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Fem miljoner till fibernät
Göteryd, Delary och Viljansbygden får projektstöd
Älmhults kommun. Fyra fiberföreningar i Älmhults kommun får sammanlagt
nästan fem miljoner
kronor i projektstöd av
länsstyrelsen.
–Nu är det bara att
köra! Snart blir det fart
i kommunikationerna i
Göteryd, säger Karl-Inge Johansson, i Göteryd och Delarys tre fiberföreningar.
Länsstyrelsen har beslutat
att bevilja projektstöd för
fyra fiberprojekt i kommunen. Det är de tre fiberföreningarna i Göteryd
Delary Fiber ekonomisk
förening (öst, väst och syd)
och Viljan fiber ekonomisk
förening som har beviljats
drygt 1,2 miljoner vardera.

Länsstyrelsen och EU

Pengarna betalas ut dels
från Länsstyrelsen i Kronobergs län och dels från
EU:s jordbruksfond för
landsbygdsutveckling.
Alla fyra föreningarna har
dessutom beviljats drygt
300 000 kronor vardera

”Kan fullfölja”

Älmhult. En dansk
medborgare med intresse av en sommarstuga i Älmhults
kommun är oerhört
imponerad av kommunens service.
I ett mejl till kommunstyrelsen och miljöoch byggförvaltningen
överöser han medarbetarna med beröm.

Ingen överraskning

Det var i samband med att
den danske mannen visade intresse för en sommarstuga i kommunen
som han kom i kontakt
med kommunen.
Han hade flera frågor om
exempelvis jordvärmeanslutning, strandskyddslagen och fönsterbyten som
han ställde genom e-post
till kommunen.

från Post- och telestyrelsen (PTS). Man har tidigare
också beviljats startsummor på 70 000 kronor från
Leader Linné.
Karl-Inge Johansson i Göteryd Delary fiber är glad
att deras ansökan är godkänd.
– Vi har fått precis vad
vi hade sökt. Totalt är det
nu 4,8 miljoner som vi har
fått i bidrag, ungefär 1,6
miljoner per förening, och
ungefär halva kostnaden
totalt. Det betyder att vi
kan fullfölja det här fullt
ut.
Det var ingen överraskning att ansökan skulle
beviljas.
Föreningen har varit i
kontakt med länsstyrelsen, och den osäkerhet
som funnits har främst
gällt en av de tre föreningarna.
– Men vi räknade med att
få pengarna. Vi skickade in
ansökan så pass tidigt att
vi skulle vara påtänkta i
den pott de hade att fördela. Utan pengarna hade

I Brokhult har arbetet med att gräva redan börjat. Med hjälp av pengarna från länsstyrelsen och EU kan det bli färdigt. 
Foto: Jasmin de Freitas

det inte gått, säger KarlInge Johansson.
När nu de sista pengarna
som behövdes är utlovade
kommer arbetet att fortsätta. Man har redan börjat gräva, och tanken är att
allt ska vara klart senast
den 30 december 2014.
– Målsättningen är att

gräva färdigt allt i år, och
det hoppas vi att vi ska
kunna göra om inte vintern ställer till det i november.

270 hushåll

Totalt är det hittills drygt
270 hushåll som ska anslutas till fibernätet.

– Det har kommit till en
del på sistone allteftersom
det har blivit mer och mer
klart att det ska bli av. Och
nu är det klart, det är bara
att köra!
Jasmin de Freitas
0372-692 23
jasmin.defreitas@smalanningen.se

Hundratals hästar till hopptävling
Älmhult. På fredag
i nästa vecka väntas
hundratals hästar till
Älmhult. Då arrangeras en stor nationell
tävling med deltagare
från hela landet.

Svar dagen efter

Eftersom han tog kontakt
under semestern väntade
han sig inte svar på månader, men redan dagen
efter fanns svar och vidare
hjälp från flera av kommunens medarbetare. Den
danske mannen skriver
att han nästan får lust att
lämna Köpenhamn för att
på heltid bosätta sig i en
kommun med så väl fungerande service.
Jasmin de Freitas
0372-692 23
jasmin.defreitas@smalanningen.se

Källarfönster
krossat
Älmhult.

Antalet starter i årets nationella tävling på anläggningen i Bockatorp kommer att vara det högsta
någonsin. Deltagare kommer från hela Götaland,
från västkusten och Mellansverige.
– Det blir ett nytt rekord.
Ifjol var det cirka 580 starter och detta år är hittills
760 registrerade, berättar
Susanne Brehmer på Älmhult Linnébygdens Ridklubb.

En skadegörelse inträffade under natten
till onsdagen på Södra
Esplanaden i Älmhult.
Någon hade krossat ett
fönster på en källardörr
till ett bostadshus. Polisen
har i nuläget ingen misstänkt.
– En person har iakttagits i området i anslutning till händelsen. Det
är det enda jag kan säga,
säger Staffan Käll på polisen i Älmhult.

Stor investering

En anledning till populariteten kan vara det beröm
som klubben har fått, efter
investeringar på banorna.
De fick ifjol ett nytt underlag bestående av en
blandning av fibersand.
Det vill säga samma material som används vid internationella mästerskap.
– Det krävs den typen
av underlag för den här
sortens tävlingar. Investeringen har gjort att vi dessutom kan anordna fler tävlingar och att det dras hit
mer folk, berättar Susanne
Brehmer.

Dansk
rosar
Älmhult

På fredag, om exakt en vecka, startar den nationella hopptävlingen i Älmhult. Närmare 300 ekipage kommer att delta i
tävlingen. 
Foto: Arkivbild

Just förbereder hon sig,
tillsammans med ett stort
antal frivilliga funktionärer, inför den kommande
veckan. Det krävs mycket
yta och organisation när
lastbil efter lastbil med
hästar ska ta sig till Älmhult.

Många stallplatser

Ett stort antal flyttbara
boxar har fått hyras in,

för att ordna stallplats till
cirka en tredjedel av ekipagen.
– Vi kommer att ta emot
många deltagare och besökare, därför måste allt
fungera. Serveringen med
mat och dryck är en viktig
del. Men efter att ha arrangerat tävlingen i åttatio år börjat vi att få rutin,
förklarar Susanne Brehmer.

Som vid alla andra stora
hopptävlingar gäller reglerna om att minst antal
fel och snabbast tid ger
hösta vinst. Klasserna är
indelade från 1,10 meter
höga hinder upp till 1,45
meter. För klubben betyder tävlingen mycket, inte
minst ekonomiskt. Det ger
en viktig intäkt som går
tillbaka till verksamheten.
Inträdet för besökarna är

dock fritt och de hoppas
därför på stor publik.
– Det brukar komma
många familjer för att se
på hästarna. Jag hoppas att
både de och deltagarna får
det trevligt och att många
tycker det är så roligt att
de kommer tillbaka kommande år, säger Susanne
Brehmer.
Henrik Nordell
henrik.nordell@smalanningen.se

Bröt sig in i bil
–inget stulet
Hallaryd. En person
har anmält att någon
olovligen har tagit sig in i
dennes bil.
Händelsen inträffade
under natten till torsdagen i Hallaryd. Paret som
äger bilen låg och sov när
de hörde något från gårdsplanen.
De upptäckte att någon
hade varit inne i bilen,
men inget saknades.

