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då och då berättar media att Sverige är ett av världens bästa länder 
att leva i. Det handlar om hälsa, utbildning, jämställdhet, miljö 
och mycket annat. På de allra flesta områden är kvalité på offentlig 
service, privata tjänster och erbjudande från föreningslivet runt om i 
Sverige på en mycket hög nivå. En nivå som de flesta länder i världen 
endast kan drömma om. Ändå har vi förmågan att ständigt hitta 
fel och saker att klaga på i vårt samhälle. Jag kan själv uttrycka mig 
kritiskt till saker på jobbet eller i andra sammanhang, och denna 
förmåga är självklart viktig när vi jobbar med samhällsutveckling 
och när vi letar sätt att göra Ljungby ännu bättre. Men då och då slås 
jag av den kanske lite icke nordiska tanken att vi i stället ska fokusera 
på det som är bra …

Våga vara stolt
Hur pratar vi om vår kommun och om våra orter oss själva emellan? 
Och vad fokuserar vi på när vi berättar om vår kommun till folk uti-
från, eller till någon som nyss har flyttat hit? På senaste ”introduktion 
för nyanställda” kom frågan om vad som är det viktigaste för att vi 
ska nå befolkningstalet i våran vision; 35 000 invånare år 2035. Mitt 
svar blev att vi behöver prata mer om det som är bra. Vi behöver våga 
vara stolta över vår kommun, vi behöver vara goda ambassadörer som 
berättar om allt som är bra i Ljungby. Berätta för de som letar arbete 
och bostad om varför just Ljungby är den bästa kommunen att bo i! 
Berätta om våra bra skolor, om alla jobbtillfällen, om våra trygga och 
attraktiva bostadsmiljöer, om det rika kultur- och fritidslivet och om 
hur bra du själv har det!  

Som stadsarkitekt och chef för miljö- och byggförvaltningen 
handlar mycket av jobbet om utvecklingsfrågor. Många i kommunen 
medverkar i arbetet med den nya översiktsplanen, eller i arbete med 
nybyggnation, vattenfrågor och andra miljöfrågor. 

Du kan vara med och forma Ljungbys framtid
Översiktsplanen är kommunens viktigaste verktyg för att på en 
övergripande nivå styra utvecklingen av vår fysiska miljö, hur vi 
använder våra mark- och vattenområden. Men planen innehåller 
även olika strategier för hur vi bland annat ska arbeta med kollektiv-
trafik, integration och kommunal service. Översiktsplanen läggs ut på 
samråd nu under sommaren. Då har du och alla andra möjligheter att 
engagera dig och lämna synpunkter på de framtagna förslagen. Du 
kan vara med att forma Ljungbys framtid!

Ljungby – en av världens bästa kommuner
Men kom ihåg att det är du själv, tillsammans med alla andra som 
bor och arbetar i kommunen, som har störst inverkan på huruvida 
vi lyckas locka hit flera människor och om de kommer trivas här. Så 
ta tillfället att fundera på varför Ljungby är en bra kommun att bo i. 
Och bor du inte redan här, tycker jag du ska fundera på att flytta hit. 
För Ljungby är en av världens bästa kommuner att bo i!

VI FORMAR FRAMTIDEN 
TILLSAMMANS!
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TIPSA!
Har du tips på något du tycker vi  

borde skriva om i tidningen? Eller vill du 
själv skriva ett reportage? Hör av dig till  

kommunikationsavdelningen@ljungby.se

HOLLÄNDARE 
PÅ BESÖK
i höstas var Ljungby kommun på 
mässa i Holland för att locka flytt-
intresserade holländare till oss.

Per-Åke, näringslivschef, om 
arbetet efter mässan: 

– Vi vill bli fler och holländare vill 
emigrera. Under mässan träffade vi 
en mängd personer varav några har 
en profil som gör att företagen eller 
vi skulle kunna anställa dem relativt 
omgående. Redan nu har en person 
skrivit på anställning för ett privat 
företag och han kommer att flytta hit 
tillsammans med sin sambo. 

Vi har hållit kontakten med ytter-
ligare ett antal personer och i början 
av maj kom de hit för att se sig om i 
vår kommun. Under en heldag visade 
vi runt och de fick träffa potentiella 
arbetsgivare och de fick tillfälle att få 
svar på praktiska frågor. 

ETT AXPLOCK AV 
ALLT SOM HÄNDER
Äventyrsbadets barnlagun 
ska renoveras med sagotema.  

Sunnerbogymnasiet har 
fått stipendium: elever och 
lärare kommer att delta på en 
utbildning för att öka medve
tenhet om vattenfrågor.   

Gamla sågverksområdet kan 
bli en attraktiv plats att flytta 
till. Just nu arbetar arkitektfö
retag med det. 

I konsertserien ”Sommar i 
parken” satsar vi på att speci
ellt locka de unga vuxna.  

Konst till Hjortsbergskolan 
och Bergalyckans förskola blir 
på tema berättande.  

I kulturmiljöprogrammet har 
Sagobygden tecknat ned 
berättelser som är kopplade 
till områdena i programmet.  

Fritidspedagoger har gått 
utbildning inom berättande.  

Vill du läsa om fler exempel på 
vad som har gjorts och som 
planeras framöver så titta in 
på intranätet.

vad gör vi för att bli 35 000 invå-
nare? Svaret är ”en hel del”. 

Som grund för arbetet mot visio-
nen, att bli 35 000 invånare år 2035, 
finns en omvärldsanalys. Den pekar 
ut riktningen i form av tio områ-
den där vi i Ljungby har styrkor. Av 
dessa har politikerna beslutat om tre 
områden, våra fokusområden:

 
1. Öka attraktiviteten mot  
 gruppen unga vuxna och  
 etablera lockande levnads- 
 miljöer 
 Det första fokusområdet handlar  
 om attraktivitet och lyfter specifikt 
 unga vuxna och att Ljungby 
 kommun görs än mer attraktivt 
 att bo och leva i. Livsstilsfrågor är 
 avgörande. 

2. Inled ett arbete som stödjer 
 utveckling kring relevanta 
 vatten frågor i Ljungby kommun  
 Baserat på Ljungbys läge är det en 
 naturlig plats för att diskutera 
 alla former av frågor kring an- 
 vändning och förbrukning av
 vatten.  

3. Utveckla arbetet kring  
 berättartraditionen  
 Den muntliga traditionen är stark 
 på många platser runt om i 
 världen. Att använda sagobygdens 
 redan etablerade varumärke för 
 att locka till sig mer kultur har en 
 stor potential.  

Vad händer på din arbetsplats? 
Vi vill gärna ha fler exempel och tips 
om vad som är på gång. Ta kontakt 
med Pernilla Lydén om du har tips, 
frågor eller vill ha information:  
pernilla.lyden@ljungby.se 

 
Ett uppdrag för framtiden 
Omvärldsanalysen ligger till grund 
för kommunens långsiktiga utveck-
lings- och visionsarbete. Den bygger 
på forskning, statistik och idéer 
från workshops. Du hittar den på 
intranätet och på www.ljungby.se 

Mot 35 000  
invånare
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Låna rollups 
och flaggor
Har du något evenemang på gång, 
ett event eller en mässa där du repre-
senterar Ljungby kommun? Det finns 
flera rollups, beachflaggor och vepor 
med generella budskap du kan låna 
som stärker ditt varumärke och gör 
ditt event ännu mer proffessionellt. 
Hör av dig till kommunikationsav-
delningen för att boka! 

