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Dags för val
Söndag den 11 september är valdag för valet till riksdag,  
region- och kommunfullmäktige 2022. 

Förtidsröstning arrangeras i samtliga kommunens 
tätorter under perioden 24 augusti till 11 september. 

Exakta tider och platser för röstning kommer att 
meddelas på www.lessebo.se samt på det röstkort du 
får i brevlådan under augusti 2022. Läs mer om valet på 
www.val.se

Vår kommun – en del av 
världen
Det finns mycket att säga om hur detta  
årtionde inletts. Efter två år med corona och nu med 
ett pågående krig i vårt närområde så är det tydligt att 
Lessebo kommun är en del av världen och att vi  
påverkas av det som händer runt omkring oss oavsett 
om vi vill det eller inte.

När vi skriver detta i april 2022 så känns det som vi 
kommit ur den värsta delen av pandemin även om inte 
myndigheterna helt blåst faran över. Vi har samtidigt 
fått ett antal nya personer till vår kommun som kommit 
från Ukraina på grund av det krig som pågår där. 

Lessebo kommun har en lång tradition av att ta emot 
flyktingar och nya invånare när behov så finns. Oavsett 
om man kommer nu från Ukraina eller om man kom för 
några år sedan från Syrien, Afghanistan eller Somalia 
så hoppas vi att man ska trivas och känna sig  
välkommen hos oss.  

Behov av investeringar 
Vi har investerat mycket de senaste åren i skolor och 
förskolor. Fler barn och gamla lokaler har gjort att 
vi satsat mycket där. Vi ser även framåt behov av att 

investera. Det gäller våra boenden för äldre där 
det finns investeringsbehov och där olika förslag 
diskuterats och där förändringar nu är uppe för 
beslut.

Lessebohus har också fastigheter med behov av 
investeringar i sitt fastighetsbestånd och idag en 
ekonomi som inte tillåter detta. Förslaget som bolaget 
har är att sälja en betydande andel av sina lägenheter 
för att kunna säkra bra bostäder på sikt. Även detta är 
ett beslut som kommer behandlas nu under våren.  

I detta extra tjocka nummer av Kommunnytt hoppas 
vi du hittar intressant läsning och en insyn i vad som 
händer i kommunen. 

Brev från Christina och Lars

Christina Nyquist, kommunchef
Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande
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Biblioteket
Det händer på biblioteket!

Sagosommar
Läs tillsammans och få en magisk sommar. Barn från 
0 år till de som slutat F-klass kan vara med. Hämta 
ett läshäfte på ditt bibliotek. När ni tillsammans läst 8 
böcker får ni hämta en bokgåva. Varje barn kan delta 
med max två häften. 

Sagosommar varar mellan 13 juni - 31 augusti.  

Sommar- 
öppettider
Under vecka 18-35 har 
vi begränsade  
öppettider. Håll utkik på 
vår hemsida för att se 
aktuella öppettider för 
just ditt bibliotek vecka 
för vecka. 

Röda dagar har vi stängt.  
Vid helgdagar kan  
öppettiderna vara något 
begränsade.

Sommarbokstävling
För dig som går i åk 1-6 finns det i 
år en Sommarbokstävling!  

Läs 8 böcker, fyll i ditt läshäfte 
och var med och tävla om fina 
bokpriser. Du kan delta med max 
två häften. 

Sommarbokstävlingen varar 
mellan 13 juni – 31 augusti.   

Snart meröppet på 
Hovmantorps bibliotek 
Meröppet innebär att du kan besöka biblioteket även 
utanför de ordinarie öppettiderna. Du låser upp med 
din personliga tagg och kan gå in och låna böcker den 
tid som passar just dig. Du kan använda din tagg för 
att besöka biblioteket alla dagar klockan 8.00-20.00. 

Om du behöver personlig service är du välkommen 
att besöka biblioteket under våra öppettider då 
personal finns på plats.

Håll utkik på hemsidan för att se när vi öppnar för 
meröppet!

Följ Lessebo bibliotek på 
Facebook och Instagram!

