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Vi reserverar oss för förändringar på grund av Corona och Covid-19. Det kan tillfälligt vara
andra förutsättningar som gäller i verksamheter, öppettider och service.
Aktuell information om vad som gäller finns alltid på

www.lessebo.se/corona

Vi håller i även 2021
När detta skrivs i slutet av år 2020 så är det mycket som tyder på att vi får
hålla i och hålla ut ett bra tag framöver. Det kan hända väldigt mycket under
ett år. Det har coronapandemin visat oss och den kommer sannolikt sätta
spår flera år framöver.
Nöjdare invånare och företag
För Lessebo kommun är nöjda invånare och företag viktigt. Vi arbetar hela tiden med att
förbättra vår service och vår tillgänglighet. Även under senaste hösten genomfördes flera
dialogtillfällen med invånare och företag och det kom in hundratalet förslag. Under 2020
fick vi också stolt besked om en dubbelvinst: LG Produktion i Hovmantorp blev årets
företagare och Grimsnäs Herrgård årets turismentreprenör. Stort grattis! Det finns många
företag i Lessebo kommun som arbetar målmedvetet framåt.

Utmaningar och lärdomar
Coronapandemin har varit en utmaning för alla i vår
kommun. Många anställda i framförallt omsorg, skola och
förskola har arbetat hårt under pandemin. Men vi har alla
fått ge upp något och ändra våra vanor. De kommande åren
kommer innehålla utmaningar för Lessebo kommun. Vi
behöver öka våra skatteintäkter med fler som har arbete och
fler nya invånare. Vi behöver samtidigt se över vår
verksamhet och effektivisera. Vi tar hela tiden lärdom av det
som händer.
Vi hoppas att denna kalender ska ge dig en insyn i
kommunens verksamhet. Med hopp om att detta år ska bli
ett bättre år!

Lars Altgård

Kommunstyrelsens ordförande
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Gott 2021!

Så funkar det i kommunen
Kommunledningsförvaltningen

Socialförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att
leda och samordna den kommunala administrationen och att
ta fram gemensamma planeringsunderlag för kommunens
strategifrågor. I förvaltningen finns måltidsorganisation, arbetsmarknad, integration, näringsliv och IT-verksamheten. Även
kultur- och fritidsfrågorna med fritidsanläggningar, bibliotek
och föreningsliv är en del av förvaltningen.
Förvaltningen ger också service och stöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och allmänhet.
Kommunstyrelsen är förvaltningens beslutande organ.

Förvaltningen ansvarar för insatser till personer med behov
av stöd. Allt inom äldreomsorg, omsorg om personer med
funktionsvariationer, individ- och familjeomsorg och kommunal
hälso- och sjukvård. Socialnämnden är beslutsfattande nämnd.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns förskolor, lågoch mellanstadieskolor och fritidshem i kommunens fyra orter.
I Lessebo tätort finns dessutom en högstadieskola, särskola,
familjecentral, gymnasieskolans introduktionsprogram,
vuxenutbildning, SFI och kulturskola. Förvaltningen är
organiserad under barn- och utbildningsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag
Vill du påverka politiker i olika frågor så har du möjlighet att lämna
ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan ställas i alla typer av
frågor där kommunen verkar och fattar beslut. Ett medborgarförslag:
får lämnas av den som är folkbokförd i kommunen;

. ...

Beslut och riktlinjer svarar den politiska nivån med styrelser och nämnder för. Kommunens
förvaltningar, kontor och bolag svarar för att genomföra besluten i verksamheterna. Lite enkelt
uttryckt kan man säga att de folkvalda politikerna bestämmer vad som ska göras och de anställda
i kommunen utför politikernas fattade beslut.

ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer;
ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer
så att kommunen sedan kan informera dig om hur ditt förslag
behandlats;

skickas till Lessebo kommun, Kommunkansliet, 365 31 Lessebo.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en sammanslagning av plan
och miljö- och tekniska förvaltningen och är indelad i en
myndighetsdel och en verksamhetsdel.

Tänk på att ditt förslag blir en allmän handling när du överlämnar
det till kommunen. Det innebär att den som vill kan få läsa eller ta en
kopia på förslaget.

Myndighetsdelen har det närmsta ansvaret över miljö- och
byggfrågor i kommunen. Beslutande nämnd är myndighetsnämnden.

Medborgardialoger

Verksamhetsdelen ansvarar för dricksvatten, avloppsrening,
gator, parker och kommunala fastigheter. Beslutande nämnd
är samhällsbyggnadsnämnden.

Varje år bjuder vi in till medborgardialog kring ett centralt ämne vilket
politikerna har valt. Du är välkommen med dina idéer, frågor och
åsikter. Håll koll på vår hemsida, Facebook och annonsering i
tidningen om datum och plats!

Kommunfullmäktige 2021
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Ta
chansen att ställa frågor till våra politiker under allmänhetens
frågestund som inleder kommunfullmäktiges sammanträden
varje gång. Årets sammanträden hålls kl. 19.00:
•
•
•
•
•
•
•

Måndag den 1 mars
Måndag den 26 april
Måndag den 21 juni
Måndag den 20 september
Måndag den 18 oktober
Måndag den 22 november
Måndag den 13 december

För uppdaterad kalender se lessebo.se. Där hittar du också
anslag, plats för sammanträden, kungörelser och justerade
protokoll.

Kommunens service A-Ö

Har du frågor eller vill du framföra något till kommunen? Är du osäker på vart du ska vända dig?

Titta i listan A-Ö för att komma rätt. Hittar du inte det du söker? Vi hjälper dig gärna via telefon 0478-125 00 eller personligt i receptionen på
kontorstider. Du kan också besöka www.lessebo.se för mer information eller hålla koll på facebook.se/lessebokommun.

A
Anhörigstöd

Socialförvaltningen

Avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen, se Vatten och avlopp

B
Bibliotek

Kommunledningsförvaltningen, kultur och fritid

Boka idrottsanläggning

Kommunledningsförvaltningen, kultur och fritid

Bostadsanpassningar
Bron

Samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Brottsförebyggande rådet

Kommunledningsförvaltningen

Bygglov

Samhällsbyggnadsförvaltningen

D
Destinationsutveckling
Djurskyddstillsyn
Dödsboanmälan

Kommunledningsförvaltningen
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-223 70 00
Socialförvaltningen

E

Funktionsvariation

Socialförvaltningen

Färdtjänst

Länstrafiken Kronoberg. Ansöka färdtjänst: 0770-25 82 00 eller
lanstrafikenkron.se. Boka resa ring Serviceresor på: 0775-77 77 00.
Skolassistent på din ort, barn- och utbildningsförvaltningen

Förskoleplats/fritidshemsplats

G
Gallring av träd i kommunens
grönområden
Gatubelysning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

God Man

Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg, växel 0470-410 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen

H
Halkbekämpning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hemsjukvård

Socialförvaltningen

Hemtjänst
Hälsoskyddstillsyn

Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

I
Inackorderingbidrag

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomiskt bistånd

Socialförvaltningen

Energi- och klimatrådgivning

Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen

Enskilda avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen

J

Faderskap

Familjecentralen, socialförvaltningen

K

Familjecentral

Barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen

Familjerådgivning

Socialförvaltningen

Familjerätt

Socialförvaltningen

Fastigheter, felanmälan

Lessebo kommun 0478-127 98 eller fastighetsjouren 0478-102 26

Felanmälan Lessebohus

Lessebohus 0478-125 48 eller fastighetsjouren 0478-314 15

Fiskevatten, fiskekort

Mer info finns på ifiske.se

L

Fixartjänst

Kommunledningsförvaltningen, 0478-125 07

Livsmedelstillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fjärrvärme

Lessebo Fjärrvärme AB

Lokaler, uthyrning

Lessebohus: 0478-128 20, Lessebo kommun: 0478-125 00

Kommunledningsförvaltningen, kultur och fritid

Lokalvård

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen, kultur och fritid

Lotteritillstånd

Kommunledningsförvaltningen, kultur och fritid

F

Fritid
Fritidsgårdar

Jaktmarker, arrende

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kalkning av sjöar och vattendrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Krisinformation
Kräftfiske

Vid krissituationer besök www.lessebo.se eller lyssna på
Sveriges Radio P4 (101,0 och 101,8) för information.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kultur

Kommunledningsförvaltningen, kultur och fritid

Kommunens service A-Ö
L

Lovdagar, läsårstider
Lägenheter, uthyrning

Barn- och utbildningsförvaltningen
Lessebohus, 0478-128 20

M

U
Utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen

V
Vatten och avlopp

Under kontorstid görs felanmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Övrig tid till larmcentralen 0470-102 26.
Skolassistent på Lessebo utbildningscenter, barn- och
utbildningsförvaltningen

Medborgardialoger

Kommunledningsförvaltningen

Medborgarförslag

Kommunledningsförvaltningen

Miljöfarligt avfall

Södra Smålands Avfall och Miljö AB

Miljö- och energifrågor

Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen

Å

Miljötillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Återvinningscentral

Södra Smålands Avfall och Miljö AB, kontakt 0470-59 95 00

Miljöverkstan

Kommunledningsförvaltningen

Missbruk

Socialförvaltningen

Återvinningsstation

Mottagningstelefon

Socialförvaltningen, 0478-125 10

FTI - Förpacknings och tidnings insamling, växel 08-566 144 00,
samhällsbyggnadsförvaltningen

Måltidsverksamhet

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Socialförvaltningen, mottagningstelefon 0478-125 10

P
Parkeringstillstånd

Handläggs av Alvesta kommun, kontakta deras växel 0472-150 00

Planläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

R
Renhållning

Södra Smålands Avfall och Miljö AB, 0470-59 95 00

S
Skolmat

Kommunledningsförvaltningen

Serveringstillstånd

Socialförvaltningen

Skolskjuts

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skötsel av gator och parker

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sopor, sopkärl

Södra Smålands Avfall och Miljö AB, 0470-59 95 00

Sporthallen

Kommunledningsförvaltningen, kultur och fritid

Studie- och Yrkesvägledare

Barn- och utbildningsförvaltningen

T
Tomter, nya tomter

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trygghetstelefon

Socialförvaltningen

Turistinformation

Kommunledningsförvaltningen

Socialförvaltningen

Ö
Överförmyndare

O
Orosanmälan barn

Ä
Äldreomsorg

N
Nedfallna träd tätorter

Vuxenutbildning

Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg, växel 0470-410 00

Januari
V

53

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

28

29

30

31

1

Benjamin
Värnlösa barns dag

Natalia, Natalie

Abel, Set

Sylvester
Nyårsafton

Söndag

2

3

Svea

Alfred, Alfrida

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jullov

Skolstart

18

19

Henrik, Henry

20

21

22

23

Frej, Freja

24

25

26

27

28

29

30

31

4
Rut

1
Jullov

Jan, Jannike

Hanna, Hannele
Trettondagsafton

Frideborg, Fridolf

2

Hilda, Hildur

Kasper, Melker,
Baltsar
Trettondagen

Knut
Tjugondedag jul

Fabian, Sebastian

3

Paul, Pål

Kom ihåg!

