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Den här tidningen trycktes den 11 maj. Vi reserverar oss för eventuella 
ändringar och fel på grund av det rådande läget med coronaviruset.

Den svåraste tiden ligger 
framför oss
Viruset Corona och sjukdomen Covid-19 har påverkat oss 
alla de senaste månaderna. Som företrädare för Lessebo 
kommun vill vi vara tydliga med att vi gör allt för att skydda 
äldre och andra riskgrupper från smitta. Vi följer  
myndigheternas rekommendationer och föreskrifter. Vi 
har förberett oss för att det kan bli många smittade i  
kommunen. 

Vi vill med detta brev berätta lite om vad vi gör på Lessebo 
kommun just nu. Vi finns till för invånare och företagare i 
kris som i vardag. 

Äldreboenden
Vår viktigaste uppgift som kommun just nu är att 
skydda äldre och andra riskgrupper från smitta. Det 
är viktigt att alla respekterar det besöksförbud som 
råder på våra äldreboenden. Som medmänniska kan du 
hjälpa dem som behöver det med allt från varuinköp till 
ett enkelt telefonsamtal. 

Företagen
Vi ser som många andra med oro på hur ekonomin 
slår mot företag i kommunen. Vi har ringt runt och haft 
samtal med väldigt många av våra företag i kommunen.

Stort tack till alla som vill hjälpa till
Väldigt många vill hjälpa till. Vi vill rikta ett stort tack till 
alla frivilliga och organisationer som just nu lägger ner 
mycket tid för att hjälpa sina medmänniskor. 

När vi frågade våra anställda om hjälp och vad de har 
för kompetenser som kan vara nyttiga i omsorg och 
måltid – då svarade omgående runt hälften av våra 
medarbetare. En utbildning i hygien för arbete med 
livsmedel och i vården är redan genomförd. Vi har också 
gått ut med förfrågan om extra anställningar och även 
där har responsen varit god och de som sökt kontaktas 
efter hand. 

Det kan bli så även i Lessebo kommun att många  
anställda i omsorgen blir sjuka samtidigt. Då kommer  
vi behöva fler människor som kan arbeta. Då kommer  
vi vara beredda. Om det är så att skolor och förskolor 
ska stängas ner, då har vi planerat för barnomsorg till 
barn med föräldrar som har samhällsviktiga jobb. 

Samarbete och samordning
I Lessebo kommun så samverkar vi med övriga  
kommuner, Länsstyrelsen och Region Kronoberg. Vi  
har daglig kontakt vad gäller utbyte av erfarenheter  
och information. Vi samordnar frågor kring  
skyddsutrustning och smittskydd. Andra delar av 
världen och Sverige har redan drabbats hårt. I Lessebo 
kommun kommer vi dra lärdom av det som skett i  
andra kommuner. 

Vi planerar för att det kommer finnas smittade i  
omsorgen. Den svåraste tiden vad gäller antal sjuka  
ligger framför oss. Lessebo kommun kommer göra  
vad vi kan för att mildra denna kris. 

Brev från Christina och Lars

Christina Nyquist, kommunchef
Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande
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Biblioteket
Det händer på biblioteket!

Afternoon Tea med boktips
Varje termin brukar vi ha Afternoon Tea med boktips på BM ś konditori 
i Hovmantorp. Här är några av böckerna som presenterades vid vårens 
evenemang. Låna och läs!

Lessebo bibliotek poddar
Lyssna på vår nya podcast Alla på boken där  
Birgitta och Emelie diskuterar och tipsar om 
litteratur. 

Håll utkik på bibliotekets sociala medier för  
mer information om hur du kan lyssna.

Vi hörs! Alla på boken

Sommaröppettider
15 juni - 23 augusti

HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO 
Telefon 0478-125 66

Måndag   10 - 18 
Tisdag   10 - 13 
Onsdag, fredag  10 - 15 
Torsdag   13 - 18 
(Fredag 19 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.

Boken kommer  
 - en service från 
biblioteken i Lessebo 
kommun
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.

