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▷ Mitt Agunnaryd  
Daniel Nilsson i Ranglaköp 
bidrar med vackra naturbilder i 
det här numret. Hur ser ditt 
Agunnaryd ut? Låt oss hjälpas 
åt att skildra Agunnaryd under 
olika årstider! Välkommen att 
skicka in dina bilder till 
redaktionen! 
 
▷ Aktuellt från 
Sockenrådet 
I Sockenrådet ingår Jonas 
Karlsson, Josefin Granrot, John 
Westin, Roos Hogervorst, Mikael 
Oskarsson, Karsten Voss och 
Therese Thapper. 
 
Ett område som vi i sockenrådet 
fokuserar på just nu är att hålla 
oss à jour med kommunens 
arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan för Ljungby 
kommun eftersom den är 
vägledande vid hantering av 

bygglov och detaljplaner och 
beslut som rör mark- och 
vattenanvändning. Vi 
engagerar oss genom att bidra 
med information och 
synpunkter från Agunnaryd och 
vi vill förstå hur man med den 
nya översiktsplanen som 
utgångspunkt kan utveckla 
Agunnaryd med exempelvis 
bostäder, kollektivtrafik, 
cykelbanor etc. Under mars 
månad deltar vi i kommunala 
granskningsmöten och vi har 
bokat ett individuellt möte med 
en planarkitekt för att specifik 
prata om Agunnaryds 
utveckling.  
 

Ett annat område vi fokuserar 
på är att skapa en attraktiv 
utemiljö för hela familjen året 
om. Vi vill bidra till att vi 
utvecklar området kring 
dammarna och bakom skolan 

så att det blir trevligt att umgås 
där. Vi vill också locka fler 
inresande gäster att upptäcka 
Agunnaryd till fots, på cykel eller 
i kanot genom att berätta om 
Agunnaryd i olika digitala 
kanaler för turister. 

 

Nu finns det ved till grillplatserna 
vid dammarna. Ta vad du 
behöver och Swisha gärna till 
Ljuvliga Lanthandeln.  

Vad händer i andra föreningar? 
Välkomna att berätta i 
annonsbladet.  

//Hälsningar Sockenrådet. 



▷ 24 juli KRIGGES ULTRA 
Jag ska springa 50 km! Och ni 
som företag kan springa med 
mig. 

 

Ni kan välja att springa med 
från start, alternativt plockar jag 
upp er längs vägen. Vårt 
gemensamma mål är 
fotbollsplanen kl 14.00 och jag 
startar vid Lanthandeln i 
Agunnaryd kl. 9.00. Mer info 
kristoffer.astrom@bonniernews.s
e tel. 0476-636 644 

 
▷ Ljuvliga Lanthandeln  

 
Öppettider: Mån-fre 10-18, 
Lördag 10-14  
Öppettiderna i påsk. 
▪ Skärtorsdagen 10-18 
▪ Långfredagen 10-14 
▪ Påskafton 10-14 
▪ Påskdagen Premiär 
söndagsöppet! 11-14 
▪ Annandag Påsk 10-14 
 

 
 

▷ Barnfamiljer Även i år kan 
man söka bidrag ur GE 
Johanssons donationsfond. 
Barnfamiljer, som bor i 
Agunnaryd, har möjlighet att 
söka bidrag. Är du intresserad 
eller har frågor, hör av dig till 
Eva Nilsson tel:  070 314 22 54 
Mail:  
eva51nilsson@hotmail.com 

 
▷ GÅRD sökes i Agunnaryd 
socken ▪ Hus ▪ Ladugård ▪ Skog 
& Åkermark. Jonas & Anna med 
barn 0703561131 
 
 
▷ RYD-RYSSBYHOLM 
Samfällighetsförening  
Håller årsmöte i Agunnaryds 
Bygdegård torsdag den 18 
mars kl. 19.00 Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. Alla 
medl. Välkomna hälsar 
styrelsen. P.G.A. Covid-19 ser vi 
gärna att ni föranmäler er. 
Anmälan görs till Börje 070-372 
11 40 eller Emma 070-229 03 10 
 

 

 

▷ Träning i Vedåsa På 
söndagar träffas vi några 
stycken i Vedåsa naturreservat 
för träning. Vi varvar puls- och 
styrkeövningar. Just nu gäller 
max 8 personer per pass. Vill du 
vara med hör av dig till 
Josefin.granrot@gmail.com för 
mer information. 

▷ Ryssby pastorat fortsätter 
att sända digitalt. Gudstjänsten 
sänds omväxlande från någon 
av våra tre kyrkor. Agunnaryd, 
Ryssby och Tutaryds kyrka. De 
sänds på  
www.facebook.com/ryssby 
pastorat. Välkommen att vara 
med. 

7/3 kl 10 Gudstjänst med 
Magnus Persson 
och Gisela 
Burgmann  

14/3  kl 10 Gudstjänst med 
Jakob Wadelius 
och Gisela B 

21/3  kl 10 Gudstjänst med 
Magnus P och 
Gisela B 

28/3  kl 10 Gudstjänst med 
Jakob W och 
Gisela B 

1/4   kl 18 Skärtorsdagsmässa 
med Magnus P 
och Gisela B 

2/4   kl 10 Långfredagsgudstj
. med Jakob W 
och Gisela B 

4/4   kl 10 Påskgudstjänst 
med Magnus P 
och Elisabet Wallin 

5/4   kl 16 Musikgudstjänst 
med Jakob W och 
Gisela B 

 

 

 

 

Välkomna att bidra med dina texter! Senast den 25e varje månad kan din förening eller verksamhet skicka in 
information till oss via denna mailadress: redaktion@agunnaryd.se  eller kontakta Roos 0767148271 Annonsbladet 
kommer innehålla följande information: ◦Kalendar ◦Annonser ◦Korta texter om vad som händer i din förening/ 
verksamhet. Annonsbladet kommer att delas ut i brevlådorna mellan den 10-15 varje månad. Tillsammans kan vi skapa 
ett annonsblad som bidrar till en levande by och stark gemenskap. 
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