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Biblioteket

Aktivitetsområde i Kosta
Nu kan du göra ett träningspass på utegymmet 
innan du ger dig ut i Kostas elljusspår! 

Vi har iordningsställt en parkering invid spåret och 
bytt ut äldre skyltar. Den ”Lilla rundan” är anpassad 
för barnvagnar och rullstolar. Tar du vänstervarvet 
promenerar du invid Iglagöl, en naturskön sjö där du 
kan grilla vid den nygjorda grillplatsen. Ta med eget 
bränsle!

Kommunen har tagit över skötseln av motionsspåren 
(5 km respektive 8 km) som är kopplade till elljusspåret 
(2,5 km). De är nu uppröjda och märkta på ett bättre 
sätt. Även nya träspänger är nu på plats. 

Välkommen ut i naturen!

Kultur och fritid

Välkommen till Kostas aktivitetsområde 
med elljusspår, utegym och rastplats!

Under hösten erbjuder biblioteken i 
Lessebo kommun ett gediget program  
med evenemang och aktiviteter.  
Här följer ett smakprov!

20/11 Författarbesök av Set Mattsson 

Set Mattsson gjorde en uppmärksammad 
debut år 2012 med kriminalromanen  
’Ondskans pris’. Boken utökades till en trilogi 
med ’Svekets offer’ (2013) och ’Fruktans tid’ 
(2014.) Tillsammans ger böckerna en levande 
skildring av efterkrigstidens Malmö. 

Set Mattson var senast aktuell med thrillern 
’Så länge min bror andas’. Tidigare har han 
arbetat som sjuksköterska och har även 
journalistutbildning.   

Den 20 november kl. 18.00 bjuder Set på 
berättelser om sitt författarskap och sina 
böcker. Missa inte detta!

Öppettider
HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO 
Telefon 0478-125 66

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

HOVMANTORPS BIBLIOTEK 
Telefon 0478- 128 08

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

KOSTA BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 12

Tisdag   15 - 18 
Torsdag   14 - 17 

SKRUVS BIBLIOTEK
Telefon 0478-128 10

Måndag   15 - 19 
Onsdag   15 - 18

Röda dagar har vi stängt. Dag 
innan röd dag och vid storhelger 
kan öppettiderna vara något 
begränsade. Håll gärna utkik på bibliotek.lessebo.se för våra evenemang  

för både barn och vuxna!

20/11

Sökes: Utställare!
Vi söker utställare till konsthallen på Lessebo bibliotek. Det är gratis att ställa ut hos 
oss. Är du intresserad? Hör av dig till biblioteket i Lessebo så kan vi berätta mer och 
boka din utställning. 

Näst på tur står upprustning av Skruvs elljusspår. Vi 
jobbar också med planeringen av ett utegym i Skruv. 
Håll koll på lessebo.se för mer information.

Samhällsbyggnad - vi bygger 
för framtiden!
Lessebo är en kommun som befolkningsmässigt har vuxit  
stadigt under fyra års tid. Det är något som vi är både stolta 
och glada för. Här pågår en utveckling som kommer att 
påverka hela kommunen på ett positivt sätt. 

Vi som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor har en viktig 
roll i en större helhet. Det är viktigt att inriktningen på vår 
samhällsutveckling tar fart och att vi tar ansvar för allt från 
idéer till genomförande. Det är verkligen roligt att få berätta 
att väldigt mycket är på gång i vår kommun.

På gång i kommunen
Idag projekterar vi för två klimatsmarta förskolor, ett nytt  
serviceboende med åtta lägenheter och ytterligare sju  
korttidsplatser. Lessebohus är också inne i ett tidigt skede av 
projektering av byggnation av hyresrätter och vi har idag också 
flera privata intressenter som vill bygga hyresrätter i flera orter 
i kommunen. 

