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Den här tidningen trycktes den 8 april. Vi reserverar oss för eventuella ändringar  

och fel på grund av det rådande läget med coronaviruset.

Lessebo kommun 50 år!
Lessebo kommun firar 50 år. Den 1 
januari 1971 var första dagen för den nya 
kommunen. Samma år bildades också de 

flesta andra svenska kommuner som finns i dag. Det var 
en stor kommunreform som genomfördes där mindre 
kommuner slogs samman till större. 

Lessebo kommun bildades i huvudsak av dåvarande 
Lessebo köping, Hovmantorps köping samt 
landskommunerna Ekeberga och Ljuder. Det är också 
dessa fyra delar som idag ofta benämns som Lessebo 
kommuns tätorter: Lessebo, Hovmantorp, Kosta och 
Skruv. 

Vi längtar alla
Nu har coronapandemin pågått i mer än ett år. Vi 
längtar alla till ett mer normalt liv då vi kan träffa våra nära 
och kära och kanske helt nya människor utan att behöva 
tänka på avstånd varje gång. Vi kan såhär i backspegeln 
konstatera att Lessebo kommun fick de första  
konstaterade fallen ganska sent in i pandemin. Det har 
gjort att vi i skrivande stund haft relativt få smittfall. Men 
vi vet att det kan vända snabbt. I takt med att mer  
smittsamma mutationer av viruset tar vid så kan det 
snabbt bli många nya smittade.   

Vaccin
Vi kan fortfarande hjälpas åt genom att följa de  
rekommendationer som finns. Det gäller även för de 
som fått vaccin. Region Kronoberg ansvarar för  
vaccineringen och följ därför deras information kring 
när det är dags att vaccinera dig. Vi kommer hjälpa till 
att informera om vad som gäller kring vaccineringen.  

Gör en lokal utflykt - luften är fri
Det finns många spännande besöksmål runt om i vår 
kommun och i närområdet. Vad som kommer gälla för 
resor och liknande i sommar vet vi inte ännu. Men om 
man får så hoppas vi att ni besöker glasbruk,  
matställen och andra platser runt om i Glasriket och i 
Lessebo kommun. Följ också det som gäller på  
restauranger och i affärer. Bryter du mot det så  
drabbar det företaget som i värsta fall kan behöva 
stänga.  

Det är friluftslivets år och det finns flera elljusspår, 
utegym och badplatser runt om i Lessebo kommun. 
Friluftlivets år går under rubriken ‘Luften är fri’. Läs mer 
om detta på baksidan. 

Trygghet
Passa på att anmäla platser som du ser som otrygga.  
Vi kommer under maj månad genomföra  
trygghetsvandringar på ett så coronasäkert sätt som 
möjligt, vilket gör att vi kommer ta in information i 
förväg. Du kan anmäla platser på vår hemsida. Du  
hittar mer om hur vi jobbar med trygghet i detta  
nummer av Kommunnytt.  

Vi önskar er alla en fortsatt bra vår!  

Brev från Christina och Lars

Christina Nyquist, kommunchef
Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande
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Biblioteket

Lessebobibblans 
bokcirkel
Gillar du att läsa och vill dela 
dina läsupplevelser med andra? 
Just nu söker vi deltagare till vår 
digitala bokcirkel, Lessebobibblans 
bokcirkel. Vi läser utvalda böcker 
och diskuterar sedan innehållet 
tillsammans. 

Vill du vara med? Sök upp 
Lessebobibblans bokcirkel på 
Facebook och ansök om att gå med.

Ordinarie öppettider
HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO 
Telefon 0478-125 66

Måndag, onsdag  10 - 16 
Tisdag   10 - 13 
Torsdag   13 - 18 
Fredag   10 - 15

HOVMANTORPS BIBLIOTEK 
Telefon 0478- 128 08

Måndag   14 - 18 
Tisdag     9 - 13 
Onsdag, torsdag, fredag 13 - 16

KOSTA BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 12

Tisdag   10 - 13 
Torsdag   14 - 18

SKRUVS BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 10

Måndag  14 - 18 
Onsdag  14 - 17 
Meröppet, alla dagar i veckan 7 - 22

Juni-augusti kan öppettiderna vara 
begränsade.

Boken kommer hem till dig... 
... är en gratis service för dig som inte 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. Vi tar emot bokbeställningar på torsdagar kl. 10-12 via telefon 
0478–125 65.

