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Vi har trygghet på agendan
Lessebo kommun är en lugn kommun med relativt få brott. 
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår kommun.  
De senaste åren har vi på många olika sätt arbetat med  
trafiksäkerhet, äldres säkerhet, vattensäkerhet och  
trygghetsvandringar. Arbetet kommer att fortsätta under året 
och vid höstens medborgardialoger kommer vi att redovisa 
det arbetet som genomförts. 

Påverka utvecklingen av din kommun
Vi tillhandahåller tjänster inom flera områden för dig som bor 
och verkar i kommunen och vi möts genom hela livet fast man 
kanske inte alltid tänker på det. Därför är det viktigt för oss att 
veta hur nöjd du är med vårt arbete. Till hösten kommer vi  
därför att skicka ut enkät, där slumpvis utvalda invånare får 
svara på hur de ser på kommunen. I samma undersökning 2013 
och 2015 var det många av er som ville att vi skulle prioritera 
frågor kring miljö, fritid, trygghet och bostäder, vilket vi också 
har gjort.

Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att besvara  
enkäten och är med och påverkar utvecklingen av vår  
kommun. Jag hoppas också att höstens medborgardialoger blir 
lika välbesökta som förra året. Då har du ytterligare ett tillfälle 
att ge din syn på kommunen. 

Miljöarbetet
Under de senaste åren har vi arbetat mer med klimatfrågor, och 
under våren har politiken antagit en ny energi- och miljöplan 
som visar vägen för vårt framtida arbete. Vi har även skrivit  
under åtta miljömålslöften, ett bidrag till att vi kan  
överlämna ett samhälle till våra barn där en del stora miljö-
problem är lösta.

Fritidsutbudet
I vår kommun finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Allt från 
schack till dragkamp och från Hagaslätts motorbana till vår 
prisade kulturskola. 

Översiktsplanen och bostäder
Vi arbetar idag fram en ny översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och 
stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är därmed en vision om kommunens framtida 
utveckling. Parallellt med detta arbetar vi också med  
framtagande av en bostadsförsörjningsplan som är ett viktigt

  

verktyg för en långsiktig utveckling och planering av bostäder i 
kommunen.
 
Hastighetsplanen
För att minska antal olyckor och öka trafiksäkerheten kommer vi 
att införa nya hastighetsgränser i samtliga tätorter i kommunen.  
Det bidrar också till minskat buller och en mer trivsam och  
attraktiv boendemiljö när hastigheten sänks.

Bästa hemtjänsten
Vi är väldigt stolta att kunna säga att Lessebo kommun har den 
bästa hemtjänsten i Sverige. Det visar Socialstyrelsen i sin årliga 
öppna jämförelse. Vi luter oss inte tillbaka och är nöjda med 
detta, utan fortsätta att utveckla oss.

Beredskapsveckan 8-14 maj
Denna vecka har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
organiserat en beredskapsvecka i landet. Syftet är att få dig att 
tänka på hur du kan förbereda dig för att klara vardagens behov 
vid en samhällsstörning. I detta nummer av Kommunnytt hittar 
du tips och exempel på hur vi jobbar med att bidra till ett säkert 
och tryggt samhälle. 
Vilka aktiviteter som sker under veckan hittar du i vår  
evenemangskalender på lessebo.se.

Ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål!
Vi är en del av ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål. Till oss 
kommer ca 800.000 personer varje år för att uppleva spännande 
kultur- och industrimiljöer, ett utsökt hantverk i både glas och 
papper, attraktiva badsjöar och fin natur. 

Passa på och njut av sommaren 
när den väl är här! Det ska jag 
göra och samtidigt ladda inför en 
spännande och händelserik höst 
med många nya härliga  
utmaningar. 

Med dessa ord vill jag önska er 
en riktigt trevlig sommar!

Christinas ruta

Christina Nyquist, kommunchef
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Bada tryggt i sommar

Flytvästar att låna!
Du vet väl att det finns en flytvästdepå på 
Gökaskratts camping? Där kan du låna en 
flytväst utan kostnad.

