
 
 
Nyhetsbrev Lingonbygden september 2019 
 
 
Henrik Petersson, ordförande Lingonbygden i 
Samverkan: 
 
”En fantastisk sommar  
följs av en ännu  
bättre höst!” 
 
Visst var det en härlig sommar vi fick i 
år? Omväxlande väder var det med 
ömsom sol och så lite regn däremellan. 
Vi fick många sköna sommarkvällar att 
drömma tillbaka till när nu höstens tidiga 
kvällar börjar tränga sig på.  
 
När vi hade vårt sista möte före 
sommaren pratade vi i styrelsen om hur 
vi verkligen känner att saker och ting går 
på rätt håll. Visst är vi förvånade emellanåt att vissa saker tar otroligt lång tid, men det är 
ändå så att vi känner att färdriktningen är rätt, och runt om i Lingonbygden bubblar det av 
idéer och tankar kring hur vi kan utveckla vår bygd i en positiv riktning.  
 
Ett lysande exempel är arbetet som pågår kring en starkare och mer tillgänglig vårdcentral. 
Arbetsgruppen, som bildades tidigt i våras, har gjort ett fantastiskt arbete under tiden sedan 
dess och bland annat genomfört en stor namninsamling samt varit i Växjö och träffat ”rätt 
personer” i regionen där vi kunnat framföra alla er Lingongillares synpunkter och tankar 
kring framtiden och vårdcentralen. Jag hoppas ni hade möjlighet att läsa reportaget i 
Smålänningen som på ett bra sätt summerade dagsaktuellt läge. Se notis längre ner i brevet. 
 
Den 24 augusti var det så dags för Lingonbygdsloppet/Unnen Runt. Detta klassiska cykellopp 
som nu återuppstod i en ny och lite uppfräschad tappning i föreningens regi. Cirka 200 
personer kom till start i de tre klasserna barn, motion och tidtagning. Det blev en lyckad dag 
på alla sätt där samtliga startande kunde delta efter egna förutsättningar. Jag vill rikta ett 
varmt tack till alla som ställde upp att cykla denna dag, det är som bekant deltagarna som 
gör festen. Dagen avslutades, för de som ville, med en välsmakande trerätters lunch hos 
makarna Rupp i Welands Restaurang. Ett stort tack också till Weland som gjorde det möjligt 
att genomföra barnens lopp på ett tryggt och säkert vis, alla frivilliga, samt till alla de företag 
som på olika vi sponsrade och stöttade evenemanget.  
 
Många av er undrar också hur det går i frågan kring en framtida återvinningsstation i 
Lingonbygden. Här känner jag verkligen stödet från er alla och det känns bra att vi är många 
som står enade bakom denna förträffliga idé. I styrelsen laddar vi upp med nya argument 
och klurigheter i frågan som vi kommer att lyfta nu den 11 september då ett av höstens mest 



spännande evenemang äger rum i Vrå. Då är det nämligen ”Ett år efter valdebatten – vad 
hände sen?”. Här kommer vi alla kunna ställa våra folkvalda politiker mot väggen i denna och 
flera andra frågor. Jag hoppas vi ses där! 
 
Håll sedan öron och ögon öppna under hösten, vi har mycket spännade på gång och jag 
hoppas ni alla vill följa och stötta vår fortsätta resa mot en starkare Lingonbygd. 
Lingonbygdsloppet gav mig och styrelsen mycket energi och är ännu ett lysande exempel på 
hur bra saker kan bli när vi gör något tillsammans.  
 
Avslutningsvis önskar jag er alla en riktigt fin start på hösten, vi ses! 
 

Henrik 
 
Ett år efter valdebatten – vad hände sen? 
Inför valet 2018 hölls ett uppskattat och välbesökt möte på Tallklinten i Odensjö. Både publik 
och politiker var eniga – detta vill vi göra om. 
Den här gången ses vi i Vrå, på Vrågården onsdagen den 11 september klockan 18.00. Hur 
har det gått med våra hjärtefrågor? Samtliga partier i kommunen kommer att finnas på 
plats. Välkommen! 
 
 
 
 
”Kampen för vårdcentralen fortsätter!” 
Mer och bättre resurser till vårdcentralen i 
Lidhult – så viktigt för oss alla som bor i 
Lingonbygden. Sedan flera år tillbaka har en 
arbetsgrupp kämpat för detta, men ännu 
saknas en läkare och även under årets sommar 
hölls vårdcentralen i Lidhult stängd och det i en 
tid då det vistas som allra flest personer i vår 
bygd… Kampen fortsätter. 

Under våren gjordes en namninsamling som lämnades in till region Kronoberg med följande 
krav: Vi behöver en läkare till vårdcentralen i Lidhult, vår vårdcentral ska hållas öppen även 
under sommaren och vi vill att vårdcentralen är öppen fler dagar i veckan. 

Nästa steg efter namninsamlingen, är att börja leta efter läkare.  
– Vi har kommit överens om att vi i arbetsgruppen ska leta efter läkare utomlands och 
regionen ska ta kontakt med kommunen och privata aktörer för att hitta en läkarlösning. De 
ska även se över om det går att ordna en lösning över gränserna mellan Halland och 
Kronoberg, berättade Mona Brandt för Smålänningen tidigare i somras. 
Även om kampen för vårdcentraleni Lidhult pågått i flera år, så ser Roland Gustbée, 
ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden positivt på de nya försöken att få hit en läkare, 
inte minst för att minska antalet sjukresor till Ljungby som nu behöver göras. 
–  Det är bra för bygden och miljön om vi kan lösa att en läkare kommer hit. Men det är brist 
på personal i hela regionen, till och med i Växjö och Ljungby. Förhoppningsvis så hittar vi 



något. Vi ska lyfta på de stenar som går att lyfta på för att hitta en bra lösning, sa Gustbée till 
Smålänningen.  
I arbetsgruppen för vårdcentralen i Lidhult ingår Mona Brandt, Annika Folkesson, Kerstin 
Lindstam, Chris Ohlsson och Malin Eliasson. 
 
 
 
Elljusspår i Lidhult 
 
Lingonbygden, med Per-Erik som ansvarig, fortsätter arbeta för ett modernt och utbyggt 
elljusspår i Lidhult. En del av spåret kommer att dras över kyrkans mark, och det är nu klart 
att kyrkan gått med på att sälja marken. Nu återstår att värdera marken, komma överens om 
priset och därefter få fram pengar för detta inom kommunen. Försäljning/köp samt 
upprättande av detaljplanen tror vi kan vara klart tidigast i slutet av året och därmed 
kommer inte något anläggnings/röjningsarbete igång förrän tidigast 2020. 
 

 

Vi tar hand om EPA-trucken! 
Lingonbygden i Samverkan kommer att ta över förvaltningen av den gamla EPA-trucken av 
Cargotec. På bilden flyttas den av Lars-Göran Johansson från Welands område till Maskin & 
smide. Var den ska placeras mer permanent blir förhoppningsvis klart under hösten. 
 

Mer om vad som händer hittar du på www.lingonbygden.se 


