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ÄVEN OM vi har lite kvar av sommaren så närmar sig hösten med 
alla vackra färger. Jag hoppas att ni alla haft en skön sommar och fått 
möjlighet till välförtjänt återhämtning. Jag vill också rikta ett särskilt 
tack till alla er som arbetat i sommar och sett till att allt fungerat som 
det ska.

Framtidsutmaningar
När jag sitter här och planerar inför höstens arbete jag konstatera att 
Ljungby kommun, precis som Sveriges alla andra kommuner, står 
inför stora utmaningar i framtiden. Invånarna förväntar sig, med 
rätta, allt högre service och allt mer flexibla tjänster samtidigt som 
det är en allt större utmaning att få tag i nya medarbetare då den 
arbetande befolkningen i Sverige krymper. Detta innebär att vi måste 
arbeta med nya och innovativa lösningar där välfärdsteknologin är 
allt viktigare.
 
Ljungby gillar olika
När jag lyssnade på Fredrik Reinfeldt den 13 augusti påmindes jag 
om att det är inte bara Sverige som står inför stora utmaningar utan 
vi lever i en tid då det finns ett allt större behov av öppna samhällen 
och i en tid där allt fler behövs för att samhället ska växa och klara 
sitt uppdrag. Fredagen den 16 augusti gick det ett tåg genom Ljungby 
under parollen ”Ljungby gillar olika”. Jag gick med i detta tåg då bud-
skapet som denna handling står för är oerhört viktig om vi ska ha ett 
öppet och tolerant samhälle. För mig innebär det att ingen ska diskri-
mineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell läggning eller ålder. I ett öppet samhälle har alla 
plats och alla har en viktig roll att spela - det är den kommunen vi ska 
vara.

Friskvård
För första gången har vi haft ett triathlon för våra kommunanställda. 
Detta gick av stapeln den 29 augusti. Vi simmade, cyklade, sprang, 
joggade eller gick. Vissa genomförde alla delarna själva medan 
många tävlade i lag. Totalt blev det 209 personer som deltog. Starkt 
jobbat!

Nu ser jag fram emot en spännande höst.

VÄLKOMMEN, HÖSTEN!

JONAS JÖNSSON
KOMMUNDIREKTÖR
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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

Redan i våras började de med 
gröna påsar. Sedan dess har det 
sorterats flitigt både i själva köket 
och i restaurangen där de cirka 
850 matgästerna själva skrapar av 
matavfallet från tallriken i en grön 
påse.  
- Vi satte igång i april och har inte 
fått några större reaktioner varken 
från matgäster eller personal. Det 
känns självklart och kul att köra 
igång. Folk är vana hemifrån och 
det underlättar, säger Jim Petters-
son, områdesansvarig kock på Sun-
nerbogymnasiet och Astradskolan. 

Han tog med hela personalstyrkan 
på studiebesök till sorterings-
anläggningen på Bredemad, där 
de gröna påsarna sorteras ut på 
löpande band. 
- Det var intressant och nyttigt att 
se, det gav en större förståelse för 
processen, berättar personalen. 
Precis innan de började använda de 

gröna påsarna informerade de på 
Fronter (skolornas digitala infor-
mationskanal) och satte upp lappar 
vid stationen där man slänger skräp 
och lämnar disk. 
- Det tog väl en vecka ungefär, sen 
hade den nya rutinen satt sig. Så det 
går rätt fort, speciellt eftersom man 
redan sorterar hemma. Vår största 
utmaning är att minska andelen 
servetter, tuggummi och snus som 
matgästerna felaktigt slänger i den 
gröna påsen, säger Jim. 

Sorteringen går till som hemma – 
matavfall läggs i en grön påse. Men 
det finns inga röda påsar på jobbet. 
De är framtagna för hushållens 
restavfall för att underlätta sorte-
ringen hemma. Däremot finns det 
en större grön påse för storköken. 
- Här använder vi bara de stora 
påsarna, vi fyller dem ungefär till 
hälften, då väger de runt 10-12 kilo. 
Om vi fyller dem mer blir de för 

Gröna påsar på jobbet 
Under hösten kommer matavfallssortering att införas i alla kommunens verksamheter. Kost- 
avdelningen har varit pionjärer i det arbetet och har kommit igång på bred front. Personalen i 
köket på Sunnerbogymnasiet var bland de första som började sortera matavfall på jobbet.

tunga att hantera, menar Jim. 

Inne i köket har de placerat ut 
påsarna på flera ställen där maten 
förbereds och tillagas. Det är mest 
rester och skal från grönsaker, men 
också mat som har varit framme i 
serveringen och inte gått åt. 

I köket blir det ungefär tre gröna 
påsar per dag, och i restaurangen 
varierar det mellan två och fyra 
påsar per dag. 
- Nu ser vi ju verkligen hur mycket 
mat som slängs, konstaterar Jim. 

Att minska mängden matsvinn, den 
mat som slängs helt i onödan, är en 
annan utmaning inom kostavdel-
ningen. Men en viss mängd matav-
fall kommer det alltid att finnas, 
så länge vi inte äter potatisskal och 
kycklingben. 

På Sunnerbogymnasiet har de sorterat matavfall sedan i april, 
berättar Jim Pettersson.

SÅ FUNKAR DET
• Alla arbetsplatser bör ha 
gröna påsar där det finns 
matavfall. I fikarum, klassrum, 
avdelningar på förskolor och 
särskilda boenden t.ex. 

• De gröna påsarna finns i två 
storlekar - 8 liter (hushåll) och 
60 liter (för storkök).  

• På jobbet används vanliga 
avfallspåsar eller sopsäckar till 
restavfall, inga röda påsar.  

• De gröna påsarna ska, precis 
som alla avfallspåsar, knytas 
med dubbelknut. De slängs i 
samma sopkärl eller container 
som de vanliga påsarna.

SAMORDNA  
BESTÄLLNINGEN!  
• I uppstarten levereras 
gröna påsar med en separat 
transport. Därför behöver 
beställningen samordnas så 
att det blir en leverans till varje 
adress. Beställningen bör allt-
så innefatta alla avdelningar 
på ett särskilt boende t.ex. 

• Gröna påsar beställs på 
intranätet. 

•  Vid första beställingen 
levereras påsarna inom cirka 
14 dagar. Därefter i samband 
med ordinarie sophämtning. 

• Påsarna lämnas på eller i an-
slutning till sopkärl/containers 
utomhus eller i miljörum.

Läs mer och beställ påsar på 
intranätet. Se Intern service 
och rutiner – Matavfallssor-
tering.