Sommarlån
För att riktigt kunna njuta av din sommarläsning 
så får du automatiskt längre lånetid när du lånar 
under juni och juli. I stället för fyra veckor så får 
du behålla dina lån i sex veckor (gäller ej fjärrlån).  

Ska du däremot resa bort så kan du frysa dina 
reservationer. 

Fråga oss på biblioteken om du vill veta mer! 
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Vilka är vi som jobbar på 
Daglig verksamhet?
Daglig verksamhet i Lessebo ger en 
meningsfull sysselsättning för personer 
inom LSS. Det är till för personer som har 
en funktionsnedsättning. I Lessebo finns 
runt 25 arbetstagare som deltar i Daglig 
verksamhet. Man kan delta från att man 
går ut skolan till att man går i pension. En 
del bor i gruppbostad, andra i boende inom 
servicebostad eller så bor man ute i  
samhället i egen lägenhet. 

Sammanlagt finns det 6 tjänster inom Daglig 
verksamhet. Arbetsledarna försöker att hitta 
arbetsuppgifter som är individanpassad för 
olika personer. Det ska vara ett utvecklande, 
rehabiliterande och meningsfullt arbete.

Hör vad personalen och arbetsdeltagarna själva berättar om vad de gör på dagarna:

”På daglig verksamhet erbjuder vi många olika aktiviteter som anpassas utefter brukarens behov. En av dem är till 
exempel att vi hjälper en del av kommunens olika verksamheter med att köra återvinning till tippen. Vi hjälper lokala 
föreningar och företag med viss inomhus skötsel men även utomhus, så som räfsning, klippning av träd, skottning och 
städning. Några av oss åker även ut till stallet och tar hand om djuren så som matning och mockning. Några arbetslag 
bakar och lagar mat två gånger i veckan.

Det finns även möjlighet att köpa olika alster som görs på daglig verksamhet så som betongsaker, tygkassar,  
barnmössor, tändblock och reflex tofsar.

I januari startade vi upp café i kommunhuset. Vi driver det själva och tycker att det är jätteroligt. Här säljer vi bland  
annat frallor, kaffe och kakor och tar upp beställningar till olika möten.”

Daglig verksamhet

Du som invånare eller företagare i Lessebo kommun har nu fler digitala möjligheter att utföra dina ärenden hos oss. 
Sedan ett halvår tillbaka har vi lanserat fler e-tjänster där en mängd ärenden kan genomföras helt papperslöst. Till 
exempel kan du ansöka om insatser via socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst, och om bygglov. En av de populäraste 
e-tjänsterna är den där man rapporterar sin vattenförbrukning.  

De allra flesta besöker idag Lessebo kommuns hemsida via en smart telefon och andelen ökar hela tiden. Du kan  
såklart fortfarande också besöka kommunen eller ringa till oss då olika kontaktsätt passar olika personer.

Du vet väl om att du kan få dina fakturor 
som e-faktura?
För ett antal tjänster kan du betala via e-faktura. Du kan betala 
barnomsorg, kulturskola, äldreomsorg, vatten och avlopp samt 
fjärrvärme via e-faktura. Du anmäler e-faktura i din internetbank, 
där du kan göra val utifrån vilken tjänst du använder.

 För barnomsorg, kulturskola, äldreomsorg med mera,  
 välj: Lessebo kommun

 För vatten och avlopp, välj: Lessebo kommun VA

 För fjärrvärme, välj: Lessebo Fjärrvärme AB

!
Våra e-tjänster hittar  
du på lessebo.se

.

.

.

Digitala tjänster
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Ukraina

Lessebo kommun tar emot 
flyktingar från Ukraina  
Det finns ett stort engagemang både bland föreningar, 
företag och privatpersoner och många har hört av sig om 
att hjälpa till. Flyktingar från Ukraina omfattas av EU:s 
massflyktingsdirektiv. Det innebär till exempel att barn har 
rätt till skola men inte skolplikt. Det innebär också att man 
som flykting måste anmäla sig till Migrationsverket för att 
omfattas av samhällets stöd.  

Som medborgare i Ukraina har man också rätt att befinna sig  
i Sverige i tre månader som turist. Då har man ingen 
skyldighet att berätta att man finns här. Det är alltså även nu 
i maj svårt att veta exakt hur många personer som tagit sin 
tillflykt till Sverige eller till Lessebo kommun.   