Vi tar emot bokbeställningar  
på torsdagar kl. 10-12 via  
telefon 0478–125 65.

Sommarboken & 
  Sagosommar
Missa inte att vara med i Sommarboken 
för barn i klass 2 till klass 6! I år kommer 
vi vara med i den officiella Sommarboken. 
Detta innebär att ni som deltar kommer få 
ett Sommarboken-paket i början av sommaren. Sen är det bara att börja läsa! Vi 
kommer även att ha några mysiga träffar på biblioteket där vi fikar och pratar böcker. 

Vi fortsätter även med Sagosommar för barn från 0 år till klass 1. Detta är vår egen 
version, då det inte finns någon officiell. 

Både Sommarboken och Sagosommar pågår under perioden 15/6 - 30/8 på  
folkbiblioteken i Lessebo kommun. I samarbete med Barnens bibliotek.

Mer information kommer via Facebook, Instagram, affischer och  
hemsidan bibliotek.lessebo.se

För fler boktips följ Lessebo bibliotek via sociala medier med 
hashtag #lesseboläser
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Allmän information om Corona

Hjälp med hemkörning från affären
Är du äldre än 70 år eller riskgrupp av något annat skäl som 
Folkhälsomyndigheten pekat ut?

Då kan du själv ta kontakt med din butik och göra upp om leverans 
och vad du ska handla. Sen kan affären ta hjälp av Svenska Kyrkan, 
Lessebo kommun eller någon annan aktör för att leverera maten 
hem till dig.

Flera affärer i Lessebo kommun erbjuder också själva hemkörning 
av varor till personer som inte kan handla själva. Det finns flera 
frivilliga, bland annat Svenska Kyrkan, som hjälper enskilda 
att handla. För att stötta upp så kan Lessebo kommun genom 
arbetsmarknadsenheten hjälpa butiker med hemkörning av varor.

Stödlinje Corona 0470-59 94 00

 Generell information 

• www.krisinformation.se  
 Gäller både för privatpersoner men även företagare.

• 1177 eller www.1177.se - Ring endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte 
 detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

• www.lessebo.se/corona - lokal information 

• Nationellt informationsnummer 113 13 - för allmänna frågor om coronaviruset och myndigheternas 
 rekommendationer.

•  Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50, för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och  
 sexuellt våld.

•  BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50, stöd och information kring frågor som rör barn.  
 Öppen  vardagar kl. 9-12.

Som invånare i Lessebo kommun kan du från och med 4 maj ringa till en 
stödtelefon om du är orolig. Det gäller för invånare i gymnasieåldern och 
uppåt, privatpersoner som företagare.

Stödtelefonen är till för dig som känner dig orolig och vill ha någon att prata 
med. Du når stödtelefonen på 0470-59 94 00.

Stödtelefonen kommer vara öppen måndag-fredag kl. 9-21. När du ringer 
kommer du till någon som har lång vana av att prata med, stötta och ge råd 
i jobbiga situationer. Om du hamnar i ett akut läge ska du alltid ringa 112.

Växjö kommun ansvarar för stödlinjen, men den är tillgänglig för Lessebo 
kommuns invånare under våren 2020.
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Äldreomsorgen

Gott arbete i omsorgen av äldre 
Det är stort fokus på äldreomsorg och sjukvård i coronatider. Myndigheterna är tydliga med att 
det är äldre och multisjuka som riskerar att drabbas hårdast av viruset Corona. Annika Fröberg 
är förvaltningschef på socialförvaltningen i Lessebo kommun och hon ser att medarbetarna i 
omsorgen arbetar hårt varje dag. 

- Personalen gör ett jättebra jobb. Det kan vara frustrerande att inte få hälsa på sina vänner och 
anhöriga som finns på våra äldreboenden, men personalen gör rätt som inte släpper in besök, säger 
Annika Fröberg. Ju längre vi kan hålla människor friska desto större chans har sjukvården att hinna med 
att behandla de som blir sjuka och behöver vård. 

