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Fel i kalender 2021
Vi vill uppmärksamma dig som 
använder vår kommunkalender att det 
har slunkit in ett fel i kalenderdelen. 
Lägg märke till att veckonumreringen 
av december månad börjar på fel vecka! 
Vecka 49-53 borde ha varit 48-52. Vi ber 
om ursäkt för eventuellt besvär.

En god service och ett gott 
bemötande
I dagarna har samhället öppnat upp igen efter nästan 
två år av pandemi. Vi vet att det är många i Lessebo 
kommun som kämpat på och som fått ändra sin 
vardag. För andra har inte pandemin påverkat livet i 
samma omfattning. Men det är klart att vi kommer se 
förändringar i samhället på grund av corona och vi har 
alla lärt oss något nytt.

Påverka din kommun
Som invånare i Lessebo kommun finns ett antal olika 
möjligheter för dig som vill vara med och påverka. 
Du kan gå med i ett parti och ställa upp i allmänna 
val. Nästa år är det val nästa gång. Du kan också vara 
med på våra träffar för medborgardialog, komma med 
synpunkter via vår hemsida eller via olika enkäter och 
mätningar som görs. Men framförallt kan du prata 
med oss direkt om du har något du vill framföra. Vi 
är en liten kommun och det är faktiskt ganska enkelt 
att nå någon av oss som är med och tar beslut och 
genomför verksamhet i Lessebo kommun.

Nya bostäder
Det är just nu hårt tryck på nya bostäder i Lessebo 
kommun, framförallt på villor. Fler vill flytta till oss 
och bygga nytt eller köpa ett befintligt hus. Det finns 

också en utmaning i att vårt bostadsbolag Lessebohus 
har tomma lägenheter. Vi ser alltså både en in- och en 
utflyttning just nu.

Verksamhet med kvalitet
Både politiker och tjänstemän i Lessebo kommun har 
för ögonen att skapa verksamhet med den absolut 
bästa kvalitet vi kan utifrån de resurser som vi har. 
Ibland är det svårt att göra allt som vi vill då pengarna 
inte räcker till eller när vi inte lyckas rekrytera 
tillräckligt med personal. Men ambitionen är glasklar: 
Lessebo kommun ska ge en verksamhet med god 
kvalitet och ett gott bemötande och en god service. 

Brev från Christina och Lars

Christina Nyquist, kommunchef
Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande
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Biblioteket
Det händer på biblioteket!

1000 böcker före F-klass
Nu har projektet 1000 böcker före F-klass dragit igång. Vi på 
biblioteket vill utmana dig som vårdnadshavare i kommunen 
att läsa 1000 böcker tillsammans med ert barn innan F-klass. Ni 
behöver inte läsa 1000 olika böcker utan ni kan läsa samma bok flera gånger, 

det viktiga är att läsningen tillsammans blir av. För varje 100 
böcker ni läser tillsammans får barnet en liten pin med en frukt 
på. När ni sedan läst 1000 böcker och samlat alla pins får barnet 
komma och ta examen på biblioteket. Kom in så berättar vi mer!

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

Röda dagar har vi stängt.  
Vid helgdagar kan öppettiderna vara 
något begränsade.

Quizföreläsning - från pusseldeckare till 
seriemördarthrillers 
Deckarexperten Kerstin Bergman berättar om de olika deckargenrerna. Vad är egentligen 
typiskt för en pusseldeckare och hur skiljer sig en polisroman från en psykologisk thriller? 
Och vem skriver vad? 

Det hela varvas med kluriga deckarfrågor. Kerstin Bergman är litteraturvetare, deckar-
recensent och medlem av Svenska deckarakademin. Hon är redaktör för Deckarnas 
svenska landskap: Från Skåne till Lappland samt författare. Kerstin driver också företaget 
CrimeGarden och bloggar om deckare på crimegarden.se.

Välkommen den 16 november kl. 18.00 på Hovmantorps Folkets hus. Biljettpris 
55:-  Fika ingår och fina bokpriser utlovas. Endast förköp 1/11-12/11 på biblioteket. 