ETT EXEMPEL:  
EN SKOLA    
Gröna påsar kan behövas på 
många ställen. T.ex. i klassrum 
om man har matavfall där, 
kanske fruktskal och -skrutt. 
Det kan vara bra i ett pedago-
giskt syfte. Se till att det blir 
rätt sorterat. 

Hur rutinen för beställningar 
av gröna påsar ska se ut är 
upp till varje skola. Men vid 
det första tillfället behöver 
någon beräkna ungefärligt 
antal påsar för skolan, ta emot 
leveransen och dela ut påsar 
eller informera om var gröna 
påsar finns att hämta. 

Bestäm hur det ska fungera 
med beställningar etc. i 
fortsättningen, innan påsarna 
börjar ta slut. 

text och bild catarina bengtsson

TIPS! 
Boka gärna ett studiebesök 
på sorteringsanläggningen 
på Bredemad. Kontakta 
Roland Lennartsson på 
0372-78 93 68 eller  
roland.lennartsson@ 
ljungby.se.
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Redo för mässa
Ska du representera Ljungby kom-
mun på en mässa eller ett event? Det 
finns en hel del material du kan låna 
med dig för att ge ett snyggt och pro-
fessionellt intryck. Bland annat ett 
antal roll uper, utställningsväggar 
och utomhusflaggor på ställ och ett 
mässbord med broschyrställ.

Mässbordet är en del av ett nytt 
mässkit som innehåller broschyr-
ställ, pennställ, en skål och lite annat 
smått och gott paketerat i en bra 
transportväska. Ett enkelt sätt att 
förbereda din nästa mässa!

Få en inblick i alla fantastiska yrken 
i vår kommun och ta samtidigt del 
av tips på hur man kan spendera sin 
fritid. Nu söker vi fler som vill vara 
med på tåget! 

Du följer väl vårt Instagramkonto  
@levailjungby? Där vi visar upp hur 
det är att jobba, bo och leva i Ljung-
by kommun. Med nästan 300 olika 
yrken i bara organisationen Ljungby 
kommun, ett brett föreningsliv och 
fantastiska naturmiljöer vill vi visa 
andra hur bra och härligt Ljungby är. 
Kontot vandrar mellan medarbetare 
i vår organisation som bor och lever i 
Ljungby. Här delar vi med oss av bilder 
från arbetet och även fritidslivet. Allt 
som visar på attraktiva Ljungby! 

Satsningen är ett led i det prioriterade 
fokusområdet "unga vuxna och att-
raktiva levnadsmiljöer" samt en del av 
vår vision "I Ljungby kommun formar 
vi framtiden tillsammans, 35 000 
invånare år 2035". Genom att visa alla 

de guldkorn vår kommun erbjuder och 
hur ett liv här kan se ut vill vi att kon-
tot ska locka hit de som är nyfikna på 
vår kommun men även de som redan 
bor här och kanske söker inspiration 
kring fritidsaktiviteter. 

Är du sugen på att dela med dig av 
ditt Ljungby en vecka? Hör då av dig 
till kommunikationsavdelningen@
ljungby.se. 

Har du några funderingar eller frågor 
är du självklart välkommen att höra 
av dig till oss på kommunikationsav-
delningen.

Vägen mot  
visionen
Vägen mot visionen kommer att bli enk-
lare och tydligare. Den målstyrning vi 
har idag upplevs som otydlig och därför 
fick utvecklingsavdelningen i uppdrag 
att arbeta fram en ny modell. Förslaget är 
ute på remiss och kommer till kom-
munfullmäktige för beslut i november. 
Därefter börjar vi en tydligare väg mot 
visionen. 

Beatrice Schmidt, utvecklingschef, 
förklarar:  
- I den nya modellen skiljer vi på visions-
styrning, som är sådant som leder direkt 
mot kommunens vision, och på verk-
samhetsstyrning som är den uppföljning 
vi gör i vardagen inom våra respektive 
förvaltningar. Bra verksamheter leder 
givetvis också mot visionen så det hänger 
ihop. 

- I arbetet med visionsstyrningen har 
vi fokuserat på enkelhet. Det ska vara en 
tydlig väg mot visionen, vi knyter ihop 
visionen med de Globala målen och det 
ska vara enkelt att arbeta med att ta fram 
och följa resultaten. Det stora värdet med 
den nya modellen är att vi ska arbeta 
med uppföljningen kommunövergripan-
de. 

Introduktionsutbildning
Du som är ny hos oss är välkommen till vår introduk-
tionsutbildning. Träffa bland annat våra förvaltnings-
chefer, kommundirektör och kommunalråd och lär dig 
mer om organisationen och nätverka med andra nya. 

21 november kl. 8-15 i Ljungby Arena. 
Läs mer på intranätet. 

693 
följare av kontot

193 
Iinlägg gjorda

18 
veckor instagrammade

per den 9 september

AKTUELLA  
PROJEKT
Skatepark 
I kvarteret Fritiden, framför Ljungby 
Arena, ska en skatepark byggas. En 
ny naturlig samlingsplats för stadens 
lokala åkare. Eftersom parken utfor-
mas för att tilltala även icke-åkare är 
förhoppningen att den ska uppmunt-
ra till gemenskap och spontana mö-
ten. Upphandling av en entreprenör 
beräknas bli klar under hösten 2019 
och därefter startar byggnationen. 
Parken planeras bli klar till maj/juni 
2020.

Teaterbiografen Grand
Grand är stängt för en omfattande 
renovering som ska göra lokalerna 
tillgänglighetsanpassade och öka 
möjligheterna för olika föreningar att 
nyttja dem. Byggnaden är K-märkt 
vilket innebär att karaktärsdragen 
ska bevaras. Projekteringen är klar, 
anbudstiden för upphandlingen har 
löpt ut och nästa steg är att utse en 
entreprenör. Det beräknas ske i slutet 
av oktober. Enligt tidplanen kan 
renoveringen förväntas bli klar under 
hösten 2020. 

Överföringsledning mellan 
Kånna och Bäck
Ljungby kommun planerar att bygga 
en överföringsledning mellan orter-
na Kånna och Bäck. Den ska förse 
fastigheterna i ett nytt verksam-
hetsområde i Bäck med dricksvatten 
och avlopp. Även fastigheter längs 
med ledningen kan få möjlighet till 
en anslutning. Ledningen blir cirka 
5 km lång och kopplas till vatten-
verk och reningsverk i Ljungby via 
Kånna. Enligt tidplanen kan arbetet 
förväntas färdigt till 2023. Ett infor-
mationsmöte kommer att hållas den 
10 oktober 2019. 