Tomtförsäljning
Vi tar fram detaljplaner för tomter till småhusbebyggelse som 
aldrig förr. Under sommaren har många intressenter kontaktat 
kommunen för att se vilka tomter som kan förvärvas. Därför har 
vi avsatt en resurs som ansvarar för tomtförsäljningen i  

kommunen. I Djurhult i Lessebo och Törnrosa i Hovmantorp 
finns det totalt fyrtioåtta detaljplanelagda tomter. Nu pågår  
projektering av områdena vilket innebär att vägar ska byggas, 
infrastrukturen ska på plats och avstyckning av tomterna pågår. 

Bredband/fiber och kommunikationer
Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv är det också viktigt att vi 
driver frågor som bredbands-/fiberutbyggnad på landsbygden 
och att vi har bra kommunikationer till samtliga orter. Här vill vi 
också fortsätta utvecklingen av goda livsmiljöer och ett växande 
näringsliv. Besöksnäringen är en viktig del för vår kommun där 
destinationsutveckling och utveckling av Strömbergshyttan får 
ett nytt fokus. 

Hösten
Nu går vi mot hösten som för mig är en fin tid. Hösten skapar 
förutsättningar för nästa års vår och sommar och samtidigt 
förbereds naturen inför det som komma skall, vintern. Precis 
som hösten så förbereder vi oss för en spännande utveckling av 
kommunen. 

Med dessa ord vill jag önska er en härlig höst och vinter!

Christinas ruta

Christina Nyquist, kommunchef
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Skolans blogg

Bo i Lessebo kommun
Tomter i Hovmantorp och Lessebo görs i ordning 
för försäljning
Glädjande nog så ökar invånarantalet stadigt i vår kommun och fler vill gärna 
flytta hit. Det finns därför ett högt tryck på att bygga nya bostäder. Vi har många 
detaljplanelagda tomter runt om i kommunen och under hösten och våren kommer 
vi att färdigställa tre nya bostadsområden för försäljning: Törnrosa och Strandtorget i 
Hovmantorp och Djurhult i Lessebo. 

Vad händer nu?
Avverkning har gjorts på samtliga områden och under hösten påbörjar vi projekteringen. 
När detta är klart kan gatorna byggas och vattnet och avloppet dras. Går allt som planerat 
är tomterna färdigställda och klara under våren/sommaren 2018.

Frågor och mer information
Har du frågor och funderingar är du också 
välkommen att ringa eller mejla till Kjell Kågestad på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 073-72 49 882 eller  
via växeln 0478-125 00, e-post kjell.kagestad@lessebo.se. 

Törnrosa
På Törnrosa i Hovmantorp blir 
det totalt cirka 30 nya bostäder, 
ett stenkast från förskolan 
Askungen samt bushållplats. 
Du har även närhet till 
skolan, Allhallen och centrala 
Hovmantorp. 

Strandtorget
På Strandtorget i Hovmantorp 
färdigställs en tomt för fyra 
tvåplanshus. Här kommer du att 
kunna bo strandnära i centrala 
Hovmantorp med gångavstånd till 
tåg- och busstation, affärer, förskola 
och matserveringar. 

Djurhult
I området Djurhult finns 18 nya detaljplanelagda 
tomter omgivna av sjö och vacker natur. Hälften 
av tomterna räknas som strandnära och ligger 
på gångavstånd från badplats, camping och 
småbåtshamn. Det vackra läget vid sjön Läen ger 
tillgång till inbjudande promenadstråk och goda 
fritidmöjligheter. 

Vi bygger för framtiden!
Från och med 1 oktober finns samhällsbyggnadsförvaltningen som jobbar  
övergripande med samhällsbyggnadsärenden och ska kunna erbjuda bättre  
service och göra det enklare, både för medborgare och företagare.  
Tidigare har det funnits en plan- och miljöförvaltning och en teknisk förvaltning vilken nu 
har slagits ihop till en samhällsbyggnadsförvaltning. I samband med detta har driften av 
kommunala fastigheter flyttats över från Lessebohus till nya samhällsbyggnadsförvaltningen.

