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Nu är det dags att skörda...
De sista gyllene sommardagarna är förbi och hösten  
kommer smygande. Vi märker hur träden börjar skifta i 
olika färger, daggen ligger våt på morgonen och vi får ta  
på oss koftan på kvällskröken. 

Men efter en lång och härlig sommar känns det helt okej att 
hösten är här. Ordet höst betyder skörd, det vill säga samla 
eller hämta in. Under hösten och vintern kommer ni att få se 
många projekt växa fram i Lessebo kommun, projekt som vi 
hoppas kunna skörda frukten av under nästa år. 

 
Bron 
Bron, vår mottagningsskola, har sedan förra hösten kartlagt 
och introducerat över 100 elever i skolan. Idag finns det ca 25 
elever inom verksamheten. Bron har verkligen satt Lessebo 
kommun på kartan på ett mycket positivt sätt. Många  
kommuner har gjort, och kommer att göra, studiebesök för  
att ta med sig vårt sätt att arbeta hem till sig. 

 
Miljöverkstad 
Ett frö som vi sått i år är vår Miljöverkstad, en avdelning inom  
arbetsmarknadsenheten som ska arbeta med återbruk av 
material. Med Miljöverkstaden kommer vi också kunna hjälpa 
dig som är i behov av att komma vidare i samhället, allt utifrån 
dina kunskaper och behov. Som anställd i Miljöverkstaden kan 
du få arbetsträning och språkpraktik om det behövs. Du som 
är inom daglig verksamhet ska också erbjudas en meningsfull 
sysselsättning.

 
Våra stationer 
Utvecklingen av stationshusen i Lessebo och Hovmantorp 
fortsätter.  Just nu planerar vi för fullt för hur miljön runt våra  
stationer ska se ut.

Vi fortsätter att öka 
Vi har idag en mycket positiv befolkningsökning och vi ser 
också att denna trend kommer att hålla i sig. Därför är vi inne  
i ett strategiskt arbete med planering av lokaler för  
kommunala verksamheter, byggnation av hyresrätter och 
försäljning av tomter till både villabebyggelser och privat  
byggnation av hyresrätter. 

Trygghetsvandringar 
Under senvinter genomförde politiker, tjänstemän, represen-
tanter för näringslivet och invånare trygghetsvandringar i våra 
fyra orter. Arbetet med att genomföra de åtgärder som snabbt

och enkelt kan genomföras, är på gång. De återgärder som 
kostar en del pengar diskuteras i budgeten för 2017.

Medborgardialoger i höst...
Vi kommer att genomföra medborgardialoger i våra fyra orter 
under hösten. Det är ett viktigt arbete där du som invånare får 
möjlighet att diskutera det lokala samhällets utveckling med 
våra tjänstemän och politiker. Så ta chansen i höst och var med 
och påverka vår framtid.

... och dialog med barn och unga  
Vi har också som mål att få igång en dialog med barn och 
ungdomar. Någon form av ungdomsråd eller medborgardialog 
för er som är unga och vill ge er syn på kommunen. Det är ju ni 
som är vår framtid!

Detta var en liten reflektion inför höstens och vinterns arbete. 
En höst och en vinter som jag hoppas blir lika fin som  
sommaren. Hoppas att vi ses på en medborgardialog i höst!

Christinas ruta

Christina Nyquist, kommunchef
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Bibliotek

Språkvänner sökes!
I vår kommun är vi rika på språk. Vill du dela med dig av ditt språk,  
svenska, engelska, arabiska eller vilket språk du än kan, och få en inblick i 
en annan kultur — kontakta biblioteket i Lessebo eller Hovmantorp!

Att vara språkvän innebär att du meddelar namn, telefonnummer och 
vilka tre datum och tider som under november månad skulle funka för 
dig att träffa någon på biblioteket och samtala med.  Du får träffa olika 
personer varje gång.

Du kan också nämna om du har någon särskild hobby som du vill prata 
om eller kanske vad du jobbar med. När sedan någon bokar dig, blir du 
meddelad om detta. Biblioteket bjuder på fika när ni träffas. 