Jullov

Jullov

4

Nyårsdagen

Lördag

Bodil, Boel

Göte, Göta
Förintelsens
minnesdag

August, Augusta

Felix, Felicia

Agnes, Agneta
Kramens dag

Erland

Laura, Lorentz
Tulpanens dag

Vincent, Viktor

Karl, Karla
Diana
Konungens namnsdag

Gunnar, Gunder

Hjalmar, Helmer

Gunilla, Gunhild

Sigurd, Sigbritt

Anton, Tony

Erika

Ivar, Joar

Stjärna över vinterlandskap
Foto: Heléne Bresch

Februari
V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

1

2

3

4

5

Agata, Agda

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Max, Maximilian

Kyndelsmässodagen

Disa, Hjördis

Ansgar, Anselm

Dorotea, Doris

Kom ihåg!

Rikard, Dick

5

Berta, Bert

Fanny, Franciska

Iris

Yngve, Inge

Evelina, Evy

Agne, Ove

6

Sigfrid

Julia, Julius
Fettisdagen

Alexandra, Sandra

Frida, Fritiof

Gabriella, Ella

Vivianne

Valentin
Alla hjärtans dag

Hilding

7

Pia

Torsten, Torun

Mattias, Mats

Sigvard, Sivert

Torgny, Torkel

Lage

Maria, Maja

8
Sportlov

Sidensvansar i rönn, Hovmantorp
Foto: Åsa Fredh

Mars
V

Måndag

2

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Albin, Elvira

Tisdag

Ernst, Erna

Gunborg, Gunvor

Adrian, Adriana

Tora, Tove

Ebba, Ebbe

Kom ihåg!

Camilla

9
Kommunfullmäktige

10

11

Siv, Saga
Internationella
kvinnodagen

Kristoffer, Christel

Kennet, Kent

Torbjörn, Torleif

Herbert, Gilbert

Gerda, Gerd

Edla, Ada

Gertrud

Gabriel, Rafael

12

Edvin, Egon

Edvard, Edmund

Marie bebådelsedag
Våffeldagen
Trandagen

Viktoria
Kronprinsessans
namnsdag

Josef, Josefina

Emanuel

Greger

Joakim, Kim
Vårdagjämning

Rudolf, Ralf

Matilda, Maud

Bengt
Jungfru Marie bebådelsedag

Malkom, Morgan
Sommartid börjar

Ställ fram klockan!

29

Jonas, Jens

13
Påsklov

30

Holger, Holmfrid

31

Ester, Noa

1

Harald, Hervor
Skärtorsdagen

2

Gudmund, Ingemund
Långfredagen

3

Ferdinand, Nanna
Påskafton

4

Marianne, Marlene
Påskdagen

Påsklov

Bryggan i soluppgång
Foto: Emma Vuckovic

April
V

Måndag

29

Jonas, Jens

Tisdag

30

Holger, Holmfrid

Onsdag

31

Ester, Noa

13
Påsklov

14

15

1

Harald, Hervor
Skärtorsdagen
Skojardagen

Fredag

Lördag

2

3

4

Gudmund, Ingemund
Långfredagen

Ferdinand, Nanna
Påskafton

6

Påsklov

Kompetensutv.dag
förskola och fritids *

Marianne, Marlene
Påskdagen

Vilhelm, William

7

8

Nadja, Tanja

9

10

11

Irma, Irmelin
Världshälsodagen

Otto, Ottilia

Ingvar, Ingvor

Ulf, Ylva

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29
28

29

30

1

2

Liv
Början av Ramadan

Olaus, Ola

Artur, Douglas

Amalia, Amelie, Emelie

Tiburtius

Anneli, Annika

16

Teresia, Terese

Kom ihåg!

Söndag

Påsklov

5

Irene, Irja
Annandag påsk

Torsdag

Engelbrekt

Tyko
Ture, Tyra

17

Olivia, Oliver

Allan, Glenn
Jordens dag

Tyko

Patrik, Patricia

Georg, Göran
Världsbokdagen

Mariana
Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag

Elias, Elis

Vega
Barnens dag

Valborg
Första maj

Valdemar, Volmar

Markus

Filip, Filippa

Kommunfullmäktige
* Endast jouröppet på några/någon av kommunens förskolor och fritidshem.

Ljuders kyrkstallar
Foto: Paul Nilsson

Maj
V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

26

Teresia, Terese

Engelbrekt

Ture, Tyra

Tyko

17
Kommunfullmäktige

John, Jane

Monika, Mona

Gotthard, Erhard

Marit, Rita

Mariana
Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag

Carina, Carita

Valborg
Första maj

Åke

Kom ihåg!

Filip, Filippa
Världsskrattdagen

Reidar, Reidun

18

Esbjörn, Styrbjörn

19

Märta, Märit
Eid

Charlotta, Lotta

Linnea, Linn
Kristi Himmelsfärdsdag

Halvard, Halvar

Sofia, Sonja
Internationella
familjedagen

Ronald, Ronny

Lovdag

20

21

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Rebecka, Ruben
Norges nationaldag

Ivan, Vanja
Annandag Pingst

Petronella, Pernilla

22

Erik

Urban

Gun, Gunnel

Maj, Majken

Vilhelmina, Vilma

Rutger, Roger

Karolina, Carola

Beda, Blenda

Ingemar, Gudmar

Konstantin, Conny

Ingeborg, Borghild

Solbritt, Solveig

Hemming, Henning
Pingstafton

Yvonne, Jeanette

Bo

Desideria, Desirée
Pingstdagen

Vera, Veronika
Mors dag

Gustav, Gösta
Sveriges Nationaldag
Utsikt över Läen
Foto: Emma Vuckovic

Juni
V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Petronella, Pernilla

22

Robert, Robin

Gun, Gunnel
Mobilfria dagen

Eivor, Majvor

Rutger, Roger

Börje, Birger

Ingemar, Gudmar

Svante, Boris

Solbritt, Solveig

Bertil, Berthold

23

Bo
Danmarks nationaldag
Världsmiljödagen

Eskil
Internationella dagen
mot barnarbete

Skolavslutning

Aina, Aino

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

1

2

3

4

Margit, Margot

Axel, Axelina

Torborg, Torvald

Björn, Bjarne

Germund, Görel

24

Alf, Alvar
Sommarsolstånd

Kommunfullmäktige

28
Leo

Paulina, Paula

Peter, Petra

Adolf, Alice

Elof, Leif

Johannes Döparens
dag

Aron, Mirjam

David, Salomon
Midsommarafton

Rosa, Rosita

Rakel, Lea
Midsommardagen

Aurora

Kom ihåg!

Gustav, Gösta
Nationaldagen

14

Håkan, Hakon

25

Söndag

Linda
De vilda blommarnas
dag

Selma, Fingal

Ulrika, Ulla

26

Paddling på Rottnen
Foto: Jennie Holmström

Juli
V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Leo

Peter, Petra

Elof, Leif

Aron, Mirjam

26

Laila, Ritva

Esaias, Jessika

Klas

Kjell

Rosa, Rosita
Rosens dag

Jörgen, Örjan

Aurora

André, Andrea

Kom ihåg!

Ulrika, Ulla

Eleonora, Ellinor

27

Herman, Hermine

Joel, Judit

28

Sara

Margareta, Greta

Folke
Kronprinsessans
födelsedag

Johanna

29

Jesper

30

Marta
Sjusovardagen

Botvid, Seved

Ragnhild, Ragnvald

Magdalena,
Madeleine

Olof, Olle

Reinhold, Reine

Emma, Emmy

Algot

Bruno

Kristina, Kerstin

Helena, Elin

Fredrik, Fritz

Jakob

Per

Sommarkul
Foto: Linda Tengkvist

Augusti
V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Jesper

Marta

Botvid, Seved

Olof

Algot

Helena, Elin

Kom ihåg!

Per

30

Karin, Kajsa

Tage

Arne, Arnold

31

Roland

Lars

Susanna

Ulrik, Alrik
Kräftpremiär

Klara

Alfons, Inez
Hiroshimadagen

Kaj

Dennis, Denise

Uno

Silvia, Sylvia
Drottningens
namnsdag

Stella, Estelle

32

Brynolf

Verner, Valter

Ellen, Lena

33

Magnus, Måns
Surströmmingspremiär

Bernhard, Bernt

Jon, Jonna

Henrietta, Henrika

Skolstart

Signe, Signhild

Bartolomeus

Lovisa, Louise

Östen

Rolf, Raoul

Fatima, Leila

Hans, Hampus

34

Albert, Albertina

35

Arvid, Vidar

Sam, Samuel

Justus, Justina

Alfhild, Alva

Gisela

Adela, Heidi
Smultronställe i skogen
Foto: Erika Gülich

September
V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Albert, Albertina

Arvid, Vidar

Sam, Samuel

Justus, Justina

Alfhild, Alva

Gisela

Kom ihåg!