Conny Axelsson från Hovmantorp är ny samhällsbyggnadschef. Han står för ett nytt uppdrag han entusiastiskt tar tag i.  
- Det är viktigt att vi kan göra våra samhällen ännu mer attraktiva som bostadsorter. Vi har många fördelar här i Lessebo 
kommun med hänsyn till läget och de goda kommunikationerna som finns till de stora orterna. Dessutom är flera orter sjönära 
vilket gör att vi kan erbjuda attraktiva boenden. Vår förhoppning är att fortsätta bygga nytt inom kommunen och erbjuda bra 
villatomter och nya lägenheter, inleder Conny intervjun. 

- Idag finns det mycket som fungerar bra, påpekar Conny. Bland annat handläggning av bygglov, där vi tillhör de snabbaste i 
Sverige. Det gäller att spinna vidare på det som fungerar bra och utveckla det som kan förbättras. Helhetsansvaret ska göra 
det lättare för invånare att få sina ärende handlagda. Har man ett bygglovsärende, då finns det ingen skillnad med hur vi 
har hanterat det tidigare. Men de ärende som är lite mer övergripande, där kan vi bli bättre på att samordna. Internt blir det 
också lättare att ha dialoger med olika parter. Det är ett väldigt brett område samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar. Det 
handlar om frågor kring gata, vatten och avlopp, ledningar, fastighetsdrift och lokalvård av de egna fastigheterna, men också 
detaljplaner, bygglov, miljöfrågor, livsmedelstillsyn och på uppdrag av kommunstyrelsen jobbar vi med översiktsplanen. 

Conny är mycket positiv när han pratar om Lessebos utveckling. - Det vi ser i Lessebo kommun idag är en expansion som är 
på gång. Vi har många personer som står i kö på lägenheter hos Lessebohus. Vi har personer som står i kö på tomter. Och det 
betyder att vi inom samhällsbygget måste kunna erbjuda mark som är byggbar. Det finns sedan tidigare ett antal detaljplaner, 
men vi har inte kommit så långt att det finns nya gator och nya ledningar så att vi kan börja sälja. Det är något som vi nu har 
börjat jobba med. 

Om han tänker sig fem år framåt, då ser Conny en välfungerande förvaltning som ger samordnad service till medborgare 
och företagare. Inom samhällsbygget finns det en del anläggningar och fastigheter som kommer att kräva nybyggnation, 
ombyggnation och underhåll. Det står högt på prioriteringslistan att ha genomfört en stor del av arbetet, framförallt de 
förbättringar som behövs inom skolan och på omsorgssidan. 

Håll koll... på lyftblicken.se och lessebo.se där vi löpande 
kommer att lägga ut mer information om tomterna!

Du hittar vår blogg på lessebo.se/pedagoglessebo eller gå in 
under webbplatser på lessebo.se.

Ny grundsärskola
Nyängskolan i Lessebo består av tre delar: grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskolans 
individuella program. För att möta behovet av fler elever har särskolan utökats. I augusti flyttade 
eleverna in i nya lokaler i en av paviljongerna vid Hackebackeskolan. 

Grundsärskolans klassrummet har en lugn och genomtänkt miljö. Det är viktigt för att eleverna ska 
kunna koncentrera sig. Eleverna kan sitta i klassrummet och arbeta tillsammans vid ett stort runt bord, 
men också sitta avskärmat när det behövs. Nya möbler och nytt arbetsmaterial är beställt eftersom 
elevantalet ökar.

– Vissa elever är i särskolan alla dagar, berättar Christina Fransson,  
tillförordnad rektor för grundsärskolan i Lessebo. Andra elever har 
undervisning både på sin hemskola och här, det beror helt och hållet 
på elevens behov. Grundsärskolan har en egen timplan som liknar 
grundskolans, fast man börjar tidigare med de praktiska ämnena. Teoretiska 
och praktiska ämnen går hand i hand för att skapa den bästa inlärningen!

