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Christinas ruta
tra. Till exempel rusta upp Intaget (parken i Lessebo mittemot
Lessebo bruk) och Ekbacken (torpet i Lessebo där ungdomar
i sommar erbjöds fritidsaktiviteter) samt renovera delar av
Högahall i Strömbergshyttan. Detta kommer naturligtvis våra
invånare till del.

Bron
Andra benet av arbetsmarknadsenheten är Bron som vi
startar 1 oktober. Bron ska hjälpa och avlasta skolan så att
våra nyanlända invånare får en så bra start i vårt samhälle
som möjligt. När eleverna lämnar Bron efter några veckor ska
övergången till skolverksamheten ske på ett bra sätt.

Energi och miljö

De sista gyllene sommardagarna är sedan en tid förbi och
hösten är nu här. Men efter en skön semester med energipåfyllnad och en paus från vardagen känns detta helt okej.
När hösten inträder får jag nästa alltid samma känsla
som vid skolstarten. Blocken har många oskrivna sidor
och böckerna väntar bara på att bli lästa. Vi ska fylla våra
kollegieblock med många projekt som ni invånare kommer
att få ta del av.

Intern service
Det första jag tänker på är att vi är ingång med arbetsmarknadsenheten som är indelad i två avdelningar. Intern Service,
där vi erbjuder nystartsjobb till invånare som kanske har stått
en bit ifrån arbetsmarknaden. Vi kan idag konstatera ett lyckat
resultat under 2014 där 19 personer som har haft ett år med
nystartsjobb idag har en egenförsörjning. Vi har under 2015
anställt 22 nya nystartsjobbare som kan göra det där lilla ex-

Energi- och miljö är ett ämne som vi tycker är viktigt att satsa
på. Och det har vi verkligen gjort under 2015. Vår energi- och
miljöplan är antagen av kommunfullmäktige, vi har anställt en
energi- och miljöstrateg – Åsa Garp – som med liv och lusta
har antagit sig uppgiften. Två elbilar är inköpta där vi kör för
en kostnad av 1,5 kr/mil. Åsa arbetar intensivt med att söka
medel från olika myndigheter för att kunna utveckla och sänka
energiförbrukningen i kommunen. Vem vet, det kanske inte
dröjer så länge tills vi ser några solceller på något tak.

Stationshusen
När det gäller stationshusen i Hovmantorp och Lessebo så
har Intern Service avslutat arbetet och tekniska förvaltningen
har tagit vid. Väntsalarna är nu öppna mellan 6.00 till 22.00
varje dag. Vi är glada att vi klarat av detta tills höstmörkret och
snålblåsten har kommit.
Detta var en liten reflektion inför höstens och vinterns arbete.
En höst och en vinter som jag hoppas blir lika fin som sensommaren varit.

Christina Nyquist, kommunchef
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Bibliotektet
16
20 /11/11

Läsfestvecka

Missa inte höstens Läsfestvecka på Lessebo bibliotek! Veckan är späckad
med intressanta föreläsningar och spännande happenings för både barn och
vuxna. Hela programmet hittar du på bibliotektets hemsida eller hämta vår
folder på ditt bibliotek.
Under Läsfesten kan du bland annat lyssna
till den lokale författaren Dan Johansson
som berättar om sin bok Grönt byte.

HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO
Telefon 0478-125 66
Måndag, tisdag		
Onsdag, torsdag, fredag
Lördag 		

Måndag, tisdag		
Onsdag 		
Torsdag			
Fredag			

Alla evenemang - fri entré!

KOSTA BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 12

8/
Lessebosonen och landskapsfotografen Peter
12
Nilsson visar bilder och berättar om ett flertal
höstresor han gjort till sydvästra USA. Han kommer i sin
föreläsning bjuda på sprakande höstfärger, stora landskap
och trånga canyons från mer eller mindre kända platser. Peter
kommer också signera sin nyutgivna bok med samma titel som
föreläsningen.

Låt ditt gosedjur natta över hos oss!
Välkommen till bibblan för vår populära gosedjursövernattning.
Vi lyssnar på en godnattsaga och stoppar om våra älsklingar. Dagen efter
får ni komma tillbaka och se vad de busiga mjukisarna har hittat på under
natten och ta med dem hem igen.

