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område som kan sprida rörelseglädje till alla Agunnarydsbor. Tack vare dessa satsningar känns idrottsplatsen
numera som en del av byn och fler bostäder kommer att
bidra till en bebyggelsestruktur som förtätar bykänslan.
Arbetet med detaljplanen genomförs av Ljungby kommun, men Agunnarydsstiftelsen finns med som finansiär.
- Men om Ljungby kommun inte definierar Agunnaryd
som serviceort funderar vi på om det är meningsfullt
för stiftelsen att fortsätta att finansiera arbetet med
detaljplanen, ifrågasätter Lars Danielsson, expolateringsansvarig ledamot för Agunnarydsstiftelsen.
Att det behövs mer detaljplanerade tomter i Agunnaryd
är det dock ingen tvekan om. Ett omfattande renoveringsarbete har skapat 11 toppmoderna lägenheter i centralt läge. Detta har också givit en form av flyttkarusell
där äldre bosatt sig i lägenheterna och därmed frigjort
de så eftertraktade villorna. Renoveringen är genomförd
av Agunnarydsstiftelsen dotterbolag Bo i Agunnaryd
AB. Att stiftelsen har ett bostadsbolag betyder inte med
automatik att det kommer genomföras storslagna byggprojekt i egen regi framöver. Ett av syftena med detta
byggprojekt var att visa att det går att hyra ut lägenheter
i Agunnaryd och nu är istället förhoppningarna stora att
det kommunala bostadsbolaget Ljungbybostäder också
vill etablera sig i byn.
- Alla lägenheterna är uthyrda och vi har kö, berättar
Benny Lindahl på Bo i Agunnaryd AB.
I förlängningen finns det också fler byggbara tomter för
bostäder med sjöutsikt strax utanför den nuvarande tätorten. Detta tack vare att Ljungby kommun köpte in delar
av en större jordbruksfastighet när den såldes 2013, just
med syfte att ge möjlighet för Agunnaryd att expandera.
Genom att flytta ett centralt beläget industriområde, till
bättre läge närmare det regionala stråket som utgörs av
väg 124 ges ännu mer plats till etablering av hyreslägenheter.

RESURSSMART CENTRUMVERKSAMHET
I Agunnaryd vet man att en lanthandel inte bygger sig
själv, men här möjliggjordes en nybyggnation när Ingvar
Kamprad 2005 gav en utmaning som inspirerade Agunnarydsborna till ansträngningar utav sällan skådat slag.
Agunnarydsborna byggde då med gemensamma krafter
en ny lanthandel och drivmedelsmack. Lanthandeln
har från start också haft ett uppskattat litet café, där
kaffet givetvis alltid är gratis. Ingvar Kamprad älskade att
besöka lanthandeln och sitta ned med byborna över en
kopp kaffe. För att utveckla kommersiell service på landsbygden finns specifika stöd att söka på Länsstyrelsen
och Region Kronoberg. Detta var viktigt när lanthandeln
byggdes och det är fortfarande viktigt för att kunna
modernisera servicen på landsbygden.

På bildens bortre del de nyanlagda dagvattendammarna
som binder samman Agunnarydssjön och idrottsplatsen
med lanthandeln. I detta område skapas nya tomter och
rekreationsmöjligheter genom kommunens nya detaljplan.
I förgrunden de nyligen renoverade lägenheterna.
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Så här ska den bortglömda
serviceorten Agunnaryd utvecklas
I förslaget till ny översiktsplan för Ljungby kommun är
serviceorten Agunnaryd bortglömd. Detta trots flera
genomförda och pågående projekt där Agunnarydsborna
tillsammans med Ljungby kommun verkar för att utveckla
bygden. Här är ett försiktigt försök att påminna våra
beslutsfattare i Ljungby kommun om att serviceorten
Agunnaryd faktiskt redan existerar och givetvis borde
definieras som en sådan i kommunens översiktsplan.
I Ljungby kommun har det antagits en vision att
kommunen ska ha 35.000 invånare år 2035, det är också
denna vision som präglar kommunens förslag till ny
översiktsplan. Arbetet med översiktsplanen beskrivs som
en satsning på att utveckla hela kommunen.

I förslaget pekas fyra så kallade serviceorter ut, det är till
dessa speciellt utvalda orter som kommunen avser att
koncentrera framtida satsningar för fortsatt långsiktig
utveckling. De orter som inte får förmånen att kallas
serviceorter får enligt förslaget nöja sig med den något

mer passiva inriktningen att kommunen ställer sig
positiva till privata initiativ som hjälper till att upprätthålla eller förbättra servicenivån.