Ljungbybostäders bygge: Uttern 2
Projektet med det nya trygghets-
boendet Uttern 2 har startat och är 
nu i full gång. Trygghetsboendet 
beräknas vara klart för inflyttning 
under hösten nästa år. Huset byggs 
i vinkel vid Brunnsgården och 
vattenverket i Ljungby. Där kommer 
det att bli 54 moderna lägenheter 
fördelat på 10 ettor och 4 tvåor som 
har balkong eller uteplats. Alla 
hyresgäster har tillgång till en stor 
gemensamhetslokal och gym. Huset 
har tre våningar, en vindsvåning 
och ett källarplan. Solceller kommer 
också att installeras på taket. En 
trygghetsvärd kommer att finnas på 
plats under dagtid och hålla i olika 
aktiviteter för att främja gemenskap 
och trivsel. 

Lägenheterna förmedlas via 
Ljungbybostäders hemsida. För att 

söka en lägenhet i det Ljungbybo-
städers nya trygghetsboende måste 
minst en i hushållet ha fyllt 65 år. 

Kommunens bygge: Haraberget
På Haraberget, på ett område som är 
cirka 5 hektar stort, planerar kom-
munen för: 
• En ny förskola med 8 avdelningar 

för cirka 120 barn. Den ska ersätta 
nuvarande Harabergsgatans för-
skola och även innefatta ”nattis”, 
omsorg om barn på nattetid.

• En ny 7-9-skola med plats för 350 
elever.

• Ett nytt särskilt boende för äldre 
med 60 boendeplatser och 20 trygg-
hetslägenheter i nära anslutning. 

Området ligger utmed Harabergs-
gatan, söder om Ljungby arena och 
vidare bort mot Haraberget och 
Hjortsbergsskolan. 

Ta hand om  
sommarjobbarna 
i sommar!
Under sommarmånaderna kommer vi 
att ta emot feriearbetare och sommar-
jobbare i flera av våra verksamheter. 
Tänk på att stötta dem och att ge dem 
en positiv arbetslivserfarenhet i vår 
organisation. Vi alla som jobbar här har 
ansvar för att de ska trivas och för att de 
ska känna sig trygga.

Jennie Ronefors som ansvarar för 
feriearbete hos oss, ger sitt bästa tips:

– Tänk på att det är första gången 
många arbetar, att vi är deras första kon-
takt med arbetslivet. Det är viktigt att vi 
ger dem förutsättningar att lyckas. 

Liksom tidigare år erbjuder Ljungby 
kommun ungdomar som går i årskurs 1 
eller 2 på gymnasiet feriearbete. Dessa 
sommarjobb varar i tre veckor. De allra 
flesta feriearbetare kommer att arbeta 
med vård, omsorg, service och underhåll. 
Utöver feriearbetarna kommer vi även att 
ta emot en hel massa sommarjobbare hos 
oss under sommarveckorna.

Vi är ansvariga för att alla som jobbar 
hos oss i sommar får en positiv erfaren-
het och blir intresserade av att komma 
tillbaka till oss som kollegor i framtiden. 

Gå brandskydds
utbildning
Alla anställda ska gå denna utbildning var fjärde år. 
Det finns datum planerade för hela året – så fråga din 
chef när du kan boka in dig! Och du som är chef – gå in 
och se hur du kan boka in dina medarbetare till detta! 
Alla tider finns på intranätet, under Utbildning och 
träffar.

Vad är ett  
trygghetsboende?

Det är ett boende med 
hög tillgänglighet som 
tillhandahålls av den 
ordinarie bostads
marknaden. För att få 
statliga investeringsstöd 
krävs att man sätter en 
åldersgräns, att det finns 
utrymmen för gemen
skap och möjlighet att 
äta tillsammans, samt att 
hyresvärden har någon 
anställd som är hjälper 
till med aktiviteter. 

Vad är ett särskilt 
boende? 

Ett särskilt boende/äld
reboende kräver ett be
slut enligt socialtjänstla
gen efter en utredning 
av biståndshandläggare. 
Det är ett boende 
med heldygnsomsorg, 
antingen permanent 
eller som korttidsplats 
(tillfälligt boende).

AKTUELLA  
PROJEKT
Klövervägens nya förskola 
Bygget av den nya Klövervägens 
förskola är igång! Den 29 maj togs 
det symboliska första spadtaget och 
nu rullar det på. Den nya förskolan 
byggs intill nuvarande förskola och 
ska när den är klar ha plats för cirka 
120 barn. Förskolan beräknas vara 
klar till höstterminen 2020. 

Byagårdens förskola utökas
För att skapa plats för fler barn 
utökas Byagårdens förskola med 
moduler. Det blir ytterligare tre 
avdelningar med plats för cirka  
60 barn. Förskolan får totalt sju 
avdelningar när modulerna står  
klara för inflyttning i november/ 
december 2019. Modulerna byggs 
ihop med den befintliga förskolan 
och dess tillagningskök ska förse 
alla avdelningar med mat. 

Utemiljön utökas på en tomtyta 
där skog har tagits ner och ska bli 
lika stor som tidigare lekyta.

Bättre vatten  
och avlopp i Sickinge
Ett nytt ledningsnät för vatten och 
avlopp ska byggas på kommunens 
fastighet som används för ridskole-
verksamhet. Där arrangeras många 
välbesökta tävlingar och det har 
varit problem med både avlopps-
lösningen och sinande brunnar. Nu 
ska det åtgärdas. En vattenledning 
ska dras från det nya bostadsom-
rådet Björket, och ledningar för 
avloppsvatten ska gå till en befintlig 
släppbrunn och sedan vidare till 
reningsverket. Projektet beräknas bli 
klart under våren/sommaren 2020.

Nya kontor för Ljungby Energi
I februari påbörjades arbetet med 
ett nytt kontor vid Ljungsjöverket. 
De nya kontoren ska stå klara i  
juni 2020.

Två trygghetsboenden  
på gång
Ljungbybostäder bygger ett trygghetsboende och kommunen 
bygger ett trygghetsboende kombinerat med särskilt boende 
men också med en förskola i samma lokaler och en skola. 

Vi söker dig som
vill visa upp Ljungby
I våras hade vi premiär för vårt nya Instagramkonto där vi visar upp hur   
det är att jobba, bo och leva i Ljungby kommun. Med nästan 300 olika yrken  
i organisationen Ljungby kommun, ett brett föreningsliv och fantastiska  
naturmiljöer vill vi visa andra hur bra Ljungby är. Vi vill att kontot ska vandra 
mellan medarbetare i organisationen som bor och lever i Ljungby och visa upp 
både arbete och fritid som en del i ledet av våra prioriterade fokusområden "Unga 
vuxna och attraktiva levnadsmiljöer" och "I Ljungby kommun formar vi framtiden 
tillsammans, 35 000 invånare år 2035".

Vill du dela med dig av ditt liv i en vecka?
Kontakta oss på kommunikationsavdelningen@ljungby.se

Du följer väl oss på @levailjungby på Instagram?

Ovanligt föräldra möte 
på Donationsgatans 
förskola
Istället för traditionellt föräldramöte under vårter-
minen höll samtliga avdelningar vernissage för att 
presentera förskolans verksamhet och årets temaar-
bete. De höll vernissagen/visningen för varandra på 
förmiddagarna och på eftermiddagstid för föräldrar 
och syskon i samband med hämtning. 

De äldre barnen på respektive avdelning ansvarade för 
rundvandring och presentation, med pedagog som stöd. 

