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Christinas ruta
under 2015. Sakta men säkert kommer aktivitet att växa fram i
stationerna. Kommunen för också dialog med Region Kronoberg och Trafikverket kring stationsområdet i Skruv.

Lessebo som miljökommun
En energi- och miljöplan har antagits av kommunfullmäktige
och genom att vi har anställt en energi- och miljöstrateg får vi
ytterligare fokus på dessa frågor. Vi ska sträva efter att upplevas som en miljökommun vilket innebär att vi ska fungera som
pådrivare och föregå med gott exempel i arbetet för en hållbar
utveckling.

En plats att växa i
I Lessebo kommun finns gott om utrymme för företag med
olika inriktning. Det unika läget mellan två större städer, Växjö
och Kalmar, det så kallade Linnéstråket med de goda kommunikationerna och de attraktiva omgivningarna innebär stora
fördelar. Vi ska därför fortsätta vårt samarbete med Växjö,
Kalmar, Emmaboda och Nybro med att utveckla Linnéstråket där vi är en attraktiv pendlarkommun. En kommun där
boendet och skolan är två viktiga ben att stå på. Det är alltså
mycket positivt på gång i vår kommun.

Lessebodagen - en ny tradition
Vi blir fler i vår kommun!
Hösten och vinterns arbete har varit intensivt. Vi ser med
glädje att vi har en snabbt ökad befolkningstillväxt. Detta är
ett tillstånd vi inte är så vana vid i vår kommun. Mycket av
fokus ligger därför på att skapa fler lokaler till skolan både
i Hovmantorp, Lessebo och Kosta och även se om det finns
möjlighet att bygga hyresrätter.
Anledningarna till vår befolkningstillväxt är två, satsningen på
en attraktiv pendlarkommun och mottagandet av nyanlända
medborgare. Vår satsning på attraktiv pendlarkommun har
fått genomslag framförallt i Hovmantorp där inflyttningen
ökat mest. För att leva upp till Lessebo kommun som attraktiv pendlarkommun är det av stor vikt att ha fräscha och
trygga stationshus med väntsalar som har öppet stora delar
av dygnet. Renoveringen är i full gång och kommer att pågå

Som traditionen bjuder så firar vi åter Lessebodagen i maj månad. Jag hoppas naturligtvis att det blir samma goda intresse
och stämning även i år den 30 maj när vi firar denna dag.

Till sist...
... 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 förhoppningsvis sköna sommaren.
Med dessa ord vill jag önska er alla en härlig vår och trevlig
sommar.

Christina Nyquist, kommunchef

Innehåll
Kultur & fritid		
Energi, plan & miljö		
Näringsliv		
Barn- och utbildning
Evenemangstips		

sid 3
sid 4-5
sid 6
sid 7
sid 8

KommunNytt
Ansvarig utgivare: Christina Nyquist Upplaga: 4 500 ex
Redaktion: Cecilia Stavert (Barn- och utbildningsförvaltningen), Göran Liljedahl (Socialförvaltningen), Carina Ingemarsson (Tekniska
förvaltningen), Jessica Ekstrand (Plan- och miljöförvaltningen), Michael Karlsson (Personalavdelningen), Charlotte Andersson
(Biblioteket), Odette Wassenaar (Kommunledningsförvaltningen), Bodil Askencrantz (Kommunledningsförvaltningen)
Framsida: Framsidesbilden är tagen av Jonas Ljungdahl. Papper & Tryck: 170 gr Scandia Smooth, Lessebo bruk. Tryckt hos TMG
Tabergs, Jönköping. 					
2
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

Nyhetsblad vår 2015.indd 2

2015-03-26 15:38:12

E-böcker. Många vill idag läsa böcker i digital
form på datorer, surfplattor eller mobiltelefoner.
Biblioteken i Lessebo kommun har e-böcker till
utlåning via vår hemsida, bibliotek.lessebo.se. Där
kan du leta fram den bok du skulle vilja läsa och
finns den som e-bok är det bara att ladda ner den.
Biblioteket blir på detta sätt tillgängligt alla dagar i
veckan 24 timmar om dygnet.