NY SKOLA OCH FÖRSKOLA
Agunnaryd har idag en omfattande inflyttning och det
råder stor efterfrågan på lediga bostäder. Många av de
nyinflyttade är dessutom unga vuxna, som enligt kommunens vision är den mest eftertraktade målgruppen att
locka eftersom det ger förutsättningar för fler barn.
Ett bevis för att Agunnaryd bidrar till kommunens växtkraft är en i dag till bristningsgränsen överfylld förskola.
Detta trots att kommunen så sent som under sommaren
2019 byggde om skolan och förskolan för att rymma alla
barn, men nu är den för liten igen. För att möta det
ökande antalet barn i expansiva Agunnaryd föreslås därför att en ny, större förskola och skola byggs på skolans
nuvarande skolgård, samt omgivande kommunala tomter.
- Det känns som om kommunen hela tiden är steget efter
och verkar inte se att barnantalet kommer fortsätta att

BYGGBARA TOMTER
Just nu pågår ett arbete där Ljungby kommun tar fram
en detaljplan i centrala Agunnaryd. Målsättningen är att
detaljplanen ska skapa byggbara tomter i centralt och
attraktivt läge. Närhet till vatten skapar trevliga miljöer
för bostäder och rekreation, därför har tre större dagvattendammar skapats, samt gång- och cykelvägar anlagts
mellan lanthandeln och idrottsplatsen. Området bidrar
nu till att utveckla idrottsplatsen till ett modernt fritids-

- I samband med det senaste regionala stödet vi
beviljades skrev Region Kronoberg i sitt beslut att de
ser Agunnaryd som en viktig serviceort i området. De
skrev också att de genom åren sett tydliga signaler
från Ljungby kommun att service på orten prioriteras.
När Agunnaryd nu inte pekas ut som serviceort av
kommunen är vi oroliga för att vi inte kommer kunna ta
del av regionala stöd, säger Heidi Åsland, butikschef i
lanthandeln i Agunnaryd.

Sveriges mest kända lanthandel har en blomstrande
centrumverksamhet. Lanthandeln i Agunnaryd har genom åren utvecklats till ett resurssmart servicecentrum
med solpaneler på taket, samt med tillbyggda lokaler
som används växelvis för olika verksamheter. Beroende
på vilken dag du besöker Agunnaryds servicecenter kan
du få håret klippt, fötterna vårdade eller bli masserad. I
Agunnaryd utvecklas centrumverksamheten ständigt,
innan sommaren integrerades också byns blomsteraffär
och inredningsbutik ”Ljuvligt” i lanthandelns café.

FIBER TILL ALLA
Sedan ett år tillbaka har samtliga hushåll i Agunnaryd
erbjudits bredbandsuppkoppling via fiber. I Agunnaryd är
fiberprojektet således avslutat efter en total investering
på ca 14 miljoner kronor. Kostnaderna för detta är fördelat på ca 60 % från offentliga medel, 30 % från hushållen
och 10 % från Agunnarydsstiftelsen. Stiftelsens bidrag
har varit ett viktigt smörjmedel för genomförandet men
utan samverkan med Ljungby Energi och finansiering
via Ljungby kommun och Länsstyrelsen hade det enligt
ansvariga för fiberprojektet varit omöjligt att genomföra.
- Vi är mycket stolta över att ha genomfört ett fiberprojekt med en solidarisk kostnadsfördelning där ingen dyr
ytterkant i Agunnaryd har lämnats utanför. Detta är tämligen unikt i Sverige, säger Ingmar Nilsson, projektledare
för Agunnaryds fiberprojekt.

TRYGGHETSSKAPANDE VERKSAMHET
Vi lever i en tid där trygghet står högt på agendan men
vilka frågor som upplevs viktiga samt vilka förutsättningar som finns skiljer sig stort mellan stad och landsbygd.
I Agunnaryd finns sedan 1996 en ideell förening som
driver Agunnaryds Frivilliga Räddningsvärn. Syftet är
att bistå räddningstjänsten i Ljungby kommun med en
första insats i Agunnaryd och som förstärkningsstyrka
i hela kommunen vid allt från brand till trafikolyckor.
Räddningsvärnet är också utrustad med en hjärtstartare
och åker på akuta sjukvårdslarm i väntan på ambulans.
- Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet för att skapa
trygghet i Agunnaryd. Men vi strävar också alltid efter att
de satsningar vi gör också ska stärka kommunens totala
förmåga för räddningstjänst samt krishantering, säger
Mattias Johansson, vice kårchef för Agunnaryds Frivilliga
Räddningsvärn.
Ett exempel på räddningsvärnets bidrag till trygghet
i hela kommunen är att de var initiativtagare till att
starta LRF Skogsbrandvärn som förstärkningsresurs till
räddningstjänsten under skogsbrandssommaren 2018.
Räddningsvärnets verksamhet utgår idag från en liten
och väldigt nedgången jordkula till brandgarage, med
Ljungby kommun som hyresvärd. Under den senaste
tiden har föreningen fört en dialog med kommunen om
att hitta sätt att samfinansiera en ny ändamålsenlig
brandstation i Agunnaryd. Dialogen har bidragit till det
nyligen införda driftsbidraget till kommunens tre frivilliga räddningsvärn. I detaljplanen pekas det nu också ut
en lämplig plats för att etablera den nya brandstationen.

