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INFORMATION

Christinas ruta
Vi ser framåt!

Nöjda medborgare

Det kändes som om vintern inte riktigt ville
släppa taget om oss. Därför känns det så härligt med den
stundande sommaren. Vintern och vårens arbete har varit
intensivt och väldigt roligt. Vi ser med glädje att vi fortfarande
har en ökad befolkningstillväxt även om ökningen inte är så
kraftfull som 2014/2015. Anledningarna till vår befolkningstillväxt är två, dels ser vi att satsningen på en attraktiv
pendlarkommun har fått genomslag och att vi tagit emot
nyanlända medborgare. Vi kan konstatera att vi ligger på
femte plats i Sverige utifrån befolkningsökningen per capita.

Utbyggnad pågår

Idag har vi kommit en bit på väg när det gäller samhällsutbyggnaden utifrån ökad befolkning. Tillbyggnad av
Kvarndamskolan är igång, startbesked för byggnation av
förskola i Lessebo och exploatering av Törnrosa i Hovmantorp
och Djurhult i Lessebo är i full gång, samt Lessebohus
byggnation av hyresrätter i Hovmantorp. Det stannar inte vid
detta utan planeringen för ytterligare byggnation av förskola
och hyresrätter är igång. Glädjande är att flera privata aktörer
vill bygga hyresrätter i våra olika orter.

Målet: 10.000 invånare

Under våren har kommunstyrelsen antagit en utvecklingsstrategi 2025 ”Lessebo kommun gör en hållbar resa där vi är
fler än 10 000 invånare 2025”. Målsättningen är att alla invånare
– befintliga och presumtiva – ska se fördelarna med att bo och
verka i Lessebo kommun. För att målet ska kunna uppnås, har
följande områden prioriterats för kommande utvecklingsarbete:
boende och livskvalitet, barn och ungas uppväxt samt
demokrati och service.

Under hösten 2017 gjorde vi återigen en
nöjd-medborgarundersökning där ni har fått
tycka till om vår kommun och dess verksamheter. Tre områden
är betygssatta: kommunen som en plats att bo och leva på,
kommunens verksamheter samt medborgarnas inflytande i
kommunen. Vi har på alla områden höjt nöjdheten hos er
invånare! Detta känns naturligtvis fantastiskt roligt men vi ska
inte luta oss tillbaks utan sträva för att ytterligare förbättra oss.

Glasriket på gång

Besöksnäringen har stor betydelse för vår kommun och för vår
region. Därför gör vi satsningar tillsammans med
glasriketkommunerna Uppvidinge, Lessebo, Nybro och
Emmaboda tillsammans med våra företagare. Glasriket har i
grunden en stark attraktionskraft och en stor
utvecklingspotential.

Ha en riktig bra sommar!

Som avslutning vill jag säga att vi är mitt uppe i den härliga
våren där ljuset, dofterna och en härlig känsla av förväntningar
inför det som komma skall, nämligen den sköna sommaren.
Midsommar står för dörren där vi som bekant plockar nio
sorters blommor, dansar runt
midsommarstången och njuter av att
det är den ljusaste tiden på året. Med
dessa ord vill jag önska er alla en härlig
sommar.

Christina Nyquist, kommunchef

Om krisen eller kriget kommer
Krisberedskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar, men att du också tar ett eget ansvar för din
egen säkerhet och beredskap. Du har en skyldighet att lära dig att agera och skydda det som är
skyddsvärt. Förmåga att skydda skapas genom kunskap, information, utbildning, övning och erfarenhet.
Under maj månad fick alla hushåll en broschyr i brevlådan med information om kriser och hur
Sveriges beredskap ser ut. Där finns bland annat tips för hur du kan förbereda dig i ditt hem.
Mer information om krisberedskap finns på webbplatsen dinsäkerhet.se.
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Biblioteket
Sommar på
biblioteken!

Öppettider
HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO
Telefon 0478-125 66

Sommarbiblioteket är där barn och
unga är. Mellan 18 juni och 13 juli
kommer biblioteket att dyka upp
på badplatser, på gator och i parker
runtom i hela kommunen. Här träffar du
sommarbibliotekarierna Lisa och Martin
som sprider läsglädje.