- Det är vårt sätt att konkretisera förskolans 
undervisning och även göra läroplanen begriplig och 
tillgänglig för alla. Vi når även de med annat moders-
mål som lättare får en bild av vårt arbete och ökad 
förståelse med konkret underlag som stöd, berättar 
Annette Svensson, förskolechef. 
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Växthuset

För fem år sedan sa de tack 
och adjö till de kemikalier 
som tidigare använts för 
att bespruta växterna mot 

skadedjursangrepp. Istället används 
biologisk bekämpning vilket går ut 
på att låta andra små insekter och 
larver ta hand om skadedjuren.

– Det största problemet vi har är 
bladlöss. De förebygger vi med hjälp 
av små insekter, steklar, som liknar 
små, små myggor eller flugor. Vi får 
dem som små puppor som ligger i en 
förpackning med sågspån eller bovete. 
Det lägger vi i hinkar eller krukor under 
blomsterborden i växthuset. Pupporna 

kläcks och steklarna flyger ut. Sen läg-
ger steklarna sina ägg inuti bladlössen 
vilket parasiterar och tar kål på blad-
lössen, förklarar Maria Granlund. 

Det är en förebyggande åtgärd 
mot bladlöss som bygger på kunskap. 
Tack vare kunskap om naturens egna 
näringskedjor kan man använda dem 
istället för konstgjorda ämnen som är 
skadliga för fler än skadedjuret. 

Om de små steklarna inte lyckas 
utrota bladlössen i växthusen helt 
har Maria och Magnus en annan 
liten medhjälpare att släppa ut. 

– Då har vi chrysoperla-larven, 
även kallad guldögonslända, som är 

mycket glupsk när det gäller att äta 
bladlöss. Ser vi angrepp av bladlus 
sätter vi in chrysoperla som en kura-
tiv åtgärd, säger Maria.

Ett annat skadedjur är sorgmyg-
gan. För att bekämpa den används 
nematoder, en mikroskopisk mask 
som tar död på sorgmyggans larv. 

– Det är som ett pulver med mas-
karna i som vi blandar i vattnet och 
sedan vattnar ut, berättar Magnus 
Persson. 

Slipper utsätta sig  
för kemiska medel
Maria och Magnus har nära till 

En blomstrande  
arbetsmiljö 

skratt och tycker att de har den 
bästa arbetsplatsen i kommunen – 
växthusen på parkavdelningen. Där 
spenderar de all sin arbetstid från 
och med mars till mitten av maj. I 
maj börjar de plantera ut sommar-
blommorna som de själva har drivit 
upp. Då är det skötsel både ute i 
planteringarna och fortsatt lite kvar 
att ta hand om i växthusen som de 
ansvarar för. 

– Det är stor skillnad för oss att 
arbeta med biologisk bekämpning 
jämfört med kemisk för att det 
känns mycket bättre. Vid kemisk be-
kämpning har man ofta karenstider 

innan man får gå in i växthusen igen 
efter sprutning och det höll man väl 
inte alltid. Att jobba med material 
som man vet är utan kemiska medel 
ger oss en trygghet i att vi inte utsät-
ter oss för risker, berättar de. 

Tidigare fick de spruta hela 
växthusen med kemiska medel 
vilket tog 2-3 timmar varje gång, 
plus karenstid då de inte kunde gå in 
i växthusen. Detta upprepades unge-
fär varannan vecka, vid behov.

– Att arbeta med biologisk 
bekämpning innebär egentligen att 
hålla koll på beställningar och leve-
ranser och sätta ut dem i växthusen. 

Parkavdelningen använder enbart biologisk bekämpning mot skadedjur.  
Det är femte året utan kemikalier och det ger flera positiva effekter, inte minst  
i arbetsmiljön för Maria Granlund och Magnus Persson som spenderar sina  

arbetsdagar med växter, blommor och jord mellan fingrarna.

text och bild catarina bengtsson

Sedan märker vi inte av det alls, 
insekterna som vi strör ut i husen är 
inte på något sätt störande för oss.

Toppning istället  
för retardering
En annan kemikalie som används 
när växter drivs upp är tillväxthäm-
mande retarderingsmedel. Det gör 
att stjälkens tillväxt bromsas vilket 
ger en mer kompakt planta. 

– En stor del av alla sommar-
blommor du köper i plantskolor 
har fått retarderingsmedel. Medlet 
innehåller kemikalier som även kan 
finnas kvar i resterna efter kompos-
tering, berättar Maria.  

–  Så som margeriterna man kan 
köpa vid midsommar ser ut, så ser 
inte en naturlig margerit ut. De har 
mycket längre stjälkar och yvigare 
växtsätt, fyller Magnus i. De är kraf-
tigt retarderade. Han fortsätter:

– Förra året gjorde vi ett test där vi 
toppade plantorna för hand istället för 
att använda retarderingsmedel, och vi 
märkte att det fungerade lika bra. El-
ler egentligen bättre eftersom vi ofta 
vill ha yvigare växter som fyller ut fint 
i våra planteringar. I år har vi uteslutit 
retarderingsmedel helt och bara top-
pat våra plantor, säger Magnus. 

Hett vatten, såpa och värme 
Parkavdelningen använder ett helt 
miljövänligt sätt att minska ogräs - 

skållning med hetvatten. 
- Jag kör en så kallad k-heater, 

eller het-tvätt, på ett släp efter 
bilen. Med hjälp av den skållar vi 
ogräsets rötter, säger Per Johansson 
på parkavdelningen. 

- Ogräsfrön sprids med vinden 
och kommer uppifrån så vi blir 
aldrig av med det helt men vi ser att 
skållningen minskar ogräset en hel 
del, säger Magnus Persson.

Det starkaste medel som an-
vänds är såpa. 

- Vi har sprutat såpvatten i något 
sammanhang, så om man ser oss 
bespruta växter med något så kan 
man känna sig trygg med att vi bara 
har såpa i sprutorna, skrattar Maria. 

En gång om året töms växthusen 
för storstädning och sanering. Tidi-
gare gjordes även det med kemikalier 
men numera stänger man bara till 
vädringsfönster och dörrar och låter 
värmen som uppstår göra jobbet.

- Det blir 40-50 grader varmt och 
vid den temperaturen dör skadedju-
ren, säger Magnus.

Det är enkla och helt naturliga 
metoder men man har behövt tänka 
om och förändra arbetssättet för att 
nå dit man är idag – i ett fantastiskt 
växthus utan kemikalier men fyllt 
till bredden av sommarblommor 
som bara väntar på att få komma ut 
och förgylla miljön för kommunens 
invånare och besökare.

De bekämpar skadedjur med kryp istället för kemikalier VISSTE DU ATT…
… parkavdelningen främjar 
bin och insekter?

Bin och andra insekters 
pollinering är en viktig del i 
den naturliga näringskedjan. 
I ökande grad väljer man 
växter som har särskilt stark 
attraktionskraft på insekter av 
olika slag. Till exempel körs
bärsträd och fjärilsbuskar. 
Insektshotell har satts upp 
på 12 ställen i Ljungby hittills. 
Resultatet kommer att följas 
och satsningen fortsätter tro
ligen på fler ställen framöver.

… parkavdelningen vattnar 
med åvatten?

Till stor del används Lagaåns 
vatten. Alla större bevatt
ningstankar fylls med lätt 
renat åvatten, så kallat 
industrivatten, från Ljungby 
kommuns vattenkiosk. 

Chrysoperla-larv som  
fångat en bladlus.

Det känns 
fantastiskt 

roligt att det 
fungerar  

så bra
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BredemadBredemad

edan matavfallssortering inför-
des har personalen fått en helt ny 
arbetsuppgift: de sköter nu också 
driften av sorteringsanläggningen 
som tar emot alla hushållssopor från 
Ljungby och Alvesta kommun. 