Det bor flyktingar från Ukraina i lägenheter som Lessebohus 
hyr ut till Migrationsverket. Det finns också barn som går i 
skolan i Lessebo kommun. Lessebohus hyr sammanlagt ut 
knappt 90 lägenheter till Migrationsverket och i dessa bor 
flyktingar från flera olika länder. Under april organiserades 
också mötesplatser för flyktingar från Ukraina, en i varje ort.  

Det är viktigt att vara källkritisk mot den information som 
sprids. Försvarsmakten bedömde i början på april att risken 
för väpnat angrepp mot Sverige är låg. Däremot varnar 
myndigheterna för ökad risk för cyberattacker, så det är bra 
att se över sina lösenord och sin egen IT-säkerhet. Flyktingar 
har också en större risk för att bli utsatta för människohandel 
och andra brott. Ser du något, ska detta meddelas 
myndigheterna.

Trygga vuxna sökes  
Vill du ställa upp för ett barn, en tonåring eller vuxen som 
behöver stöd? Är du bra på att skapa kontakt, lyssna eller 
aktivera andra? Då kanske ett uppdrag som kontaktperson, 
kontaktfamilj eller familjehem vore något för dig eller 
tillsammans med familjen? Uppdragen kan se väldigt olika 
ut. Ibland är det barnen som behöver stöd, ibland är det en 
förälder som behöver avlastning. 

Det kan komma ensamkommande barn från Ukraina 
och då kommer även behovet av gode män att öka. Vi 
söker nu vuxna och familjer som vill göra en insats som 
kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. 

Vill du hjälpa till?
Det finns många som vill hjälpa de som har drabbats 
av kriget i Ukraina. På vår hemsida har vi samlat 
information kring hur du kan bidra. 

Läs mer på lessebo.se/ukraina

På www.lessebo.se/kontaktfamilj kan du läsa mer och 
anmäla ditt intresse. För mer information om god man 
kan du läsa mer på www.vaxjo.se/godman

Kontaktperson, kontaktfamilj eller 
familjehem - vad passar dig?
En kontaktpersons uppdrag är att stötta ett enskilt barn, 
tonåring eller vuxen i olika sociala situationer. Många 
gånger handlar det om barn eller ungdomar som behöver 
en god vuxen förebild eller särskilt stöd för att bryta en 
socialt isolerad tillvaro till exempel genom biobesök, utöva 
någon idrott, fika på kondis, gå skogspromenader etc. 

Som kontaktfamilj tar man emot barn i hemmet en eller 
flera vardagar eller helger/månad. Syftet är framför allt 
att barnet får vara med i familjens normala dagliga rutiner 
och får ta del av de aktiviteter man normalt skulle ha gjort 
ändå.  

Ett familjehem är en familj eller ensamstående vuxen 
som tar emot ett barn eller tonåring i sitt hem för vård 
och fostran. Tanken är att den som placeras blir en 
familjemedlem för kortare eller längre tid. Föräldraskapet 
för den unge delas i de flesta fallen mellan de biologiska 
föräldrarna, familjehemmet och socialtjänsten.
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För företagare

Tryggare Lessebo

Save the date - välkommen till 
årets näringslivsgala!
Höstens näringslivsgala kommer att gå av stapeln den 
8 september och inför galan bjuds alla företagare i 
kommunen in. 

Som vanligt bjuder vi på intressanta föreläsningar, 
prisutdelning och kanske framför allt får du möjlighet att 
träffa och nätverka med andra företagare. 

Galan kommer att gå av stapeln på Kosta Art Hotel. 

Vill du utveckla din företagsidé? 

Näringslivskontoret är till för dig som är företagare eller 
vill bli. Har du en idé som du vill utveckla, drömmer du 
om att kunna försörja dig på din passion? Vi hjälper dig 
att komma i kontakt med andra företagare och lotsar 
dig gärna rätt i djungeln – allt för att dina idéer ska 
kunna bli verklighet. 

