför för att säkra kundernas elförsörjning!!
Krafttag ska ge färre och kortare strömavbrott och vara mer driftsäkert.
Conny Svensson hänvisade också till E.ons hemsida, där man får information om
investeringsplanen och servicen.
Näste talare, Helena Bäckström, kom från PTS, Post- och Telestyrelsen, som bedriver tillsyn över
telefrågor. Hon talade om lagen ”allas rätt till telefoni”. Lagen säger inte hur telefonin ska se ut –
kopparbaserad eller fiberbaserad eller radiobaserad. Det kan gälla trådlös eller fast telefoni.
Hon nämnde också att allas rätt till telefoni inte innebär från någon specifik leverantör. Just nu
arbetar man efter vissa punkter: samverkan, säkerställa, kunskapsspridning och finansiering.
Christoffer Karsberg, PTS, informerade om Fast mobil-tjänsten och om den utvärdering som man
vidtagit. Alla abonnenter fick frågan hur tjänsten fungerat. PTS ska fortsätta driva granskning och
tillsyn och ska analysera inkommet material och jämföra vidtagna åtgärder.

Björn Berg, informationsansvarig på TeliaSonera omtalade att man har verksamhet i många länder,
förutom Norden även i Baltikum, Spanien, Eurasien, Ryssland, Turkiet, Kambodja och Nepal. Man
har 30000 anställda.
Han talade om att man har stenhård konkurrens. År 2008 finns 482 anmälda operatörer hos PTS,
med eller utanför det egna nätet. Detta gör att förutsättningarna inte är de samma nu som förut, då
man var färre aktörer på marknaden.
Berg berättade bl.a. att på sikt kommer kopparnätet att avvecklas. Långa stolplinjer ska ses över.
Han nämnde att Telias GSM-nät nu täcker ca 90 procent av Sveriges yta. Man bygger också ut
mobilnätet på vissa platser. Utvecklingen på telesidan sker mycket snabbt, men man vill arbeta för
att avancerad kommunikation ska kunna ske, högre hastigheter och framtidssäkra bredbandsnätet.
Till slut informerade uppstickaren Icenets vd Rikard Slunga om sitt företag. Icenet har visionen att
Sverige skall ha bra och modern kommunikation över hela landet. Han presenterade företagets olika
tjänster:
- mobilt bredband
- 3G mobiltelefoni med PTT
- fast telefoni
- telematik.
Han menade att Icenet numera har en mycket god täckning i Sverige.
Efter en kort paus med kaffe vidtog en utfrågning från publik och moderator. Till Vägverket kom
frågor om vägstandarden, om snöröjningen och om viss långtradartrafik på mindre vägar.
Man svarade att man nästan alltid klarar snöröjningen, att 2+1-vägar klarar sig undan olyckor bättre
än väntat och att man nu ska lägga slitstakare beläggning på nya 2+1-vägar. Kanske man kan ta ut
avgift för lastbilar på vissa vägar.
TeliaSonera blev hårt kritiserat av flera deltagare. Då man frågade om fast mobil-telefoni svarades
med motfrågan Ska man återbygga telefonin med gammal teknik? Kritik framfördes för att inte
E.on och TeliaSonera samgräver. Det var flera deltagare som påtalade detta med samarbetet mellan
E.on och TeliaSonera.
Två av länets riksdagsledamöter, Carina Elgestam och Karin Nilsson deltog intresserat i debatten
och fick många av landsbygdens infrastrukturfrågor med sig till riksdagsarbetet.
Albert Karlsson tackade deltagarna för visat intresse. Han tackade samtliga medverkande och
moderatorn för deras insatser och överlämnade en svart Hinnerydskatt till var och en.
Det bestående intrycket av länsträffen är att den var väl organiserad. Tack Emma för Ditt arbete!
Deltagarna fick bra information av nuläget, men även om vilka svårigheter man har att klara av.
Man fick också veta vad som finns i planeringen för framtiden.
Länsträffen visade att flera av aktörerna efter stormarna har blivit bättre på att tillvarata
landsbygdens intressen.
Birgitta och Mats Andersson

Björn Berg TeliaSonera och
Rikard Slunga Icenet

Grattis till Ingegerd Lecander
som hade det rätta svaret i
tävlingen i förra Kronbladet.
Rätt svar: 6/11.
Hon vann en cd med Odd Hagel

Länsträffen 6 november

Läs om föreningsaktiviteter i
Torsås kommun 22-30 nov på:

Moderator Ronny Polback

”Det är bara om man börjar som
det omöjliga kan bli möjligt”

www.torsasportalen.se
Deadline för nästa nr: 10 dec

Inbjudan till konferens om landsbygdens bensinstationer och gröna drivmedel 5 december i Växjö
Det finns en stor oro kring lönsamhetsproblem för merparten av bensinstationerna i Sverige.
Indikationer spår inom tre-fem år en reduktion med minst 1000 stationer av dagens ca 3500.
Stationerna i sydostregionen säljer i genomsnitt lägre volymer än stationerna i riket som helhet.
Detta innebär att effekten av nedläggningar kan komma att bli än mer kännbar i sydostregionen.
Detta skulle vara förödande för landbygdens utveckling.
Projektet ”Rädda landsbygdens bensinstationer” är en satsning i Kronoberg, Kalmar och Blekinge
för att säkerställa en hållbar infrastruktur med fordonsdrivmedel (både fossila och förnybara) även
på mindre orter och på landsbygden. Liknande initiativ finns bl.a. i Värmland.
Syftet med konferensen är att belysa möjligheter och hinder för en positiv samhällsutveckling med
bensinstationer & gröna drivmedel även på landsbygden.
Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner, landsting, regionförbund och
länsstyrelser med ansvar för infrastruktur-, miljö-, drivmedelsförsörjnings- och landsbygdsfrågor,
bränslebolag, mackägare, samhällsföreningar, länsbygderåd m.fl.
Program: http://www.rfss.se/Documents/RFSS/Documents/Kursinbjudningar2008/08198.pdf
Anmälan: http://www.rfss.se/kurserasp/courseInfo.asp?id=1433
Varmt välkommen!
PS. Sprid gärna denna inbjudan till alla som du tror är intresserad av denna fråga.
Tack på förhand!

Titta gärna in på vår hemsida: www.miljofordonsyd.se

Jonas Lööf Sekreterare Miljöfordon Syd
Telefon: 0470-745055 Mobil: 0706-550771 E-post: jonas@miljofordonsyd.se
********************************************************************************

Sveriges första biodlarmuseum ska
ligga i Älghult
Planeringen är igång sedan länge och till nästa sommar ska det öppnas.
Museets olika rum ska bli en historisk resa med början på 1500-talet.
Första rummet handlar om biodlingen i Uppvidinge under detta århundrade. Kungen, Gustav Vasa,
hade stor insikt i binas betydelse och värde och såg i dem en möjlighet till extra skatteinkomster.
Biodlingen skedde på den tiden i stockar och varannan svärm skulle enligt lagen tillfalla kungariket.
Kungens fogdar såg till att driva in skatterna och honung och vax fraktades till Kalmar slott. Nästa
rum är en hyllning till Carl von Linnés bror, Sam Linnaeus. Han var biodlare och en föregångare till
den moderna biodlingen. Sveriges biodlares riksförbund, dit Uppvidinge biodlarförening är ansluten,
visar i ett av rummen en utställning om modern biodling.

Lördagen den 13 dec kl 11 bjuder vi på lussefika. Välkomna!
www.ekoreklam.se

Hur vet man ett det finns sju
miljarder bin i Sverige?
Man har väl gjort ett stickprov!

