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...kan du följa de politiska besluten och läsa protokoll 
från fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. 

...kan du lämna synpunkter och felanmäla till 
exempel gatlyktor som inte fungerar.

...hittar du blanketter och länkar till en mängd olika 
ärenden som kommunen arbetar med. 

Tips! På lessebo.se...

Tyck till!
Jag börjar denna ruta i en lite allvarligare ton. 
Sommarens skadegörelse är något som verkligen inte ska 
förekomma i vår kommun. Kontakterna har varit många mellan 
kommun, berörda av skadegörelsen, polis och skola. Kommunen 
har bland annat stängt av wifi mellan kl. 19.00-07.00 på ett antal 
platser samt haft kontakt med föreningar. Vi kan tillsammans 
göra en hel del, men jag vill också understryka att man som 
förälder har ansvar för vad ens barn gör och vilka tider som de 
är ute. I värsta fall kan det bli tal om skadestånd för det som 
förstörs. 

Handpappersbruket
En glädjande nyhet nådde oss i slutet på augusti när 
Studieförbundet Vuxenskolan berättade att de är överens med 
ägarna till Handpappersbruket om att ta över verksamheten och 
göra den mer publik med diverse aktiviteter. Handpappersbruket 
är viktigt både som besöksmål och som bärande av en 300 år 
gammal tradition. Och som det beskrivs i detta Kommunnytt så 
är det jubileumsår och något som vi firar. 

Många besök
Det har varit många besök i vår kommun och i Glasriket under 
sommaren. Flera företag vittnar om detta. Vi vill att det ska bli 
fler, och därför är till exempel satsningar på Vilhelm Moberg 
och utvandrarbygden ett spår som Lessebo kommun och 
Emmaboda kommun samarbetar kring. Det är också glädjande 
att mountinbikespåret i Strömbergshyttan är färdigt och att den 

första tävlingen nu är genomförd. Vår natur och vårt friluftsliv är 
intressant för många, såväl invånare som besökare. 

Tuffare tider
De kommande åren kommer bli tuffare rent ekonomiskt. Flera 
kommuner har redan idag stora besparingskrav på sig vilket vi än 
så länge sluppit i Lessebo kommun. Vi ser däremot att  
kommande år kommer kräva att vi ser över fler kostnader  
och gör prioriteringar i verksamheterna. Samtidigt med detta 
arbetar vi med att öka servicen till alla invånare och företag. Vi 
kommer ta oss an frågorna kring en tuff ekonomi på ett  
ansvarsfullt sätt. 

Tyck till! Jag hoppas att vi ses på våra medborgardialoger i  
oktober. Och har du fått hem enkäten från  
Medborgarundersökningen så 
svara gärna på den. Vi vill veta 
vad du tycker. 

Till sist önskar jag alla invånare en 
fin höst! 

Christinas ruta

Christina Nyquist, kommunchef
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Vecka 44 - är det dags för LÄSLOV 2019! Eftersom 
läslovet sammanfaller med Halloween och 
Allhelgonaafton är det inte bara årets roligaste 
vecka, utan också årets läskigaste vecka. Det 
händer massor av roliga, spännande, mysiga och rysliga saker  
på biblioteken i Lessebo kommun, för små som stora. Veckan startar  
med Beppes experimentshow med Beppe Singer som är känd från  
Hjärnkontoret på SVT. Och fortsätter med Halloweenpyssel mini  
och Teknikskoj.  Vi avslutar veckan med Författarbesök av Ingela  
Korsell, medförfattare till den populära Pax-serien.

Biblioteket

Det händer på biblioteket!
Biblioteken i Lessebo kommun har många arrangemang som författarbesök, 
digital hjälp, bokcirklar, sagostunder och mycket mer. Allt är gratis! Under 
hösten uppmärksammar vi speciellt tre temaveckor: eMedborgarveckan, 
Läslov och Läsfest! 