Adela, Heidi

35

Lilian, Lilly

Kevin, Roy

Alma, Hulda

Anita, Anette

Tord, Turid

Dagny, Helny

Åsa, Åslög

36

Sture

Ida, Ronja

Sigrid, Siri

Dag, Daga

Hildegard, Magnhild

Orvar

Fredrika

37

Elise, Lisa

38

Matteus
Internationella
fredsdagen

Kommunfullmäktige

27

Dagmar, Rigmor

39

28

Lennart, Leonard

Maurits, Moritz
Höstdagjämning
Internationella
bilfria dagen
Kompetensutv. dag
förskola och fritids *

29

Mikael, Mikaela

Tekla, Tea

Gerhard, Gert

Tryggve

Enar, Einar


30
Helge

1

Ragnar, Ragna

2

Ludvig, Love

3

Evald, Osvald

Krisberedskapsveckan
* Endast jouröppet på några/någon av kommunens förskolor och fritidshem.

Skogspromenad vid sjön
Foto: Eleonore Fransson

Oktober
V

Måndag

27

Dagmar, Rigmor

Tisdag

28

Lennart, Leonard

Onsdag

29

Mikael, Mikaela

Torsdag

30
Helge

Fredag

1

Ragnar, Ragna

Lördag

2

Ludvig, Love

Söndag

3

Kom ihåg!

Evald, Osvald

39
Dags att mäta radon?
Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan

40

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frans, Frank
Kanelbullens dag
Djurens dag

Erling, Jarl

Bror
Internationella dagen
för lärare

Valfrid, Manfred

Jenny, Jennifer

Berit, Birgit

Birgitta, Britta

Stellan

Nils
Äggets dag

Hedvig, Hillevi

Ingrid, Inger

Finn

Harry, Harriet
Tacksägelsedagen

Antonia, Toini

41

Lukas

Tore, Tor

Sibylla

Ursula, Yrsa

Marika, Marita

Severin, Sören

42

Evert, Eilert
FN-dagen


Kommunfullmäktige

25

Inga, Ingalill

43

26

Amanda, Rasmus

27
Sabina

28

Simon, Simone

29
Viola

30

Elsa, Isabella

31

Edit, Edgar
Vintertid börjar

Ställ tillbaka klockan!

Grillning vid Rottnen
Foto: Jennie Holmström

48

November
V

Måndag

1

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

1

2

3

4

5

Allhelgonadagen

Tobias, Tim

Hubert, Hugo

Sverker

44

Eugen, Eugenia
Alla helgons afton

Gustav Adolf
Gustav Adolfs dag
Alla helgons dag

Kom ihåg!

Allhelgonadagen

Kompetensutv. dag
förskola och fritids *
Höstlov

Vendela

Teodor, Teodora

45

Leopold

46

Cecilia, Sissela

Vibeke, Viveka
Internationella dagen
för tolerans

Klemens

Martin, Martina
Mårtensafton

Naemi, Naima

Gudrun, Rune

Mårten

Lillemor, Moa

Katarina, Katja

Konrad, Kurt

Elisabet, Lisbeth

Linus

Kristian, Krister

Pontus, Marina

Astrid, Asta

47

Emil, Emilia
Fars dag

Helga, Olga

Malte
Första i advent

Kommunfullmäktige

29
Sune

48

Anders, Andreas
En köpfri dag

Oskar, Ossian
Brandvarnardagen
Världsaidsdagen

Beata, Beatrice

Lydia

Barbara, Barbro

Sven
Andra i advent

Kolla brandvarnaren!
* Endast jouröppet på några/någon av kommunens förskolor och fritidshem.

Höstdag i Hovmantorp
Foto: Mikael Schultz

December
V

Måndag

29
Sune

Tisdag

30

Anders, Andreas

48

6

7

13

Nikolaus, Niklas

Onsdag

1

Oskar, Ossian
Brandvarnardagen
Världsaidsdagen

Kolla brandvarnaren!

Torsdag

2

Beata, Beatrice

3

Lydia, Cornelia

Lördag

4

Barbara, Barbro

51

27

Johannes, Johan

52
Jullov

Sven
Andra i advent

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Julavslutning i skolan

Jullov

28

29

30

31

1

2

Anna

Sten, Sixten

Gottfrid

Assa, Assar

Kommunfullmäktige

Israel, Moses

5

9

Virginia

Malin, Malena
Nobeldagen

Stig

Daniel, Daniela

Abraham

50

20

Söndag

8

Angela, Angelika

49

Lucia

Fredag

Tomas
Vintersolståndet

Benjamin
Värnlösa barns dag

Natanael, Jonatan

Natalia, Natalie

Adam
Drottningens födelsedag

Abel, Set

Eva
Julafton

Sylvester
Nyårsafton

Juldagen

Nyårsdagen

Kom ihåg!
Glöm inte att släcka ljusen!

Alexander, Alexis
Tredje i advent

Isak
Fjärde i advent

Stefan, Staffan
Annandag jul

Svea

Jullov

Hembygdsparken i Hovmantorp
Foto: Erika Gülich

Stöd till individ och familj
Enheten för individ- och familjeomsorg erbjuder stöd i form av bland annat ekonomiskt bistånd, stöd till barn och familj, stöd till missbrukare och hjälp
med budget- och skuldrådgivning. Är du själv i behov av hjälp eller misstänker att någon behöver vår hjälp kan du anmäla detta till oss. Vid en
anmälan kan du vara anonym.
Du når oss via 0478-125 00. Vid akuta händelser
under kvällar, nätter och helger kan du nå
socialtjänstens jour via 112.

Anhörigstöd
Vårdar eller stödjer du någon i din närhet?
Kommunens anhörigstöd syftar till att
underlätta för dig i din roll som
närståendestödjare. Kontakta oss om du
har frågor eller känner att du behöver prata med någon om din
situation. Anhörigsamordnarna har tystnadsplikt.

Budget- och skuldrådgivning
Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en
tilltrasslad vardagsekonomi? Budget- och skuldrådgivaren
kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din
skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska
beräkningar som behöver göras. Du kan också få råd om vad
som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering.
Uppfyller du Kronofogdens förutsättningar för skuldsanering
kan du få råd och stöd hos oss under skuldsaneringsperioden. Vi har telefontid på vardagar kl. 10-11.

Vi bjuder även in till anhörigträffar för möjlighet till gemenskap med
andra, att få nya kunskaper och för utbyte av erfarenheter.
Kontaktinformation hittar du på nästa sida. Lämna ett
meddelande så ringer vi upp.

Ekonomiskt bistånd

Våld i nära relationer
Utsätts du för våld i hemmet eller känner du dig hotad? Vid
individ- och familjeomsorgen kan du få råd och stöd. Vid
behov av skydd kan du och dina barn även få hjälp med ett
tillfälligt skyddat boende. Kontakta socialförvaltningens växel,
0478-125 00.

Barn och familjefrågor

Kvinnor som utsätts för våld kan ringa Kvinnofridslinjen för
råd och stöd, 020-50 50 50.

Har du som barn, ungdom eller föräldrar frågor eller behöver du
stöd eller hjälp för dig eller din familj? Eller är du oroad för ett barn
eller en ungdom? Kontakta individ- och familjeomsorgen på vårt
mottagningsnummer 0478-125 10, måndagar kl. 13.00-14.30,
tisdag - fredag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.00-14.30.

Har du utsatts för våld, eller utsätter du någon får våld, kan
du både som man och kvinna kontakta Familjefrid i Växjö,
0470-79 60 47.

Familjerådgivning

Vid pågående brott ring polisen, 112. För ej akuta
polisärenden/anmälan av brott ring polisen på 114 14.
Våld är inte alltid fysiskt, utan kan även vara psykiskt i
form av kränkningar, hot om våld, kontroll av ekonomi,
klädsel, vänner etc.

Det finns många anledningar till varför man söker familjerådgivning. Ofta står man i ett vägskäl och behöver hjälp för att
komma vidare. Genom VoB Kronoberg kan vi erbjuda
familjerådgivning. Läs mer på www.vob.se.
Svenska kyrkan har också familjerådgivning. Mer information
hittar du på www.svenskakyrkan.se/vaxjo/stod-och-hjalp.

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om
ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din
familjs ekonomi och situation. Vi har telefontid på vardagar
kl. 10-11. Boka ditt besök på förhand.

Är du ung och mår dåligt?
Det finns hjälp! Läs mer på lessebo.se/hjalptillunga.

Missbruksproblem?
Är du orolig för egen del eller för någon i din närhet som har
problem med alkohol, narkotika, andra droger eller spel om
pengar? Då är du välkommen att kontakta oss och ställa frågor.
Vi kan erbjuda råd- och stödsamtal. Vi kan också förmedla
kontakter till andra professionella hjälpare eller institutioner.

Vård och omsorg för dig
Har du behov av vård eller omsorg kan du få stöd från äldreomsorgen, omsorg om personer med funktionsnedsättning eller hemsjukvården. Vi hjälper dig
att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Vill du göra en insats? Bli god man!
Vill du hjälpa andra som på grund
av sjukdom, funktionsvariation eller
ålder behöver hjälp med sin
ekonomi eller sina rättigheter? Eller
vill du se till att personen har
omsorg och en meningsfull fritid?
Hör av dig och visa ditt intresse!
Överförmyndarnämnden Östra
Kronoberg finns i Växjö, men
handläggare kommer att finnas
tillgängliga för bokade besök i
Lessebo kommun.
overformyndarnamnden@vaxjo.se
eller 0470-410 00

Fritidsverksamhet för äldre
För närvarande har vi ingen fritidsverksamhet på träffpunkterna på grund av corona. Fritidsledarna genomför individuella aktiviteter med de boende för att försöka motverka konsekvenser
av den rådande situationen. Vi följer myndigheternas rekommendationer och öppnar
fritidsverksamheten när det är säkert för alla inblandade.
Håll koll på vår hemsida för att få veta när vi startar upp igen. Det går också bra att kontakta våra
fritidsledare genom växeln, telefon 0478-125 00.