Café Biet
Du har väl inte missat att vi har ett Café på biblioteket i Lessebo? Där samarbetar personal 
från daglig verksamhet med det lokala kondiset Peppes. Vill du försäkra dig om att din 
favoritsmörgås, kaka eller lunch finns när du vill fika? Hör av dig dagen innan så ordnar 
personalen det. 

Vad kan slå en stunds fika med en bok eller tidning i handen?

14-18 november är det Läsfest!
Årets läsfestvecka firar vi med spännande och intressanta  
föreläsningar för både unga och vuxna.

Måndag: Heléne Lööw, filosofie doktor och tidigare chef för Forum för 
levande historia, föreläser om nazistiska och nationalistiska rörelser i 
Sverige.

Tisdag: Bokcirkeln - Kom och tjuvlyssna när vi samlas i bokcirkeln och  
samtalar om de böcker vi läst av en gemensam författare vi valt.

Onsdag: Gör svensk idrott till världens bästa! Alla ungdomar i åldrarna 
15-20 år är välkomna för att tillsammans med varandra och med Smålands-
idrottens värdefulltpilot Maja Lund diskutera idrottens värdegrund: glädje 
och gemenskap, allas rätt att vara med, demokrati och delaktighet samt 
rent spel.

Torsdag: Svetlana Aleksijevitj är 2015 års Nobelpristagare i litteratur. Docent 
och författare Inger Littberger Caisou-Rousseau berättar om Svetlanas liv 
och verk. Estradör Hilbert Björkdahl läser ur hennes texter.

Mer information
För mer information och tider kontakta biblioteket i Lessebo på telefon 
0478-125 66 eller besök vår hemsida https://bibliotek.lessebo.se

Välkommen!!
Fotograf: Linn Ahlex

14/11- 18/11
Öppettider
HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO 
Telefon 0478-125 66

Måndag, tisdag  10 - 18 
Onsdag, torsdag, fredag 10 - 16 
Lördag   10 - 13 

HOVMANTORPS BIBLIOTEK 
Telefon 0478- 128 08

Måndag, tisdag  13 - 18 
Onsdag   13 - 16 
Torsdag   10 - 16 
Fredag   13 - 16 

KOSTA BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 12

Tisdag   15 - 18 
Torsdag   14 - 17 

SKRUVS BIBLIOTEK
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.

Är du intresserad av att delta?
Eller vill du veta mer? Kontakta Lessebo bibliotek via 0478-125 66, 
Hovmantorps bibliotek via 0478-128 08 eller via e-post:  
biblioteket@lessebo.se
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Samhälle

Kronoberg tillsammans!
Vi är många i länet som arbetar för att människor som flyr ska få ett värdigt 
mottagande i vårt län. På en ny webbsida som fått namnet  
kronobergtillsammans.se kan du hitta information från myndigheter, 
kommuner, föreningar och idéburna organisationer inom området asyl-
sökande och integration i Kronobergs län. Här kan du hitta samlad  
information om de inom länet som på något sätt arbetar med eller bidrar 
till ett värdigt mottagande. 

På kronobergtillsammans.se finns också en aktivitetskalender där du kan 
se vilka aktiviteter som är möjliga att delta i runt om i länet. 

Du som arbetar med integration kan hitta information om frivilligorganisa-
tioners insamlingar av material, till exempel skor och kläder, till behövande. 

Det går också att läsa om flyktingsituationen i Sverige, samt vad olika 
organisationer och föreningar gör för att ge människor ett värdigt mot-
tagande här i länet. 

Kultur och fritid

Nystart av Lessebo Idrottsskola
Lessebo kommun har i samarbete med Smålandsidrotten 
gjort en nystart av Lessebo Idrottsskola. Vi har många duk-
tiga föreningar som är med i Idrottsskolan och som välkomnar 
elever att prova på olika idrotter under 12 veckor på hösten 
och 12 veckor på våren.

Med i Idrottsskolan är • Hovmantorps Segelsällskap • Lessebo  
Bordtennis • Kosta Idrottsförening • Hovmantorps Dragkamps-
klubb • Glasrikets Kägelklubb • Skruvs Idrottsförening • Lessebo 
Scoutkår • Lessebo Orientering.

