Välkommen till Lessebo kommun

Välkommen till Lessebo kommun
Information från Lessebo kommun
Välkommen till Lessebo kommun. Vi är den lokala myndigheten och det går att kontakta oss
om ni har frågor. I kommunen finns fyra tätorter: Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. De
flesta invånare bor i någon av dessa tätorter och det finns matbutiker på alla orterna. Det
finns föreningar och frivilliga som organiserar mötesplatser som du gärna får besöka.
Det är korta avstånd och man kan gå inom alla tätorterna. Mellan tätorterna är det ungefär
10-20 kilometer och det går att åka buss.
Det finns 290 kommuner i Sverige och Lessebo kommun är en av dem. Kommunerna
ansvarar bland annat för skola, barnomsorg, omsorg av äldre och personer med
funktionshinder samt bibliotek och fritidsfrågor.
Lessebo kommun ligger i södra Sverige i ett län (en regional myndighetsnivå) som heter
Kronoberg. Lessebo och Kronoberg finns i landskapet Småland. Människor som bor i
Lessebo kallar sig ibland för smålänningar.
Kommunen har cirka 8600 invånare, 300 företag och nästan en miljon turister varje år.
Lessebo kommun ligger i ett område som kallas Glasriket och här har glas tillverkats i flera
hundra år. Glaset och naturen är de stora anledningarna till turister besöker oss.
Regional service (sjukvård, Migrationsverket, Arbetsförmedling) finns i Växjö som är
närmsta större stad och huvudort i Kronobergs län. I Växjö finns fler affärer och ett utbud av
kultur och nöjen. Växjö ligger cirka 30 kilometer bort. Med bil kör man väg 25 mot
Växjö/Halmstad. Det går att nå Växjö med buss 218/219 samt med tåg från Lessebo och
Hovmantorp.
Lessebo kommuns hemsida: www.lessebo.se.
E-post: info@lessebo.se
Telefon: 0478-125 00

Om Sverige
Sverige har cirka 10,5 miljoner invånare och de närmsta grannländerna är Danmark, Norge
och Finland. Sverige är formellt en monarki, men det är riksdag (parlamentet) och
regeringen som styr landet. Sverige är ett avlångt land och det är cirka 1500 kilometer mellan
den södra och norra gränsen. Stockholm är den största staden med cirka 2 400 000 invånare
i storstadsområdet.
Demokratin i Sverige har utvecklats under 100 år. Den är viktig i Sverige. Det är folket som
har valt politikerna. Politiker och myndigheter måste arbeta för att folket ska ha det bra.
Annars kan de bli av med sina jobb. Det är förbjudet för politiker och tjänstepersoner att ta
emot pengar från någon som vill påverka dem och använda sin makt för att ge fördelar till sig
själv eller andra.
Mer om Sverige finns på denna hemsida: Informationsverige.se
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Leva och bo i Lessebo kommun
Skola och barnomsorg

Lessebo kommun ansvarar för skola och barnomsorg. I Lessebo, Hovmantorp, Kosta och
Skruv finns skola och förskola för barn mellan 3-13 år. I Lessebo finns skola för äldre barn.
Migrationsverket berättar för Lessebo kommun om att det finns ett barn som behöver skola i
Lessebo kommun. Därefter hör Lessebo kommun av sig till vårdnadshavaren, den som
ansvarar för barnet. Det går också bra att kontakta Lessebo kommun direkt för frågor om
skola och barnomsorg.

Mediciner och sjukvård

Se mer i information från Region Kronoberg som ansvarar för hälso- och sjukvård.
• Vårdcentralen Lessebo: Storgatan 67. Ring och boka tid: 0478-79 49 00.
• Apotek finns i Lessebo, Storgatan 71

Butiker

På alla orter finns matbutiker. Det finns också mindre affärer på flera av orterna.
Större matbutiker:
• Lessebo: ICA, Bruksgatan 7 samt Coop, Storgatan 71
• Hovmantorp: ICA, Storgatan 61
• Kosta: Coop, Stora vägen 49
• Skruv: Matöppet, Storgatan 2

Resa med buss och tåg

Du som flyr från den ryska invasionen kan använda ditt giltiga ukrainska pass eller ID-kort
som giltig biljett när du reser med kollektivtrafik i Kronobergs län.
•
•

Gäller för resor med stads - och regionbuss samt Öresundståg och Krösatågen.
Visa upp ditt giltiga pass eller ID för tågvärden eller bussföraren.

Mötesplatser

På mötesplatserna kan man samlas för att samtala med varandra. Under vissa tider träffar du
personer från orten, från hjälporganisationer eller från kommunen. Information om
mötesplats får du via annan information.