Kultur & fritid
Öppettider
HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO
Telefon 0478-125 66
Måndag, tisdag		
Onsdag, torsdag, fredag
Lördag 		
(Fredag, lördag 19-20 juni

10 - 18
10 - 16
10 - 13
stängt)

Sommaröppet 22 juni-16 augusti:
Måndag, tisdag		
11 - 18
Onsdag, torsdag, fredag
10 - 15
HOVMANTORPS BIBLIOTEK
Telefon 0478- 128 08
Måndag, tisdag		
Onsdag 		
Torsdag			
Fredag			
(Fredag 19 juni 		

Våga anta sommarboksutmaningen
Vad passar bättre på stranden, i trädgården eller i husvagnen än en bra bok? Inget
tycker vi på bibblan! Våga anta sommarboksutmaningen och få chans att komma
på vår roliga sommarboksfest där du kan vinna fina priser. Sommarboken är till för
dig mellan 7-16 år och allt är gratis. Håll utkik efter läshäftet på något av biblioteken i
Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv för din chans att delta.

Sommarhäng
Lördagen den 9 maj klockan 10-13 inviger vi Sommarhänget bakom Lessebo bibliotek.
Det kommer finnas allt från basketbollar till pingisracket och jätteschack att låna
under sommaren. Under invigningen bjuder vi alla barn på glass!

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

15 - 18
14 - 17

Sommaröppet 22 juni-16 augusti:
Torsdag 		
14 - 17
SKRUVS BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 10

bibliotek.lessebo.se

Måndag 		
Onsdag			

Nominera till årets Kulturpris och Fritidspris!
Lessebo kommun har ett aktivt kultur- och fritidsliv. Det finns många föreningar och personer som gör ett fantastiskt ideellt arbete. För att uppmärksamma dessa lite extra delar
kommunen varje år ut ett Kulturpris och ett Fritidspris. Priserna delas ut i samband med
Nationaldagsfirandet den 6 juni vid Intaget i Lessebo.
Vilka vill du nominera? Det kan vara enskilda personer eller organisationer inom kulturområdet respektive fritids-/fritidsledarområdet. Skicka in ditt förslag med motivering
senast den 30 april till: Lessebo kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 13,
360 50 Lessebo eller mejla till fritid@lessebo.se. Vill du veta mer? Ring 0478-125 19 eller
mejla gunilla.aronsson@lessebo.se.

!

13 - 18
13 - 16
10 - 16
13 - 16
stängt)

15 - 19
15 - 18

Sommaröppet 22 juni-16 augusti:
Onsdag			
14 - 17
Dag innan röd dag och vid storhelger
kan öppettiderna vara något
begränsade.

Välkommen!

Tipsa om ungdomar som
gjort strålande prestationer!

Viktiga datum för föreningar

Kommunen vill ge en extra uppmuntran till ungdomar
mellan 15-20 som utför ”en prestation utöver det vanliga”. Har du förslag på pristagare? Mejla till vår kultur- och
fritidsassistent Gunilla Aronsson på gunilla.aronsson@
lessebo.se.

Grund-, lokal- och driftsbidrag
30/4
Lokalt aktivitetsstöd		
15/8 och 31/12
Ledarutbildningsbidrag		
löpande
Kulturbidrag			30/4
Studieförbunden 		30/4
Startbidrag			 löpande

Vi ser fram emot dina tips &
nomineringar

PRIS				FÖRSLAG SENAST
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Energi, plan & miljö
Kommunen tillhandahåller tjänster inom flera områden för er som bor och verkar i kommunen. Vi möts genom hela livet fast man kanske inte alltid
tänker på det. Men vad gör vi på kommunen egentligen och vilka är vi? Det försöker vi berätta genom att låta en verksamhet, funktion eller
avdelning presentera sig i varje nummer av KommunNytt.