Näringslivskontoret medverkar i ett antal projekt som 
ska stödja och utveckla näringslivet i kommunen bland 
annat samverkan mellan skola och näringsliv.

NyföretagarCentrum.se
Nyttig sida för nya företag eller dig som går i tankar 

 att starta eget.

Coompanion.se 
 En bra sida för dig som funderar på att starta 

 ekonomisk förening.

ALMI företagspartner Kronoberg 
 För dig som vill utveckla ditt företag. Många bra 

 kurser och informationstillfällen.

 Verksamt.se 
 Samlad information och service från myndigheter  

 till företag. Innehåller information från  
 Företagarguiden och verktyg och e-tjänster som  
 underlättar för dig som driver eller vill starta  
 företag.

Brottsförebyggande arbete växlas 
upp
Trygghetsfrågorna är viktiga för många invånare och på 
Lessebo kommun har frågorna hög prioritet. Samarbetet med 
polisen är tät och har blivit än mer tydlig den senaste tiden. 
Polis patrullerar dagligen Lessebo kommun.  

- Polisen arbetar med att lagföra dem som begår brott och de 
kommer fortsätta med det, säger Patrik Itzel som arbetar med 
trygghetsfrågor på Lessebo kommun. Det är viktigt att anmäla 
om man blir utsatt för brott så att polisen kan sätta in sina 
resurser på bästa sätt.  

Det förebyggande arbetet kommer nu växlas upp framförallt 
riktat mot ungdomar. Polisen finns med men de viktigaste 
aktörerna finns i kommunen med skola, socialtjänst och 
fritidsverksamheter.  

Överlag är det tryggt att bo i Lessebo kommun men i en del 
undersökningar så visar sig otryggheten som bland annat 
handlar om risken för inbrott.  

- Vi kommer arbeta brett och förutom kommunens insatser 
behövs trygga vuxna som kan bidra till exempel genom 
grannsamverkan och vuxenvandrare, säger Patrik Itzel. 

• 

• 

• 

• 
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Våra unga och äldre

Är du mellan 16 och 29 år och utan 
sysselsättning? 
- SUVAS kan hjälpa dig
SUVAS är en förkortning på Samordning till unga som varken 
arbetar eller studerar. Det är ett samarbete mellan barn –och 
utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och 
socialförvaltningen i Lessebo kommun. 

Vi vänder oss till dig som exempelvis hoppat av studier, är 
arbetslös eller har psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik 
eller en funktionsnedsättning. Mål för SUVAS  är att vägleda 
ungdomar tillbaka till sysselsättning och ett självständigt liv 
genom att erbjuda rätt stöd och insatser utefter individens 
behov. - Vi kommer att diskutera vad ungdomen behöver för stöd 
och verkligen försöka att skräddarsy hjälp eller åtgärder, säger 
Pontus Gill som jobbar som skolkurator/KAA-samordnare. Vi vill förhindra att problemen blir större och att ungdomar i 
kommunen hamnar mellan stolarna med risken på försämrad hälsa och utanförskap.” 

Vill du prata med oss? Kontakta Pontus Gill på 0478-126 68 eller via kaa@lessebo.se eller ring psykiatrisjuksköterska Anna 
Maria Lindblom på 0478-125 72 eller mejla till henne, annamaria.lindblom@lessebo.se

Trygghetsboende för äldre
Nu finns en nyhet om du har behov av stöd eller boende när du blir äldre. Det finns följande möjligheter i Lessebo 
kommun.  

 1. Bo kvar i din bostad, kanske med bostadsanpassning.  

 2. Hyr lägenhet i seniorboende.  

 3. Om du har riktigt stora behov av omsorg och stöd kan du ansöka om särskilt boende. 

I samtliga alternativ kan du efter beviljad ansökan få insatser inom vård och omsorg. 

Lägenheter till seniorer
Lessebohus har inrättat en separat kö för personer över 55 år. Det är helt vanliga lägenheter med ökad 
tillgänglighet. Det betyder till exempel att det är badrum där man kan komma in med en rollator eller rullstol, det 
finns inga trösklar och hiss finns om det är flera våningsplan.  

