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Monicas inledning på det nya året
Tillgänglighet och påverkan
Under hösten har politiker och tjänstemän turnerat runt i alla tätorter i kommunen för att träffa så 
många som möjligt på Medborgardialoger. Det är ett sätt för oss att fånga upp tips om vad vi kan 
förbättra för dig som bor här. Vad är bra? Vad kan vi göra bättre? Hur kan vi utveckla dialogen med 
varandra? Vi kommer fortsätta med Medborgardialoger under 2016, så håll ögonen öppna efter 
datum under året.

Nya barnfamiljer hittar till oss
Vi upplever ett trendbrott i kommunen som gläder oss och det är en inflyttning av barnfamiljer. Vi ser 
att marknadsföring av de sjönära tomterna i Hovmantorp varit lyckad och att fler ser oss som ett bra 
alternativ till Växjö. Många tomter i Hovmantorp är sålda och vår samhällsbyggnadsgrupp jobbar nu 
på att ta fram fler attraktiva lägen att bygga på – både enfamiljsbostäder och flerfamiljshus. 

Miljöarbetet
2015 satte vi miljöarbetet högt upp på agendan. För att lyckas utveckla och driva arbetet har vi an-
ställt en miljö- och energistrateg. Vi har köpt in elbilar till kommunens bilpool, startat ett samåknings-
projekt (lessebo.samakning.se), börjat tanka våra maskiner och vissa bilar med syntetisk biodiesel, för 
att nämna en del. Under 2016 kommer vi också bestämma hur vi kan förbättra  
sopsorteringen.

Framgångsrikt år för näringslivet
Något vi kunnat glädja oss åt under hösten är de fina utmärkelser som kommunen och vårt näringsliv 
fått. Under hösten utsågs vi både till Årets Företagarkommun och Årets Klättrare i Kronobergs län.

Fler turister till våra glasbruk
Vi ser också en positiv trend inom besöksnäringen. Sommaren var gynnsam för glasbruksbesök och 
fler besökare än på länge besökte vårt vackra Glasrike. En trend som vi självklart hoppas håller i sig.

Flyktingsituationer i världen och i vår kommun
Den rådande flyktingsituationen är en av de största humanitära insatserna i svensk historia. En del 
av de miljontals människor som är på flykt kommer till Sverige. Lessebo kommun har tagit ett stort 
ansvar och välkomnat många nya invånare under året som gått. Många som kommer till oss är välut-
bildade med kunskaper som väntar på att tas i bruk. Många är ensamma barn utan anhöriga – barn 
som hoppas kunna starta ett nytt liv och få en framtid hos oss. 

Allas lika värde
För oss är det viktigt att alla som redan bor här och alla som nyligen kommit till oss, får ett bra boen-
de, god utbildning och chans till arbete. Det är också väldigt viktigt att ge alla barn möjlighet till en bra 
skolgång i en trygg miljö. Med olika bakgrunder, erfarenheter och åldrar är alla invånare i Lessebo 
kommun en viktig tillgång.

Jag önskar att vi alla tillsammans får ett gott 2016!
Monica Widnemark, kommunalråd
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Vi reserverar oss för eventuella  
ändringar och tryckfel. 



Har du frågor eller vill du framföra något till kommunen? Är du osäker på vart du ska vända dig? 

Titta i listan A-Ö för att komma rätt. Hittar du inte det du söker? Ring 0478-125 00 så hjälper vi dig. Öppettiderna i växel och reception är: måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.30, lunchstängt 
12.00-13.00. Dag före helgdag har vi öppet till 13.00. Du kan också besöka www.lessebo.se för mer information eller hålla koll på facebook.se/lessebokommun.

Kommunens service A-Ö

A
Avlopp Tekniska förvaltningen, se V vatten och avlopp

B
Bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen

Boka idrottsanläggning Kultur- och fritidsförvaltningen

Bostadsanpassningsbidrag Tekniska förvaltningen

Bron Kommunledningsförvaltningen

Brottsförebyggande rådet Kommunledningsförvaltningen

Bygglov Bygglovshandläggare, plan- och miljöförvaltningen

D
Djurskyddstillsyn Länsstyrelsen i Kronobergs län, 010-223 70 00

Dödsboanmälan Individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen

E
Energirådgivning Kommunledningsförvaltningen

F
Faderskap Individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen

Familjecentral Barn- och utbildningsförvaltningen samt individ- och familje- 
omsorgen, socialförvaltningen

Familjehem Individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen

Familjerådgivning Individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen

Familjerätt Individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen

Fastigheter, felanmälan Gäller det kommunens fastigheter, ring 0478-125 00 under kon-
torstid eller fastighetsjouren, 0478-314 15, efter kontorstid. 
Gäller det Lessebohus, ring 0478-125 48 på vardagar mellan  
kl. 9-11 eller fastighetsjouren, 0478-314 15, efter kontorstid.

Fiskevatten, uthyrning Tekniska förvaltningen

Fixartjänst Kommunledningsförvaltningen, 0706-26 07 00 

Fjärrvärme Lessebo Fjärrvärme AB

Fritid Kultur- och fritidsförvaltningen

Fritidsgårdar Barn- och utbildningsförvaltningen

Funktionshinder LSS-chef, socialförvaltningen

Färdtjänst Region Kronoberg. För att ansöka om färdtjänst: 0770-25 82 00.
För att boka resa ring Serviceresor på: 0775-77 77 00.

Förskoleplats/ 
fritidshemsplats

Skolassistent på din ort

Försörjningsstöd Individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen

G
Gallring av träd i 
kommunens grönområden

Tekniska förvaltningen

Gatubelysning Tekniska förvaltningen

God man Kommunledningsförvaltningen

H
Hemsjukvård Socialförvaltningen

Hemtjänst Äldreomsorgen, socialförvaltningen

Hälsoskyddstillsyn Miljöchef, plan- och miljöförvaltningen

I
Inackorderingbidrag Ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen

Information om skolskjuts Barn- och utbildningsförvaltningen

Intern Service Kommunledningsförvaltningen

J
Jaktmarker, uthyrning Tekniska förvaltningen

K
Kalkning av sjöar och 
vattendrag

Miljöchef, plan- och miljöförvaltningen

Krisinformation Vid krissituationer besök www.lessebo.se eller lyssna på  
radio P4 för information.

Kultur Kultur- och fritidsförvaltningen

L
Livsmedelstillsyn Livsmedelsinspektör, plan- och miljöförvaltningen

Lokaler, uthyrning Lessebohus 0478-128 20

Lokalvård Städledare, tekniska förvaltningen

Lotteritillstånd Kommunledningsförvaltningen

Lovdagar, läsårstider Barn- och utbildningsförvaltningen

Lägenheter, uthyrning Lessebohus 0478-128 20 

M
Miljöfarligt avfall Tekniska förvaltningen

Miljöstation Tekniska förvaltningen

Miljöskyddstillsyn Miljöinspektör, plan- och miljöförvaltningen

Missbruk Individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen

Måltidsverksamhet Kommunledningsförvaltningen

N
Nedfallna träd över vägar 
och gator i tätorterna

Tekniska förvaltningen

P
Planläggning Planarkitekt, plan- och miljöförvaltningen

R
Renhållning Tekniska förvaltningen

Resebidrag universitet Kommunledningsförvaltningen

S
Skolmat Kommunledningsförvaltningen

Serveringstillstånd Socialförvaltningen

Skötsel av gator och parker Tekniska förvaltningen

Sopkärl Tekniska förvaltningen

T
Trygghetstelefon Äldreomsorgen, socialförvaltningen

Turism Kultur- och fritidsförvaltningen

Turistinformation Sommartid turistbyråer annars kommunens reception

U
Utbildning Barn- och utbildningsförvaltningen

V
Vatten och avlopp Under kontorstid görs felanmälan till tekniska förvaltningen. 

Övrig tid till larmcentralen, telefon 0470-153 79.

Vuxenutbildning Skolassistent på Lessebo utbildningscenter

Å
Återvinningscentral Tekniska förvaltningen

Återvinningsstationer Tekniska förvaltningen

Ä
Äldreomsorg Socialförvaltningen

Ö
Överförmyndare Kommunledningsförvaltningen





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

15
Laura, Lorentz

31
Sylvester
Nyårsafton

9
Gunnar, Gunder

7
August, Augusta

6
Kasper, Melker, 
Baltsar
Trettondedag jul

Januari

17
Anton, Tony

20
Fabian, Sebastian

22
Vincent, Viktor  

21
Agnes, Agneta

23
Frej, Freja

24
Erika

18
Hilda, Hildur

25
Paul, Pål

19
Henrik

26
Bodil, Boel

27
Göte, Göta
Förintelsens 
minnesdag

29
Diana

28
Karl, Karla
Konungens  
namnsdag

2

3

4

30
Abel, Set

1

53

Vårterminen startar

1
Nyårsdagen

2
Svea

3
Alfred, Alfrida

4
Rut

5
Hanna, Hannele
Trettondedagsafton

8
Erland

10
Sigurd, Sigbritt

11
Jan, Jannike

12
Frideborg, Fridolf

14
Felix, Felicia

13
Knut
Tjugondedag jul

16
Hjalmar, Helmer

29
Natalia, Natalie

30
Gunilla, Gunhild

31
Ivar, Joar

Kom ihåg!

Projekt Vatten på Prästkragens förskola 
Foto: Anne Kostet

28
Benjamin
Värnlösa barns dag





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

2
Kyndelsmässodagen

6
Ebba, Ebbe

1
Max, Maximilian

15
Sigfrid

12
Evelina, Evy

22
Pia

1
Albin, Elvira

25
Sigvard, Sivert

27
Lage

26
Torgny, Torkel

28
Maria

29
Skottdagen

24
Mattias, Mats

2
Ernst, Erna

3
Gunborg, Gunvor

7

8

9

6

16
Julia, Julius

5

Sportlov

4
Adrian, Adriana

7
Rikard, Dick
Fastlagssöndagen

8
Berta, Bert

9
Fanny, Franciska
Fettisdagen

13
Agne, Ove

14
Valentin
Alla hjärtans dag

10
Iris
Askonsdagen

11
Yngve, Inge

20
Vivianne

17
Alexandra, Sandra

18
Frida, Fritiof

19
Gabriella, Ella

21
Hilding

23
Torsten, Torun

Februari

5
Tora, Tove

6
Dorotea, Doris
Samernas national-
dag

5
Agata, Agda

4
Ansgar, Anselm

3
Disa, Hjördis

Kommunfullmäktige

Kom ihåg!

Vinterpromenad på röda bron 
Foto: Linn Ahlex





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Påsklov

6
Ebba, Ebbe

7
Camilla

8
Siv
Internationella 
kvinnodagen

9
Torbjörn, Torleif

10
Edla, Ada

11
Edvin, Egon

12
Viktoria
Kronprinsessans 
namnsdag

13
Greger

14
Matilda, Maud

15
Kristoffer, Christel

16
Herbert, Gilbert

17
Gertrud

18
Edvard, Edmund

19
Josef, Josefina

20
Joakim, Kim
Palmsöndagen
Vårdagjämning

21
Bengt

22
Kennet, Kent

30
Holger, Holmfrid

31
Ester

3
Ferdinand, Nanna

1
Harald, Hervor

2
Gudmund, Ingemund, 

Påsklov

29
Jonas, Jens

23
Gerda, Gerd

10

11 

12

9

VMA-test kl 15.00*

Mars

24
Gabriel, Rafael
Skärtorsdagen

25
Långfredagen
Marie bebådelsedag
Våffeldagen

26
Emanuel
Påskafton

27
Rudolf, Ralf
Påskdagen
Sommartid börjar

28
Malkolm, Morgan
Annandag påsk

1
Albin, Elvira

2
Ernst, Erna

3
Gunborg, Gunvor

4
Adrian, Adriana

5
Tora, Tove

Kom ihåg!

Tranor över Videsjön 
Foto: Louise Samuelsson

29
Skottdagen

13

Påsklov

*Test av Hesa Fredrik i Lessebo som sänder ut varningssignalen ”Viktigt meddelande till Allmänheten” (VMA) i krissituationer. Läs mer på sidan 46. 

Ställ fram klockan!