Meröppet – vad är det? 
Bibliotek som har meröppet kan du besöka även när personal inte finns på plats, alltså 
utanför de ordinarie öppettiderna. Det betyder att du har fler möjligheter att hitta tider 
som passar just dig att använda biblioteket. Om du behöver personlig service är du 
välkommen under bibliotekens bemannade öppettider.  
Skruvs bibliotek är idag ett välbesökt meröppet bibliotek som du kan besöka 7-22 alla 
dagar om året. Och vi kan med glädje meddela att även Hovmantorps bibliotek är på 
gång att bli ett meröppet bibliotek. Mer information om meröppet på Hovmantorps 
bibliotek kommer under våren. Håll utkik på bibliotekets hemsida: bibliotek.lessebo.se.

Take away-lån
Beställ Take away-lån och hämta utanför biblioteket. Reservera det du vill 
låna via webben, ring eller mejla till biblioteket så hjälper vi dig. Din bokkasse 
hämtas utanför biblioteket enligt överenskommelse under bibliotekets 
öppettider. För mer information om Take away-lån och beställningar kontakta 
biblioteket via telefon: 0478-125 66 eller mejl: biblioteket@lessebo.se.

Nytt projekt för barn 
och föräldrar 
Biblioteket har fått projektpengar från 
Kulturrådet för att arbeta med språk och 
läsning för barn 0-6 år. Vi vill ge en grund 
för små barn att utveckla sitt språk och 
ordförråd. Det ger större möjligheter för 
barnen senare i livet och i skolan. 

Kristina Hörberg arbetar som projekt-
ansvarig på biblioteket. ”Det viktigaste 
med projektet är att få fler föräldrar att 
läsa tillsammans med sina barn. För att 
nå så många barn och föräldrar som 
möjligt har vi involverat förskolorna och 
barnhälsovården i kommunen.” 

Hur kommer  
projektet att synas?  
För vårdnadshavare med barn i 
målgruppen kommer vi att skicka ut 
informationsmaterial via förskolorna. Det 
kommer vara information om varför och 
hur man högläser, tips på bra böcker och 
appar.

Tanken är också att träffa så många barn 
och föräldrar som möjligt, vilket är en 
utmaning under pandemin. Än så länge 
har vi börjat med digitala träffar där vi 
sjunger och ramsar tillsammans. 

Under hösten kommer vi även att starta 
upp utmaningen Läs 1000 böcker före 
F-klass. 

Vad kommer 
mer att hända 
under året?  
Personal på 
förskolorna kommer 
att få fortbildning 
inom olika teman 
som stimulerar 
språkutveckling.

Illustratör: Matilda Ruta
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Socialförvaltningen

Har du behov av bostadsanpassning?
För att ha möjlighet att bo kvar och vara självständig i sin 
bostad vid en funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, 
synnedsättning, dålig balans eller nedsatt minne, kan man ansöka om 
bostadsanpassningsbidrag. Det kan exempelvis vara att byta badkar 
till duschplats, ta bort trösklar, sätta ramp eller räcke i trappa,  bredda 
dörröppningar eller installera spistimer. Det ska finnas en tydlig 
koppling mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder som behöver 
göras och det ska heller inte gå att åtgärda på annat sätt, som med 
hjälpmedel eller träning. 

För att få bostadsanpassningsbidrag behövs ett intyg från en 
arbetsterapeut eller läkare som kan styrka att anpassningen är 
nödvändig. Har du behov av att ansöka om bostadsanpassningsbidrag 
kan du ta kontakt med kommunens reception på 0478-125 00.

Gång- och cykelvägar

Satsningar på kollektivtrafik och trafiksäkerhet

Utbyggnaden av vårt gång- och cykelvägnät kommer att fortsätta 
under året med hjälp av bidrag från Region Kronoberg och Trafikverket. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-22 om att bygga fyra nya 
cykelvägar i Lessebo kommun. Två i Hovmantorp vid Udden där GBJ ska bygga 
26 nya bostäder och från strandpromenaden till Strandgatan. I Lessebo 
ska nuvarande gång- och cykelväg från Kronobergsgatan till Storgatan och 
från Åkerhultsvägen till Storgatan förlängas. Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatsen vid Hovmantorps station planeras att ske under sommaren. 

För mer information kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på 
samhallsbyggnad@lessebo.se.

