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Vi växer och utvecklas
Hösten och vinterns arbete har varit intensivt och väldigt 
roligt. Vi har fått arbeta med utvecklingsfrågor som vi inte är 
så vana vid i vår kommun. Hur minskar vi våra lägenhetsköer? 
Hur löser vi skolans behov av fler lokaler?

Anledning är att vi har en snabbt ökande befolkningstillväxt. 
Den beror på två saker, dels satsningen på en attraktiv  
pendlarkommun, dels mottagande av nyanlända medborgare.  

 
Nya tomter och hyresrätter 
Under hösten har vi arbetat med att hitta lämpliga tomter för 
byggnation av hyresrätter i både Hovmantorp och Lessebo. Vi 
ser med glädje att det finns både ett kommunalt och ett privat 
intresse att bygga hyresrätter. Försäljningen av villatomter går 
framåt och vi har i skrivandets stund sålt 7 tomter på Oxnab-
ben i Hovmantorp och det finns spekulanter på resterande 4. 

 
Skolan 
Under vintern har mycket fokus legat på att skapa fler lokaler 
till skolan i Hovmantorp, Lessebo och Kosta. Under  
höstterminen bör denna fråga vara löst.

Bron som är vår mottagningsskola är igång med att avlasta 
skolan med kartläggning och introduktion för nyanlända 
elever. Tanken är att när eleverna lämnar Bron ska de vara väl 
förberedda för vår ordinarie skola. 

 
Stationerna 
Vår satsning på att vara en attraktiv pendlarkommun har gett 
genomslag framförallt i Hovmantorp. För att leva upp till detta 
är det viktigt att ha fräscha och trygga stationshus med  
väntsalar som är öppna stora delar av dygnet. 

Första delen av renoveringen har varit ett arbetsmarknads-
projekt. Nu är vi inne i fas två och uppdraget har nu gått över 
till en entreprenör. Vi räknar med att renoveringen ska vara 
klar i april- maj i år. Kommunen för också en dialog med Region  
Kronoberg och Trafikverket kring stationsområdet i Skruv.

 
Trygghetsvandringar 
Under februari och mars genomförde vi trygghetsvandringar i 
våra orter. Politiker, tjänstemän, kommuninvånare och  
representanter från näringslivet har deltagit i vandringarna.  
Jag kan säga att en trygg plats på dagen kan se lite annorlunda 
ut efter mörkrets inbrott. Vi har fått bra synpunkter från våra 
medborgare och även under vandringen sett var vi behöver 
komplettera belysningen och kanske klippa ner några buskar.

Energi och miljö står högt på agendan 
En av vår tids viktigaste frågor är miljön och hållbar utveckling. 
Vi arbetar hårt för att fungera som pådrivare och för att föregå 
med goda exempel. Att vara en kommun som sätter miljön i 
fokus är ett viktigt mål för oss. 

Som ett led i detta arbete har vi under vintern sökt  
EU-medel för att bygga en energieffektiv och giftfri förskola 
med klimatanpassad gård och där dagvattnet renas med hjälp 
av särskilda reningsväxter.

Kommunhuset är också med i en energispartävling som går 
ut på att med enkla medel (som att släcka lyset och stänga av 
datorn) sänka våra energikostnader. 

Lessebodagen 
Som traditionen bjuder så firar vi Lessebodagen i vår. I år sker 
det i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni. Jag hoppas 
naturligtvis att det blir samma goda intresse och stämning som 
tidigare år.

Som avslutning vill jag säga att vi är mitt uppe i den underbara 
våren där ljuset, dofterna och fågelkvitter ger en härlig känsla 
av förväntningar inför det som ska komma, nämligen den 
sköna sommaren. Med dessa ord vill jag önska er alla en härlig 
vår och trevlig sommar.

Christinas ruta

Christina Nyquist, kommunchef
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Sommaröppettider 
20 juni - 21 augusti
OBS! Fredag 24 juni har 
biblioteken stängt.

HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO 
Telefon 0478-125 66

Måndag, tisdag  11 - 18 
Onsdag, torsdag, fredag 10 - 15 
 

HOVMANTORPS BIBLIOTEK 
Telefon 0478- 128 08

Måndag, tisdag  14 - 18 
Onsdag, torsdag   10 - 12 
Fredag   13 - 16 
 

KOSTA BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 12

Torsdag   14 - 17 

SKRUVS BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 10

Onsdag   14 - 17

Dag innan röd dag och vid storhelger 
kan öppettiderna vara något 
begränsade. Vanliga öppettider finns i 
kommunkalendern och på hemsidan.

Välkommen!

bibliotek.lessebo.se

Sommarboken är tillbaka!
Läs fem böcker under sommaren, det kan vara böcker du har hemma, lånar på bib-
blan eller av en kompis. När du har läst dina fem böcker så lämnar du in ditt läshäfte 
på något av biblioteken i kommunen och så får du en bok av oss helt gratis! Vi avslu-
tar sedan sommarboken med en stor fest.
Precis som förra året så kommer det att finnas ett häfte för er som går på låg- och 
mellanstadiet och ett häfte för er som ska börja på eller redan går på högstadiet/
gymnasiet. Håll utkik efter läshäften och affischer, de släpps runt skolavslutningen! 

!Boka konstfoajén
På biblioteket i Lessebo finns det möjlighet att ställa ut din konst, 
hantverk eller om du kanske samlar på något som du skulle vilja 
visa upp. Förutom den vanliga upphängningen längs väggar och på 
vikskärmar finns det även ett glasskåp med belysning som du kan 
ställa ut i. 

Varje månad har vi en ny utställning – så hör av dig för att boka den 
månad som kan passa dig! Det finns även möjlighet att ha mindre 
utställningar på biblioteket i Hovmantorp. 

Berätta om det som engagerar dig!
Flera gånger under både vår och höst bjuder biblioteket in till 
föreläsningar i många olika ämnen. Skulle du vilja berätta om ett 
ämne som du brinner för? Ta kontakt med biblioteket! 

Sommarhäng
Den 23 april invigdes vårt  
sommarhäng på bibliotekets 
baksida. 

Hos oss kan du låna bollar,  
hopprep, pingisracket,  
jätteschack med mera. 

Allt är gratis att låna och finns 
tillgängligt så länge vädret  
tillåter. 

23/4

20/6- 21/8

Lessebo kommun är del 
av konstprojekt  
Residence i Nature!

Konstnärlig ledare Åsa Jungnelius och tio 
konstnärer och formgivare har valt Lessebo 
kommun som plats för aktiviteter. En del av 
projektet riktar sig till barn och ungdomar i 

samarbete med Växjö konsthall. 
Plats: Lessebo biblioteket, kl. 13-15.  

Missa inte detta!

8/8- 12/8

15/8- 19/8

Open Art Camp 
Kreativa workshops för barn  

och ungdomar. Drop in! 

Art Camp för girls 
Workshops med olika teman och  

tekniker för tjejer 13-17 år. 
OBS! Anmälan senast 24/6.

Mer info om Residence i Nature:  
Filippa de Vos, intendent för pedagogik på  
Växjö konsthall, Filippa.devos@vaxjo.se 
eller 0470- 414 75.

Förslagslåda  
på biblioteket
Nu har vi fått en förslagslåda till 
biblioteket i Lessebo!  Du kan helt 
anonymt lämna in förslag, åsikter 
eller önskemål. Kanske du skulle 
vilja ha besök av en speciell  
författare, att vi ordnar någon typ 
av barnaktivitet eller om du önskar 
att vi kunde ändra på något annat 
i biblioteken – då är det bara att 
skriva ner det och stoppa i lådan!
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Planerar du att bygga i  
sommar? Var ute i god tid!
Glöm inte att söka bygglov i tid inför sommarens  
byggprojekt. 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.

Bygga och bo

Bygglov från 2011
Tänk på att bygglov från 2011 blir ogiltiga under året. Vet du att 
du har ett pågående ärende eller om du är osäker på vad som 
gäller just dig? Kontakta byggnadsinspektörerna på Plan- och  
miljöförvaltningen, så hjälper vi dig!