Språkcafé
Vecka 45 till 50 kör vi igång höstens språkcafé för dig 
som vill öva på att tala svenska.
Onsdagar kl. 14.30-15.30 på Lessebo bibliotek. Ingen 
anmälan. Vi bjuder på kaffe. 

Digitalt språkcafé
Varje onsdag 6 oktober – 24 november kl. 16.00-17.00.
Gå in på https://meet.jit.si/pratasvenskamedoss för att komma till språkcaféet.
Du behöver inte anmäla dig till något av våra språkcaféer. Kontakta ditt bibliotek om du har frågor.

Följ Lessebo bibliotek på 
Facebook och Instagram!

Bokcirkel på Lessebo 
bibliotek 
Kom och diskutera ”De saknade vännernas  
bok” av Lisa Wingate med oss. 

Boken finns att reservera på biblioteket eller 
att läsa som e-bok via appen Biblio. 

Vi ses den 29/11 kl. 17.00 på Lessebo bibliotek.

Anmäl dig till biblioteket@lessebo.se eller 
0478-125 66.

OBS! Begränsat antal platser.  

Deckarexperten Kerstin Bergman
Bild är tagen av Andreas Gruvhammar
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Tomter

Kom och besök oss på Miljöverkstan!
Miljöverkstan i Strömbergshyttan är en 
secondhandförsäljning av skänkta möbler, husgeråd samt 
porslin med mera.

Vår verksamhet är till för att hjälpa långtidsarbetslösa att 
komma in på arbetsmarknaden.

Välkomna att besöka oss! Våra öppettider är:

Tisdag: kl. 10.00 – 16.00
Onsdag: kl. 10.00 – 18.00
Torsdag: kl. 10.00 – 16.00
Fredag: kl. 10.00 – 16.00

Nya tomter på gång i Hovmantorp
Hovmantorp växer och efterfrågan på tomter för 
nybyggnation är stor. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
planerar och förbereder därför för nya tomter i östra, 
västra och södra Hovmantorp. I östra Hovmantorp, öster 
om morkullevägen, planeras 14 nya tomter och utmed 
Västergatan i västra delen av Hovmantorp förbereds nu 
5 nya villatomter. Försäljning utav dessa tomter beräknas 
kunna ske under 2022 och kommer att ske via den 
kommunala tomtkön enligt kommunens antagna marktaxa. 

Även arbetet med att ta fram nya, attraktiva och sjönära 
tomter i södra Hovmantorp, mot Ormeshaga, fortsätter. 
Intresset är mycket stort, det är nu över 100 personer 
som står på vår intresselista för att köpa en av tomterna. 
Därför har nu antalet nya tomter utökats från 18 till 22. 
Försäljningen kommer till skillnad från de andra tomterna, i 
västra och östra Hovmantorp, att ske till marknadsmässigt 
pris via fastighetsmäklare. Innan försäljningen börjar kan 
intresseanmälan göras på vår hemsida. 

Illustration över planerade tomter i södra 
Hovmantorp mot Ormeshaga. 

Anmäl dig till vår kommunala tomtkö!
På grund av den stora efterfrågan på tomter i kommunen tog kommunfullmäktige den 21 juni beslut om att upprätta 
en kommunal tomtkö. Syftet med den nyinrättade tomtkön är att på ett rättvist sätt förmedla kommunens tomter för 
småhus till privatpersoner som ämnar att bygga ett bostadshus. I samband med ansökan om plats i tomtkön erlägges en 
anmälningsavgift på 100 kronor.

Anmälan till tomtkön lanserades 1 september som en av de första nya e-tjänsterna i Lessebo kommun. 
Anmäl till via vår e-tjänsteplattform som du hittar på vår hemsida.  

Du kan även läsa mer om lediga tomter, regler för den kommunala tomtkön och tomtpriser på vår hemsida eller kontakta 
samhällsbyggnadsförvaltningen på samhallsbyggnad@lessebo.se
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Kulturhuset

Välkomna på Bygg- och tygåterbruket
Bygg- och tygåterbruket i Hovmantorp på Centralgatan 
14 återbrukar byggmaterial och kläder. Här skapas bra 
sysselsättningar då möbler och annat som skänks via 
återvinningscentralen målas och restaureras. Kläder får ny 
design eller lagas för att säljas vidare. Verksamheten hjälper 
långtidsarbetslösa att komma vidare på arbetsmarknaden.

