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Missa inte  
Lessebo vårdagar!

26-27 april

Vi ses på vårdagarna!
Det är roligt att vara kommunchef i en 
kommun som Lessebo. Det händer hela 
tiden saker och det blir varje dag samtal 
med flera intresserade och engagerade 
invånare. Detta inte minst på höstens 
medborgardialoger som gav många  
spännande förslag och tankar på vad vi 
kan göra i kommunen. 

Roliga saker som hänt under våren är att 
Hackebackeskolan fått med beröm godkänt av Skolinspektionen. 
Där känner jag en stor stolthet över skolans personal och det 
arbete man lägger ner. 

Det är också roligt att se hur arbetet med sanering av den gamla 
glasbrukstomten på Udden i Hovmantorp går framåt och hur vi 
nu utlyser en marktävling med kommande bostäder. 

300 år av pappersproduktion
Lessebo är en kommun där produktion av papper och glas har 
funnits med länge. Pappret kommer vi fira under året då det är 
300 år sedan bruket fick tillstånd att producera och sälja papper. 
Jag hoppas du tar chansen att dela med dig av dina minnen, 
foton och berättelser från pappersproduktionens historia i 
Lessebo. Det är en produktion som 300 år senare går för fullt 
och där varumärket Lessebo är internationellt erkänt.

Vi satsar mot 10 000
Lessebo kommun har ett mål om att bli 10 000 invånare och 
det är med det för ögonen som vi planerar verksamheten 
framöver. Vi har många elever i skolorna vilket syns tydligt 
med en ny byggnad på Kvarndammskolan och ny förskola som 
byggs i Lessebo. Vi rustar också genom att hela tiden arbeta 
med service och bemötande gentemot invånare och företag. 

Företag på gång
Företagsklimatet i kommunen är viktigt för oss. Företag som går 
bra och satsar ger fler jobb och fler möjligheter att jobba och bo 
i Lessebo kommun. Under mars genomfördes flera samtal och 
besök av kommunen på olika företag. Vi hade också en välbesökt 
näringslivskväll där årets företagare i kommunen utsågs. Ett 
stort grattis till Kent Elm från Skrufs Glasbruk. 

Vårdagar 26-27 april
Helgerna kommer tätt nu under våren och det tycker jag vi ska 
se som skäl att fira och samtala med varandra. Jag och många 
fler från kommunen kommer finnas på plats under Lessebo 
vårdagar, vi ses väl där? 

Christinas ruta

Christina Nyquist, kommunchef
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Biblioteket

Favorit i repris!  Sommarbiblioteket med Lisa och Martin kommer tillbaka 
sommaren 2019.  Håll utkik efter mer information på bibliotek.lessebo.se!

Lässommar
Bibliotekets sommarläsutmaning finns 
nu i både en barn- och en vuxenvariant. 
Utmaningen pågår 14 juni – 31 augusti!

För barn 
1. Läs eller lyssna på egen hand eller låt någon  
 läsa högt för dig.

2. Skriv eller rita om boken du läst på lässommar- 
 vimpeln. Du kan hämta den hos oss på  
 biblioteket. 

3. Lämna in vimpeln på biblioteket.

4. När du lämnat din första vimpel får du ett  
 deltagarkort. För varje vimpel du lämnar in får  
 du ett klistermärke på deltagarkortet.

5. När du läst fem böcker lämnar du in  
 deltagarkortet och får en bok i present!

Lässommar är öppen för alla barn mellan 0-18 år. 
Alla som lämnar in minst ett fullt deltagarkort 
är med i utlottningen av fina sommarpresenter. 
Vinnarna meddelas personligen. Max två 
deltagarkort per person får lämnas in.

För vuxna
Lässommar för vuxna fungerar nästan på samma sätt som Lässommar för barn. 
Du läser eller lyssnar på minst fem böcker under 14 juni - 31 augusti. Hämta ett 
deltagarkort på biblioteket och fyll i dina recensioner. Lämna deltagarkortet på 
biblioteket senast den 31 augusti. När du lämnar in ett fullt deltagarkort får du en 
bok i gåva. Du kan få max två bokgåvor. Böckerna du läser eller lyssnar på ska vara 
för vuxna och genom att delta godkänner du att biblioteket använder din recension 
anonymt. Du är också med i utlottningen av ett sommarpris.