Sjukfrånvaron har hittills varit låg och Lessebo kommun har kunnat driva verksamheten ungefär som 
tidigare. En del omfördelning av personal har gjorts inom socialförvaltningen. Vi förbereder oss också 
för att kunna snabbutbilda tillfällig personal. 

- Lessebo kommun har inventerat vilka kompetenser som finns i personalen. Vi ska genomföra 
snabbutbildningar av ett antal personer som är tänkta att kunna gå in om det blir väldigt många sjuka i 
omsorgen, berättar Annika Fröberg. 

Från den 1 april är det inte längre tillåtet att besöka äldreboenden i Sverige. Regeringen har tagit det 
beslutet. I Lessebo kommun är dessutom våra särskilda boenden låsta. Enhetschefen kan i enskilda fall 
besluta om undantag från förbudet.

- Vi hoppas att besöksförbud på våra boenden kan göra att de som bor där kan hålla sig friska. 
Förbudet minskar också risken för att medarbetare blir smittade i arbetet, säger Annika Fröberg. 

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för grundläggande vårdhygien. Det 
innebär att vi tvättar och spritar händerna före och efter en insats. Och att vi använder handskar och 
skyddskläder när det behövs. Alla medarbetare inom vård och omsorg har haft möjligheten att delta 
i en utbildning som en specialistsjuksköterska från vårdhygien i Region Kronoberg genomförde och vi 
bedömer att vi nu har en god tillgång till skyddsutrustning. 

Vill du prata med någon?

Äldrelinjen finns för dig som är över 65 och 
längtar efter någon att prata med. 

Ring Äldrelinjen på telefon 020-22 22 33, 
vardagar kl. 8-19 och helger kl. 10-16.

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

Besöksförbud

Från 2020-04-01 råder besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Det har 
regeringen beslutat. I Lessebo kommun är våra särskilda boenden låsta. Enhetschef 
kan i enskilda fall besluta om undantag från förbudet. 

 

Gå INTE in i lokalen om du har något av följande symtom:  
• Influensa  
• Feber  
• Förkylning  
• Hosta Ring istället sjukvårdsrådgivningen 1177. 
 
Har du starka skäl att ändå besöka någon på enheten  
måste du kontakta sjuksköterska på telefon:          

 
 
______________________________________________________ 
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Näringslivet

Hallå där, näringslivschef Karin Bååth 
Effekterna av Corona syns hos flera företag i Lessebo kommun. Det finns de 
som korttidspermitterat och flera företag lever på att besökare kommer och 
turistar. Vi ställde några frågor till näringslivschef Karin Bååth om läget. 

Vad gör ni på näringslivsavdelningen? 

Vi har ringt runt till de flesta av bolagen som finns i kommunen. Det har vi gjort 
för att få en bild av läget men också för att höra så att de vet var de kan hitta 
uppdaterad information kring corona och företagande. Det är långt ifrån allt som 
vi som kommun kan lösa men vi finns där. Lessebo kommun samverkar också 
med övriga länet i Business Region Kronoberg. 

Business Region Kronoberg, vad är det? 

Det är ett samarbete där vi jobbar för exempelvis kompetensförsörjningen 
i Kronobergslän men också samverkar bland annat kring etablering av nya företag. I Corona-krisen så följer 
vi gemensamt läget och delar med oss av varandras åtgärder och arbete så vi blir så effektiva som möjligt. Till 
exempel finns dagliga lägesbilder att ta del av så man kan följa utvecklingen. 

Hur ser du på framtiden? 

Ja, det är svårt att säga exakt hur allt kommer bli. Jag som de flesta hoppas ändå på det bästa och att våra företag 
ska kunna fortsätta sitt arbete. Men vi förbereder oss också för att det ska komma uppsägningar och konkurser. 
Vi har redan idag en hög arbetslöshet i Lessebo kommun och vi kommer vidta åtgärder för att hantera den 
omställning som ligger framför oss. 

Vad är ditt bästa tips till företagare just nu?