Öppettider
HUVUDBIBLIOTEKET I LESSEBO 
Telefon 0478-125 66

Måndag   10 - 18 
Tisdag   10 - 13 
Onsdag   10 - 16 
Torsdag   12 - 18 
Fredag   10 - 16 
Lördag   10 - 13 

HOVMANTORPS BIBLIOTEK 
Telefon 0478- 128 08

Måndag, onsdag  13 - 18 
Tisdag   09 - 13 
Torsdag, fredag  13 - 16

KOSTA BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 12

Tisdag   10 - 13 
Torsdag   14 - 18

SKRUVS BIBLIOTEK 
Telefon 0478-128 10

Måndag  15 - 19 
Onsdag  15 - 18 
Meröppet, alla dagar i veckan 7 - 22

Röda dagar har vi stängt. Dag innan 
röd dag och vid storhelger kan  
öppettiderna vara något begränsade.

eMedborgarveckan
Vecka 41 - eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka 
där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Syftet är att öka 
den digitala delaktigheten och användningen av e-tjänster i 
Sverige! 

På biblioteken i Lessebo kommun erbjuder vi under veckan Digitalt först - digital 
hjälp på biblioteken, Digital bokcirkel och Prova på Green screen! 

Höstens nyheter! – välkomna in och 
reservera ditt exemplar!

För fler boktips följ Lessebo bibliotek via sociala medier 
med hashtag #lesseboläser 

Nyhet! Digitalt först - digital hjälp på biblioteken erbjuds nu i kommunens 
alla orter! För mer information se bibliotek.lessebo.se

För mer information och för att se vad som är på gång kan 
du titta i bibliotekets kalendarier på bibliotek.lessebo.se  
och följa oss biblioteket på sociala medier.

Vecka 47 - Läsfest Kronoberg är ett årligt arrangemang 
fullspäckat med läsfrämjande aktiviteter i Kronobergs 
län. I år uppmärksammar vi veckan med en föreläsning 
om Systrarna Brontës värld samt Författarbesök av 
Arkan Asaad. 

Arkan romandebuterade 2011 med ”Stjärnlösa nätter”. 
2014 kom uppföljaren “Blod rödare än rött” och förra 
året släpptes den tredje delen “Bortom solens strålar”. 
Romantriologin tar upp flera viktiga ämnen så som 
bortgifte, segregation, förtryck och rädsla för det 
okända. 

Foto: Petter Johansson



4

Info från Glasriket

Stort besök till Glasriket
I maj 2020 kommer ett stort besök till Glasriket. 
Det är den internationella organisationen GAS, 
Glass Art Society, som med tusentalet deltagare 
kommer besöka det småländska Glasriket. I 
organisationen finns många olika personer som 
arbetar med glas. Det är designers, tekniker och 
andra intresserade och kunniga människor. Basen 
för organisationen är i USA men vartannat år  
kommer dem till Europa. 2018 besöktes Venedig.

- Vi har förberett oss och samarbetat ett bra tag nu kring den här frågan, säger Bodil Askencrantz som är destinationsutvecklare 
på Lessebo kommun. Alla aktörer i Glasriket är viktiga och det kommer bli en mängd besök och seminarier runt om i hela  
området.

Tidigt i processen valde Region Kronoberg och Region Kalmar län att engagera sig i frågan och avsatte också resurser för att få 
konferensen att hamna i Småland. Nu är det Destination Småland som fått ansvar för genomförandet. Lessebo kommun har varit 
delaktig i processen som kommer väl i tid då det utvecklingsarbete som pågår i Glasriket tillsammans med företag och  
kommuner går in i sin slutfas.

- Vi är mer rustade nu för att ta emot besöken och kunna ge en bra och proffsig upplevelse, säger Bodil Askencrantz.  
Kommunerna vet mer vad det innebär att verka i besöksnäringen, fler säljbara produkter har tagits fram i företagen och ännu 
mer är på gång. Glasriket är redan idag en året-runt-destination som har goda möjligheter att bli en plats dit besökare kommer 
från hela världen och spenderar flera nätter.

Att GAS kommer till Glasriket bevisar också att området inte bara är en turistdestination. Med 13 aktiva hyttor som producerar 
glas sjuder aktiviteten i Glasriket tillsammans med det kulturella utbudet, naturen och handeln som också är viktiga i området. 
GAS konferens genomförs 20-23 maj 2020 med Kosta som bas.

Kontaktfamiljer sökes

Vill du göra en insats?
Lessebo kommun söker nu kontaktfamiljer. Som 
kontaktfamilj tar ni emot barn i hemmet.

Syftet är att barnet/tonåringen ska få vara med i vardagens 
rutiner och göra det som familjen normalt gör.

Ersättning utgår och i vissa fall utbildning. Er insats är 
välbehövlig! Vi är också i behov av kontaktpersoner och 
familjehem.

