Projektet Service i samverkan som Älmhults och Ljungbys kommuner är med i via Hela Sverige
ska leva, Kronoberg rullar på och denna veckan har jag fått möjlighet at vara med tillsammans
med processledaren Siv Lindén som jobbat med detta i 1,5 år och Johan Söderlund som jobbar
som destinationsutvecklare på kommunen. En gemensam nämnare i servicesammanhang för
byarna är varubussen som kör runt i Pjätteryd, Göteryd och Hallaryd. En rullande service som
är uppskattad av många.

Måndagen den 20 maj var det dags för Pjätteryd att ha ett byamöte i deras bygdegård.
Ca 15 personer var närvarande och efter en kort presentation av projektet tog ett World café med
smågruppsdiskussioner om vilken service man som boende eller besökare har, behöver eller
önskar i framtiden. Svaren redovisades muntligt och till de som önskade skickas en
sammanställning av svaren. Det var intressant att komma dit och höra vad som händer. Det är lätt
att inte se det som är runt knuten även om man är i byn ibland.
Bra saker som gjorts är upprustningen av skolan och bygdegården och LONA-projektet längs
Helge å tillsammans med Delary/Göteryd och Hallaryd där Gustavsfors har rustats upp med ökad
tillgänglighet med nya bryggor.
Mindre bra saker var att när skolan hade renoverats lades den ner efter ett par år och även
friskolan fick läggas ner. Fiberföreningen fick inte bidrag och lämnade över projektet till det
kommunala fiberbolaget Elmnet så det är på gång för de som vill ansluta sig.
”Det är en glob jag trampar med min fot.
Vad är centralt, på ytan av ett klot?
Jag väljer Pjätteryd till världens mitt.
Det står mig fritt.”
Alf Henriksson

Tisdagen den 21 maj var det dags för Göteryd att ha sin byaträff i samma projekt och den hölls
i slöjdskolan. Ca 20 entusiaster hade samlats och efter Sivs presentation av byns förutsättningar
diskuterade med kaffe och fika för oväntade besök, dåtid, nutid och framtid för boende och
besökare och hur servicen skulle kunna se ut.
Johan Söderlund berättade lite om hur olika strömmar av besökare rör sig i närheten av byn och
att det finns möjlighet att starta upp olika projekt för att få besökarna att ta sig till den här byn
också.
Här berättades om populära saker som kulturstig, cykelväg och intressanta böcker om socknen
som skrivits och en ny som är på gång. Socknen var tidiga med att gräva ner fiber och med
förskola, skola, äldreboende men även i förlängningen med Delary bank och pizzeria saknades
service i form av en busslinje utanför skolterminerna.
Åsa Dahlström
Ordförande
Hela Sverige ska leva, Kronoberg

