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EVENEMANGSTIPS

INFORMATION

Christinas ruta
Fint förtroende för omsorgen
Sommaren kan kännas långt bort nu, men det är en
sommar som jag kommer att minnas. Den var varmare och
torrare än vad de flesta av oss kan minnas från tidigare
somrar. Räddningstjänsten har arbetat hårt, bland annat med
två lite större skogsbränder i kommunen. Många djurhållare
har haft problem med att hitta foder. Kommunen hade ett
välbesökt möte där 25 djurhållare var på plats för att prata om
sin situation. Kommunen har också upplåtit kommunal mark
för bete.
Inom omsorgen prioriterade man om arbetsuppgifter för att
göra livet bättre för våra äldre. I det sammanhanget måste jag
nämna de otroligt fina siffror som brukarna inom omsorgen
ger verksamheten och personalen. 96 procent av de svarande
säger att de är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten. För
särskilt boende är motsvarande siffra 88 procent.

Törnarosaloppet

Kommunens utvecklingsstrategi har pekat ut att vi ska bli
10 000 invånare till år 2025. Bostäder är en viktig del av det och
det är därför glädjande att över hälften av tomterna på Törnrosa
i Hovmantorp nu är bokade. Ett 40-tal barn sprang den 1
september ett regnigt Törnrosalopp och invigde på så sätt
området. Roligt med intresse att flytta till vår kommun!

Samtidigt pågår arbetet med
innovativ sanering, ett projekt för att
få bort metaller och glas från gamla
glasbruksområden i kommunen. Här samverkar vi i Glasriket.
Detta är en viktig miljöfråga för våra invånare och besökare men
även en attraktionsfråga för vår kommun.

Digitalisering och service

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit
snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det är
hög tid för vår kommun att ta vara på det förändringstryck som
digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna. Skolan i
kommunen ligger i framkant vilket är riktigt härligt.
Vi har också en ny förvaltningslag och förändringar i
kommunallagen där vi som kommun har ökade krav på oss
gällande service. Det rimmar väl med
min syn att Lessebo kommun ska
förknippas med god service och ett
gott bemötande.
Jag önskar er en härlig höst och vinter!

Christina Nyquist, kommunchef

NU HAR VI ÖPPNAT VÅRA DÖRRAR TILL NYA
RECEPTIONERNA!
Under våren och sommaren 2018 har receptionen i kommunhuset byggts om och nu har den flyttat
tillbaka till tidigare plats på entréplanet. Till receptionen i huvudentrén är du välkommen om du ska
besöka kommunhuset. Via receptionen når du tjänstemän på Kommunledningsförvaltningen, Barnoch utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen
inklusive Bygg- och miljöenheten.
Har du ett ärende hos Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen är du välkommen till entrén
bredvid, där butiken Blomman tidigare fanns. Här finns nyrenoverade lokaler som rymmer Individ
och Familjeomsorgens reception och samtalsrum för besökarna.
I samband med flytten har vi infört nya rutiner för inpassering till kommunhuset. På grund av säkerhetsskäl ber vi alla besökare
att skriva in sig i en besökslogg i receptionen och även skriva ut sig när man lämnar. Den som du ska besöka kommer sen att
hämta dig i receptionen.			
									

						

Välkommen!
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Biblioteket
Språkstegen
I höst startar biblioteken i Lessebo
kommun sitt samarbete med
Språkstegen. Det innebär att vi satsar
extra mycket på aktiviteter för små
barn tillsammans med Barnhälsovården i kommunen:
sagostund för små, babyteater, språkutvecklande
aktiviteter som ”Hej språket” där Babblarna är i fokus.
Språkstegen är samverkan för små barns språkutveckling
i Blekinge och Kronoberg. Samarbetspartners är Region
Blekinge, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg &
Kulturrådet.

Låna strömmande film i
biblioteket!

Öppettider
KOSTA
Telefon 0478-128 12

HUVUDBIBLIOTEKET I
LESSEBO
Telefon 0478-125 66
Måndag, tisdag		
10 - 18
Onsdag, torsdag, fredag
10 - 16
Lördag 		
10 - 13
HOVMANTORP
Telefon 0478- 128 08
Måndag, tisdag		
13 - 18
Torsdag			
10 - 16
Onsdag, fredag
13 - 16

Nu testar vi en ny tjänst på biblioteket där du kan strömma
film gratis från vår hemsida. Logga in med lånekort, pinkod
och välj bland cirka 1700 filmer. Det finns filmer både för barn
och vuxna. Hör gärna av dig till biblioteket om du undrar
något!