Stöd till unga som varken arbetar eller 
studerar
Det finns många unga personer i vår kommun som varken 
har jobb eller studerar. Detta leder ofta till social isolering 
och ensamhet och kan vara mycket svårt att bryta. Lessebo 
kommun erbjuder nu stödinsatser till unga i åldersgruppen 
19–29 som varken arbetar eller studerar. 

Vi har skapat en arbetsgrupp med kurator och biträdande 
rektor på gymnasiet, enhetschef för socialpsykiatrin, 
boendestödjare, psykiatrisjuksköterska och socialsekreterare 
på barn och familj. Behoven av stöd kan se olika ut, vi anpassar 
stödet efter den enskilde ungdomens behov. 

För att komma i kontakt med arbetsgruppen kan du som är ung eller vårdnadshavare kontakta 
kommunens reception på 0478-125 00. 
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Barn & skola

Lessebo kulturskola - 
den inställda turnén som blev 
en spelfilm
Kulturskolan premiärvisade sin första ”riktiga” spelfilm, 
Knyttet, för allmänheten under sportlovet.

Rektor Jimmy Täck berättar: - Vi har tidigare skickat 
ut filmen till förskolorna, så de har fått premiärvisa 
den för barnen. Projektet var tänkt som en enkel 
förskoleturné vårterminen 2020 där agerandet skulle 
ske direkt på golvet i en cirkel av barn. 

- Under rådande pandemi var inte detta möjligt så vi 
ställde om och spelade in en film istället. Detta för att 
inte försumma alla elevers repetitionsarbete.

Eleverna på Lessebo gymnasieskola har drivit 
egna UF-företag
Under en vecka i november ställde tio olika UF-företag ut sina produkter 
och tjänster. Det fanns möjlighet för klasskamrater och personal att lägga 
beställningar samt handla. Det fanns bland annat kakor, tröjor och tavlor till 
försäljning. 

- När eleverna arbetar med sina UF-företag så utvecklas och växer de. De får 
också en första kontakt med näringslivet vilket är bra för framtiden.

- När man får arbeta praktiskt med entreprenörskap i skolan blir 
undervisningen verklighetsförankrad, säger Camilla Linnér, lärare på 
Lessebo gymnasieskola.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet ger barn 
och ungdomar möjlighet att 
träna och utveckla sin kreativitet, 
företagsamhet och sitt 
entreprenörskap. Under ett läsår 
ska eleverna, under skoltid, starta, 
driva och avveckla sitt företag. 

Ung Företagsamhet har läromedel 
för alla åldrar – från lågstadiet till 
gymnasiet.

Läs mer på ungforetagsamhet.se

Barnens bästa gäller!
Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar 
arbetsformer och samarbete med varandra för barnens 
bästa. Det handlar om att samordna sina insatser när 
flera organisationer arbetar med ett barn. Det kan handla 
om skola, förskola, barnavårdscentral och socialtjänst. 
Det regionala arbetet i Kronoberg har inspirerats av 
Skottlandsmodellen som är ett arbetssätt för hur man 
arbetar med barn som är aktuella hos flera aktörer. 

I Lessebo kommun arbetar framförallt socialförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen med frågorna.  

Bland annat har ett utvecklingsarbete gjorts kring elevers närvaro. Syftet har varit att tidigt upptäcka frånvaro och 
förebygga att det blir för mycket. I materialet finns stöd till personal i skolan.  

- Det finns små tecken som man som lärare och rektor ska vara uppmärksamma på, säger Jonna Niemi som arbetar 
på Lessebo kommuns centrala elevhälsa. Det kan handla om att en elev inte vill komma till skolan på morgonen eller 
att den ringer hem ofta. 

Just nu arbetas det med rutiner och kontakter. Tanken är att ju mer de olika aktörerna runt ett barn samarbetar 
desto bättre kommer insatserna att fungera. 

Filmen kan ses på Kulturskolans YouTube-kanal 
eller via lessebo.se/pedagoglessebo.
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Näringslivet i Lessebo

Ny gatubelysning sparar el

NyföretagarCentrum
Lessebo kommun är sedan januari 
2021 partner till NyföretagarCentrum. 
Organisationen är en av de 
rådgivande och företagsfrämjande 
aktörer som behövs för att öka 

nyföretagandet i Lessebo kommun. 