Tisdag			
Torsdag 		

4/
6/ 11
11

13 - 18
13 - 16
10 - 16
13 - 16

15 - 18
14 - 17

SKRUVS BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 10
Måndag 		
Onsdag			

Resa i Canyonland

10 - 18
10 - 16
10 - 13

HOVMANTORPS BIBLIOTEK
Telefon 0478- 128 08

Anna Brae föreläser också kring sin nya
bok Baka med årstiderna, en klimatsmart
inspirations- och kokbok.

Föranmäl dig till biblioteket i Lessebo på
telefon 0478-125 66 eller
biblioteket@lessebo.se.

HOVMANTORPS BIBLIOTEK
4 november kl. 15.30-16.00		

Öppettider

15 - 19
15 - 18

Dag innan röd dag och vid storhelger
kan öppettiderna vara något
begränsade.

Välkommen!
bibliotek.lessebo.se

LESSEBO BIBLIOTEK
6 november kl. 15.30-16.00

Integration
Flyktingströmmarna

Under den senaste tiden har flyktingströmmen till Sverige ökat och många
kommer till Sverige för att söka asyl. I
dagsläget ser vi inget ökat tryck i just
Lessebo kommun men vi följer utvecklingen. Vår kommun är delaktig i
den länsövergripande Krissamverkan
Kronoberg. Här förs dialog kring hur vi
kommuner och andra myndigheter ska
kunna agera och förbereda oss, för att
hjälpa, om vi ser att ett ökat antal asylsökande skulle söka sig till länet.
Enligt Migrationsverket finns det i dagsläget inget som indikerar att det blir ett
ökat tryck i Kronobergs län. Läget är
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under kontroll. Idag finns ca 2200 platser i länet för asylsökande. De är fullbelagda men så fort en plats blir ledig
fyller de på med en ny asylsökande. Det
är däremot ett högt tryck på storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm.
Läs gärna mer på www.lanstyrelsen.se/
kronoberg.

Hur kan jag hjälpa till?
Många vill hjälpa de som kommer men
vet kanske inte rikigt hur. Du kan skänka
pengar, varor eller ge av din tid. Varje
bidrag är vikitigt - ingen insats är för
liten.
Flera organisationer har riktade
insamlingar till förmån för människor

på flykt, exempelvis Radiohjälpens
insamling, Röda Korset, Rädda Barnen,
UNHCR, Läkare Utan Gränser. Så kallade
90-nummer ger en garanti för att insamling är seriös. Röda Korset är också
ett exempel på verksamheter som tar
emot kläder som antingen går direkt
till behövande eller säljs till förmån för
flyktinghjälp. Du kan också skänka till
nyanlända genom att ta kontakt med ett
asylboende i närheten.
Att bli god man för ensamkommande
barn är också något du kan göra för att
hjälpa. Den som är intresserad av att
bli god man är välkommen att kontakta
överförmyndaren i Lessebo kommun för
att få veta mera.

Näringsliv

Årets Företagarkommun
& Årets Klättrare

Det går riktigt bra för näringslivet i vår kommun
- vi är Årets Företagarkommun och Årets Klättrare i Kronobergs län!
Det går minst sagt bra för näringslivet i Lessebo kommun. Under september utsågs vi både till Årets
Företagarkommun och Årets Klättrare i Kronobergs län!

Årets klättrare

I Svenskt Näringslivs undersökning av
företagsklimatet i landets kommuner
kommer Lessebo kommun på plats 197,
en förbättring med 51 platser från förra
årets undersökning. Ett resultat som
också gör kommunen till Årets klättrare
i Kronbergs län. I undersökningen sätter
företagen betyg på kommunernas arbete
med näringslivet i kommunen.
Årets resultat visar att Lessebo kommun
klättrar mest i länet när det kommer till
det sammanfattande omdömet, nästan
100 placeringar. Ljungby, Lessebo och
Älmhult förbättrar samtliga attityder

till företagande. Lillemor Karmenstad,
näringslivsutvecklare i Lessebo kommun
förklarar det starkt förbättrade resultatet
så här:
- Jag tror att en av framgångsfaktorerna är
att vi satsar på att vara ute och träffa våra
företagare så mycket som möjligt. Både
genom besök hos företagen och i samband med företagsnätverket Attraktiva
Lessebos soppluncher. Vid dessa tillfällen
får vi möjlighet att lyssna av företagens
tankar och idéer bättre förstå deras
villkor, samtidigt som vi får en chans att
informera och diskutera aktuella frågor.

