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HEMMATIPS

INFORMATION

Brev från Christina och Lars
Håll i och håll ut
Corona finns kvar och vi måste hålla i och hålla ut.
Fortfarande gäller att du ska stanna hemma om du är
sjuk. Du ska hålla avstånd till de du möter. Hosta ska
du göra i armvecket. Och tvätta händerna noga med
tvål och vatten. Har du inte möjlighet att tvätta dig så
sprita händerna istället.
Med detta brev vill vi göra dig uppmärksam på att vi
nu måste börja lära oss att leva med att corona är här
och kommer påverka oss ett tag till.

Besök på äldreboenden
Det är viktigt att inte äldre och andra riskgrupper
utsätts för corona. Det nationella besöksförbudet på
äldreboenden har upphört. I Lessebo kommun är det
tillåtet med besök men det finns regler för att minska
risken för smitta. Stanna hemma om du har symtom.
Hör alltid av dig till boendet före besöket så att
personalen kan planera det så säkert som möjligt.

Smittade i Lessbo kommun
Det har funnits smittade i Lessebo kommuns
verksamheter. Lessebo kommun följer de riktlinjer
som finns från myndigheterna och har arbetat mycket
med förebyggande och rutiner. Region Kronoberg
publicerar statistik med smittade per kommun och
där kan vi se att Lessebo kommun hade låga tal
under våren och sommaren men med en stor ökning i
framförallt september och en bit in i oktober.

med kompetensförsörjning så att företagen hittar de
personer som de behöver för att utvecklas.

Ekonomiskt tufft läge
Det är ett ekonomiskt tufft läge för flera kommuner
just nu. Det gäller även Lessebo kommun. I skrivande
stund är inte budgeten för nästa år antagen ännu. Vi
måste ha en budget där kostnaderna inte är större än
intäkterna. Det kan bli förändringar i verksamheter
som inte alltid upplevs som positiva. Men på sista
raden handlar det om att ta ansvar för Lessebo
kommun.

Dialog och samarbete

Vi vill tacka alla som varit med och bidragit till att göra
kommunen bättre i år. Framförallt vill vi skicka ett tack
till personal i kommunen som jobbat hårt och under
nya förutsättningar på grund av corona. Vi vet också
att många frivilliga lagt tid på att hjälpa andra. Vi har
vuxenvandrare som bidragit till att göra våra orter
tryggare. Ett stort tack till er! Vi vill också tacka alla er
som varit med och bidragit med åsikter i våra
medborgardialoger.

Företagen
Det finns företag som drabbats hårt av pandemin. Den
dystra bild som fanns inför sommaren blev inte riktigt
så illa som det verkade. Det är något vi är tacksamma
för. Det är däremot fortsatt viktigt att vi arbetar vidare

Christina Nyquist, kommunchef
Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande

Den här tidningen trycktes den 14 oktober. Vi reserverar oss för eventuella
ändringar och fel på grund av det rådande läget med coronaviruset.
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Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.
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Biblioteket
Det händer på biblioteket!

Öppettider

Evenemang
Under hösten har vi försiktigt öppnat upp med vissa aktiviteter såsom Digital
hjälp, Bokfrukostar och Bokcirklar. Det har inte varit helt som vanligt och vi har
begränsat antalet deltagare på våra program. På vår hemsida går det alltid att se
vilka program som är aktuella och hur ni ska anmäla er till dem. Om ni anmäler er
till en aktivitet sker det med reservation för eventuella ändringar. Vi följer självklart
Folkhälsomyndighetens rekommendationer – vi ber er göra detsamma!

HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO
Telefon 0478-125 66
Måndag		
Tisdag			
Onsdag, fredag		
Torsdag		
Lördag			

10 - 18
10 - 13
10 - 16
12 - 18
10 - 13

HOVMANTORPS BIBLIOTEK
Telefon 0478- 128 08
Måndag, onsdag
Tisdag			
Torsdag, fredag		

Pusseldeckare till
seriemördarthrillers - Quizföreläsning

13 - 18
9 - 13
13 - 16

KOSTA BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 12

Den 17/11 välkomnar vi deckarexperten Kerstin Bergman till

Tisdag 		
Torsdag 		

Hovmantorps Folkets hus. I internationella sammanhang betraktas
hon som en av de främsta experterna på svenska deckare.
Kerstin berättar vad som är typiskt för en pusseldeckare och hur en polisroman skiljer
sig från en psykologisk thriller. Det hela varvas med kluriga deckarfrågor och fina
priser utlovas!