Fler projekt
Mer om kommunens projekt med 
nya områden, infrastruktur och 
byggnation finns på  
www.ljungby.se/projekt. 

Skiss på skateparken: 

Dela med dig av ditt Ljungby 
på @levailjungby  

Tankar, förslag och idéer digitalt
Nu kan du lämna interna synpunkter digitalt. Sedan länge har man som medarbetare inom socialförvaltningen kunnat lämna interna synpunkter i syn-
punktshanteringssystemet. Det är nu öppet för hela organisationen.  
 
Vanligast är att ta upp förslag och idéer på möten, arbetsplatsträffar, med kollegor eller med sin chef. Att lämna dem digitalt i synpunktssytemet är ett kom-
plement till detta och syftet är att det ska bli ännu enklare att föra fram sina tankar, förslag, synpunkter och idéer. 
 
-Medarbetare i Ljungby kommun har massor av bra tankar och idéer som kan leda till förbättringar i stort och smått. Förbättringar för oss som arbetar här 
och förbättringar för dem vi är till för. Genom att öppna fler vägar för synpunkter tror jag att vi kan utveckla vårt arbete ännu mer, säger Jonas Jönsson som 
arbetar som kommundirektör.  
 
Så här funkar det 
På intranätet under ”intern service” finns en länk för synpunkter. När du är inne i systemet så välj vilken förvaltning som din synpunkt berör. Du kan välja 
om du vill ha återkoppling på din synpunkt per e-post eller telefon. Om du inte vill ha återkoppling utan bara föra fram din tanke så kan du välja att inte bli 
kontaktad med svar. 
 
Din synpunkt tas emot av registrator som sedan skickar den vidare till den chef det berör. Våra kommuninvånare kan sedan innan lämna synpunkter via ett 
system på vår webbplats. Dessa redovisas på www.ljungby.se. De som kommer internt redovisas enbart internt. 

28 648
Så stor är folkmängden i vår kommun och det är 

dem vi möter i våra jobb varje dag. Bland annat. 

Årets andra kvartal ökade folkmängden med 81 
personer. Det är den största ökningen i länet. 
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En friskare organisation

Vårt första triathlon

Vill du inspirera andra till 
god hälsa? 
Det är viktigt att arbeta för en ökad 
trivsel och ”vi-känsla” genom ge-
mensamma aktiviteter på arbets-
platsen. Därför har vi hälsoinspira-
törer i Ljungby kommun. Idag har vi 
cirka 200 inspiratörer ute i verksam-
heten. Rollen som hälsoinspiratör 
innebär att vara den drivande kraf-
ten på arbetsplatsen när det gäller 
friskvård. Hälsoinspiratören ska 
inspirera och motivera sina kollegor 
till en god hälsa. Inspiratörerna ska 
också, med hjälp av folkhälso- och 
friskvårdssamordnaren och chef, 

driva friskvårdssatsningar och 
friskvårdsarbetet på arbetsplatsen. 
Vill du veta mer så hör av dig till 
Jennie Ronefors, folkhälso- och 
friskvårdssamordnare. 

Gå 10 000 steg, visa upp-
skattning och testa en frukt 
du inte smakat tidigare

Hälsobingo kan vara ett bra sätt 
att bli mer hälsosam. På intranätet 
finns ett förslag till hälsobingo. Det 
innehåller en massa aktiviteter som 
på olika sätt bidrar till god hälsa. 
Varför inte utmana dina kollegor på 
hälsobingo?  . 

Så här såg det ut på vårt första kommun-triathlon. Över 200 tappra kollegor genomförde loppet, i lag 
eller individuellt. Det var en fantastisk kväll med härlig energi från deltagarna och hejande kollegor. 

Start-tutan ljöd kl. 18 och simmarna gav sig iväg på den första sträckan. Efter 400 meter i bassängen 
var det växling och cyklarna tog sig den dryga milen. Löparna var sist ut och var de som fick springa 

in i mål. Deltagarna blev påhejade och peppade. Det var många som utmanade sig själva. 
Stort tack till alla deltagare, hejare och funktionärer. Det här var friskvård när den är som bäst. 

200 km, 25 km, 6,5 km  
Gillar du att vandra eller cykla? I 
kommunen finns flera olika leder 
som du kan anpassa efter vad du 
känner för. Kanske vill du grilla 
längs vägen, eller få veta mer om 
det du passerar? I Angelstad finns 
en hembygdsrunda, i Lagan finns 
Bergastigen, i Ryssby kan du cykla 
Banvallsleden och i Torpa kan du 
gå Strövstigen. Det finns fler härliga 
turer och du hittar dem på www.
visitljungby.se

Pausgympa 
I organisationen har vi en mängd 
olika yrken och våra arbetsuppgifter 
är väldigt skiftande: några är stilla 
under arbetsdagen och andra är 
igång hela tiden, några lyfter mycket 
och andra står. Beroende på vårt ar-
bete behöver vi stärka olika muskler. 
Gemensamt för oss alla är att paus-
gympa är bra för oss. Men vad är då 
pausgympa? Det är enkla rörelser 
som du gör någon gång under dagen 
och som gör att du mår bättre. Det 
kan vara stretchövningar eller att 
göra utfallssteg på väg till bilen.

Kostnadsfria träningspass
Du vet väl om att vi anställda har 
gratis inträde till kommunens sim-
hallar? Dessutom har vi möjlighet 
till gruppträning på Träna. Vi har 5 
pass att vara med på. Kom ihåg att 
ta med ditt Nonstop-kort.

Höstens pass: 
Lunchpass:
Måndag 12.15 Bodypump 30
Torsdag 12.10 Tabata 30

Kvällspass:
Onsdag 17.00 Spinning aktivio 45
Onsdag 17.55 CX 30
Söndag 18.30 BodyBalance 60

Ta cykeln till mötet
Ska du på något möte eller annat 
i Ljungby stad? Ta cykeln dit! Det 
finns en elcykel att boka via Outlook. 
Cyklar du hellre på en vanlig cykel 
så finns sådana också, du hämtar 
nyckel i kommunhusets reception.  

Simning, cykling och löpning

KOM IHÅG ATT 
ANSÖKA OM 
FRISKVÅRDSBI-
DRAG OCH  
MASSAGEBIDRAG
Friskvårdsbidrag

Ljungby kommun vill främja 
hälsa och fysisk aktivitet genom 
ett aktivitetsbidrag på 1 000 
kronor per anställd och år. För 
att få bidraget ska du stå för 
halva summan själv. Det betyder 
att om du löser träningskort för 
2 000 kr får du 1 000 kr i bidrag 
och löser du träningskort för 1 
500 kr får du 750 kr och så vida-
re, dock max 1 000 kr. Pengarna 
ska användas till en fysisk aktivi-
tet som är varaktig. 