Det finns inget riktigt generellt tips. Varje företag och bransch är unikt och där tror jag att de själva vet bäst om hur 
marknaden fungerar. Men vill man ha mer beslutsunderlag och hjälp att hitta bland de stöd och åtgärder som finns 
då är www.verksamt.se en bra ingång. Vi försöker också samla olika erbjudanden som Företagens corona-linje med 
mera på vår hemsida www.lessebo.se/naringsliv och i våra nyhetsbrev. 

Här hittar du mer information för företagare:

• Verksamt.se – stöd till dig som företagare   
Här har vi samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som 
företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

• Nyhetsbrev till näringslivet 
Få vårt nyhetsbrev – anmäl ditt intresse till kommunikation@lessebo.se. 

• Kommunens hemsida lessebo.se/naringsliv

!
Business Region Kronoberg 
Business Region Kronoberg (BRK) är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets åtta kommuner. Syftet 
med nätverket är att stärka näringslivet i Kronoberg. Genom samverkan kan fler utbildningar, projekt och 
satsningar bli aktuella för företag i alla länets kommuner. 

Vill du veta mer? Kolla på www.businessregionkronoberg.se
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Från skolan

Kreativa aktiviteter på Bikupan
På högstadieskolan Bikupan i Lessebo kommun pågår kluriga aktiviteter där eleverna är med och skapar. I samband 
med påsken så var det Påskjakt, där eleverna letade påskkycklingar ute på skolgården och när man hittade och lämnade 
in fick man en liten gåva i utbyte. 

Fredagsgåtan är ett stående koncept som går ut på att en klurig gåta sätts upp vid caféet på skolan. Svaren skrivs på en 
lapp och läggs i en låda. Dragningen sker sen vid lunch på fredagar och publiceras på skolans Instagram (följ gärna  
@bikupanlessebo). 

Didrik Westerholm är en av de i personalen som håller på med aktiviteterna. Han tycker gensvaret från eleverna är bra 
på de aktiviteter som skolan genomför. 

- Eleverna tycker att det är roligt att få tänka på någonting annat än skola hela dagarna. Vi försöker koppla det till olika 
säsonger, säger Didrik Westerholm. Under julen får de till exempel pynta i klassrummen. Vid alla hjärtans dag pyntas 
skolan med hjärtan och fina budskap. 

I coronatider ser man att utomhusaktiviteter blir lite extra viktigt. Didrik berättar att det såklart påverkar eleverna och 
att det finns oro. - Men många elever tar det väldigt seriöst och diskuterar med lärare om myndigheternas riktlinjer och 
rekommendationer, säger Didrik. 

På alla hjärtans dag hade man en kärleksvägg på skolan. - Idén dök upp när kollegan Veronica tyckte att det behövdes 
mer kärlek på skolan, berättar Didrik. Först delades det ut budskap, men senare skapades kärleksväggen för att samla 
alla budskap. Vi lade upp hela väggen på skolans instagramkonto. 

Ett årligt evenemang som nu går in på tredje 
året är Bikupan Challenge. Det handlar om att 
samla in pengar till barn med cancer. 

- Vi utmanar företag och andra som vill bidra 
till att skänka 1000 kronor om eleverna 
springer 1000 varv på en slinga som vi brukar 
använda, säger Didrik Westerholm. Just nu 
håller jag och några elever på att organisera 
och kontakta företag som vill vara med. På 
dagen i juni när vi springer så är hela skolan 
med och det brukar bli en fest. 

!
Distansundervisning i Lessebo
18 mars, dagen efter att regeringen gick ut med rekommendationer för gymnasieskolan, vuxenutbildning och SFI på 
grund av Corona, bytte Lessebo Utbildnings Center till distansundervisning. Annelies de Bruijn är en av SFI lärarna som 
fick tänka om och lägga upp sina lektioner på ett annat sätt. Och det har fungerat bra tycker hon.