10 - 13
14 - 18

SKRUVS BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 10
Måndag
15 - 19
Onsdag
14 - 17
Meröppet, alla dagar i veckan 7 - 22

För mer information om Kerstin Bergman, kolla på crimegarden.se
För mer information kring evenemanget och biljetter, kolla på bibliotek.lessebo.se

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

Renoverat bibliotek ska främja läsning
Det byggs för fullt i det stora gula huset utmed Storgatan i Lessebo. Byggnaden som många känner till som Folkets Hus
byggs om till kulturhus. Idag finns biblioteket i byggnaden. Snart flyttar Kulturskolan och en ny fritidsgård in.
Cecilia Ungerbäck Smith är chef på biblioteket och har redan nu anpassat verksamheten till bygget. - Än så länge har vi öppet
som vanligt, men eventuellt kan det framöver bli ändrade öppettider för att underlätta ombyggnationen, berättar Cecilia. Det
kan bitvis vara väldigt höga byggljud.

Hur kommer nya biblioteket bli? I det uppfräschade biblioteket kommer informationsdiskarna att vara synliga från bägge
entréerna. - Vi hoppas att synliga informationsdiskar kommer underlätta för våra besökare. Det ska kännas mer välkomnande
och tydligt, säger Cecilia. Vi kommer också ha ett särskilt rum för datorer där man kan plugga och göra andra IT-ärenden.
Biblioteket ska vara en plats där man främjar läsning. Ungdomarnas böcker kommer synliggöras i nya hyllor och ett samarbete
sker med den nya fritidsgården. - Vi har en liten pärla som inte så många vet att den finns, berättar Cecilia. Det är vår innegård
som kommer göras tillgänglig. Perfekt för en kopp kaffe eller kanske bokcirkeln. Men det blir framförallt många mysiga platser
för läsning och att kunna sitta och studera i lugn och ro.

Hur ser det ut under byggtiden? Förutom att det kan bli en del ändrade öppettider så påverkar bygget verksamheten.
- Vi har en del böcker nedpackade, men samtidigt har vi möjlighet att låna in från andra bibliotek, säger Cecilia. Det gröna
läsrummet som många uppskattar använder vi tyvärr just nu som förråd.
Biblioteken i Hovmantorp, Kosta och Skruv är öppna
som vanligt och där kan det då vara lättare att hitta
lugnet än här i Lessebo just nu. I Skruv är det ju
också möjligt att bli ¨meröppet-användare¨, vilket
innebär att man kan få tillgång till bibliotek 7-22 alla
dagar i veckan.
Bygget i huset beräknas vara klart till sommaren 2021.
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Följ Lessebo bibliotek på
Facebook och Instagram!

Äldreomsorgen
Besöksförbud hävt - lyssna på personalen!
1 oktober hävdes det nationella besöksförbudet för äldreboenden. För att minska risken för smitta bland
äldre har Lessebo kommun dock fortsatt med vissa preventiva åtgärder. Man behöver göra upp om besöket
i förväg genom att kontakta personalen på boendet. Väl på plats gäller att man är frisk, spritar händerna
och håller sig på minst 1,5 meters avstånd till andra människor man möter. Besöket sker sen på säkra
mötesplatser eller i bostaden hos den som besöks. Som
besökare ska man inte vara i allmänna i utrymmen.
Socialchef Annika Fröberg såg med viss oro på att
besöksförbudet inte längre gäller. Hon uppmanar alla

På www.lessebo.se/corona finns information riktad till
allmänheten. Arbetar man i Lessebo kommun finns
speciella sidor för Corona/Covid-19 på intranätet.

Näringsliv - dubbel vinst!
Årets turismentreprenör i Kronoberg
Grimsnäs Herrgård har vunnit Årets Turismentreprenör i
Kronoberg 2020. De är en värdig vinnare som med småländsk
klurighet vänt svårigheter som uppkom i och med Corona
till något positivt och långsiktigt hållbart. I vanliga fall brukar
vinnaren utses under våren på Residenset och det regionala
turismminglet. I år blev det inte så.
- Från Lessebo kommun vill jag skicka med ett stort grattis
till Sune och Mia Markmann på Grimsnäs Herrgård, säger
kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård. Det är glädjande
att årets turismentreprenör finns i Lessebo kommun och Glasriket.

Mia och Sune Markmann skålar
till Turismentreprenörspriset

Grimsnäs Herrgård kommer också att uppmärksammas av Tillväxtverket.