Måndag, tisdag		
Onsdag, torsdag, fredag
Lördag 		

Sommaröppet 18 juni-19 augusti:
Måndag, tisdag		
11 - 18
Onsdag, torsdag, fredag
10 - 15
(Fredag 22 juni stängt)

För att få information om var
sommarbiblioteket är och vad de gör, följ
Lessebo bibliotek på Facebook.

HOVMANTORPS BIBLIOTEK
Telefon 0478- 128 08

Lisa och Martin sprider läsglädje under sommaren!

Sommarboken och Sagosommar
Sommarboken och Sagosommar
är två läsfrämjande aktiviteter för
barn och unga under sommarlovet.
Sommarboken är för dig mellan 6-18 år.
Läs eller lyssna på böcker och fyll i ett
läshäfte. Alla
som deltar får
en bokgåva
i slutet av
sommaren.
För mindre
barn mellan
0-6 år erbjuder vi Sagosommar. Det fungerar likadant, men då
är det en vuxen som läser för barnet istället. Håll utkik efter
våra läshäften som finns att hämta på biblioteken från och
med skolavslutningsveckan.

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

Digital nattillsyn
Möjlighet till digital nattillsyn
Nu finns en möjlighet att få digital nattillsyn och slippa bli störd på natten.
Socialförvaltningen kommer genomföra ett projekt under sex månader riktat till
brukare inom äldreomsorgen. Istället för hembesök med tillsyn på natten erbjudas
tillsyn via en kamera. Digital nattillsyn är ett alternativ för dem som till exempel är
lättväckta eller inte vill ha personliga besök. Att veta att någon tittar till en och att
slippa bli väckt av en dörr som stängs förbättrar nattsömnen.
Det är alltid brukaren som avgör om tillsynen ska genomföras av personal
eller via kamera. Den digitala nattillsynen genomförs av behörig personal vid
Trygghetsjouren i Malmö. Det finns loggar på vem som utför tillsynen och det
går inte att spara bilder. Vi hoppas att den digitala nattillsynen ska bli ett bra
komplement till nattillsyn utförd av personal.
3

10 - 18
10 - 16
10 - 13

Måndag, tisdag		
Onsdag 		
Torsdag			
Fredag			

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

Sommaröppet 18 juni-19 augusti:
Måndag, tisdag		
14 - 18
Onsdag, torsdag
10 - 12
Fredag			
13 - 16
(Fredag 22 juni stängt)
KOSTA BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 12
Tisdag			
Torsdag 		

15 - 18
14 - 17

Sommaröppet 18 juni-19 augusti:
Torsdag 		
14 - 17
SKRUVS BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 10
Måndag 		
Onsdag			

15 - 19
15 - 18

Sommaröppet 18 juni-19 augusti:
Onsdag			
14 - 17
Röda dagar har vi stängt. Dag
innan röd dag och vid storhelger
kan öppettiderna vara något
begränsade.

18/
6
19/ 8

Besök & utflykter
Vad ska du göra denna sommar?
Vi har mycket att bjuda på i Lessebo kommun. Här är det nära till naturen och runt samtliga kommunens orter finns det
fina områden och sjöar väl värda ett besök. Det finns gott om stigar att vandra på och de många sjöarna bjuder in till
flera badmöjligheter. På denna sida hittar du ett urval ur det som finns att göra och besöka i vår kommun. På baksidan
har vi även samlat evenemang som sker under sommaren.

Ha en härlig sommar!

Se, lär och upplev konst!
Har du sett vår guide till konst och konstnärliga
utsmyckningar i Lessebo kommun? I den
här broschyren presenteras de verk och
utsmyckningar som kan besökas eller beskådas
av alla som är intresserade.
Broschyren finns att hämta i kommunhuset, på
biblioteken, turistbyrån i Kosta eller kan laddas
ner på lessebo.se/konstguiden.

Ta också en titt på vår karta över kommunens aktivitetsområden som
ger en överblick över alla friluftsaktiviteter. Oavsett om du ska cykla,
jogga, vandra eller bada kan du ha nytta av kartan som finns på

lessebo.se/friluftsaktiviteter
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Lessebo vårdagar
Lessebo Handeln och kommunen i samverkan
Lessebo vårdagar arrangerades 25-26 maj som ett samarbete mellan Lessebo Handel och Lessebo kommun. I butikerna var
det två dagar med fina erbjudanden och på lördagen trotsade runt 300 personer regnet och besökte parken Intaget. Där
underhöll bland annat Clownen Mike, Sway band och trubaduren Peter Smith.