– Det är så roligt att se hur mat-
avfallssorteringen hela tiden ökar 
och blir bättre när allt fler invånare 
lär sig och förstår hur det funkar. 
Det är intressant att få vara med i 
hela processen. Det låter väl inte så 
lockande att jobba på en soptipp 
precis men jag har fått insikt på 
riktigt här. Att se kretsloppet och 
hur sopor kan bli något bra igen. 
Man får chansen att lära sig nytt och 
utvecklas, säger Frida Gustafsson, 
som den här veckan är operatör i 
sorteringsanläggningen. 

Anläggningen består av flera 
löpande band som transporterar 
soppåsarna. Avståndet mellan 
påsarna glesas ut mer och mer för att 
kameran som läser av påsarnas färg 
ska hinna med. Kameran registrerar 
den specifika gröna nyansen och 

sekunden senare puttas den gröna 
påsen åt sidan medan alla andra 
färger åker vidare rakt fram. Den 
gröna påsen kontrolleras av en an-
dra kamera, och det som eventuellt 
har hamnat fel efter första kameran 
puttas åt sidan. De gröna påsarna 
landar till slut i en egen container. 

– Det fungerar jättebra. Sen 
starten i januari har vi kört på full 
kapacitet, vilket innebär 10 000 
ton sopor på ett år, säger Roland 
Lennartsson som är arbetsledare på 
återvinningscentralen. 

Containers med gröna påsar 
fraktas sedan vidare till en extern 
förbehandlingsanläggning där 
påsarna töms. Matavfallet mals ner 
och skickas vidare till en biogasan-
läggning. Under rötningsprocessen 
bildas biogas, som används som 
miljövänligt drivmedel till fordon. 
Restprodukten som blir över efter 
rötning används som biogödsel 
inom lantbruken. Det är ett miljö-
vänligt alternativ som kan ersätta 
konstgödsel.  

Bevakning, städning  
och stickprover varje dag
Operatören sköter anläggningen 
själv. Från kontrollrummet överva-
kas sorteringen via datorskärmar, 
men man kan röra sig fritt i an-
läggningen under tiden som den är 
igång. Mycket är automatiserat och 
maskinen stannar om något fastnar, 
och då hörs ett högt larm i hela 
byggnaden. Den kan även stoppas 
manuellt när det behövs. 

– Jag håller koll på när contain-

rarna blir fulla och ser då till att de 
byts ut, säger Frida. Det är också en 
del att städa så jag sitter sällan någ-
ra längre stunder i kontrollrummet. 
Sopor och vätska ska skrapas bort 
från golv och band och löst avfall 
som fastnar plockas bort. 

Införandet av matavfallssorte-
ring har flutit på bra. Men de första 
kontrollerna visade att de gröna 
påsarna innehåller för mycket annat 
än matavfall. Bland annat slängs 
förpackningar med mat i. För att hit-
ta rätt åtgärder och komma tillrätta 
med problemet tas stickprov, och med 
jämna mellanrum görs större plock-
analyser av ett externt företag. 

– Vi tar stickprov från varje 
sopbil som kommer hit. Chauffören 
skriver i ett block vilken runda de 
kört och datum. Sedan öppnar vi 
tio gröna påsar och kollar inne-
hållet. Tyvärr brukar några av dem 
innehålla felsorterat avfall, mest 
plastförpackningar som innehåller 
mat. Men det är ingen tvekan om att 
det har blivit bättre, berättar Frida. 

Studiebesök kan  
minska löst avfall 
Nu har anläggningen varit igång i 
drygt sex månader och under våren 
har det varit många studiebesök. 

– Den här veckan har jag haft 
besök av många kockar och annan 
personal från kommunens kostav-
delning. De har varit jätteintressera-
de, och lite chockade över hur myck-
et löst avfall som åker runt. Det kan 
vara sånt som folk slänger helt löst i 
soptunnan, utan att ens lägga det i 

en soppåse. Eller sånt som ramlar ur 
dåligt förslutna påsar, eller överfulla 
påsar som går sönder, säger Frida. 
Hon tycker det är positivt med stu-
diebesök så att fler förstår hur det går 
till och varför man ska sköta sin egen 
del av sophanteringen hemma och på 
jobbet. Det lösa avfallet ställer till det 
i anläggningen då det kan fastna och 
orsaka stopp. Det riskerar också att 
hamna fel i sorteringen vilket resulte-
rar i ett sämre matavfall.  

Rusning till plattan på lördagar
Totalt är de fyra operatörer som 
arbetar i anläggningen men man 
arbetar en åt gången.

– Vi arbetar en hel vecka med 
en arbetsuppgift, till exempel 
sorteringsanläggningen där jag är 
den här veckan. Nästa vecka är det 
någon av de andra som är här och då 
kör jag hjullastare, berättar Frida. 

Den här rotationen gör jobbet va-
rierande och verksamheten blir sam-
tidigt mindre sårbar. Utöver de som 
kör anläggningen kan alla anställda 
sköta alla arbetsuppgifter. Och de 
turas om att arbeta på lördagar då det 
alltid finns en ordinarie anställd och 
en ungdom som jobbar extra. 

- Det behövs verkligen, instäm-
mer hela gänget när de samlas i 
fikarummet för en välbehövlig paus. 
På lördagar är det lite rusning hit – i 
snitt kommer det en bil i minuten. 

Under öppettiderna finns det all-
tid personal som ”går på plattan” där 
kommuninvånarna kan köra upp 
på en plattform och sortera olika 
material i containers.  

SOPOR I  
SIFFROR

Återvinningscentralen besöks 
av 75 000–80 000 bilar/år.

På lördagar tar personalen 
emot i snitt 1 bil/minut.

Den nya sorteringsanlägg
ningen tar emot och sorterar 

cirka 10 000 ton sopor/år.

Från Ljungby och Alvesta 
kommun blir det cirka 37 

ton matavfall/vecka (i april, 
mängden matavfall ökar 

successivt).

Bredemads-slang
ÅVC – förkortning för  

återvinningscentral

Gå på plattan – hjälpa 
människor med sorteringen  
på återvinningen under tak  

där man kör in med bilen.

Sållarn – ett sorteringsverk  
som sorterar olika material.  

Exempelvis sållar den ut  
metaller från askan som blir 
över från Ljungby Energis  

förbränning i fjärrvärmeverket.

Köra anläggningen – sköta 
driften av kommunens nya 
sorteringsanläggning som 

skiljer gröna matavfallspåsar 
från övriga.

Stora maskiner, gröna påsar och möten med människor är deras vardag.  
På kommunens återvinningscentral Bredemad arbetar ett glatt gäng bestående 

av 10 personer i olika åldrar. De har ett varierande jobb, och träffar massor av 
kommuninvånare, speciellt på lördagar.

– Det här är en jättefin återvin-
ningscentral vilket vi ofta får höra. 
Det är ordning och reda och man 
har till och med tak över huvudet 
på plattformen, det har inte alla an-
läggningar, berättar Marie Nilsson 
som har flyttat hit från Karlskrona.  

Det går inte att missa de stora 
maskinerna som rör sig på området. 
All personal kan köra hjullastare, 
grävmaskin, traktor och lastbil. Att 

flytta material med hjullastare är en 
av de arbetsuppgifter som man rote-
rar på och sköter en vecka åt gången. 

– Vi har bra och varierande arbets-
uppgifter, tycker Björn Johansson. 

Kretsloppet genomsyrar allt
Trädgårdsavfallet som kommer till 
Bredemad komposteras och blir 
till ny fin kompostjord, som man 
kan komma och köpa för att ge 

sina rabatter lite extra skjuts. Den 
komposterade jord man köper läggs 
på sophämtningsfakturan så inga 
kontanter behövs.  