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5
Irene, Irja

6
Vilhelm, William

7
Irma, Irmelin

8
Nadja, Tanja
Romernas nationaldag

9
Otto, Ottilia

10
Ingvar, Ingvor

11
Ulf, Ylva

12
Liv

13
Artur, Douglas

14
Tiburtius

15
Olivia, Oliver

16
Patrik, Patricia

17
Elias, Elis

18
Valdemar, Volmar

19
Olaus, Ola

20
Amalia, Amelie

22
Allan, Glenn

21
Anneli, Annika

23
Georg, Göran

24
Vega

25
Markus

26
Teresia, Terese

29
Tyko

17

April

Kommunfullmäktige

29
Jonas, Jens

1
Harald, Hervor

31
Ester

30
Holger, Holmfrid

2
Gudmund, Ingemund

3
Ferdinand, Nanna

28
Ture, Tyra

4
Marianne, Marlene

30
Mariana
Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag

1
Valborg
Första maj

29
Tyko

28
Malkolm, Morgan
Annandag påsk

27
Engelbrekt

* Endast jouröppet på några/någon av kommunens förskolor och fritidshem. 

Kompetensutv.dag 
förskola och fritids*

Påsklov

15

16

14

13

Kom ihåg!

Småländsk grusväg 
Foto: Isabel Tränk

Försäljningen av  
majblommor börjar

Påsklov





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

1
Valborg
Första maj

2
Filip, Filippa

4
Monika, Mona

5
Gotthard, Erhard
Kristi himmelsfärdsdag

6
Marit, Rita

7
Carina, Carita

8
Åke

9
Reidar, Reidun
Europadagen

10
Esbjörn, Styrbjörn

11
Märta, Märit

12
Charlotta

13
Linnea, Linn
Barnens dag

14
Halvard, Halvar
Pingstafton

15
Sofia, Sonja
Pingstdagen

16
Ronald, Ronny
Annandag pingst

17
Rebecka, Ruben
Norges nationaldag

18
Erik

19
Maj, Majken

20
Karolina, Carola

22
Hemming, Henning

21
Konstantin, Conny

23
Desideria, Desirée

24
Ivan, Vanja

Maj
29
Tyko

19

20

21

18

17

Skollov

25
Urban

26
Vilhelmina, Vilma

27
Beda, Blenda

28
Ingeborg, Borghild

29
Yvonne, Jeanette
Mors dag

28
Ture, Tyra

27
Engelbrekt

3
John, Jane
Världsskrattdagen

26
Teresia, Terese

Marknadsspelen i Skruv 
Foto: Maria Samuelsson

25
Markus

Skollov

30
Mariana
Valborgsmässoafton
Konungens födelsedag

22

30
Vera, Veronika

31
Petronella, Pernilla

1
Gun, Gunnel

2
Rutger, Roger

3
Ingemar, Gudmar

4
Solbritt, Solveig

5
Bo
Danmarks nationaldag
Världsmiljödagen

Marknadsspelen Skruv

Kom ihåg!





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

20
Linda
Världsdagen för 
flyktingar

30
Vera, Veronika

27
Selma, Fingal

22
Paulina, Paula

13
Aina, Aino

14
Håkan, Hakon

17
Torborg, Torvald

19
Germund, Görel

18
Björn, Bjarne

21
Alf, Alvar
Sommarsolståndet

15
Margit, Margot

16
Axel, Axelina

24

25

26

23
Adolf, Alice

31
Petronella, Pernilla

3
Ingemar, Gudmar

5
Bo
Danmarks nationaldag
Världsmiljödagen

4
Solbritt, Solveig

1
Gun, Gunnel

2
Rutger, Roger

23

6
Gustav, Gösta
Nationaldagen
1 Ramadan

7
Robert, Robin

10
Svante, Boris

12
Eskil

11
Bertil, Berthold

8
Eivor, Majvor

9
Börje, Birger

22

Skolavslutning

VMA-test kl 15.00*

24
Midsommarafton
Johannes Döparens-
dag

25
David, Salomon
Midsommardagen

26
Rakel, Lea

28
Leo

Juni

Kommunfullmäktige

30
Elof, Leif

29
Peter, Petra

3
Aurora

1
Aron, Mirjam

2
Rosa, Rosita

Kom ihåg!

Bilträff vid Laxsjön 
Foto: Per Samuelsson

*Test av Hesa Fredrik i Lessebo som sänder ut varningssignalen ”Viktigt meddelande till Allmänheten” (VMA) i krissituationer. Läs mer på sidan 46.





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Juli
30
Elof, Leif

29
Peter, Petra

18
Fredrik, Fritz

19
Sara

22
Magdalena, 
Madeleine

24
Kristina, Kerstin

23
Emma, Emmy

25
Jakob

26
Jesper, Jasmine

20
Margareta, Greta

27
Marta

21
Johanna

28
Botvid, Seved

29
Olof

5
Laila, Ritva

3
Aurora

28

29

30

1
Aron, Mirjam

8
Kjell

10
André, Andrea

9
Jörgen, Örjan

6
Esaias, Jessika

7
Klas

27

11
Eleonora, Ellinor

12
Herman, Hermine

15
Ragnhild, Ragnvald

17
Bruno

16
Reinhold, Reine

13
Joel, Judit

14
Folke
Kronprinsessans 
födelsedag

4
Ulrika, Ulla

26

2
Rosa, Rosita

30
Algot

31
Helena, Elin

28
Leo

Kom ihåg!

Fjärilsprakt i Kvarnsjörås 
Foto: Åsa Fredh

27
Selma, Fingal





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

33

34

35

32

31

Kvällsdopp i Rottnen 
Foto: Anne Kostet

Höstterminen startar

6
Alfons, Inez

7
Dennis, Denise
Kräftpremiär

8
Silvia, Sylvia
Drottningens 
namnsdag

12
Klara

9
Roland

10
Lars

11
Susanna

13
Kaj

14
Uno

15
Stella, Estelle

16
Brynolf

17
Verner, Valter

18
Ellen, Lena
Surströmmings-
premiär

19
Magnus, Måns

20
Bernhard, Bernt

22
Henrietta, Henrika

21
Jon, Jonna

23
Signe, Signhild

24
Bartolomeus

25
Lovisa, Louise

26
Östen

27
Rolf, Raoul

28
Fatima, Leila

29
Hans, Hampus

30
Albert, Albertina

31
Arvid, Vidar

1
Samuel, Sam

2
Justus, Justina

3
Alfhild, Alva

4
Gisela

Augusti
5
Ulrik, Alrik

4
Arne, Arnold

3
Tage

Kom ihåg!
2
Karin, Kajsa

1
Per





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

15
Sigrid, Siri

1
Ragnar, Ragna
FN:s internationella 
äldredag

September
 

10
Tord, Turid

11
Dagny, Helny

16
Dag, Daga

18
Orvar

17
Hildegard, Magnhild

12
Åsa, Åslög
 

13
Sture

14
Ida

21
Matteus
Internationella 
fredsdagen

22
Maurits, Moritz
Höstdagjämning

23
Tekla, Tea

25
Tryggve
 

24
Gerhard, Gert

37

38

39

2
Justus, Justina

4
Gisela

3
Alfhild, Alva

30
Albert, Albertina

36

5
Adela, Heidi

6
Lilian, Lilly

7
Kevin, Roy

9
Anita, Annette

8
Alma, Hulda

31
Arvid, Vidar

1
Samuel, Sam

19
Fredrika

35

20
Elise, Lisa

26
Enar, Einar

28
Lennart, Leonard

Septembermorgon vid Läen 
Foto: Sara Merbom Adolfsson

VMA-test kl. 15.00*

Kommunfullmäktige

Kom ihåg!

27
Dagmar, Rigmor

30
Helge

2
Ludvig, Love
Islamiskt nyår

29
Mikael, Mikaela

Kompetensutv. dag  
förskola och fritids**

29
Hans, Hampus

* Test av Hesa Fredrik i Lessebo som sänder ut varningssignalen ”Viktigt meddelande till Allmänheten” (VMA) i krissituationer. Läs mer på sidan 46. 
** Endast jouröppet på några/någon av kommunens förskolor och fritidshem. 





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

* Endast jouröppet på några/någon av kommunens förskolor och fritidshem. 

31
Edit, Edgar
Halloween

1
Allhelgonadagen

Oktober
 

10
Harry, Harriet

11
Erling, Jarl

14
Stellan    

16
Finn

15
Hedvig, Hillevi

17
Antonia, Toini
 

18
Lukas

12
Valfrid, Manfred

19
Tore, Tor

13
Berit, Birgit

20
Sibylla

21
Ursula, Yrsa

23
Severin, Sören

 

22
Marika, Marita

30
Helge

2
Ludvig, Love
Islamiskt nyår

1
Ragnar, Ragna
FN:s internationella 
äldredag

29
Mikael, Mikaela

3
Evald, Osvald
Internationella 
barndagen

4
Frans, Frank
Kanelbullens dag

7
Birgitta, Britta

9
Ingrid, Inger

8
Nils

5
Bror

6
Jenny, Jennifer

24
Evert, Eilert
FN-dagen

39

25
Inga, Ingalill

26
Amanda, Rasmus

27
Sabina

28
Simon, Simone

29
Viola

Höst 
Foto: Emma KarlssonHöstlov

40

41

42

43

28
Lennart, Leonard

Kom ihåg!
27
Dagmar, Rigmor

30
Elsa, Isabella
Vintertid börjar

Kompetensutv.dag  
förskola och fritids*

26
Enar, Einar

Höstlov

Dags att mäta radon?

Kommunfullmäktige

44

2
Tobias

3
Hubert, Hugo

4
Sverker

5
Eugen, Eugenia
Alla helgons dag

6
Gustav Adolf
Gustav Adolfsdagen

Ställ tillbaka klockan!
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Kom ihåg att släcka 
ljuset!

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Lydia Barbara, Barbro
5
Sven

6
Nikolaus, Niklas

November
6
Gustav Adolf
Gustav Adolfsdagen

21
Helga, Olga

22
Cecilia, Sissela

25
Katarina, Katja

27
Astrid, Asta
Första i advent 

26
Linus

28
Malte

29
Sune

23
Klemens

30
Andreas, Anders

24
Gudrun, Rune

1
Oskar, Ossian
Brandvarnaredagen

2
Beata, Beatrice

4
Barbara, Barbro 
Andra i advent

3
Lydia

7
Ingegerd, Ingela

8
Vendela

11
Mårten

13
Kristian, Krister
Fars dag

12
Konrad, Kurt

9
Teodor, Teodora

10
Martin, Martina
Mårtens afton

14
Emil, Emilia

15
Leopold

18
Lillemor, Moa

20
Pontus, Marina

19
Elisabet, Lisbet

16
Vibeke, Viveka

17
Naemi, Naima

44

Höst vid Vitgöl 
Foto: Linnéa Rosenstiel

45

46

47

48

5
Eugen, Eugenia
Alla helgons dag

4
Sverker

3
Hubert, Hugo

2
Tobias

Kom ihåg!
1
Allhelgonadagen

31
Edit, Edgar
Halloween

Kommunfullmäktige

HöstlovHöstlov





V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

December
 

12
Alexander, Alexis

13
Lucia
Luciadagen

16
Assar

18
Abraham
Fjärde i advent

17
Stig

19
Isak

20
Israel, Moses

14
Sten, Sixten

21
Tomas
Vintersolståndet

15
Gottfrid

22
Natanael, Jonatan

23
Adam
Drottningens  
födelsedag

25
Juldagen

24
Eva
Julafton

50

51

52

29
Sune

2
Beata, Beatrice

4
Barbara, Barbro
Andra i advent

3
Lydia

30
Andreas, Anders

1
Oskar, Ossian 
Brandvarnaredagen

49

5
Sven

6
Nikolaus, Niklas
Finlands nationaldag

9
Anna

11
Daniel, Daniela
Tredje i advent

10
Malin, Malena
Nobeldagen

7
Angela, Angelika

8
Virginia

26
Stefan, Staffan
Annandag jul

48

27
Johannes, Johan

28
Benjamin
Värnlösa barns dag

29
Natalia, Natalie

Brasa i köksspis 
Foto: Renée Nilsson

Julavslutning i skolan

VMA-test kl. 15.00*

Kom ihåg!