Välkomna att besöka oss! Våra öppettider är:

Tisdag:  kl. 11.00 – 18.00
Onsdag:  kl. 11.00 – 16.00
Torsdag: kl. 11.00 – 18.00
Fredag:  kl. 11.00 – 14.00

Kulturhuset – tre verksamheter möts 
Snart är det dags för Kulturhuset i Lessebo att slå upp dörrarna. Det som 
tidigare var ett folkets hus har genomgått en omfattande renovering där 
byggnadens historia fått komma fram. I byggnaden kommer det finnas 
bibliotek, kulturskola och fritidsgård där vi också kan förlägga scen och 
kulturverksamheter kopplat både till skolan och fritiden. Men redan nu är det 
stora gula huset utmed Storgatan i Lessebo fyllt med mer liv och rörelse än 
tidigare. Biblioteket har nyöppnat i renoverade lokaler och kulturskolan har 
flyttat in.  

Cecilia Ungerbäck Smith är chef på biblioteket och tillsammans med Jimmy 
Täck som rektor på kulturskolan och Martin Scharin som är chef för 
fritidsgården har de fixat och planerat med det nyrenoverade huset.  

För kulturskolans elever skedde flyttlasset redan i samband med starten av höstterminen. - Överlag har det varit positiva 
reaktioner från föräldrar och elever. Några elever som dansat länge i vår gamla byggnad saknar den danshallen samtidigt så 
har vi nu tillgång till en stor salong med ett enormt dansgolv, säger Jimmy Täck. En elev sa till mig med glädjetårar om det nya 
dansgolvet: ”Nu snackar vi professionell skola!”.  

Och även fritidsgården har startat några aktiviteter. Redan nu genomförs tjejträffarna med personal både från fritidsgården och 
biblioteket. - Husets nya verksamheter har prioritet på ungdomarna men det kommer också bli en bra mötesplats. Bibliotekets 
verksamhet är öppen för alla åldrar och vi hoppas att man kan mötas över generationsgränserna, säger Martin Scharin.  Jimmy 
Täck instämmer och ser en mängd nya och spännande aktiviteter som kan födas i ett kulturhus. - Vi arbetar idag med olika 

målgrupper och unga med olika intressen, och 
kan vi få dem att mötas och få upp ögonen för fler 
verksamheter så kan vi verkligen skapa en aktiv 
fritid, säger Jimmy Täck.  

Ett nytt namn
För att hitta ett passande namn till Kulturhuset 
fick verksamheterna hjälp av eleverna på 
Bikupan. Fem namn kommer sen väljas ut och 
på de kan alla invånare sen rösta på. Håll utkik 
på kommunens hemsida eller på biblioteket i 
Lessebo när det är dags att rösta!

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
Barn-och utbildningsförvaltningen har en central förstelärare, Jeanette Berglund, som har uppdraget att sprida kunskap och 
erfarenhet om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Förstelärarens fokus är att stödja, utmana och inspirera kollegor att 
skapa förutsättningar för en lärmiljö som är präglad av språkutvecklande arbetssätt, inkluderande förhållningssätt, motivation 
och höga förväntningar. 
- Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är en viktig faktor 
för alla elever men nödvändig för flerspråkiga elever, säger försteläraren Jeanette Berglund.

Utveckling inom språk- och kunskapsutveckling är en del av det utvecklingsarbete som sker i Lessebo kommuns skolor. 

Jimmy Täck, Martin Scharin, Cecilia Ungerbäck Smith
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Näringslivet

Årets UF-företag: StoneCold
Thea Frej, Thea Björk och Alexander Magnusson blev under 
näringslivsgalan utsedda till Årets UF-företag. Deras produkt 
är granitstenar som både kan kyla och värma dryck. Bitarna är 
spillbitar som putsas för finare yta.

Motivering: Hållbarhet och återbruk ligger i tiden och det tog 
UF-företaget vara på. Med stort engagemang och drivkraft har de 
behålligt motivation och fokus under hela sitt UF-år och kunde 
tidigt leverera en idé som de trodde stenhårt på.