Sommaröppettider
HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO 
Telefon 0478-125 66

Måndag   10 - 18 
Tisdag, onsdag, fredag 10 - 15 
Torsdag   13 - 18 
(Fredag 21 juni stängt)

HOVMANTORPS BIBLIOTEK 
Telefon 0478- 128 08

Måndag, onsdag  14 - 18 
Tisdag, torsdag  10 - 13

KOSTA BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 12

Torsdag   14 - 17

SKRUVS BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 10

Onsdag  14 - 17 
Meröppet, alla dagar i veckan 7 - 22

Röda dagar har vi stängt. Dag innan 
röd dag och vid storhelger kan  
öppettiderna vara något begränsade.

18/6- 25/8

Ska du ha fest?
Recepten, dukningarna, lekarna, kläderna - hitta inspiration till sommarens fester på ditt närmsta 
bibliotek!

Vår och sommar brukar betyda att familjer och vänner samlas för att njuta av vädret och varandras sällskap i vår 
vackra natur. Kanske är det till och med dags för studentfirande, bröllop, födelsedagskalas, barndop, midsommar 
eller en vanlig grillkväll.

På bibblan har vi alla recepten på Mat & Dryck-hyllan. Varför inte testa något ur 
My Feldts bok Blåbärssnår, äppelskrutt och rabarberskugga eller ur Sandra Mahuts 
fantasifulla bok Enhörningsmat?

Vi har också många tidskrifter fulla med inspiration. 
Låna hem en hög av Allt om mat och Hembakat, någon 
trädgårdstidning eller varför inte någon om mode 
eller foto. Det kostar inget och det är lika lång lånetid 
på tidskrifterna som på böckerna. 

  Hitta din inspiration på bibblan!

14/6- 31/8
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Nybyggnation Lessebohus

Vega, det nya höghuset i Hovmantorp
Lessebohus håller på att bygga 18 lägenheter i centrala Hovmantorp. 
Som många har sett, har muren plockats ner för att förstärkning av den 
ska ske, innan huset kan byggas. Detta är klart och en ny stödmur har 
satts upp och blir förstärkning till den ursprungliga muren som också 
håller på att sättas tillbaka. Första våningen är nu på plats och bygget 
framskrider som planerat. Huset kommer bli fyra våningar högt och 
lägenheterna kommer att få en härlig utsikt över sjön Rottnen. 

Huset ska vara färdigbyggt i januari 2020, så inflyttning planeras till  
1 februari 2020. Lägenheterna kommer att publiceras på vår hemsida 
i augusti månad 2019 och är sökbara i en månad. Det är köpoäng som 
gäller. Det betyder att de fem personer som har flest poäng och som har 
lagt sitt intresse på lägenheten kommer att få erbjudande. Vid  
publiceringsdatumet kommer vi också att kunna fastställa vad hyran 
kommer att bli. 

Vi vet inte i dagsläget när vi kommer att kunna visa lägenheterna i  
verkligheten eftersom det är en byggarbetsplats och det är stränga 
regler för besökare. 

Res kollektivt från din dörr
Närtrafiken är till för att ge en ökad trygghet 
och flexibilitet för dig som bor på landsbygden. 
Det blir till exempel lättare för ungdomar att 
delta i olika fritidsaktiviteter vilket ger en ökad 
frihet. 

Närtrafiken gör det lite enklare att bo på landet. 
Det är samma pris på närtrafikens biljett som för 
en vanlig enkelbiljett på bussen. Du kan betala 
mot faktura eller med kontanter. Du kan även 
använda ditt Resekortet period genom att visa ditt 
aktiveringskvitto för aktuell period. När du bokar 
din resa berättar du vilket betalningsalternativ du 
vill ha. Resekortet reskassa eller betalkort kan inte 
användas för betalning. Du kan inte köpa biljett för 
din närtrafikresa i reseappen.

Närtrafiken

Är du intresserad av en nyproducerad lägenhet? Glöm 
inte att uppdatera dig så att du är aktiv i vår lägenhetskö! 
För att få hyra lägenhet i det nya huset krävs att man har 
inkomst från arbete, studiestöd från CSN, pension eller 
annan av myndighet beviljad inkomst. Ekonomiskt bistånd 
eller etableringsersättning godkänns inte som inkomst. 
Vid frågor är du välkommen att kontakta Lessebohus på 
0478-128 20.

Välkomna på ”Öppet hus” på  
byggarbetsplatsen den 24 augusti 2019! 