Dessa lägenheter är inte särskilt boende och det behövs inte något myndighetsbeslut för att få hyra någon av 
lägenheterna. Förutom de sedvanliga kraven för att hyra lägenhet hos Lessebohus så ska man ha fyllt 55 år. 

Lessebohus har valt att göra följande adresser till seniorboende:  

 Lessebo Vikingagatan 1 - 14 lägenheter 

 Hovmantorp kvarteret Bore - totalt 58 lägenheter 

 Kosta Granvägen 2 - totalt 12 lägenheter 

 Skruv Storgatan 45 - totalt 5 lägenheter  

För att ansöka om lägenhet ställer du dig i kö 

hos Lessebohus via lessebohus.se eller via 

telefon 0478-128 20.

Pontus GIll, skolkurator/KAA-samordnare, och Anna Maria 
Lindblom, psykiatrisjuksköterska, jobbar med ungdomar.
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Vilda djur

Änderna hittar sin egen mat 
Att mata änder i tätbebyggelse leder till problem för fåglar, 
människa och miljö:

о	 Änder bosätter sig vid platsen och förstör vegetationen.
о		Platsen solkas ned av avföring.
о	 Råttor och andra skadedjur lockas till platsen där mat slängs ut.
о	 Platsen blir skräpig.
о	 Änderna slutar leta egen föda.

 Tänk på följande...
о	 Änder är flyttfåglar men på grund av utfodringen flyttar de inte 
 under vinterhalvåret.
о	 Undvik att mata fåglarna med bröd. De blir mätta men brödet  
 innehåller inte den näring fåglarna behöver. 
о	 Ge frön eller frukt istället.
о	Mata inte på marken utan kasta ut frön eller frukt i vattnet.
о	Mata endast med begränsade mängder för att bibehålla  
 fåglarnas naturliga beteenden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att sätta upp skyltar med 
en uppmaning om att inte mata änderna i våra tätorter.  Tack för att 
du tar hänsyn!

Fotograf: Erika Gülich

Så skyddar du din tomt från vildsvin
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur men nattetid kan de söka 
sig till våra trädgårdar för att böka i jorden i jakt på föda. Kommunen 
har en begränsad möjlighet att hjälpa till när detta sker. Det finns 
dock flera saker som du som fastighetsägare kan göra för att minska 
risken för problem:

Ta bort fallfrukt och fågelfrö
Precis som andra djur trivs vildsvinen där det finns lättillgänglig 
föda. Det är därför viktigt att inte låta fallfrukt ligga kvar på 
gräsmattan eller lägga ut fallfrukt och trädgårdsavfall i närliggande 
skogspartier. Det bästa är såklart att njuta av frukten som du har 
i trädgården. Om det är stora mängder kan du bjuda grannar och 
kollegor. Den fallfrukt som eventuellt blir över bör du slänga med 
trädgårdsavfallet eller lämna på återvinningscentral.

Skydda din trädgård med staket
När man gjort allt man kan genom att plocka bort det som lockar, 
som fallfrukt etc., då är det oftast mer effektivt att fysiskt stänga  
ute vildsvinen. Sätt upp staket, stängsel eller elstängsel.

Rigga störningar
En ensligt belägen stuga där det inte finns människor hela tiden 
kan bli mer utsatt då det inte finns någon störning eller risk för 
vildsvinen att vara där. Då kan belysning, ljud, luktmedel eller 
liknande fungera för att skrämma eller störa vildsvinen.

Meddela oss om du sett vildsvin i tätorterna
Kontakta samhallsbyggnadsförvaltningen via vår e-tjänst. Vi 
meddelar då våra kommunala skyddsjägare, som på sin tur kan följa 
vildsvinen och hur de rör sig i vår kommun. 

Läs mer om ditt ansvar som privat fastighetsägare  
på vår hemsida.
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Språk- och kunskapsutvecklande arbete på förskolorna
Förskollärare Anna Edberg har en projekttjänst på förskolorna i Lessebo. Annas uppdrag är att 
driva det språk- och kunskapsutvecklande arbetet på förskolorna. Projektet är ett samarbete med 
Skolverket och spänner över tre terminer. Egentligen skulle det vara fyra terminer men tjänsten 
tillsattes i januari vilket betyder att Anna arbetar med två förskolor, Galaxen och Violen i Lessebo.