De högre nivåerna på SFI jobbar på distans via en digital plattform för samarbete och undervisning. Där får 
eleverna uppgifter och information via datorn. - Vi hade redan jobbat ett tag med att utveckla digitalisering, så 
det kunde vi dra nytta av nu. Det är lite svårare på de lägre nivåerna, eftersom eleverna oftast inte har tillgång till 
en dator. I början fick vi klura ut hur vi skulle kunna ha kontakt med dem och lägga upp undervisningen, berättar 
Annelies. Alla har dock en mobiltelefon, så då kom vi fram till att vi kan använda en chatgrupp. Där kan vi lägga 
ut muntliga och skriftliga uppgifter och länkar, till exempel till Youtube eller klipp som vi själva har spelat in. 
Analfabeterna har vanliga lektioner fast i mindre grupp.

Skolan har hela tiden haft schemalagd tid då en grupp i taget kan komma och använda skolans datorer.  Även på 
högre nivåer saknar många dator och wifi hemma. - Vi kallar också in elever för att ha personlig tid för handledning. 
Vi jobbar i små grupper som sitter utspritt över flera lokaler. Det är bra för dem som behöver mycket hjälp eller de 
som vill använda en dator och göra sina övningar. Det tog lite tid att komma igång, men nu funkar det bra och  
rullar på!
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Krisberedskap & trygghet

Gå med i Frivilliga Resursgruppen - FRG
FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av särskilt utbildade frivilliga, 
organiserade i lokala grupper i kommunen redo att bistå samhället och sina 
medmänniskor i händelse av kriser eller samhällsstörningar.  

FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till 
exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Listan kan göras lång.

Lessebo kommun har planer för hur kriser eller så kallade samhällsstörningar ska hanteras. Vid omfattande händelser räcker 
inte kommunens egna resurser till, och där kan du göra en insats. En utbildad, övad och organiserad grupp finns, men flera 
medlemmar behövs!

Erfarenheten visar också att FRG kan utökas med fler deltagare och mer erfarenheter och resurser när det behövs för att även 
användas över kommun- och länsgränserna. Civilförsvarsförbundet i Lessebo har uppdraget att rekrytera och utbilda FRG.

Hör av dig vid frågor eller om du vill anmälla dig till info@frglessebo.se. 

Vuxenvandrare 
Lessebo kommun lanserar nu vuxenvandrare som en åtgärd för 
ökad trygghet i kommunens fyra orter. Nu söks personer över 
25 år som vill vara med som volontärer. Är du en social person 
och vill ta på dig rollen som en vuxen förebild? Då är du den som 
söks.

I arbetet söks nu föreningar och intresserade personer som vill 
vara med och vandra. Föreningar som deltar med personer i 
verksamheten kommer få en ersättning som går till föreningen.

- Det kan vara en mängd olika personer som blir vuxenvandrare, 
säger Patrik Itzel som är beredskapssamordnare på Lessebo kommun. Det viktiga är att man vill arbeta förebyggande och vara ett 
medmänskligt stöd för ungdomar som är ute på kvällar och helger. Vi söker också dig som har kunskap i andra språk och kulturer.

En vuxenvandrare ska vara en vuxen förebild; vara social, kunna umgås med ungdomar och lyssna; vara ett medmänskligt stöd 
för ungdomar; och förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse.

Ansvarig för verksamheten är Håkan Henriksson. Han arbetar 
till vardags på Hovmantorps Folkets hus men kommer 
under en period arbeta med att organisera vuxenvandring 
på uppdrag av Lessebo kommun. Verksamheten kommer 
bedrivas framförallt på fredags- och lördagskvällar samt under 
skolloven.

Grannsamverkan i Lessebo kommun
Grannsamverkan är till för att skapa en bra kontakt mellan  
grannarna och öka säkerhetstänkandet. Genom Grannsamverkan  
minskar brottsligheten och tryggheten i området ökar. 

Det är ni som grannar som ansvarar för att bilda Grannsamverkan, men Lessebo 
kommun och kommunpolisen kan vara behjälpliga med information. Under 
hösten ordnade Lessebo kommun tillsammans med Polisen och Samverkan mot 
brott, Länsförsäkring Kronoberg uppstartsmöten. I kommunen har grupper 
etablerats men fler områden är önskvärda.

Är du intresserad eller vill du veta mer? Kontakta kommunpolisen via  
anna.augustsson@polisen.se.