Tisdag			
15 - 18
Torsdag 		
14 - 17
SKRUV
Telefon 0478-128 10
Måndag 		
15 - 19
Onsdag			
15 - 18
Röda dagar har vi stängt.
Dag innan röd dag
och vid storhelger kan
öppettiderna vara något
begränsade.

Dags för Läsfest
Kronoberg!
Läsfest Kronoberg är ett årligt
arrangemang fullspäckat med läsfrämjande
aktiviteter i Kronobergs län.
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I år uppmärksammar vi veckan bland annat med
pappers- och bokvikning på Lessebo- och Hovmantorps
bibliotek i handledning av Camilla Gustavsson samt
författarbesök av Frida Skybäck.

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

Välkommen!

Frida Skybäck debuterade 2011 med den historiska
kärleksromanen “Charlotte Hassel” som snabbt hittade en stor
publik. Sedan dess har hon skrivit flera böcker inom samma
genre bland annat “Norrsken” som är första delen i en trilogi
om tre systrar i 1800-talets Lund. Nu är hon aktuell med den
tredje och avslutande delen ”Midnattssol”.
I år kom hon även ut med ”Bokhandeln på Riverside Drive”
som är en varm, charmig och hoppingivande feelgoodroman.

Nattillsyn med kamera
Under sommaren har det genomförts ett test med digital nattillsyn inom
äldreomsorgen. Det har varit svårt att få deltagare och trots att flera personer erbjudits
fick vi till slut en som var intresserad i att delta. När man inför nya arbetssätt eller ny
teknik finns det alltid en viss tveksamhet inför det nya. Kan man verkligen ersätta ett
besök av en människa med en kamera?
Ja, vi tror att en kamera kan vara ett bra komplement för de som är lättväckta och som störs i sin
sömn av att någon kommer in i hemmet under natten. Den person som testat kameran under
sommaren upplevde en bättre nattsömn, kände sig trygg med kameran och kan rekommendera
digital nattillsyn till andra.
Vi vill betona att det alltid är den äldre själv som avgör om tillsynen ska utföras av personal eller
med hjälp av kamera. Vi tror att kameran är ett bra alternativ för de som har tillsyn på natten och
att den snart är ett naturligt inslag i äldreomsorgen.
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Nybyggnation Lessebohus
Nytt hyreshus i Hovmantorp
Lessebohus står i startgroparna för att bygga ett hyreshus med 18
lägenheter i centrala Hovmantorp som planeras bli inflyttningsklart till
hösten 2019. Huset kommer att bli fyra våningar högt och lägenheterna
kommer att få en härlig utsikt över Rottnen.
Det blir nio tvårumslägenheter, sju trerummare och två fyror; alla med stor
tillgänglighet och balkong med tak. De kommer att vara fullt utrustade med
tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin.
Vi satsar på solceller, ordentliga förråd och ett modernt miljöhus. Vi förbereder
också för laddstolpar till elbilen och också möjlighet att förvara cyklar tryggt.
Fördelar med detta boende är bland annat närhet till stationen med bra
förbindelser, nära livsmedelsbutik, tandläkare, distriktssköterska, skola och
bibliotek.

Bild: Stefan Larsson

Renoveringen av muren som gränsade mot gamla banklokalen har börjat. Stora träd har stått tidigare på tomten som nu ska
bebyggas. Rötterna hade tryckt ut stenarna och gjort muren instabil därför ska den förstärkas och därefter ska stenarna sättas
tillbaka.

Är du intresserad av en av dessa
lägenheter? För att kunna hyra en

lägenhet hos Lessebohus måste du vara
registrerad som sökande av lägenhet. Du
registrerar dig via www.lessebohus.se.
Mer information hittar du på lessebohus.se
eller ring på telefontid 0478-128 20.

Flervåningshus Stationsgatan Lessebo
Lessebohus planerar också att bygga två- och eventuellt trevåningshus på
Stationsgatan 22 i Lessebo (tomten bredvid ”Balkonghuset”) under nästa år. Än så
länge är det inte bestämt vilket företag som kommer att bygga husen eller exakt
hur de kommer att se ut. Målet är att husen ska stå klara hösten 2019 om allt
går enligt planen. Det kommer att bli både ettor och två- och trerumslägenheter.
Närheten till tåg och buss samt till affärer och vårdcentral är en stor fördel med
placeringen av dessa hus.