- Vi får tillgång till professionell rådgivning av erfarna coacher som 
verkligen kan fokusera på att genomlysa affärsidén och stötta dig 
som vill driva eget, säger Karin Bååth som är näringslivschef i Lessebo 
kommun. 

Avtalet mellan Lessebo kommun och NyföretagarCentrum innebär en 
satsning på nyföretagande i Lessebo kommun. NyföretagarCentrum ger 
dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – 
kostnadsfri rådgivning.

Walk ’n Talk
Lessebo kommun för gärna dialog med 
kommunens företag. Det är däremot svårt numera 
att träffas i större grupper men vi ses gärna under 
säkra former på en Walk ’n Talk utomhus. 

Företagen kan nu boka in politikerna i 
kommunstyrelsens presidie och kommunchef för 
samtal. 

Bokning sker via näringslivschef Karin Bååth, 
0478-125 60.

Lessebo kommun arbetar just nu med att byta ut gatubelysning till mer energisnål 
LED-belysning. Syftet är att spara miljön och minska kostnader för el. I Lessebo 
kommuns Energi-, miljö- och klimatstrategiska program slås fast att kommunen ska 
vara fossilfri från 2040. I det undertecknade Borgmästaravtalet åtar sig Lessebo 
kommun att minska de fossila koldioxidutsläppen med 62% mellan 2002 och 2030. 
Ett sätt att göra detta är att installera energisnål belysning. 

- Vi har bytt ut ungefär 40% av våra gatlysen och i oktober minskade elförbrukningen 
med 25% jämfört med tidigare år, säger samhällsbyggnadschef Conny Axelsson. 
Energiförbrukning för belysningen har minskat med 10% under året.  

Arbetet med att byta ut lamporna sker löpande. Lessebo kommun kommer 
att byta ut den gatubelysning som kommunen äger. Trafikverket ansvarar för 
genomfartsgatorna i Lessebo, Hovmantorp och Skruv. 

När den mörkare årstiden närmar sig blir också många uppmärksamma på att det 
finns gatlyktor som inte fungerar. Den nya LED-belysningen håller längre vilket gör 
att det behövs mindre arbetstid till reparationer. Utbytet av LED på vår gatubelysning 
påbörjades i augusti 2020 och skall vara färdigställd till sommaren 2021. 

Visste du att....

...du kan felanmäla belysning 
och lämna in synpunkter via 
ett formulär på lessebo.se/
synpunkter?

Stöd för företagare
I december 2020 beslutade Lessebo 
kommun om fortsatta åtgärder för 
att stötta kommunens näringsliv. I sitt 
beslut pekade kommunstyrelsen ut att 
man uppmuntrar samtliga förvaltningar 
och bolag i kommunkoncernen att i sina 
kontakter med näringslivet anstränga sig för 
att underlätta för näringslivet. Tolkningen 
av fastställda regler och rutiner ska vara 
positiva och till förmån för näringslivet. 

Mer om vad som ingår i beslutet finns att 
läsa på www.lessebo.se/naringsliv.  

Foto: Walk ’n Talk 2019
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Trygghet

Skattereduktion för grön teknik

Du vet väl om att du från och med 1 januari 2021 kan få skattereduktion för 
delar av kostnaden om du anlitar ett företag för att installera grön teknik? 

Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent vid installation av system för lagring av  
egenproducerad el eller av laddningspunkt för elfordon. 

Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag, och du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för  
installation av grön teknik per år. Tänk också på att företaget du anlitar måste vara godkänt för F-skatt för att kunna få 
utbetalning för grön teknik. 

Går du i tankar på att skaffa solceller?  
Eller kanske en hybridbil eller elbil? 
Kontakta då kommunens  
energi- och klimatrådgivare så hjälper 
han dig genom att svara på dina 
frågor eller funderingar.

Medborgarlöfte med polisen
Lessebo kommun och Lokalpolisområde Nybro har förnyat det medborgarlöfte som gäller mellan kommun och po-
lis. Syftet med löftet är att samverka för ökad trygghet. Det som ligger till underlag för medborgarlöftet är polisens 
trygghetsundersökning och de trygghetsvandringar och medborgardialoger som Lessebo kommun genomför.

Medborgarlöftet tar upp att det finns en oro för att vara ute på kvällarna. Det finns en oro för unga som stökar  
och för buskörning med höga hastigheter. Bland medborgarna finns också en oro för inbrott.

Kommunen har ett nära samarbete med polisen och  
kommer fortsätta arbeta med att skapa trygghet utifrån  
det medborgarna upplever. 