Denna dagen kan du besöka några våningsplan och göra 
dig en föreställning om det färdiga resultatet. Tider  
kommer att publiceras på hemsidan. 

Vi kan också visa prover på till exempel golvbeläggning, 
kakel och klinker. Även planritningar kommer att delas ut. 

Njut av den fantastiska utsikten som redan finns på plats! 
Du kommer också att kunna ställa frågor till Lessebohus 
personal och byggherren som kommer att vara på plats.

Golvet till andra våningen på gång 1 mars 2019 Den nybyggda trappan från Storgatan Den gamla stödmuren förankras i den nya 
betongmuren för maximalt stöd och säkerhet

Ring 0771-76 70 77 för att boka din 
resa, ställa frågor och ta reda på vilka 
hållplatser som du kan åka till.
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Glaskonst 2019 - möt 
konstglaset på plats
26-28 april är det dags för 
vernissagehelgen Glaskonst i 
Glasriket!

Nya spännande 
konstglasutställningar invigs, 
det blir glasshower och såklart 
glasblåsning i världsklass. 

Programmet för helgen och mer 
information hittar du på  
www.glasriket.se

Nu kan du ansöka som  
vikarie och timanställd!
Tycker du om att jobba med människor? Vi kan erbjuda dig 
arbete inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Vi behöver både semestervikarier och 
timanställda under resten av året. 

Det är önskvärt med utbildning inom vård och omsorg och goda 
språkkunskaper eller annan utbildning eller erfarenhet. Vi kan 
erbjuda dig ett stimulerande och meningsfullt arbete. 

Vill du jobba på sommaren?

EU-valet  2019

Val till Europaparlamentet
Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Information om var  
du ska rösta finns på ditt röstkort som skickas ut av Valmyndigheten 2-8 maj.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 18 år senast på valdagen,

 svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller

 är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden  
 senast den 26 april.

 Från 8 maj arrangerar Lessebo kommun förtidsröstning på kommunens bibliotek och servicehus. 

För öppettider och mer information om valet besök vår hemsida lessebo.se eller kontakta Valnämndens kansli  
på telefon 0478 - 125 09 eller via mejl val@lessebo.se.

Kolla för mer information och vilka jobb som finns 
på lessebo.se/ledigajobb!
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Utvecklingsarbete på skolorna

Undervisning viktigast i utvecklingsarbete
I det utvecklingsarbete som startade i januari står klassrummet och läraren i centrum och tät kontakt med närmsta  
chef är en del av receptet. Mats Rosenkvist och Thore Aronsson från Successful Schools arbetar tillsammans med 
skolorna i Lessebo kommun för att genomföra ett lyckat utvecklingsarbete.

Vill du bli kontaktperson inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning?
Som kontaktperson fungerar du som en medmänniska och ett personligt stöd i 
vardagen till en ung eller vuxen person. Du är någon att prata med, någon som hjälper 
till med sociala kontakter och följer med på fritidsaktiviteter. Du kan ansöka om att bli 
kontaktperson till barn och unga, vuxna och äldre.

Du behöver ingen särskild yrkeskompetens för att bli kontaktperson. Däremot 
krävs ett stort personligt engagemang och intresse för andra människor. Om du 
vill bli kontaktperson gör kommunen en utredning av din situation i form av en 
intervju och kontroll i olika register. Det gör vi för att bedöma om du passar för 
uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson. 
Att vara kontaktperson är inget arbete med lön utan ett uppdrag med ett symboliskt 
månadsarvode.

Digitala nycklar
Nu ska vi införa ett digitalt låssystem i socialförvaltningen. Hemtjänsten och hemsjukvården kommer att få digitala, personliga 
nycklar vilket innebär att det går att se vilken person som har öppnat en viss dörr vid en viss tidpunkt. Nyckeln är bara aktiv under 
ett arbetspass och går sedan inte att använda förrän den aktiveras på nytt. Vi kommer att införa samma system i de läkemedelsskåp 
som finns i särskilt boende för äldre och för patienter med hemsjukvård. Syftet med det digitala låssystemet är att öka tryggheten 
och säkerheten för våra brukare och patienter.

Kontakta enhetschefen inom LSS via vår växel 0478-125 00  
om du är du intresserad av att vara kontaktperson. 