30
Abel, Set

31
Sylvester
Nyårsafton

1
Nyårsdagen

*Test av Hesa Fredrik i Lessebo som sänder ut varningssignalen ”Viktigt meddelande till Allmänheten” (VMA) i krissituationer. Läs mer på sidan 46. 

Kommunfullmäktige

28
Malte

Kolla brandvarnaren!
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Så funkar det i kommunen

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att 
leda och samordna den kommunala administrationen, att 
ta fram gemensamma planeringsunderlag för kommunens 
strategifrågor på kort och lång sikt och svarar för näringslivs- 
och integrationsfrågor. Förvaltningen ger också service och 
stöd till kommunstyrelse, nämnder och allmänhet. Kommun-
styrelsen är förvaltningens beslutande organ.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns förskolor, 
låg- och mellanstadieskolor och fritidshem i kommunens fyra 
orter. I Lessebo tätort finns dessutom en högstadieskola, 
särskola, familjecentral, gymnasieskolans introduktions- 
program, vuxenutbildning, SFI och kulturskola. Förvaltningen 
är organiserad under barn- och utbildningsnämnden.

Plan- och miljöförvaltningen
Plan- och miljöförvaltningen har det närmsta ansvaret 
över miljöarbetet och plan- och byggnadsverksamheten i 
kommunen. Förvaltningen är organiserad under plan- och 
miljönämnden.

Tekniska förvaltningen 

Ansvarar för dricksvatten, avloppsrening, gator, parker och  
kommunala fastigheter. Beslutande nämnd är kultur-, fritids- och 
teknisk nämnd.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för biblioteksverk-
samheten, fritidsanläggningar och frågor om turism. Allt som rör 
föreningsliv och verksamhet i kommunens anläggningar ingår i 
den nya förvaltningen. Tillsammans med tekniska förvaltningen 
är kultur- och fritidsförvaltningen organiserad under kultur-, fritid- 
och teknisk nämnd.

Beslut och riktlinjer svarar den politiska nivån med styrelser och nämnder för. Kommunens förvaltningar, kontor och bolag svarar för att genomföra 
besluten i verksamheterna. Lite enkelt uttryckt kan man säga att de folkvalda politikerna bestämmer vad som ska göras och de anställda i kommunen 
utför politikernas fattade beslut.

Kommunfullmäktige

Revision

Valberedning

Valnämnd

Nämnder
• Barn- och utbildning

• Kultur- fritid- och teknisk

• Plan- och miljö

• Socialnämnd

• Överförmyndare

Kommunstyrelse Bolag
• AB Lessebo Fastigheter

• AB Lessebohus

• Lessebo Fjärrvärme AB

• Kosta Köpmanhus AB

• Räddningstjänsten  
  Östra Kronoberg  
   (kommunalförbund)

Kommunfullmäktige 2016
Var med och påverka! Kommunfullmäktiges samman-
träden är offentliga. Ta chansen att ställa frågor till våra 
politiker under allmänhetens frågestund som inleder 
kommunfullmäktiges sammanträde varje gång. Årets 
sammanträden hålls:

• Måndag den 22 februari - Skruv

• Måndag den 25 april - Kosta

• Måndag den 13 juni - Hovmantorp

• Måndag den 26 september - Lessebo

• Måndag den 24 oktober - Skruv

• Måndag den 21 november - Kosta

• Måndag den 12 december - Hovmantorp

Samtliga möten börjar klockan 19.00.

På www.lessebo.se hittar du aktuell dagordning en 
vecka före sammanträdet. Dina synpunkter är viktiga!

Socialförvaltningen
Förvaltningen ansvarar för omsorg 
för personer med särskilt behov av 
hjälp och stöd. Socialnämnden är 
beslutsfattande nämnd. 

Medborgardialoger
Varje år bjuder vi in till medborgardialog. Du är välkom-
men med dina ideér, frågor och åsikter. Mer informa-
tion om när och var hittar du på vår hemsida, Facebook 
och annonsering i tidningen.

Välkommen!
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Föreningsliv & fritidsanläggningar
Lessebo kommun erbjuder ett rikt föreningsliv och goda möjligheter till träning i våra olika fritidsanläggningar i Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. 

Våra fritidsanläggningar
LESSEBO

Lessebo sporthall, A- och B-hall.
Lessebo sporthall, styrke- och motionshall. Öppen måndag-fredag 05.00-22.00, lördag 06.00-20.00, söndag 06.00-22.00.
Lessebo sporthall, bastu. Torsdag 15.00-18.00, fredag 15.00-18.00.
Bikupan, gymnastiksal.

HOVMANTORP

Allhallen. Mer info på www.allhallen.se
Kvarndammsskolans gymnastiksalar, A- och B hall.
Kvarndammskola, bassäng och bastu. Fredag 16.00-18.00 damer, 18.00-20.00 herrar. Barn i föräldrars sällskap.

KOSTA

Lustigkulla skola, gymnastiksal. 
Lustigkulla skola, bastu. Fredag 16.00-18.00 damer, fredag 18.00-20.00 herrar. Barn under 13 år i föräldrars sällskap.

SKRUV

Björkskolan, gymnastiksal.
Björkskolan, bassäng och bastu. Fredag 16.00-18.00 damer, fredag 18.00-20.00 herrar. Barn under 13 år i föräldrars sällskap.

Bad- och campingplatser
LESSEBO
Lessebo Bad & Camping. Stugor, campingplatser.

HOVMANTORP

Gökaskratts camping. Stugor, campingplatser med 
eluttag. 

KOSTA

Kosta Bad & Camping. Stugor, campingplatser med elut-
tag, tempererat utomhusbad.

SKRUV

Vildmarkscamping vid Laxsjön. Campingplatser med 
eluttag.

STRÖMBERGSHYTTAN

Hyllsjön Rast- och badplats.

Medlemskap & träningskort
LESSEBO

Lessebo sporthall. Styrketräning- och motionshall. Kort köps 
på plats. Åldersgräns 16 år. Läs mer på www.lessebo.se.

HOVMANTORP

Allhallen. Gymkort köps på plats.  Läs mer på  
www.allhallen.se.

KOSTA

Kosta Boda Art Hotel Spa. Gym, träningspass och bad. Kort 
köps på plats. Läs mer på www.kostabodaarthotel.se.

SKRUV

Idrottsplatsen i Skruv. Styrketräning- och motionshall. Läs 
mer på www.laget.se/SKRUVSIF.

Viktiga datum
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

!

Boka tid eller lokal?  Träningstider i  
kommunens lokaler bokas på 0478-125 19 eller e-post  
gunilla.aronsson@lessebo.se. Lessebo sporthall bokas hos 
vaktmästare Ilija Vukoja, 070-557 76 24.  
För bokning av Allhallen, ring 0478-403 90.
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Välkommen till ditt bibliotek
Varje vecka kommer det nya böcker och tidskrifter till ditt bibliotek. Kom in och låna böcker, filmer, tv-spel, ljudböcker och frossa i tidskrifter med mera. 
Det är gratis att skaffa lånekort och låna på biblioteket. På biblioteket kan du även göra många andra saker så som släktforska, använda internet, läsa 
dagstidningar eller ta en fika i Café Biet på huvudbiblioteket i Lessebo. 

E-böcker.  På biblioteket kan du låna e-böcker och 
e-ljudböcker 24 timmar om dygnet via bibliotek.lessebo.se 
Biblioteket erbjuder gratis nedladdning, det enda du  
behöver är ett lånekort. Kom in till oss så hjälper vi dig 
komma igång med att låna och läsa e-böcker eller att  
lyssna på e-ljudböcker.

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

Dag innan röd dag och vid storhelger kan 
öppetttiderna vara något begränsade. 
Eventuella ändringar meddelas på vår 
hemsida.

Välkommen!

På gång...
Under hela året erbjuder biblioteken i kommunen olika 
evenemang för alla åldrar. Några exempel är föreläsningar 
i olika ämnen, minibio för de yngsta, barnteater, bok- 
cirklar, pysselaktiviteter och mycket annat. För att hålla dig 
uppdaterad kring vad som händer och när det händer, kan 
du hämta en av våra evenemangsfoldrar på biblioteken. 
Det finns en folder för barn och ungas aktiviteter och en 
för de vuxna. På vår hemsida, bibliotek.lessebo.se, hittar 
du också uppgifter om allt det som händer på biblioteken 
i kommunen.

Det var en gång ett litet troll 

Det var en gång ett litet troll   
Som bodde i en strut    
Och varje gång man knacka på  
Så ropa han: Tittut!     

Källa: Lilla Barnkammarboken Rim och ramsor för händer, fötter och kropp/ i urval av Lotta Bergqvist och Annika Lundeberg
bibliotek.lessebo.se

Visste du att...  
Vi har ett stort utbud av tidskrifter på våra bibliotek. Sitt gärna och bläddra på biblioteket 
eller låna med dig hem.

- Måtta ”litet” med händerna

- Forma händerna som ett V (strut)

- Knacka på ena handflatan

- Håll händerna för ansiktet och öppna  
 och ropa: tittut
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Upplev hantverk, natur och kultur
Oavsett om du bor i kommunen eller är på besök hos oss finns det mycket att se och uppleva. Brukstraditionen sträcker sig tillbaka till 1600-talet då 
järnmalmen, glaset och papperet lade grunden till en lång industritradition som fortfarande lever och utvecklas. Områdets rika skatt av form och design 
har satt sin prägel. Det är lätt att känna historiens vingslag när du tar dig fram genom skogarna på de slingrande grusvägarna. Miljöer, ortsnamn och 
platser vittnar om att det var just här som Vilhelm Moberg hittade inspiration till sitt utvandrarepos om Karl-Oskar och Kristina - en världsberömd 
berättelse som på många sätt är aktuell än idag. 

Mitt i Glasriket. Lessebo är en av kommunerna 
i Glasriket, ett av Sveries mest besökta turistmål.  
Mer om  Glasriket och vad som är på gång här hittar du på 
www.glasriket.se.

Kulturmiljöer av riksintresse.
Runt om i kommunen finns miljöer och byggnader av  
riksintresse. På www.lansstyrelsen.se/kronoberg finns fina 
skrifter att ladda hem.

Upplev naturen. I kommunen finns inte 
mindre än sex naturreservat. Ta med familjen på äventyr 
till fots, på cykel eller med bil längs någon av våra leder och 
upptäck vår vackra natur. Läs mer på www.lessebo.se.
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Näringsliv

Näringslivsutveckling
Näringslivskontoret är till för dig som är företagare. Din och ditt företags situation avgör med vad och på vilket sätt vi kan hjälpa dig. Vi gör ett flertal 
företagsbesök varje år. Syftet med dessa är att öka kunskapen och förståelsen för företag och företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får 
möjlighet att vid dessa besök kunna ta del av synpunkter och ideér och framtidsplaner som ditt företag har.

Näringslivskontoret är en resurs för alla företag i kommunen. Vi arbetar för att stödja, stimulera och utveckla kommunens näringsliv. Vi arbetar också för 
att förenkla företagens kontakter med olika kommunala verksamheter och andra offentliga myndigheter. 

Attraktiva Lessebo  
Attraktiva Lessebo är en företagarförening som arbetar för 
företagens nytta och utveckling i hela Lessebo kommun. 
Högsta prioritet för föreningen är samverkan mellan  
företagen och med kommunen. 

Föreningen arrangerar årligen ett antal soppluncher och 
kvällsträffar med företagen i kommunen som inbjudna. 
Även kommunens tjänstemän och politiker medverkar på 
dessa träffar. Träffarna har i år ägt rum bland annat på 
Skruvs Glasbruk AB, Kosta Hotell och Stugby, SPA Produk-
ter AB i Hovmantorp och Lessebo Paper AB.

Kontakta näringslivs- 
utvecklare Lillemor  
Karmenstad för mer infor-
mation. Du når henne via 
växel 0478-125 00 eller på 
lillemor.karmenstad@
lessebo.se.

Är du intresserad av 
att träffa andra  
företagare i  
kommunen?

Årets Företagarkommun
Företagarorganisationen Företagarna utser varje år Årets företagarkommun. I år har Lessebo kommun fått den ärofyllda utmärkelsen 
i Kronobergs län!  Vi har klättrat från plats 236 upp till plats 4 i landet enligt undersökning. Företagarna jobbar för att uppmärksamma 
var i Sverige företagen har utvecklats bäst under föregående år. 