Friluftsbad
Det finns gott om sjöar i vår kommun, hitta din egen favoritsjö! 
Lessebo kommun har fyra badplatser:

• Läen, Lessebo badplats vid Djurhult
• Rottnen, Hovmantorp vid Gökaskratt
• Hyllsjön, rastplats vid Strömbergshyttan
• Badsjön, Skruv

Kommunen har placerat ut livbojar vid vattnet. Meddela oss om 
du ser en livboj som är obrukbar eller vandaliserad, så ser vi till 
att den lagas eller byts ut. Ring via växeln 0478-125 00 eller gå in 
på lessebo.se för att lämna synpunkter.

Öka säkerheten vid bad
Både på Kvarndammskolan i Hovmantorp 
och på Björkskolan i Skruv finns mindre 
inomhusbad. I Kosta finns det en utomhus-
bassäng. Ibland får kommunen frågan om 
det finns badvakter vid våra simbassänger 
eller utebad. Svaret är tyvärr nej. Alla badar 
på eget ansvar och som föräldrar har du  
ansvar för ditt barn. 

Tänk på att små barn drunknar tyst. De 
skriker inte eller fäktar med armarna utan 
andas in vatten och sjunker eller flyter med 
huvudet nedåt. Var alltid nära ditt barn när 
det badar!

Sommarsimskola i Kosta
Sommar 2017 planeras det en simskola i Kosta varmvattenbassäng. Det är kostnadsfritt för barn och unga från 6 år.   
Simskolan finansieras med hjälp av medel från Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor. Begränsat antal 
platser! Anmäl dig via http://bokning.solvandanssimforening.se. Bokningen öppnar i slutet av maj. Välkommen!

Ett budskap som 
inte får drunkna.
Tänk på att du har ansvar för ditt  
barn hela tiden på badet.

!

Biblioteket

Håll gärna utkik på bibliotek.lessebo.se för våra evenemang  
för både barn och vuxna!

Sommarlovsläsning
Förutom den populära Sommarboken där barn från 
lågstadieåldern och upp till gymnasiet läser böcker 
under sommarlovet så välkomnar vi nu även Sago-
sommar för de allra yngsta. 

Föräldrar, mor-/farföräldrar eller andra vuxna 
högläser tillsammans med barnet, fyller i sitt 
läshäfte och får sedan en bokgåva i present från 
biblioteket. 

Håll utkik efter våra läshäften som finns att hämta 
på biblioteken från och med skolavslutningsveckan.

Sommaröppettider
Från 19 juni - 21 augusti har vi ändrade 
öppettider på biblioteken. Kolla på 
hemsidan eller kontakta personalen på 
biblioteken.

Lessebo 0478-125 66

Hovmantorp 0478- 128 08

Kosta 0478-128 12

Skruv 0478-128 10

OBS! 23 och 24 juni har  
biblioteken stängt.

Välkommen!
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Felanmälan gatubelysning
För att ha en trygg utemiljö för alla är det viktigt att  
gatubelysningen fungerar. Ser du någon som är trasig,  
hör av dig till oss!

Du kan felanmäla trasig gatubelysning på  
lessebo.se under knappen Synpunkter och  
felanmälan.

Du kan också kontakta växeln via 0478-125 00.

- Det var en del administration för att 
starta upp Grannsamverkan men det var 
det värt! Nu hjälps vi åt att ha uppsikt 
över varandras hem vilket ökar trygg-
heten, berättar Mona.

I och med att Mona och Marianne är 
kontaktombud så får de regelbundet 
information från polisen kring vilka 
vardagsbrott som sker i området. Det 
kan vara allt från inbrott till diesel-
stölder. De delar sedan snabbt vidare 
informationen till sina grannar.

- Grannsamverkans ökade medvetenhet 
och iakttagelser är viktiga för polisen. För 
att grannsamverkan ska fungerar krävs  

engagerade eldsjälar som samordnar, 
precis som Mona och Marianne har gjort, 
berättar kommunpolis Pär-Axel Tobiazon.