Från socialförvaltningen

De aktiviteter som genomförs handlar om struktur och 
årsplanering av undervisning, nyckeltal och styrning. 
Grundtanken är att förbättring och utveckling inte är något 
som görs tillfälligt. Det görs varje dag, varje termin och med 
nytta för varje elev. Mats arbetar efter ett koncept som bygger 
på beprövade erfarenheter som har stöd i forskning kring 
framgångsrika skolor. I Lessebo kommun har lärare, fackliga 
representanter, skolpolitiker och chefer deltagit i arbetet. 
Lessebo kommun har en vision för skolan och där finns en hög 
ambition kring elevens resultat som Mats Rosenkvist menar 
att man har nytta av i utvecklingsarbetet. - Det handlar om 
att börja ställa samma höga förväntningar på alla. Det gör 
man inte överallt i skolsverige idag, säger Mats Rosenkvist. 
Undervisningen är den mest outnyttjade möjligheten. Bara 
en av tio lärare i Sverige får feedback på sin undervisning. 
Just feedback, framåtsyftande återkoppling, till lärare är 
det starkaste verktyget för att förbättra elevernas inlärning. 
Lessebo kommuns vision inleds med att det livslånga lärandet 
grundas tillsammans. Det är genom utmanande undervisning, 
kommunikation och kreativitet som alla inom skolan ska 
göra skillnad för sig själv och andra. Genom att skaffa sig koll 
på elevernas kunskaper, följa resultaten, göra analysen och 
arbeta med förbättringar så kan man göra skillnad. Läraren 

kan vara den starka ledaren i rummet. Precis som det ska 
ställas höga förväntningar på eleverna så har eleverna rätt att 
ha höga förväntningar på undervisningen. Under vårterminen 
2019 kommer arbete ske kring lärares rutiner och detta 
kommer att redovisas till Barn- och utbildningsnämnden som 
en del av arbetet i Lessebo kommun.

Thore Aronsson (vänster) och Mats Rosenkvist (höger) från Succesfull Schools 
samarbetar med Lessebo kommun (Therese Linnér och Tommy Gravéus)
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Krisberedskap 6-12 maj

Går det att leva utan bil  
i Lessebo?

Emil Wetterling har aktivt valt bort bilen. Han bor i en villa i Lessebo och är en aktiv 
person som till vardags arbetar på Lessebohus. Han är fritidspolitiker och tränar 
mycket. När det var dags att byta bil bestämde sig Emil för att pröva klara sig utan ett 
tag. Ett tag har nu blivit fem år.

- Livet utan bil bygger på att man har snälla människor runt om kring sig, säger Emil. Vid möten 
och aktiviteter utanför Lessebo samåker Emil ofta. Samåkningen ger dessutom möjlighet till ett 
trevligt samtal. I början var han orolig för hur han skulle transportera större varor till sitt hus. 
Men att leva utan bil har gått bättre och lättare än vad han trodde. - Det finns så många  
bilar överallt, så det brukar gå lätt att låna, till exempel vid stora inköp, berättar han. 

Inom Lessebo cyklar Emil dit han ska. Något som underlättar mycket är att Lessebo har bra  
kollektivtrafikförbindelser. Emil är dessutom van att resa kollektivt, då han har läst på både  
gymnasium och universitet i Växjö. 

På frågan om även framtiden kommer vara billös, svarar Emil att han med största sannolikhet 
kommer fortsätta leva utan bil. Han tror att hela samhället kommer gå mot färre bilar och andra 
transportsätt, då vår nuvarande livsstil inte är hållbar. 

Vill du kontakta vår energi– och  
klimatrådgivare? 
Ring Åsa Garp på 0478-125 13 eller 
mejla asa.garp@lessebo.se

Miljörutan

!
Mat

Reservmat

Konserver, torra livsmedel

Reservkök, t.ex. trangiakök 

Choklad

q

q

q

q

Övrigt

Bränsle till lyktor, kök, värmare - tänk på 
att förvara detta på ett säkert sätt