På www.foretagarna.se kan du läsa mer om utmärkelsen. Sök på ”årets företagarkommun 2015” för att ladda ner rapporten.
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Våra skolor och förskolor

Vi hjälper era barn att bli redo 
för framtiden!
Kunskapandet och lärandet går som en röd tråd genom vår 
verksamhet. Att ge barn, unga och vuxna förutsättningar 
att bli redo för framtiden är tydligt i vårt uppdrag! 

En bra skola är en grundförutsättning  för ett väl 
fungerande samhälle. Därför är det viktigt för oss att 
skapa en skola där barn och ungdomar kan växa, känna 
sig trygga och utvecklas. I våra skolor har vi hög andel 
välutbildade lärare, vilket lägger grunden till en god 
kvalitet på vår utbildning.

I kommunen finns det förskolor i Lessebo, Hovmantorp,  
Skruv och Kosta. För de allra minsta finns det också en 
öppen förskola på familjecentralen i Lessebo. Om du är i 
behov av förskoleplats får du det inom två månader efter 
att du ansökt. Ansökningsblankett finns på www.lessebo.se.

Låg- och mellanstadieskolor och fritidshem finns i alla 
tätorter i kommunen. 

I Lessebo ligger kommunens högstadieskola, Bikupan. 
Här finns också Kulturskolan som ger barn och ungdomar 
i Lessebo kommun möjlighet att lära sig dansa, gå på 
drama och lära sig spela musikinstrument.

Läsårstider 2016
Vårtermin 12 januari - 17 juni

Sportlov vecka 8
Påsklov vecka 13
Lovdagar 6/5, 9/5
Kompetensutvecklingsdag* 4/4 
fritidshem och förskolor

Hösttermin 22 augusti - 21 december

Höstlov vecka 44
Kompetensutvecklingsdag* 21/9, 31/10 
fritidshem och förskolor

* Under kompetensutvecklingsdagar har vi jouröppet 
på några/någon av kommunens förskolor och  
fritidshem. Information om vilka får du från ditt 
barns förskola eller fritidshem.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen finns förskolor, låg- och mellanstadieskolor samt fritidshem i kommunens fyra orter. I Lessebo tätort finns 
också högstadieskola, särskola, familjecentral, gymnasieskolans introduktionsprogram, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och kulturskola.

Kontakta oss 

FÖRSKOLAN
Hovmantorp
Assistent  127 63
Förskolechef 127 93
Lessebo
Assistent  126 81
Förskolechef 126 08
Familjecentralen 125 21
Kosta
Assistent  127 05
Förskolechef 127 42
Skruv
Assistent  127 05
Förskolechef 127 09

LÅG- OCH MELLANSTADIET 
Kvarndammskolan  
Hovmantorp
Assistent  127 63
Rektor  127 64
Hackebackeskolan Lessebo
Assistent  126 54
Rektor  126 14
Lustigkulla skola Kosta
Assistent  127 44
Rektor  127 42
Björkskolan Skruv
Assistent  127 05
Rektor  127 09

HÖGSTADIET 
Bikupan Lessebo
Assistent  126 25
Rektor  126 24

NYÄNGSKOLAN
Assistent  126 81
Rektor  126 08

GYMNASIESKOLA, 
KULTURSKOLA &  
VUXENUTBILDNING
Assistent  126 58
Rektor  126 41

FAMILJECENTRALEN
Familjecentralen 125 21

BARN- OCH UTBILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN
Administratör 126 48
Utbildningschef 126 22
Ekonom  126 40
Samordnare  125 18
(skola-näringsliv, IKT)

Välkommen till skolan och 
förskolan i Lessebo kommun!

Vill du veta mer?
Vet du vilken skola, förskola eller funktion du söker?  
Titta i listan till höger och ring direkt. Det går också bra 
att kontakta oss via kommunens växel,  0478-125 00  
eller e-post bun@lessebo.se. 
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      Omsorg, utveckling & lärande

Förskolor på alla 
orter
I Lessebo finns tre förskolor: Ze-
bran, Stallet och Violen. I Lessebo 
finns även förskolan Nallen som 
drivs av Läsebo Föräldrakoope-
rativ. I Hovmantorp finns fyra 
förskolor: Prästkragen, Myran, 
Askungen och Tuvan. I Kosta 
finns förskolan Edabacken och i 
Skruv förskolan Lilltorpet. 

Är du i behov av plats?

Förskolorna i kommunen tar 
emot barn som är mellan ett 
och fem år. Om du är i behov av 
förskoleplats får du det inom två 
månader efter det att du ansökt.
 
Förkolans läroplan

Förskolan har en egen läroplan 
(LpFö 98, reviderad 2010). 
Förskolan är det första steget i 
utbildningssystemet och är en 
pedagogisk verksamhet.

I förskolan ska omsorg, 
utveckling och lärande bilda 
en helhet i verksamheten. 
Verksamheten skapar förut-
sättningar för barns lärande.
Lärandet sker under lekfulla 
former med hänsyn till varje 
barn. Svenska, matematik, 
teknik, naturvetenskap, lek 
och kreativitet lyfts fram i 
läroplanen. 

Familjecentralen
Familjecentralen i Lessebo drivs i samverkan mellan  
Kronobergs läns landsting och Lessebo kommun.

Familjecentralen är en mötesplats för barn och föräldrar. 
Vi arrangrar aktiviteter, ger råd och stöd och hjälper dig att 
hitta information och kunskap om det som föräldrar med 
barn ofta söker.

Vi vill också ge möjlighet för nyanlända familjer från andra 
länder att ta del av det svenska samhällets syn på föräldra-
skap och få stöd i föräldrarollen.

Öppen förskola med babycafé

Öppen förskola är till för barn 0-6 år med förälder. Här 
ges möjlighet för barnen att leka och delta i en pedagogisk 
gruppverksamhet. Öppen förskola är en samlingsplats där 
du och ditt barn kan knyta nya kontakter med andra vuxna 
och barn. Du som vuxen har själv ansvar för ditt/dina barn 
men naturligtvis hjälps vi alla åt för att göra vistelsen både 
trygg och rolig. 

Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur 
ofta de vill delta. Öppen förskola arrangerar regelbundet 
sångstunder och babycafé. 

På www.lessebo.se under Evenemang kan du se 
vad som är på gång. Du kan också följa Öppen 
förskola på Facebook, facebook.se/oppnaforsko-
lanlessebo.

Mödra- och barnhälsovård

I mödra- och barnhälsovård erbjuds blivande föräldrar 
plats i föräldragrupp, där babymassage ingår som en 
naturlig del. Gruppen påbörjas under graviditeten och 
pågår tills barnet blir ett år. 
En gång per vecka har vi öppen mottagning för ungdomar.

Lessebo kommun har förskolor i Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. Förskolorna ligger i områden med närhet till fin natur.  
Hos oss har vi inga långa köer till förskolan. Om du är i behov av förskoleplats får du det inom två månader efter det att du ansökt. Mötesplats för 

barn och föräldrar!

Våra förskolor
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      Fyra orter - nio skolor

Låg- och mellanstadieskolor

HACKEBACKESKOLAN, LESSEBO

Hackebackeskolan är en låg- och mellanstadieskola. Mång-
falden är styrkan och drivkraften i skolans pedagogiska 
arbete. Skolan erbjuder en trygg och stimulerande miljö där 
ett aktivt arbete för alla människors lika värde genomsyrar 
verksamheten. På lågstadiet är arbetet inriktat på utemate-
matik och att skriva sig till läsning med hjälp av dator. 

KVARNDAMMSKOLAN, HOVMANTORP

Kvarndammskolan är en låg- och mellanstadieskola med två 
fritidshemsavdelningar. Skolan ligger mitt i samhället och 
har närhet både till park, skog och sjö. Skolan har en egen 
simbassäng och två idrottshallar.

Kvarndammskolan samverkar med idrottsföreningarna på 
orten genom exempelvis idrottslyftet. I årskurs 3 och 4 får 
eleverna prova på föreningarnas aktiviteter på skoltid.

LUSTIGKULLA SKOLA, KOSTA

Lustigkulla skola är en låg- och mellanstadieskola mitt i  
Kosta. Skolan inbjuder till ett flexibelt arbetssätt. Klasserna 
har hemrum och tillgång till grupprum.

Två lektionspass i veckan arbetar hela skolan tematiskt i 
matematik och svenska. Skolan bedriver ett aktivt och väl 
inarbetat värdegrundsarbete, Positivt Beteende Stöd. Den 
härliga skolgården är en inspirationsrik inlärnings- och 
lekmiljö. 

BJÖRKSKOLAN, SKRUV

Björkskolan är en låg- och mellanstadieskola med fritids-
hem. Skolan har närhet till naturen samt en stor skolgård 
med möjlighet till många aktiviteter. Skolan har också en 
egen simbassäng som nyttjas flitigt. 

Skolan arbetar aktivt med olika kvalitetsmål inom språkut-
veckling, på skolan, förskolan och fritidshemmet. Vi fokuse-
rar på ett gott språkbruk samt artighet och trivsel.

Kulturskolan
Kulturskolan erbjuder undervisning i solosång, dans, dra-
ma, blåsinstrument, stråkinstrument, gitarr, elgitarr, elbas 
och slagverk. Kulturskolans vision är att vara lustfylld och 
utvecklande för elever och lärare. 
 

Nyängskolan
Nyängskolan är en särskola som innehåller grundsärskola 
årskurs 1-9, träningsskola årskurs 1-9 och gymnasieskolans 
individuella program. Nyängskolan är naturskönt belägen 
i närheten av Hackebackeskolan i Lessebo. Alla elever ar-
betar utifrån den läroplan och de styrdokument som gäller 
för varje verksamhet. Vi baserar vår undervisning på livs-
kunskap och att skapa en röd tråd från skola till vuxenliv.
 

Vuxenutbildning
Vid Vuxenutbildningen i Lessebo kan du läsa allt från  
grundläggande läsinlärning till gymnasieutbildningar. 
Vi har ett stort kursutbud. De flesta kurser kan du läsa 
flexibelt, dvs. du bestämmer själv nivå, innehåll, studietakt, 
metod, tid och plats för ditt lärande. Vi erbjuder utbildning 
i svenska för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna 
elever med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, 
grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial vuxenut-
bildning (motsvarande grundskola och gymnasium).

Gymnasieskolan
Gymnasieskolan i Lessebo erbjuder följande introduktions-
program för ungdomar över 16 år:
Preparandutbildning med målet att bli behörig till ett 
nationellt program, antingen högskoleförberedande eller 
yrkesprogram. Preparandutbildningen pågår under högst 
ett år. Individuellt alternativ med individuellt upplägg. 
Studier kan kombineras med praktik. Språkintroduktion;
För nyanlända ungdomar, för att de ska kunna gå vidare till 
gymnasieskolan eller annan utbildning.

I vår kommun finns låg- och mellanstadieskolor i alla fyra orter. För de barn som bor en bit utanför samhällena ordnas skolskjuts. I Lessebo ligger 
kommunens högstadieskola Bikupan. Här finns också Kulturskolan, Nyängskolan, Vuxenutbildningen och Gymnasieskolan. 

Våra skolor

Högstadiet Bikupan, Lessebo
Kommunens enda högstadieskola finns i Lessebo.  
Bikupan arbetar medvetet med att utveckla och bibehålla elever-
nas trygghet och trivsel. 

Alla elever som studerar på Bikupan har tillgång till en egen bär-
bar dator. Eleverna har även tillgång till skolans trådlösa nätverk. 
Datorn ses som en viktig del i studierna för att nå så bra resultat 
som möjligt.  
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     Vi serverar...
... näringsriktig mat till stora och små. Måltidsverksamheten bedrivs under årets alla dagar och vi producerar mat till såväl omsorg som skola och 
förskola. Maten produceras i fyra tillagningskök, ett på vardera ort. 

Vår matsedel
Matsedeln upprättas centralt och på så vis håller maten 
samma kvalitet oavsett var i kommunen den tillagas. Varje 
dag produceras även ett stort antal specialkoster för att 
kunna tillgodose våra kunders specifika behov.