Nyängskolan är vackert belägen intill skogen, som används mycket i 
undervisningen. Skogen är ett levande klassrum och vi använder årstidernas 
växlingar i vårt arbete, säger Christina. Vi plockar och räknar blåbär och 
sedan bakar vi blåbärsmuffins av dem. 

– Särskola är en rättighet för de barn som behöver det stödet. Det är viktigt 
att elever får den utbildning som de har rätt till, avslutar Christina intervjun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pedagog Lessebo – en blogg 
för goda exempel i förskola 
och skola
I förskolor och skolor pågår ett spännande arbete 
varje dag. Vi skriver om det i vår blogg pedagog 
Lessebo!

Bloggen är öppen för alla. Pedagoger, lärare och elever 
kan skriva och skicka in inlägg. Alla ges möjlighet att 
berätta vad de gör och hur de arbetar. 

Pedagog Lessebo fungerar också som informationskanal 
för att sprida aktuella nyheter inom skolvärlden. Det kan 
handla om ny forskning, olika tips som skolinspektionen 
lyfter fram eller litteraturtips. 

I dagsläget är det tre redaktörer som skriver i bloggen. 
Skicka ditt inlägg till Therese Linnér, Tina Salomonsson 
och Cecilia Stavert via förnamn.efternamn@lessebo.se.

Bloggen uppdateras minst två gånger i veckan så ta för 
vana att kika in då och då! 
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Flera integrationsprojekt 
• Kompetensförsörjningsprojekt inom kosten
Kompetensförsörjningsprojekt inom kosten är ett samarbete med kommunens kostenhet för att tillgodose behovet av vikarier 
och framtida anställda i köken på skolar och i omsorgen. Syftet är att deltagarna får kunskaper om lagstiftning, utrustning och 
arbetssätt för att underlätta för de som börjar sitt arbete inom kosten, men även inom restaurangbranschen.

• Etableringssamverkan Kronoberg - integrationsprojekt multikompetenta team
Lessebo kommun deltar i ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) där länets kommuner samarbetar med Arbetsförmedlingen 
med syftet att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ett arbete. Multikompetenta team kommer att jobba med olika 
insatser för individen för att stärka dem och får de att komma ett steg närmare till arbetsmarknaden. 

Integration

Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten
Äldreomsorgen i Lessebo kommun kommer under hösten att införa mobil 
hemtjänst med början i Lessebo tätort. Arbetssättet kommer att införas i de 
övriga orterna under 2018. Gruppboende för personer med demenssjukdom 
kommer inte att arbeta med mobil hemtjänst. 

Kvalitet i stöd och omsorg
Syftet med mobil hemtjänst är att personalen ska ha tillgång till rätt information i rätt 
tid för att brukaren ska få hjälp och stöd av god kvalitet. Det innebär att personalen 
kommer att ha med sig en mobiltelefon där information finns om vilka personer 
de ska besöka och vilket stöd och vilka insatser som ska utföras. Även då personal 
åker till en brukare på oplanerat besök, till exempel larm, har de tillgång till den 
information de behöver för att kunna utföra insatsen. 

Inga uppgifter lagras i mobiltelefonen utan överförs krypterat direkt till kommunens 
verksamhetssystem. Medarbetare har sina personliga inloggningsuppgifter och har 
bara behörighet att se information om de brukare som han eller hon ska besöka.

Vårt mål är att mobil hemtjänst ska öka kvalitén i äldreomsorgen.

Har du frågor? Kontakta gärna vår verksamhetsutvecklare: Göran Liljedahl,  
telefon 0478-125 44.