Hemtjänst
Hjälp i hemmet är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller ålder har svårt att klara
av de dagliga sysslorna i ditt hem. Efter en biståndsbedömning kan du få stöd med personlig
omvårdnad eller olika serviceinsatser till exempel städ, tvätt eller inköp. Målet med hemtjänsten
är att du ska känna dig trygg och ska kunna bo kvar hemma så länge som du vill.

Hemsjukvård
Hemsjukvården är till för alla som har ett vårdbehov och som på grund av sitt hälsotillstånd inte
kan ta sig till sin vårdcentral. Det prövas individuellt om du är berättigad till hemsjukvård eller
inte. Vården planeras i samråd med dig, hemsjukvården och vid behov närstående. Inom
hemsjukvården finns distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter,
rehabtekniker och psykiatrisjuksköterska.

Särskilt boende för äldre
Personer med ett stort omsorgsbehov som inte längre kan bo kvar i sitt hem kan ansöka om att
flytta till ett särskilt boende. Ett särskilt boende är ett lägenhetsboende som erbjuder individuellt
anpassad vård och omsorg och är bemannat med omsorgspersonal dygnet runt. Det finns
gemensamhetslokaler med möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och socialpsykiatrin riktar stöd och
service till personer med psykisk ohälsa eller med funktionsnedsättning. Stödet kan bestå av
socialt- och pedagogiskt stöd i hem- och närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas
individuellt efter personens samlade behov och funktionsnedsättning. Meningen är att förebygga
och minska följderna av funktionsnedsättningen så att det stärker personens förmåga att leva ett
självständigt liv.

Kontakta oss
Socialjour - vid akuta händelser kvällar/helger
112
Socialchef		
125 74
Hälso- och sjukvårdschef		
125 87
Individ- och familjeomsorgschef (IFO) 		
126 89
Vård- och omsorgschef		
125 88
Medicinskt ansvarig sjuksköterska		
125 84
Anhörigsamordnare
076-785 17 25 /125 85
anhorigstod@lessebo.se
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (OF)
Enhetschef OF		
Enhetschef OF		

126 47
126 65

HANDLÄGGARE
Äldreomsorgen Lessebo/Skruv/Hovmantorp/Kosta 125 00
(träffas säkrast kl. 8.00-9.00)
OF/Psykiatri - telefontid kl. 10.00-12.00		
125 00
Avgiftshandläggare		
125 14
ÄLDREOMSORG

Lessebo - enhetschef		
125 95
- Berghälla		
125 89
- Hemtjänst		
125 94
- Vikingagården		
126 99
Hovmantorp - enhetschef		
127 59
- Sjöglimten		
127 53
- Bore
127 56

Kosta - enhetschef		
127 25
- Servicehuset		
127 29
- Gläntan
127 26

Skruv - enhetschef		
127 00
- Furugården		
127 01
- Talkotten
127 03
VILL DU VETA MER?
Ring kommunens växel, 0478-125 00 och begär att få prata
med respektive verksamhet eller besök www.lessebo.se.

Föreningsliv & fritidsanläggningar
Lessebo kommun erbjuder ett rikt föreningsliv och möjligheter till träning i våra olika fritidsanläggningar i Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.

Så bokar du tid i idrottshallarna

Medlemskap & träningskort

Ansökan om träningstider för er verksamhet i hallarna ska
senast lämnas in under vecka 22 till kultur- och fritid.
Blanketter finns på www.lessebo.se.

LESSEBO
Lessebo sporthall. Styrketräning- och motionshall.
Kort köps på plats. Åldersgräns 15 år, 12 år i målmans
sällskap. Betalning sker genom Swish eller bankgiro.

Tillfälliga bokningar görs genom Lessebo sporthall,
telefon 0478-125 22.
För bokning av Allhallen, ring 0478-403 90.

HOVMANTORP
Allhallen. Gymkort köps på plats. Läs mer på
www.allhallen.se.

Fritidsanläggningar
LESSEBO
Lessebo sporthall, A- och B-hall.
Lessebo sporthall, styrke- och motionshall. Öppen
måndag-fredag kl. 5-22, lördag kl. 6-20, söndag kl. 6-22.
Lessebo sporthall, bastu för allmänheten. Torsdag och
fredag kl. 15-18.
Bikupan, gymnastiksal.
Elljusspår/motionsspår, utegym och grillplats.

KOSTA

Renovering pågår för fullt i Folkets Hus i Lessebo. Anledningen är
utveckling av ett kulturhus. Här kommer bland annat en
fritidsgård, Kulturskolan och biblioteket att samlas. Renoveringen
beräknas vara klar våren 2021.

Kosta Boda Art Hotel Spa. Gym, träningspass och bad.
Kort köps på plats. Läs mer på
www.kostabodaarthotel.se.
SKRUV
Idrottsplatsen i Skruv. Styrketräning- och motionshall.
Läs mer på www.laget.se/SKRUVSIF.

HOVMANTORP
Allhallen. Mer info på www.allhallen.se.
Kvarndammsskolans gymnastiksalar, A- och B hall.
Elljusspår. Utegym färdigställs under våren 2021.
KOSTA
Lustigkulla skola gymnastiksal.
Elljusspår/motionsspår och utegym.
SKRUV
Björkskolan gymnastiksal.
Elljusspår. Utegym vid Skruvs Idrottsplats.

Föreningar i Lessebo kommun
På lessebo.se finns ett föreningsregister där du kan hitta just
den förening du är intresserad av.

Kontakta oss vid frågor. Du når oss på telefon 0478-125 19,
0478-125 67 eller e-post kulturochfritid@lessebo.se.

Bad- och campingplatser
LESSEBO
Lessebo Badplats, sjön Läen.
HOVMANTORP
Badplats sjön Rottnen. Gökaskratts camping,
stugor, campingplatser med eluttag, minigolfbana.
KOSTA
Kosta Bad & Camping. Stugor, campingplatser
med eluttag, tempererat utomhusbad.
SKRUV
Badplats Badsjön. Vildmarkscamping vid Laxsjön,
campingplatser med eluttag, drivs av Skruvs
Sportfiskeklubb.
STRÖMBERGSHYTTAN
Badplats Hyllsjön.

Viktiga datum för föreningar

!

BIDRAG/TIDER			SISTA ANSÖKAN
Grund-, lokal- och driftsbidrag
30/4
Lokalt aktivitetsstöd		 25/8 och 25/2
Ledarutbildningsbidrag		
löpande
Kulturbidrag			30/4
Studieförbunden 		30/4
Särskild bidrag			31/5
Startbidrag			 löpande
Halltider 			vecka 22
FÖRSLAG TILL

		

Kultur- och fritidspriset
30/4, delas ut 6/6
Uppmuntranspris 		30/4, delas ut 6/6

Bild: Kristina Holmberg

Välkommen till ditt bibliotek
Var du än bor i kommunen är du välkommen till våra bibliotek - ditt lånekort gäller överallt! Det är gratis att skaffa lånekort och låna. Vi vill att alla skall
känna sig välkomna och uppleva glädjen att läsa. Förutom utlåning av böcker, ljudböcker och tidskrifter erbjuder vi ett brett utbud av digitala tjänster,
föreläsningar, sagostunder, lovaktiviteter, bokcirklar och författarbesök för både vuxna och barn.

Öppettider
För aktuella öppettider se
bibliotek.lessebo.se

Lyssna & läs med
e-boksappen Biblio

Cineasterna
Strömma gratis kvalitetsfilm hemma. Allt du
behöver är ett lånekort, pinkod och
internetuppkoppling!

I appen Biblio kan du söka, utforska, låna
och lyssna på både e-ljudböcker och
e-textböcker. Du kan välja mellan att
lyssna strömmande eller att ladda ner
ljudböcker som du kan lyssna på offline.

Med Cineasterna kan du låna film till din
dator, smartphone eller surfplatta. Välj mellan
tusentals sevärda filmer från hela världen. Det
finns filmer både för barn och vuxna.

Ljudböckerna är alltid markerade
med en symbol som föreställer
ett par hörlurar.
Textböckerna är alltid markerade med en symbol som
föreställer en bok.
Det är gratis att låna e-böcker och du loggar enkelt in med ditt lånekort och din pinkod.

Vill du läsa tidningar och
tidskrifter från hela världen, även
Sverige, på din surfplatta eller i din
smarta telefon?
Det kan du göra via PressReader! En app för att läsa
tidningar från hela världen på många olika språk.
Om du kommer till Lessebo bibliotek kan du ladda
ner tidningarna du vill läsa. Sen kan du sätta dig var
du vill och läsa. Du behöver inte vara kvar på
biblioteket. I upp till 72 timmar efteråt kan du även
ladda ner nya tidningar/tidskrifter även när du inte
är på biblioteket. Det finns fler än 5000 tidningar/
tidskrifter att välja bland från många olika länder
och på många olika språk.

Följ Lessebo bibliotek på
Facebook och Instagram!

Du hittar Biblio i App Store och Google Play. Det är gratis att ladda ner den och den fungerar
både för IOS och Android-enheter. I appen finns ljudböcker på språken svenska, finska,
engelska och arabiska.