Är du intresserad? Hör av dig till Birgit Jonasson, på telefon 
0478-125 75 eller via mejl birgit.jonasson@lessebo.se  
Mer information finns på lessebo.se/kontaktfamilj

Visste du att...  
... det gäller en ny lag kring tobak från 1 juli i år? Det innebär bland annat rökförbud på fler platser  
som uteserveringar, vid busshållplatser och perronger, lekplatser och entréer som allmänheten  
har tillgång till. 
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Lustigkulla skolan

Pappersbruket 300 år!

Pappret firas av många
Den 31 augusti var det stort firande när Lessebo Paper hade öppet hus. 
Köerna var stundtals långa utanför pappersbruket i Lessebo med många 
nyfikna som ville se hur ett modernt pappersbruk är på insidan. 

Samtidigt blev det världspremiär för Science Gym – ett mobilt upplevelsecenter där digital 
teknik får barn och unga att röra sig mer. Invigde gjorde Carolina Klüft som från scenen 
i parken Intaget genomförde sjukampsuppvärmning och hälsade att hon tyckte det var 
fint att vara tillbaka i Småland på invigning. Carolina Klüft är idag generalsekreterare på 
Generation Pep som är en av medarrangörerna till Science Gym. 

300-årsfirandet fortsätter under september. Det är nu klart att Kungaparet besöker Lessebo 
den 26 september. Det är Lessebo Paper AB och Lessebo kommun som bjudit in och som nu 
är glada för det kungliga besöket. Mer information om besöket finns på lessebo.se. 

GBJ Bygg skapar Bryggan på Udden
Det blir GBJ Bygg som kommer bygga på Udden i Hovmantorp. I deras förslag 
knyter de an till den befintliga strukturen i området. 

Området vid sjön Rottnen har i flera år haft en färdig detaljplan för bostäder 
men marken har varit förorenad efter det glasbruk som fanns på platsen. 

Under hösten 2019 kommer GBJ Bygg göra en marknadsundersökning för att 
diskutera de framtida byggnationerna med intresserade människor. Sen är 
planen att bygglov ska sökas.

Foto: Carina Jensen

Skolan löste lärarkrisen med tydlig 
pedagogisk idé
Lärarbristen är stor i många kommuner och många rektorer 
i Sverige har haft svårt att rekrytera behöriga lärare.  På 
Lustigkulla skola har man lyckats lösa lärarkrisen genom att 
satsa på en tydlig pedagogisk inriktning.

Lustigkulla skola i Kosta hade tidigare låg behörighetsgrad, förra 
året hade man bara 18 procent legitimerade lärare. I dag är läget 
annorlunda då man har valt att fokusera på en tydlig pedagogisk 
idé som går ut på att man jobbar med ett språkutvecklande och 
formativt förhållningssätt där mål och syfte med undervisningen 
tydliggörs för eleverna så att lärandet känns mer meningsfullt för 
dem. 

På skolan praktiseras ”Teacher Learning Community” (TLC) som 
kortfattat går ut på att lärarna gör en genomförandeplan för 
aktiviteter i undervisningen, de andra lärarna får chansen att tycka 
till och reflektera tillsammans innan genomförandet.  

Efter genomförandet diskuterar man och utvärderar hur det har gått. Jobbar man med samma pedagogiska idéer så får 
undervisningen större genomslagskraft. -Den tydliga inriktningen har gett resultat i form av antalet legitimerade lärare som har 
rekryterats under det senaste året säger Roger Wisberg, rektor på skolan.
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Renovering Kosta och Skruv

Nya golv i köken i Kosta och Skruv
Under sommaren har Lessebo kommuns tillagningskök i Kosta och Skruv haft stängt för renovering under några veckor. 
Det har bytts golv – något som förbättrar köken avsevärt. På servicehuset i Kosta jobbar Mohamed Aid Alkhatib och han 
hade under kökets stängning fått ändrade rutiner.

Medborgardialog

- Maten som vi serverade under renoveringen tillagades i köket 
på Bikupan i Lessebo, berättar Mohamed Aid Alkhatib. Hos oss 
i Kosta har de äldre fått portionsförpackad mat under tiden 
köken renoverats.

Mohamed började på Lessebo kommun som timvikarie 2015 
och var då i flera av kommunens kök. Att vara på flera platser 
var spännande då det hela tiden var nya människor att träffa. 
Från 2018 har han fast jobb och spenderar den mesta tiden på 
servicehuset i Kosta.