Strandnära tomter i Djurhult
Visste du att vi har strandnära tomter i natursköna och  
omtyckta Djurhult i Lessebo till salu?

Totalt finns 18 lediga tomter i området varav hälften räknas 
som strandnära. Det finns en antagen detaljplan som ger  
möjlighet att bygga bostäder i två våningar. Hela detaljplanen 
finns att granska på Plan- och miljöförvaltningen i  
kommunhuset i Lessebo.  

Ny översiktsplan
Nu har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan börjat. 
Detta innebär en plan för långsiktig utveckling mot bättre 
miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en  
attraktivare kommun. Du får möjligheten att vara med och 
påverka utveckling genom att lämna in dina synpunkter 
angående kommunen via en enkät. 

Enkäten finns på biblioteket, Facebook och lessebo.se.  
Du är välkommen att lämna in dina synpunkter till och med 
den 23 maj 2016.

lediga tomter

Badsjöar i vår  
kommun
Det finns flera fina badplatser och 
vackra sjöar i vår kommun! 

• Badsjön i Skruv
• Läen i Lessebo
• Hyllsjön i Strömbergshyttan
• Rottnen (Gökaskratt) i  

Hovmantorp

Det här är kommunens allmänna 
badplatser. Varje år tar vi prover på 

vattnet inför och under  
badsäsongen. För Kronobergs län 
är badsäsongen från 21 juni -  
15 augusti.

Vill du söka information om bad-
platserna i Lessebo kommun så gör 
du det på denna hemsida:

https://badplatsen.havochvatten.se/
badplatsen/karta/ 

På denna sida hittar du också  
information om alla landets  
badplatser.

Söka bygglov? Frågor kring  
detaljplan?
Behöver du hjälp när du ska söka bygglov? Eller har du frågor om 
en detaljplan eller ditt avlopp? Kanske funderar du på att  
registrera livsmedelsverksamhet? Vi hjälper dig gärna med  
vägledning. Boka tid med Plan- och miljöförvaltningen så att du får 
ut så mycket som möjligt av ditt besök! 

Fotograf: Carol Olofsson

Byggstart på Oxnabben i  
Hovmantorp
Nu har byggnationen på Oxnabben kommit igång! 
Skalet av första villan på de nya sjönära tomter sattes 
upp i slutet av mars. Sju av de elva sjönära tomter är 
sålda i nuläget.

På   lyftblicken.se   har vi samlat information 
om lediga tomter och annat bra att veta om du funderar 
på att flytta till Lessebo kommun! 

Är du intresserad av en av våra 
tomter? Hör av dig till Elin  
Johansson Nilsson på 0478-125 00 
för mer information.
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Laddstolpar 
till kommunen!
Lessebo kommun har fått 
380 000 kronor i stöd från 
Naturvårdsverkets projekt 
”Klimatklivet” för att sätta 
upp totalt 9 stycken  
laddplatser. 

De första laddstolparna 
kommer att sättas upp i 
Hovmantorp, Lessebo och 
Kosta. Samtliga stolpar 
kommer att vara publika 
och kunna användas av 
kommunens elbilsägare.

Vi vill gärna få in bilder av evenemang, händelser, 
naturen, människor och vardagen i Lessebo  
kommuns orter. Allt är välkommet, bara bilden 
är tagen i Lessebo kommun. Vår jury utser en 
vinnande bild för varje månad. Vinterbilder brukar 
vara få och bilder med människor är uppskattade!

Finns det personer med på bilden som kan  
identifieras måste de intyga att bilden får  
publiceras på kommunens webbplats, Facebook, 
information och användas i kommunens övriga 
marknadsföring. 