Äta ute

Det finns caféer och restauranger i tätorterna. Den vanligaste typen av restaurang är en
pizzeria. Fråga om tips!
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Träning, idrott och kultur
Bibliotek

Bibliotek finns i alla tätorter. Där kan man låna böcker och söka information. I Lessebo finns
biblioteket i Kulturhuset, Storgatan 51. I Kosta och Skruv finns biblioteken i Folkets hus. I
Hovmantorp ligger biblioteket vid kyrkan, Storgatan 46.

Träning utomhus

I alla tätorter finns elljusspår att gå och springa på. Det finns också utegym som alla kan
använda och träna på.

Gym
•
•
•
•

Lessebo: Hackebackeskolans Sporthall, Sommarvägen 3
Hovmantorp: Allhallen, Parkgatan 1
Kosta: Kosta Boda Art hotell, Stora vägen 75
Skruv: Skruvs idrottsplats, Gåsamålavägen 26

Idrottsföreningar
Gympalätt
Gymnastik för både barn och vuxna i Hovmantorp. Här kombineras rolig och lekfull
gymnastik för de yngsta barnen och roliga och idrottsliga moment för de äldre. Gemensamt
för alla grupper är aktiviteter där rörelse och glädje står i fokus.
Hovmantorps GOIF
Fotbollsverksamhet för ungdomar I åldrarna 7–16 år varje kväll 5 dagar i veckan, fördelat i
olika åldrar på olika dagar för såväl flickor som pojkar.
Lessebo GOIF
Fotbollsverksamhet för ungdomar i åldrarna 6–16 år, fördelat i olika åldrar på olika dagar för
såväl flickor som pojkar.
Kosta SK
Bordtennis för barn och unga.
Skruvs IF
Fotbollsverksamhet i Skruv för barn och unga.
Lessebo BTK
Lessebo bordtennisklubb. Lämplig ålder från 9 år.
Tolö Ridlekis
Prova på att rida eller pyssla med ponnyhästar. Våra ridgrupper vänder sig till alla barn
mellan 4 och 9 år. Barnets maxvikt 35 kg. Alla elever ska ha med sig en förälder/vuxen som
leder barnet och ponnyn. Måste förbokas.
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Till dig som kommer från Ukraina
Du som har ett biometriskt pass kan vara i Sverige i upp till 90 dagar utan
att ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Det förutsätter att du
kan försörja dig själv under tiden och att du har någonstans att bo.

Skydd enligt massflyktsdirektivet
Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ansöka om uppehållstillstånd
enligt EU:s massflyktsdirektiv. Tillståndet ger dig tillfälligt skydd i Sverige
med rätt att arbeta. Du har också rätt att söka vård och barnen har rätt att
gå i skolan. Du kan få hjälp med boende och ekonomiskt stöd från
Migrationsverket.
Du kan ansöka om uppehållstillstånd för dig och din familj via e-tjänsten på
Migrationsverkets webbplats eller genom att besöka Migrationsverket
personligen. Du som ansöker via e-tjänsten och har ordnat ditt boende på
egen hand behöver inte besöka Migrationsverket förrän efter du har fått ett
beslut.

Du som behöver hjälp med boende
Du som behöver hjälp med boende ska besöka Migrationsverket
personligen.

Läs mer på www.migrationsverket.se/ukraina
På migrationsverkets webbplats hittar du mer information om hur du
ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet och vilken rätt till stöd du har.
Du hittar även e-tjänst för ansökan och adresser till Migrationsverkets
kontor där du kan få hjälp personligen.
Scanna QR-koden med kameran i din smartphone för att komma till
information på engelska om hur du ansöker om skydd enligt
massflyktsdirektivet i Sverige.