Cykla runt Rottnen!
När du cyklar Rottnen runt upplever du den
småländska naturen på nära håll. Turen
passar för en dagsutflykt och består av
övervägande asfaltsväg. Passa på att ta en
picknick vid utsiktsplatsen Knapelid eller
ta ett dopp i sjön vid Gökaskratts camping,
Björkholmen, Tjusås, eller Sandstadens
badplats. I Hovmantorp kan du handla till
fikakorgen och pumpa din cykel.
Ladda ner appen Naturkartan på
naturkartan.se/vaxjo, så kan du läsa mer om
rundan, se kartan och läsa vad andra tycker
om utflykten. Du kan också hämta broschyren
’Cykla runt Rottnen’ på biblioteken, turistbyrån
i Kosta eller kommunhuset.

Välkommen ut i naturen!
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Sjölyckorna

. Svårighetsgrad: enkel
. Att göra: cykling
. Tillgänglighet: kollektivtrafik
i Hovmantorp

. Längd: 42 km
. Underlag: cirka 30% grusväg
och 70% belagd väg
. Backar: relativt lättrampad

Digitalisering
Elevernas röster
Det går fort att komma igång.
Inte så mycket papper att hålla reda på, man har allt på samma ställe.
Man är mer koncentrerad.
Lättare att redigera texter.
Jag får snabbt tips från min lärare om hur jag kan komma vidare med
en text.
Man blir mer självständig och kan kontrollera sin stavning själv till
exempel.
Grupparbete är enkelt och roligt.
Man får ta mer ansvar.
Jag har mitt schema i datorn.

Pilotprojekt med Chromebooks
på Kvarndammskolan
Den 1 juli 2018 börjar de nya skrivningarna i
läroplanerna att gälla, och de förändringar som då
införs handlar till mycket stor del om digitalisering.
Bland annat ska eleverna stärkas i sin förmåga att
använda och förstå digitala system och tjänster.
Kraven och förväntningarna på skolan ökar
markant när det gäller att ge dagens elever en god
digital kompetens.

Positiv känsla
Hösten 2017 beslutades att Kvarndammskolan skulle
få delta i ett pilotprojekt där eleverna i årskurs 6
fick varsin Chromebook. Redan från början var det
en mycket positiv känsla från såväl pedagoger som
elever, det var enkelt att komma igång. Datorerna har
fungerat klanderfritt och inte en minut har lagts på
service och underhåll. Enheterna är i övrigt tåliga och
anpassade för skolmiljö.
Pilotprojektet på Kvarndammskolan har fallit väl ut när
det gäller Chromebooks. Samtliga inblandade parter elever, pedagoger, administration/underhåll- är mycket
nöjda med tillförlitligheten och funktionaliteten hos
Chromebook, framförallt i samspel med Googles
övriga produkter för skola.

Effekter av digitaliseringen
Gemensamt ser lärarna en ökad studiero, motivation,
återkoppling samt ansvarstagande. Allt detta är
effekter av digitaliseringen.

Pedagogernas röster
Pedagogerna upplever att eleverna arbetar med större motivation i
klassrummet.
Eleverna har allt sitt arbete samlat.
Ökat demokratiska processer, grupparbete via delade dokument
exempelvis.
Enkelt att arbeta med källkritik, det är nära till källorna.
Studieron i klassrummet har ökat.
Enklare att arbeta kring vissa kunskapskrav, som till exempel att
”bearbeta sina texter”.
Enklare att få med de nyanlända eleverna som behöver inläsningstjänst
eller översättning.
Ökad variation av undervisningssätt.
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Miljö och hållbarhet i skolan
Grön Flagg på Prästkragens förskola i Hovmantorp
Förskolan Prästkragen i Hovmantorp är nu certifierad inom Grön Flagg. Det är ett arbete som
påbörjades hösten 2016 och nådde en festlig höjdpunkt den 26 april 2018 med en flaggceremoni
på förskolans gård. Inne i lokalerna hade man vernissage och visade upp allt arbete som lagts ner.
Bland annat har man organiserat odling på förskolans område och arbetat med återvinning.
Allt detta har kopplats till inlärning och förskolans övriga pedagogiska arbete med språk och
matematik. Det är ett stort arbete som pedagogerna och barnen kan vara mycket stolta över.
Pedagogerna ville arbeta för att kunna lägga
grunden för en hållbar utveckling, att genom
utmanande undervisning ge barnen de kunskaper
som de behöver för ett livslångt lärande.