Årets företagarkommun

Företagarorganisationen Företagarna
utser varje år Årets Företagarkommun.
Syftet med Årets Företagarkommun är att
uppmärksamma var i Sverige företagen
har utvecklats bäst under föregående år.

Det Företagarna bedömer är förändringen i omsättning och resultat från ett år
till ett annat i kombination med kreditvärdighet på företag och antal aktiebolag.
Lessebo har klättrat från plats 236 upp
till plats 4 i landet i årets rapport och det
gör Lessebo till Årets Företagarkommun i
Kronoberg!
Om utmärkelsen Årets Företagarkommun säger Lillemor så här: - Det går bra
för företagen och det är underbart roligt!
Just nu känns det som vi har en positiv
företagaranda, där företagen kämpar och
försöker göra saker så bra de någonsin
kan.
- Utmärkelser i all ära - men den positiva
effekten av dessa smittar av sig och jag
tror och hoppas att de kan bidra till att
fler företag vågar, vill och kan satsa i vår
kommun, avslutar Lillemor.

Mer om utmärkelserna hittar du på
foretagarna.se, foretagsklimat.se
Vill du veta mer om företagande i
Lessebo kommun?
Kontakta vår näringslivsutvecklare
Lillemmor Karmenstad, 0478-125 60,
lillemor.karmenstad@lessebo.se eller
besök lessebo.se och
attraktivalessebo.se.
På bilden: Monica Widnemark,
Lillemor Karmenstad och Christina
Nyquist tar emot utmärkelsen Årets
Företagarkommun av Mats Birgersson
och Kim Linkruus från Företagarna.

Vad händer på stationerna?
Att ha öppna och välkomnande
tågstationer är ett måste när vi valt
att profilera oss som en pendlarkommun. Under 2013/2014 köpte vi därför
stationerna i Lessebo och Hovmantorp och förra hösten påbörjades
planerings- och upprustningsarbetet.
Nu går projektet in i nästa fas.

Det här har hänt
Avdelningen Intern Service har sedan
förra hösten jobbat med att rensa ur
stationerna, fräscha upp de yttre och
inre miljöerna och sett till att det finns
fungerande toaletter och öppna väntsalar.
Tidlåsen i de båda stationshusen gör att
vi kan ha öppna väntsalar från klockan
6.00 på morgonen till 22.15 på kvällen.
Och stationsklockorna går nu i rätt tid.
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Nästa steg
För att göra stationerna mer välkomnande gör nu tekniska förvaltningen
ett mer omfattande renoveringsarbete.
På stationen i Lessebo läggs ett nytt
papptak och fönster och
fasader ses över och byts ut
där det är nödvändigt.
Tony Elgaard som leder
ombyggnaden berättar om
vad som mer är på gång:
- En handikapptoalett i
Hovmantorp ställs i ordning
och fiber dras in i husen.
Vi tar också ett nytt grepp
kring den yttre miljön.
Bland annat kommer vi att
sätta upp nya cykelställ,
och komplettera belys-

ning där det behövs. Just nu ritar vi
också på de lokaler som finns utöver
väntsalarna. Tankar om någon form av
affärsverksamhet, kontorslokaler och
konferensutrymmen finns, menar Tony.

Äldreomsorg
Satsningar på demensvården
I Lessebo kommun finns i dag en väl
utvecklad demensomsorg. Tack vare
ett pågående projektet finns möjlighet att fortsätta förbättringsarbetet
genom fortbildning av personal, nya
aktivitetsformer, moderna redskap
och en samsyn kring personcentrerad
vård och omsorg.

Om projektet
Hösten 2014 påbörjades ett utvecklingsarbete av metoder och samarbete mellan
kommunens tre gruppboende för personer med demenssjukdom.
Nu pågår ett omfattande förändrings- och
utvecklingsarbete för att förbättra såväl
arbetsmiljö för personal som boendemiljö
och aktiviteter för personer som bor i
kommunens gruppboenden.