Din förening kan anmäla intresse direkt till Håkan: 
hofmantorp68@gmail.com  eller via länken 

www.lessebo.se/vuxenvandrare
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Utveckling Lessebo

Mottagningstelefon på socialtjänsten 

Socialtjänstens enhet för barn och familj nås via mottagningstelefonen 0478-125 10. Det är hit du vänder dig för att ansöka 
om hjälp, göra en anmälan om oro för ett barn eller om du har frågor, oavsett om du är privatperson eller tar kontakt med 
socialtjänsten i din tjänstgöring. 

Mottagningsfunktionen är bemannad måndag till fredag mellan kl. 10-12 

och kl. 13-14.30. Vid akuta ärenden utanför kontorstider kan du kontakta 

socialjouren via larmnumret 112. 

Mottagningsfunktionen kommer vara öppen för alla som behöver ha en 

kontakt kring barn som far illa. Allmänheten kan ringa både för råd och 

stöd men också för ansökan om hjälp för den egna familjen och för att göra 

orosanmälan. Du kan vara orolig för en klasskompis eller en granne. Det 

kan också vara så att man som barn och ung känner att hemmiljön inte är 

så trygg som den borde vara. Det går bra att vara anonym om man inte vill 

berätta vem man är. Personalen på socialförvaltningen har tystnadsplikt.

Stationsområdets framtid gestaltas 
Bostäder, förskola och särskilt boende för äldre är några 

av förslagen i det gestaltningsprogram som tagits fram 

för stationsområdet i Lessebo. Med finansiering av 

Region Kronoberg har Lessebo kommun medverkat i ett 

projekt där man tittat på hur länets stationsorter kan 

utvecklas. Under de senaste åren har ett antal orter fått 

möjlighet till persontrafik med tåg och man vill nu se hur 

dessa orter kan utvecklas. 

- Stationsområdet i Lessebo har stora ytor som är möjliga 

att göra spännande saker på. Gestaltningsprogrammet 

visar på ett antal alternativ och i kombination med den 

nya detaljplanen som Lessebo kommun antagit för 

Stationsgatan kan det bli ett mer sammanhållet centrum 

i Lessebo, säger samhällsbyggnadschef Conny Axelsson. 

- Fler bostäder och verksamheter planeras i kommunen 

för att uppnå utvecklingsstrategins mål om att vara 

10 000 invånare år 2025, säger kommunchef Christina 

Nyquist. Vi har många processer igång och vi håller ihop 

arbetet med en röd tråd genom utvecklingsstrategins 

mål och vår vision om hållbarhet, livskvalitet och boende 

nära naturen. 

Några av förslagen: 

- Olika förslag på nya busstorg
- Förskola
- Äldreboende 

- Pendlarparkering 

Skissbilder på stationsområdet
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Nationaldag 2020

Var vattensmart

Annorlunda nationaldag
Det blir en annorlunda nationaldag i år. Det traditionella firandet i parken Intaget i 
Lessebo ställs in med anledning av Corona och uppmaningen att avstånd ska hållas. 

En viktig del av nationaldagen är firandet av nya svenska medborgare. De som 
anmält intresse till kommunen att vara med på firandet kommer kontaktas och 
medborgarskapsceremonin genomförs på annat sätt än på nationaldagen. 

På nationaldagen brukar kultur- och fritidspristagarna uppmärksammas. Mer 
information kring pristagare kommer presenteras vid senare tillfälle. 

På förra årets nationaldag uppmärksammades Bertil Vallien. Med många år som 
formgivare i den småländska glasindustrin är Bertil Vallien idag världskänd men 
också tätt förknippad med Sverige och Småland. Hans lokala förankring i Glasriket 
och Kosta har gjorde att valet hamnade på honom som kommunambassadör. 

Bertil Vallien hade varit en av huvudpersonerna under den stora glaskonferensen som GAS, Glass Art Society, skulle 
genomfört i maj. Konferensen är inställd med anledning av Corona. Bertil Vallien beskrevs av arrangörerna som en 
rockstar. Flera deltagare på konferensen hade bokat in sig på specialvisningar för att se formgivaren jobba live. 