– Det du kör hit återvinner vi, och 
sen kan du ta del av det igen, säger 
Roland och påminner om kretsloppet.

Även slam från reningsverket körs 
till återvinningscentralen där det 
komposteras och används till slut-
täckningen av den gamla deponin. 

”Vi jobbar med 
kretsloppet i allt vi gör”

S
Roland Lennartsson och Frida Gustafsson  
vid kameran som läser av påsarnas färg.

Vid skärmarna i kontrollrummet  
överblickar Frida hela anläggningen.

Marie Nilsson och Björn Johansson trivs  
med sina varierande arbetsuppgifter.

text och bild catarina bengtsson
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Smått och gott

På väggen i deras mötesrum 
hänger brev, tackkort och  
kopior på insändare som de fått 

av omsorgstagare och deras anhöriga. 
Gruppen består av 14 medarbetare 
som tillsammans arbetar med 67 
omsorgstagare i trakten av Ryssby, 
Tutaryd och Agunnaryd. 

Fördomarna kring att arbeta i 
hemtjänsten är ganska många och 
vi bestämmer oss för att faktiskt inte 
skriva om dem. Istället pratar vi om 
deras vardag, en vardag som rym-
mer såväl planerade uppgifter som 

minst sagt oplanerade såsom ström-
avbrott, utedass, sinade brunnar och 
husdjur som dött.

- Vi möter människor som 
behöver vår hjälp och vi möter deras 
anhöriga. Vi möter människor i 
deras hem och i deras vardag och 
vi blir en del av den vardagen. Det 
kräver medmänsklighet, människo-
kännedom, tålamod och att man är 
lösningsfokuserad. Vi löser det mesta,   
förklarar Anne Johansson och de 
övriga instämmer och flikar in: 

- Vårt jobb är att hjälpa till med 

allt från att ta på och av stödstrum-
por, städa, ge hjälp och stöd vid mål-
tider till att hjälpa till med personlig 
omvårdnad och att ge läkemedel. Vi 
kan också vara en del av omsorgsta-
garnas sociala liv. Många gånger är 
kaffebrickan förberedd redan innan 
vi kommer, säger Emma Petersson.

Kameleonter som är  
duktiga på att ladda om
På frågan vad som är viktigast  
i deras arbete säger de alla:  
vårt bemötande.

En dag i maj träffar jag några av våra kollegor som jobbar i hemtjänsten. 
Vi träffas i deras lokal i Ryssby för att prata om deras vardag, fördomar 
kring deras yrke och vad som är det absolut bästa med att ha deras jobb. 

Möt allkonstnärerna i Ryssby

Det finns flera förklaringar till varför ekonomin i Ljungby kom-
mun visar på minus. En förklaring är att organisationen använt 
mer pengar än vad som finns, än vad vi har budget till. Att 
gruppen äldre och gruppen unga ökar är ytterligare en förkla-
ring. Oavsett orsak så är uppgiften densamma: att få ekonomin 
i balans. Och det innebär helt enkelt att utgifterna inte är större 
än intäkterna.  

Arbetet för att få ekonomin i balans pågår på flera håll och vi 
ska försöka förklara hur det går till. 

När man arbetar med ekonomi i en kommun arbetar man 
med tre år samtidigt: föregående år, det här året och nästkom-
mande år.  

 
Föregående år
Vi börjar med föregående år. När det ekonomiska resultatet för före-
gående år var klart visade det på ett underskott på 2 miljoner.  

– För att ha god ekonomisk hushållning hade vi behövt ha ett 
överskott på 30 miljoner kronor. Kommunens politiker har be-
slutat om att vi ska ha ett visst överskott och det är för att kunna 
göra satsningar framåt och för att inte behöva låna pengar, 
förklarar Magnus Johansson, ekonomichef.  

 
Det här året 
I början av det här året visade prognoserna att underskottet för 
år 2019 skulle bli rejält. I skrivande stund går vi back 59 miljoner 
mot budget. Socialnämnden har det största underskottet och 
såväl politiker som tjänstemän arbetar hårt för att redan i år ha 
en budget i balans. 

Det förvaltningschefer och ekonomichef gjorde när prog-
nosen var klar var att besluta om kortsiktiga åtgärder så som 
restriktivitet för utbildningar och konferenser, restriktivitet i 
användande av konsulter och att återbesättning av vissa tjänster 
beslutas av förvaltningschef.  

– Det här beslutet är en del av det kortsiktiga arbetet för att få 
en budget i balans och det har gett resultat i form av minskade 
kostnader, säger Magnus Johansson som är ekonomichef. 

För att få en budget i balans krävs även ett långsiktigt arbete. 
Jonas Jönsson, kommundirektör: 
– Ett sånt här underskott kräver krafttag. Att det kortsiktiga 

arbetet ger effekt är otroligt bra och jag är tacksam över det ar-
bete som alla gör. Socialnämnden och dess förvaltning arbetar 
hårt för att få sin budget i balans. Det kräver tuffa politiska 
beslut och tuffa beslut av cheferna. 

 
Nästa år 
Varje år fattar fullmäktige beslut om budgeten för nästkom-
mande år. Politikerna har beslutat om ett nytt arbetssätt. 

– Vi förvaltningschefer tillsammans med ekonomichef fick 
i uppdrag att ta fram ett förslag på en budget i balans. Under 
några dagar arbetade vi fram ett förslag som vi lämnade över till 
våra folkvalda. Detta har de arbetat vidare med i sina partier och 
slutligen har fullmäktige, utifrån de olika budgetförslagen från 
partigrupperna, beslutat om budgeten för nästa år, säger Jonas. 

 
Fram till år 2020 
Besluten i den nya budgeten börjar gälla den 1 januari. Tiden 
fram till dess använder organisationen till att göra eventuella 
omställningar.  

– Att gå igenom en sån här fas är oerhört svårt för en orga-
nisation och för oss som arbetar i den. Jag vill passa på att rikta 
ett stort tack till alla medarbetare som varje dag gör ett fantas-
tiskt arbete. De beslut som tagits och som eventuellt kommer att 
behöva tas ska vi genomföra på allra bästa sätt, avslutar Jonas. 

Uppdrag:  
ekonomi i balans

– Bemötandet är a och o. Varje 
person är unik och vi anpassar vårt 
bemötande utifrån varje person. 
Det kan vara en utmaning och det 
kräver att man klarar av att ladda 
om mellan de olika besöken, säger 
Ann-Helen Karlsson.

Agneta Jensen fyller i:
- När vi kommer hem till någon 

läser vi av personens dagsform och 
försöker möta dem utifrån den. De 
allra flesta har vi lärt känna och vi vet 
hur vi ska göra för att mötet ska bli så 
positivt som möjligt. Det kan hända 
att en omsorgstagare upplever att de 
aldrig träffat oss tidigare och då pre-
senterar vi oss varje gång vi kommer. 

God gemenskap, ansvar,  
skratt och fina möten
God gemenskap, ansvar, skratt 
och lojalitet är några av de ord de 
använder som svar på frågan om 
vad som är det bästa med deras jobb. 
De beskriver vad de uppskattar: Vi 
skrattar mycket med varandra och 
tillsammans med omsorgstagarna. 
Vi tycker om människor och mötena 
med omsorgstagarna. Vårt jobb är 
ganska fritt och det är omväxlande. 
Vi löser de problem som dyker upp. 
Vi har ett gemensamt ansvar för ar-
betet och vi hjälps åt att lösa det. Jag 
litar på mina kollegor och vet att de 
tar över när mitt arbetspass är slut. 