REGIONALT STRÅK TILL ÄLMHULT
Att öka till 35000 invånare i Ljungby kommun på 16
år innebär att Ljungby kommun behöver växa i alla

riktningar. Sedan några år tillbaka finns det en väl
utbyggd busstrafik mellan Ljungby och Älmhult. Detta har
ökat möjligheterna till arbetspendling mellan Ljungby
och Älmhult men också via tåg norr- och söderut. I
Agunnaryd märks detta genom att alltfler familjer lämnar
Älmhults kommun för Agunnaryd. En bidragande orsak
till detta kan också vara att Agunnaryd är A:et i det
Älmhultsbaserade världsföretaget Ikea. Ikea arbetar
aktivt med sin företagskultur och sedan 2012 har mer än
20 000 Ikea-medarbetare från världens alla hörn därför
besökt Ikeas ursprungsort Agunnaryd. I bygdegården och
på gården Marsholm har de fått lära sig mer om Ikeas
ursprung och rötter i den småländska myllan.
- Att tillsammans med andra Agunnarydsbor arrangera
Agunnarydsgillen för dessa internationella gäster ger oss
bybor massvis med energi. Vi får möta världen, känna
oss stolta över vår by och dessutom bevara den lokala
berättartraditionen, menar Anders Johansson, värd och
berättare på Agunnarydsgillet.
Med inspiration från internationella gäster, samt stora
statliga och kommunala investeringsbidrag renoveras
nu bygdegården. Det skapar förutsättningar att fortsätta
möta världen samt utvecklar den för Agunnarydsborna
så viktiga mötesplatsen.

TILLSAMMANS BLIR VI FLER
“I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans.
35 000 invånare år 2035.”, så lyder kommunens vision.
Ska denna vision om fler invånare nås måste fler orter
utses till serviceorter, detta eftersom Ljungby är en stor
glesbygdskommun där det för många är långt till service.
I Agunnaryd finns en lång tradition av ideellt arbete och
engagemang för att skapa goda förutsättningar för att
leva, bo och verka i bygden. Det var också detta engagemang som Ingvar Kamprad ville främja när han grundade
Agunnarydsstiftelsen 2011 som en hyllning till sin hemby.
- Att en by som Agunnaryd har en egen stiftelse som
långsiktigt stimulerar utveckling är givetvis en stor
förmån som kommer kunna göra skillnad. Men vi klarar
det inte själva, utan hoppas att kommunen förstår att
vi tillsammans formar framtiden, säger Bengt Nilsson,
ordförande för Agunnarydsstiftelsen.
I Agunnaryd behövs det därför ett långsiktigt och uttalat
engagemang från Ljungby kommun om drivkraften för
fortsatt utveckling ska finnas kvar på orten. Detta torde
vara viktigt för både Ljungby kommuns och Agunnaryds
gemensamma och förhoppningsvis underbara framtid.
- I Agunnaryd finns en stark tro på framtiden som
behöver värnas och stöttas. Har då Ljungby kommun
verkligen råd att inte prioritera Agunnaryd som
serviceort om man menar allvar med sin vision?
undrar Josefin Granrot från Agunnaryds Sockenråd.
Som beskrivits i denna artikel gör Agunnaryd allt för att
bidra till att Ljungby kommuns vision blir verklighet. Nu
är förhoppningen att Ljungby kommuns beslutsfattare
direkt utser fler serviceorter, däribland Agunnaryd.

Hälsningar från Agunnaryd

öka. Personalen på skolan och förskolan trollar verkligen
med knäna och gör ett fantastiskt bra jobb för våra barn,
men situationen med för små och omoderna lokaler är
ohållbar både för barnen och personalen, säger Nelli
Kristiansson, ordförande i Föräldraföreningen.
En attraktiv skola och förskola behövs för att fortsätta
utveckla Agunnaryd som bostadsort för yngre familjer.
Hur prioriterad skolan är för Agunnarydsborna framgår
av att den av Ingvar Kamprad grundade Agunnarydsstiftelsen satsat över en miljon kronor på den kommunala skolans verksamhet. Målsättningen med detta uppges
vara att sätta guldkant på barnens vardag samt inspirera
personalen att se möjligheter att göra det lilla extra som
annars är omöjligt på en kommunal skola på landsbygden. Ett exempel är att Agunnarydskolan var först ut i
kommunen med elevdatorer på mellanstadiet, ett pilotprojekt där Agunnarydsstiftelsen finansierade datorerna
och kommunen fick chans att testa arbetssättet innan de
så småningom har infört elevdatorer till alla mellanstadieelever i kommunen.

Tillsammans ökar vi tryggheten i kommunen. Räddningsvärnet i Agunnaryd är ett av tre frivilliga räddningsvärn i Ljungby kommun.
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I lanthandeln möts du alltid av leenden och gratis kaffe när du tar del av centrumverksamhetens mångskiftande service.
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