Lessebo kommun tar tillfället i akt att uppmärksamma Bertil Vallien som kommunambassadör en gång till. Bertil 
Valliens devis som formgivare säger mycket om det avtryck som Glasriket gjort i världen: ” Jag arbetar gärna 
med teman. I glaset finns möjligheter som inget annat material kan erbjuda. Det är som att ösa ur en vulkan, där 
den glödande massan snabbt förvandlas till is. Att i rätt ögonblick fånga uttrycket, ljuset och avlocka glaset dess 
hemligheter är utmaningen.”

Snart drar vi igång kampanjen Vattensmart igen!
Vi är vana vid att det alltid finns vatten i kranen, duschen och i trädgårdsslangen. Men vatten är ingen självklarhet. I 
perioder är det låga grundvattennivåer i Kronobergs län och låga vattennivåer i många sjöar och vattendrag. Lessebo 
kommun deltar i kampanjen Vattensmart som handlar om att vara sparsam med vattnet.

Var rädd om vattnet
Vi mäter och bevakar vattennivåerna kontinuerligt i de olika vattentäkterna i kommunen. Även om det i dagsläget 
finns tillräckligt med vatten för att klara av kommunens vattenförsörjning kan du alltid göra en insats genom att vara 
sparsam med vattnet. Små förändringar i vardagen gör skillnad. Varje droppe räknas. 

Här kommer våra bästa tips:

Diska smartare; undvik handdisk och diska med full maskin.

Tvätta dig smartare; ta korta duschar och undvik att låta kranen rinna när du borstar tänderna.

Laga läckor; bytt ut packningar i droppande kranar.

Ta vara på regnvattnet; samla regnvattnet i en tunna  
och använd det till trädgårdsbevattning.

På lessebo.se/vattensmart kan du läsa mer 
om hur du kan bli vattensmart.

Foto: Kosta Boda
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Bokslut 2019

Nu är snabbladdaren här!
Lessebo kommun har fått sin första snabbladdare för elbilsladdning.  
Snabbladdaren hittar du på parkeringen vid Coop Konsum i Lessebo.  
Att ladda elbilen med snabbladdaren tar cirka 20 minuter. 

Sedan tidigare finns ”vanliga” laddstolpar på följande platser i  
kommunen: 

• Parkeringen vid Coop Konsum i Lessebo
• Hovmantorps station
• Vid hotellet i Kosta
• Glasbruket i Skruv

Kom ihåg att all el du tankar inom Lessebo kommun är 100 % förnybar!

Från och med februari 2020 är samtliga laddare som Lessebo kommun erhåller utrustade med betalsystem. Betal- 
systemet som kommunen har valt är från företaget Bee Charging Solutions, som är en av Sveriges största laddoperatörer 
för elbilsladdning. För att kunna ladda elbilen vid någon av kommunens laddstolpar behöver man antingen ladda ner en 
app eller skaffa ett laddkort från Bee. Bee har olika typer av abonnemang. Besök gärna www.bee.se för mer information.

Priser
• 5 kr/kWh för snabbladdning (likströmsladdning). Snabbladdningsstation finns endast vid Coop Konsumparkeringen  
  i Lessebo.

• 3 kr/kWh för övriga laddstolpar (växelströmsladdning)

Hur mycket kostar det per mil att köra elbil?

• En mindre biltyp drar cirka  
  1,5 kWh per mil.

• En stor biltyp drar cirka  
  2,25 kWh per mil. Vill du kontakta vår energi– och  

klimatrådgivare? 
Ring Åsa Garp på 0478-125 13 eller 
mejla asa.garp@lessebo.se

Miljörutan

Bokslut 2019
Ett förslag till årsredovisning har nu lämnat kommunstyrelsen på väg för 
beslut i Kommunfullmäktige. Det handlar om Lessebo kommuns  
verksamhet för 2019 och det visar på ett plusresultat på sista raden,  
underskott i verksamheterna och stora genomförda investeringar.