Grannsamverkan kan ske både i villa-
områden och i flerfamiljshus. En väl 
genomförd Grannsamverkan kan minska 
en del av de så kallade vardagsbrotten 
som till exempel inbrott, skadegörelse 
och även vissa brott mot person.

 Grannsamverkan minskar brottsligheten!
Efter ett inbrott i bostaden började Mona Åström att fundera på att starta Grannsamverkan. Hon kontaktade Stina 
Åkesson på Polisen och fick tips och råd, samt informationsmaterial. Tillsammans med grannen Marianne Borg är hon 
numera kontaktombud för Grannsamverkan på Kronvägen i Hovmantorp.

Mobila  
poliskontoret i 
Lessebo och Skruv 
Det är viktigt att alla brott  
anmälas. Du kan även lämna tips 
till polisen. Det görs på telefon 
11414, via polisen.se eller via 

polisens mobila kontor. Det mobila kontoret är bemannat 
av Ivar Hultqvist och Bo Salomonsson som besöker vår 
kommun udda måndagar:

 Lessebo, Coop kl. 10.00-12.00
 Skruv, vid affären kl. 13.00-14.00

Trygghet, gemenskap och aktivitet i Hackan
Under trygghetsvandringen våren 2016 blev det klart för invånare, politiker och tjänsteman att det finns behov av en 
förbättrad utemiljö i kvarteret Hackan. Det är mörkt och det finns stora tomma ytor som ger möjligheten att göra något 
fint av dem.

AB Lessebohus sökte och beviljades projektmedel från 
Boverket på 1,2 miljoner kronor och tillförde lika mycket 
själv. Under fyra kvällar i januari bjöds boende in för  
diskussion kring Hackans utemiljö. Ledorden trygghet,  
gemenskap och aktivitet stod centralt i diskussionerna. 
Män, kvinnor, barn och unga deltog och pekade ut vad de 
tyckte var viktigt. 

Den 7 mars var det sedan dags för arkitekterna att visa upp 
två alternativ som de boende sedan fick rösta om.

Sommaren 2018 ska den nya utemiljön i Hackan vara klar 
med bland annat aktivitetsytor, mer belysning och grillplats!

Vill du starta Grannsamverkan?
Kontakta Stina Åkesson på polisen, polisområde 
Tingsryd-Lessebo på telefon 11414.

Läs mer om Grannsamverkan på  
www.lessebo.se/grannsamverkan

Bo i Lessebo kommun

.

.
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Hackebackeskolan jobbar aktivt med värdegrund
Skolorna i Lessebo kommun har värdegrund på schemat. På värdegrundslektionerna arbetar eleverna med olika teman, till 
exempel känslor, relationer och konflikthantering. Tanken med värdegrundsarbetet är att ge eleverna verktyg för att klara av 
svåra situationer. Amela Zivkovic, rektor på Hackebackeskolan i Lessebo, berättar hur värdegrundsarbetet går till på skolan.

Värdegrundsarbete
De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska  
värderingarna skrivs tydligt fram I läroplanernas första kapitel.  
Demokrati och mänskliga rättigheter finns också med som centralt  
innehåll i både kurs- och ämnesplaner. 

Barn- och utbildningsnämnden i Lessebo beslutade 2011 att det i  
timplanen ska ingå schemalagd värdegrundstid, värdegrundstimme.  

Värdegrundsarbetet innebär att barn och elever ska få kunskaper om 
mänskliga rättigheter och demokrati. I möten med andra, genom samtal 
och i relationer utvecklas demokratiska förmågor. Ett tillåtande klimat, 
tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för att 
tillsammans skapa en god miljö för lärande. 

Att jobba med värdegrundsfrågor är mer omfattande än bara en 
lektionstimme i veckan. Det genomsyrar hela skolans vardag där 
tre aktörer är inblandade; eleverna, personalen och föräldrarna. 
Barn och elever ska få kunskap om mänskliga rättigheter och 
demokrati. Värdegrunden omfattar: människolivets okränkbar-
het, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet mellan människor. 
Det är dessa värden som vi på skolan förmedlar och gestaltar. 
Vårt arbete kan beskrivas utifrån tre perspektiv: om, genom och 
för. Barn och elever får kunskaper om mänskliga rättigheter, 
genom demokratiskt arbetssätt där barnens och elevens 
inflytande är centrala. Allt detta för vår gemensamma framtid, 
berättar Amela.