Föreningarna erbjuder prova-på-tillfällen som segling, bordtennis, 
fotboll, dragkamp, bowling, friidrott, scouting och orientering.  

Alla elever i årskurs 1, 2 och 3 på Kvarndammskolan, Hackebacke-
skolan, Lustigkullaskolan, Björkskolan och elever som är skrivna i 
Lessebo kommun men går i annan skola är välkomna!

Kolla vår aktivitetskalendern på www.lessebo.se och sök på 
idrottsskola. Det är inte för sent att anmäla sig!

Kulturstigen i  
Lessebo
Kulturstigen i Lessebo har fått 
ny skyltning och halkfria  
spångar. Kommunen har 
tecknat ett avtal med Lessebo 
Orienteringsklubb som bland 
annat kommer att röja kultur-
stigen två gånger per år.

Vandringsleden är cirka 7 km 
som går genom fint gammalt 
kulturlandskap med rester från 
kolmilor, kolbottnar, tjärdalar 
många odlingsrösen.

Skruv

Lessebo

Bikupan

Hovmantorp

Kosta

Kyrkan

Elverk
Kulturstigen

Fotograf: Anders Karlsson, Hovmantorps Segelsällskap
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Miljö & natur

Fagerhultsån/Sandsjöån
- ett vattendrag med goda förutsättningar för öring
Fagerhultsån är en del av Ronnebyåns vattensystem som rinner upp från Sandsjön 
i Uppvidinge kommun under namnet Sandsjöån och rinner genom sjöarna Norrsjön 
och Älgasjön. Ån byter sedan namn till Fagerhultsån och mynnar i sjön Läen.

Lessebo kommun har bestämt att återskapa ån till sin näst intill naturliga utformning.  
Öringen ska därmed få tillbaka sin naturliga livsmiljö som efter åns omställning försvann, 
även försurningen bidrog till att öringen dog ut.

Kalkning av Sandsjön, Nässjön, Björnsjön och i Fagerhultsån har höjt vattenkvaliteten i ån 
och därmed finns det goda förutsättningar för ett livsdugligt öringbestånd.

Biotopvården i ån ger ca 1 mil sammanhängande strömvatten för öring och annan fisk, 
ett självreproducerande öringbestånd, sjövandrande öring, ökad födotillgång och en 
ökad biologisk mångfald. 

Första åtgärden var att riva ut Ekeforsdammen som utgjorde ett definitivt vandrings-
hinder för fisk i Fagerhultsån. Genom utrivningen av dammen återskapades strömmande 
sträckor som tidigare var indämda av dammen.

Ån har en gång i tiden använts för att flotta timmer. Åfåran rensades då på block och 
stora stenar som placerades längs åns kanter. På vissa sträckor av ån har olika arbetslag 
med hjälp av spett och talja återfört block och sten i ån. Ett duktigt och entusiastiskt team 
från Internservice i Lessebo kommun utförde det fysiska och tunga arbetet. 

Elbil i hemtjänsten
Under två veckor fick kommunen låna en elbil, ”Renault Zoe”, 
av organisationen ”Green Charge Sydost”. Bilen placerades i 
hemtjänsten i Lessebo. Personalen var mycket nöjd med bilen. 
De tyckte att den var skön att köra och att den fungerade  
smidigt för verksamheten. 

I nuläget har hemtjänsten bara dieselbilar. De fungerar inte lika 
bra vid körning med många och korta stopp under vägen. 
Verkstaden får serva bilarna ofta. 

Under nattetid skulle elbilen passa bra eftersom den är tyst 
och inte stör någon i omgivningen. Nackdelen är bilens räck-
vidd. Med en bil som har bättre räckvidd och en laddstolpe vid 
hemtjänstens parkering skulle möjligheten för hemtjänsten att 
få en elbil kunna bli verklighet.

För att öka lekområden 
för öring har även lekgrus  
(naturgrus 8-16 mm) lagts 
ut. Här ska fiskarna kunna  
reproducera sig.

Utsättning av vildfångade 
öringyngel har gjorts vid 
ett antal tillfällen.  
Vid länsstyrelsens årliga 
elfiske har årsyngel  
fångats vilket visar på 
lyckade åtgärder.