Aktiviteter efter person
Fokus ligger på att i större utsträckning
arbeta personcentrerat, där individens
egen bakgrund och intressen står i
centrum. Meningsfulla och stimulerande
aktiviteter ska vara tillgängliga för alla,
varje dag.
Redan idag finns på flera av kommunens
gruppboende tillgång till parcyklar, rum
för ljusterapi, självgungande liggstolar och
ett baspaket innehållande särskilt utprovade hjälpmedel och aktiveringsverktyg
för demensomsorg.
I Skruv har man även påbörjat aktiviteter i
studiecirkelform, där deltagare efter egen
förmåga ägnar sig åt handarbete, återvinningsprojekt, snickeri och bakning.

Trygghet
I kommunen jobbar vi aktivt för din
trygghet. Det lokala brottsförebyggande arbetet sker i det brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Ordförande är kommunstyrelsens
ordförande, Monica Widnemark. I rådet
sitter politiker, tjänstemän och representanter för polismyndigheten. BRÅ
sammanträder cirka fyra gånger om
året.

Brottsläget i kommunen
Hösten 2014 minskade antalet anmälda
stöld- och tillgreppsbrott men har hit-

tills i år ökat något. Det som har ökat är
stöld- och ingreppsbrott på landsbygden. Andelen våldsbrott ligger stort sett
på samma nivå. – Det sker i stort sett
inget våldsbrott utomhus, enligt lokalpolischef Pär-Axel Tobiazon.

Polisens organiserar om
Från och med 1 mars 2016 kommer
Lessebo kommun att tillhöra Polisområde Nybro tillsammans med
Nybro,Tingsryd, Uppvidinge, Emmaboda
och Högsby kommuner. Ny lokalpolischef är Malene Grann.

Mobila poliskontor
I polisens mobila poliskontor i Lessebo
och Kosta kan du lämna tips eller
diskutera frågor om brott och andra
lokala problem. Du kan också göra
polisanmälan, hittegodsärenden, hämta
brottsförebyggande information eller
ansöka om olika tillstånd (dock ej pass).
Det mobila poliskontoret står utanför
Coop i Kosta kl. 13-15 och Lessebo kl. 1012 på måndagar ojämna veckor.

Miljörutan

Våra maskiner går
på biobränsle

Emil och Maria tillbringar många timmar
på gräsklipparen under sommaren. De
uppskattar att arbetsgivaren tänker på
deras hälsa och arbetsmiljö.

Under sommaren påbörjade kommunen och Lessebohus ett test med
att tanka EcoPar Bio i sina bilar och
maskiner som är placerade i Lessebo.
EcoPar Bio är en syntetisk biodiesel
som tillverkas av biomassa baserad
på slakteriavfall och feta biprodukter
som uppstår när rapsfrö exempelvis
blir till matolja.
Förutom alla goda miljö- och hälsoeffekter fungerar dieseln lika bra
sommar som vinter och kan lagras i
upp till 10 år. Dieseln fungerar som en
”vanlig diesel”, fast bättre!

Fakta om EcoPar Bio
I jämförelse med råoljebaserad dieselolja minskar utsläppen av:
• Koldioxid med ca 90 % • Cancerogena ämnen med ca 90 % • Kvävedioxid i
omgivningen med ca 50 % • Kolväten med 25 – 60 %. Störst minskning är vid låga
5 motorbelastningar, typiska för stadstrafik • Inga utsläpp av svavel (SO2 och SO3).

Trafikantdagen
På trafikantdagen kunde besökarna titta närmre
på kommunens olika el-fordon. El-bilarna och
el-cykeln var mest populära och många provcyklade. Det fanns också möjlighet att diskutera
förslaget till den nya hastighetsplanen för våra
fyra tätorter, titta runt på stationen i Lessebo
och få information om samåkningstjänsten och
energimärkning av däck. Tack till alla som kom!