Med jämna mellanrum träffar vi olika kundgrupper och har 
matråd. Där har den enskilde äldre och eleven möjlighet 
att påverka. 

Vi strävar efter att måltiderna på skola och förskola ska ge 
goda vardagsrutiner och vänja barnen och ungdomarna 
vid att äta allsidigt. Vi serverar självklart inte godis och läsk 
eller andra näringsfattiga produkter.

Skolmaten i telefonen
Undrar du vad det blir för mat idag? I appen  
”Skolmaten” hittar du våra skol-
matsedlar. Sök på ”Skolmaten” i 
respektive appbutik. 

Du hittar också länkar till våra  
matsedlar på www.lessebo.se 
under Barn och utbildning.

Råvaror med god kvalitet
Maten som produceras på måltidsverksamheten i Lessebo 
kommun är i hög grad producerad från grunden med noga upp-
handlade råvaror av god kvalitet. Kostenheten använder en rad 
ekologiska produkter såsom mjölk, kaffe och grönsaker. 

          

Kostpolicy
I vår kostpolicy följer vi de beslut om råd som Livsmedelsverket 
tagit fram. Eftersom grönsaker är viktiga för att vi ska må bra, 
serverar varje dag flera salladsalternativ. På särskilda boenden 
serveras god och näringsriktig mat med hänsyn till allt runt om-
kring såsom måltidsmiljö, valfrihet, konstistensen på maten och 
tiden som måltiderna serveras på.

Högtider och tradition
Måltidsverksamheten är mån om att bevara traditioner och upp-
märksamma högtider och därför serveras till exempel traditions-
enlig mat till nyår, påsk, midsommar och jul.

Pensionär? Köp din måltid hos oss!  
Visste du att du som är pensionär är välkommen 
att köpa måltider i våra matsalar på servicehusen i 
kommunen?  
Vi erbjuder frukost, middag och kvällsmat. Mid-
dagen innehåller alltid dessert. Är du intresserad? 
Kontakta servicehuset på din ort genom växeln, 
0478-125 00.
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Vår miljö
Plan- och miljöförvaltningen i Lessebo kommun arbetar med miljö- och hälsoskyddsärenden, livsmedelskontroll och kalkning av sjöar, våtmarker och 
vattendrag.  Det är också hit du kan vända dig om du vill mäta radon eller ta vattenprov. Vi jobbar varje dag för en ren miljö.

Miljöskydd
Syftet med tillsynen är att begränsa 
störningar från miljöfarlig verksam-
het utifrån de lagar, förordningar 
och miljömål som finns. 

Tillsynen omfattar till exempel in-
spektioner, granskning av miljö- och 
besiktningsrapporter, anmälnings- 
ärenden och remisser. Vi lämnar 
bland annat tillstånd till enskilda 
avlopp och installation av värme-
pumpar.

Livsmedel. Alla verksamheter där livsmedel hanteras kallas i lagstiftningen för livsmedelsanläggningar.  
Det kan handla om bland annat pizzerior, livsmedelsbutiker, caféer, vattenverk, mottagningskök eller beredningskök i för-
skolor och skolor. Miljökontoret kontrollerar att de regler som till stora delar är gemensamma för EU efterföljs. Detta görs 
genom olika kontroller. Vi är också rådgivande till allmänheten.

!Egen brunn?
Du som har egen brunn, glöm 
inte att ta vattenprov för att 
kontrollera att ditt dricksvatten 
är bra för dig. Läs mer på vår 
hemsida.

www.lessebo.se

Hälsoskydd
Inom hälsoskydds-
tillsynen är det vår 
uppgift att kontrol- 
lera att olägenheter 
som kan påverka 
människors hälsa inte 
uppkommer. 

Vi genomför kontrol-
ler av badvattenkva-
liten i våra badsjöar 
och bassänger. Vi har 
också tillsynsansvar 
för inomhusmiljön i 
våra skolor och  
offentliga lokaler samt 
hygienen i lokaler för 
bland annat fotvård 
och akupunktur.

Radon
Om man vill göra 
en radonmätning 
ska den genomföras 
mellan 1 oktober och 
30 april. 

Om du beställer dina 
dosor genom plan- 
och miljöförvaltning-
en får du rabatt på 
priset.

Sjöar och vattendrag 
Vi arbetar för att upprätthålla en god vatten-
kvalitet, med levande sjöar och vattendrag 
och myllrande våtmarker. Detta gör vi genom 
att sprida kalk i vissa sjöar, vattendrag och 
våtmarker för att motverka försurningens  
effekter. För att förhindra övergödning jobbar 
vi för att enskilda avlopp ska hålla god  
standard.  

Fotograf: Katarina Karlsson Palm
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Bygga och bo
Plan- och miljöförvaltningen ansvarar över plan- och byggnadsverksamheten i kommunen. Vi lämnar råd och upplysningar i bygg- och planfrågor 
och har hand om kommunens mätnings-, beräknings- och kartverksamhet. Vi håller också byggnadsregistret uppdaterat och svarar för kommunens 
fastighetsbildningsärenden gentemot lantmäterimyndigheten. Behöver du en karta kan du kontakta oss.

Planer
I en kommun finns det detaljplaner inom tättbebyggt 
område som talar om vad man får använda området 
eller marken till. Detaljplanen visar till exempel vad 
som får bebyggas och med vilken typ av byggnader. 

När man tar fram nya planer är det vi på plan- och 
miljö som hjälper till med detta. Kartor. Vi ansvarar för att 

alla adresser som finns i vår kom-
mun registreras. Det är också vi 
som tar fram kartor över tätorter-
na i kommunen, Lantmäteriet gör 
kartorna på landsbygden. 

Visste du att...  
Hos oss kan du köpa allt från 
papperskopior av kartor över en 
enstaka fastighet till kompletta di-
gitala baser över ett visst område. 

Planerar du att bygga nytt, 
om eller till?
För många byggnadsåtgärder krävs det bygglov eller 
anmälan och då är det bra att ansöka i god tid. Hör 
av dig till oss om du har funderingar för att ta reda 
på vad som krävs.

Ansökningar och anmälningar görs skriftligt på en 
blankett som du hittar på vår hemsida under Blan-
ketter & e-tjänster. Du kan också hämta blanketten 
hos oss direkt eller så kan vi skicka den till dig med 
post eller e-post.

Innan en bygglovspliktig åtgärd kan påbörjas måste 
du ha ett startbesked och innan du får börja använda 
din byggnation så behöver du få ett slutbesked.

Har du planer på att bygga nytt, om eller till? 
Hör av dig till oss vid frågor eller läs mer på  
hemsidan. 

www.lessebo.se

Vill du veta mer?
Kontakta oss via kommunens växel,  
0478-125 00 eller e-post plan-miljo@lessebo.se. 

Behöver du en karta?
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Vatten och avlopp
Du som bor i Lessebo, Hovmantorp, Kosta eller Skruv och i några av kommunens ytterområden får vatten från  kommunens vattenverk. Tekniska 
förvaltningen ansvarar för att dricksvattnet kontrolleras regelbundet och att använt vatten renas innan det går tillbaka till naturen. Om du bor på  
landsbygden har du troligen enskilt vatten och avlopp. Plan- och miljönämnden ger råd och information om enskilt vatten och avlopp.

Vår vattenkvalitet
VATTENVERK PH ALKALINITET HÅRDHET (dH°)

Livsmedelsverkets normer 7,5 - 9 ≥60 <15

Lessebo 8,2 80 1,5

Hovmantorp 8,1 60 1,0

Kosta 8,1 80 0,6

Skruv 8,1 120 1,2

Bergdala 8,2 120 6,0

Avgifter 2016
Kommunens verksamhet för vatten- och avloppshantering 
finansieras via de avgifter som abonnenterna betalar. Avgiften är 
uppdelad i en grundavgift och en förbrukningsavgift.

Förbrukningsavgiften debiteras preliminärt med samma mängd 
vatten som förbrukades året innan. Vid årsskiftet begärs mätar-
ställning in. Du kan enkelt anmäla din mätarställning på  
www.lessebo.se. Avgifter för 2016 hittar du i kolumnen till höger.

Avgiften faktureras antingen månadsvis eller kvartalsvis. Vi byter 
vattenmätarna vart 8:e-9:e år. 

Felanmälningar 
Beredskap för felanmälan finns dygnet 
runt. Under kontorstid görs felanmälan till 
Tekniska förvaltningen genom kommunens 
växel, telefon 0478-125 00.  
Övrig tid kontakta larmcentralen,  
telefon 0470-153 79.

Avgift flerfamiljshus 
FASTIGHET MED TVÅ OCH FLERA LÄGENHETER/
VERKSAMHETSLOKALER

Grundavgift per fastighet och år 4 272 kr

Lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten 1 424 kr

Förbrukningsavgift per m3 34,52 kr

FASTIGHET UTAN VATTENMÄTARE

Grundavgift/fastighet och år 4 272 kr

Lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten 1 424 kr

Förbrukningsavgift per lägenhet och år 5 178 kr

FASTIGHET MED ENBART AVLOPP

Grundavgift per fastighet och år 2 563 kr

Lägenhetsavgift fr.o.m andra lägenheten 854 kr

Förbrukningsavgift per lägenhet och år 3 091 kr

Avgift enfamiljshus
FASTIGHET MED VATTENMÄTARE

Grundavgift per år 4 272 kr

Förbrukningsavgift per m3 34,52 kr

FASTIGHET UTAN VATTENMÄTARE

Grundavgift per år 4 272 kr

Förbrukningsavgift per år 5 178 kr

FASTIGHET MED ENBART VATTEN

Grundavgift per år 2 563 kr

Förbrukningsavg med vattenmätare/m3 20,61 kr

Förbrukningsavg utan vattenmätare/år 3 091 kr

FASTIGHET MED ENBART AVLOPP

Grundavgift per år 2 563 kr

Förbrukningsavgift per år 3 091 kr

Priser anges inkl. 25 % moms.

Priser anges inkl. 25 % moms.

!

Har du blivit utan vatten? 
Om du är utan vatten, se om det finns någon information på hemsidan eller ring 
tekniska förvaltningen, 0478-125 00. 

Efter avstängningen kan vattnet i vissa fall bli något missfärgat. Det är ofarligt och 
kan avhjälpas genom att spola en stund i kranen.  

www.lessebo.se

Fotograf: Åsa Fredh
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Sortering av förpackningar
Alla förpackningar som lämnas till återvinningsstationerna ska vara tomma, rena och torra. När en förpackning består av flera materialslag, ska de om 
möjligt separeras och lämnas var för sig. Förpackningar som inte kan separeras, sorteras efter det material som förpackningen till största delen består 
av. Förpackningarna ska läggas löst i behållaren, inte i en kasse. 

MEDICINER 
Se sorteringsnyckeln på nästa sida.

KANYLER 
Hämta behållare på apoteket till förbrukade kanyler.

PLAST 
Exempel på mjuka och hårda plastförpackningar är plast-
band, plastpåsar, plastfolie, flaskor, burkar, lådor mm. 
Stora förpackningar av cellplast (frigolit etc) lämnas på 
återvinningscentralen.

Lock och kapsyler av metall ska tas av och läggas i metall-
behållaren. Lock och kapsyler av plast separeras och läggs 
i plastbehållaren.

METALL 
Konservburkar, aluminiumburkar, aluminiumformar, 
sprayburkar, tuber, lock, kapsyler etc. Sprayburkar ska 
vara tömda. Stora färgburkar lämnas på återvinningscen-
tralen om de är droppfria, penseltorra och spackelrena. 
Färgburkar med färgrester lämnas på 
miljöstationen.

PAPPER 
Förpackningar som till minst hälften 
består av papper, till exempel pastakar-
tonger, mjölk- och juicepaket, bärkas-
sar, omslagspapper och påsar av pap-
per samt förpackningar av wellpapp.

FÄRGAT GLAS 
Flaskor och burkar av färgat glas. Ta av 
lock och kapsyler.

OFÄRGAT GLAS  
Flaskor och burkar som är  helt ofärga-
de. Ta av lock och kapsyler.