Hur du gör? Du lämnar in en 
blankett tillsammans med ori-
ginalkvitto till din chef. Lämna 
in det senast den 30 november. 
Blanketten finns på intranätet. 

Det här gäller alla medarbetare 
som har en anställning på minst 
tre månader.

Massagebidrag 

Massage är en behandlings-
form som gynnar vår hälsa och 
som är en effektiv förebyggan-
de hälsoaktivitet. Av den anled-
ningen kan vi få ett massagebi-
drag. Bidraget innebär att den 
anställde får 200 kronor per 
behandling i ersättning för max 
fem behandlingar per år. Alla 
medarbetare kan söka massa-
gebidrag oavsett tjänstgörings-
grad förutsatt att man har en 
sammanhängande anställning 
på minst tre månader. 

För att du ska kunna få bidraget 
ska du lämna en ansökan med 
kvitto. Ansökan ska finnas hos 
HR-avdelningen senast den 
30 november. Ansökan och 
mer information hittar du på 
intranätet. 

Chrysoperla-larv som  
fångat en bladlus.

Tack för ett 
fantastiskt 
roligt (och 

jobbigt) 
triathlon. 

Förmåner för 
en frisk höst
Var och en av oss är ytterst ansvarig för sin egen livsstil och för 
utvecklingen av våra personliga resurser. Ett aktivt medarbe-
tarskap innebär även ansvar för att medverka i arbetet för ökad 
hälsa på arbetsplatsen. Utmana dina kollegor i hälsobingo, 
ta en gemensam promenad och kom ihåg att vi är varandras 
arbetsmiljö. 
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ack vare denna monstruösa byggnad 
är vi många Ljungbybor som slipper 
frysa om vintrarna. Här brinner det 
i pannan dygnet runt alla dagar om 
året och det är ständigt två medar-
betare som håller elden vid liv.  

Jan Alm har arbetat här i över 20 
år. Han berättar att han började 
som reparatör 1988 och gick över till 
drifttekniker 2005. Är det någon 
som kan stället utan och innan så är 
det Jan.  
- Jag trivs med jobbet mycket på 
grund av att det är fritt och om-
växlande. Men även att det innebär 
mycket ansvar och ständigt fokus, 
säger Jan.  

På driften är det 10 medarbetare som 
arbetar. Målet är att det ska brinna 
så mycket som möjligt så länge som 
möjligt i pannan. Något som kan 
låta simpelt men i själva verket krä-

ver sin kunskap. Jan berättar att det 
är något man lär sig med tiden.  
- Nu för tiden behöver vi vara certi-
fierade för att få köra pannan och vi 
ser till att det alltid finns någon av 
oss som är det på plats, säger Jan.  
- Det tar nog upp mot ett år innan 
man är helt självgående här, säger 
Tobias Bergqvist, drifttekniker, och 
Jan instämmer.  

Sopor blir värme 
Pannan drivs främst av hushålls-
avfall, det vill säga våra röda påsar 
med restavfall. Skulle det sedan 
behövas finns det möjlighet att kom-
plettera med flis och efter det pellets. 
Här finns även två oljepannor som 
kan eldas med olja. Vilket endast 
används i nödfall som till exempel 
extremt kalla vintrar.  

På somrarna när det inte går åt lika 
mycket värme finns det på Ljungsjö-
verket en ackumulatortank med en 
kapacitet på omkring 3 miljoner liter 
där överbliven värme lagras inför 
kalla perioder.  

Det som blir kvar efter förbränning-
en, så kallad bottenaska och flygas-
ka, tas sedan om hand om på olika 
sätt. Bottenaskan, vilken utgör ett 
bra konstruktionsmaterial, används 
till sluttäckning av kommunens an-
läggning Bredemad. Flygaskan, som 
är ett mer miljöfarligt avfall, skickas 
i slutna behållare till ön Langöya i 

Norge för vidare behandling. 
- Vi skickar omkring 30 ton flygaska 
i veckan till Norge. Företaget som tar 
emot det sen är specialiserade på just 
farligt avfall, säger Tobias.  

Oväntade händelser 
I en så pass stor anläggning som 
Ljungsjöverket där sopor ligger på 
hög kan det ibland uppstå små brän-
der på fel ställen. Det kan vara ett 
gammalt batteri som får kortslut-
ning eller annat avfall som självan-
tänder. Då är det viktigt att gräva ut 
sopor där glödbädden befinner sig. 
- Ibland kan det ta ett par dagar 
innan vi lyckas lösa sådana problem. 
Det kan ta tid både att lokalisera det 
hela men även att sedan kunna ta sig 
fram till området, säger Tobias. 

Under de 20 år som Jan har arbetat 
i anläggningen finns det ju även 
vissa saker som har hänt som han 
aldrig kommer att glömma. Som den 
gången traversen tog tag i en lastbil 
och lyfte den.  
- Lastbilen backade in som vanligt 
men helt plötsligt gick traversen, 
som vanligen bara lyfter sopor, ner 
och tog tag i bilen, lyfte den och 
släppte ner den i tippfickan. Allt gick 
bra den gången och turligt nog är 
det något som inte kan hända idag, 
berättar Jan. 

Att det är hög aktivitet här kan så 
här långt inte ha undgått någon. 

Driftteknikerna berättar att här 
producerar de ungefär lika mycket 
energi på en timme som en vanlig 
villa gör av med på ett år.  

Stefan Persson som är produk-
tionschef på Ljungsjöverket säger 
att erfaren personal är a och o på en 
arbetsplats som denna.  
- Vet jag att personalen har kunskap 
om vår anläggning så vet de också 
hur de ska handskas med problem 
som kan uppstå. Det är viktigt. Det 
här är ju det som är hjärtat i värme-
verket, säger Stefan.

FJÄRRVÄRME-
SLANG

Häng i stup 

Ibland fastnar det sopor som 
skapar stopp i inmatningen till 

pannan.  

Nivån i acken 

Visar på hur mycket lagrad 
värme finns det i ackumula-

tortanken.  

Skjuta bulken 

Då tömmer man behållarna 
på den aska som blir kvar efter 

förbränning.  

En stor inhägnad byggnad dit ingen obehörig får gå. Och så något om att det 
är tack vare dem vi får värme där hemma. Mer än så har det aldrig varit för mig 
i alla fall. Inte kunde jag ana att det skulle vara så mycket mer. Tvärdraget har 

mött medarbetarna på insidan av Ljungsjöverket. 