Pedagogerna har arbetat kring tre fokusområden:
Livsstil & Hälsa, Närmiljö och Återvinning. Här
berättar pedagogerna hur de har arbetat och
arbetar med de tre områdena.

Pedagogernas gemensamma övergripande mål
blev:

-Vi har bland annat arbetat med återvinning och
återbruk i form av ett miljöhus med sortering av
skräp. Miljöhuset ändrade inriktning hösten 2017,
då vi valde att fokusera på återbruk. I huset kan
familjerna vars barn går på Prästkragen lämna in
kläder/skor som de inte längre använder. Tanken
är att kläder ska kunna återbrukas och på så sätt
glädja, och komma till nytta för någon annan familj
på förskolan.

”Vi på Prästkragens förskola vill ge barn och vuxna
insyn i och förståelse för vad hållbar utveckling
innebär.”

Pedagogerna har aktivt valt att sätta upp material
som kan knytas till matematik, språk och rörelse
för att genom detta uppmuntra till och utveckla
kunskap och kommunikation. Både mellan barn
och vuxen, men även mellan barn och barn.
- Vi skapade även en hjärtan-sten för att främja goda
relationer och lek. Detta som ett led i vårt arbete med
likabehandlingsplanen. Om man känner sig ensam
och vill leka med någon kan man ställa sig här. Det
ger både oss vuxna och barn en signal att man vill
leka.

Miljörutan
Nu har årets stora
skräpplockardag varit!
Från Lessebo kommun var det förskolor och skolor som
deltog i årets upplaga av ”Håll Sverige Rent skräpplockardag”.
Sammanlagt deltog lite drygt 520 barn. Håll Sverige Rent är en
ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad
återvinning och för att främja allas vårt miljöansvar.
En av förskolorna som var med på skräpplockardagen var
Avdelningen Snövit på förskolan Askungen i Hovmantorp. Åsa
Garp som är energi- och miljöstrateg i kommunen fick äran
att följa med barnen från Snövit ut på deras skräpplockardag.
Barnen hade ett fantastiskt engagemang och hittade många
olika sorters skräp. Det var otroligt roligt att se med vilken
entusiasm barnen gick in för uppgiften.
Här visar Martin Adholm, Noel Stridh och Maja Joelsson upp vad
de har hittat.
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Evenemangstips
Det är mycket som händer i vår kommun och i hela Glasriket! Besök lessebo.se, glasriket.se,
destinationkosta.se eller arrangörens hemsida för att hitta fler tips och information om evenemang.
Juni
15

Sommarserveringen vid Ljuders kyrka
Sommarserveringen öppnar för säsongen,
alla dagar kl. 11.00-17.00.
Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

17

Bio - Kärlek över haven
Kl. 19.00. Kärleksdrama. Åldersgräns: 15 år.
Arrangör: Folkets Hus Hovmantorp

22

Midsommarfirande
Dans kring midsommarstången och
sångunderhållning. Fira traditionellt
midsommar på någon av våra orter:

		

Konst- och hantverksutställningen
Konst- och hantverksutställningen öppnar
i sockenstugan i Ljuder, kl. 11.00. Pågår till
och med den 9 juli, öppettider kl. 13.0017.00. Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

28

Musik i sommarkväll
Kl. 19.00. Musik i Ljuders kyrka, Mixed
voices. Arrangör: Ljuders församling

29

Bio - Oceans 8
Kl. 19.00. Åldersgräns: 15 år.
Arrangör: Folkets Hus Hovmantorp

30

lessebo
Kl. 14.00. Intaget.
Arrangör: Glasriket Symphonic Band

hovmantorp
Kl. 14.00. Hembygdsparken.
		 Arrangör: Hovmantorps Folkets Hus
		 och Hovmantorp-Furuby
		Hembygdsförening.

		
		

kosta
Kl. 15.00-18.00. Kosta Folkets Hus,
Kosta Folkets parken.
Arrangör: Kosta Folkets Hus.