Elverk

Personalen drömmer om elbilar i hemtjänsten och hoppas på att deras 
dröm snart ska slå in.  

Miljörutan
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Är du intresserad...
... av att jobba hos oss? Kolla på vår hemsida vilka lediga tjänster som finns! 

www.lessebo.se/lediga jobb

Vi söker dig!

Ny personal på utbildningsförvaltningen
Nu finns det tre nya ansikten som ingår i det centrala elevhälsoteamet på barn- och utbildningsförvaltningen.  
Vi presenterar vår nya skolpsykolog, logoped och specialpedagog. Är du också sugen på att bli en av oss som jobbar i 
Lessebo kommun? Vi söker många nya  medarbetare. Kolla på lessebo.se för att hitta tjänster.

Jakob Forsell har jobbat som psykolog på Barn- och ungdomshabiliteringen i Örebro. Sedan bör-
jan av 2016 har han jobbat en dag i veckan på gymnasieskolan här i Lessebo som skolpsykolog. 
Han har erfarenhet från flera håll inom vård och psykiatri samt från skolans värld vilket han 
tycker gör det lättare att se helheten kring hälsoarbetet för unga i skolan idag.
- Jag vill verka för en god psykisk hälsa hos våra elever och finnas där för eleverna och lärarna 
med stöd och handledning kring detta! säger Jakob.  

Gresa Cacaj jobbar som logoped och har som mål i sitt arbete att utreda, förbättra och underlät-
ta för barn och elever med försenad språklig utveckling. Målet är även att förebygga och utreda 
läs- och skrivsvårigheter, samt att handleda vårdnadshavare och skolpersonal när det gäller 
språklig stimulans och träning.  
Gresa är legitimerad logoped som har  jobbat ett antal år i Stockholm med barn och vuxna med 
olika typer av språksvårigheter och läs- och skrivproblematik.

Linda Nilsson arbetar som specialpedagog med riktning mot förskolorna i Lessebo kommun. Hon 
har också ett övergripande ansvar för hörselfrågor. Hon är utbildad förskollärare i grunden och 
parallellt med hennes nya arbete i kommunen studerar hon sista året på specialpedagogutbild-
ningen i Växjö. Tidigare har hon arbetet i Tingsryd kommun. 
- I min tjänst ser jag  fram emot många nya spännande möten! Jag kan vara en del i kommunens 
utvecklingsarbete av att forma och sträva efter en förskole- och skolverksamhet som ger barn 
och vuxna goda förutsättningar till att uppleva trygghet och glädje. Varje individ ges bästa  
möjlighet till att utveckla kunskaper, styrkor och färdigheter. 

Nya lessebo.se

Nu bygger vi nya lessebo.se!
Lessebo.se är en av kommunens viktigaste kanaler för information och kommunikation. 
Dagens Lessebowebb har många år på nacken och är i behov av förbättring och  
uppfräschning. Därför kommer Lessebo kommun att lansera en helt ny kommunwebb  
före årsskiftet. 

I samband med medborgardialogerna i höstas fick vi in synpunkter på webben. Vi har också haft 
en enkät ute på lessebo.se. Vi tackar för alla som tagit sig tid att svara på frågorna och som hjälpt 
oss att få en bild över hur ni vill kunna använda lessebo.se och vad den ska innehålla. En hel del 
synpunkter har kommit in och de är nu till stor hjälp när vi kör i gång bygget av vår nya webb.

Några av synpunkterna handlar om att det är svårt att hitta det man söker, att sidan är rörig 
och att texterna på sina håll är byråkratiska och svårlästa. Att det ska vara lätt att hitta på en 
kommunwebb är en självklarhet. Likaså att webben ska vara tillgänglig och kunna användas av 
alla. Några av förbättringarna på den nya webben kommer därför att vara en bättre sökfunktion 
och en responsiv design.  Att webbplatsen är responsiv innebär att det går lika bra att ta del av 
innehållet oavsett om du surfar in via dator, mobil eller surfplatta.  
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Barn & utbildning 

Lokalerna är trevliga med ett stort rum i mitten. Pedagogerna 
befinner sig ofta i förskolans mitt. Då har de överblick över 
alla rum och de finns alltid synliga och åtkomliga för barnen. 
På Äventyret arbetar fem pedagoger och en språkstödjare. 
Beroende på aktivitet delar de upp sig i grupper. 