Boken kommer hem till dig
Boken Kommer är en gratis service för dig som inte själv kan ta dig till
biblioteket på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Det innebär att
bibliotekspersonalen kommer hem till dig med böcker en gång i
månaden eller enligt överenskommelse. Du kan själv välja vad du vill
låna eller låta biblioteket ge tips på läsning.

För mer information, vänligen kontakta Lessebo bibliotek
Telefon: 0478 – 125 65
E-post: biblioteket@lessebo.se
Vi tar emot bokbeställningar på torsdagar kl. 10.00-12.00.

		 Du kan låna:
• Skönlitteratur, alltifrån deckare
till poesi
• Tidskrifter i olika ämnen
• Faktaböcker i olika ämnen
• Böcker med extra stor stil
• Ljudböcker och talböcker - för dig som inte kan läsa tryckt text
och istället vill lyssna på böcker. Talböcker kan du också få
hemskickade med posten gratis.
• Böcker med extra lätt text

Näringsliv och turism
Näringslivskontoret är till för dig som är företagare eller som vill bli företagare i vår kommun. Vi arbetar med att stödja, stimulera och utveckla
kommunens näringsliv oavsett storlek eller bransch.

Vi är en del av Glasriket - en destination som varje år lockar många
besökare från när och fjärran. Oavsett om du bor här eller är på besök hos oss finns det
mycket att se och uppleva. Bara i vår kommun finns fyra bruk och hyttor: Kosta glasbruk,

Näringsliv

Skrufs glasbruk, Bergdalahyttan och Transjöhyttan. Mer om Glasriket och vad som är på
gång hittar du på www.glasriket.se.

På lessebo.se/naringsliv
samlar vi det som kan vara
bra att veta om näringsliv och
arbete i Lessebo kommun.
Här hittar du till exempel
lediga jobb och ett register
med lediga lokaler till företag.
Du kan också söka vilka
upphandlingar som pågår
och hitta information om vad
som gäller kring några vanliga
tillstånd och regler.

Turism och besöksnäringen - en viktig del av vårt näringsliv
Lessebo kommun tar varje år emot mängder av besökare, närmre en miljon enligt tidigare uppskattningar.
Turism och besöksnäringen skapar många arbetstillfällen och ger dessutom oss invånare i kommunen ett rikare
utbud av exempelvis både shopping och upplevelser.

Lokal semester, #hemmatipset, hemester…
Det finns många besöksmål i vår kommun och i Glasriket. Trenden just
nu är att semestra lokalt och i sitt närområde. Vi har en guldgruva av
spännande matställen, kaféer, loppisar, naturupplevelser och hantverk
att besöka. Och när du får besök av vänner och bekanta från andra håll,
så finns flera mysiga och trevliga hotell och vandrarhem.
Mer tips hittar du på lessebo.se/uppleva eller kontakta kultur och fritid
på telefon 0478-125 19.

Bild: AB Glasriket

Är du verksam inom besöksnäringen och nyfiken på hur du kan
samverka med andra? Eller har du tankar och idéer om utvecklingen
i Glasriket? Kontakta vårt näringslivskontor på telefon 0478-125 60.

Våra skolor och förskolor
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns förskolor, låg- och mellanstadieskolor samt fritidshem i kommunens fyra orter. I Lessebo tätort finns också
högstadieskola, särskola, familjecentral, gymnasieskolans introduktionsprogram, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och kulturskola.

Läsårstider 2021

Barn och elever i vår verksamhet känner trygghet, trivsel och ska mötas av
höga förväntningar. De utmanas, rustas med kunskaper och får möjlighet
att utveckla sina förmågor för att göra skillnad för sig själv och andra. Barn
och elever ges stöd så att varje individ kan nå så långt som möjligt utifrån
sina förutsättningar.

Vårtermin

Arbetet följs upp av ett välarbetat systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer för att
identifiera varje enhets fortsatta utvecklingsarbete.
I kommunen finns det förskolor i Lessebo, Hovmantorp, Skruv och Kosta. För de allra minsta
finns det också en öppen förskola på familjecentralen i Lessebo.

Hösttermin

Låg- och mellanstadieskolor och fritidshem finns i alla tätorter i kommunen.
I Lessebo ligger kommunens högstadieskola Bikupan. Här finns också Kulturskolan som
ger barn och ungdomar i Lessebo kommun möjlighet att lära sig dansa, ha drama samt lära
sig spela musikinstrument. I Lessebo finns även Lessebo utbildningscenter som erbjuder
vuxenutbildning samt gymnasieskolans introduktionsprogram.

Kontakta oss
FÖRSKOLAN
Hovmantorp: Tuvan, Myran, Prästkragen
Skolassistent
127 58
Rektor
127 10
Hovmantorp/Lessebo: Askungen,
Äventyret, Familjecentralen
Skolassistent
127 58
Rektor
127 93
Familjecentralen
125 21
Lessebo: Stallet, Zebran, Violen, Galaxen
Skolassistent
126 81
Rektor
126 08
Kosta/Skruv: Edabacken, Lilltorpet
Skolassistent
127 05
Rektor
127 07

LÅG- OCH MELLANSTADIET
Hovmantorp: Kvarndammskolan
Skolassistent
127 63
Rektor
127 64
Lessebo: Hackebackeskolan
Skolassistent
126 54
Rektor
126 14
Kosta: Lustigkulla skola
Skolassistent
Rektor

127 05
127 09

Skruv: Björkskolan
Skolassistent
Rektor

127 05
127 09

HÖGSTADIET
Lessebo: Bikupan
Skolassistent
Rektor

126 25
126 24

NYÄNGSKOLAN
Skolassistent
Rektor

126 81
126 55

GYMNASIESKOLA,
& VUXENUTBILDNING
Skolassistent
Rektor

126 58
126 41

KULTURSKOLA
Rektor
FAMILJECENTRALEN
Familjecentralen

Skolstart 2021
12/1
Sportlov
22/2-26/2 (v8)
Påsklov
29/3-2/4 (v13)
Kompetensutvecklingsdag
fritidshem och förskolor *
6/4
Lovdag
14/5
Skolavslutning
11/6

073 771 66 75
125 21

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Administratör
126 48
Utbildningschef
126 22
Kvalitetsutvecklare
125 64
Ekonom
126 40
Elevhälsochef
126 28

Skolstart

16/8

Kompetensutvecklingsdag
fritidshem och förskolor *
22/9, 1/11
Höstlov
1/11-5/11 (v44)
Julavslutning i skolan
21/12
Jullov
22/12-10/1
Skolstart 2022
11/1
Under kompetensutvecklingsdagar har vi
jouröppet på några/någon av kommunens
förskolor och fritidshem. Mer information får
du från ditt barns förskola eller fritidshem.

*

Vill du veta mer?
Vet du vilken skola, förskola eller funktion du
söker? Titta i kontaktlistan bredvid och ring
direkt. Mer information om skolorna finns på
vår hemsida lessebo.se.
Det går också bra att kontakta oss via
kommunens växel 0478-125 00, via e-post
bun@lessebo.se eller lessebo.se/kontakt.

Våra förskolor

Utveckling & lärande

Lessebo kommun har förskolor i Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Förskolorna ligger i områden med närhet till fin natur.
Hos oss har vi inga långa köer till förskolan. Om du är i behov av förskoleplats får du det inom två månader efter att du har ansökt.

Förskolor på alla orter

Familjecentralen

I Lessebo finns tre kommunala förskolor: Galaxen, Violen och Äventyret. I Lessebo finns även förskolan
Nallen som drivs av Läsebo Föräldrakooperativ. I Hovmantorp finns fyra förskolor: Prästkragen, Myran,
Askungen och Tuvan. I Kosta finns förskolan Edabacken och i Skruv förskolan Lilltorpet.

Familjecentralen i Lessebo drivs i
samverkan mellan Region Kronoberg och
Lessebo kommun. Det är en mötesplats
för barn och föräldrar. Vi arrangerar
aktiviteter, ger råd och stöd och hjälper
dig att hitta information och kunskap om
det som föräldrar med barn ofta söker.

Är du i behov av plats?
Förskolorna i kommunen tar emot barn som är mellan ett och fem år. Om du är i behov av förskoleplats får
du det inom två månader efter att du har ansökt. Ansökningsblankett finns på lessebo.se.
Förkolans läroplan
Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla
barn. 2019 kom en ny läroplan för förskolan. I den nya läroplanen står det att förskolans uppdrag är indelat
i bland annat dessa områden:
•
•
•
•
•

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
Kommunikation och skapande
Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
Omsorg, utveckling och lärande
Varje förskolas utveckling

På Familjecentralen finns fyra
verksamheter:
• Barnmorskemottagning
Du är välkommen till oss på Barnmorskemottagningen om du behöver
mödrahälsovård eller preventivmedelsrådgivning. En gång i veckan har vi öppen
ungdomsmottagning.
• Barnavårdscentral (BVC)
På BVC erbjuds förebyggande hälsovård
till alla barn i förskoleåldern. Vi följer det
nationella barnhälsovårdsprogrammet
när det gäller ditt barns hälsa, utveckling
och vaccinationer.
• Råd och stöd
Råd och stöd för barn och familj är en del
av Individ- och Familjeomsorgen. Du kan
ställa frågor direkt till vår socialsekreterare eller boka tid för samtal.

En mötesplats
för barn och
föräldrar!

• Öppen Förskola
Öppen förskola är till för barn 0-6 år med
en vuxen. Här ges möjlighet för barnen
att leka och få delta i en pedagogisk
gruppverksamhet.
För de vuxna är öppen förskola en
samlingsplats där du kan knyta nya
kontakter med andra vuxna och få råd
och stöd av personalen.
Det kostar inget att besöka öppen
förskola och du behöver inte anmäla i
förväg att ni kommer.
Babycafé
Varje onsdag kl. 9-12 anordnar
Familjecentralen babycafé för barn i
åldrarna 0-12 månader. På babycaféet ger
barnavårdscentralen (BVC), öppen
förskola, mödravården (MVC) och
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
information till småbarnsföräldrarna.
Varje vecka har vi ett tema och bjuder in
gäster.
På www.lessebo.se/evenemang kan du
se vad som är på gång.