Åsa jobbar med miljöplaner och hjälper dig med smarta energitips!
Åsa Garp är sedan några månader tillbaka kommunens energi- och miljöstrateg.
Hon jobbar med frågor som hjälper kommunen att nå sina miljömål och för att hitta
sätt att arbeta för en hållbar utveckling.
Åsa är också energi- och klimatrådgivare i kommunen och ger dig gärna tips på hur
du kan spara både energi och pengar! Här är några av Åsas bästa tips:

Använd LED- och lågenergilampor.
Täta dragiga fönster och ytterdörrar.
Håll rätt temperatur i kyl och frys. För varje grads mindre kyla minskar
energiförbrukningen med ca 10% för kyl och 7% för frys.
Tvätta och diska alltid fulla maskiner.

Elbilsfakta
Märke och modell
Volkswagen e-up
Utsläpp
0 gr CO2
Antal mil per laddning
16 mil

Elbilar och laddningsstolpar till kommunen
- Innan sommaren har vi en laddningsstolpe för elbilar i kommunen, berättar energi- och miljöstrategen Åsa Garp.
Laddningsstolpen kommer att placeras vid stationen i Hovmantorp och kommer att vara fri för alla att använda.
Utanför kommunhuset i Lessebo kommer det också att finnas en laddningsstolpe som är till för kommunens elbilar som
köps in under våren. - Redan i dag har vi fått utmärkelser för att vi har en av landets miljövänligaste fordonsparker. Vi vill
forsätta att föregå med gott exempel och det gör vi nu genom att köpa in två elbilar. Eftersom vi köper in vindkraftsel så
blir CO2-utsläppen 0 gr, förklarar Leif Gummeson som är teknisk chef och även ansvarar för kommunens bilpool. En av
de nya el-bilarna ska gå i kommunens posthantering, den andra ska ingå i Lessebo kommuns bilpool.

Paketerbjudande på
fjärrvärme
och fiber
			

Just nu har du som bor i Hovmantorp, Kosta, Lessebo och Skruv möjlighet att få vardagen
att fungera smidigare. Lessebo fjärrvärme och Wexnet erbjuder ett unikt tillfälle att
skaffa både fjärrvärme och fiberuppkoppling till specialpris.
Paketpriset för fjärrvärme- och fiberanslutning är 75 000 kronor. På det beloppet finns möjlighet att göra ROT-avdrag med
18 000 kronor. Har du den möjligheten blir totalpriset 57 000 kronor. Ordinarie pris för enbart fiberinstallation är 22 500 kronor
(samtliga priser anges inklusive moms). Beställer du innan den 30 april får du dessutom 10 månaders fri nätavgift från
Framtidssäkra d
Wexnet (värde 1 500 kr). De 10 månaderna gäller från installationsdatum. Leverans sker under hösten 2015.
Vill du veta mer? Kontakta Lessebo Fjärrvärmes Krister Lundquist på telefon 0478-128 11.
Har du frågor om fiberuppkopplingen når du Wexnet på telefon 0470-70 33 33.
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Ny samåkningstjänst gör det lätt
att åka tillsammans!
Har du svårt att hitta buss eller tåg som passar? Vill du dela
resan med någon och samtidigt göra en insats för miljön? Eller är
det trixigt med skjuts till fritidsaktiviteter? Registrera dig på vår
nya samåkningstjänst, lessebo.samakning.se. och hitta fler som
vill samåka.
Samåkning.se är idag Sveriges största och mest välbesökta platt
form för samåkare och samåkning. Lessebo kommun har från
och med februari en egen anpassad sida, lessebo.samakning.se,
som gör det enkelt att hitta andra samåkare i kommunen.

Upptäck vår nya
samåkningstjänst!

Planerar du att bygga nytt, om
eller till? Var ute i god tid!

Så här funkar det:

1

Du hittar till samåkningstjänsten genom
kommunens hemsida, lessebo.se, eller direkt
på lessebo.samakning.se. Du kommer också
till sidan genom att scanna QR-koden med din
smarta telefon eller surfplatta.

2
3

Första gången du besöker sidan så registrerar du dig.