- Eftersom Äventyret bara har femåringar kan vi ha material 
såsom saxar och små saker framme. Vill barnen exempelvis 
klippa kan de själva ta en sax och börja jobba. Barnen tränas 
verkligen till att bli självständiga, berättar pedagogerna på 
Äventyret.

- Vi har inget matrum utan äter frukost, mellanmål och lunch 
i Hackebackeskolans matsal. Det ser vi som en bra träning 
inför förskoleklass. Övergången kommer att bli lättare. Vi har 
idrott en gång i veckan i sporthallen. Det är bra för eleverna 
att lära sig rutiner kring ombyte och att hålla reda på sina 
kläder. 

Varje morgon har man morgonsamling där pedagogen går 
igenom dagen. Barnen kan se dagens innehåll och det är bra 
för barn som behöver extra tydlighet och struktur. Det är  
också bra för barn som inte har etablerat det svenska 
språket. På våren får barnen själva sätta upp schemat och 
berätta om dagens innehåll. Det tränar dem att tala inför 
grupp.

 

Arbetslaget på Äventyret har genomgått olika utbildnings-
insatser inom äventyrspedagogik.

Äventyrspedagogik bygger på samarbetsbaserat, upplevelse-
baserat och emotionelltbaserat lärande. Socialt samspel,  
samarbete, språk och kommunikation ses som grundläg-
gande delar i verksamheten. Äventyrspedagogiken går hand i 
hand med förskolans styrdokument.

I äventyrspedagogiken tränar man samarbete, stärker tillit 
och kamratrelationer. Det skapar en mer harmonisk  
arbetsmiljö och har en förebyggande effekt mot mobbning. 
Genom att väva in demokrati och mänskliga rättigheter i 
temat får barnen kunskaper om dessa begrepp. När barnen 
får ett uppdrag måste ALLA medverka för att lösa det.

Barnen är ofta i skogen. Det finns Hemmaskogen, Ekebacken, 
och Vilse skogen. I Vilse skogen träffar barnen karaktären 
Mamma kanin som lär dem hur de ska göra om de gått vilse. 
Hon visar vad barnen ska göra för att klara sig och öka  
chansen att bli hittade välbehållna. 

- I vår närmiljö tillämpar vi utomhuspedagogik där barnen 
får lära med alla sinnen. Vi använder fantasins och sagans 
kraft som pedagogiskt redskap. Ett tema är ‘I sagans värld’. 
Vi övar mycket innan vi går sagospåret. Barnen ska känna sig 
trygga och veta vad de ska göra när de får ett uppdrag, säger 
pedagogerna.    

På Äventyret används fantasins och sagans kraft som  
pedagogiskt redskap
Äventyret är en förskola som samlar alla femåringar i Lessebo samhälle. Grundläggande delar i verksamheten är socialt 
samspel, samarbete, språk, motorik och kommunikation.

Bild: Sagoport 
till Sagans land

Vet du att Lessebo Familjencentrals Öppna förskola 
finns på Facebook? Följ oss gärna och få tips om vad som 
händer här. 

Öppna förskolan ligger centralt i Lessebo. Alla barn i kom-
munen mellan 0-6 år är välkomna till oss  
tillsammans med en vuxen. 
På lessebo.se hittar du också vad som är på gång i  
vårt babycafé! !