”Det här är hjärtat  
i värmeverket”

T
Tobias Bergqvist och Jan Alm övervakar anläggningen

Utsikt från högsta punkten, över det som ska bli kontor 
så att all personal samlas på ett ställe. 

Jan Alm blandar upp soporna för att det inte ska bli varken för blött eller för torrt. Är det rätt så brinner det bättre. 

text och bild emelie andersson
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Smått och gott

2018 blev det obligatoriskt för 
skolhuvudmän att ordna med 
prao för årskurs 8 och 9. Och i 

våras körde vi första omgången se-
dan de nya reglerna infördes. Då var 
det årskurs 8 som var ute och snart 
är det dags igen. 

Lars-Göran Andersson jobbar som 
praosamordnare på barn- och utbild-
ningsförvaltningen och hans uppdrag 
är precis som det låter: att samordna 
praon. Han pratar med företagen om 
platser, han förmedlar information 
till lärare och elever och ser till att det 
flyter på. 

 

Hur gick det i höstas?
I oktober/november är det dags för 
årskurs 9 att gå ut på prao. Det är då 
samma elever som i våras. Och till 
våren ska nuvarande årskurs 8 gå ut på 
prao. Så under ett antal veckor under 
både höst och vår har vi som arbets-
platser chansen att visa vårt yrke för 
framtidens kollegor. 
-Hösten fungerade bra och utvärde-
ringen visar att de flesta tyckte sin 
praktik var bra. Vi körde med ett sys-
tem där man lägger ut praoplatserna 
och där eleverna sedan söker sin plats, 
berättar Lars-Göran. 

Varför är praon viktig för alla 
arbestgivare?? 
-Vi står inför svårigheter att rekrytera 
inom flera yrken. Då är det jätteviktigt 
att vi tidigt tar vara på de möjligheter 
vi har att faktiskt visa dem vad just 
våra yrken innebär, eller rent generellt 
vad för massor med olika saker man 
kan jobba med inom en kommun. 
Det är helt enkelt framtidens rekryte-
ringsunderlag vi jobbar med nu, säger 
Lars-Göran.
 
Lars-Göran vill alltså verkligen trycka 
på att man som arbetsgivare ska se 
praon som ett sätt att fylla på sitt eget 
arbetslag i framtiden. Och gör man 
praon på rätt sätt räcker det med 15 

Alla elever i årskurs 8 och 9 ska ut på prao. Vi som arbetsgivare har värl-
dens chans att visa upp våra yrken så att de i framtiden vill jobba hos oss.

Fånga upp framtidens kollegor

För att de som har kontakt med oss ska hamna rätt är det viktigt 
att våra uppgifter i telefonadministrationen är korrekta. 
Många invånare söker oss via växeln och för att de som svarar i 
telefon ska hänvisa rätt måste vi alla hjälpas åt. 

Hur gör man då? 
Man börjar med att gå in i telefonadministrationen som finns 
på intranätet och söka på sig själv. Där finns ett antal sökord 
inlagda. Dessa sökord är de som huvudväxeln får träff på när de 
söker. Du kan begära ändra/lägga till uppgifter i "Ändringsfor-
muläret" telefonadministrationen och dessa godkänns 
sedan av huvudväxeln. Det finns en manual på intranätet som 
hjälp. Givetvis hjälper personalen i växeln dig. 

Ett tips är att ägna några minuter på ett APT åt att titta på era 
uppgifter.

Hjälp våra  
invånare rätt

minuters förberedelse varje gång, säger 
han. 

Hur tycker han att man ska läg-
ga upp det då? 
-Det första steget är att ha en bra 
presentation i vårt system för pra-
oplatserna. Vi hade flera arbetsplatser 
som inte hade skrivit ett ord och då 
är det kanske inte så konstigt att inga 
elever sökte platser där. Skriv vad er-
verksamhet gör men också gärna vad 
praoeleven kommer att få göra, vilka 
hen får träffa eller annat som kan vara 
bra att veta. Har man ingen aning om 
vad ett företag gör är det svårt att söka 
sig dit, säger Lars-Göran. 

Ett exempel från tekniska för-
valtningen
Lars-Göran vill lyfta ett bra exempel 
med ett vinnande koncept som gjorde 
att prao-eleverna stod på kö in, men 
det blev inte betungande för arbets-
platsen som tog emot dem: vår egen 
tekniska förvaltning. De gjorde ett 
tydligt veckoschema där man delade 
upp veckan på olika verksamheter och 
avdelningar. Prao-eleverna fick besöka 
både räddningstjänsten, planerings-
avdelningen, administrativa avdel-
ningen, exploateringsavdelningen 
och va- och renhållningsavdelningen 
och fick en bred bild av alla yrken 
och ansvarsområden som finns på 
förvaltningen. 

-Och schemat presenterades redan i 
systemet med praoplatserna så elev-
erna visste redan där vad som skulle 
ske under deras vecka, vad det var 
för arbetsplatser de skulle få besöka, 
vart de skulle ta vägen varje dag och 
vem de skulle träffa. Och nästa gång 
kan de återanvända sitt upplägg, 
säger han. 

Lisa Åberg är administrativ chef på 
tekniska förvaltningen och berättar 

om upplägget: 
-Vi vill ta emot prao-elever eftersom 
vi redan tidigt behöver väcka intresse 
för olika typer av yrken inom teknis-
ka områden. Om ungdomarna kan 
tycka att detta verkar lite spännande 
så kanske chansen ökar att de så 
småningom söker sig till en utbildning 
inom vår sektor och det tror vi kommer 
att hjälpa oss med vår kompetens-
försörjning på lång sikt. 

Överlag fungerade vårt koncept bra 
och det är något vi hoppas att vi ska 
kunna fortsätta med ett antal år. Det 
blir en del justeringar inför höstens 
omgång, beroende på hur vi har det 
med bemanning på olika avdelning-
ar. Plus att vi kommer att ha med 
miljö- och byggförvaltningen som 
en del i programmet. Då breddar vi 
konceptet och ungdomarna får nosa 
på ytterligare en förvaltning. Det 
blir mer som ett veckolångt studie-
besök och inte som en prao-vecka i 
klassisk mening. Men vi tänkte att 
det är så många yrken som sköts vid 
en skärm och det blir inte roligt för 
eleverna att sitta och hänga en hel 
vecka och svårt för oss att dela med 
oss av arbetsuppgifter som är förstå-
eliga. En liten bonus var att ett par 
av elevernas lärare var och hälsade 
på under veckan, det var uppskattat 
av både elever och oss! 

Nästa steg 
Inom kort, om det inte redan har 
skett när den här tidningen kom-
mer ut, så skickar Lars-Göran ut 
information till företag, kommun, 
region och andra arbetsplatser med 
information om praon, tips på upp-
lägg och information om systemet 
för praoplatser. 