En vanlig dag
- En vanlig dag innebär start på servicehuset och ibland så är 
jag på skolan och serverar. Om man jobbar kväll så förbereder 
man också mat till dagen efter. På fredagar förbereder vi 
maten inför lördag och söndag, säger Mohamed. Under veckan 
har vi olika teman; tisdagar är det fisk och torsdagar är det 
soppa. Det är likadant på både servicehuset och för skolan och 
förskolorna. Salladen bestämmer vi i köket, varje dag har vi 
minst fyra sorter.

En tydlig skillnad är dock att de äldre får efterrätt men det 
serveras inte i skolan. När det är som högst tempo i köket i 
Kosta så tillagar man mat för cirka 30 äldre personer på

servicehuset och mellan 11-14 som bor utanför servicehuset. 
Mellan 180-200 portioner till Lustigkulla skola. Till detta 
kommer maten till förskolan Edabacken i Kosta.

- En favorit bland barnen är köttfärssås med ost, säger 
Mohamed. Och morötter, det är nog den grönsak som går bäst.

Renoveringen av köken i Kosta och Skruv är nu avslutade. För 
Mohamed, kollegorna och för de boende på servicehusen 
innebär det att vardagen blir sig mer lik.

Mohamed Aid Alkhatib i Kosta.

Tyck till om din kommun! 
Var med och tyck till om din kommun. Under oktober genomför 
Lessebo kommun medborgardialog på temat boende och 
byggande. Efterfrågan på bostäder är stor och en fråga som 
engagerar många invånare. 

Under oktober genomförs också den stora Medborgarundersökningen 
där Statistiska Centralbyrån tillfrågar 800 personer i Lessebo kommun 
om en mängd olika frågor. Tillsammans med medborgardialogen så 
hjälper undersökningen kommunen att bli bättre. 

I oktober genomför Lessebo kommun träffar för medborgardialog i fyra orter i kommunen. Alla invånare bjuds in att diskutera och 
ställa frågor. Varje möte inleds med kort information. Alla möten äger rum mellan kl. 18.00-20.00. Fika och trevliga samtal utlovas. 
Välkommen!

2 oktober - Skruv Folkets hus

9 oktober - Kosta Folkets hus

16 oktober - Hovmantorps Folkets hus

23 oktober - Lessebo Folkets hus

Sista chans att skicka in till fototävlingen!
Vill du delta i vår fototävling och ha chans att vara med i kommunkalendern 
2020? Då är det nu dags att skicka in din bästa bild till foto@lessebo.se. 
Bilderna ska vara oss tillhanda senast den 1 oktober 2019. 

Läs mer om vad som gäller på lessebo.se/fototavling

Fotograf: Erika Güllich
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Grannsamverkan

Solcellstäta Vida

Tommy och Marita bor på en vackert belägen gård i Vida. Paret har 
länge pratat om att skaffa solceller men läget har inte känts rätt, förrän 
förra året då de slutligen bestämde sig för att investera i en  
anläggning. Det är framförallt deras stora miljöintresse som fick paret 
att ta beslutet, men även de ökande elpriserna. De började prata 
med grannarna, vilket ledde till att fyra gårdar gick ihop och gjorde en 
gemensam beställning. 

Anläggningen installerades i december 2018 och beräknas producera 9 700 
kWh per år. Fram till september i år har anläggningen producerat drygt  
8 500 kWh, så prognosen ser mycket god ut. 

De tycker att hela installationsprocessen har gått smidigt. Bolaget som 
har installerat anläggningen har förutom det praktiska också skött om det 
administrativa arbetet. Tommy och Marita är mycket nöjda med sin  
solcellsanläggning och känslan att producera sin egen el känns bra. Paret 
har avtal med Södra. Den överskottsel som de inte använder direkt i  
hushållet byts mot Södras medlemsel som de sedan får tillbaks under 
hösten och vintern. I framtiden planerar de att skaffa en elbil, som skulle 
laddas med egenproducerad el.

Med sitt stora miljöintresse ser de fram emot det nya insamlingssystemet av hushållsavfall. Äntligen kommer även vi i Lessebo kommun att 
kunna sortera vårt avfall och förpackningar vid tomten. De ser gärna också att kommunen fokuserar på att byta ut så mycket engångsartiklar 
som möjligt i sina verksamheter. 