Klicka på kartan och markera var du bor. Markera också
målet du vill åka till. Nu visar kartan vilka andra samåkare det
finns i din närhet som du kan kontakta.

4

Hittar du någon som ska till samma ställe som du?
Kontakta personen och kom överens om hur ni kan samåka.

Nominera pristagare
senast den 19 april!

Glöm inte att söka bygglov i tid inför sommarens byggprojekt.
Normalt är det 10 veckors handläggningstid på ett bygglov från
det att vi fått in en komplett ansökan. Under sommaren är det
semestertider vilket gör att handläggningstiden kan fördröjas
något.
Ansökningar och anmälningar görs skriftligt på en blankett
som du hittar på vår hemsida under Blanketter & e-tjänster.
Du kan också hämta blanketten hos oss direkt eller så kan vi
skicka den till dig med post eller e-post.
Har du frågor eller vill du veta mer?
Hör av dig till oss på e-post plan-miljo@lessebo.se eller läs
mer på www.lessebo.se.

Hjälp oss hitta miljöpristagare för 2014!

dssäkra ditt hus

Plan- och miljönämnden i Lessebo kommun delar varje år ut ett miljöpris för förtjänstfulla
miljöinsatser. Priset delas ut till företag, föreningar eller personer som är verksamma eller
boende inom kommunen. Har du förslag på pristagare? Hör av dig till:
Plan- och miljönämnden, Box 13, 360 50 Lessebo, e-post plan-miljo@lessebo.se eller på
telefon till Ullabritt Rundqvist 0478-125 16, senast den 19 april.
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Näringsliv
Liv och rörelse i våra hyttor och glasbruk!
Det har vänt för våra glasbruk och hyttor. Familjeägda Skrufs glasbruk producerar för fullt och i Bergdala tändes ugnen på nytt i
början på mars. Den folkkära serien med blå kant får därmed nytt liv. Växelspaksknopparna i kristall som tillverkas till Volvo har gett
gott resultat och Orrefors Kosta Boda har kunnat återanställa personal. Produktionsdelarna i koncernen sysselsätter i dagsläget ca
80 personer och producerar både servis- & konstglas.
Den 24-26 april är det Glaskonst och därmed startskott för sommarens glasutställningar runt om i Glasriket. Glöm inte bort att ta
med vänner och bekanta runt på glasbrukstur i sommar och visa upp det fantastiska hantverket i våra glasbruk och hyttor!

”Produktionen rullar på jättebra i Kosta nu och innan nyåret så återanställdes 10 personer, under våren accelererar
vårt samarbete med Volvo då produktionen av växelspaksknoppen kommer igång på allvar vilket är jättekul.”
Patrick Fransson, CFO Orrefors Kosta Boda

Ny stambana för höghastighetståg

Släpp in ny kompetens

En ny stambana för höghastighetståg, den så kallade Sverigeförhandlingen, är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet över en generation. Sverigeförhandlingen arbetar
för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg med tåg som ska kunna köra i 320 km/h. Restiden
mellan Stockholm och Göteborg kommer att vara två timmar,
mellan Stockholm och Malmö två och en halv.

Ungdomar och nyanlända kan av olika anledningar ha
svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det finns många
med olika kompetenser och utbildningar som bara väntar
på att användas. Vill du under tre månader ge någon
möjlighet att ta ett steg mot arbete? Eller söker du efter
en viss kompetens och vill se om personen är rätt för ditt
företag? Vem vet, du hittar kanske din nya medarbetare.

Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen. Projektet
innebär förutom en betydligt förbättrad infrastruktur, 100 000
nya bostäder, långsiktigt stärkta förutsättningar för tillväxt, företagande och jobb. Projektet i sig kommer att skapa 13 000 nya
jobb varje år fram till 2035 när det ska vara utbyggt och klart.
Nu pågår faktainsamling inför beslutet av vilken sträcka stambanan ska gå, via Ljungby eller via Växjö. För Lessebo kommuns
del är det av stor vikt att dragningen blir via Växjö för då kommer vi att få ta del av ökad tillväxt, företagande och jobb. Vår
satsning på en attraktiv pendlarkommun ligger helt i linje med
de fördelar vi kan få av stambanan. Lessebo kommun kommer
att under våren/sommaren få lämna in vilka nyttoeffekter vi ser
av att stambanan ska gå via Växjö.
Framtiden kan också innebära höghastighetståg mellan Kalmar
till Växjö. En utredning ska vara klar i september.