Lessebo kommun, Box 13, 360 50 Lessebo 
www.lessebo.se 

Oktober 2016
15 Berättarcafé
 Glasarbetare berättar om sitt yrke.  
 Entré 60:-
 Plats: Glasmuseet i Skruv, kl. 15.00-16.00
 Arrangör: Ljuders Hembygdsförening
      
22 Glasauktion i Hovmantorp
 Svenskt bruks- och konstglas. Visning  
 21/10 kl. 14.00-19.00
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus, kl. 11.00
 Arrangör: Hovmantorps Folkets Hus

22 Snacke Per berättar
 Luffareträff, iskalla luffarefakta varvat med  
 luffarehumor.
 Plats: Glasmuseet i Skruv. kl. 15.00
 Arrangör:  Ljuders Hembygdsförening

22 Tommy Nilsson 
 Framföras sedvanliga klassiker, samt nya  
 låter. Biljetter går att beställa via hemsida
 destinationkosta.se 
 Plats: Kosta Glascenter, kl.20.30
 Arrangör: Destination Kosta 

23 Nallemässa 
 25-årsjubileum av nallemässan. Utställning 
 och försäljning av 1000-tals nallar, kuriosa,  
 leksaker, hantverk och hobbyartiklar. 
 Plats: Kosta Folkets hus, kl. 11.00
 Arrangör: Margarethas Dockskåp

29 Höstmarknad i Bergdala
 Plats: Bergdalahyttan, kl. 10.00-16.00 
 Arrangör: Bergdala Glasbruk

29 Oktoberfest
 Underhållning av Kosta Oktetten. Berth  
 Ilsons orkester spelar upp till dans. 
 Entré 50:- Boka förköp till mat och dryck  
 (200:-) på telefon 0478-500 41.
 Plats: Kosta Folkets Hus, kl. 20.00-01.00 
 Arrangör: Kosta Folkets Hus

30  Konstutställning/konstlotteri
 Plats: Skruv Folkets Hus, kl. 13.00
 Arrangör: Ljuders Konstförening

November 2016
12  “Litet hus med stort hjärta”  
 Familjeföreställning, 2-5 år. Pris: 60:- Fika  
 ingår till alla. Begränsat antal platser,  
 anmälan till Lessebo bibliotek via telefon  
 0478-125 66.   
 Plats: Biblioteket i Lessebo, kl. 13.00 
 Arrangör: Lessebo Riksteaterförening

12 Startskottet för årets julmarknad i  
 Kosta  
 Invigningstalare är Hasse “Kvinnaböske”  
 Andersson.
 Plats: i hela Kosta 
 Arrangör: Destination Kosta

12 Öppet Hembygdsarkiv  
 Välkomna till Hembygdsföreningens arkiv 
 för att se intressanta dokument som  
 har sparats för framtiden. Fri entré.  
 Plats: Biblioteket Hovmantorp, kl. 13.00-15.00 
 Arrangör: Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening 

12 Filmkväll  
 Filmkväll med filmer från Glasbruket och  
 samhället. Inträde 60:-, enklare fika ingår.
 Plats: Skruf Glasbruk, kl. 17.00 
 Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

12-13 DM Småland i bordtennis
 Plats: Lessebo Sporthall, kl. 8.00  
 Arrangör: Lessebo BTK

18 “Oförhappandes” - Ronny Eriksson i ny  
 föreställning
 Bokas via Folkets Hus, telefon 0478-420 45.
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus, kl. 19.00 
 Arrangör: Lessebo Riksteaterförening

18-19 Robert Wells & Vocalettes “Jingle Wells”
 Ett gnistrande och rockigt julspektakel med  
 Robert Wells och Vocalettes. Biljetterna  
 bokas via destinationkosta.se.
 Plats: Kosta Glascenter, kl. 20.30
 Arrangör: Destination Kosta

19 Auktion Hovmantorp  
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus, kl. 10.00 
 Arrangör: Hovmantorps Folkets Hus 

19 Novemberkampen i hästskokastning 
 Plats: Lessebo GY-sal, kl. 10.00 
 Arrangör: Lessebo Hästskokastarklubb
 
19 Kosta Musikkårs höstkonsert  
 Sångsolist Ulrika Gunnarsson, dirigent  
 Michael Pettersson. Sedvanligt lotteri och  
 Kosta Musikkår bjuder på kaffe. Entré 100:-
 Plats: Kosta Folkets Hus, kl. 16.30 
 Arrangör: Kosta Musikkår i samverkan med  
 Kosta Folketshus, Lessebo kommun, ABF,  
 Sveriges Orkesterförbund och Musik i Syd