Du vet väl om att du kan 
få dina fakturor som 
e-faktura?
För ett antal tjänster kan du betala via e-faktura. 
Du kan betala barnomsorg, kulturskola, 
äldreomsorg, vatten och avlopp samt fjärrvärme 
via e-faktura. Du anmäler e-faktura i din 
internetbank, där du kan göra val utifrån vilken tjänst 
du använder.

 För barnomsorg, kulturskola, äldreomsorg med  
 mera, välj: Lessebo kommun

 För vatten och avlopp, välj: Lessebo kommun VA

 För fjärrvärme, välj: Lessebo Fjärrvärme AB

!
E-tjänster
Den 1 september har Lessebo kommun lanserat en ny sida för 
e-tjänster. Syftet med den nya sidan är att skapa fler alternativ för 
kommunens invånare och företag att lösa sina ärenden. 

Med den nya plattformen följer möjligheter som digital signering med 
bank-id och betalning direkt i e-tjänsten. De tidigare blanketter som 
fanns på hemsidan finns kvar på sidorna för e-tjänster. 

- Den nya sidan för e-tjänster ger oss många nya möjligheter att 
skapa smidiga kontakter för invånare och företag, säger Olof 
Björkmarker som är kommunikations- och marknadschef på Lessebo 
kommun. Vi har precis satt igång arbetet med att skapa fler e-tjänster 
och tar gärna emot förslag på tjänster som borde finnas som 
e-tjänst.

Årets Företagare
Priset Årets Företagare 
tilldelades Daniel Sjöstrand 
som driver DT Betong. Daniel 
tog emot priset under stora 
applåder på näringslivsgalan 
som hölls i Hovmantorps Folkets 
hus. Under prisutdelningen så 
framhölls Daniels energi och 
mod att testa nya saker. Han är 
en del av den byggboom som 
sker i Lessebo kommun just nu 
och har i sitt företag satsat på 
hyreslägenheter i Lessebo tätort. 

Motivering: Daniel har ett stort engagemang i 
utvecklingen av sin hembygd, det ska vara attraktivt att 
bo i en landsbygdskommun. Företaget har utvecklats från 
att arbeta med blästring, till bemanning inom Betong- och 
Byggtjänster till en egen byggverksamhet. Expansion 
har varit stark över tid, med god lönsamhet, detta 
har resulterat i ett antal Gasellutmärkelser av Dagens 
Industri.

Årets Turismentreprenör
Kosta Safaripark har utsetts till Årets Turismentreprenör i Kronobergs län och är 
därmed också kandidat till Stora Turismpriset som är en nationell utmärkelse.

Motivering: De har med sin småländska klurighet tagit sikte på cirkulär hållbarhet 
redan från start. Varit snabba på att se möjligheter i de förändringar som skett 
i och med pandemin. De bidrar till ökad attraktivitet för hela Glasriket. Kosta 
Safaripark är dessutom ett besöksmål som är tillgängligt för alla.

Det är andra året i rad som priset går till ett företag i Lessebo kommun. 2020 gick 
priset till Grimsnäs herrgård.

Våra e-tjänster hittar du  
på lessebo.se

För den som även i 
fortsättningen vill lösa 
sina kontakter med 
papper och brev eller med 
ett telefonsamtal går det 
såklart också bra.

Daniel Sjöstrand, VD på DT 
Betong

Thea Frej, Thea Björk och Alexander Magnusson, StoneCold

Safariparken gratulerades genom Emil Jansson 
från Destination Kosta av Angelica Karlsson och 
Lars Altgård

.

.

.
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Märker du också av de höga elpriserna?  
Elpriserna i Sverige bestäms av elbörsen Nord Pool och påverkas av 
yttre faktorer och situationen i andra länder i Europa. Det innebär att elpriset i Sverige också är baserat på produktion 
och överföringskapacitet i andra länder. Eftersom alla nordiska länder handlar på Nord Pool och priser påverkas av både 
utbud och efterfrågan kommer förhållandena i våra grannländer också att påverka vårt elpris. Det är alltså inte bara i 
Sverige som elpriserna är höga utan situationen ser till och med värre ut i vissa delar av Europa. 