Vill du kontakta vår energi– och  
klimatrådgivare? 
Ring Åsa Garp på 0478-125 13 eller 
mejla asa.garp@lessebo.se

Grannsamverkan i Lessebo kommun
Grannsamverkan är till för att skapa en bra kontakt mellan  
grannarna och öka säkerhetstänkandet. Genom Grannsamverkan  
minskar brottsligheten och tryggheten i området ökar. 

Det är ni som grannar som ansvarar för att bilda Grannsamverkan, men 
Lessebo kommun och kommunpolisen kan vara behjälpliga med  
information. Vill ni etablera Grannsamverkan kontakta 11414 och begär 
Grannsamverkan Lessebo.

För er som är intresserade så ordnar Lessebo kommun tillsammans med 
Polisen och Samverkan mot brott, Länsförsäkring Kronoberg  
uppstartsmöten under hösten:

14 oktober, kl. 18.00                      Hovmantorps Folkets Hus

21 oktober, kl. 18.00                      Kosta Folkets Hus

22 oktober, kl. 18.00                      Lessebo Folkets Hus   

4 november, kl. 18.00                    Skruv Folkets Hus

Miljörutan



Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 
www.lessebo.se 

 September
26 Pappret firar 300 år
 Kungen och Drottningen besöker Lessebo.  
 Läs mer på lessebo.se

26 Babysaga
 Kl. 10.00. Plats: Hovmantorps bibliotek.

30 Digitalt först- digital hjälp
 Kl. 14.00. Plats: Lessebo bibliotek.

30 Föreläsning Kickie Norrby
 Kl. 18.00. Kickie Norrby om sitt liv med  
 hundar.  Plats: Lessebo bibliotek.

  Oktober
1 Föreläsning Hitta din balans
 Kl. 18.30. Arrangör: Studieförbundet Vuxen- 
 skolan. Plats: Lessebo handpappersbruk.

2 En korg med berättelser
 Kl. 9.30. Plats: Skruvs bibliotek.

3 Föreläsning Släktforska i Karibien
 Kl. 18.00. Plats: Lessebo bibliotek.

6-30 Konstutställning
 Sex erfarna konstnärer från Hovmantorp  
 ställer ut. Plats: Kosta Folkets Hus.

7 Prova på Green screen
 Kl. 14.30. Plats: Hovmantorps bibliotek.

7 Släktforskarsnack
 Kl. 16.00. Plats: Lessebo bibliotek.

7 Nyhet! Digital bokcirkel
 Kl. 16.30. Plats: Hovmantorps bibliotek.

8 Berättarafton på Café Sinne & Smak
 Kl. 18.30-21.30. Ida Andersen berättar om  
 sin bok “I Oxögat”. Plats: Kosta Folkets Hus.

9 Skapa tillsammans i Skruv
 Kl. 15.30. Plats: Skruvs bibliotek.

9 Konsert på bio Metallica & San  
 Francisco Symphony
 Kl. 19.00. Plats: Hovmantorps Folkets Hus.

10 Prova på Green screen
 Kl. 14.30. Plats: Lessebo bibliotek.

10 Juristjour - juridisk rådgivning
 Kl. 16.00. Plats: Lessebo bibliotek.

10 Föreställning “TraLaLa - om helvetet vi  
 kallar livet” 
 Kl. 19.00. Arrangör: Lessebo riksteater- 
 förening. Plats: Hovmantorp Folkets Hus.

13 Författarkväll med Tina Persson
 Kl. 15.00. Arrangör: Studieförbundet Vuxen- 
 skolan. Plats: Lessebo handpappersbruk.

15 Barnvagnsbio
 Kl. 10.00. Plats: Lessebo bibliotek.

19, 20 Glasriket Glöder
  Läs mer på glasriket.se.