Nya kvarteret Törnrosa i Hovmantorp
Lessebohus har valt en hörntomt i kvarteret Törnrosa, i närheten av Askungens förskola. Här planeras att bygga tre parhus med
sex marklägenheter. Varje hus kommer att innehålla en tvåa och en trea med uteplatser med utsikt mot skogen. Det är inte helt
klart ännu hur husen kommer att placeras eller hur de kommer att se ut. Men dessa planeras också bli klara under hösten 2019.
Samma sak gäller här som för alla nybyggda lägenheter, uppdatera dig så du står aktiv i vår lägenhetskö.
Även här gäller köpoäng och uppdatering en gång om året för att vara aktiv i bostadskön. Är du intresserad? Glöm inte att
uppdatera dig på vår hemsida, så att du är aktiv i vår lägenhetskö!

Dubbel invigning i Skruv
Kreativa biblioteket och upprustning elljusspåret
Det blev dubbel invigning av det upprustade elljusspåret och Kreativa biblioteket
i Skruv och det skedde på en blåsig dag. Anders Palmengren, ordförande i
KFT-nämnden, talade och gick sedan tillsammans med barnen och dess föräldrar en
kort invigningsrunda på elljusspåret. Alla barn som deltog fick en medalj efter avslutad
runda och kunde sedan fortsätta med invigningen inne på Kreativa biblioteket med saft
och tårta.

Kreativa biblioteket
Skruvs bibliotek har renoverats i samarbete med Folkets Hus Föreningen, Hemslöjden
Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg genom bidrag från Kulturrådet.
Renoveringen har utgått från workshops med personal, allmänheten och skoleleverna
själva som fått vara med och berätta om sitt drömbibliotek. Utifrån detta har sedan
Hemslöjden skapat ny inredning, mycket med återbruk och med utgångspunkt från till
exempel företag i Skruv och den fina naturen. Utvecklingen av Skruvs bibliotek kommer
fortsätta då det under höst/vinter kommer att bli ett ´Meröppet bibliotek´. Håll utkik
efter fler nyheter och mer information som kommer.
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Strömbergshyttan
Möte om utvecklingen i Strömbergshyttan
Strömbergshyttan håller på att utvecklas till ett riktigt paradis för såväl boende
som besökare. På torsdagskvällen den 11 oktober träffade tjänstemän från
kommunen invånare och företagare i Strömbergshyttan för att berätta om och
diskutera utvecklingen av Strömbergshyttan. För här händer det mycket nu!
Kort efter att Miljöverkstan slagit upp sina portar 2016 flyttade Birthe Pakula och Peter
Sörensen in med sin butik ”60-talet” till Orrefors Kosta Bodas före detta lokaler. I början
på 2018 hittade Värdshuset nya ägare och i september öppnade den franska restaurangen
L’Instant. Den gamla turistbyrån och silversmedjan är också sålda och nya verksamheter är
på gång inom kort. Under november flyttar de första hyresgästerna in i nyrenoverade ”Mästarebo”,
som totalt rymmer fyra lägenheter. Framöver kommer ett café att öppnas i 60-talets regi.
Entreprenören och cyklisten Per Strååt leder arbetet med att ställa i ordning banor för mountainbikes
som kommer ge cyklande entusiaster nya upplevelser. Det natursköna området är redan idag ett
omtyckt område för såväl cyklister, orienterare och promenerande naturälskare. Per berättade om
arbetet som redan pågår och som planeras framöver.
Kultur- och fritidschef Caroline Arvill berättade att den omtyckta pulkabacken vid Högehall ska röjas
och belysning ska sättas upp. Kommunchefen Christina Nyquist informerade om beslutet att ta fram
en detaljplan för Strömbergshyttan. Tankar som funnits länge, men nu blir verklighet. Arbete med att
ta fram en detaljplan för området kommer att påbörjas före årsskiftet.