De höga elpriserna väntas ligga kvar även under vintern så det kan vara läge att spara på din elanvändning. En enkel 
åtgärd man kan göra själv är att se över sin belysning, till exempel byta glödlampor mot LED-lampor. För en LED-lampa 
behöver ungefär bara en tiondel av den energin som en vanlig lampa behöver.  

Läs mer om elpriser och tips för att 
sänka dina elkostnader på 
konsumentguiden.se

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

Miljörutan

Kris och beredskap

Sjukt smart - utställning
Elever och lärare från gymnasieskolan kommer att vara 
utställningsvärdar i Tekniska Museets utställning som kommer  
att vara i Lessebo gymnasieskolas lokaler. 

Med Sjukt smart vill museet lyfta fram 
den kreativitet och det lösningsfokus 
som visat sig under krisen, men också 
ge hopp och verktyg för att samtala om 
svåra frågor.

Utställningen ställer etiska frågor 
till besökarna, visar digital statistik i 
realtid och gör historiska tillbakablickar. 
Eleverna får bland annat lära sig hur man 
skriver ut ett ansiktsvisir med hjälp av 
en 3D-skrivare, testa värmekamera med 
mera. 

Sjukt smart pågår mellan november och 
februari.

Bli vuxenvandrare
För att öka tryggheten i Lessebo kommun bjuder vi in 
föräldrar och vuxna att vuxenvandra i våra fyra orter. 
Syftet med vuxenvandrarna är skapa kontakt och 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 de man träffar på. Det handlar 
om att vara ett medmänskligt stöd. 

Många unga behöver stöd och det är inte alltid man får 
det hemma. I stället går man runt i orterna och ibland 
uppfattas detta som något negativt och kan till och med 
skapa rädsla. Du som förälder har ett ansvar för ditt 
barn och din ungdom. Engagera dig och var ett stöd även 
för andra barn. Är du med i en förening kan föreningen 
organisera vuxenvandring och kan då också få ett tillskott 
i kassan. Ju fler som kan engagera sig, ju färre gånger 
behöver du vuxenvandra. 

Du kan anmäla intresse via lessebo.se/vuxenvandrare

Grannsamverkan
För att skapa en tryggare kommun 
krävs samarbete mellan det offentliga, 
näringsliv och privatpersoner i alla 
orter. I olika kommuner finns olika 
varianter av Grannsamverkan, allt 
ifrån att grannar kollar brevlådor när 
någon är bortrest till bilburna grupper 
som håller ögonen öppna.

Grannsamverkan är till för att skapa en bra kontakt 
mellan grannarna och öka säkerhetstänkandet. Syftet är 
att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig 
verksamhet och därmed öka tryggheten. Detta görs 
genom ökad uppmärksamhet bland de boende samt med 
kunskap om vilka åtgärder man kan vidta för att minska 
risken för att bli utsatt för inbrott. Grannsamverkan 
är ett samarbete mellan de boende och polisen/
kommunen. Det är ni som grannar som ansvarar för 
att bilda Grannsamverkan, men Lessebo kommun och 
kommunpolisen kan vara behjälpliga med information.

Var källkritisk och rädd om din information
I oktober arrangeras varje år EU:s informationssäkerhets-
månad. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen ”Tänk 
säkert”. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om 
informations- och cybersäkerhetsfrågor. 

Du kan bidra till den svenska förmågan i totalförsvaret genom 
att vara påläst och inte luras av felaktig information.

Du har också en skyldighet att skydda din information och det 
du gör på internet. Till exempel dina lösenord som är digitala 
nycklar och vara rädd om på samma sätt som andra nycklar. 

Här är några tips:

Lämna aldrig ut dina lösenord.

Använd unika lösenord för olika tjänster, framför allt dina 

viktigaste tjänster.

Använd långa lösenord, gärna en lösenordsfras som är lätt 

att minnas.

Använd lösenordshanterare.

Aktivera flerfaktorinloggning där det går.



Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 
www.lessebo.se 

Övrigt i kommunen

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

 

Du kan också följa oss på 
Facebook och Instagram!