Bilderna ska vara högupplösta och hålla för att 
trycka i A4-format. Du kan mejla dina bidrag till 
foto@lessebo.se (max 10MB). Döpa dina bilder 

med ditt namn och vad bilden föreställer. Skriv i 
mejlet ditt namn, adress och telefonnummer. Du 
kan också skicka in bilderna på en CD-skiva eller 
USB-minne till Lessebo kommun, Box 13, 360 50 
Lessebo. Märk kuvertet med “Fototävling”.

Bilderna ska ha kommit in till oss senast 1 oktober 
2016 för att vara med i tävlingen!

Kolla på vår hemsida lessebo.se/aktuellt.aspx för 
mer information om tävlingen, krav på bilder och 
tävlingsregler.

Bilderna till höger skickades in till tävlingen 2015. 
Fotograferna är (uppifrån och ner): Åsa Fredh, Emelie 
Jacobsson, Renée Nilsson. 

Nu bygger vi nya lessebo.se!
Har du synpunkter om vår webbsida? Något du 
saknar och vill ha med på nya lessebo.se?  
Lämna dina idéer till info@lessebo.se!

Fototävling

Håll Sverige Rent
Under våren kommer våra förskolor och skolor vara med på 
årets stora skräpplockarfest, VI HÅLLER RENT, som anordnas 
av organisationen Håll Sverige Rent. Genom projektet kommer 
barnen och de vuxna få lära sig att hålla rent på ett lekfullt och 
äventyrligt sätt. I skrivande stund har 949 stycken anmält sig. 
Projektet visar att vi kan göra vår närmiljö ren och vacker och att 
vi tillsammans kan göra skillnad! 

Medborgardialoger i höst
Vi är intresserade av vad du tycker! Varje höst bjuder vi in 
till medborgardialog på varje ort. Välkommen med ideér, 
frågor och åsikter! 

Håll koll på vår hemsida, Facebook eller annonsering i  
tidningen för plats och datum.

Välkommen!

Nationaldagen och Lessebodagen!
Välkommen till firande av Nationaldagen som firas på Intaget i 
Lessebo 6 juni kl. 10.00-12.00!

Glasrikets Symphonic band och hembygdsföreningarna  
medverkar, utdelning av kultur-och fritidspriset, välkomnande av 
svenska medborgare, högtidstal av kommunalråd Monica  
Widnemark, kaffe och stenugnsbakade bullar mm.

Efter det högtidliga firandet finns möjlighet att uppleva  
Lessebodagen kl. 13.00-15.00. Tema är familjen med speciellt 
fokus på barn och unga. 

Passa på att lära känna kommunens rika föreningsliv! Aktiviteter 
och upplevelser utlovas över hela området!

Var med i vår fototävling 2016!
Varje år delar vi ut vår kommunkalender till alla hushåll i kommunen. Vill du få med din 
bild i vår nästa kalender? Då är det snart dags att skicka in dina bilder!

Miljörutan
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Jan-Peter har jobbat med personalfrågor i 
hela sitt yrkesliv och har hamnat rätt i sitt 
yrkesval; på kommunen, landstinget, inom 
staten och privat, stora som små företag. 
Nu blev det Lessebo kommun och han vet 
vad han vill. 
- Först och främst vill jag fortsätta att 
utveckla vad som finns. Ett bra exempel är 
resultatet från Lessebo kommuns  
medarbetarenkät 2015. Den visade att 
våra medarbetaren är nöjda. De flesta 
tycker att jobbet är meningsfullt och att 
de kan lära sig något nytt och utvecklas. 
Det är en bra utgångspunkt, men vi måste 
jobba stenhårt för att behålla redan  

anställda och kunna nyrekrytera vid 
behov. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare 
och det måste vi hela tiden arbeta med.

En attraktiv arbetsgivare ska lyssna på 
sina medarbetare, anser han. 
– Våra medarbetare är olika och vi måste 
möta de olika kraven på olika sätt. Mycket 
beror på var man är i livet. Yngre har 
andra krav på vad de vill i arbetslivet än 
äldre eller medarbetare med barn. Det 
måste vi bemöta på olika sätt för att vara 
en attraktiv arbetsgivare.

Till slut tycker Jan-Peter att vi ska vara 
stolta över vår kommun. 