Vad gör jag med min 
tomma förpackning? Återvinningsstationer

Tillverkarna som ansvarar för insamling av förpackningar 
till återvinning samarbetar genom Svenska Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen AB. Har du frågor om förpack-
ningar och återvinningsstationer? Kontakta Svenska 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB på telefon 
08-566 144 00 eller via www.ftiab.se. Återvinningsstationer 
är öppna dygnet runt.

LESSEBO 
Plåtslagarvägen, Ingenjörsgatan och Linnerydsvägen

HOVMANTORP 
Järnvägsgatan

KOSTA 
Ekevallsvägen

SKRUV 
Gåsamålavägen

Återvinningscentralen
Grovavfall/miljöfarligt avfall lämnar du på återvinnings-
centralen. Det är sådant avfall som du varken kan lägga i 
din soptunna eller på återvinningsstationerna.  
På återvinningcentralen finns även en miljöstation där 
du lämnar miljöfarligt avfall. Är du osäker på vad det är?  
Se sorteringsnyckeln på nästa sida. 

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag och torsdag 7.00-19.00
Tisdag, onsdag, fredag 7.00-15.30
Lördag ojämna veckor 9.00-13.00  
OBS! Helgdagar och aftnar är återvinningscentralen stängd.

Från Linneryd

Från Växjö Från Kosta

Från Kalmar

Från Åkerby

Återvinningscentral

Lessebo 
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Företagare?
Företag och industri 
får nyttja återvin-
ningscentralen mot 
en årlig avgift. Tag 
kontakt med oss på 
tekniska förvalt-
ningen för mer 
information. 
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Aceton M

Aluminiumfolie- formar ÅS ÅC

Apelsinskal T

Avfettningsmedel M

Badrumssvamp T

Bakplåtspapper T

Ballonger T

Batterier, små M B

Batterier, alkaliska M B

Batterier, bil  B

Barnvagnar ÅC

Bekämpningsmedel M

Bensin M

Bestick, metall ÅC 

Bestick plast T ÅC

Bildäck B

Bilvax M

Bilrutor ÅC B

Bindor T

Blomkrukor, plast T ÅC

Blomkrukor, lera, porslin ÅC 

Blöjor T

Böcker T ÅC

Brandvarnare M

Broschyrer ÅS ÅC 

Brädor ÅC

Brandsläckare, tom ÅC M

Brandvarnare M

Brödrostar M

Bröd T

Cellofan T

CD-skivor T ÅC

Cigarettpaket ÅS ÅC

Cigarettändare, tom T

Cigarettändare, med innehåll M

Cigaretter T

Duschdraperier T ÅC

Elektriska apparater M B

El-sladdar ÅC M

Febertermometrar M B

Ficklampor ÅC

Fläckborttagningsmedel M

Flugsmällare T ÅC

Fotofilmer ÅC M

Fotoblixt T ÅC 

Fotografier T ÅC

Frigolit T ÅS ÅC 

Frysskåp M B

Färgburkar M

Gasbindor T

Glas

“ Burkar ÅS ÅC 

“ Flaskor ÅS ÅC 

“ Fönster ÅC 

Glykol M

Glödlampor M

Gummiföremål T ÅC

Hallogenlampor M

Hushållskemikalier M

Hushållspapper T

Hårspray M

Impregneringsmedel M

Inhalatorer M B

Kaffefilter T

Karbonpapper T

Kasettband T ÅC

Kattsand T

Kaustiksoda M

Kemikalier M

Keramik ÅC

Kläder T ÅS ÅC

Kylskåp M B

Medicinkarta, tom ÅS ÅC 

Metall

“ Bestick ÅC 

“ Fälgar ÅC 

“ Kapsyler ÅS ÅC 

“ Leksaker ÅC 

“ Lock ÅS ÅC 

“ Muttrar ÅC 

“ Rör ÅC 

“ Skruvar ÅC 

“ Spikar ÅC 

“ Tuber ÅS ÅC 

Microvågsugnar M B

Mobiltelefoner M B

Motoroljor M

Möbler ÅC 

Nagellacker M

Nappar T

Oljor M

Oljefilter M

Overheadbilder T ÅC

Pappers- 

“ Formar ÅS ÅC

“ Kartong ÅS ÅC 

“ Kassar ÅS ÅC 

“ Kataloger ÅS ÅC 

“ Kuvert T ÅS ÅC 

“ Lådor ÅS ÅC 

“ Omslagspapper ÅS ÅC

“ Reklam ÅS ÅC 

“ Rullar T ÅC

“ Tetra, mjölk ÅS ÅC

“ Tetra, juice ÅS ÅC 

“ Well ÅS ÅC

Pennor T

“ Korkar ÅS ÅC 

“ Leksaker T ÅC 

“ Lock ÅS ÅC 

“ Mattor ÅS ÅC 

“ Påsar T ÅS ÅC 

“ Rör ÅC 

Plåtföremål ÅC 

Polish M

Pärmar T ÅC

Servetter T

Skor T ÅC

Skumplast ÅS ÅC 

Slangar ÅC 

Smörjoljor M

Speglar ÅC 

Spisar M B

Sprayburkar med innehåll M

Strykjärn M B

Strumpor T

Stålband ÅC 

Stålull T ÅC

Sugrör T

Tandborstar T

Termometrar M B

Telefonkataloger ÅS ÅC

Textilier T ÅS ÅC

Tidningar ÅS ÅC 

Tops* T

Trädgårdsmöbler ÅC 

Tv M B

Tvättlappar T

Tvättmaskiner M B

Täcken ÅC

Tändvätskor M

Ungsrengöring M

Uppladdningsbara apparater M B

T ÅS ÅC M B T ÅS ÅC M B T ÅS ÅC M B T ÅS ÅC M B

T=Tunna/kärl, ÅS=Återvinningsstation, ÅC=Återvinningscentral, B=Åter till butik/producentansvar, M=Miljöstation * OBS! Spola inte ned tops i avloppet. Det blir stopp i ledningarna. I toalettstolen hör inte heller mediciner eller kemikalier hemma. 

Lacknafta M

Leksaker, med inbyggt batteri M B

Lim M

Lp-skivor T ÅC

Lysrör M

Läder/skinn artiklar T ÅC

Läkemedel B

Lösningsmedel M

Madrasser ÅC 

Matrester T

Mediciner B

Creme fresh burkar m lock ÅS ÅC

Cykeldäck ÅC

Cyklar ÅC

Dammsugare M B

Dammsugarpåsar T

Dammtrasor T

Datorer M B

Diskborstar T

Disketter, data T ÅC

Diskmaskiner M B

Dukar T ÅC

Penslar, rengjorda T
Penslar, ej rengjorda M

Permanentvätskor M

Plexiglas ÅC 

Porslin ÅC 

Plast

“ Bestick ÅC 

“ Burkar ÅS ÅC 

“ Dunkar ÅS ÅC 

“ Flaskor ÅS ÅC 

“ Kassar T ÅS ÅC 

Vattenslangar T ÅC

Videokassetter T ÅC

Videokassettfodral T ÅC

Vin- och spritflaskor ÅS B

Vitvaror ex toalettstol ÅC

Värmeljushållare ÅS ÅC

Väskor T ÅC

Äggskal T

Ättiksyra M

Sortera rätt!
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Renhållning

Bra att veta om soptunnor
• På varje fastighet ska finnas en soptunna som du som fastighetsägare beställer på 

tekniska förvaltningen. 
• Byte av soptunna, mindre eller större, anmäler du också till oss. Genom vår 

entreprenör tömmer vi din soptunna varannan vecka. Finns behov kan tömning 
beställas varje vecka. 

• Entreprenören har rätt att påbörja tömning kl. 6.00. 
• Kärlet ska stå med öppningen utåt vägen. Kärlet får inte vara blockerat. Fritt 

utrymme minst 0,6 meter runt om.

Hushållens grovavfall 
Grovavfall och miljöfarligt avfall lämnar du på återvinningscentralen. Exempel på grovavfall 
är sådant avfall som du varken kan lägga i din soptunna eller på återvinningsstationerna, 
t.ex. möbler,  vitvaror, stora förpackningar, renoveringsavfall, trädgårdsmaskiner, kemika-
lier, färger.

Miljöfarligt avfall
Hjälp oss att jobba för en bättre miljö - släng inte miljöfarliga saker i din tunna!  
Är du osäker på vad som är miljöfarligt? Kolla i sorteringsnyckel på sidan 39.  

Avgift hushållsavfall 2016

14-dagarstömning:
SOPKÄRL, STORLEK AVGIFT 

80-130 liter 1 907,50 kr/år

180 liter 2 131,25 kr/år

240 liter 2 551,25 kr/år

350 liter 2 932,50 kr/år

660 liter 5 530,00 kr/år

Fritidsfastighet                                                           1 213,75 kr/år

14-dagarstömning maj-sept, månadstömning övrig tid.

Veckotömning:
SOPKÄRL, STORLEK      AVGIFT

180 liter 4 381,25 kr/år 

240 liter 5 130kr/år

350 liter 5 903,75 kr/år

660 liter 10 803,75 kr/år

Container, 8 m3 1 427,50 kr/tömning

Beställd extra 236,25 kr/tömning

Byte av kärl 196,25 kr

Övrigt avfall
           AVGIFT

Tömning av latrinkärl 203,75 kr/tömning

SLAMTÖMNING:

- ordinarie 1003,75 kr/tömning

- extra 1 738,75 kr/tömning

Samtliga priser anges inklusive moms. 

Hämtning av hushållsavfall
KOMMUNDEL,     OMRÅDE UDDA JÄMN

KOSTA Hela Mån 

Landsbygd Mån

Veckotömning Mån

LESSEBO Djurhult Mån

Kostavägen Mån

Landsbygd Ons

Norra Ons 

Södra Tors

Veckotömning Ons

HOVMANTORP Landsbygd Ons

Veckotömning Tis

Västra  

(gräns Skolgatan)

Tis

Östra Tis 

Östra (hyreshus) Tis 

SKRUV Hela Tors 

Landsbygd Tors 

Veckotömning Tors 

OBS!  När din tömningsdag infaller på helgdag töms din tunna 
någon av de efterföljande dagarna. 

Trädgårdsavfall
Containrar för trädgårdsavfall finns på följande platser:

ORT  ADRESS

Lessebo Linnerydsvägen utanför 
återvinningscentralen

Hovmantorp Järnvägsgatan vid kommunens förråd

Kosta Ekevallsvägen vid kommunens förråd

Skruv Åbrovägen vid kommunens förråd

Genomskinliga plastsäckar på  
återvinningscentralen
Trots att de flesta försöker att sortera rätt på återvinningscentralen, så  
händer det tyvärr att saker hamnar fel och att vi hittar elektroniska produkter,  
mediciner och annat där det inte hör hemma. För att minska andelen felsorte-
rat avfall kommer vi från den 1 januari 2016 bara tillåta att sopor slängs i  
genomskinliga säckar i containrarna. Svarta plastsäckar godtas inte längre.

Detta är inte bara till godo för miljön, utan även för arbetsmiljön och den personliga  
integriteten. Används genomskinliga säckar behöver vi inte göra stickprovskontroller och 
öppna säckarna för att se vad som döljer sig däri.

Välj genomskinligt nästa gång du köper plastsäckar!

Kommunen har ansvar för att ta hand om hushållens avfall. Det dagliga avfallet från hushållet lägger du i ditt sopkärl och grovavfall lämnar du på  
återvinningscentralen. Allt avfall transporteras vidare till olika förbränningsanläggningar. Avgiftstaxa fastställs av kommunfullmäktige varje år. 

!
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Våra gator och grönområden
Tekniska förvaltningens avdelning Gata/Park sköter kommunens gator, parker och grönytor via ett förvaltningsavtal med Lessebohus. Snöröjning, sand-
ning och sopning utförs på ett sätt som medverkar till en trafiksäker miljö. Förvaltningen sköter också röjning av skogen närmast tätorterna.  
Ser du belysning som inte fungerar eller nedfallna träd över gator och cykelvägar? Då är vi tacksamma om du felanmäler det genom kommunens växel 
på 0478-125 00.

Grönområden 
och rabatter
Grönområden och rabatter 
skapar en trivsam miljö för 
såväl boende som besöka-
re i vår kommun. På bilden 
finns raketen som väl-
komnade astronauter och 
kosmonauter till Lessebo 
kommun i september.