Mobil hemtjänst
Nu är våra laddstolpar här!
Nu har Lessebo kommun fått sina första offentliga laddstolpar för elbil!  
Du hittar laddstolparna på följande platser i kommunen: 

• Lessebo på parkeringen vid Konsum
• Hovmantorp på parkeringen vid tågstationen
• Kosta på parkeringen vid Outleten längs med Stora Vägen
• Skruv på parkeringen vid Skruvs glasbruk

Laddstolparna finns också registrerade på sidorna uppladdning.nu och 
laddinfra.se. Detta betyder att laddstolparna kan göras synliga i exempelvis 
din gps. 

Laddstolparna har delvis finansierats av Naturvårdsverkets klimatsatsning 
”Klimatklivet”. Lessebo kommun fick sitt bidrag, då laddstolparna bidrar till 
en minskning av utsläppen av växthusgaser. 

Viktigt att notera är att parkeringsplatserna vid laddstolparna är avsedda för 
bilar som kan drivas på el. Bilar som drivs på andra drivmedel ska parkeras i 
övriga rutor. 

Har ni frågor får ni gärna kontakta Åsa Garp, energi- och miljöstrateg, 
telefon 0478-125 13 eller mail asa.garp@lessebo.se

Miljörutan

Inspirerande projekt för integration
Arbetsmarknadsenheten som jobbar för att främja integration 
och stärka arbetslösas möjligheter på arbetsmarknaden 
har flera inspirerande projekt på gång. Ett projekt som är 
framgångsrikt och sprider sig över hela länet är ”Vårt dagliga 
bröd”.

Vårt dagliga bröd
Projektet startade hösten 2016 och är ett samarbete mellan 
Lessebo kommun, Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen. 
I projektet arbetar vi med kvinnor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Det ger möjlighet till språkträning, 
samhällsinformation och kunskap om hur samhället fungerar, 
bland annat via studiebesök. Hittills har hälften av deltagarna gått 
vidare till praktik eller arbete.

Effekter i övriga länet
Resultaten i projektet har varit så positiva att flera kommuner 
i länet är intresserade av att starta liknande projekt. Tingsryds 
kommun står först på tur och kommer att jobba enligt samma 
koncept.

Lessebodagen
- en höstdag för hela familjen!

Intaget i Lessebo lördag den
28 oktober kl 12.00-15.00

PÅ PROGRAMMET
Sagotält med superhjältetema • Miljöverkstans loppis på plats • Dragkamp  
med Hovmantorp Dragkampsklubb • Hinderbana med Lessebo scoutkår  
Uppvisning av Lessebortens Brukshundsklubb • Testa friidrott med Skruvs IF 
Öppet hus i Musikhuset med Glasriket Symphonic Band • Konst-  och  
hantverksgruppen medverkar • Hermods • Provkör Segway från Kosta Lodge 
Tipspromenad • Räddningstjänsten medverkar med brandbil • Intern service 
Kolla in den nya sopbilen och de nya sopkärlen • Hembygdsföreningen  
bjuder på goda nybakade bullar

Deltagarna får kunskap bland annat genom studiebesök.

PÅ SCENEN
Peter Smith • Kulturskolans Dancing Qweens Swayband • Konferencier  
under dagen är Hanz Henriksson
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 Oktober
22 Nallemässa
 Utställning och försäljning med mängder  
 av nallar och nalleprylar, miniatyrer,  
 leksaker, hobby mm. Musikunderhåll- 
 ning med nallesånger, fiskdamm,  
 ansiktsmålning, barnpyssel och mycket  
 mer. Entré vuxen 25 kr och barn 10 kr. 
 Plats: Kosta Folkets Hus, kl. 11.00-16.00
 Arrangör: Margarethas Dockskåp

23 Föreläsning om kronviltet
 Elias Turesson, jaktvårdskonsulent från 
 Svenska Jägarförbundet, besöker  
 biblioteket i Lessebo där han berättar om  
 kronviltet. Begränsat antal platser, föran- 
 mälan till Lessebo bibliotek, 0478-125 66.
 Plats: Storgatan 45, kl. 18.00
 Arrangör: Lessebo bibliotek