Adm399 2021-08-17
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OM DU BLIR SJUK
En guide till vården i Kronobergs län.
Det finns olika slags mottagningar där du kan söka vård om du blir sjuk. Här får du veta vilken mottagning som passar bäst
beroende på vad du har för besvär eller behov.
1177.SE – RÅD VIA NÄTET
www.1177.se är en hemsida med information om regler och rättigheter, information
om många sjukdomar och symtom och vad du kan göra själv för att må bättre. Där finns
information på flera språk.
1177 – RÅD VIA TELEFON
Du kan ringa telefonnummer 1177 för att prata med en sjuksköterska. Sjuksköterskan pratar svenska och engelska. Du kan
också få råd om vad du kan göra själv och råd om var du kan söka hjälp. Telefonnummer 1177 är öppet dygnet runt.
VÅRDCENTRALEN – DET VANLIGASTE VALET
Det är nästan alltid på vårdcentralen du ska söka vård när du är sjuk eller har något
besvär och behöver träffa en läkare. En vårdcentral har öppet på dagtid under vardagarna.
Ring vårdcentralen för att boka tid. Här hittar du vårdcentralerna i Kronoberg:
JOURLÄKARCENTRALEN – OM DU BLIR SJUK PÅ KVÄLLAR OCH HELGER
När vårdcentralen är stängd men du är för sjuk för att vänta tills de öppnar igen kan du vända dig till
jourläkarcentralen.
Jourläkarcentralen Växjö
Öppettider måndag – fredag 17–21, lördag – söndag 08–21. Ring för att boka tid: 0470-58 78 00
Adress: Södra Järnvägsgatan 22, Växjö.
Jourläkarcentralen Ljungby
Öppettider: lördag – söndag 12–17. Ring för att boka tid: 0470-58 78 00
Adress: vårdcentralens Sländans lokaler på Kungshögsgatan 25 i Ljungby.
AKUTMOTTAGNINGEN – OM DU BLIR AKUT, ALLVARLIGT SJUK
Akutmottagningen tar hand om akuta patienter. Du ska söka vård på en akutmottagning om du råkar ut för ett allvarligt
olycksfall eller en plötslig svår sjukdom. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och är alltid öppen, dygnet runt. Det finns
också en akutmottagning för psykiska tillstånd.
Akutmottagningen Växjö, adress: Södra Esplanaden 2 A, Växjö
Akutmottagningen Ljungby, adress: Kyrkogatan 2, Ljungby
Psykiatrisk akutmottagning, ring för att boka tid: 0470-58 61 00, adress JF Liedholms väg 7, Växjö
BARNAKUTEN – FÖR BARN UNDER 18 ÅR
Barnakuten har öppet dygnet runt och tar emot svårt sjuka barn, de allra minsta barnen samt kroniskt sjuka barn med
akuta besvär. Ring för att boka tid och få vägbeskrivning: 0470-58 83 00.
RING 112 – VID EN NÖDSITUATION
Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation. En ambulans kommer om det behövs och tar med dig till
akutmottagningen.
MER INFO OM ATT SÖKA VÅRD I SVERIGE
www.1177.se/Kronoberg/asyl (informationen är på svenska)

You are welcome to use your Ukrainian passport or identity card as a valid
ticket when travelling by public transport in Kronobergs county.
• Valid for all public transport services provided by Länstrafiken
Kronoberg, Öresundståg eller Krösatågen, until further notice.
• Show your Ukrainian passport or identity card to the train host or to
the driver on a bus.
• You can use your passport or ID as a ticket on buses and trains with
any of this symbols:

Information på engelska: 2022-03-04

Information till dig som bor hos Lessebohus
Felanmälan

Om det är något som inte fungerar i lägenheten eller andra bekymmer så kontakta
Migrationsverket som är din hyresvärd.

Vid brand

Om det börjar brinna i din lägenhet ska du och övriga personer ta er ut och sen stänga
dörren. Ring 112 och berätta att det brinner.
Om det brinner i en annan lägenhet och det finns rök i trapphuset ska ni stanna i er lägenhet.
Ring 112 och berätta att det brinner. Vänta tills räddningstjänsten hjälper dig ut.
Ha bara saker inne i din lägenhet och i förrådet. Trapphuset ska vara tomt så att du lätt kan
ta dig ut om det börjar brinna.

Internet

Det finns internet via fiber/bredband i lägenheten. Bredbandskontakten finns antingen vid
ytterdörren eller inne i ett mediaskåp.
1. Koppla in din dator i uttaget med en ethernet kabel (se bilden).
2. Öppna webbläsaren och gå till sidan www.wexnet.net.
3. Välj ”Tjänster och priser” från menyn högst upp på sidan.
4. Välj den service som du vill beställa och fyll i efterfrågad
information.
5. När beställningen är genomförd: Stäng av din dator och starta om den efter tio minuter.
Därefter kan du koppla din router till bredbandsuttaget igen.

Tvättstugan

Vi har olika system för bokning av tvättstugan beroende på var du bor. För samtliga system
gäller att du endast kan boka en tid i taget. Nästa tvättid får bokas först när du avslutat ditt
tvättpass. Hur du bokar beror på vilket bokningssystem din tvättstuga har.
Rengör efter dig och tvätta ej mattor i tvättmaskinen.

Rökning

Rökning är förbjuden inomhus och i lägenheten.

Sopor och avfall

Släng sopor och avfall på rätt ställe och i de soptunnor som finns uppställda.

Bostadskö

Om du vill bosätta dig i Lessebo kommun mer permanent går det att redan nu ställa dig i kö
hos Lessebohus utan kostnad. Då samlar du poäng och när du vill hyra en lägenhet direkt av
Lessebohus blir det möjligt. Kontakta oss på 0478-128 20. Hemsida: www.lessebohus.se.