Nyligen har det röjts i området

Under kvällen blev en hel del diskussioner om hur man på bästa sätt ska kunna njuta av och
samsas om naturupplevelsen oavsett om man väljer att cykla eller promenera på stigarna runt
Strömbergshyttan. När kvällen avslutades kunde man dock konstatera att det är positivt med utvecklingen och det kommer att innebära att området blir mer attraktivt för såväl boende som besökare.

I Lessebo kommun
Detta hände i Lessebo kommun
Sommaren 2018 har varit varm och torr och det har hänt en hel del i vår kommun. Här kan du läsa om några saker som
har hänt den senaste tiden.

Anhörigstöd. Ett 70-tal personer
kom när anhörigstödet hade en dag för
alla anhöriga på Grönåsens Älgpark.
Det kom både nya och gamla besökare
till dagen, bland annat ett par gäng
från olika särskilda boenden och
från socialnämnden. Samordnarna
för anhörigstöd hade bra hjälp av
fritidsledarna inom äldreomsorgen. Vill du veta mer om anhörigstöd?
Kontakta växeln för mer information, telefon 0478-125 00.

Vill du läsa mer om det som har
hänt i Lessebo kommun? Kolla
under nyheter på vår hemsida
lessebo.se. Där finns också ett
arkiv med fler nyheter.

Den varma sommaren och torkan hade stora konsekvenser i vår kommun.

Eldningsförbud. Torkan ledde till stor risk för skogsbränder. Därför

gällde ett totalt eldningsförbud i slutet av juli. Lessebo kommun drabbades av
två lite större skogsbränder, men situationen blev snart under kontroll.

Stöd för djurhållare. Djurhållare hade det svårt med bete för sina
djur. Eftersom Lessebo kommun äger jord- och skogsbruksarealer som
inte aktivt brukas blev det tillåtet för djurhållare att ta del av dessa arealer
för bete/foder till sina djur under sommaren. Även ängsytor med gräs fick
skördas efter tillåtelse.
Bevattningsförbud. Kosta hade bevattningsförbud redan under juni
månaden. I augusti blev ett bevattningsförbud aktuellt för hela kommunen.
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Spadtag på Hackebackeskolan

Vid Hackebackeskolan kommer en ny
klimatsmart förskola att byggas. Första
spadtaget togs den 4 oktober och
bygget kommer pågå till i slutet på 2019.
Elljusspåret i området kommer påverkas av
ombyggnationen.

Hållbar utveckling i förskolan
’Sopsamlarmonster’ visar vägen till
sopsortering på förskolan Zebran
Åtta stycken Sopsamlarmonster har flyttat in på
förskolan Zebran. Dessa monster ska hjälpa personal och
barn att sortera rätt i de olika sopkärlen. Här finns bland
andra Pappis som tar hand om pappersförpackningar,
Metallika som tar hand om metallföremål och Platstis
som tar hand om plastskräp. Sopsamlarmonstren lär
barnen i förskolan att på ett lekfullt och pedagogiskt sätt
leva mer hållbart genom att se till att avfallet återanvänds
och material återvinns.
- Barnen är intresserade av att samla skräp, säger Ninna
Jacobsen, förskollärare på förskolan Zebran. Tar man en promenad i skogen så ser barnen direkt om det ligger något i naturen
som inte ska vara där. Barn bryr sig om vår miljö och det tar vi vara på.
- Om något barn råkar tappa en ofärgad glasburk som går sönder, så kan vi direkt hänvisa till monstret Glas-Klara eftersom det
är hon som tar hand om allt ofärgat glas. Det tar udden av själva olyckhändelsen.
Vad händer med skräpet som ni sorterar här på förskolan?

FAKTARUTA OM SOPSAMLARMONSTER
•

Hässleholm Miljö AB är upphovsmakare.

•

Formgivare är Exakta Creative AB.

•

Monstren är varumärkesskyddade.

•

Cirka 200 förskolor/skolor använder sig av
Sopsamlarmonster.

- Skräpet som är lätt att ta med sig tar vi till Återvinningsstationen.
Vi tar en promenad tillsammans dit, det är en pedagogisk aktivitet
som är både lärorik och spännande. Elskräp och batterier hämtar
Daglig verksamhet upp och kör till Återvinningscentralen.
- Att värna om vår gemensamma miljö är viktigt och med monster
blir sopsortering roligt!
Är du som förskola/skola intresserad av att arbeta med
Sopsamlarmonster?
Gå in på https://www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster och läs mer!