24 Medborgardialog i Hovmantorp
 Plats: Folkets Hus i Hovmantorp, kl. 18.00-20.00
 Arrangör: Lessebo kommun

25 Second Hand försäljning
 Plats: Folkets Hus i Skruv, kl. 17.00-18.00 
 Arrangör: Folkets Hus i Skruv
 
25 Babycafé - barnmorskorna Anna och Karin
 Varje onsdag anordnar Familjecentralen  
 i Lessebo babycafé för barn i åldrarna 0-12  
 månader. Barnavårdscentralen (BVC),  
 öppna förskolan, mödravården (MVC) och  
 individ- och familjeomsorgen (IFO)  
 informerar småbarnsföräldrarna. Veckans  
 tema: barnmorskorna Anna och Karin.
 Plats och arrangör: Familjecentralen Lessebo,  
 onsdagar, kl. 10.00

26 Medborgardialog i Lessebo
 Plats: Folkets Hus i Lessebo, kl. 18.00-20.00
 Arrangör: Lessebo kommun

28 Lessebodagen
 Lessebo kommun bjuder in till en dag för 
 hela familjen. Prova-på-aktiviteter, musik, 
 uppträdanden, tipspromenad, tävlingar,   
 marknad med mera.
 Plats: Intaget i Lessebo, kl. 12.00-15.00
 Arrangör: Lessebo kommun

28 Öppet hus i Musikhuset i Lessebo
 Glasriket Symphonic Band kommer att visa  
 upp instrument i orkestern under Lessebo- 
 dagen. De bjuder på kaffe och kanske de  
 även lirar en låt om det passar.  
 Plats: Musikhuset i Lessebo, kl. 12.00 
 Arrangör: Glasriket Symphonic Band

28 Höstmarknad på Bergdalahyttan
 Höstmarknad, försäljning både inne och  
 ute, glasblåsning, servering och olika  
 lotterier.  
 Plats: Bergdala, kl. 10.00-15.00 
 Arrangör: Bergdalahyttan

29 Konstutställning i Skruvs Folkets Hus
 Ljuders konstförening med inbjudna konst- 
 närer från Risinge, som jobbar med kop- 
 pargrafik, oljemålningar och äggolje- 
 tempera.  
 Plats: Skruvs Folkets Hus, kl. 13.00 
 Arrangör: Ljuders konstförening

 
 November
6 Släktforskarsnack 
 Diskutera källor, problem eller dela tips 
 med varandra. Med Margit Lorensson från  
 Kronobergs Genealogiska Förening. Ingen  
 föranmälan. 
 Plats och arrangör: Lessebo bibliotek, kl. 16-18
 
6 Solceller - hur gör man?  
 Vad är solceller, hur gör man och vilka är  
 fördelarna? En solcellsinstallatör och en 
 cirkelledare från Studiefrämjandet berättar  
 och svarar på frågor. OBS! Begränsat antal  
 platser, föranmäl dig till biblioteket i  
 Lessebo, 0478-125 66.
 Plats: Lessebo bibliotek, kl. 18.00-20.00
 Arrangör: Lessebo kommun i samarbete med  
 Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

8 Babycafé- Råd och stöd 
 Babycafé för barn i åldrarna 0-12  
 månader. Veckans tema: Lotta på Råd och  
 stöd presenterar Individ- och familje- 
 omsorgen (IFO) på Lessebo kommun.
 Plats och arrangör: Familjecentralen Lessebo,  
 onsdagar. OBS! kl. 10.30

9 Mannen som blev ensam
 Föreställning efter Fritiof Nilsson Piratens 
 novel. Pris 200 kr eller 150 kr med scen- 
 pass. Boka via Hovmantorps Folkets Hus,  
 0478-420 45.
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus, kl. 19.00
 Arrangör: Lessebo Riksteaterförening