Skolans personal har en gemensam syn på hur vi ska bemöta 
våra elever, föräldrar och varandra. För att skolans arbete kring 
värdegrundsfrågor ska ge resultat är det viktigt att samverkan 
mellan skolan och vårdnadshavarna fungerar väl.  

Vårt värdegrundsarbete består av mycket förebyggande arbete, 
men det är också viktigt att ha utarbetade och klara rutiner när 
något inträffar. Det är viktigt att veta vem eleverna eller  
föräldrarna ska vända sig till. Blir det oroligt i en klass tillsätter vi 

olika former av åtgärder. Vid behov kan vi omorganisera resurser 
på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Elevhälsan som 
består av kuratorn, skolsköterska och lärare kan bli involverade 
och ha enskilda samtal eller samtal i mindre grupper för att ge 
eleverna möjlighet att prata om sina upplevelser. 

Vi gör trygghetsvandringar på skolgården, årliga enkäter med 
elever och föräldrar, och utifrån underlaget får vi information om 
vad som behöver utvecklas. På skolan finns även en likabehand-
lingsgrupp som träffas och diskuterar elevernas arbetsmiljö samt 
tar emot eventuella anmälningar om kränkande behandling och 
utreder dessa. 

Aktivitetsgruppen på skolan planerar gemensamma aktiviteter 
för alla elever för att öka trivsel, trygghet och samarbetsförmåga. 
Aktiviteterna genomförs i åldersblandade grupper för att ge 
eleverna möjlighet att lära känna varandra och bygga relationer. 

I år har vi tillsatt en utvecklingstjänst med inriktning värdegrund 
i en mångkulturell skola. Läraren har fått i uppdrag att stötta, ut-
mana och inspirera kollegor i värdegrundsarbetet. Det är viktigt 
att vi aktivt arbetar med värdegrundsfrågor för att göra likabe-
handlingsplanen till ett levande dokument, säger Amela Zivkovic.

Likabehandlingsplanen är också anpassad till barnen. De har medverkat  
och ritat bilderna i planen. Svåra ord har vi förenklat så att alla förstår.

Barn och unga

Inte alltid så lätt att vara förälder till en tonåring - men du är viktig!
• Prata med andra föräldrar om fester, alkohol, tider att vara 
 hemma m.m.
• Bjud eller köp aldrig ut alkohol till din tonåring – det signalerar 
 bara att du tycker att det är okej att barnet dricker fastän hon eller  
 han inte är vuxen än.
• Visa att du bryr dig. Förklara vad du är rädd ska hända om ditt  
 barn dricker alkohol.
• Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser.
• Kom ihåg – tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger.

        Läs mer på www.tonårsparlören.se

  Tänk på att du alltid kan kontakta individ och familjeomsorgen för  
  rådgivning och stöd. Du kan vara anonym. Ring dagtid 0478-125 00  
  och fråga efter gruppledare barn och familj.
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Säkerhet för våra äldre

Uppsökande verksamhet för att 
öka äldres trygghet
Under 2017 kommer medborgare över 80 år att få ett  
erbjudande per brev om hembesök för att öka  
tryggheten för äldre. Det rör sig om cirka 100 personer 
som idag inte har hemtjänst, hemsjukvård eller  
trygghetslarm.

Ann-Charlott Westrin (Lotta) är undersköterska och den som 
genomför hembesöket. Hembesöket sker efter en checklista 
som är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Brandskyddsföreningen.

- Uppsökande verksamhet är till för att öka tryggheten för de 
äldre som bor i det egna hemmet. Vi gör detta genom att lämna 
kontaktuppgifter till kommunens instanser och informera 
om olika åtgärder vad gäller till exempel kost, brand och fall, 
berättar Lotta.  Under besöket sker samtal kring vikten att äta 
rätt, röra sig och vistas ute i solen. Lotta har även med sig en 

instruktion på olika balansövningar 
som man kan göra varje dag för att 
undvika fall.