Årets företagare i Kronoberg
Årets Företagare i Kronobergs län finns i år i Lessebo kommun! Det är LG Produktion i
Hovmantorp som vunnit det prestigefyllda priset. Ulf Åström driver företaget med en
stark lokal förankring. Det blev inget stort firande av årets företagare med många gäster
på grund av Corona, men Lessebo kommun gratulerade med en blomma när beskedet
kom. - Stort grattis till Ulf och personalen, från Lessebo kommun. Nu håller vi tummarna
för er i finalen för Sveriges Företagare, säger näringslivschef Karin Bååth.
Motivering: ”Årets Företagare har i över 40 år satsat framåt och utvecklats med
omvärlden. Med ett starkt samhällsengagemang och en tydlig väg framåt skapar vår
företagare en stark vi-känsla på orten och i företaget. Med en tydlig fokusering på
Företagare Ulf Åström och
landshövding Maria Arnholm
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kompetensfrågor och investeringar i personalen är man väl rustad för driva företaget
framåt i ytterligare generationer.”

Corona

!

anhöriga och vänner som vill besöka personer på boenden i Lessebo kommun att följa de instruktioner
som finns på platsen. - Lessebo kommun har under hela pandemin med Covid-19 varit tydliga med att
vi följer myndigheternas rekommendationer. Men jag ser med oro på om smittan skulle komma in på
våra boenden, säger Annika Fröberg. Det är väldigt viktigt att man håller avstånd när man är på besök.
Det är viktigt att man stannar hemma och inte besöker oss när man har symtom och att man följer
instruktionen för säkra besök på boendet, säger Annika Fröberg.
- Det finns ett stort behov av att träffas
och det är viktigt både för de personer
som finns på våra boenden och för
anhöriga och vänner. Men Corona är inte
över i världen eller i Lessebo kommun.
Senaste veckorna har antalet smittade
ökat kraftigt bland Lessebo kommuns
invånare och det behöver vi ha med oss.

Faktaruta: Regler för besök
•

Stanna hemma om du har symtom

•

Kontakta boendet och boka din besökstid i förtid

•

Tvätta och sprita händerna noga

•

Besök din anhörig helst i besöksrummet

•

Hålla avstånd på minst 1,5 meter

•

Vid nära kontakt, be personalen om skyddsutrustning

•

Undvik kontakt med personer du inte avser besöka

•

OBS! Tänk på att reglerna snabbt kan ändras.

Miljöverkstan
Byggåterbruk på Miljöverkstan
Miljöverkstan i Strömbergshyttan har varit igång sedan januari 2017.
Det började som secondhandförsäljning av skänkta saker, men
utvidgades snart med en cykelverkstad och en textilavdelning. Nu finns
det även en möbel- och elektronikverkstad där saker repareras, målas
och lagas för att sedan säljas i butiken. Från början har det funnits en
idé att starta ett byggåterbruk, men tanken blev skarpare när Lessebo
gick med som en av de fem ägarkommunerna i avfallsbolaget SSAM.
Byggåterbruket kommer att finnas i Hovmantorp och målet är att det
öppnas i början på 2021.
Tomas Lundquist kommer att vara arbetsledare på byggåterbruket.
Han ser väldigt positivt på den nya grenen: – Byggåterbruket i
Tomas och Said jobbar med återbruk
Hovmantorp kommer att vara bra för miljön, positivt för våra kunders
plånböcker och erbjuder sysselsättning för långtidsarbetslösa. Det finns många fördelar med en verksamhet som
denna, säger han. Cykelverkstaden med försäljning kommer att flytta från Miljöverkstan till byggåterbruket, även
fritidsprylar ska finnas i byggåterbruket för att avlasta lokalen i Strömbergshyttan.

Insamling från byggföretag
Materialflödet är planerat att i första hand komma från återvinningscentralen i Lessebo och från Norremarks
kretsloppspark i Växjö. Det kommer att finnas en container där kunder kan lämna byggmaterial som är i fint skick. De
kommer även att samla in olika byggmaterial och prylar från byggföretag.
– Det är mycket material som kastas i samband med renovering och byggnationer. Byggföretag får ofta över helt och
fint byggmaterial. Tanken är att vi ska ta emot detta och sedan sälja det vidare, säger Tomas. – Vi kommer att ha allt från
dörrar och fönster till tegelstenar. Byggåterbruket kommer vara som en guldgruva för de som är ute efter till exempel
äldre dörrar och fönster till sina gamla hus, berättar han.
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Info från Lessebohus
Nya lägenheter i Lessebo
Snart är det inflyttning i Lessebohus nybyggda lägenheter på
Stationsgatan i Lessebo. Läget för de nya lägenheterna är centralt
och mycket nära buss och tåg. Avstånd till apotek, affärer och
vårdcentral är endast några hundra meter.
Det kommer att bli 20 lägenheter på två rum & kök och tre rum &
kök. Det ena huset kommer att ha tre våningar med 12 lägenheter
och det andra huset kommer att ha två våningar med 8 lägenheter.
Hyrorna blir för två rum och kök 7.720 kr/månaden och för tre rum
och kök 8.912 kr/månaden. Det tillkommer kostnad för hushållsel och vattenförbrukning, värme ingår. Tvättmaskin,
torktumlare och diskmaskin finns i varje lägenhet. Alla lägenheter har balkong eller uteplats. Det finns hiss i båda
husen. Inflyttning kommer ske i mars 2021.
OBS! Om du är intresserad kolla upp att du står i kö och samlar poäng. Man måste logga in en gång om året eller
kontakta Lessebohus för att stå kvar i kön.