15 Babycafé- fråga doktern
 Babycafé för barn i åldrarna 0-12  
 månader. Veckans tema: Fråga doktern  
 BVC-läkare Christina Otterlin.
 Plats och arrangör: Familjecentralen Lessebo,  
 onsdagar, kl. 10.00

20 Släktforskarjour 
 Du får hjälp med din släktforskning av  
 handledare från Kronobergs Genealogiska  
 Förening. OBS! Boka tid, 30 min/gång. 
 E-post biblioteket@lessebo.se eller telefon 
 0478-125 66.  
 Plats: Lessebo bibliotek, kl. 15.00-17.30 
 Arrangör: Lessebo bibliotek i samarbete med  
 Studieförbundet Vuxenskolan. 

20 Författarbesök - Set Mattsson 
 Berättelser av Set Mattsson om sitt 
 författarskap och sina böcker.
 Plats och arrangör: Lessebo bibliotek, kl. 18.00 

22 Babycafé - mat för små barn
 Babycafé för barn i åldrarna 0-12  
 månader. Veckans tema: Christin och Jen- 
 nika från BVC ger råd om mat för små barn.
 Plats och arrangör: Familjecentralen Lessebo,  
 onsdagar, kl. 10.00

22 Konsumentrådgivning
 Drop-in-besök på biblioteket där du kan  
 ställa frågor kring dina rättigheter  
 som konsument till Konsument Ljungby.
 Plats: Lessebo bibliotek, kl. 13.00-16.00 
 Arrangör: Lessebo bibliotek

25 Workshop bokvikning
 Med handledning av Camilla Gustafsson.  
 OBS! Begränsat antal platser, föranmäl dig  
 till biblioteket@lessebo.se eller 0478-125 66.
 Plats: Lessebo bibliotek, kl. 10.00-12.30 
 Arrangör: Lessebo bibliotek

29 Babycafé - samspel barn/vuxen  
 Babycafé för barn i åldrarna 0-12  
 månader. Veckans tema: Samspel barn/ 
 vuxen med Helén och Lotta.
 Plats och arrangör: Familjecentralen Lessebo,  
 onsdagar, kl. 10.00

 December
4 Släktforskarsnack  
 Diskutera källor, problem eller dela tips 
 med varandra. Med Margit Lorensson från  
 Kronobergs Genealogiska Förening. Ingen  
 föranmälan. 
 Plats och arrangör: Lessebo bibliotek, kl. 16-18

13 Babycafé - om infektioner  
 Babycafé för barn i åldrarna 0-12  
 månader. Veckans tema: Christina och Jen- 
 nika från BVC pratar om infektioner.
 Plats och arrangör: Familjecentralen Lessebo,  
 onsdagar, kl. 10.00

31 Nyårsrevy
 Premiär på nyårsafton. Flera föreställ- 
 ningar på hovmantorpsrevyn.se.
 Plats: Hovmantorps Folkets Hus, kl. 18.00 
 Arrangör: Hovnarrarna 

 Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 

Evenemangstips

Har du fler 
evenemangstips?  
Välkommen att anmäla dem på 
lessebo.se/evenemangstips !

 

Kolla på lessebo.se vad som 
händer i kommunen.  

Du kan också följa oss på 
Facebook och Instagram!

Håll också koll på Magazinet där vi finns 
med varje månad med  

evenemangstips och kommuninfo! 

Det är mycket som händer i vår kommun och i hela Glasriket! Besök lessebo.se,  glasriket.se, 
destinationkosta.se eller arrangörens hemsida för att hitta fler tips och information om evenemang. 

Har du synpunkter eller vill du anmäla fel?
Att lämna synpunkter och felanmäla är lätt att göra via vår  
hemsida. Gå in på lessebo.se och klicka på knappen “Synpunkter 
och felanmälan”. Välj vad det gäller: belysning, grönytor, vatten och 
avlopp, träd eller gator.  
Du kan också kontakta växeln via 0478-125 00, så hjälper vi dig!