Kris och beredskap
Din personliga säkerhet
Hösten har nu kommit med besked. Kommunens säkerhetsarbete pågår året runt med olika fokus.
Även du själv har en del att tänka på vad som gäller din egen säkerhet. Nu när vi går mot mörkare
tider så är det två saker som är mycket viktiga.

• Tänk på att synas!
Reflexer är inte bara bra att ha utan de ska användas! Ta fram dem ur lådan och sätt fast dem på ytterkläderna.
Några enkla åtgärder som räddar liv, och tänk inte bara på barnens kläder utan också på dina egna. Flera butiker
säljer också små blinkande lampor som syns ännu bättre.

• Mysigt med levande ljus, men...
OM OLYKAN
ÄR FRAMME,
RING 112!
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...tänk på ditt brandskydd! När det blåser ute och man helst vill sitta inne i värmen så är levande ljus både mysigt
och kanske romantiskt. Tänk på att placera ljus på ett brandsäkert sätt så att inte gardiner eller annat brännbart
material når lågorna. I samband med att vi går över till vintertid eller sätter på vinterdäcken så kontrollera att din
brandvarnare fungerar. Skapa en sådan rutin att testa batteriet. Det är en billig livförsäkring. Har du dessutom
brandsläckare så kolla så att mätaren visar grönt och kolla så att du vet var brandfilten är, lämpligen i närheten
av köket.

Medborgardialog
Medborgardialog utvecklar kommunens orter
Under oktober genomfördes fyra träffar medborgardialog i kommunen. Först ut var Skuv där tågstopp var en viktig fråga för
de församlade. På alla dialogerna diskuterades ortsutveckling. Det handlade dels om vad som kännetecknar orterna. Och så
diskuterades vad som behövs för att utveckla orterna så fler personer vill flytta in och fler vill komma på besök. Materialet från
medborgardialogerna kommer att sammanställas och läggas ut på kommunens hemsida.
De förslag som kommer upp kommer sen skickas till ansvariga som antingen åtgärdar eller kommer med förslag på vad som
kan göras. I vissa fall kan det också bli så att andra åtgärder prioriteras istället.

Nya kommunfullmäktige
Nya kommunfullmäktige sammanträder
Den 22 oktober sammanträdde nya kommunfullmäktige för första gången.
Då utsågs presidie, det vill säga ordförande och vice ordförande för
fullmäktige samt en valberedning. På kommunfullmäktiges möte i december
kommer sen kommunstyrelsen, kommunalråd och nämnder utses.
Det är också klart att det blir några förändringar i kommunens politiska
organisation. Från den 1 januari 2019 kommer det finnas följande nämnder i
Lessebo kommun:
•
•
•
•

Barn- och utbildningsnämnd
Myndighetsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd

I den nya myndighetsnämnden kommer bland annat ärenden som rör
bygg och miljö att finnas. Kommunstyrelsen med arbetsutskott samt ett nytt utskott för kultur och fritid. Utöver detta finns
kommunens revisorer samt de olika kommunala bolagen.

Miljörutan
Hur är det att äga en egen solcellsanläggning?
Marcus Dackling bor i villa i centrala Lessebo. År 2016 installerade han en
solcellsanläggning på sitt garagetak. Intresset för att skaffa en egen solcellsanläggning
uppstod när Marcus skulle köpa ny bil. Han fastnade för en hybridbil och då väcktes
tankarna om att kunna ladda den med egenproducerad el.
Han lät installera en anläggning på 4,7 kW år 2016. Nu har anläggningen varit i drift under två år
och har producerat ca 9 300 kWh. Anläggningen kostade 105 000 kr inklusive installation. Efter ett
år fick Marcus tillbaks 30 % av den totala kostnaden, som i detta fall blev 31 500 kr, från det statliga
investeringsbidraget för solceller.
Marcus säljer den överskottsel som han inte använder direkt till hushållet eller bilen, till ett
elhandelsbolag. För närvarande har han en pott på 800 kr innestående hos elhandelsbolaget. För
varje kWh som Marcus säljer, får han dessutom en skattereduktion på 60 öre.
Marcus arbetspendlar till Skruv varje dag, vilket blir ca 2,5 mil om dagen. Denna sträcka kör han på
enbart eldrift, med el som han själv har tillverkat. De dagar Marcus måste köpa el från elhandelsbolaget blir drivmedelskostnad ca 1,20 kr/mil. Marcus, som har ett stort miljöintresse, är nöjd med
sin anläggning och tycker det är både roligt och intressant att äga en egen solcellsanläggning.
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Blir du också nyfiken på en egen
solcellsanläggning? Kontakta
kommunens energi– och klimatrådgivare för mer information:
Åsa Garp, 0478-125 13 eller
asa.garp@lessebo.se

Evenemangstips
Det är mycket som händer i vår kommun och i
hela Glasriket! Fler tips på lessebo.se,
glasriket.se, destinationkosta.se eller
arrangörens hemsida.