Vid hembesöket får de äldre även 
möjlighet att ställa andra frågor. 
Om inte Lotta kan svara på det 
själv, så tar hon reda på det.  

I samband med besöket lämnas  
en gåva.

Trygghetstelefon för säkerhet i hemmet
För att du som bor i eget boende ska känna dig 
trygg och säker i vardagen finns det möjlighet att få 
en trygghetstelefon. 

Så fort du behöver hjälp, trycker du på larmknappen. 
Exempelvis om du ramlar eller behöver påkalla hjälp. 
Larmet går till Trygghetsjouren i Malmö. De är  
tillgängliga dygnet runt och kontaktar hemtjänsten som 
åker hem till dig.

Trygghetstelefonen hyr du från kommunen till en fast 
månadskostnad. För närvarande är det 225 kr per 
månad.

Behöver du trygghetslarm?  
Kontakta en av våra myndighetshandläggaren: 

Lessebo eller Skruv  0478-125 39 
Hovmantorp eller Kosta  0478-125 38

Fixartjänst 
För att förebygga fall- och halk-
olyckor har vi en fixartjänst för 
dig som är över 67 år.

Tjänsten är kostnadsfri förutom 
eventuellt material. 

Vi hjälper till med enklare sysslor som:
 
¤ Byte av glödlampor och säkringar
¤ Uppsättning av tak-/väggarmaturer
¤ Hänga upp tavlor och gardiner
¤ Hämta och sätta saker på vind och i källare 
¤ Bära in/ut utemöbler, blomkrukor etc.

Vi gör inte uppdrag enligt följande: reparation av persienner, 
städning, fönsterputs, fastighetsreparationer, trädgårds- 
skötsel och snöskottning.

Du kan boka tid hos fixaren Salah via telefon 0478-125 07.

Tips till äldre för att minska fallolyckor
• Mat – Äta näringsriktigt för att inte tappa balansen. 

• Motion – Balansträna och motionera för att få bättre balans. 

• Medicin – Se över läkemedel tillsammans med din läkare eller apotek.

Du som har en utfart mot en gata: 
Se till att dina växter inte är högre än 80 cm 
från gatan inom den markerade sikttriangeln. 
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan 
eller gångbanan.

Du som har hörntomt:
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg 
eller gata bör du se till att dina växter inte är 
högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker 
sig minst 10 m åt vardera hållet. 

Häckar och buskar bör växa inom eget tomt-
område. Om du har buskar och träd som 
sträcker sig ut över gata eller gångbana bör 
du se till att det finns fri höjd för  
trafikanterna.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 
meter innanför tomtgränsen. Häckplantor 
och plantor för buskar bör placeras minst  
60 cm innanför tomtgränsen. 

Klipp grönskan!
Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas barn och vuxna i onödan för att sikten i trafiken 
skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Läs mer på  
lessebo.se/tomtskotsel
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De åtta miljömålslöftena
  Mindre avfall från våra hushåll

  Minska kemikalier i barnens omgivning

  Framtagning av vatten- och avloppsplaner

  Ökat fokus på klimat- och energiaspekter i fysisk planering 

  Kommunala klimatstrategier utvecklas

  Inköp av el från förnybara energikällor

  Inköp av förnybart drivna fordon

  Öka inköp av ekologiska livsmedel och klimatsmart mat

Miljömålslöften
Den 31 januari 2017 undertecknade sju av länets åtta kom-
muner miljömålslöften med Länsstyrelsen, som sträcker 
sig mellan 2017-2020. Att träffa överenskommelser om 
miljömålslöften är ett sätt att säkerhetsställa att det region-
ala åtgärdsprogrammet genomförs. Det leder i sin tur till att 
tillståndet i vår miljö blir bättre. Syftet är att vi ska kunna 
överlämna ett samhälle till nästa generation, där de stora 
miljöproblemen är lösta.

Samhällskris

Tips till äldre för att minska fallolyckor
• Mat – Äta näringsriktigt för att inte tappa balansen. 