Skälet till att projekttjänsten har kommit till är att öka kunskapen om flerspråkighet samt det språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssättet vilket på sikt ska leda till höjd måluppfyllelse i skolan. 

Målområden i projekttjänsten är öka samverkan med vårdnadshavare, följa och dokumentera barns 
språk- och kunskapsutveckling och språkutvecklande arbetssätt. Språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt gynnar alla barn, oavsett ursprungsspråk!

Anna har också fokus på personalens kompetenshöjning och att stötta verksamheten.  
-Det görs redan väldigt mycket men ibland behöver man ögon utifrån och utvidga det man redan  
gör och framför allt sätta ord på det, säger Anna.

Exempel på hur arbetet ser ut i praktiken på förskolorna
- Vi har ett dokument som vi använder till de flerspråkiga barnen. Det är en kartläggning som görs 
en gång om året för att se hur barnen använder sina språk, på förskolan och i hemmet.  Vi är i 
uppstarten med att börja med fokusord på förskolan. Det är begreppsord som är betydelsefulla 
inom ett särskilt tema/område. Vi tar fram orden tillsammans med barnen. Vi kommer också att ta 
hjälp av vårdnadshavare att översätta orden så att man kan arbeta med dessa hemma. Att lyfta fram 

fokusord är att skapa tydlighet i språket, att kunna 
begrepp är viktigt! säger Anna.

Inför nästa termin är tanken att få mer systematik 
i arbetet. Även att skapa en grupp med pedagoger 
som blir som ambassadörer.  
- För detta måste leva kvar även då projekttiden är 
slut, framhåller Anna.

Detta händer på våra förskolor

Exempel på fokusord

Två exempel på fokusord i 
lärmiljön på förskolan Violen: 

- Alla får åka med 

-  Bygg och konstruktion. 

På väggen hänger ett ordmoln 
med fokusord. 

Lärmiljö - Alla får åka med

Lärmiljö - Bygg och konstruktion

Pedagog Lessebo

På bloggen Pedagog Lessebo kan du läsa 
mer om Annas arbete. Här kan du även ta 
del av andra goda exempel från förskolor 
och skolor i Lessebo kommun. Bloggen 
hittar du på lessebo.se

Kapprumsbibliotek på 
förskolorna
Biblioteket i Lessebo kommun erbjuder 
just nu kapprumsbibliotek på förskolorna i 
kommunen. 

På bokpåsarna hänger lappar om vilka böcker 
kassarna innehåller, på vilket språk samt vilken 
ålder böckerna riktar sig till.

1. Välj en bokpåse. Kolla på lappen vad påsen  
 innehåller.
2. Låna hem påsen, lånetid är 14 dagar.
3. Läs och mys tillsammans.
4. Lämna tillbaka påsen till förskolan. Låna  
 gärna hem en ny påse.

Förskollärare Anna Edberg som driver 
språk- och kunskapsutveckling på 
förskolorna
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Bygga och bo

Sök bygglov för 
semesterbygget
Går du i tankarna om att bygga 
eller göra ändringar på ditt hus 
i sommar? Då kan det vara dags 
att söka bygglov.

Bygglov behövs enligt plan- och 
bygglagen för att bygga nytt, 
bygga till eller för att göra 
vissa ändringar. Kommunen är 
tvungen att ta ut sanktionsavgift 
vid brott mot plan- och 
bygglagen.

Tänk på att kolla upp i god tid 
om du behöver söka bygglov 
eller göra en anmälan så att du 
hinner få besked i tid till att du 
vill börja ditt projekt. 

Har du behov av 
bostadsanpassning?
För att ha möjlighet att bo kvar och 
vara självständig i sin bostad vid en 
funktionsnedsättning, till exempel 
rörelsehinder, synnedsättning, dålig balans 
eller nedsatt minne, kan man ansöka om 
bostadsanpassningsbidrag.