- För att bli fler som vill jobba på Lessebo 
kommun ska vi visa upp oss mycket mer. 
Vi ska vara med vid olika lärosätens  
arbetsmarknadsdagar, exempelvis där 
man utbildar sig till lärare, undersköterska 
eller socialsekreterare och visa oss. Där 
har vi något att vinna.

Lessebo kommun har förhållandevis få 
vålds- och tillgreppsbrott, ändå upplever 
invånarna i Lessebo kommun sig lite 
otryggare än i andra kommuner i länet. 

På en skala från 1-7 hamnar vi på 1,59 i 
polisens senaste trygghetsmätning. Det är 
ett högre värde sedan sist, men ändå ett bra 
värde. Man ska ligga så lågt som möjligt.

I medborgarundersökningen under våren 
2015 kom trygghet upp som en aspekt att 
förbättra om möjligt. För att öka  

medborgarnas trygghet genomfördes  
trygghetsvandringar i kommunens tätorter.  

Under fyra vardagskvällar i februari och 
mars har kommunpolis, kommunalråd,  
politiker, representanter från näringsliv,  
invånare, högre tjänstemän och  
medarbetare vandrat i delar av kommunens 
tätorter. 

Syftet har varit att hitta åtgärder för att 
skapa en tryggare utemiljö. Under  
vandringarna har vi främst hittat platser 

som saknar hel eller delvis belysning, men 
även andra åtgärder som klippning av  
buskage och häckar, sanering av klotter etc.

De synpunkter och förslag på åtgärder som 
kom fram sammanställs nu. I samband med 
höstens medborgardialoger kommer vi att 
redovisa resultatet samt vidtagna åtgärder. 

Vi tackar för den information vi har fått från 
medborgare och näringslivet inför  
vandringarna och för den uppslutning som 
var under trygghetsvandringarna.

Ett förbättrat samarbete mellan  
Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kan 
ses som en av orsakerna till denna positiva 
utveckling. En del har kommit i egen  
försörjning genom arbete, andra har kanske 
flyttat från kommunen. Samtidigt har  
Lessebo kommuns avdelning Intern Service 
jobbat aktivt för att skapa fler nystartsjobb. 

Nystartsjobbare deltar i ett tidsbegränsat 
projekt och målet är att hitta en väg in till 
ordinärt arbete. Genom nystartsjobb  
kommer de ifrån ekonomiskt bistånd, får en 
arbetsrutin och erfarenhet och ökar därmed 
chansen att hitta jobb efter projektet har 
tagit slut. 

Idag finns det 20 nystartsjobbare i Lessebo 
kommun som jobbar i olika projekt, som 

studiehandledare, receptionist/informatör, 
parkarbetare, administrativ handläggare 
eller fixartjänst. Just nu händer det mycket 
på Gökaskratts camping, där arbetare ska 
måla om och fräscha till byggnaderna.

Socialchef Fernando Germond Corrêa är 
glad över utvecklingen. - Det är på många 
sätt mycket positivt att fler invånare får  
sysselsättning. Och det blev nästan en  
halvering på utbetalningarna, så det är 
väldigt bra jobbat.

Minskat behov av ekonomiskt bistånd
Förbättrat samarbete mellan socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen och 
insatser som nystartjobb har lett till att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd i 
Lessebo kommun minskat med nästan 30% sedan 2012.

Ekonomiskt bistånd mellan åren 
2012-2015 i Lessebo kommun:

2012 = 7 999 000 kr   2014 = 6 486 000 kr
2013 = 9 172 000 kr   2015 = 5 681 000 kr

(Siffror som rapporterats till SCB)

Trygghetsvandringar

God man, ett viktigt 
uppdrag!
Som god man kan du ställa upp  
antingen för ett ensamkommande 
barn från ett annat land eller för en 
vuxen med svårigheter att ta hand om 
sig och sin egendom. 

Vi behöver ständigt engagerade  
personer som vill ta på sig det här 
viktiga arbetet!