26 Julhyttsill  
 Ett julhyttsill på traditionellt sätt i vår  
 mysiga trähytta. Pris 495:-  
 OBS! Förbokning via telefon/sms  
 076-715 099.
 Plats: Bergdalahyttan, kl. 18.00 
 Arrangör: Bergdalahyttan

26 Ernst vänder åter till Kosta
 Ernst Kirchsteiger kommer tillbaka till  
 Kosta för att förgylla och sätta prägel på  
 sitt alldeles egna vis. Ta chansen att ta del  
 utav hans härliga personlighet! 
 Plats: Kosta Outlet 
 Arrangör: Destination Kosta 

27 Glasriket Symphonic Band
 Plats: Lessebo Kyrka, kl. 11.00
 Arrangör: Lessebo Kyrka

27 Julskyltning i Hovmantorp och Julgrans- 
 dans i Hovmantorps Folkets Hus
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus, kl. 15.00
 Arrangör: Hovmantorps Folkets Hus och  
 företagen i Hovmantorp

December
8 Julhoppet  
 Plats: Kvarndammskolans A-hall, kl. 18.00
 Arrangör: Gymnastikföreningen Gympalätt

10 Drängarna  
 Kom och dansa loss till gamla godingar som  
 “Vill du bli min fru” och “Raggaren”! 
 Biljetterna bokas via destinationkosta.se.
 Plats: Kosta Glascenter, kl. 21.00
 Arrangör: Destination Kosta 
 
15 Brynolf & Ljung 
 Nu är det dags för den humoristiska och 
 fingerfärdiga duon att göra ett nedslag i  
 Kosta. En stekhet spelning utlovas!
 Biljetterna bokas via destinationkosta.se.
 Plats: Kosta Glascenter, kl. 19.30
 Arrangör: Destination Kosta 

18 Nötknäpparen  
 Kosta Folkets Hus och Parker visar baletten  
 Nötknäpparen från Bolsjojteatern på  
 biografen. Entré 180:-
 Plats: Kosta Folkets Hus, kl. 17.00-20.00
 Arrangör: Kosta Folkets Hus, ABF Kronoberg

26-30 Julcupen i Fotboll 
 Fotbollsturnering, fem dagars inomhusfotboll.
 Plats: Lessebo Sporthall
 Arrangör: Lessebo GoIF

31 Nyårskonsert med Glasriket 
 Symphonic Band 
 Plats: Allhallen i Hovmantorp, kl. 12.00
 Arrangör: Glasriket Symphonic Band

31 Nyårskonsert med Kosta Musikkår 
 Nyårstalare Christer Johansson, ord-  
 förande i Ekeberga Hembygdsförening.  
 Plats: Gamla hyttan på Kosta glasbruk, 
 kl. 12.00, frivillig entré.
 Arrangör: Kosta Musikkår i samverkan med  
 Lessebo kommun, ABF, Sveriges Orkesterför 
 bund och Musik i Syd

31 Nyårsrevy “Royal” 
 Premiär på nyårsafton. Flera föreställningar 
 på www.hovmantorpsrevyn.se.
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus, kl. 18.00
 Arrangör: Hovnarrarna

Mars 2017   
17 Lessebo Kommunmästerskap i  
 bordtennis 
 Plats: Lessebo Sporthall
 Arrangör: Lessebo BTK

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 

Evenemangstips
Det är mycket som händer i vår kommun och i hela Glasriket! Vill du ha mer tips och information om 
evenemang? Besök lessebo.se,  glasriket.se, destinationkosta.se eller arrangörens hemsida. 

Har du fler 
evenemangstips?  
Välkommen att anmäla dem på 
lessebo.se/anmal-evenemang.aspx

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

Medborgardialoger i höst
Under oktobermånaden finns det medborgar-
dialoger i varje ort i Lessebo kommun. Du är 
välkommen med dina ideér, frågor och åsikter! 

 19 oktober: Skruvs Folkets Hus

 20 oktober: Kosta Folkets Hus

 25 oktober: Lessebo Folkets Hus

 26 oktober: Hovmantorps Folkets Hus

Välkommen!
Arrangör: Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening 