Kontakta Familjecentralen
Kolla på lessebo.se för våra öppettider. Öppen förskola når du på
telefon 0478-125 21 och på Facebook. Sök efter ”Lessebo familjecentral och
öppna förskola”. Vi finns även på Instagram under Lessebofamiljecentral.

Våra skolor

Fyra orter - nio skolor

I vår kommun finns låg- och mellanstadieskolor i alla fyra orter. För de barn som bor en bit utanför samhällena ordnas skolskjuts. I Lessebo ligger
kommunens högstadieskola Bikupan. Här finns också Kulturskolan, Nyängskolan, Vuxenutbildningen och Gymnasieskolan.

HACKEBACKESKOLAN, LESSEBO
Hackebackeskolan är en F-6 skola som präglas av stolthet med en stark vilja att
utvecklas och hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat och
bra relationer mellan elever, personal och ledning. Skolan är mångkulturell - att arbeta
språkutvecklande är en viktig grundsten i skolans pedagogiska verksamhet och präglar
hela skolan. Vår pedagogiska verksamhet vilar på vetenskaplig grund, är av hög kvalitet
och ger inspiration och kraft till lärande och utveckling. Vi sätter elevernas
kunskapsutveckling i fokus och utmanar varje enskild elev efter dennes förmågor. Vi
har ett inkluderande, lösningsfokuserat förhållningssätt och möter varje elev utifrån
individuella förutsättningar och behov.
KVARNDAMMSKOLAN, HOVMANTORP
Kvarndammskolan är en låg- och mellanstadieskola med två fritidshemsavdelningar.
Skolan ligger mitt i samhället och har närhet både till park, skog och sjö. Skolan har
en egen simbassäng och två idrottshallar. Vi arbetar med olika utvecklingsmål, bland
annat värdegrundsarbete och digitalisering i både skola och på fritidshemmen.
LUSTIGKULLA SKOLA, KOSTA
Lustigkulla skola är en låg- och mellanstadieskola med fritidshem mitt i Kosta. Den
härliga skolgården är en inspirationsrik inlärnings- och lekmiljö. Ett medvetet digitalt
arbetssätt genomsyrar undervisningen. Värdegrundsarbete, trygghet och studiero är
grunden för elevernas utveckling.
BJÖRKSKOLAN, SKRUV
Björkskolan är en låg- och mellanstadieskola med fritidshem. Skolan har närhet till
naturen samt en stor skolgård med möjlighet till många aktiviteter. Skolan har också
en egen simbassäng.
Lärarna arbetar aktivt med ett språkutvecklande arbetssätt och digitalt lärande.
Klimatet på skolan präglas av trygghet och studiero.
NYÄNGSKOLAN
Nyängskolan är en särskola som består av grundsärskola årskurs 1–9, gymnasiesärskolans individuella program och Lärvux – Särskild utbildning för vuxna. Nyängskolan
är uppdelad i två enheter; år 1–6, som är belägen i närheten av Hackebackeskolan och
förskolan Galaxen i Lessebo, och år 7–9/IV-programmet/Lärvux, som finns i anslutning
till Bikupan. Nyängskolan har en språk- och kommunikationsprofilering vilket innebär
att det finns en förstärkning av bildstöd, tecken som stöd, svenska/svenska som
andraspråk samt engelska.

Högstadiet Bikupan,
Lessebo
Bikupan är en skola för alla, där elever får
en chans att nå sina mål utifrån sina behov
och förutsättningar. En stor innergård
med en tillhörande caféteria utgör en
mötesplats för alla elever. Bikupan har även
ett nära samarbete med Kulturskolan och
Regionteatern, vilket innebär att våra elever får
delta i skapandet av eller åka på flera av deras
projekt.
Hos oss ska du trivas och vara den du är. Hos
oss skapar vi tillsammans vår skola. Hos oss
får du verktyg och stöd för att kunna, vilja och
våga söka kunskap nu och i framtiden. Vår
skola i världen, världen i vår skola.

Kulturskolan
Kulturskolan erbjuder undervisning i solosång, dans,
drama, blåsinstrument, stråkinstrument, gitarr, elgitarr,
elbas, slagverk och digitalt skapande. Kulturskolans vision
är att vara lustfylld och utvecklande för elever och lärare.

Vuxenutbildning
Vid Lessebo utbildningscenter kan du läsa allt från Svenska
för invandrare, grundläggande vuxenutbildning
(motsvarande grundskola) till gymnasieutbildningar. Vi har
ett stort kursutbud i Lessebo. Teoretiska kurser som vi inte
erbjuder på plats kan studeras på distans via NTI och du
läser i din egen takt.
När du söker till oss samtalar du med vår studie- och
yrkesvägledare då ni tillsammans upprättar en plan för
dina studier utifrån din livssituation. Dina tidigare
kunskaper kartläggs och du placeras på rätt nivå.
De flesta av våra kurser kan du studera såväl på plats i
Lessebo, som på distans om du behöver för att kombinera
studier med arbete. SFI erbjuds även på kvällen samt på
Öppna förskolan. Gymnasiala yrkesutbildningar erbjuds i
samarbete med Regionen. Vi har ett organiserat studieupplägg för Yrkesutbildning i kombination med SFI i Lessebo,
då du gör dina yrkeskurser i Växjö. Även Lärlingsvux
erbjuds. Vi erbjuder också Särskild utbildning för vuxna för
elever med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada,
på grundläggande eller gymnasial nivå i samarbete med
Nyängskolan.

Gymnasieskolan
Gymnasieskolan i Lessebo erbjuder introduktionsprogrammet för ungdomar över 16 år. Målet för studier på
introduktionsprogrammet är att eleven ska komma vidare
till ett nationellt program på gymnasieskolan, eller till
arbetslivet.
Vi erbjuder två utbildningar: Språkintroduktion för elever
som studerar grundskole- och gymnasieämnen men med
ett fokus på svenska språket, samt Individuellt alternativ
där studierna ofta kombineras med praktik.

Arbete och integration
Integrationen av våra nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar är
ett stort och viktigt arbete i kommunen. En lyckad integration kan bidra
till mycket - inte minst ett rikare näringsliv och meningsfull sysselsättning
för fler.

Byggåterbruk

Miljöverkstan
Miljöverkstan i Strömbergshyttan är
en enhet inom arbetsmarknadsavdelningen där vi hjälper människor
att komma vidare i samhället utifrån
sina kunskaper och behov.
Det började som secondhandförsäljning av skänkta saker och 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.
I våra olika verkstäder ska
medarbetarna få arbetsträning som
också ger språkpraktik och
arbetsmarknadsanställningar.

I början på 2021 öppnas ett byggåterbruk i Hovmantorp.
Materialet kommer i första hand 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. Det kommer
också att samlas in byggmaterial och prylar från
byggföretag.
Det är mycket material, som kastas i samband med
renovering och byggnationer, som är i bra skick och kan
återanvändas. På Byggåterbruket kommer vi att ha allt
från dörrar och fönster till tegelstenar. Det kommer att
vara som en guldgruva för de som är ute efter till
exempel äldre dörrar och fönster till sina gamla hus.
Tomas Lundquist, telefon 0478-127 48, kommer att vara
arbetsledare på byggåterbruket.

2021 kommer cykelverkstaden med
försäljning och även fritidsprylar att
flytta till byggåterbruket.
Har du saker som du vill skänka till
Miljöverkstan? Hör av dig till arbetsledare
Viktoria Gustafsson 0478-127 49 eller
076-343 90 87. Har du inte möjlighet att
lämna kommer vi och hämtar dem utan
kostnad.
Vi finns på Facebook!
Kika gärna på vår sida
facebook.com/
lessebo.miljoverkstan

Vår måltidsverksamhet
Måltiderna produceras i hög grad från grunden i verksamhetens fem
tillagningskök. Målsättningen är att erbjuda vällagade, näringsriktiga och
nyskapande klimatsmarta menyer i våra restauranger. Ett långsiktigt arbete
som ska kunna bidra till en positiv helhetsupplevelse kring måltiderna för
världens viktigaste matgäster i förskola, skola och omsorg.

Måltidsmodellen – helhetssyn
Vår lokala kostpolicy utgår från Livsmedelsverkets
råd och rekommendationer. Livsmedelsverkets
måltidsmodell med sex pusselbitar är en av
grundpelarna som bidrar till helhetssyn kring
måltidsarbetet för alla våra målgrupper.
God och trivsam. Att måltiden upplevs som god och
trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
Näringsriktig och säker. En bra måltid är även
näringsriktig och säker att äta.
Hållbar. Hållbara måltider som bidrar till en
hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö,
men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor
för människor, är också en viktig dimension.
Integrerad. Måltiden ska tas tillvara som en resurs i
verksamheten, exempelvis i den pedagogiska
verksamheten eller i omvårdnaden. Måltiden är ett
tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande.

Källa: Livsmedelsverket (2018)
Tomas och Said jobbar med återbruk

Intern Service
Inom Intern Service utvecklar vi arbetsmarknadsinsatser som gör att
personer kan ta ett första steg till den reguljära arbetsmarknaden och
samtidigt skapa ett mervärde i Lessebo kommun. Detta ger personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till praktikplatser samt att
arbeta med ett speciellt fokus på utanförskap. Vi utför bland annat flyttar,
målningsarbete och skogsröjning internt i kommunen.

Skolmaten i mobilen
Bästa sättet att ha koll på vilka maträtter vi serverar i kommunens alla
skolor och förskolor är att ladda ner appen Skolmaten. Tjänsten finns till
alla smartphones och surfplattor. Sök på ”Skolmaten” i din appbutik för
att ladda ner appen.