Ha en tydlig 
och konkret 
beskrivning 
av din prao-

plats så lockas 
eleverna.

text anna gummesson  

PRAO I SIFFROR 
Totalt hos alla arbetsgivare i våras: 

Antal elever på prao:  316  
Antal platser i systemet:  223 

Antal platser eleverna  
fixade själva:   190

Namn: Lennart Gustafsson  

Bakgrund
– Född och uppväxt i Ljungby. Studerade till byggnadsin-
genjör vid LNU i Växjö och har nu arbetat som projektleda-
re på Ljungbybostäder i fyra och ett halvt år.

Vad gör du på jobbet?
– Min tjänst som projektledare innefattar många olika 
moment. Jag arbetar just nu främst med nyproduktion av 
bostäder och till viss del med underhåll av våra befintliga 
fastigheter. Några av de arbetsuppgifter jag ställs inför kan 
tillexempel vara att ta fram underhållsplaner, söka bygglov, 
ta fram arbetsbeskrivningar, beställa arbeten och se till 
att de blir utförda i tid och enligt beskrivning. Detta var 
endast några få av de arbetsuppgifter man ställs inför som 
projektledare på Ljungbybostäder, till exempel ingår även 
tömning av kontorets diskmaskin ett par gånger om året, 
haha. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det är omväxlande och ganska fritt, jag kan planera min 
tid och lägga upp arbetsdagen som jag vill ha den. Men 
det roligaste är att man lär sig något nytt nästan varje dag, 
antingen i sökande efter information eller i kontakt med 
duktiga kollegor, entreprenörer och konsulter.

Projektledare på 
Ljungbybostäder

Mitt jobb som…
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Fler elever och färre lärare
SKOLVERKETS 
RIKTADE STÖD- 
INSATSER FÖR 
NYANLÄNDAS 
LÄRANDE TILL 
LJUNGBY
Ljungby kommun har blivit utval-
da av Skolverket för att få riktade 
stödinsatser för nyanländas lärande, 
både inom skola och förskola. Stödet 
ges till kommuner som har tagit emot 
många nyanlända och som möter 
utmaningar i samband med detta. 
Målet är att öka likvärdigheten inom 
och mellan kommunens skolor och 
att höja kunskapsresultaten. 

Först görs en nulägesanalys för att 
identifiera vilka insatser som krävs. 
Den kommer ske under hösten i 
Ljungby. I september gjordes en för-
sta workshop med chefer på förvalt-
ningen tillsammans med Skolverket. 

Arbetet med Skolverket kommer att 
pågå till och med juni 2022. Deras 
stöd består bland annat i att leda oss 
och ge oss olika metoder och verktyg 
beroende på vilka utvecklingsbehov 
som finns just här. Stödet vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 

HELTIDSMENTO-
RER TESTAS PÅ 
ASTRADSKOLAN
Från och med i höst startar vi en 
försöksverksamhet med mentorer på 
grundskolan. Tre mentorer anställs 
på Astradskolan för att under läsåret 
arbeta som mentorer i årskurs 7. Det-
ta är en del i arbetet för en likvärdig 
skola som vi får statsbidrag för. 

Är du en person som är hjälp-
sam och har ett samhällsin-
tresse? Har du tid att ge till en 
medmänniska? Då kan du bli 
god man. 

Som god man hjälper du en annan 
människa att få en fungerande 
vardag genom att ta kontakt med 
myndigheter och betala räkningar. 
Som god man får du ersättning för 
ditt uppdrag. 

I vår kommun är det flera personer 
som väntar på att få en god man. 
Kanske passar det dig som är an-
ställd i organisationen att ta dig an 
ett uppdrag. 

Jag är intresserad, men vad 
ska man göra? 
Hur uppdraget som god man ser 
ut beror på behovet som personen 
som behöver stöd har. Det finns 
personer med olika behov. Kon-
takta kansliavdelningens överför-
myndarhandläggare så matchar de 
dig med rätt person och uppdrag. 

Vill du veta mer? 
Är du nyfiken och vill veta mer? Ta 
kontakt med överförmyndarhand-
läggarna så berättar de gärna och 
svarar på frågor.

God man som yrkestitel 
I tidigare nummer av Tvärdraget 
har vi berättat att vi, eftersom be-
hovet av gode män är stort, också 
har anställda gode män i Ljungby 
kommun. De tillhör ekonomiav-
delningen och så här berättade 
Petra Karlsson om sitt och sina 
kollegors arbete: 
– Vårt arbete kräver ödmjukhet 
och goda kunskaper i hur samhäl-
let fungerar. Vi har kontakter med 
flera professioner i vår organisation 
(Konsument Ljungby, socialtjäns-
ten, räddningstjänst, barn- och 
utbildning, Ljungbybostäder och 
familjecentraler exempelvis) men 
också med andra instanser (för-
säkringskassa, arbetsförmedling).

Är det dig vi söker? 

et är alltså ett nationellt 
problem, och det märks 
såklart även i Ljungby.  
Vid läsårsstarten löste det 

sig trots allt till stor del. 
- När vi gick igenom lärarplaneringen 
i våras såg det ut som att det saknades 
folk till ungefär 80 tjänster. Nu när 
läsåret började var det 4-5 tjänster 
som inte var tillsatta. Men de tillsattes 
snabbt och ytterligare behörig per-
sonal kommer att vara på plats under 
senare delen av höstterminen, säger 
Nils-Göran Jonassom som är barn- 
och utbildningschef. 

Han fortsätter: 
- Det är fortfarande svårt att rekryte-
ra behörig personal till olika arbe-
ten inom förskola, grundskola och 
gymnasieskola. Inom gymnasiet är 
det något lättare, där är svårigheten 
främst lärare inriktade mot vissa spe-
cifika yrkesutbildningar. Det är något 
lägre total behörighet hos oss i år, men 
många av våra obehöriga vikarier har 
arbetat inom skolan i många år och är 

duktiga på sitt arbete. Och det är vik-
tigt att ha med sig att även utbildade 
lärare räknas som obehöriga om de 
jobbar inom andra ämnen än där de 
har sin legitimation. 

Behörighet också ett nationellt 
problem 
Enligt Skolverket är nästan var tredje 
lärare i svenska skolor idag obehö-
rig. Och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har sammanställt 
en rapport med olika åtgärder som 
kommuner gör för att möta lärarbris-
ten. Det handlar om förbättringar i 
arbetsmiljön, förändringar i arbetsor-
ganisationen, satsningar på vidare- 
utbildning för lärare som behöver 
komplettera sin kompetens, tillskott 
av olika yrkesgrupper som kan avlasta 
lärare vissa arbetsuppgifter eller att 
snabbare få lärare med utländsk 
utbildning i skolan. 