		

skruv, grimsnäs herrgård
Kl. 14.30. Grimsnäs Herrgård.
Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

23

25

Midsommardagen i Ljuder
Kl. 14.00. Mässa i Ljuders kyrka med
invigning av sommarsalongen.
Utställningen öppen till kl. 17.00.
Plats: Ljuders kyrka. Arrangör: Ljuders
församling

30

Bakluckeloppis
Kl. 13.00-17.00. Bakluckeloppis på
parkeringsplatsen i Ljuder.
Arrangör: Ljuders Hembygdsförening
Marknad i Hovmantorp
Fisketävling - kl. 10.00; Ankrace - kl. 13.00;
Veteranfotboll Hovmantorp-Lessebo
kl. 15.00 och partytält vid Folkets Hus med
underhållning av JonOlas and the
Heartbreakers kl. 19.00-01.00. Plats: Vid
Hovmantorps Folkets Hus, idrottsplats och
Strandpromenaden. Arrangör: Karneval i
Hovet

Juli
1

Allsång i Ljuder
Kl. 16.00. En tradition sedan flera år med
Lisa och spelemän. Fri entré, fikaservering. Plats: Grimsnäs Herrgård.
Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

4

Mobergafton på Korpamoen
Kl. 17.30. Arrangör: Ljuders Hembygds
förening och Korpamoenföreningen

8

Vandring runt Visjön
Kl. 10.00 -13.30. Följ med oss ut i naturen! Vi
vandrar runt dennäringsfattiga sjön, ca 6 km,
och upptäcker naturen längs vägen.
Samling vid rastplatsen. Guide Lena.
Arrangör: Natur- och Kulturguider i
Glasriket, i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

8

Friluftsgudtjänst på Korpamoen
Kl. 11.00. Arrangör: Ljuders församling

10

Tipspromenad i Ljuders kyrkby
Kl. 19.00. Arrangör: Ljuders församling

11

Mobergafton på Ateljé Vidagård
Kl. 19.00. Ulf Nilsson kåserar om “En annan
Moberg”. Inträde: 60 kronor. Servering.
Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

16

Måndagkväll i Amerikarummet
Kl. 19.00. Åsa Nylén kåserar och visar bilder,
“Stenen berättar” en småländsk historia.
Inträde: 60 kronor. Fikastund.
Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

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

Håll koll på sommarlovsaktiviteterna på
lessebo.se, Facebook och Schoolsoft!
Segling, friidrott, cirkusskola, bowling,
föreställning m.m. Gratis för barn
och unga 6-15 år.

18

Bio - Mamma Mia! Here we go again
Kl. 19.00. Åldersgräns: 11 år.
Arrangör: Folkets Hus Hovmantorp

20

Bio - Mamma Mia! Here we go again
Kl. 21.00. Åldersgräns: 11 år.
Arrangör: Folkets Hus Hovmantorp

22

Bio - Mamma Mia! Here we go again
Kl. 17.00. Åldersgräns: 11 år.
Arrangör: Folkets Hus Hovmantorp

23

Måndagkväll i Amerikarummet
Kl. 19.00. Sverigeresa med Bertil som
besökt de flesta av Svenska Turistföreningens Vandrarhem i Sverige. Inträde:
60 kronor. Fikastund. Arrangör: Ljuders
Hembygdsförening

26

Musik i sommarkväll
Kl. 19.00. Musik i Ljuders kyrka. Duo Olivia
(fagott) och Lydia (klarinett och harpa).
Arrangör: Ljuders församling

30

Måndagkväll i Amerikarummet
Kl. 19.00. Ny bok av Dan Johansson
“Kvalitetsskogsbruk”. Inträde: 60 kronor.
Fikastund. Arrangör: Ljuders
Hembygdsförening

Augusti
6

Måndagkväll i Amerikarummet
Kl. 19.00. Viola och Olle Ek berättar från en
resa om tåg och naturreservat i Sydafrika
och Zimbabwe. Inträde: 60 kronor.
Fikastund. Arrangör: Ljuders
Hembygdsförening

12

Minnesotadagen i Ljuder, Amerikadagen
Kl. 10.00. Amerikanska och svenska
veteranbilar välkomnas, servering,
hantverksutställning. Plats och arrangör:
Ljuders Hembygdsförening

12

Kulturstigen i Lessebo
Kl. 10.00 -12.00. Följ med oss ut i naturen!
En tätortsnära historievandring med spår
från istid till 1800-tal. Samling på
parkeringen vid fiskdammarna.
Guide Lena. Arrangör: Natur- och
Kulturguider i Glasriket, i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

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

Välkommen att anmäla dem på
lessebo.se/evenemangstips

!