- Givetvis kan vårt arbete vara 
stressigt och vissa dagar är inte lika 
bra som andra men så är det nog 
i alla jobb. Vi får otroligt mycket 

uppskattning i vårt arbete och vi 
gör skillnad, avslutar Ann-Helen 
innan vi går iväg för att träffa Maj 
Johansson som är en av de som har 
hemtjänst i Ryssby.

Maj tar emot oss hemma och stäl-
ler gärna upp på att bli fotograferad.

- De är så snälla och trevliga. Vi 
pratar om det mesta och vi skojar 
med varandra. Även de nya som 
kommer på sommaren är snälla och 
trevliga, berättar Maj.

Maj är inte ensam om att upp-
skatta hemtjänsten: varje år gör 
Social styrelsen en undersökning 
kring hur nöjda personer med hem-
tjänst är. Allra nöjdast är personer på 
landsbygden där 97 % uppger att de är 
ganska nöjda eller mycket nöjda.

Tack till Anne Johansson, Emma 
Gustafsson, Emme Petersson, 
Ann-Helen Karlsson och Agneta 
Jensen för ett gott samtal. 

De är så snälla  
och trevliga.  

Vi pratar om  
det mesta och  
vi skojar med  

varandra.

 Maj och Ann-Helen småpratar i vårsolen.

text malin svensk bilder malin svensk och symbolbilder.se 

Ett par gånger i veckan ordnar hemtjänstens personal aktiviteter för de äldre.
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Ljungby Energi Sommar

Lyckat samarbete med UFföretagare
BOKTIPS FÖR DE 
LATA DAGARNA 
Björn Larssons bok “Brevet från 
Gertrud” är en roman som knyter 
an till den stora omvälvande frågan 
kring vad som är ens identitet – kan 
man välja bort sitt ursprung, har man 
rätten att själv välja vem man är, eller 
kan någon annan kan bestämma 
vem man är på grundval av vissa fak-
tum. Men romanen resonerar också 
kring hur ens identitet påverkar hur 
omvärlden ser på dig, och tvärtom.

För dig som hellre lyssnar på 
böcker tipsar bibliotekarie Katari-
na Malmberg om Tara Westovers 
självbiografi ”Allt jag fått lära mig”. 
Det är en personlig berättelse om att 
växa upp i en mormonfamilj i Idaho 
med en överlevare till pappa och att 
vara helt avskärmad från samhället. 
En gripande memoar om en männ-
iskas resa från vanföreställningar 
och intolerans till bildning och den 
frihet som kommer med kunskap. 
Om att svika och att bli sviken.

RESEBYRÅ MED 
KOMMUNENS 
KARTOR
Visste du att tekniska förvaltningen 
tar fram kartor? Både papperskartor  
och digitala. De digitala är ofta 
smarta kartor som kopplar ihop 
en mängd information med själva 
kartorna, så kallade geografiska 
informationssystem. Till vardags 
används det i många av kommunens 
verksamheter, hemtjänsten  
till exempel. Här används några 
kommunkartor på Björkstigens 
förskolas egen resebyrå som för  
tillfället bemannas av Viola Åberg,  
5 år. Ett kreativt sätt att väcka  
barnens nyfikenhet och kunskap.

Ska du hålla dig på hemmaplan 
i sommar och står utan planer? 
Då är vår egen kommun fantas-
tisk! För den som inte känner 
för att åka så långt finns det 
fullt av aktiviteter här på hem-
maplan. Satsa på att semestra 
hemma i år, hemestra! 

Michaela Rogal är turismsa-
mordnare och har sin arbets-
plats på Ljungby Tourist Center. 
Hennes dagar är fyllda av ny-
fikna turister men även en och 
annan kommuninvånare. Det 
förstår vi när Michaela sitter på 
de allra bästa semestertipsen i 
vår egna kommun. 

Sagobygden, som i vint-
ras blev upptaget på Unescos 

register över goda metodiska 
exempel på hur man kan arbeta 
med immateriellt kulturarv, har 
ett gediget sommarprogram. 

Med programmet ”Sommar 
i Sagobygd” har du möjlighet 
att upptäcka ett antal av de sä-
genplatser vi har i kommunen. 
En annan sommarpunkt är sex 
måndagskvällar där du kan 
lyssna till berättande på Gamla 
Torg, helt gratis. 

– Det är ett mycket inarbetat 
program som Sagobygden er-
bjuder. Är man inte intresserad 
av de planerade aktiviteterna så 
kan man alltid ta med familjen 
ut på skattjakt med Sagobyg-
dens geocaching-app, det finns 

något för alla helt enkelt, säger 
Michaela. 

Är det naturen som lockar 
mest så får vi inte glömma att 
vi befinner oss mitt i sjöriket. I 
kommunen har vi över 190 sjöar 
och 18 kommunala badplatser. 
Är det inte bad som lockar så 
finns det ett par platser där du 
kan hyra kanot och ge dig ut på 
sjön istället eller kanske ta en 
fisketur. 

Vill du ha fler tips på 
besöksmål i kommunen kika 
gärna in på www.visitljungby.se 
eller välkommen in till Tourist 
Center på Stora Torget 6.

Semestra på hemmaplan
i ville höra om något 
UF-företag skulle vilja göra 
ett UF-projekt som ”tekni-
ker till vardags”. 2017 när 

vi kontaktade henne var det ingen som 
kunde driva detta, men tidig höst 2018 
så blev vi på Ljungby Energi kontakta-
de av fyra fantastiskt trevliga killar.

Det var Edvin Keresztes, Max 
Björk, Alex Salomonsson och Axel 
Petersson som tyckte att det var ett 
perfekt UF-koncept.
 
Så här gick vi till  
väga för att komma igång
starten –Jag, Anders Johannesson, 
och Rickard Ljunggren var hand-
ledare för UF-företaget, och vi började 
med att träffas för att höra killarnas 

förväntningar och vad vi tyckte att 
de skulle kunna utföra för tjänster åt 
oss. Information på vår webb och till 
bostadsrättsföreningar och hushåll 
som de skulle besöka var viktigt och de 
fick tröjor med vår och deras logga för 
igenkänning vid besöken. Även intern 
information var viktig. 
tjänsterna – Connect UF erbjöd 
tjänster som till exempel installation 
av router, kanalsökning på TV, instal-
lation av programkort och digitalbox, 
och även hjälp med att starta upp 
bredbandsabonnemang via fiber.
uppföljning – Vi hade kontinuer-
ligt träffar med dem där vi gick igenom 
vilka områden som skulle besökas och 
hur vi skulle avisera detta, allt för att 
de skulle känna sig trygga i sin roll.

Självklart att samarbeta
Från Ljungby Energis sida ser vi det 
som en självklarhet att vi ska försöka 
hjälpa igång ett UF-företag, och på 
det sätt som vi har haft samarbete 
med Connect UF så kan vi verkligen 
rekommendera flera att bli partner 
och på så sätt också göra en insats för 
elever och Sunnerbogymnasiet. Vi 
fick både samtal och mejl från kunder 
om vilken fin service och hur trevligt 
och bra bemötande killarna gav. 

Inför finalen
När vi träffar killarna någon dag 
innan de ska upp till Stockholm och 
tävla i finalen så får vi en samman-
fattning av dem.

Varför blev det ett UF-företag 

inom teknik, och att välja att sälja 
tjänster frågar vi dem?

De svarar då samstämmigt att 
det var Mia som tipsade dem om att 
Ljungby Energi hade sökt samarbete 
året innan, och att det var Max som 
kom på namnet Connect UF. 