Vill du veta mer? Ring 0478 125 00 
eller mejla din intresseanmälan på 
overformyndare@lessebo.se. 

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

www.lessebo.se

Ny personalchef brinner för sitt jobb
Jan-Peter Elf har nyss flyttat till Lessebo och trivs med allt kommunen har att erbjuda. Han pratar  
entusiastisk om naturen, fiska och cykla. Men när det gäller arbetslivet brinner Jan-Peter för  
personalfrågor. Sedan slutet av januari är han ny personalchef hos oss.

Vi söker dig!
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Barn & utbildning 

Utvecklingsarbete, stöd för att ändra ohälsosamma levnadsvanor
En av utmaningarna för hälso- och sjukvården är att förstärka arbetet med förebyggande åtgärder för ohälsa och kronisk 
sjukdom. Kronisk sjukdom förekommer hos nästan halva befolkningen och står för en majoritet av sjukvårds- och 
försäkringskostnaderna.

Socialstyrelsen har bjudit in Region Kronoberg för att tillsammans med bland annat Lessebo kommun delta i ett utvecklingsarbete. Syftet 
är att utveckla vården av patienter inom kommunal hälso- och sjukvård för att förbättra deras levnadsvanor. Arbetet genomförs under 
2016 med representanter från primärvården, regionala hälso- och sjukvården, socialstyrelsen och kommunens hälso- och sjukvård och 
omsorg. 

Cirkelaktiviteter på 
Furugården i Skruv
Det sjuder av aktivitet och ”grejar-
lust” hos pensionärerna i Skruv. Alla 
är eniga om vikten av att ”ha något 
för händerna” och det meningsfulla 
i att fylla sina dagar med aktiviteter 
som man själv kan välja utifrån egna 
intressen.

Bin ska trivas på Furugården
I Skruv hoppas man på riklig frukt- och 
bärskörd runt Furugården till sommaren, 
tack vare pensionärernas arbete för de 
vilda solitärbina. I verkstaden på käl-
larplan ägnar sig vissa av Furugårdens cir-
keldeltagare några timmar i veckan med 
tillverkning av biholkar. De gör ett försök 
att återskapa de allt mer sällsynta miljöer 
som bina behöver för att trivas. Ett dussin 

biholkar finns nu att se i Furugårdens 
entré, där man placerat ett vitrinskåp 
för att kunna visa upp resultat från olika 
pågående studiecirklar.

Basaren stor succé
Intresset för utomhusmiljö delas av 
många pensionärer på Furugården. Det 
märktes inte minst vid Furugårdens egen 
julbasar där den hemgjorda fågelmaten 
gjorde succé. Nu planerar man för en 
vårbasar där man vill erbjuda små plantor 
från egen frösådd, textilt hantverk från 
studiecirkeln Mattrasan och naturligtvis 
de fina biholkarna.

Fest med rosa tema
I skrivande stund pågår en annan cirkel 
i Furugårdens bonnakök, där man med 
hjälp av rödbetor provar fram en bra 
nyans till den glasyr som ska pryda 

en nybakad kaka. Någon tittar till den 
picklade rödlöken som lyser starkt rosa 
i sin burk. I kväll blir det fest med rosa 
tema. Till det rosa potatismoset med lax 
serveras naturligtvis rosévin och därefter 
blir det musikunderhållning, kaffe och 
rödbetskaka. Klädsel: valfri, med minst en 
rosa detalj. 

Bron
Bron är Lessebo kommuns  
mottagningsskola för nyanlända barn 
som är i åldern 7-16 och inte tidigare 
gått i svensk grundskola. 

Inom 1-8 veckor får eleverna undervisning 
och en introduktion i det svenska skol-
systemet. Samtidigt görs en kartläggning 
av elevens kompetenser. Efter tiden på 
Bron kommer de att påbörja sin  
undervisning på en av kommunens skolor.

Bron öppnade i höstas i tillfälliga lokaler, 
men under vårterminen har eleverna  
flyttat in i nyrenoverade lokaler vid  
Bikupan. Beroende på att eleverna är 
korttid på Bron varierar elevantalet över 
tid. Innan påsklovet fanns det cirka 40 
elever från flera olika länder. 