Vår miljö
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet i Lessebo kommun arbetar bland annat med miljö- och hälsoskyddsärenden, livsmedelskontroll
och kalkning av sjöar, våtmarker och vattendrag. Det är också hit du kan vända dig om du vill ta vattenprov. Vi jobbar varje dag för en ren miljö.

Förebygg problem med
vilda djur
Har du problem med vilda djur i din trädgård? Det här kan
du göra själv för att förebygga problem:
Täcka över komposter
Plocka upp fallfrukt
Vara försiktig med fågelmatning; mata bara med
brödsmulor eller fågelmat
Parkslide är mycket svår att bekämpa

Se upp för invasiva främmande arter!
Invasiva växter kommer från en annan del av världen och hotar att konkurrera ut vår
egen växtlighet. När de blir invasiva påverkar de vår biologiska mångfald negativt.
Vi behöver din hjälp i kampen mot invasiva växter som jättebalsamin, kanadensisk
gullris, jätteloka och parkslide. 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
Rapportera in om du ser invasiva arter på Lessebo kommuns mark! Ring eller mejla Sören
Mörch, 0478-128 18, soren.morch2@lessebo.se. Mer info finns på lessebo.se/invasivaarter

Sjöar och vattendrag
Vi arbetar för att upprätthålla en god vattenkvalitet, med levande sjöar och vattendrag och
myllrande våtmarker. Detta gör vi genom att
sprida kalk i vissa sjöar, vattendrag och våtmarker
för att motverka försurningens effekter. För att
förhindra övergödning jobbar vi för att enskilda
avlopp ska hålla god standard.

Egen brunn?
Du som har egen brunn,
glöm inte att ta vattenprov
för att kontrollera att ditt
dricksvatten är bra för dig.
Läs mer på vår hemsida.

www.lessebo.se

Inte lägga fallfrukt och annat trädgårdsavfall i skogen.
I varje ort finns en uppsamlingsplats för trädgårdsavfall.

Underhålla staket så inte djuren kommer in på tomten.

Skyddsjakt
Även om du har gjort förebyggande åtgärder kan det
uppstå problem med störande djur i din trädgård.
Skyddsjägarna kan i så fall bistå med råd och stöd i
det förebyggande arbetet och agera i de fall där det
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.
Kontakta kommunen via växeln, 0478-125 00, eller
mejla samhallsbyggnad@lessebo.se

Miljöskydd

Hälsoskydd

Livsmedel

Syftet med miljötillsynen är att
begränsa störningar från miljöfarlig verksamhet utifrån de lagar,
förordningar och miljömål som
finns. Tillsynen omfattar till
exempel inspektioner, granskning
av miljörapporter, anmälningsärenden och remisser. Vi lämnar
bland annat tillstånd till enskilda
avlopp och installation av
värmepumpar.

Inom hälsoskyddstillsynen är
det vår uppgift att kontrollera att
olägenheter som kan påverka
människors hälsa inte
uppkommer. Vi kontrollerar
vattenkvalitén i våra badsjöar och
bassänger. Vi har även
tillsynsansvar för inomhusmiljön
och kontroll av hygienen i våra
skolor respektive förskolor samt
offentliga lokaler.

Syftet med livsmedelstillsynen är
att kontrollera och säkerställa att
livsmedel hanteras på ett säkert
sätt. Tillsynen omfattar till
exempel kontroll av temperatur
och hygienrutiner. Samtliga
livsmedelsanläggningar och
verksamheter ska vara
registrerade av myndighetsnämnden eller godkända av
livsmedelsverket.

Energi, miljö och klimat
Är du privatperson, förening eller företagare och har du frågor kring vårt energi- och miljöarbete?
Ring Marcus Ekström på 0478-125 49 eller mejla till marcus.ekstrom@lessebo.se.

Bygga och bo
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för plan- och byggnadsverksamheten i kommunen. Vi lämnar råd och upplysningar i bygg- och planfrågor och
har hand om kommunens mätnings-, beräknings- och kartverksamhet. Vi håller också byggnadsregistret uppdaterat och svarar för kommunens
fastighetsbildningsärenden gentemot lantmäterimyndigheten. Behöver du en karta kan du kontakta oss.

Planer
I en kommun finns det detaljplaner inom de flesta
tätbebyggda områdena. Detaljplaner talar om vad man får
använda mark- och vattenområden till. Detaljplanen visar till
exempel vad som får bebyggas och med vilken typ av
byggnader. Vissa byggprojekt kan kräva en ändring av
detaljplanen som gäller för området.
När man tar fram nya planer är det vi på samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för detta.

När du planerar att bygga nytt, om eller
till
Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, om eller till en byggnad. Andra
åtgärder som är bygglovs- eller anmälningspliktiga är till exempel installation av
en ny eldstad och/eller rökkanal, plank, carport, inglasning av en befintlig altan.
Även om det inte krävs bygglov eller anmälan till myndighetsnämnden kan
strandskyddsdispens krävas.
Om man ändrar marknivån på tomten mer än 0,5 meter krävs ofta marklov.

Bostadsanpassningar
Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan få bidrag av
kommunen för att göra din bostad tillgänglig.
Till exempel kan du få hjälp med borttagning av trösklar i din
bostad eller ramp vid entrén för att underlätta in- och utgång.
För att få bostadsanpassningsbidrag måste du bland annat ha
ett intyg från medicinskt sakkunnig som stödjer ditt behov.
Kontakta bostadsanpassningshandläggaren för mer information.

Radon
Mätningen ska utföras under eldningssäsongen för att vara
tillförlitlig. Beställning av radonmätare kan göras genom
något ackrediterat företag som är listat hos Swedac.
Radonbidrag kan sökas av småhusägare i behov av
radonsanering. Ansökan görs hos Boverket, med fördel
genom en länk på kommunens hemsida.

lyftblicken.se - när du vill bygga nytt,
strandnära och i attraktiva lägen

Om du ska riva en byggnad eller byggnadsdel krävs oftast rivningslov eller en
anmälan.
Ansökningar och anmälningar görs skriftligt på en blankett som du hittar på vår
hemsida. Du kan också hämta blanketten direkt hos oss eller kan vi skicka den
till dig med post eller e-post.
Innan en lovpliktig åtgärd kan påbörjas måste du ha ett startbesked och innan
du får börja använda din byggnation så behöver du få ett slutbesked.
Har du planer på att bygga nytt, om eller till?
Läs mer på lessebo.se eller hör av dig till oss vid frågor via telefon 0478-125 00.

Tänk på siktröjning för ökad trafiksäkerhet!
Du som är fastighetsägare är skyldig att vårda din tomt så att växtlighet eller annat
inte hindrar sikt eller försvårar framkomlighet. Det är viktigt för trafiksäkerheten
och kan rädda liv.
Träd, häckar, buskar, plank, stängsel eller annat får inte skymma sikten i en
gatukorsning och får inte inkräkta på gångbana, cykelbana eller körbana. Vid utfart
ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom en
sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter från hörnet längs tomtgränsen och in på
uppfarten.

Kolla på lessebo.se/tomtskotsel för att läsa mer om vad som gäller.

Vatten och avlopp
Du som bor i Lessebo, Hovmantorp, Kosta, Skruv eller Bergdala får vatten från kommunens vattenverk. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att
dricksvattnet kontrolleras regelbundet och att använt vatten renas innan det går tillbaka till naturen. Om du bor på landsbygden har du troligen enskilt
vatten och avlopp. Bygg- och miljöenheten ger råd och information om enskilt vatten och avlopp.

Avgift flerfamiljshus

Har du blivit utan vatten?

FASTIGHET MED TVÅ OCH FLERA LÄGENHETER/
VERKSAMHETSLOKALER

Kolla på vår hemsida eller Facebook om du är utan vatten
(sök oss via lessebo kommun). Du kan också ringa
samhällsbyggnadsförvaltningen, 0478-125 00.
Efter avstängningen kan vattnet i vissa fall bli något
missfärgat. Det är ofarligt och kan avhjälpas genom att
spola en stund i kranen.

Felanmälningar
Beredskap för felanmälan finns dygnet runt. Under
kontorstid görs felanmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen via växel, telefon 0478-125 00.
Övrig tid kontakta larmcentralen, telefon 0470-102 26.

Vår vattenkvalitet

!

PH

ALKALINITET

HÅRDHET (dH°)

Livsmedelsverkets normer

7,5 - 9

≥60

<15

Lessebo

8,2

80

2,3

60

0,9

Kosta

8,2

80

0,6

Skruv

8,3

150

1,3

Bergdala

8,2

130

6,0

Visste du att du kan göra en anmälan om ägarbyte
via vår hemsida? På lessebo.se/agarbyte hittar du
formuläret.

Lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten

1 440 kr

Förbrukningsavgift per m3

34,90 kr

Grundavgift/fastighet och år

4 319kr

Lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten

1 440 kr

Förbrukningsavgift per lägenhet och år

5 235 kr

FASTIGHET MED ENBART AVLOPP
Grundavgift per fastighet och år
Lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten
Förbrukningsavgift per lägenhet och år

2 591 kr
863 kr
3 125 kr

Priser anges inkl. 25 % moms.

Avgift enfamiljshus
FASTIGHET MED VATTENMÄTARE

Bild: Linda Tengkvist

8,1

4 319 kr

FASTIGHET UTAN VATTENMÄTARE

VATTENVERK

Hovmantorp

Grundavgift per fastighet och år

Avgifter 2021
Kommunens verksamhet för vatten- och avloppshantering finansieras via
de avgifter som abonnenterna betalar. Avgiften är uppdelad i en grundavgift
och en förbrukningsavgift. Avgifter för 2021 hittar du i kolumnen till höger.
Förbrukningsavgiften debiteras preliminärt med samma mängd vatten
som förbrukades året innan. Vid årsskiftet begärs mätarställning in. Du kan
enkelt anmäla din mätarställning på www.lessebo.se/avlasning.
Avgiften faktureras antingen månadsvis eller kvartalsvis. Vi byter
vattenmätarna vart 8:e-9:e år.