- Att det är tidskrävande att driva 
ett tjänsteföretag förstår vi verkli-
gen, säger Edwin. Det är många frå-
gor bland kunderna, men samtidigt 
är de mycket tacksamma för det som 
vi erbjudit dem. 

- Det roligast har varit att kunna 
hjälpa kunder, säger Axel och Alex.

För Connect UF blev det i slutändan 
pris som bästa samhällsentreprenör 
och Edvin fick pris som årets säljare på 
UF-mässan för Kronobergs län.

Här är vi alla samlade vid vårt första möte, Alex, Anders, Max, Axel, Edvin och Rickard  
tillsammans med handledarna Anders och Rickard.

Den gamla tiden då det fanns lokala radio/tv-handlare i centrum kärnan är förbi. Detta tillsammans med  
att teknik utvecklingen går fort och att alla är i behov av den moderna  tekniken var upprinnelsen till  

att vi på Ljungby Energi tog  kontakt med UF-läraren Mia Johansson på Sunnerbogymnasiet.

Connect UF är ett UF- 
företag som startades på 
initiativ av Ljungby Energi. 
På bilden ser vi Edvin 
Keresztes, Max Björk, 
Alex Salomonsson och 
Axel Petersson som driver 
projektetet. Connect UF 
har vunnit pris som bästa 
samhällsentreprenör och 
Edvin fick pris som årets 
säljare på UF-mässan för 
Kronobergs län.

bild rickard ljunggren text anders johannesson

V
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Kollegor

22 augusti 
Morgonsimning med frukost
Vi njuter av utesäsongen på Krono-
skogsbadet och bjuder in alla med-
lemmar till morgonsimning inklusive 
frukost. Badet öppnar kl. 6.00. Frukost 
serveras från kl. 6.30-8.00. Badet är 
gratis men frukosten kostar 30 kr. 
Sista anmälningsdag 20 augusti via 
intranätet.
Plats: Kronoskogsbadet.
Tid: 6.00-8.00. Pris: 30 kr.

4 september 
Crossnature
Funktionell träning där vi tränar 
styrka och kondition med hjälp av 
varandra och naturen som motstånd. 
Bra att ha med sig handskar och ett 
sittunderlag. Passen är gjorda utifrån 
träningskonceptet Cross Nature®. 
Samling vid tavlan vid beachvolley-
planerna i Kronoskogen. Ledare: 
Josefin Granrot.
Plats: Kronoskogen.  
Tid: 17.00. Pris: 50 kr.

5 september  
Medlemskväll på Intersport
25% på hela sortimentet på ord pris 
(Gäller ej cykel, beställningsvaror eller 
presentkort). Under övriga året gäller 
15% rabatt på skor och träningskläder 
(dam och herr) vid ett köptillfälle.
Plats: Intersport, Ringvägen 1A.  
Tid: 15-18.30. Pris: Kostnadsfritt, 
medtag medlemskort.

8 september  
Nonstop Open – Golftävling för alla
Nu är det dags att anmäla sig till 
Nonstop Open. Golftävlingen för alla 
anställda. Vi spelar på Lagans golf-
klubb. Anmäl dig senast måndagen 
den 10 september. Glöm inte att ange 
golf-id vid anmälan. 
Plats: Lagans golfklubb.
Tid: Första start är 9.00.  
Pris: Kostnadsfritt.

9 september 
Kören startar
Kom och sjung med oss! Vi träffas 10 
gånger  under hösten och sjunger och 
har kul tillsammans. Anmäl dig till 
NonStop via intranätet.  
Ledare: Lena Olofsdotter.
Plats: Fullmäktigsalen, Kulturskolan.
Tid: Måndagar 17.45-18.45. Pris: 250 kr.

11, 18 och 25 september  
Triss i promenader
Onsdagar i september går vi till-
sammans, Hälsans stig i Ljungby, 
Bergastigen i Lagan och i Bräkentorp. 
Samling vid kommunhuset för sam-
åkning. Anmälan!
Plats: Kommunhuset.  
Tid: 17.00. Pris: Kostnadsfritt.

12 september  
Höstens mode på Sanelle
Välkomna till en kväll med höstens 
mode för killar och tjejer i samarbete 
med butik Sanelle. Under kvällen 

bjuds det på lättare dryck och 
tilltugg samt klädinspiration och 
erbjudanden.
Plats: Lilla torg, Ljungby.  
Tid: 19.00. Pris: 30 kr.

24/9, 1/10 och 8/10  
Prova på padel
Tre tillfällen med padel på  
Ljungbys padelcenter. Första  
gången med instruktör. Alla  
banor är bokade till oss. Rack  
och boll ingår i priset.
Plats: Långgatan 14.  
Tid: 17.00-18.00. Pris: 250 kr.

28 september 
Bokmässa i Göteborg
Vi ordnar en buss till Göteborg för 
att gå på Bokmässan, eller bara njuta 
av en dag på stan i Göteborg. I priset 
ingår endast bussresa. 
Plats: Avfärd från kommunhuset.
Tid: 7.00 avfärd, hemfärd 18.00. 
Pris: 140 kr.

30 september  
Halmstadtravet
Samla ihop ditt jobbargäng  
och häng med på en kväll på 
Halmstadtravet. I priset ingår  
entré, travprogram, guidad tur  
på stallbacken och mat och kaffe i 
restaurangen. Ta med legitimation 
om du vill spela. 
Plats: Avresa från kommunhuset.
Tid: 16.00. Pris: 350 kr.

3 oktober  
Saut design
Välkommen till Saut i Ljungby. Under 
ledning av Ann Karlsson får inspira-
tion till inredning och ljus. 15% på allt 
under kvällen. Det bjuds på fika.
Plats: Fjällgatan 26.  
Tid: 18.00. Pris: 50 kr.

8 oktober  
Ullared
Häng med och shoppa loss på Gekås i 
Ullared! I priset ingår endast bussresa. 
Plats: Avresa från kommunhuset.
Tid: 7.30, hemfärd 16.00. Pris: 130 kr.

19 oktober  
Padelturnering
Utmana kollegorna i en padel-
turnering, på Ljungby padelcenter. 
Vi bjuder på frukt och dricka.
Plats: Långgatan 14.  
Tid: 9.00-13.00. Pris: 150 kr.

22 oktober   
Syra dina egna grönsaker
Under ledning av Paulsons Paleo 
från Simlångsdalen får vi lära oss 
att syra grönsaker. I priset ingår 
föreläsning, workshop, recept, alla 
grönsaker, burkar och smakprover. 
Plats: Kungshögsskolans  
hemkunskapssal.
Tid: 17.30-ca 20.00. Pris: 500 kr.

Information från Nonstop

Aktiviteter under 2019
Under 2019 kommer vi att hitta på massor 
med skoj. Håll utkik på intranätet/extra-
nätet eller anmäl dig till vår e-postlista 
för att inte missa när det är dags för 
något.

Har du förslag på aktiviteter? Kan du 
till och med tänka dig att anordna en ak-
tivitet? Hör av dig till anna.gummesson@
ljungby.se på en gång! 

Det som är spikat hittills är en 
arkitekturvandring den 29 augusti. Så 
spara det datumet! Vi kan också erbjuda 
inträde på Ljungbergmuseet för 20 kr. 
Vi planerar också för besök i Värnamo i 
höst. Håll utkik på intranätet eller i mejl-
listan för mer detaljerad information!

Information via e-post
Vill du inte missa något från klubben så 
skriv upp dig på vår e-postlista. Där får 
du information om aktiviteter, utlott-
ningen och annat, till exempel vernissager 
med mera. Mejla anna.gummesson@
ljungby.se om du vill vara med!