FILM I GLASRIKET
Är du sugen på att gå på bio? Ladda ner appen via
filmiglasriket.se för att se vilka filmer som visas i din
ort! Det finns ett stort utbud för såväl stora som små.

Oktober
27

Frukost Bio- filmen Lyrro
Kl. 09.00 - frukost. Kl. 10.30 - filmen.
Entré: 200 kronor (både frukost och 		
bio), 120 kronor (endast bio), 100 kronor
(endast frukost). Frukost måste förbokas
på telefon 0478-420 45.
Plats: Hovmantorps Folkets Hus.

27

Höstmarknad i Bergdala
Kl. 10.00-15.00. Marknaden är i och
utanför Bergdala hyttan.

27

Barndag i Kosta Outlet
Kl.10.00-18.00. Uppskattad barndag. Paw
Patrol med flera figurer kommer på besök,
många erbjudanden! Plats: Kosta Outlet.

27

28

Melodinosauriefestivalen
Kl.13.00 Nya Dinosaurielåtar ställs mot
gamla hits i Pappa Kapsyls fartfyllda melodifestival. Målgrupp: från ca 4 år och för hela
familjen. Speltid 45 minuter. Pris: 60 kr/barn
+ 1 vuxen. Fika ingår till alla. Begränsat antal
platser. Anmälan till Lessebo bibliotek.
Nallemässa
Kl. 11.00. 1000-tals nallar i alla former. En
dag för hela familjen. Fiskedamm, utlottning,
barnpyssel, sagoläsning, servering med mera.
Entré vuxna 40 kr, barn 10 kr. Plats: Kosta
Folketshus. Arrangör: Margarethas Dockskåp.

Under höstlovet kommer det finnas olika
höstlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år i
Lessebo kommun, bland annat Prova på bowling,

2

Halloweenpyssel
Kl.10.00-11.30. Vi träffas på Lessebo
bibiotek och pysslar läskiga saker
tillsammans. Ingen anmälan, fri entré, för
barn 7-12 år.

5

Släktforskarsnack
Kl. 16.00-18.00. Diskutera källor, problem
och dela tips med varandra. Med Margit
Lorensson från Kronobergs Genealogiska
Förening. Plats: Lessebo bibliotek
Obs! Ingen anmälan behövs. Fri entré.

5

7

Babycafé
Kl.10.00. Christin och Jennica från BVC
pratar om mat. Plats: Öppna förskolan.

10

Scrapträff
Ta med ditt eget material, nödvändig
utrustning och skaparglädje. Goodiebag,
lunch och fika för 300 kronor. Mer info och
anmälan via 073-396 8843/070-274 3250.
Plats: Hovmantorps Folkets Hus.

10

Invigning av årets julmarknad i Kosta
Kl. 17.00. Ernst Kirchsteiger inviger.
Plats: Kosta Outlet.

12

Kura Skymning
Kl. 19.00. Gemensam högläsning i hela
norden ur årets utvalda bok “Kungar av
island”. Fri entré, anmälan till biblioteket.
Det bjuds på fika. Plats: Lessebo Bibliotek.

14

Baby Café
Kl.10.00. Tandsköterskan Inger Åberg
informerar. Plats: Öppna förskolan.

17

Höstkonsert med Kosta Musikkår
Kl.16.30. Dirigent Michael Pettersson,
sångsolist Ernest Trespalacios. Plats: Kosta
Folkets Hus.

Magiska Matte och Sports Camp. Håll också koll
på lessebo.se, Facebook och Schoolsoft!