Det är nämligen inte en fråga om att 
utbilda fler - lärarutbildningarna är 
den största utbildningen på många 

lärosäten och enligt SKL väljer var 
fjärde student som börjar en yrkes-
utbildning på högskolan att gå en 
lärarutbildning (2018). Det krävs alltså 
andra åtgärder också. 

Vad gör vi i Ljungby? 
Även i Ljungby handlar åtgärderna 
om att förbättra arbetsmiljön och ha 
bra kompetensutveckling och tydlig 
styrning. 
- Jag tror att om vi får en bättre 
arbetsmiljö och att man som lärare 
ser att man får fokusera på de delarna 
där man har sin utbildning, och på att 
undervisa, så kan det locka hit lärare, 
säger Nils-Göran. 

Han berättar om olika åtgärder vi gör 
i Ljungby kommun för att förbättra 
arbetsmiljön: 
-Vi jobbar med fokusområden enligt 
en plan för flera år framåt så det blir ett 
tydligt fokus för alla på vad vi arbetar 
med just nu. Och vi bygger mycket nytt 
och utvecklar våra lärmiljöer så att 
de blir moderna. Med nya skolor blir 

det automatiskt ett nytänk kring hur 
vi vill utforma miljön för att bli så bra 
som möjligt så att eleverna ska lära sig 
så mycket som möjligt. Vi har också 
en hög lärartäthet här, och satsar på 
kompetensutveckling och lärarlöne-
lyft. Vi satsar mycket på IT i skolan 
men vi testar också konkreta saker 
som att anställa heltidsmentorer och 
ha en introduktionsutbildning för 
personal utan pedagogisk utbildning. 
Kanske kan det vara något för fram-
tiden att se om det går att få in mer 
administrativt stöd, men det är bara 
funderingar. 
- Sen gäller det också att hela kommu-
nen jobbar på ett positivt sätt så att 
man introducerar och tar hand om 
sina medarbetare på ett bra sätt, så 
man vill bo här och jobba här. Och 
det görs bland annat genom alla de 
förmåner som våra anställda kan ta 
del av. Att vi har en politisk ledning 
som vill satsa på och utveckla skolan 
är också jätteviktigt.

Antalet elever i den svenska skolan blir allt fler, samtidigt som många lärare går i pension. Ökningen av barn och 
elever sker i alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning – samtidigt. För att kunna möta behovet skulle 80 

000 lärare behöva rekryteras till förskola och skola i Sverige de närmaste 10 åren. 

SKOLPERSONAL 
I SIFFROR

 Andel tjänstgörande lärare 
med lärarlegitimation:
Lärare 1-3  77,9 %
Lärare 4-6  64,9 %
Lärare 7-9  68,6 % 

Andel heltidstjänster med 
pedagogisk högskoleexamen i 
fritidshem:  57 % 

Andel heltidstjänster i förskolan 
med förskollärarlegitimation: 
  40 %

Andel heltidstjänster med 
gymnasial utbildning för arbete 
med barn:  27 %

Siffror från Skolverket 2018

text anna gummesson bild ben white

D
 På kansliavdelningen arbetar Mari Gustavsson,  Gulnara Hovelius, Per Månsson och Eva Andersson som 
övermyndarhandläggare. 



1514 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 3 201 9 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 3 201 9 

Kollegor

3 oktober 
Personalklubbskväll på Jaktia 
Lagan 
Jaktia har ett brett sortiment inom 
trädgård, skog, fiske, jakt och vapen. 
Snygga fritidskläder, något inför 
jaktsäsongen eller höstfixet i träd-
gården, här hittar du det mesta. 20% 
rabatt på stora delar av sortimentet. 
Visa ditt Nonstopkort för att utnyttja 
erbjudandet. 
Plats: Jaktia Lagan, Laganvägen 8. 
Tid: kl.17-19. 
Pris: Kostnadsfritt.  

3 oktober 
Sautdesign 
Välkommen till Sautdesign i Ljung-
by. Under ledning av Ann Karlsson 
får vi inspiration till inredning och 
ljus. 15% på allt under kvällen. Det 
bjuds på fika. 
Plats: Fjällgatan 26, Ljungby. 
Tid: 18.00. 
Pris: 50 kr. 
 
8 oktober 
Ullared 
Häng med och shoppa loss på Gekås 
i Ullared! I priset ingår endast buss-
resa.  
Plats: Avresa från kommunhuset. 
Tid: 7.30, hemfärd 16.00. 
Pris: 130 kr. 

 

19 oktober  
Padelturnering 
Utmana kollegorna i en padeltu-
nering, 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 föreläs-
ning, workshop, recept, alla grönsa-
ker, burkar och smakprover. 
Plats: Kungshögskolans hemkun-
skapssal. 
Tid: 17.30-ca 20.00. 
Pris: 500 kr. 
 
7 november  
Spakväll på Toftaholm  
Vi provar Toftaholms herrgårds 
eco-spa. Två bastutunnor och två 
badtunnor, alla vedeldade samt ett 
soluppvärmt relaxrum vid sjön finns 
till förfogande. Badrock och hand-
duk finns att låna. Därefter avslutar 
vi med middag i restaurangen innan 
hemfärd. 
Plats: Toftaholms herrgård. 
Tid: Spabad kl.16-19, därefter mid-
dag. 
Pris: 400 kr 
 

19 november  
Adventsblommor på Janssons  
Vi träffas på Janssons Blommor 
och får inspiration till advents- och 
julblommor. Ta gärna med egna fat 
eller krukor till dina arrangemang. 
10% på allt ni handlar under kvällen. 
Plats: Janssons blommor. 
Tid: 18.30. 
Pris: 80 kr. 
 
2 och 9 december  
Kallmålning  
Under ledning av Maria Stansert 
provar vi på kallmålning. Det är 
en teknik där man borstar färg på 
keramik. Inga förkunskaper, det är 
en enkel teknik. Fika ingår. Samma 
grupp går båda tillfällena.
Plats: Olofsgatan 3 b.  
Tid: 17.30-19.30. 
Pris: 50 kr plus materialkostnad. 
 
7 december  
Julmarknad på Fredriksdals 
slott i Helsingborg  
Vi besöker julmarknaden på 
Fredriksdals slott. Julmarknaden 
är öppen 11-18. Matställe finns på 
området. Ca 20 minuters promenad 
från slottet hittar du centrum med 
shopping, mysiga fik och härlig 
atmosfär. 
Plats: Avresa från kommunhuset. 
Tid: Avresa 9.30, hemresa 18.00. 
Pris: 150 kr.  