Silvertejp

Tändare, tändstickor

Brandsläckare, -varnare och -filtq

q

q

q

Belysning

Fotogenlampa

Stearinljus, värmeljus

Pannlampa

Ficklampa med extra batterier

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Information

Radio som inte bara går på el, 
 t.ex. vevradio eller batteriradio

Lista på viktiga nummer, medicin-
recept med mera

Powerbank

God grannsamverkan

Gått utbildning inom hemberedskap

Hygien

Hygienartiklar i reserv,
t.ex. tvål och schampo

Husapotek

Våtservetter

Toalettpapper

Sopsäckar, platspåsar

Handsprit

q

q

q

q

q

q

Värme

Reserv värmekälla

Sovsäck

Filt

Isoleringsmaterial

Tätningslister

Varma kläder

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

 Vatten

 Vattendunkar

 PET-flaskor

 Reservlager vatten, minst
 3 liter/dag och person
 Vattenreningstabletter/filter

 Annan drickbar vätska

q

Vill du engagera dig som frivillig 
i Lessebos Krisberedskap? 
Möt oss på vårdagarna 
och prata med flera olika 
organisationer, bland annat 
Civilförsvarsförbundet, Frivilliga 
resursgruppen,  Hemvärnet 
och Räddningstjänsten. Vilken 
passar dig?

Under vecka 19 genomförs Krisberedskapsveckan. Precis 
som förra året så tjuvstartar vi under Lessebo vårdagar den 
27 april. Då kommer kommunen att delta i programmet och 
på Intaget visa vad du bör tänka på när det gäller din enskilda 
beredskap. Hur förberedd är du på en kris?

Det är bra att ha tänkt igenom hur just du skulle drabbas vid ett längre strömavbrott eller  
annan samhällsstörning. Vilka saker är bra att ha hemma - vad är just du och din familj i  
behov av? Nedan ser du en lista, gå igenom den och jämför med vad du har hemma och vad  
du behöver skaffa!

Läs mer om hur du kan  
förbereda dig på  
lessebo.se/krisberedskap



Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 
www.lessebo.se 

 April
24 Babycafé - BVC matprat
 Kl. 10.00. Christina och Jennica från BVC  
 pratar om mat. Plats: Öppna förskolan. 

26-27 Lessebo vårdagar
 Plats: butiker och Intaget i Lessebo.

26-28  Glaskonst 2019
 Nya spännande konstglasutställningar 
 invigs, glasshower, glasblåsning. Hela  
 programmet på glasriket.se/sv/glaskonst.  
 Plats: Hela Glasriket. 

27  Glasriket Open
 Glasrikets skickliga blåsare gör upp om  
 titeln som mästare i Glasriket Open.  
 Plats: Orrefors Park.
 
27  Barndag i Kosta Outlet 
  Kl. 12.00-15.00. Paw Patrol kommer på  
 besök. Plats: Kosta Outlet.

27  Vårkonsert Kosta Musikkår
 Kl. 16.30. Kosta Musikkår med klarinett- 
 solist Annika Jessen. Plats: Kosta Folkets 
 Hus.

29  Digital hjälp
 Kl. 14.00-16.00. Drop in för snabba frågor.  
 Gratis hjälp vid enklare dator- och internet- 
 frågor, nedladdning av e-böcker m.m.  
 Plats: Lessebo Bibliotek. 

30  Valborgsmässoafton i Kosta
 Kl. 19.00 firar vi Valborgsmässoafton.  
 Musikkår, lotteri, försäljning av varm korv,  
 Valborgsmässoeld. Plats: Musikhuset i Kosta.

30  Valborgsmässoafton i Hovmantorp
 Kl. 18.00. Fira Valborg med oss! Majbrasa, 
 vårsånger, Hurra för Våren, lotterier,  
 Gubbakören. Plats: Gökaskratt.  

 
 

30  Valborgsmässoafton i Lessebo
 Kl. 18.00. Majeld. Kören sjunger in våren.  
 Underbara gänget “Täckmattorna” från  
 kommunens OF-verksamhet sjunger och  
 dansar. Fler lotterier, försäljning av korv  
 med bröd och fika. Plats: Intaget i Lessebo.

30  Valborgsmässoafton i Skruv
 Kl. 18.30, tipspromenad, korvgrillning,  
 lotterier. Kl. 19.30, sång av Kyrkverksta ń.  
 Kl. 20.00, Ulla Carlssons vårtal, Kristina- 
 kören, kyrkokören och Allsångskören.  
 Därefter tänds brasan. Plats: Vid Laxsjön.

 Maj
8 Babycafé - tandsköterskan ger info
 Kl. 10.00. Välkomna till Öppna förskolan.

9 Barnteater - Snigelsång och spindelspår
 Kl. 9.30-10.00  Hovmantorps bibliotek
 Kl. 11.00-11.30  Lessebo bibliotek
 För barn 1-2 år. Speltid: 20 min. Teatern är  
 ordlös med ljud och visuella skapelser. Fri  
 entré. Anmälan till biblioteket, 0478-125 66. 