Camilla Gustavsson är lärare på Bron 
och mycket engagerad i att jobba med 

de nyanlända eleverna. - Alla elever är 
väldigt motiverade, de gillar verkligen att 
gå i skolan! Under tiden hos oss hinner de 
lära sig att säga sina första svenska ord. 
Eftersom alla är nybörjare ser man hela 
tiden utvecklingen. Det är väldigt roligt att 
se och att vara en del av, berättar Camilla.

På Bron jobbar både lärare och  
studiehandledare som har möjlighet att 
hjälpa och handleda elever på sitt eget 
moders-mål. En av de studiehandledarna 
som jobbar på Bron och hjälper de  
nyanlända att komma in i svenska  
vardagen är Jihan Ghwini. Hon har själv 
flytt från Syrien till Sverige och vet hur 
det är att vara främmande i ett nytt land. 
Jihan, som i grunden är utbildad  
kemiingenjör, har jobbat på Bron sen den 
öppnade. Hon är en viktig länk för

 de arabisktalande eleverna. Tillsammans 
med lärarna är hon delaktig i  
undervisningen, samt kartläggningen av 
elevernas matematikerfarenheter. 

- Tack vare Bron får kommunens skolor en 
möjlighet att förbereda sig innan de tar 
emot en nyanländ elev. Tidigare fick de ta 
emot elever direkt, nu kommer de från 
oss vid bestämt datum och hinner skolan 
planera mottagandet, avslutar Camilla.

Biholkar tillverkade av studiecirkeln

Äldreomsorg och sjukvård



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

April
29 Hyttsill Konsert av Armonia 
 Blåsorkester från Holland
 Orkesten firar sin 120-års jubileum med  
 en konsertresa till Sverige. Njut av musik  
 från film, musikal, jazz och bigband.
 Plats: Kosta Glasbruk
 Arrangör: Armonia Blåsorkester

30 Valborgsmässofirande 
 Majeld, lotteri, korvförsäljning  
 Plats: runt om i kommunen  
      
Maj
7 Elitserien 1 i Dragkamp
 Plats: Ängen-Prästkragen, kl. 10.00
 Arrangör: Hovmantorps Dragkampklubb

17 Kommunmästerskap i terränglöpning
 Banlängder 2,3 km till 7,5 km
 Plats: Samling vid Skruvs badplats kl. 18.30 
 Arrangör: Lessebo OK

21 Friidrottstävlingen Marknadsspelen  
 och Skruvs marknad 100 års jubileum 
 Plats: Skruvs Idrottsplats, kl. 10.00 
 Arrangör: Skruvs IF

27-28 Lessebo på offensiven
 Plats: Lessebo tätort 
 Arrangör: Handel i Lessebo

29 Ekebergadagen
 Plats: Parken Ekeberga Hembygdsmuseeum
 Arrangör: Ekeberga Hembygdsförening
 
Juni 
6 Nationaldagsfirande & Lessebodagen 
 Plats: Intaget i Lessebo, kl. 10.00 - 12.00 &  
 kl. 13.00 - 15.00 
 Arrangör: Hembygdsföreningarna och   
 Lessebo kommun

9 Anhörigträff: utflykt till Café Masugnen  
 i Åryd
 Föranmälan till Anhörigstödet, 0478-125 00
 eller e-post anhorigstod@lessebo.se,
  senast 7/6.
 Plats: Berghälla servicehus, kl. 14.00  
 Arrangör: Anhörigstödet i Lessebo kommun

13 Kommunfullmäktige
 Plats: Hovmantorp Folkets Hus, kl. 19.00

21 Berättarcafé  
 Plats: Museet Gamla Kosta 
 Arrangör: Ekeberga Hembygdsförening 
 
24 Midsommarfiranden
 Plats: runt om i kommunen 
 - Hembygdsparken Hovmantorp  
 - Intaget i Lessebo
  - Kosta Folkets Park/Kosta Folkets Hus 
 - Ljuder, Grimsnäs Herrgård