21 Digitalt först- digital hjälp
 Kl. 14.00. Plats: Lessebo bibliotek.

21 Släktforskarjour
 Kl. 15.00. Boka tid. Plats: Lessebo bibliotek.

22 Inspirationsföreläsning Martin Lidberg
 Plats: Allhallen i Hovmantorp.

24 Babysaga
 Kl. 10.00. Plats: Hovmantorps bibliotek.

24 Aktiekunskap för nybörjare
 Kl. 18.00. Plats: Lessebo bibliotek.

26 Höstmarknad
 Kl. 10.00-15.00. Plats: Bergdala.

27 Nallemässa
 Kl. 11.00-16.00. Plats: Kosta Folkets Hus.

27 Utställning Ljuders Konstförening
 Kl. 13.00-18.00. Plats: Skruvs Folkets Hus.

28 Beppes experimentshow
 Kl. 13.00. Arrangör och plats: Lessebo  
 riksteaterförening & Lessebo bibliotek. 

31 Teknikskoj
 Kl. 10.00. Testa teknik tillsammans på  
 bibblan! Plats: Lessebo bibliotek.

 November
2,3 Workshop Livsträd och Gong
 2/11 kl. 10-17 och 3/11 kl. 10-15 
 Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.  
 Plats: Lessebo handpappersbruk.

4 Släktforskarsnack
 Kl. 16.00. Plats: Lessebo bibliotek.

5 Föreställning ‘Så sant som det är sagt’
 Kl. 19.00. Arrangör: Lessebo riksteater- 
 förening. Plats: Hovmantorp Folkets Hus.

6 Digitalt först- digital hjälp
 Kl. 14.00. Plats: Hovmantorps bibliotek.

7 Workshop Kransbindning
 Kl. 18.00. Arrangör: Studieförbundet Vuxen- 
 skolan. Plats: Lessebo handpappersbruk.

12 Barnvagnsbio
 Kl. 10.00. Plats: Lessebo bibliotek.

16 Höstkonsert Kosta Musikkår
 Kl. 16.30. Plats: Kosta Folkets Hus.

18 Släktforskarjour
 Kl. 15.00. Boka tid. Plats: Lessebo bibliotek.

19 Föreläsning Systrarnas Bröntes värld
 Kl. 17.30. Plats: Lessebo bibliotek.

21 Babysaga
 Kl. 10.00. Plats: Hovmantorps bibliotek.

23 Workshop Yllebroderi
 Kl. 9.00. Arrangör: Studieförbundet Vuxen 
 skolan. Plats: Lessebo handpappersbruk.

27 Föreställning ‘Dansa med mig’
 Kl. 19.00. Arrangör: Lessebo riksteater- 
 förening. Plats: Hovmantorp Folkets Hus.

30 Adventskonsert Glasriket Symphonic Band
 Kl. 18.00. Adventskonsert, tillsammans  
 med kyrkans körer. Plats: Lessebo kyrka.

 December
2 Digitalt först- digital hjälp
 Kl. 14.00. Plats: Lessebo bibliotek.

2 Släktforskarsnack
 Kl. 16.00. Plats: Lessebo bibliotek.

26-30 Julcup 2019
 Inomhusturnering i fotbolll. Plats: Allhallen  
 i Hovmantorp.

31 Nyårskonsert Glasrikets Symphonic Band
 Kl. 12.00. Sångsolist är Veronica Hansen.  
 Plats: Allhallen i Hovmantorp.

31 Nyårskonsert Kosta Musikkår
 Kl. 12.00. Nyårskonsert. Arrangör: Kosta  
 Musikkår. Plats: Kosta Gamla hytta.

 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!

FILM I GLASRIKET Är du 
sugen på att gå på bio? Ladda  
ner appen via filmiglasriket.
se för att se vilka filmer som 

visas i din ort!

Glasriket Glöder

19-20 oktober

Spänning & Mystik
När kvällarna blir mörkare och den klara höstluften kallare, sprider sig 
ett glödande sken över Glasriket. Ljuset och värmen från glasugnarna 
skapar spänning och mystik. Välkommen att besöka Glasrikets glas-
bruk och hyttor. Kom in från mörkret och kylan, värm dig vid ugnens 

strålande hetta och beskåda glasblåsarnas ädla konst.

Läs mer om helgen på: www.glasriket.se

Save the date

Medborgardialog - var med och 
tyck till! Kl. 18.00-20.00

2 oktober - Skruv Folkets Hus
9 oktober - Kosta Folkets Hus
16 oktober - Hovmantorps Folkets Hus
23 oktober - Lessebo Folkets Hus

Grannsamverkan
Kl. 18.00-20.00

14 oktober - Hovmantorps Folkets Hus
21 oktober - Kosta Folkets Hus
22 oktober - Lessebo Folkets Hus
4 november - Skruv Folkets Hus

Detaljerad information om 
evenemangen finns på  
lessebo.se/evenemang