• Motion – Balansträna och motionera för att få bättre balans. 

• Medicin – Se över läkemedel tillsammans med din läkare eller apotek.

Planerar du att elda ute på sommaren?
Under säkra förhållanden får man göra upp eld i naturen, men tänk på att elden har lätt att sprida sig och kan orsaka stora skogs- 
bränder om man slarvar. Några tips under den vårma årstider:

• Gör bara upp eld på i förväg iordningställda platser.

• Använd helst inte engångsgrillar. Om du ändå gör det, tänk på att grillen blir så het undertill att den kan antända marken och 
askan är varm länge efter grillningen. Tag med behållaren hem!

• Kontrollera aktuell brandriskprognos, antingen via Länsstyrelsens hemsida eller via telefon 0470-186 80.

• Ring larmnummer 112 om elden sprider sig!

Elda i naturen

Miljörutan

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:

MAT & VATTEN    

q Vatten, dunkar och reningstabletter

q Mat som klarar rumstemperatur

q Campingkök och bränsle

VÄRME & LJUS 

q Extra element eller värmare

q Ficklampa med extra batterier  

q Stearinljus, värmeljus & tändstickor

q Varma kläder och filtar  

q Elverk och drivmedel (för dig som bor på landet)  
  

INFORMATION

q Radio på batteri, solceller eller vev  

q Telefonnummer 

ÖVRIGT 

q Husapotek 

q Hygienartiklar 

q Kontanter 

!

Läs mer på  
lessebo.se/tomtskotsel

När elen försvinner och ingen vet för 
hur länge...
Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också 
sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att 
mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera. 
Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i 
kranen. Bankomaterna fungerar inte. Mobilnätet och internet går 
ner. 

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför  
kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du 
och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är 
vana vid. 

Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta 
emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa 
andra. 

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

Vill du veta mer? Gå in på  
www.din säkerhet.se eller  

www.lessebo.se/samhallskris



Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 
www.lessebo.se 

 Maj
9 Café Sinne & Smak
 Föreläsning av Sune Skaner om nyutgiven 
 bok. Entré 30:-, inkl. mat 50:- 
 Plats & arrangör: Kosta Folkets Hus, kl. 18.30

11 Föreläsning För din säkerhet!
 Du får grundläggande kunskaper om var  
 du hittar information vid kriser och hur du  
 förbereder dig inför samhällskris.
 Plats: Storgatan 45, kl. 18.00-20.30
 Arrangör: Försvarsutbildarna

13 Hitta Vilse
 Aktivitet för barn och föräldrar. Kom och  
 besök Hitta Vilse stigen där barnen lär sig  
 hur de ska göra om de gått vilse.
 Plats: Baksida biblioteket i Lessebo, kl. 10-13
 Arrangör: Civilförsvarsförbundet

13 Vandring Fibbleåleden till Lindahls kulle
 Plats: Hembygdsparken Hovmantorp, kl. 10.00 
 Arrangör: Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening  

20 Marknadsspelen i Skruv
 Plats: Skruvs Idrottsplats 
 Arrangör: Skruvs IF

27 Mopedrally Rottnen Runt
 Alla slags mopeder välkomna. Avgift 50:-  
 inkl. korv och fika utmed vägen.
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus, kl. 10.00
 Arrangör: Hovmantorps Folkets Hus

28 Ekebergdagen med Gudtjänst
 Plats: Museet gamla Kosta, kl. 12.00
 Arrangör: Ekeberga Hembygdsförening

 

 Juni
6 Nationaldagsfirande i Kosta  
 Kungparet inviger firandet av Kosta 275 år 
 Plats: Hyttgården utanför glasbruket, kl. 9.30
 Arrangör: Destination Kosta 
 
17 Bergdalahyttan glasblåsning 
 Öppet 17:e juni till medio augusti, kl.10-16
 Plats och arrangör: Bergdalahyttan

17 Dragkamp “Mixträffen” 
 Plats: Ängen Prästgatan Hovmantorp, kl. 10.00 
 Arrangör: Hovmantorps Dragkampklubb

23 Midsommarfirande i Lessebo 
 Plats: Intaget i Lessebo, kl. 14.00 
 Arrangör: Glasriket Symphonic Band
 
23 Midsommarfirande i Hovmantorp
 Plats: Hovmantorps Hembygdspark, kl. 14.00 
 Arrangör: Hovmantorps Folkets Hus och  
 Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening

23 Midsommarfirande i Ljuder
 Plats: Grimsnäs Herrgård, kl. 14.30 
 Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

23 Midsommarfirande i Kosta
 Plats: Kosta Folkets Hus parken, kl. 15.00 
 Arrangör: Kosta Folkets Hus

30 Karneval i Hovet  
 Uppträden, öltält, fisketävling, marknad,  
 fotboll, karnevaltståg mm.
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus
 Arrangör: Hovmantorps Folkets Hus

 Juli
1 Karneval i Hovet  
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus
 Arrangör: Hovmantorps Folkets Hus 

1-2 Tjoget, orienteringsstafett 20-mannalag 
 Plats: Ormeshaga, Hovmantorp, kl. 15.00
 Arrangör: Lessebo OK, Emmaboda VOK

2, 9 Öppet hus med kaffeservering
 Plats: Hovmantorps Hembygdspark, kl. 14-17 
 Arrangör: Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening 
 
5 Mobergafton
 Plats: Korpamoen, Bondeskog, Ljuder, kl. 17.30 
 Arrangör: Korpamoenföreningen

12 Mobergafton
 Plats: Ateljé Vidagård, Vida, kl. 19.00 
 Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

16, 23  Öppet hus med kaffeservering
 Plats: Hovmantorps Hembygdspark, kl. 14-17 
 Arrangör: Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening 

23 Friluftsgudstjänst
 Plats: Hovmantorps Hembygdspark, kl. 14.00 
 Arrangör: Svenska kyrkan
 

29 Slåtter av ängen i Gåsamåla i Skruv 
 Plats: Gåsamåla i Skruv, kl. 10.30 
 Arrangör: Naturskyddsföreningen

30 Hembygdens dag  
 Plats: Hembygdsparken Hovmantorp, kl. 14.00
 Arrangör: Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening 

 Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 

Evenemangstips
Det är mycket som händer i vår kommun och i hela Glasriket! Vill du ha mer tips och information om 
evenemang? Besök lessebo.se,  glasriket.se, destinationkosta.se eller arrangörens hemsida. 

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

! 

Kolla på nya lessebo.se vad 
som händer i kommunen.  

Vårt rika föreningsliv!
I kommunen finns många föreningar 
att engagera sig i. Hitta en förening 
och aktivitet som passar dig i vårt  

föreningsregister på 

www.lessebo.se/foreningsregister

Ny hastighetsplan – för din säkerhet!
Under våren 2017 började vi införa nya hastighetsgränser i samtliga tätorter i Lessebo  
kommun. Vid infarter där staten är huvudman är det 60 km/h som gäller, utanför  
förskolor och skolor gäller 30 km/h och övriga gator gäller 40 km/h. 
Först ut var Hovmantorp tätort. På sikt kommer samtliga tätorter få justerade hastighetsgränser. Rätt 
hastighet utifrån gatans standard minskar antalet olyckor i trafiken och är avgörande för trafiksäkerheten. 
Hastighetssänkningar har också positiva följdeffekter såsom minskat buller och vibrationer samt mer 
trivsam och attraktiv boendemiljö. 

Beslutet om den nya hastighetsplanen togs i kultur-, fritids- och teknisknämnd hösten 2015.  Den har varit 
ute på samråd med Trafikverket, polis och allmänheten.

Trafik och gator

Kolla också i Magazinet för att veta 
vad som pågår i kommunen. Nu är vi 

med varje månad med våra  
evenemangstips! 

Har du frågor?
Läs mer på lessebo.se under trafik och gator 
eller kontakta vår gatu- och trafikingenjör 
Hassan Baghdarusefi, 0478-125 49 eller e-post 
hassan.baghdarusefi@lessebo.se

Du kan också följa oss på 
Facebook och Instagram!