24 Konstutställning/konstlotteri
 Plats: Intaget i Lessebo
 Arrangör: Konst- och hantverksgruppen

Juli    
2 Hovmantorp marknad
 Plats och arrangör: Hovmantorp Folkets Hus 
 
3 Visning av stugorna i Hovmantorp  
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, 
 kl. 14.00
 Arrangör: Hembygdsföreningen 
 
6 Mobergafton 
 Plats: Korpamoen i Ljuder
 Arrangör: Korpamoenföreningen 
  
10 Visning av stugorna i Hovmantorp  
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, 
 kl. 14.00
 Arrangör: Hembygdsföreningen

13 Mobergafton 
 Plats: Ateljé Vidagård, kl. 17.30
 Arrangör: Ljuders Hembygdsförening

17 Nallepicknick 
 Plats: Kosta Folkets Hus i parken
 Arrangör: Margarethas Dockskåp

17 Visning av stugorna i Hovmantorp  
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, 
 kl. 14.00
 Arrangör: Hembygdsföreningen

24 Visning av stugorna i Hovmantorp  
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, 
 kl. 14.00
 Arrangör: Hembygdsföreningen

Augusti    
7 Hembygdens Dag med 
 friluftsgudtjänst 
 Plats: Intaget i Lessebo
 Arrangör: Lessebo Hembygdsföreningen/kyrkan

7 Hembygdens Dag 
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, kl. 15.00
 Arrangör: Hembygdsföreningen

8-12 Residence in Nature – Open Art Camp
 Kreativa work shops för barn och  
 ungdomar. Mer info på sidan 3. 
 Plats: Lessebo bibliotek, kl. 13.00-15.00  
 Arrangör: Växjö konsthall

14 Minnesotadagen i Ljuder 
 Plats: Ljuders hembygdsgård/kyrkan 
 Arrangör: Ljuders Hembygdsförening/kyrkan

14 Premiär Folklustspelet “Lyckemo, eller i 
 Väntans Tider” 
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, kl. 15.00 
 Arrangör: RAMP/Hembygdsföreningen 

16 Berättarcafé  
 Plats: Museet Gamla Kosta 
 Arrangör: Ekeberga Hembygdsförening 
   
19 Folklustspelet “Lyckemo, eller i 
 Väntans Tider” 
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, kl. 18.00 
 Arrangör: RAMP/Hembygdsföreningen 

20 Svenska hembygdsförbundet 100 år 
 Plats: Lessebo centrum  
 Arrangör: Lessebo Hembygdsföreningen

20, 21 Folklustspelet “Lyckemo, eller i 
 Väntans Tider”
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, kl. 15.00 
 Arrangör: RAMP/Hembygdsföreningen 

26 Folklustspelet “Lyckemo, eller i 
 Väntans Tider”
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, kl. 18.00 
 Arrangör: RAMP/Hembygdsföreningen 

27, 28 Folklustspelet “Lyckemo, eller i 
 Väntans Tider”
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, kl. 15.00 
 Arrangör: RAMP/Hembygdsföreningen 

September
4  Konsert Glasriket Symphonic Band 
 Plats: Hembygdsparken i Hovmantorp, kl. 15.00 
 Arrangör: Glasriket Symphonic band
 
26 Kommunfullmäktige
 Plats: Lessebo Folkets hus, kl. 19.00

Oktober    
23 Nallemässa 
 Plats: Kosta Folkets hus, kl. 11.00
 Arrangör: Margarethas Dockskåp

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

 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.

Viktiga datum för 
föreningar
BIDRAG                    SISTA ANSÖKAN

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

PRIS FÖRSLAG SENAST

Kultur- och fritidspriset  30/4 
Uppmuntranspris  löpande

Vårt rika föreningsliv!
I kommunen finns många föreningar att 

engagera sig i. Hitta en förening och  
aktivitet som passar dig i vårt  

föreningsregister på

www.lessebo.se/foereningsregister.aspx