Miljö
Rapportera in om du ser invasiva

Se upp för invasiva främmande arter!

arter på Lessebo kommuns mark

Invasiva arter är växter och djur som kommer från en annan del av världen och hotar att

Mörch, 0478-128 18,

konkurrera ut vår egen växtlighet. När de blir invasiva påverkar de vår biologiska mångfald

soren.morch2@lessebo.se.

genom att ringa eller mejla Sören

negativt. Vi som privatpersoner sprider invasiva främmande arter ofta utan att ens veta om
det. Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva
främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. Men också
parkslide och kanadensisk gullris ger problem i vår kommun.
Vi behöver hjälp av dig i kampen mot invasiva främmande arter. Så här kan du göra för
att minska spridningen:
•

Släng inte växtavfall i naturen

•

Håll koll på vilka växter du köper och ger bort

•

Ta inte med dig växter och frön hem från en utlandsresa

•

Släng inte invasiva växter i komposten

•

Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen

Mer information om invasiva arter finns på naturvårdverkets hemsida, www.
naturvardsverket.

sig snabbt och är svårt att bekämpa.

Förebygg problem med vilda djur

Skyddsjakt

Tätorter innebär en stor tillgång på både mat och boplatser för

Även om du har tagit de förebyggande åtgärderna vi

allehanda djur. Har du en trädgård eller är du fastighetsägare

tipsade om kan det uppstå problem med störande djur i

kan du själv ta vissa åtgärder för att förebygga problem med

din trädgård. Skyddsjägarna kan i så fall bistå med råd och

vilda djur som kommer för nära.

stöd i det förebyggande arbetet och agera i de fall där det

Några tips!
•

Täcka över komposter

•

Plocka upp fallfrukt

•

Var försiktig med fågelmatning; mata bara med
brödsmulor eller fågelmat

•
•
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Se upp för parkslide, en växt som sprider

Lägg inte fallfrukt och annat trädgårdsavfall i skogen.

bedöms lämpligt.
Skyddsjakt i tätort och områden med detaljplan får bara
utföras av jägare med speciellt tillstånd från polisen.
Skyddsjakt genomförs i princip aldrig i de centrala delarna
av tätorterna utan främst i orternas utkanter. Lessebo
kommun har avtal med skyddsjägare.

I varje ort finns en uppsamlingsplats för trädgårdsavfall.

Kontakta kommunen via växeln 0478-125 00 eller mejla

Underhåll staket så inte djuren kommer in på tomten

samhallsbyggnad@lessebo.se

!

Kris och beredskap
Du kan bli Krisstödjare
I händelse av en kris kan det vara så att människor mår
dåligt. Det kan också handla om anhöriga. Lessebo
kommun har en grupp frivilliga Krisstödjare som behöver
bli fler. Egentligen hoppas vi ju på att gruppen aldrig
behöver kallas in, men vi ska ha beredskap för att kunna
hjälpa och ibland räcker inte kommunens egna resurser till.
Läs mer och anmäl dig på lessebo.se/frivilliga

Gå med i FRG - Frivilliga
Resursgruppen
Vill du göra skillnad? Frivilliga resursgruppen är kommunens
frivilliga resurs vid kriser och samhällsstörningar. Den
rekryteras och utbildas av Civilförsvarsförbundet.
Vill och kan du göra en insats för kommunen och dina
medmänniskor? Läs mer på kronobergcivil.se/frg/lessebo/

Gör en insats, anmäl dig på
lessebo.se/frivilliga

Bli Vuxenvandrare
Vuxenvandrarna i kommunen ger resultat och ökar tryggheten.
Vandringar har skett i Lessebo ort och Hovmantorp. Att ta sitt
föräldraansvar är en självklarhet för många, men inte alla.
Vuxenvandrarna ska finnas till och hjälpa barn och ungdomar och
vara ett stöd. Vuxenvandrarna behöver bli fler och vandringar
startar i samtliga orter.