Exempel på åtgärder som ingår i medborgarlöftet:

- Ökad patrullering av polisen på otrygga platser
- Snabb samverkan i BRÅ, det lokala brottsförebyggande   
 rådet
- Arbeta för fler områden med Grannsamverkan
- Kommunen ska skapa meningsfulla aktiviteter för  
 ungdomar 
- Polisen genomför trafikkontroller

Vill du ha mer information om vårt  
energi– och miljöarbete? 
Ring Marcus Ekström på 0478-125 49 eller 
mejla marcus.ekstrom@lessebo.se

Vuxenvandrare
Att vårdnadshavare ska 
ta sitt ansvar är en  
självklarhet. Även du 

som inte är vårdnadshavare kan göra en insats för våra 
barn och ungdomar.

Syftet med vuxenvandrarna är att skapa kontakt och en 
relation med unga personer som befinner sig ute på 
kvällar och helger. Det viktigaste för en vuxenvandrare 
är att vara social och en förebild för dem man träffar på. 
Det handlar om att vara ett medmänskligt stöd.

En vuxenvandrare ska:

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

Vuxenvandrare ska ej förväxlas med grannsamverkan. 
Vuxenvandrare skapar relationer till skillnad från  
grannsamverkan som handlar om att förebygga brott 
och ha kontakt med sina grannar.

Miljörutan

Lars Altgård och lokalpolisområdeschef Lotta Petersson

Du kan anmäla intresse via  
lessebo.se/vuxenvandrare



Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 
www.lessebo.se 

Kultur & fritid

Upptäck naturen och 
besöksmål nära dig! Håll 
dig nära ditt hem och håll 
avstånd till de du möter. 
Sommaren kan fyllas med många nya 
upptäckter i närområdet, istället för långväga 
resande. Vi har magisk natur utanför knuten 
och många fina besöksmål som du kanske 
inte har upptäckt än. Samtidigt stöttar du våra 
lokala företag. Ät, shoppa, upplev och kanske 
unna dig en hemester på ett mysigt, lokalt 
hotell. Om läget tillåter det förstås. 

Vill du starta ställplats?  
Har du mark och vill etablera en ställplats? I Glasriket 
pågår ett projekt om att öka husbilsturismen, för det är 
hett med husbil! En ställplats avser en plats där husbilar 
kan stanna över natten eller en kortare period. Den 
bör vara tillgänglig för ankomst och avresa under hela 
dygnet. 

Läs mer på www.glasriket.se 

Ödehus
Lessebo kommun arbetar med 
ett projekt kring ödehus och har 
skickat ut brev till fastighetsägare 
som har hus som ingen bor i. 
Intresset är stort och hittills har 
över 130 personer visat intresse 
av att veta mer om renovering av 
ödehus. 

Nu kan du följa Emelie och 
Robban som bloggar om 
renovering av sitt ödehus på 
lessebo.se/odehusbloggen. 

Mer information finns på  
www.lessebo.se/odehus

Renovering av 
Folkets hus
Det pågår just nu 
renovering av gamla 
Folkets hus mitt i 
Lessebo. Byggnaden 
där det idag finns 
bibliotek kommer 
kompletteras med fritidsgård och kulturskola. 

Inför renoveringen har en antikvarisk förundersökning gjorts. I 
den finns en rekommendation om att byggnadens tre entrédörrar 
återställs.  Invigning av de nya lokalerna planeras till sommaren. 

Glöm inte att skicka in dina bilder till 
vår fototävling! 
Bilderna ska vara oss tillhanda senast den  
1 oktober 2021 och skickas till foto@lessebo.se. 

Luften är fri - Friluftslivets år
Luften är fri är ett projekt av Svenskt Friluftsliv med stöd av 
Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv. 
Varje månad under året har olika teman för att belysa friluftslivets olika 
delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv 
arrangera aktiviteter fär att få fler att prova friluftsliv.  
Kolla på luftenarfri.nu för att se vilka aktiviteter som passar dig!

Tips om vad du kan göra hittar du på bland 
annat på glasriket.se och visitsmaland.se. På 
hemmatipset.se hittar du fikatips, naturtips  
och tips från alla som har skickat in egna tips. 

Håll koll på Kultur och 
fritids utbud och följ oss på  
Instagram  #kulturfritid.
lessebokommun 

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