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig på Arbetsförmedlingen, Mats Johansson på telefon 010 - 488 34 52.

Nytt om alholhandläggning
Från och med januari 2015 deltar Lessebo kommun i en gemensam organisation för handläggning av serveringstillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen. Organisation är gemensam för
kommunerna Växjö, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge och har
sitt säte i Växjö. Utöver hanteringen av serveringstillstånd har
den gemensamma organisationen hand om anmälningar om
servering eller försäljning av folköl och tillsyn.
Du som vill söka ett serveringstillstånd inom Lessebo kommun ska även i fortsättningen skicka din ansökan till Lessebo
kommun. Det gäller även dig som vill anmäla försäljning eller
servering av folköl inom kommunen. Det går också bra att
skicka in ansökan via e-post. Om du vill komma i kontakt med
en alkoholutredare i den gemensamma organisationen kan du
ringa till växeln i Lessebo kommun eller till växeln i Växjö kommun. Mer information finns på www.lessebo.se.
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Barn & utbildning

Lessebo kommun satsar på kreativa projekt i skolan
Lessebo kommun satsar hårt på utbildning. Det märks av i de kreativa projekt som pågår i skolan. I år satsar klasser från lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet på rymdtema. I den internationella klassen på högstadiet får eleverna lära sig att filma.
– För de här eleverna bryter filmprojektet av mot mönstret. De flesta tycker det är väldigt kul att testa nytt, säger Magnus Borg,
ansvarig för filmprojektet med den internationella klassen på högstadiet Bikupan.
Lessebo kommun fokuserar på utbildning och skolan. Det är en
satsning som ger resultat, men som fortfarande är under utveckling. Gensvaret från eleverna har varit bra hittills. För kommunens
ungdomar har skolan blivit en kreativ mötesplats där de får möjlighet att utvecklas och testa sina idéer.

Kommunicera med bild och ljud
Den internationella klassen är en förberedelseklass för elever som
är nyanlända till Sverige. Ofta har eleverna lite svårt att kommunicera på svenska i början. Filmprojektet är tänkt att hjälpa till i
det avseendet, då de kan kommunicera med bilder och ljud och
inte bara är utlämnade till själva språket. – Det är första gången
som den här klassen gör ett sådant här projekt. Syftet är både att
de ska lära sig filma och samtidigt att prata framför kameran och
lägga upp en scen, säger Magnus Borg. Till sin hjälp i skolprojekt
har skolan tagit in Niklas Croall från Reaktor Sydost/On the fly. – Det
är viktigt att testa olika saker att lära in på. Eleverna tar ju till sig
kunskap på olika sätt.

Chans att träffa astronauter
Ett annat projekt i skolan just nu är rymdprojektet ”Mot nya höjder”
som pågår i hela Kronoberg – med över 100 skolklasser som deltar
i projektet. Under hösten 2015 kommer astronauter från hela
världen till en stor astronautkongress i Kronobergs län. I samband
med denna kongress kommer astronauterna åka ut på skolbesök
till några av de klasser som deltagit i projektet. Rymdintresserade
elever från lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet i regionen får
chansen att tävla om att få träffa astronauterna.
En av lärarna som jobbar med rymdprojektet är NO-läraren Henrik
Arvidsson. – Vi jobbar med en blogg där vi dagligen lägger upp
rymdnyheter och andra händelser som kan kopplas till olika arbets7
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områden i NO. Vi använder mycket nyhetsartiklar och filmklipp för
att koppla ihop rymden med verkliga aktuella händelser. Eleverna
ser tydligt att det vi läser om i skolan händer i verkligheten just nu.
Att bara läsa om den Internationella rymdstationen ISS i en bok
kan vara nog så intressant. Men att titta på live-sändningar om vad
som händer där uppe just nu, vad astronauterna gör och hur det
går till, ger en betydligt djupare förståelse och ett större intresse,
säger Henrik Arvidsson. – Målet är att vår klass ska bli utvald för
att få astronautbesök. Eleverna är så nyfikna och så intresserade
av arbetsområdet – att då få träffa någon som faktiskt varit uppe i
rymden skulle vara en upplevelse för livet. Det kan ju också vara så
att Sveriges nästa astronaut är en
av eleverna som sitter i klassrummet idag!
Responsen för rymdprojektet
”Mot nya höjder” har varit väldigt
positiv. – Vi fick en personlig
hälsning från Christer Fuglesang,
som uppmärksammat vårt arbete
i projektet. Även föräldrarna är
väldigt positiva. Många föräldrar
blir imponerade av att deras barn
kommer hem och visar hur det ser
ut uppe på ISS just nu, avslutar
Henrik.