Sopning av gator, gräs-
klippning, plantering och 
skötsel av blommor och 
rabatter utgör därför en 
viktig del av arbetet under 
den snöfria delen av året.

Fri höjd över 
gångbana 2,5 m

Gör siktröjning!
Tänk på trafiksäkerheten när du plane-
rar och sköter din trädgård. Se till att det 
är fri sikt minst 10 meter innan  
korsningen. Finns det en gångbana 
i korsningen kommer den del av din 
trädgård som påverkas att vara mindre 
än om det saknas gångbana. 

m
in

st
 1

0 
m

minst 10 mminst 10 m

Häckar och dylikt får vara högst 80 cm över 
gångbanan inom 10 m från korsningen.

Fri höjd över 
körbana 4,6 m

Fri höjd över 
gångbana 2,5 m

Fotograf: Linnéa Rosenstiel

Snöröjning och halkbekämpning
Under vinterhalvåret har tekniska förvaltningen snöjour. Vid behov utförs snöröjning och 
sandning på kommunens gator, gång- och cykelvägar och på vissa trottoarer. Riksvägar och 
alla allmänna vägar röjs av Trafikverkets entreprenörer.
Kommunens vinterunderhåll av gator och vägar sker enligt följande riktlinjer:
•  Gång- och cykelvägar snöröjs vardagar och helgdagar när snödjupet uppgår till 5 cm  
 kallsnö respektive 3 cm blötsnö. 
•  Matargator snöröjs vardagar och helgdagar när snödjupet är 8 cm kallsnö respektive  
 5 cm blötsnö. 
•  Övriga gator snöröjs vardagar då snödjupet är 8 cm kallsnö respektive 5 cm blötsnö  
 och på helgdagar då snödjupet är 10 cm kallsnö respektive 7 cm blötsnö. 
•  Halkbekämpning utförs omgående vid halka.
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Stöd till individ och familj
Enheten för individ- och familjeomsorg erbjuder stöd i form av bland annat försörjningsstöd, stöd till barn och familj, stöd till missbrukare och 
hjälp med budget- och skuldrådgivning. Är du själv i behov av hjälp eller misstänker att någon behöver vår hjälp kan du anmäla detta till oss. Vid 
en anmälan kan du vara anonym. Du når oss inom individ- och familjeomsorgen via kommunens växel 0478-125 00. Vid akuta händelser under 
kvällar, nätter och helger kan du nå socialtjänstens jour via 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                

Missbruksproblem? 
Vi erbjuder råd- och stödsamtal. Vi kan också förmedla kon-
takter till andra professionella hjälpare eller institutioner. 
Vi kan dessutom erbjuda sakkunskaper kring vilka fysiska 
och psykiska effekter droger kan få på individen och vilka 
behandlingsalternativ som finns.

Våld i nära relationer
Utsätts du för våld i hemmet eller känner du dig hotad? Vid indi-
vid- och familjeomsorgen kan du få råd och stöd samt hjälp att 
komma till ett tillfälligt och tryggt boende. Du kan kontakta oss via 
vår växel, 0478-125 00.

Om det gäller kvinnofridsärenden kan du även ringa Kvinno-
fridslinjen, 020-50 50 50. Du kan också ringa Polisen på 114 14.

Barn och familjefrågor
Har du frågor eller behöver du stöd när det gäller din familj? Är du 
oroad för ett barn? Kontakta individ- och familjeomsorgen via vår 
växel, 0478-125 00 och fråga efter en socialsekreterare. 

Vid akuta situationer utanför kontorstid ring Socialjouren via 112.

Familjerådgivning
Det finns många anledningar till varför man söker familjeråd-
givning. Ofta står man i ett vägskäl och behöver hjälp för att 
komma vidare. Genom VoB Kronoberg kan vi erbjuda familje-
rådgivningen. Läs mer på www.vob.se.  
Svenska kyrkan har också familjerådgivning. Mer information 
om deras familjerådgivning hittar du på  www.svenskakyrkan.
se/vaxjo.

Försörjningsstöd
Om du är i behov av stöd för att upprätthålla en skälig lev-
nadsnivå kan du vända dig till individ- och familjeomsorgens 
försörjningsstödsgrupp. Socialsekreterarna handlägger för-
sörjningsstöd och erbjuder ekonomisk rådgivning. Vi har ett 
nära samarbete med andra myndigheter. Vi har telefontid 
på vardagar kl. 10-11. Boka ditt besök på förhand.

Är du ung och mår dåligt? 
Det finns hjälp! Läs mer på lessebo.se/psykiskhalsaforunga

Anhörigstöd
Anhörigstödet finns till för dig som vårdar eller stödjer en 
närstående och den syftar till att underlätta i din roll som 
närståendestödjare. De olika typerna av anhörigstöd som 
erbjuds syftar till att underlätta fysiskt, psykiskt eller socialt. 
Ring våra anhörigsamordnare om du har frågor om anhörig-
stödet eller känner att du behöver prata med någon om din 
situation som närståendestödjare. Lämna ett meddelande så 
ringer hon upp. Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt. 

Kontaktinformation hittar du på nästa sida.

Budget- och skuldrådgivning
Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en 
tilltrasslad vardagsekonomi? Budget- och skuldrådgivaren 
kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsi-
tuation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som 
behöver göras. De kan också ge råd om vad som krävs för 
att kunna göra en ansökan om skuldsanering. Uppfyller du 
Kronofogdens förutsättningar för skuldsanering kan du få 
råd och stöd hos oss under skuldsaneringsperioden. Vi har 
telefontid på vardagar kl. 10-11. Vill du göra en insats som God 

man?  
Vi söker dig som vill göra en insats som God man. Du kan 
ställa upp antingen för ett ensamkommande barn från ett 
annat land eller vara God man för en vuxen med svårigheter 
att ta hand om sig och sin egendom. Ring 0478-125 00 eller 
mejla din intresseanmälan på overformyndare@lessebo.se.  
Vi ser fram emot att träffa dig och berätta mera!
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Vård och omsorg för dig
Äldreomsorgen i Lessebo kommun ansvarar för hemtjänst i särskilt boende och ordinärt boende i hela kommunen. Är du eller en nära anhörig i behov 
av hemtjänst eller särskilt boende? Gör en ansökan till myndighetshandläggaren, som sedan utreder behov av olika insatser och tar beslut.

Hemtjänst
Hemtjänsten i Lessebo kommun bedrivs i olika distrikt med un-
dersköterskor och vårdbiträden i varje område. Inom hemtjäns-
ten arbetar ca 200 personer. 
Enhetschefen leder och ansvarar för verksamheten i sitt distrikt. 
Hemtjänsten utför olika stöd- och hjälpinsatser. Det kan röra sig 
om både serviceinsatser och hjälp med personlig omvårdnad.

Särskilt boende
Särskilda boenden finns i varje kommundel. Det är ett 
lägenhetsboende och i anslutning till lägenheterna finns 
gemensamhetslokaler med möjlighet till samvaro, måltider 
och aktiviteter. Boendena är bemannade med underskö-
terskor, vårdbiträden och fritidsledare.

Fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten bedriver olika former av aktiviteter som är 
öppna både för de som bor i särskilt boende och ordinärt boen-
de. Verksamheten utgår från de särskilda boendena.  
Vill du veta mer? Kontakta fritidsledarna på våra serviceboen-
den genom växeln, telefon 0478-125 00.

Hemsjukvård
Fysiska och/eller psykiska hälsoskäl som gör att en person 
har svårt att förflytta sig till vårdcentralen, är grund för att 
en person ska vara berättigad för hälso- och sjukvårdsin-
satser i hemmet. Behovet bedöms av hälso- och sjukvårds-
personal. 
Inom hemsjukvården finns distriktssköterskor, sjuksköter-
skor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykiatrisjuksköter-
ska och rehabtekniker.

Kontakta oss 

Socialchef  125 74
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  125 84
Anhörigsamordnare  125 85 
anhorigstod@lessebo.se

Vid akuta händelser kvällar och helger:
Socialjour       112

HANDLÄGGARE  (träffas säkrast 8.00-9.00)

Äldreomsorgen Lessebo/Skruv  125 39
Äldreomsorgen Hovmantorp/Kosta  125 38
OF/Psykiatri  125 96
Avgiftshandläggare 125 14 

SERVICBOENDEN
Lessebo - enhetschef   125 95
- Berghälla    125 89
- Hemtjänst    125 94
- Vikingagården    126 99
Hovmantorp - enhetschef   127 59
- Sjöglimten    127 53
- Bore     127 56
Kosta - enhetschef    127 25
- Servicehuset    127 29
- Gläntan     127 26
Skruv - enhetschef    127 00
- Furugården    127 01 
- Tallkotten  127 03 

ENHETSCHEFER
Hälso- och sjukvårdschef  125 87
Individ- och familjeomsorgen (IFO)   125 70 
Omsorg om personer med  
funktionsnedsättning (OF)  126 65

VILL DU VETA MER?
Ring kommunens växel, 0478-125 00 och begär att få prata 
med respektive verksamhet eller besök www.lessebo.se. 

Omsorgen om personer med  
funktionsnedsättning
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger 
möjlighet till särskild hjälp för personer med vissa funktionned-
sättningar. Det rör sig om insatser som personlig assistans, ledsa-
garservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, boende 
och daglig verksamhet.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och 
socialpsykiatrin riktar stöd och service till personer med psykisk 
ohälsa eller med funktionsnedsättning. 
Stödet kan bestå av socialt- och pedagogiskt stöd i hem- och när-
miljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt efter 
personens samlade behov och funktionsnedsättning. Meningen 
är att förebygga och minska följderna av funktionsnedsättningen 
så att det stärker personens förmåga att leva ett självständigt liv.
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Arbete och integration

Integration Lessebo
Kommunen jobbar kontinuerligt med integra-
tion. Projektet Integration Lessebo har fått 
mycket positiv uppmärksamhet såväl i länet 
som i andra delar av Sverige.

Målen med projektet är:

• att fler kommer i egen försörjning genom 
 bland annat att stimulera näringslivet till 
 praktikplatser och nystartsjobb, men också 
 främja nyföretagande.

• överbrygga kulturella skillnader genom att 
 sprida kunskap när olika kulturer möts.

• samordna samhällets organisationer för att 
 förbättra dialogen och samhällsorientering  
 för nyanlända. 

Integrationen av våra nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar är ett stort och viktigt arbete i kommunen. En lyckad integration kan bidra till mycket 
- inte minst ett rikare näringsliv och meningsfull sysselsättning för fler.

Låna en språkvän 
- främlingar är vänner du ännu inte lärt känna.

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?

Under början av år 2016 startar projektet ”Låna 
en språkvän” där nya möten ger större kunskap. 
För mer information ta kontakt med Lessebo 
bibliotek. 

Biblioteket når du på telefon 0478-125 66, e-post 
biblioteket@lessebo.se eller håll utkik efter infor-
mation på vår hemsida bibliotek.lessebo.se.

Bron  
- mottagningsenhet för nyanlända grundskoleelever 

Bron är Lessebo kommuns nya mottagningsenhet för alla nyanlända barn i årskurs 1-9 som 
inte tidigare gått i svensk grundskola. Både de elever som fått uppehållstillstånd i Sverige 
och de som söker asyl. I första hand får de undervisning i svenska som andra språk och en 
introduktion i det svenska skolsystemet under tiden de är på Bron.

På Bron arbetar lärare, studiehandledare i modersmål och skolsköterska tillsammans för 
att bedöma och kartlägga elevernas tidigare kunskaper och färdigheter. Efter 1-8 veckor 
kommer eleverna att påbörja sin undervisning på någon av kommunens skolor. 

Bron finns i samma paviljong som fritidsgården bredvid Bikupan i Lessebo.

Är du företagare och vill du erbjuda en 
praktikplats? 
Som nyanländ kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många 
av de som kommer har olika kompetenser och utbildningar som bara väntar 
på att användas. Vill du ge någon möjlighet att under tre månader ta ett steg 
mot arbete? Kontakta ansvarig på arbetsförmedlingen, 010-488 34 52.