Grundavgift per år

4 319 kr

Förbrukningsavgift per m3

34,90 kr

FASTIGHET UTAN VATTENMÄTARE
Grundavgift per år

4 319 kr

Förbrukningsavgift per år

5 235 kr

FASTIGHET MED ENBART VATTEN
Grundavgift per år

2 591 kr

Förbrukningsavg med vattenmätare/m3

20,84 kr

Förbrukningsavg utan vattenmätare/år

3 125 kr

FASTIGHET MED ENBART AVLOPP
Grundavgift per år

2 591 kr

Förbrukningsavgift per år

3 125 kr

Priser anges inkl. 25 % moms.

Kommunala bolag
Vissa av våra tjänster tillhandahåller vi via kommunala bolag. De kommunalt helägda bolagen är AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter med
dotterbolag och Lessebo Fjärrvärme AB. AB Kosta Köpmanhus är ett delägt bolag som svarar för utveckling av fastigheter för handel och
verksamheter i Kosta.

Hur gör jag för att få en lägenhet?

Vi levererar fjärrvärme i Lessebo, Skruv,
Hovmantorp och Kosta. Över 800 kunder är
anslutna till våra fjärrvärmenät.
Vill du göra en intresseanmälan eller
kontakta oss i andra frågor? Hör av dig
till oss genom kommunens växel på telefon
0478-125 00 eller besök vår hemsida
www.lessebofjarrvarme.se.

•

Registrera dig på vår hemsida.

•

Logga in på hemsidan och sök bland våra lediga objekt och gör
intresseanmälningar på de lägenheter du är intresserad av.

Ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och
förvaltar över 900 lägenheter i Lessebo, Kosta,
Hovmantorp, Strömbergshyttan och Skruv.

•

Uppsagda lägenheter finns på vår hemsida i 7 dagar.

•

De fem första personerna med flest poäng får ett erbjudande
att titta på lägenheten.

Vårt fastighetsbestånd består av såväl nybyggda
som äldre lägenheter med varierande
boendeformer. Av dessa är 200 marklägenheter
och resten lägenheter i flerfamiljhus.

•

Den person som sedan tackar ja och har en inkomst och inte
har några betalningsanmärkningar blir erbjuden att skriva
kontrakt.

•

Alla måste stå i kö och samla poäng om de vill hyra lägenhet.

Målsättningen för Lessebohus är att kunna
erbjuda alla ett bra och trivsamt boende.

www.lessebohus.se

Vi har lokaler och fastigheter för industri,
handel- samt kontorsändamål i Lessebo
och Hovmantorp.

Välkommen att
besöka oss!

För mer information ring 0478-128 20.

OBS! En gång
om året
måste du
logga in på
vår hemsida
och aktivera
dig för att
behålla dina
poäng.

Lessebohus
Besök Stationsgatan 10
- Måndag - fredag 9.00-12.00
Telefontider 0478-128 20
- Måndag 13.00-15.00
- Tisdag 14.00-16.00
- Onsdag - fredag 13.00-15.00
Felanmälan 0478-125 48
- Måndag till fredag 8.00-12.00

Om du är intresserad av nyproducerade hyreslägenheter i
Hovmantorp eller Lessebo måste du stå som bostadssökande hos
Lessebohus.

AB Lessebohus
Stationsgatan 10
365 31 Lessebo
0478-128 20
www.lessebohus.se
info@lessebohus.se
Nya lägenheter i Lessebo

Räddningstjänsten
Räddningstjänst och annan verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor sköts av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) på
uppdrag av medlemskommunerna Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge.

Vill du göra en
insats för
samhället och
samtidigt
utveckla dig
själv?
Bli en av oss!

Räddningstjänsten
Östra Kronoberg
Förbundet leds av en direktion
bestående av tre politiker från
respektive kommun. Underställd
direktionen finns räddningschef och
ledningsorganisation.
Den operativa verksamheten, det vill
säga ”utryckningar”, är organiserad
stationsvis och utgår från totalt femton stationer.

Vill du veta mer?
Räddningstjänsten
Skydd och säkerhet
Sotning
Jobba inom räddningstjänsten

Det går också bra att kontakta oss på telefon
0478-443 00 eller mejla till
raddningstjanst@rok.lessebo.se, så berättar vi mer.

Ha brandsläckare hemma! I början när branden är liten kan du släcka själv.
En pulversläckare på 6 kilo passar bäst. Ha gärna en brandfilt hemma också.

www.ostrakronoberg.se

Dra ut säkringen.

Min checklista

Rikta mot branden.

Tryck ner handtaget.

Stäng dörren.

Ring 112

Stäng in branden!

- för ökad brandsäkerhet
•

Placera brandvarnaren i taket. Röken stiger uppåt.
Om du brukar ha sovrumsdörren stängd bör du ha
brandvarnare även i sovrummet.

•

Kontrollera elutrustning i hemmet. Sladdar i kläm?
Glapp i kontakter?

På www.ostrakronoberg.se kan du läsa mer om:
•
•
•
•

Prova den en gång i månaden. Byt batteri en gång om
Tryck på testknappen.
året.

Vi är ständigt i behov av deltidsbrandmän. Verkar det intressant
och vill du veta mer? Ta kontakt med oss på 0478-443 00.

Viktiga nummer vid kris
113 13
112
114 14
1177

Brandvarnaren ska sitta
i taket.

Så här släcker du:

Utöver räddningstjänst ansvarar förbundet för sotning,
tillsyn, rådgivning och yttrande till andra myndigheter
med mera.

Information vid kris
Nödnummer
Polisen
Sjukvårdsrådgivningen

Brandvarnare räddar liv.

•

Använd inte ljusstakar i brännbart material.

•

Lämna inte brinnande ljus obevakade!

•

Planera familjemedlemmarnas alternativa
utrymningsvägar. Gör en utrymningsplan och öva!

•

Skaffa en brandsläckare (pulver) och brandfilt.
Lär dig att använda den!

Stäng in branden.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brinner det hos någon
annan och det är rök i
trapphuset - stanna i
lägenheten.

Håll dörren stängd.

Räddningstjänsten
hjälper dig ut om det
behövs.

Ditt ansvar att skydda dig och de dina
Varje medborgare har ett ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och att inte orsaka olyckor. Du bör förbereda dig för att klara en kris under minst en vecka.
När du tar ansvar för dig själv och dina närmaste kan samhällets resurser inriktas på att ta hand om de som är mest behövande, till exempel sjuka, äldre
och personer med funktionsvariationer.

Hur ska jag förbereda mig för en
samhällsstörning?
Rekommendationen är att du förbereder dig för att klara dig och
din familj under en veckas tid. Det innebär att du måste ordna så
att du klarar behovet av vatten, mat, värme och information.
Observera att en vecka bara är ett riktmärke. I händelse av kris
finns ingen garanti att du får hjälp inom en vecka.
Hur länge klarar du dig om du inte kan handla mat, tanka bilen
eller har rinnande vatten i kranen?
På lessebo.se/samhallskris kan du lära dig mer om
hur du kan förbereda dig. Du ka ockås läsa mer i broschyren ”Om
krisen eller kriget kommer” som går att ladda ner från MSBs
hemsida.

ÖVRIGT

Krislåda
Genom att ha en krislåda packad och
klar kan du känna större trygghet när
krisen är här. Några tips om vad som är
bra att ha i lådan är:
INFORMATION
q
q

Radio på batteri, solceller eller vev
Telefonnummer

Vatten, dunkar, reningstabletter
Mat som klarar rumstemperatur
Campingkök och bränsle

Husapotek
Hygienartiklar
Kontanter

VÄRME & LJUS
q

MAT & VATTEN
q
q
q

q
q
q

Extra element eller värmare

Ficklampa med extra batterier
Stearinljus, värmeljus &
tändstickor
q Varma kläder och filtar
q
q

q

Elverk och drivmedel (för dig som
bor på landet)

Bli frivillig! Hjälp dig själv och din familj!
Frivilliga resursgruppen

Krisstöd

Civilförsvarsförbundet

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en frivillig resurs som avlastar,
förstärker och kompletterar olika delar inom kommunen vid kris
och samhällsstörning. Resurserna inom FRG tillhör någon av de
arton frivilliga försvarsorganisationerna och är utbildade, tränade
och kvalitetssäkrade genom Sveriges Civilförsvarsförbund.

Kommunen har en plan och bemanning för att hjälpa drabbade
och anhöriga vid kriser. Vi behöver bli fler frivilliga. Om du
känner att du kan och vill stödja andra personer vid olyckor och
samhällsstörningar där kommunen är involverad, så kontakta
Göran Liljedahl via goran.liljedahl@lessebo.se

Lessebo Civilförsvarsföreningen utbildar dig kostnadsfritt i
krisberedskap. Flerspråkiga instruktörer lär dig:

FRG behöver bli fler. Anmäl ditt intresse via info@FRGLessebo.se
så får du mer information om förutsättningar, villkor och
möjligheter.

frglessebo.se

Vuxenvandrare

• Hemberedskap
• Första Hjälpen & Hjärt lungräddning
• Seniorsäkerhet & Barnsäkerhet
• Friluftssäkerhet
• Brandrisker hemma

Vuxenvandrarna ska synas ute i orterna och vara tillgängliga för
de som rör sig ute på orten. Vuxenvandrarna är en del av Lessebo
kommuns brottsförebyggande arbete.

lessebo.se/frivilliga
lessebo.se/frivilliga

lessebocivil.se