I årsredovisningen går det att läsa att kommunen hade 888 anställda 2019. 
Det är något färre än 2018. Årets resultat landar på 8,8 miljoner kronor i 
överskott. De totala kostnaderna uppgick till 670 miljoner kronor.

- Det är därför extra glädjande att det under 2019 påbörjats och färdigställts flera olika bostadsprojekt, både i vår egen 
och i privat regi i alla våra tätorter. Vi har även byggt ut skolan i Hovmantorp och den nya förskolan Galaxen i Lessebo,  
som togs i drift i början av 2020, säger Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande.

Totalt genomfördes investeringar på 88 miljoner kronor under 2019. Antalet invånare landade på 8733 i slutet på 2019. 
Lessebo kommun har ett uttalat mål att nå 10 000 invånare till år 2025.

- Alla områden inom våra verksamheter är viktiga för att en kommun ska fungera på ett så bra sätt som möjligt till nytta 
för våra invånare, fortsätter Lars Altgård. Jag vill därför avsluta med att skicka ett tack till alla medarbetare. Ni är det 
viktigaste vi har.



Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 
www.lessebo.se 

#hemmatipset

Har du  
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!

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 något smultronställe? Skicka in dina 
bilder till vår fototävling!
Nu är det läge att se vår fina kommun med nya ögon eller att upptäcka 
vårt spännande Småland! I år har vi ’smultronställen i Lessebo kommun’ 
som tema i kommunkalendern. Har du bra bilder som är tagna i 
Lessebo kommun? Skicka in dina finaste bilder och var med i vår årliga 
fototävling. 12 bilder ska vara med i kommunkalender 2021, en för varje 
månad. Bilderna ska vara oss tillhanda senast den 1 oktober 2020 och 
skickas till foto@lessebo.se. 

Läs mer om vad som gäller på lessebo.se/fototavling.
Fotograf: Erika Gülich

Sommaren 2020 - Upptäck naturen och 
besöksmål nära dig! Coronapandemin 
gör att sommaren blir annorlunda för 
alla. Håll dig nära ditt hem och håll 
avstånd till de du möter. 
Sommaren 2020 blir en annorlunda sommar. Det blir en sommar 
som kan fyllas med många nya upptäckter i sitt närområde, istället 
för långväga resande. Vi har magisk natur utanför knuten och 
många fina besöksmål som du inte har upptäckt än. 

Mia Lundholm, som jobbar med besöksnäring och 
destinationsutveckling på Lessebo kommun, uppmuntrar till att 
hemestra, det vill säga att vara turist på hemmaplan. Om läget 
tillåter det förstås. Det är ett sätt att stötta lokala företag och 
hjälpa dem genom krisen. Ät, shoppa, upplev och kanske unna 
dig en hemester på ett mysigt, lokalt hotell. 

- Det är en ständig avvägning i att stötta företagare och 
samtidigt mana till försiktighet och göra det man gör på ett 
säkert sätt. Man får ju hålla koll på och ta i akt de rekommendationer som gäller, från dag till dag. Våra företag behöver 
besökare samtidigt som vi får förhålla oss till och stödja de begränsingarna som gäller. De flesta ställen har gjort 
anpassningar för att skapa säkerhet i samband med Corona. Sen får vi fortsätta att tänka på varandra , hålla huvudet 
kallt, hjärtat varmt och händerna rena! 

Förutsättningarna för företagare har förändrats i grunden 
och aldrig har det varit viktigare än nu att stödja lokala 
företag, men det ska ske på ett säkert sätt. Här är några  
råd från Region Kronoberg:

• Stanna hemma om du har förkylningssymptom. 
• Håll avstånd till varandra.
• Skydda äldre personer och riskgrupper.

• Hosta eller nys i armvecket.

• Tvätta händerna ofta och noga med tvål och varmt 
 vatten. Läs på 1177 hur du gör.
• Se till att det är glest mellan borden när du sätter dig  
 på en restaurang. Använd gärna en uteservering om  
 det finns.

För aktuell information hänvisar vi till 
 folkhalsomyndigheten.se