Intern service
Intern service tillhör arbetsmarknadsenheten på Lessebo kommun och 
arbetar för att få ungdomar och vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden 
i sysselsättning.  Ungdomar uppmuntras att delta i utbildningar och praktik 
och vuxna får möjlighet att ingå i olika arbetsgrupper. Några av grupperna 
har under 2015 arbetat med att ställa iordning och fräscha upp Intaget i Les-
sebo, Högehall i Strömbergshyttan och stationshusen i Lessebo och Hovman-
torp. Projekten är tidsbegränsade och målet är att ge deltagarna en väg in till 
ordinärt arbete. 

Upprustning av 
och aktiviteter i 
Ekebacken
Under sommaren 2015 
bedrevs fritidsaktiviteter på 
Ekebacken för ungdomar 
mellan 13 och 20 år. Förutom 
fritidsaktiviteter som fiske, 
bakning med mera, så hjälpte 
ungdomarna våra  
nystartsjobbare att måla 
stugan och ställa i ordning 
utomhusmiljön. 

Den vackert belägna stugan 
har också en grillplats som alla 
får använda under ansvar.
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Räddningstjänsten
Räddningstjänst och annan verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, sköts av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) på 
uppdrag av medlemskommunerna Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge.

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Förbundet leds av en direktion bestående av tre po-
litiker från respektive kommun. Underställd direktio-
nen finns räddningschef och ledningsorganisation.

Den operativa verksamheten, det vill säga ”utryck-
ningar”, är organiserad stationsvis och utgår från 
totalt femton stationer.

Utöver räddningstjänst ansvarar förbundet för sot-
ning, tillsyn, rådgivning, yttrande till andra myndighe-
ter, utbildning i förebyggande brandskydd med mera.

Vill du veta mer?

På www.ostrakronoberg.se kan du läsa mer om: 
• Räddningstjänsten,  
• Våra utbildningar
• Skydd och säkerhet
• Sotning
• Jobba inom räddningstjänsten

Det går också bra att kontakta oss på: 
telefon 0478-443 00 eller mejla till  
raddningstjanst@rok.lessebo.se så berättar vi mer.

Prova den en gång i månaden. 
Tryck på testknappen. 

Brandvarnaren ska sitta i 
taket.

Byt batteri en gång om året.

Brandvarnare räddar liv.

Dra ut säkringen. Tryck ner handtaget.Rikta mot branden.

Stäng in branden. Ring 112Stäng dörren.

Stäng in branden!

Brinner det hos någon annan 
och det är rök i trapphuset - 
stanna i lägenheten.

Räddningstjänsten hjälper dig 
ut om det behövs.

Håll dörren stängd.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Ha brandsläckare hemma! I början när branden är liten kan du släcka själv. En pulver- 
släckare på 6 kilo passar bäst. Ha gärna en brandfilt hemma också. Så här släcker du:

Min checklista  
- för ökad brandsäkerhet

• Placera brandvarnaren i taket. 
Röken stiger uppåt. Om du brukar 
ha sovrumsdörren stängd bör du 
ha brandvarnare även i sovrummet. 

• Kontrollera el-utrustning i hemmet. 
Sladdar i kläm? Glapp i kontakter?  

• Inga ljusstakar, blomkrukor eller 
liknande på TV:n. 

• Använd inte ljusstakar i brännbart 
material.

• Lämna inte brinnande ljus 
obevakade!

• Planera familjemedlemmarnas 
alternativa utrymningsvägar.  
Gör en utrymningsplan och öva! 

• Skaffa en brandsläckare, skum eller 
pulver. Lär dig att använda den!

p
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Kris och beredskap
Vi har alla ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Om alla är förberedda på att klara oss själva i några dygn kan räddnings- 
resurserna användas för de verkligt nödställda. 

Om olyckan händer. Vid större händelse som till exempel en naturkatastrof finns en krisledningsorganisation 
som leder kommunen. KRISSTÖD. Det finns också en krisstödsgrupp med frivilliga medmänniskor som vill hjälpa andra i svåra  
situationer. VÄRMESTUGOR. Våra serviceboenden fungerar som värmestugor i kristid. Hit är du som i vardagen har behov av 
extra stöd och hjälp, varmt välkommen för att få mat och tillfälligt boende. Finns det behov av värmestugor för en bredare  
allmänhet informerar vi om var dessa upprättas på www.lessebo.se.

Klipp ut och sätt 
på kylskåpet!

Fler bra länkar!
• hesafredrik.nu
• dinsäkerhet.se
• 1177.se
• forsvarsmakten.se
• sakerhetspolitik.se
• civil.se
• polisen.se/kronoberg

Information om krisen
Informera dig om krisen på det sätt som funkar bäst
• lessebo.se
• facebook.com/lessebokommun
• krisinformation.se
• lansstyrelsen.se/kronoberg
• ring 113 13 
• Sveriges Radio P4 Kronoberg

Telefonlista
Information vid kris  113 13
Nödnummer  112
Polisen  114 14
Sjukvårdsrådgivningen  1177 
Lessebo kommun   0478-125 00

  Vi jobbar aktivt med Facebook både i  
  kris och till vardags. Gilla oss så får du  
  veta mer!

Krislåda
Genom att ha en krislåda packad och klar kan du känna 
större trygghet när krisen är här.  Några tips om vad som 
är bra att ha i lådan är:

MAT & VATTEN    

q Vatten, dunkar & reningstabletter

q Mat som klarar rumstemperatur

q Campingkök & bränsle

VÄRME & LJUS 

q Extra element eller värmare

q Ficklampa med extra batterier  

q Stearinljus, värmeljus & tändstickor

q Varma kläder & filtar  

q Elverk och drivmedel (för dig som bor på landet)  
  

INFORMATION

q Radio på batteri, solceller eller vev  

q Telefonnummer 

ÖVRIGT 

q Husapotek 

q Hygienartiklar 

q Kontanter 

!
VEM ÄR HESA FREDRIK  

OCH HUR KAN HAN  
RÄDDA VÅRA LIV?

LÄR DIG AGERA VID SMÅ & STORA KRISER

LÄR DIG MER PÅ 

WWW.HESAFREDRIK.NU

Hesa Fredrik heter egentligen Viktigt Meddelande till Allmänheten. Det är ett var-
ningssystem, som talar om för oss att det är fara för liv och hälsa. Hesa Fredrik 
finns som ljudsignal på sammanlagt 4 500 hustak runt om i Sverige, bland annat i 
Lessebo. Varningen sänds också ut via radio och TV, till fasta telefoner och som sms 
till adressregistrerade mobiltelefoner*. 

* Både varning till fasta telefoner och mobiltelefoner under utprovning. Med adressregistrerade mobiltelefoner 
menas att användaren har ett abonnemang  registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplat till 
abonnemanget. 

VAD KAN HÄNDA?
För några år sedan skedde ett gasutsläpp i Lessebo där flera 
personer skadades. På senare år har vi haft en rad stormar där 
många bland annat har blivit strömlösa, vissa i flera veckor. Att 
strömmen försvinner innebär många saker. Flertalet människor 

blir utan värme i huset eller i lägenheten, det kom-
mer inget vatten i kranen och det går inte spola på 

toaletten. Efterhand går det inte heller prata i telefon eller an-
vända internet. Det kan också snabbt bli brist på matvaror och 
andra förnödenheter på grund av att transporterna står still. 
Lär dig mer om vad som kan hända, vad som har hänt och hur 

du ser till att bli förberedd på www.hesafredrik.nu

DETTA SKA DU GÖRA NÄR HESA FREDRIK VARNAR: 

 

1.   
Gå inomhus.

2.   
Stäng dörrar och fönster.  

(Om möjligt även eventuell ventilation.)

3.  
Lyssna på radion eller se  

på TV för att få information.
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Kommunala bolag
Vissa av våra tjänster tillhandahåller vi via kommunala bolag. De kommunalt helägda bolagen är AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter med dotter-
bolag och Lessebo Fjärrvärme AB. AB Kosta Köpmanhus är ett delägt bolag som svarar för utveckling av fastigheter för handel och verksamheter i Kosta.

Vi levererar fjärrvärme i Lessebo, Skruv, 
Hovmantorp och Kosta. Över 700 kunder är 
ansluta till våra fjärrvärmenät.

Vill du göra en intresseanmälan eller 
kontakta oss i andra frågor? Hör av dig 
till oss genom kommunens växel på telefon 
0478-125 00 eller besök vår hemsida  
www.lessebofjarrvarme.se.

Vi har lokaler och fastigheter för industri, 
handel- samt kontorsändamål i Skruv,  
Hovmantorp, Lessebo och Strömbergs- 
hyttan. 

För mer information ring 0478-128 20.

Öppettider
Besök Stationsgatan 10 
Måndag - fredag 9.00-12.00

Telefontider 0478-128 20
Måndag 13.00-15.00
Tisdag 14.00-16.00
Onsdag - fredag 13.00-15.00
Felanmälan 0478-125 48
Måndag till fredag 9.00-11.00

AB Lessebohus, Stationsgatan 10, 360 50 Lessebo, 0478-128 20, www.lessebohus.se, info@lessebohus.se, facebook.se/lessebohus

Ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar över 850 lägenheter 
i Lessebo, Hovmantorp, Strömbergshyttan, Kosta och Skruv. Vårt fastighets-
bestånd består av såväl nybyggda som äldre lägenheter med varierande 
boendeformer. Av dessa är 195 marklägenheter och resten lägenheter i 
flerfamiljhus. 

Målsättningen för Lessebohus är att kunna erbjuda alla ett bra och trivsamt 
boende. 

Välkommen att besöka oss!

Hur gör jag för att få en lägenhet?
• Registrera dig på vår hemsida. 
• Logga in på hemsidan och sök bland våra lediga objekt och gör intresse- 

anmälningar på de lägenheter du är intresserad av. 
• Uppsagda lägenheter finns på vår hemsida i 7 dagar.
• De fem första personerna med flest poäng får ett erbjudande att titta på  

lägenheten.
• Den person som sedan tackar ja och har en inkomst och inte har några  

betalningsanmärkningar blir erbjuden att skriva kontrakt.
• Alla måste stå i kö och samla poäng om de  

vill hyra lägenhet. OBS! En gång om året 
måste du logga in på vår 
hemsida och aktivera dig 
för att behålla dina poäng.
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Mina anteckningar
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Mina anteckningar



Nu tar Lessebo kommun ett helhetsgrepp om energi, miljö- och klimatarbetet. Det betyder att allt vi gör och beslutar har miljön i fokus.

Vi jobbar med miljön i fokus!

Detta kommer vi att arbeta med under 2016
Energieffektivisera våra fastigheter. Detta kommer innebära ett långsiktigt sparande 
av både miljön och ekonomin. 

Bygga ut laddinfrastrukturen. Detta innebär att fler laddstolpar för el-bilar kommer 
sättas upp i kommunens orter.

Utvärdera och förhoppningsvis utöka användandet av den syntetiska dieseln EcoPar 
Bio. Dieseln är till 100 % biologisk. I jämförelse med råoljebaserad diesel blir det inga 
utsläpp av svavel (SO2 och SO3). I övrigt minskar utsläppen av koldioxid och de cance-
rogena ämnena med ca 90 %, kvävedioxid till omgivningen med ca 50 %, kolväten med 
25 – 60 %. När det gäller kolväten är den största minskningen vid låg motorbelastning, 
typisk för stadstrafik. 

Se över vår sophantering. Vi kommer titta på vilka fraktioner, utöver det biologiska 
avfallet, som vi kan ta hand om vid bostaden. 

Förbereda för installation av förnybar energi.

Utreda och påbörja arbetet mot en giftfri förskola.

Svårt att hitta buss eller 
tåg som passar?
Trött på höga reskostnader? Vill du dela resan 
med någon och göra en insats för miljön?  
Då är vår samåkningstjänst något för dig!

Så här gör du: 

1
2 

3

Surfa in på lessebo.samakning.se.

Registrera dig första gången du besöker 
sidan.

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.

Kontakta din energi- och 
klimatrådgivare!
Är du privatperson, förening eller företagare och 
har du frågor om energi, miljö eller klimat? 

Tveka inte att ringa eller besök vår rådgivare Åsa 
Garp. Hon tar emot besök på kommunhuset i 
Lessebo och nås på 0478-125 13 eller via mejl  
asa.garp@lessebo.se.
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