Barn & utbildning
Vår nya utbildningschef - Linda Vingren
Linda Vingren är 42 år, bor i Vislanda med sin familj och kommer närmast från Region Kronoberg där hon jobbat med utvecklingsfrågor för skolorna i länet. Sedan
mitten på augusti i år är hon ny utbildningschef hos oss.
Att Linda känner en stor passion och
glädje för att jobba med skolan och
utvecklingsfrågor går inte att ta miste på.
Det sprudlar av energi och handlingskraft
när Linda berättar om tankarna kring sitt
nya uppdrag.
- Jag ser att vi på många sätt har en bra
skola i kommunen. Nu brinner jag för att
tillsammans med rektorer, pedagoger och
utvecklingsavdelning driva frågorna vidare. Det är inget enmansjobb – jag anser
inte att ensam är stark, utan det här ska vi
göra tillsammans.
- För mig är det viktigt att du som förälder
ska känna dig trygg i att oavsett i vilken

skola i kommunen dina barn går, får de
samma utbildning. Jag ser framför mig att
vi tillsammans hjälps åt att plocka russinen ur kakan och lär av varandra för att
få en så likvärdig utbildning i våra skolor
som möjligt. Till exempel är det för mig
en självklarhet att alla ska ha tillgång till
digitala verktyg.
- Något vi också kommer att titta närmare
på är hur våra nyanlända elever upplever
skolan och hur vi jobbar med integrationen för att få den att funka på bästa
sätt. Jag utbildade mig som lärare för jag
kände att jag ville göra skillnad och hjälpa.

Efter att ha jobbat några år som lärare
blev jag nyfiken på att arbeta med utvecklingsfrågor regionalt – på så sätt skulle
jag ju få möjlighet att hjälpa fler! Men nu
känns det väldigt roligt att komma tillbaka
till skolan igen. Jag blir alldeles lycklig när
jag är ute på våra enheter och ser alla
fantastiska elever och pedagoger och
jag älskar lukten av blöta gummistövlar i
korridoren. Jag är jätteglad över att ha fått
den här chansen.

Linda i samtal med en av kosmonauterna vid
besöket på Kvarndammskolan i Hovmantorp

Astronauter och kosmonauter på besök på alla skolor i vår kommun!
Den internationella organisationen för astronauter (Association of Space Explorers) valde i år att lägga sin konferens i
Sverige, tack vare Christer Fuglesang. För att ta tillvara på deras besök är grundskolorna i vår kommun med i skolprojektet
”Mot nya höjder”. Som ett resultat av elevernas flitiga arbete och engagemang i projektet fick alla grundskolor i kommunen
besök av astronauterna!
Så var det dags för den dag som många
elever sett fram emot! Fredagen den 25
september fick totalt 44 skolor i Kronobergs
län besök av astronauter och kosmonauter.
I vår kommun fick alla fem grundskolor
besök under förmiddagen.
Skolorna har under året fått lösa ett antal
uppdrag och genomfört experiment inom
de olika ämnesområdena naturvetenskap,
teknik och matematik. Allt har dokumenterats i skolornas bloggar.
Besöket är ett resultat av elevernas stora
engagemang och flitiga arbete!
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Skolorna förberedde sig noggrant inför
astronautbesöket. De satte ihop sina egna
spännande program – alla med sin unika
prägel. Några av programpunkterna var
framförande av specialskrivna sånger,
fanfar i glastrumpeter, trädplanteringar,
presentationer av uppdragen som de utfört
under året. De långväga gästerna fick också
fina presenter med sig hem, till exempel
egendesignade glasraketer och äpplen i
glas. Astronauterna gavs självklart också
tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter
och svara på elevernas frågor. Och vilken
dag det blev! Kolla in bilder från dagen på
nästa sida.

Efter besöket är det nu dags för eleverna
att göra den sista utmaningen. De ska ta
ner landaren från den raket de sköt upp i
första utmaningen! Mycket av kunskapen
eleverna fått från tidigare utmaningar kommer nu väl till pass, som till exempel tydlig
kommunikation och kunskap om gravitation.