Det kan exempelvis vara att byta badkar till 
duschplats, ta bort trösklar, sätta ramp eller 
räcke i trappa, bredda dörröppningar eller 
installera spistimer. Det ska finnas en tydlig 
koppling mellan funktionsnedsättning och de 
åtgärder som behöver göras och det ska heller 
inte gå att åtgärda på annat sätt, som med 
hjälpmedel eller träning.

För att få bostadsanpassningsbidrag behövs ett 
intyg från en arbetsterapeut eller läkare som 
kan styrka att anpassningen är nödvändig. 

För dig som vill bygga nytt!
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under mars 
och april månad arbetat med att färdigställa fyra 
villatomter i västra Hovmantorp på Västergatan. 
Tomterna beräknas kunna säljas innan sommaren 
och kommer att fördelas via den kommunala 
tomtkön. 

Det planeras även för nya villatomter vid Wergels 
väg i nordvästra Hovmantorp. Detaljplanen, som 
är i slutskedet av detaljplaneprocessen, syftar till 
att skapa utrymme för fem nya villatomter i direkt 
anslutning till ett redan utbyggt område med god 
tillgänglighet till service, natur och kollektivtrafik.
 
Redan nu finns det villatomter som är tillgängliga 
för direktköp. Du hittar alla våra villatomter i 
kommunen på vår digitala tomtkarta som finns på 
vår hemsida. 

Vid Wergels väg i nordvästra Hovmantorp planeras det för fem nya villatomter

Kommunal tomtkö 
Lessebo kommun växer och efterfrågan på tomter för nybyggnation är stor. Därför har det upprättats en kommunal tomtkö. 
Syftet är att på ett rättvist sätt förmedla kommunens tomter för småhus till privatpersoner som ämnar att bygga ett bostadshus.  
I samband med ansökan om plats i tomtkön erlägges en anmälningsavgift på 100 kronor. Anmäl dig via vår e-tjänsteplattform 
som du hittar på vår hemsida.  

Läs mer om de antagna reglerna för den kommunala tomtkön samt Lessebo kommuns nya tomtpriser på vår hemsida. 

Har du frågor om våra villatomter eller vår tomtkö? Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på samhallsbyggnad@lessebo.se 
eller via växeln 0478-125 00.  

Kontakta våra bygglovshand-
läggare via växeln 0478-125 00 
vid frågor om ditt planerade 
semesterbygge eller boka tid 
för bygglovsrådgivning via vår 
nya e-tjänst. 

Har du behov av att ansöka om 
bostadsanpassningsbidrag kan du ta kontakt 
med kommunens reception på 0478-125 00. 
Använd gärna vår nya e-tjänst för att ansöka 
om bostadsanpassningsbidrag. 

W
ergels väg

Kust till kustbanan

Storgatan Området Törnrosa
- under byggnation

Järnvägsstation  
och bussterminal

Sjön Rottnen

Västergatan

Området Udden
- under byggnation
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För dig som funderar på att skaffa solceller 
eller elbilsladdare  
Du vet väl om att du kan få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för att installera grön teknik?  
Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent vid installation av system för lagring av  
egenproducerad el eller av laddningspunkt för elfordon. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag och du kan få 
som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. 

Tänk också på att företaget du anlitar måste vara godkänt för F-skatt för att kunna få utbetalning för grön teknik. 

Vill du ha mer information om vårt  
energi– och miljöarbete kontakta Samhällsbyggnads-
förvaltningen på samhallsbyggnad@lessebo.se

Miljörutan

Vatten och miljö

Ska du fylla poolen till 
sommaren?
Har du byggt en ny pool eller har en befintlig som det är 
dags att fylla till sommaren? Då ska du tänka på följande:

 Vara uppmärksam när du fyller din pool på att slangen 
 inte hamnar under vattenytan. Då finns det risk för att 

 det blir baksug i vattenledningen och poolvattnet sugs 
 ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.

 Fylla upp din pool långsamt och gör det gärna nattetid 
 när övrig vattenförbrukning är lägre.

 VA-enheten kan komma att lämna ytterligare  
 anvisningar om när och hur påfyllningen av din pool får 

 ske för att undvika problem i vattenleveranserna.

 Om du ska fylla på din pool eller bassäng med mer 
 än 2 000 liter vatten ska vattenuttaget meddelas till 

 VA-enheten minst 5 dagar i förväg.