29

31

Digital hjälp
Kl. 14.00. Drop in för snabba frågor. Kostnadsfritt. Du kan få hjälp med enklare datoroch internethandledning, nedladdning av
e-böcker m.m. Plats: Lessebo Bibliotek.
Väv utan vävstol
Kl. 10.00-12.00. Aktiviteten passar barn i
åldrarna 7-12 år. Fri entré. Anmälan till
Lessebo bibliotek. I samarbete med Elin
Persson från Hemslöjden i Kronoberg.
Plats: Lessebo Bibliotek.

November
1

Serieverkstad med Ylva Oknelid
Kl. 10.00-12.00 Lessebo bibliotek
Kl. 13.00-15.00 Hovmantorps bibliotek
Lär dig teckna serier med den prisbelönte
serieskaparen Ylva Oknelid! Anmälan till
biblioteket. Max. 10 barn, 9-12 år.

Folktro - om vad folk trodde, tänkte, gjorde
Kl. 18.00. Christer Lundqvist från
Hovmantorp berättar om hur man trodde,
tänkte och gjorde förr i tiden. Fri entré.
Anmälan till biblioteket@lessebo.se eller
0478-12566. Plats: Biblioteket i Lessebo.

17, 18 DM i bordtennis- Småland
På lördagen spelas ungdomsklasserna
och på söndagen seniorklasserna.
Plats: Lessebo Sporthalll.
19

Släktforskarjour
Kl 15.00-17.30. Släktforska med hjälp av en
handledare från Kronobergs genealogiska
förening på Lessebo bibliotek. Fri entré, i
samarbete med studeförbundet Vuxenskolan. OBS! Boka tid, 30 min/gång, 0478125 66.
			
19
Författarbesök - Frida Skybäck
Kl. 18.00. Fri entré. Plats: Lessebo Bibliotek.

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

20, 24 Workshop i pappers- och bokvikning
Kl. 10.00-12.30. Lessebo bibliotek.
Kl. 15.00-17.30. Hovmantorps bibliotek.
Anmälan till Lessebo bibliotek. Fri entré.
21

Babycafé
Kl. 10.00. Lotta och Anne-Mari informerar.
Plats: Öppna förskolan.

26

Digital hjälp
Kl. 14.00. Drop in för snabba frågor. Kostnadsfritt. Plats: Lessebo Bibliotek.

28

Baby Café
Kl 10.00. BVC-läkaren Christina Otterlin
informerar. Plats: Öppna förskolan.

28

Föreställning - Kärlekens outgrundliga vägar
Kl.19.00. Pris: 200 kr, 150 kr med
scenpass. Bokning: 0478-420 45.
Plats: Hovmantorps Folkets Hus.

29

Barnvagnsbio på Lessebo bibliotek		
Kl.10.00. För föräldrar med barn 0-2 år.
Fri entré. Anmälan till biblioteket.

December
3

Släktforskarsnack
Kl. 16.00. Diskutera källor, problem och
dela tips med varandra. Med Margit
Lorensson från Kronobergs Genealogiska
Förening. Plats: Lessebo bibliotek
Obs! Ingen anmälan behövs. Fri entré.

19

Babycafé
Kl. 10.00. Välkomna till Babycafé med
Julsånger. Plats: Öppna förskolan.

31

Nyårskonsert Kosta Musikkår
Kl. 12.00. Begränsat antal sittplatser,
insläpp kl. 11.00. Frivillig entré.
Sångsolist: Ernesto TresPalacios.
Plats: Gamla Hyttan Kosta Glasbruk.

31

Nyårskonsert Glasrikets Symphonic Band
Kl. 12.00. Entré 100 kr. Plats: Allhallen i
Hovmantorp. .

Hej språket
Hej språket är ett återkommande arrangemang under
hösten 2018. Vi träffas, samtalar, spelar spel, läser
och gör andra aktiviteter efter önskemål. Fokus är
samspelet mellan barn och förälder. För föräldrar och
barn 0-6 år. Ingen anmälan, fri entré. I samarbete med
Familjecentralen Lessebo.
Höstens datum: 8, 15, 22 och 29 november
Tid: kl. 13.30-14.30
Plats: Familjecentralen i Lessebo

För evenemang som ska föränmälas till Lessebo bibliotek,
kan du kontakta personalen via telefon 0478-125 66 eller
e-post biblioteket@lessebo.se.

Har du fler
evenemangstips?
Lessebo kommun, 365 31 Lessebo
www.lessebo.se

Välkommen att anmäla dem på
lessebo.se/evenemangstips

!