Lessebo kommun – En del av Glasriket
Det är med glädje och stolthet vi kan berätta att Glasriket som 
besöksdestination har haft en riktigt bra sommarsäsong. Antalet gästnätter 
är i stort sett tillbaka på nivåer från 2019 och några besöksmål vittnar om 
”All time high” vilket är riktigt roligt. Har vi en stark besöksnäring så ökar 
områdets attraktivitet även för invånaren. Det finns mer spännande saker att 
göra helt enkelt.

Glasriket har tillsammans med kommunerna klivit in i Naturkartan som 
idag är den största plattformen för att presentera naturnära utflykter och 
upplevelser. Här samlas stor del av Sveriges natur, och nu även Glasrikets 
och Lessebos. Kolla på naturkartan.se/sv/glasriket, snöra på dig skorna och 
upptäck närområdets fina leder och platser. Funkar lika bra för invånare som 
besökare. 

Glasriket har tagit fram en digital ruttplanerare för att användaren skall 
få tips på besöksmål utifrån intresseområden. Kanske vill du göra en 
utflykt med fokus på loppisar och kaféer. Eller hantverk och kultur. Kanske 
upptäcker du något som du inte redan visste fanns. Ett verktyg för egna 
utflykter eller för dina gäster. Kika in på glasriket.se/resa

Glasriket – för både invånare och besökare!

Nu är det läge att sälja ditt ödehus!
Har du ett obebott hus på Lessebo kommuns landsbygd och inga planer på att flytta in 
själv? Då är det nu läge att sälja! Intresset har aldrig tidigare varit så stort. Trenden att bo 
utanför städer och bygga ett liv på landet har blivit större de senaste åren och pandemin 
har förstärkt detta. 

- Just nu är dessa obebodda hus en outnyttjad resurs och vi hoppas så klart på nyinflyttning 
till vår kommun, säger näringslivschef Karin Bååth. De som tidigare har hört av sig till oss är 
folk som redan bor i kommunen, men också de som har tankar att flytta hem till oss igen. 
Det vore kul att få tillbaka dem och få mer liv på landsbygden. Vi vill därför uppmärksamma 
fastighetsägarna att det finns många som kan vara intresserade av sådana här hus. 
Samtidigt har fastighetspriser ökat reellt, även i vår kommun. Har du ett obebott hus och 
inga planer att flytta in, då är det nu rätt läge att sälja till någon som längtar efter att få 
bosätta sig på landet och ta hand om ett gammalt hus, menar Karin.

Kontakta gärna en mäklare om du kan tänka dig att sälja. För mer information om 
ödehusprojektet kan du kontakta Lessebo kommun via mejl odehus@lessebo.se eller ringa 
0478-125 00. Mer information hittar du på lessebo.se/odehus

Kolla på lessebo.se vad som 
händer i kommunen. 

Ödehus i Lessebo 
kommun
Lessebo kommun har gjort 
en inventering av hus i 
kommunen som saknar ägare 
eller där ägaren inte bor eller 
använder huset. Intresset för 
att flytta till Lessebo kommun 
och ett hus på landet är stort. 
Det är roligt tycker vi på 
Lessebo kommun som gärna 
ser fler invånare i kommunen. 
Vi satsar på att bli 10 000 
invånare till år 2025.

Foto: Alexander Hall

Upprop från partierna i kommunen: 
Vår lokala demokrati är viktig - du 
kan vara med och påverka

I år firar demokratin 100 år och det är nu 
ett år kvar till nästa allmänna val. Den 11 
september 2022 är det val. Därför väljer 
Lessebo kommun att extra uppmärksamma 
demokratin och möjligheterna för invånare 
att påverka.

De partier som idag är representerade i 
kommunfullmäktige har gått samman i ett 
upprop med ett budskap om att du behövs 
som förtroendevald.

Från uppropet: ”Det är nu ett år till nästa 
allmänna val. Då kan du som invånare rösta 
på det parti du bäst tycker företräder dina 
åsikter om hur Lessebo kommun borde 
utvecklas. Men du har ytterligare möjligheter 
att vara med och påverka. Vi, representanter 
för partierna i Lessebo kommun, uppmanar 
nu dig som gått och funderat på att bli 
medlem och själv bli kandidat att göra slag i 
saken.”