Vid ytterligare frågor når du VA-enheten på samhallsbyggnad@lessebo.se eller via växeln 0478-125 00. Använd gärna vår e-tjänst  
för att meddela oss om du ska fylla din pool till sommaren.

Smarta vattenmätare
Under vintern har VA-enheten på Lessebo kommun påbörjat installation av nya 
smarta (fjärravlästa) vattenmätare i Skruv och vid nybyggnationer. 

Vattenmätaren säkerställer att ni som kund blir debiterade för rätt 
vattenförbrukning. Den har också inbyggd läckagevarning som kan ses i displayen på 
mätaren. En eventuell läcka eller rinnande toalettstol kan upptäckas i tidigt skede. 
Vattenmätaren är digital vilket gör att Lessebo kommun kan läsa av förbrukningen 
antingen med uppsatta master i området eller med bil som passerar fastigheten.

Just nu är det komponentbrist på vattenmätarna vilket innebär att vi inte kan byta fler 
under året. Arbetet med att byta ut vattenmätarna i kommunen beräknas ta minst  
5 år. 

När det är dags för din fastighet att få ny mätare kommer VA-enheten att kontakta er.

Läs av din vattenmätare
Lämna din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre 
med din verkliga förbrukning. Lämpligt intervall kan vara en gång i kvartalet. Enklast 
är det att lämna mätarställningen via vår e-tjänst som du hittar på vår hemsida. 

• 

• 

• 

• 



Lessebo kommun, 365 80 Lessebo 
www.lessebo.se 

Upplev kommunen

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

 

Du kan också följa oss på 
Facebook och Instagram!

Kolla på lessebo.se vad som 
händer i kommunen. 

Upptäck kommunen i 
sommar!
Utöver turistbyrån på kommunhuset i Lessebo 
kommer även flera så kallade infopoints att finnas tillgängliga nu i sommar. 
Där kan besökare ställa frågor om närområdet och platserna bemannas av 
bland annat våra feriearbetande ungdomar.  
Här hittar du våra infopoints:

Sommarkulturhuset
Kom till Kulturhuset 51:an i Lessebo och lär känna 
nya vänner. Under tre veckor i sommar kommer 
Kulturhuset 51:an att hålla öppet för alla. 

Vecka 24-26 kommer fritidsgård, bibliotek och  
kulturskola att bjuda på diverse prova på-aktiviteter. 

Ta en fika och sitt på innergården, låna en bok och 
prata med fritidsledare, eller häng med på olika 
arrangemang. Välkomna!

Varmt välkommen till 
Kulturskolan i Lessebo!

Vi har undervisning i dans, teater, blåsinstrument, 
stråkinstrument, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk, 

digitalt skapande och sång.

För mer information och kontaktuppgifter till 
respektive lärare klicka in på 

www.lessebo.se/kulturskolan

Bilden är tagen av eleverna i digitalt skapande.

Nationaldagen 2022
Kom och fira nationaldagen med oss på Intaget i Lessebo. Måndagen den  
6 juni 2022 kl. 11.00-13.00. Vi hissar svenska flaggan, delar ut kultur- och 
fritidspris, välkomnar nya svenska medborgare, ansiktsmålning finns på plats 
med mera. Vi bjuder på kaffe!

Scensommar
Scensommar och barnkultur kommer till Lessebo kommun!

 6/7 Hovmantorp
 20/7 Lessebo 

 26/7 Kosta

Scensommar bjuder på föreställningar riktade till barn och familjer och kan 
vara allt från musik, dans, teater, nycirkus och stand-up. Alltid under bar 
himmel och med fri entré! Scensommar genomförs i samarbete med Region 
Kronoberg och länets övriga kommuner.

Mer info om programmet 
kommer via lessebo.se eller på 

Scensommars hemsidor.

Skrufs Glasbruk
Kosta Outlet
Kosta rental center
Handpappersbruket i 
Lessebo

Biblioteket i Lessebo
Folkets hus i Hovmantorp
Bergdalahyttan
Amerikarummet i Ljuders 
församlingshem

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 