Bakgrunden till skolprojektet ”Mot nya höjder”
som drivs av Länsstyrelsen Kronoberg, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg, är de
senaste årens minskade intresse för naturvetenskap, teknik och matematik bland svenska
elever. En utsikt med projektet är att väcka och
fördjupa elevernas intresse för dessa ämnen.
Läs mer om projektet på motnyahojder.com.
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Evenemangstips
Det är mycket som händer i vår kommun! Här ger vi dig några tips, fler finns på lessebo.se.
Vill du ha mer information om evenemangen? Besök lessebo.se, arrangörens hemsida
eller ring vår växel på 0478-125 00. På glasriket.se hittar du evenemang för hela Glasriket.
Oktober

24-30 Höstlov på biblioteken
Spännande aktiviteter med monstertema
på Lessebo och Hovmantorps bibliotek
25
Nallemässa
Plats: Kosta Folkets Hus.
Arrangör: Margarethas Dockskåp
26
Kommunfullmäktige
Plats: Skruvs Folkets hus
27
Hur kan vi samarbeta med vår hjärna?
Plats: Lessebo bibliotek
28
Ung bokcirkel
Plats: Lessebo bibliotek
29
Filmer “Benny Brun”, “Blodsystrar”
Plats: Kosta Folkets hus
Arrangör: Film i Glasriket
30
Film “Nicke Nyfiken”  
Plats: Kosta Folkets hus
Arrangör: Film i Glasriket

November
1

Film “Trevligt folk” - fri entré,
“Lasse Majas detektivbyrå”
Plats: Kosta Folkets hus
Arrangör: Film i Glasriket
2
Medborgardialog
Plats: Hovmantorps Folkets hus
2
Släktforskarsnack
Plats: Lessebo bibliotek
3
Utseendefixering, kroppsuppfattning
och hälsa
Plats: Lessebo bibliotek
4
Babycafe: BUS bibliotikarien Emelie
Plats: Familjecentralen i Lessebo
4
Gosedjursövernattning
Plats: Hovmantorps bibliotek
4
Pyssla på biblioteket
Plats: Hovmantorps bibliotek
5
Opera Singalong
Plats: Hovmantorps Folkets hus
6
Gosedjursövernattning
Plats: Lessebo bibliotek
7
Invigning - Kosta Julmarknad
Ernst Kirchsteiger inviger årets julmarknad
i Kosta. Jul i Kosta, november- december.
Plats: Kosta Outlet/Kosta glasbruk
Arrangör: Destination Kosta, kosta.se
8
Teaterträff med RAMP
Plats: Hovmantorps Folkets hus
Arrangör: Teatergruppen RAMP
9
Kura skymning - gemensam högläsning
Plats: Lessebo bibliotek
10
Vildsvinen i vår vardag - föreläsning
Plats: Lessebo bibliotek
11
Babycafe: Fråga barnmorskorna
Plats: Familjecentralen i Lessebo
11
Pyssla på biblioteket
Plats: Lessebo bibliotek
12
MiniBio
Film och pyssel för de minsta.
Plats: Lessebo bibliotek
14
Arkivens Dag
Plats: Hembygdsarkivet, Kosta museeum
Arrangör: Ekeberga hembygdsförening
14
Höstkonsert med Kosta Musikkår
Plats: Kosta Folkets hus
Arrangör: Kosta Musikkår
16-20 Läsfestvecka (se sidan 3)
Plats: Lessebo bibliotek
2
Släktforskning
Plats: Lessebo bibliotek

16
17
17
18
18
19
19
19
22
22

23
23
24
18
26
26
28
29

Baka med årstiderna
Föreläsning med Anna Braw
Plats: Lessebo bibliotek
Medborgardialog
Plats: Hovmantorps Folkets hus
Lyssna till Pelle Olsson
sjuksköterska, författare mm
Plats: Lessebo bibliotek
Babycafe: Fråga doktorn
Plats: Familjecentralen i Lessebo
Hemliga tidningsklubben
Plats: Lessebo bibliotek
Bokprovning på temat lättläst
Plats: Lessebo bibliotek
Vilhelm Moberg - kåseri
Plats: Lessebo bibliotek
Sagostund med författare
Plats: Hovmantorps bibliotek
Blås på Kosta Outlet
Julmusik med Kulturskolans Blåsband
Plats: Kosta Outlet
Teaterträff med RAMP
Teaterövningar och improvisationer
Plats: Hovmantorps Folkets hus
Arrangör: Teatergruppen RAMP
Kommunfullmäktige
Plats: Kosta Folkets hus
Opera für alle
Plats: Hovmantorps Folkets hus
Arrangör: Lessebo teaterförening
Författaren Dan Johansson föreläser
Plats: Lessebo bibliotek
Babycafe: Christin om infektioner
Plats: Familjecentralen i Lessebo
Ung bokcirkel
Plats: Lessebo bibliotek
Grötfest i Skruv
Plats: Skruvs Folkets hus
Opera “La Bohéme”
Plats: Kosta Folkets hus
Arrangör: Kosta Folkets hus
Julskyltning, julmarknad, tipspromenad
Plats: Lessebo
Arrangör: Handel i Lessebo, Lessebo OK
Lessebo hembygdsförening, Lessebo Scoutkår