9 Digital bildresa-Fäudden till Helvetesviken
 Kl.19.00. Rottnen runt med naturfotograf  
 Peter Karlsson från Hovmantorp. Håkan  
 Henriksson sidekickar och berättar 
 historier om några platser vi passerar på  
 resan. Plats: Hovmantorp Folkets Hus.  

11 Prova på glasblåsning
 Kosta Glascenter var tidigare en skola för  
 utbildning av nya glasblåsare. Idag erbjuds  
 kurser och man kan prova på och blåsa sitt 
 eget glas. Bokas på kostaglascenter.se.

11 Bilträff i Kosta
 Kom och upplev mullret av motorer, fartfyllda 
 shower och luckten av bränt gummi... 
 Artistuppträde, aktivitetsområde för hela  
 familjen, god mat och motormarknad. Mer  
 info på destinationkosta.se. 

11 Solokonsert Lasse Sigfridsson
 Kl. 16.00. Grundare till dansband Lasse 
 Stefanz. Plats: Lessebo Folkets Hus.

15 Babycafé - samspel barn/vuxen
 Kl. 10.00. Välkomna till Öppna förskolan.

18  Marknadsspelen Skruv
 Nationell friidrottstävling som körs för 35:e  
 gången i år. Plats: Skruvs Idrottsplats.  
 Arrangör: Skruvs IF.

22 Babycafé - BVC säkerhet
 Kl. 10.00. Välkomna till Öppna förskolan.

25 Mopedrally Rottnen runt
 Kl.10.00. Cirka 42 km. Alla slags mopeder  
 är välkomna. Startavgift 100 kr, ungdomar 
 15-20 år 50 kr. Start vid Hovmantorps  
 Folkets Hus.  

 Juni
2 Marknad - Berghälla trädgård
 Kl. 10.00-14.00. Plats: Berghälla, Lessebo

6 Nationaldagsfirande i Lessebo
 Kl. 10.00. Nationaldagen firas i Lessebo på  
 Intaget.

21 Midsommarfirande i alla orter
 - Hovmantorp: kl. 14.00, hembygdsparken
 - Lessebo: kl. 14.00 , Intaget
 - Kosta: kl. 15.00, Glasbruket/Kosta Folkets Hus
 - Skruv: kl. 14.30, Grimsnäs
 Läs mer om programmet på lessebo.se.

22 Mässa i Ljuders kyrka
 Kl. 14.00. Mässa i Ljuders kyrka med  
 invigning av sommarsalongen, visning av  
 konst och hantverk från bygden.

24 Konst- och hantverksutställning Ljuder
 Kl. 13.00. Utställningen öppnas, pågår till  
 9/7. Plats: Sockenstugan i Ljuder.

27 Musik i sommarkväll, Ljuders församling
 Kl. 19.00. Sofia Stynsberg med tjej kör.

Evenemangstips

Har du fler 
evenemangstips?
Välkommen att anmäla dem på 
lessebo.se/evenemangstips !

 

Kolla på lessebo.se vad som 
händer i kommunen.  

Du kan också följa oss på 
Facebook och Instagram!

FILM I GLASRIKET Är du 
sugen på att gå på bio? Ladda 
ner appen via filmiglasriket.se 
för att se vilka filmer som visas 
i din ort!

Lessebo vårdagar sker den 26-27 april. Dagarna är ett samarbete mellan Lessebo kommun och Lessebo Handel. På fredagen 
är det fokus på handel med aktiviteter och erbjudanden i butikerna. Lördagen ordnar Lessebo kommun med familjefest i 
parken Intaget mellan kl. 11-15. 

Lessebo vårdagar!

26 - 27 april

Cirkusskola med clownen Kokobello

Pappret firar 300 år i Lessebo

Utställning Konst- och hantverksgruppen  
i Lessebo

Uppträdanden av Kulturskolan

Musik på scenen

Visning av nya tomter på Djurhult  
och Törnrosa

Hoppborg

Ansiktsmålning

Prata kollektivtrafik med Länstrafiken  
Kronoberg och prova Nattduellens reaktionstest

Här finns ett urval av det som händer i 
vår kommun och i hela Glasriket. Håll koll 
på lessebo.se, glasriket.se,  
destinationkosta.se eller arrangörens 
hemsida för att se hela programmet!