Vill du bli medlem?
Vill du bli medlem kan du betala in 
medlemsavgiften (200 kronor) på vårt pg 
14 89 59-0, CONTUR - kommunanställdas 

konstklubb, c/o Elsie-Britt Carlsson, 
Norhagen, 340 15 Vittaryd. Eller ge det 
kontant till någon i styrelsen. Är du 
tillsvidareanställd dras därefter avgiften 
på lönen i april varje år så länge du vill 
vara medlem.  

Glöm inte att skriva ditt namn,  
personnummer och din adress på in-
betalningskortet.

Behöver du betala in?
Är du medlem sedan innan men 
föräldra ledig (utan föräldrapenning-
tillägg), sjukskriven, pensionär, eller på 
annat sätt just nu inte får lön från kom-
munen så behöver du betala in avgiften 
manuellt. Glöm inte att göra det innan 
året är slut! Detsamma gäller dig som är 
förtroendevald eller anställd inom något 
av kommunens bolag. Du måste alltså 
betala in medlemsavgiften varje år du vill 
vara med. 

Vi finns på intranätet!
Mer information om klubben finns på vår 
sida på intranätet under ”Personalför-
måner”. Du som är förtroendevald kan 
hitta informationen på extranätet, under 
”Personalklubb Contur”.

ALLTID I 
NONSTOP
Du har väl inte missat att medlems
kortet ger dig rabatter och erbjudan
den. Till exempel har vi fina erbjudande 
på flera träningsställen i Ljungby och 
gratis bad på alla våra simhallar. För ak
tuella erbjudanden kolla på intranätet. 

Medlemskapet i Nonstop är person
ligt. Vid utnyttjande av rabatter och 
erbjudanden ska giltig legitimation 
kunna visas upp. 

Bussresor
När vi ordnar bussresor släpper vi 
platser till ickemedlemmar när det är ca 
5 dagar kvar till resan. Du kan då boka 
en plats för en kompis eller familjemed
lem. De åker då med i ert sällskap och 
avgiften dras på din lön. 

Res med Personal - 
klubbar i Sydost
Personalklubbar i Sydost arrangerar 
prisvärda resor till olika delar av världen. 
Du kan boka plats till dig och med
följande. Läs mer  på intranätet. 

Anmälan via intranätet
Till alla aktiviteter i kalendern anmäler 
du dig via intranätet. 

30/9
HALMSTAD- 

TRAVET

22/10
SYRA EGNA 

GRÖNSAKER

8/9
NONSTOP  

OPEN 

Personalklubbar

Namn: Annika Borling

Du har nyligen börjat en ny tjänst som ekonomichef  
på Ljungbybostäder, hur känns det?  
– Det känns jättebra. Känner mig mycket välkommen.

Bakgrund?
– Kommer närmast från en tjänst som ekonomichef för 
 Markaryds kommun. Innan det var jag ekonomichef på  
Smålänningen. Jag har bytt bransch några gånger.

Vad gör du på jobbet?
– Allt som har med ekonomi att göra kan hamna på mitt 
bord. T ex löpande redovisning, bokslut, budget, utredningar, 
finansiering (lån) och kontakter med styrelsen. Jag har 
även personalansvar för vår kundtjänst/uthyrning vilket 
gör att jag blir involverad i många frågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att det är omväxlande och att det är roligt att gå till  
jobbet. Nu kan jag dessutom cykla till jobbet igen! 

Mitt jobb som…

Namn: Törsten

Bakgrund
– Jag har jobbat några år med att sprida information om 
hur man blir vattensmart. Med start förra året började jag 
att jobba även här i Kronobergs län.  

Vad gör du på jobbet?
– Mitt jobb går ut på att påminna dig om hur man blir 
vatten smart. Vattennivåerna kan ändras snabbt och därför 
är det bra om vi hjälps åt att vara vattensmarta. Jag har en 
egen sida på webben med massor av tips, kika gärna in där:  
www.ljungby.se/vattensmart.

Ekonomichef på 
Ljungbybostäder

Influencer/inspiratör

Alla som är anställda eller förtroende valda politiker i Ljungby kommun 
kan bli medlemmar i Contur som är kommunens konstklubb. Varje år 
har vi en utlottning av konstverk bland medlemmarna.

CONTURintranet.ljungby.se/nonstop

Aktuellt från Contur  
– kommunanställdas konstklubb



5 ÅRTIONDENS SKOLMAT
I maj hade kostavdelningen temavecka med en 
hyllning till skolmaten från 19501990tal. På 
Klövervägens förskola gick personalen all in och 
klädde sig enligt varje tidsepoks mode. Barnen 
fick kolla på barnprogram och bilder från förr. En 
väldigt rolig vecka, tyckte de! 

FAIRTRADE-FIKA
Ljungby är en Fairtrade City och i maj 
pågick utmaningen att fika just Fairtrade, 
så att även producenten får sin del av 
kakan. En av dagarna kunde man se  
representanter för Fairtrade City Ljungby 
i fina banandräkter gå runt i Ljungby 
centrum för att uppmärksamma detta. 

SAGOLIKA MARKNADSBODAR PÅ TORGET
Sunnerbogymnasiets byggprogram har byggt fyra marknadsbodar 
som alla kan hyra. Sommarlovsföretag, ungdomar och föreningar 
har viss förtur och skolklasser får specialpris.   

Syftet med marknadsbodarna är att skapa ett levande och attraktivt 
centrum genom att man kan hyra in sig i bodarna när de står ut
placerade på/i anslutning till Stora Torg.

Att bodarna är utsmyckade med motiv från sagor gjorda av Kjell 
Sundberg påminner om att vi befinner oss i hjärtat av Sagobygden.

Mer information om bodarna finns på www.ljungby.se. 

På bilden: Några av eleverna i årskurs 2 och 3 på Sunnerbogymnasiets 
byggprogram och deras lärare: Tomas Andersson, Mirza Sepic, Filip 
Estberg, Jonas Berg och Naif Khiro. 

Hänt sen sist…

FÖRENINGSMÄSSA
Den 27 april 2019 fylldes Ljungby Arena med 
massor av nyfikna kommuninvånare, det var 
nämligen dags för föreningsmässa. På plats fanns 
omkring 80 föreningar, som tillsammans visade 
på vilken bredd föreningslivet i Ljungby kommun 
erbjuder. Vi hoppas på att det var många som 
lyckades upptäcka en ny hobby!

FLYTTLASSET GICK TILL BERGALYCKAN
I mitten på maj flyttades halva Bergalyckans förskola in i sina helt nya 
lokaler. Under två dagar bar och fixade personalen och tredje dagen 
välkomnades barnen till de flyttade avdelningarna. Resten flyttar 
till hösten. Jättekul att äntligen få flytta in, tyckte personalen. Och 
barnvagnarna funkade utmärkt som flyttvagnar också!

HAMNEDA FÖRSKOLE-
KLASS VANN PRIS
Världsvattendagen uppmärksamma
des i flera förskolor och skolor och de 
som skickade in lite bilder och text om 
sitt arbete kunde vinna ett besök på 
äventyrsbadet. Vinnarna blev Hamnedas 
förskoleklass med förskollärare Anni 
Larsson i spetsen. 

 Barnen fick testa flera olika vatten
experiment, bland annat om droppande 
vattenkranar. De tyckte detta var en rolig 
och spännande inlärningsprocess så vi 
kommer i fortsättningen att försöka göra 
fler liknande experiment, säger Anni. 