Följ skolornas rymdprojekt. Alla skolor i
vår kommun jobbar med projektet ”Mot nya höjder”.
På sidan www.motnyahojder.com kan du läsa mer
om projektet. Här kan du också följa de klasser som
jobbar med projektet och ta del av deras arbeten.
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Evenemangstips
Det är mycket som händer i vår kommun! Vill du ha mer information om evenemangen? Besök lessebo.se eller
arrangörens hemsida. Det går också bra att ringa vår växel på 0478-125 00.
April
18

Vårkonsert
Kosta musikkår med solist från
Gubbakören från Hovmantorp.
Plats: Kosta Folkets Hus.
Arrangör: Kosta Musikkår
					
19
Teaterföreställning “Gud är död”
Plats: Hovmantorps Kyrka
Arrangör: RAMP
22

23

Babycafé
‘Fråga doktorn’ med Christina Otterlin
Plats: Familjecentralen, Lessebo

6

Ny i Sverige - Hälsa och Fritid
Informationsträff för dig som är ny i
Sverige.
Plats: Lessebo bibliotek. Arrangör: ABF

7

Gympalätts våruppvisning
Plats: Kvarndammskolan, Hovmantorp

7

Ny i Sverige - Vården
Informationsträff för dig som är ny i
Sverige.
Plats: Lessebo bibliotek. Arrangör: ABF

10

Ny i Sverige - Affären
		
Informationsträff för dig som är ny i
Sverige.
10
Plats: Lessebo bibliotek. Arrangör: ABF

Vandringens dag och invigning av
första etappen av Fibbleåleden
Plats: Hembygdsparken Hovmantorp
Arrangör: Hovmantorp/Furuby Hembygd

24-26 Glaskonst 2015
Invigning av sommarutställningarna 		
Plats: Hela Glasriket

Vandringens dag runt Utvandrarleden
Aktiviteter runt Utvandrarleden,
www.utvandrarleden.se
Arrangör: Hovmantorp/Furuby Hembygd
				
16
Marknadsspelen
Friidrottstävling
www.laget.se/SKRUVSIF_FRIIDROTT
Plats: Skruvs idrottsplats. Arrangör: Skruvs IF

27

Kommunfullmäktige
Plats: Kosta Folkets hus

16

27

Liten kulturkväll
Uppträdande av elever från musikskolan
Plats: Kulturskolans Gula skolan, Lessebo

28

E-böcker
Biblioteket presenterar bibliotekets
e-bokstjänster. Föranmäl till biblioteket
Plats: Lessebo bibliotek

25

29

Opera ”Cavalleria rusticana/ Pjazzo”
Live på Bio från The Metropolitan New York
Plats: Kosta Folkets hus

Boktipsträff 		
Få boktips och dela med dig av dina
läsupplevelser.
Plats: Lessebo bibliotek.