Miljörutan
Mängderna avfall ska minska
Det har antagits en ny avfallsplan. Planen är gemensam för de
fem kommuner som äger SSAM, Södra Smålands Avfall & Miljö AB. Bolaget konstaterar att resan mot ett Småland utan
avfall har börjat. I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår och omhänderta mer avfall till
återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent till år 2025 (jämfört med år 2015).
Några exempel från planen:
Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter och i de
kommunala bostadsbolagens fastigheter.
Ställa krav och efterfråga lösningar på avfallssnåla lösningar i upphandlingar.
Arbeta systematiskt med att minska matsvinn.
Öka mängden återanvänt material vid byggnation av kommunägda lokaler och omhänderta material för återbruk.
Utföra all sophämtning med förnyelsebart bränsle.
Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfacksinsamling.
Minska nedskräpningen.
Avfallsplanen har beslutats i samtliga fem kommuners kommunfullmäktige och gäller fram till 2025.
Vill du läsa mer? Planen hittar du på vår
hemsida via snabblänken
Vill du ha mer information om vårt energi–
lessebo.se/styrandedokument.
och miljöarbete?
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Ring Marcus Ekström på 0478-125 49 eller
mejla marcus.ekstrom@lessebo.se

#hemmatipset

E-tjänster

Också på vinterhalvåret finns mycket att upptäcka
i vårt län. På hemmatipset.se hittar du fikatips,
naturtips och tips från alla som har skickat in
egna tips. Du kan också skicka in dina tips om ditt
smultronställe till info@destinationsmaland.se och
tagga #hemmatipset!
#hemmatipset är ett initiativ av Destination
Småland. På sidan tipsar vi Kronobergare varandra
om smultronställen i länet.

Har du förslag på digitala
tjänster?
Lessebo kommun arbetar för att erbjuda tjänster av
hög kvalitet och som ger mervärde. En del av detta
är kommunens arbete med digitalisering.
Kortfattat handlar det om att med hjälp av teknik
erbjuda nya och bättre tjänster som är lätta att
använda, effektiva och pålitliga.
För att vi ska kunna forma tjänster och arbetssätt
som passar de behov som finns, så vill vi gärna ha
in tips och förslag från er medborgare.
Det kan till exempel handla om förslag på e-tjänster
- tjänster som kan göras via exempelvis dator eller
telefon - eller förändrade arbetssätt som innebär
att något blir enklare eller smidigare.
Alla idéer är välkomna så att vi kan undersöka
möjligheterna!
Om ni har några förslag, skicka gärna mejl till vår
digitaliseringssamordnare Jenny Rydhammer,
jenny.rydhammer@lessebo.se eller skicka post
till Lessebo kommun, Jenny Rydhammer,
365 31 Lessebo. Vi uppskattar era förslag!

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
rekryterar deltidsbrandmän
Vill du göra skillnad i samhället? Som brandman rycker du ut vid larm under
de dagar du har beredskap. Du åker på räddningsinsatser vid sjukdomsfall,
bränder, trafikolyckor och andra olyckor inom din stations upptagningsområde.
Beredskapen har du på ditt ordinarie arbete och/eller i hemmet. Inom 5-7
minuter ska du kunna rycka ut från den brandstation som du tillhör.

Varför ska du bli brandman på deltid?
Du ska i första hand bli brandman för att du är intresserad av att göra en
samhällsinsats och har en vilja att hjälpa till, både med att förebygga olyckor
och vid inträffade olyckor. Det skapas en god gemenskap på deltidsstationerna
och du kommer förmodligen få långsiktiga och värdefulla relationer med dina kollegor.
Många arbetsgivare ställer sig positiva till medarbetare som har kompetens inom operativt och förebyggande
räddningstjänstarbete. Du kan exempelvis hjälpa din huvudarbetsgivare att utveckla brandskyddsarbetet på din
arbetsplats.

Läs mer om rollen som brandman på
http://blideltidsbrandman.nu

Kolla på lessebo.se vad som
händer i kommunen.
Du kan också följa oss på
Facebook och Instagram!

Har du
evenemangstips?
Lessebo kommun, 365 31 Lessebo
www.lessebo.se

Välkommen att anmäla dem på
lessebo.se/evenemangstips

!