December

Julmarknad i Kosta
1
Adventskonsert
musik och dans med Kulturskolans
orkestrar, solister och dansare
Plats: Hovmantorps kyrka
1
Jubileumsfest - Lessebo bibliotek 5 år!
Plats: Lessebo bibliotek
2
Babycafe: Individ- o familjeomsorgen
Plats: Familjecentralen i Lessebo
3
Pyssla på biblioteket
Plats: Hovmantorps bibliotek
3
Julhoppet - uppvisning
Plats: Kvarndammskolan, Hovmantorp
Arrangör: Gympalätt
5
Blås på Kosta Outlet
Julmusik med Kulturskolans Blåsband
Plats: Kosta Outlet
6
Teaterträff med RAMP
Teaterövningar och improvisationer
Plats: Hovmantorps Folkets hus
Arrangör: Teatergruppen RAMP
7
Släktforskarsnack
Plats: Lessebo bibliotek

Följ oss på Facebook!
Du visste väl att Lessebo
kommun finns på Facebook?
Gilla vår sida och följ oss
facebook.se/lessebokommun.

8

Resa i Canyonland!
Med fotografen Peter Nilsson
Plats: Lessebo bibliotek
9
Babycafe: Christin om säkerhet
Plats: Familjecentralen i Lessebo
9
Pyssla på biblioteket
Plats: Lessebo bibliotek
10
MiniBio
Film och pyssel för de minsta.
Plats: Lessebo bibliotek
11
Luciatåg med elever från Bikupan
Plats: Lessebo bibliotek
12
Inspelad opera “Trollflöjten”
Plats: Kosta Folkets hus
Arrangör: Kosta Folkets hus
14
Liten Kulturkväll på Kulturskolan
Musik med instrumentalister i alla åldrar.
Plats: Danssalen på Kulturskolan i Lessebo
14
Kommunfullmäktige
Plats: Hovmantorp Folkets hus
16
Ung bokcirkel
Plats: Lessebo bibliotek
24
Alternativ Jul
Plats: Kosta Folkets hus
Arrangör: Destination Kosta
26-29 Julcupen - fotbollsturnering
Plats: Sporthallen i Lessebo
Arrangör: Lessebo bordtennisklubb
31
Nyårskonsert
Plats: Kosta glasbruk, gamla hyttan
Arrangör: Kosta Musikkår
31
Premiär - Nyårrevy
Plats: Hovmantorps Folkets hus
Arrangör: Hovnarrana

Januari

Nyårrevy
Plats: Hovmantorps Folkets hus
Arrangör: Hovnarrana		

Februari			

13-14 Lessebospelen i bordtennis
Plats: Sporthallen i Lessebo
Arrangör: Lessebo bordtennisklubb
22-26 Sportlov. Program kommer!
27
Kommunmästerskapen i bordtennis
Plats: Sporthallen i Lessebo
Arrangör: Lessebo bordtennisklubb

Mars
19

28

WWF:s Eart Hour
Delta i världens största miljömanifestation
- släck ljuset kl 20.30-21.30.
Äggadraget
Plats: Allhallen
Arrangör: Hovmantorps dragkampsklubb

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Har du fler
evenemangstips?
Lessebo kommun, Box 13, 360 50 Lessebo
www.lessebo.se

ihå
g!

Välkommen att anmäla dem på
lessebo.se/anmal-evenemang

!