29

Babycafé
Christin BVC pratar om infektioner
Plats: Familjecentralen, Lessebo

30

Café Sinne & Smak		
Berne Karlsson visar Ekergafilmen ”Bland
klingade kristall och susande Ädelfur
1954–56″. Föranmälan till Kosta Folkets
hus vid beställning av förtäring.
Plats: Kosta Folkets hus
Valborgsmässofirande
Majeld, lotteri, korvförsäljning
Plats: Kosta Musikhus.
Arrangör: Kosta Musikkår			

					
Maj
4

20

Ny i Sverige - Trafiken 		
Informationsträff för dig som är ny i 		
Sverige.
Plats: Lessebo bibliotek. Arrangör: ABF
30

29

29

Skruvs marknad
Plats: Badsjön. Arrangör: Skruvs IF		
		
19
Kommunmästerkap i
terränglöpning
Banlängder 2,3 km till 7,5 km		
Plats: Samling vid Skruvs badplats
Arrangör: Lessebo OK

Släktforskarsnack
Med Margit Lorensson från Kronobergs
Genealogiska Förening. Föranmäl till
biblioteket. Plats: Lessebo bibliotek

Ny i Sverige - Rättigheter, Skyldigheter,
Möjligheter
Informationsträff för dig som är ny i
Sverige.
Plats: Lessebo bibliotek. Arrangör: ABF

Lessebodagen
Plats: Intaget. Arrangör: Lessebo kommun
			
31
Ekebergadagen
Plats: Museet Gamla Kosta
Arrrangör: Ekeberga hembygdsförening

Juni

Muscial Highlights
Föreställning med Kulturskolan.
Plats: Lessebo Folkets hus

6

Nationaldagsfirande
Plats: Intaget i Lessebo
Arrangör: Lessebo kommun och Lessebo
hembygdförening

Midsommarfiranden
Firanden arrangeras på följande
platser i vår kommun:
Hembygdsparken Hovmantorp		
Intaget i Lessebo
Kosta Folkets Park/Kosta Folkets Hus
Grimsnäs Herrgård

Följ oss på Facebook!
Du visste väl att Lessebo
kommun finns på Facebook?
Gilla vår sida och följ oss
facebook.se/lessebokommun.
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Juli				
1

Mobergafton
Servering av mobergskringlor, kaffe, kaka
och enkel musikunderhållning
Plats: Korpamoen i Ljuder
Arrangör: Korpamoenföreningen		
				
4-5
TJOGET
Nationell stafettorientering för
20-mannalag. www.tjoget.nu
Plats: Norra delen av Kosta Flygfält
Arrangör: Lessebo OK			
4-5

Utomhusteater
www.rampihovet.se
Plats: Hembygdsparken Hovmantorp
Arrangör: Teatergruppen RAMP		
					
8
Mobergafton
Plats: Ateljé Vidagård
Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

juli-aug Musik i Glasriket
		
Plats: olika platser i Lessebo kommun
		 Arrangör: Karl-Oskarbygdens förening
		

Augusti 			
9

Hembygdens dag med
friluftsgudtjänst
Plats: Hembygdsparken Hovmantorp

16

Minnesotadagen i Ljuder
Plats: Ljuders hembygdsgård
Arrangör: Ljuders hembygdsförening		
			
22
Lag SM i dragkamp o
20 års jubileum Allhallen
Plats: Allhallen i Hovmantorp
Hovmantorps dragkampklubb
Anhörigstödet bjuder in till
“En dag tillsammans”
En dag för dig som lever med eller stödjer
en familjemedlem eller vän som behöver
stöd.
Plats: Intaget i Lessebo
Arrangör: Anhörigstödet i Lessebo kommun

September
6

Picnic-konsert
Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp
Arrangör: Glasriket Symphonic band

15

Kommunfullmäktige
Plats: Lessebo Folkets hus

Kommunfullmäktige
Plats: Hovmantorp Folkets hus

19

Marknad i Hovet
Plats: Hovmantorp
Arrangör: Hovmantorps Folkets Hus

27-28 Utomhusteater
www.rampihovet.se
Plats: Hembygdsparken Hovmantorp
Arrangör: Teatergruppen RAMP

22

3

15

27

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

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

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

!
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