18 december  
Morgonsim med julgröt  
Morgonsimning med julgröt och 
skinksmörgås. Badet öppnar kl.6.00, 
frukost serveras kl. 6.30-8.00. Badet 
är gratis men frukosten kostar 40 kr. 
Sista anmälningsdag 17 december. 
Plats: Sunnerbohallen. 
Tid: 6.00-8.00 (frukost serveras 6.30-
8.00). 
Pris: 40 kr.

Mjukhockey 
Vill du vara med och spela mjuk-
hockey? Kommunen har ett lag i 
korpserien. Säsongen varar novem-
ber till februari. Matcherna spelas på 
söndagskvällar i B-hallen på Ljung-
by Arena. Matcherna är 2x15 min 
rullande tid, med en paus på 5 mi-
nuter. Reglerna efterliknar ishockey 
fast det är färre regler att hålla reda 
på. Vill du vara med kontakta Carl 
Håkansson på Räddningstjänsten, 
carl.hakansson@ljungby.se.

Information från Nonstop

Aktiviteter under 2019
Håll utkik på intranätet/extranätet eller 
vår e-postlista för att inte missa när det 
är dags för något! 

Vandalorum Värnamo
Den 10/10 åker vi till Vandalorum, äter 
god mat, ser utställningar och lyssnar 
på föreläsningar av föreningen Svensk 
Form. Avfärd kl. 17.00 och hemkomst 
cirka kl. 21.30. Läs mer och anmäl dig 
snarast via intranätet. Du kan också mej-
la anna.gummesson@ljungby.se för att få 
informationen. 

Inträde på Ljungbergmuseet 20 kr 
Våra medlemmar går på Ljungbergmuseet 
för 20 kr! När du kommer till museet, ange 
att du är medlem i Contur och säg namn och 
personnummer till dem.  

Har du lön från kommunen dras då 
20 kr på din lön senare. Har du inte lön 
från kommunen (är pensionär, förtro-
endevald, föräldraledig utan tillägg, 
sjukskriven eller liknande) kan du betala 
via vårt plusgiro (se här ovan) eller swish 
(nummer får du på museet). 

Information via e-post
Via vår e-postlista får du information 
om aktiviteter, årsmöte, 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. Är du tills-
vidareanställd 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 manuellt?
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. Är du osäker, kolla på ditt 
lönebesked i april om där är nån avgift 
dragen. 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. Glöm inte att göra det innan 
året är slut!

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

6/12
JULMARKNAD PÅ 

FREDRIKSDALS SLOTT

19/10
PADELTURNERING

19/11
ADVENTSBLOMMOR 

Personalklubbar

Namn: Mathilda Petersson

Du har nu arbetat på Ljungby Energi i 2 år, hur känns 
det? 
– Det känns kanon! Jag trivs jättebra med både arbetet och 
kollegorna, tiden har gått fort!

Vad gör du på jobbet?
– Eftersom vi har flera olika nyttigheter så blir det lite allt 
möjligt. Bland annat så fakturerar jag fiberanslutningar, 
säljer el, håller koll och godkänner avläsningar av mätare, 
skickar ut kundbrev mm. 

Jag har väldigt mycket kundkontakt, via telefon, besök och 
mail, och hjälper kunder med deras frågor. 

Nyligen har vi även dragit igång våra sociala medier som 
jag är involverad i, vilket är superkul!

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Att jag lär mig nya saker hela tiden, det är varierande och 
att jag har så roligt på jobbet med mina kollegor!

Mitt jobb som…

Kundservice hos 
Ljungby Energi

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.

CONTUR
intranet.ljungby.se/nonstop

Aktuellt från Contur  
– kommunanställdas konstklubb

3/10
SAUT DESIGN

I kommunens verksamhetsplan för resor och möten i tjänsten 
finns ett avsnitt som handlar om hållbara transportmedel. 
Det står bland annat att en sammanvägning av kostnader, 
miljöhänsyn, tidsåtgång och säkerhet ska göras vid val av 
transportmedel. Det står även att ”Sträckor under 3 km ska vi 
cykla eller gå, om vädret tillåter”. Med tanke på friskvård är det 
helt klart positivt att välja cykel eller promenad mellan möten 
inom kortare avstånd. Då får du både frisk luft och motion som 
piggar upp. 

I kommunens egen bilpool finns en elcykel och ett par vanliga 
cyklar som du kan boka istället för bil. De finns i cykelförrådet 
på kommunhusets baksida och bokas i Outlook. Nyckel och 
batteri finns att hämta i kommunhusets reception under deras 
öppettider.
 
Så bokar du cykel 
1. I kalendern, välj "Ny avtalad tid" 
2. Klicka på "Bjud in deltagare" 
3. Klicka på "Till" 
4. I fältet Adressbok, välj "Bilpool" i rullistan 
5. Dubbelklicka på t.ex. "Bilpool Elcykel01" och sedan ok Läs 
mer om bilpoolen på intranätet, under intern service rutiner 
(https://intranet.ljungby.se/bilpool)

Cykla i tjänsten

Bilder från arkitekturvandringen i augusti då Samuel Pal,mblad berättade mer om området kring 
kyrkan och sjukhuset.



KONST ENLIGT 1-PROCENTS- 
REGELN
“Det var en gång en kyss från skogen.” Ett av 
konstverken på nybyggda Bergalyckan i Lagan. 
Konstverket är taktilt och utformad för att barnen 
ska få känna på konsten. Tanken är att konsten ska 
locka till att skapa egna berättelser. Konstverket 
finns i anslutning till förskolans bibliotek. Som 
hjälp på traven för de egna sagorna finns en bok 
om konstverket och dess karaktärer placerad där. 

Teknik: Blandteknik  
Konstnär: Tina Frausin r 

NYRENOVERAD SKOL-
RESTAURANG I LIDHULT
Under sommaren renoverades skolres-
taurangen i Lidhult och den nyinvigdes 
i  slutet på augusti. Förutom nya serve-
ringsdiskar har restaurangen även fått 
bland annat ljuddämpande golv och tak 
och bord och stolar med ljuddämpande 
detaljer. 

Även Vittarydskolan och Agunnaryd-
skolan fick till skolstarten nya möbler 
i sina skolrestauranger och Hamneda 
fick delvis nya. 

KLIMATSMART MAT MED PERSONALKLUBBEN
I maj samlades ett härligt gäng för att lära sig laga klimatsmart mat i 
Åbyskolans kök. Chatarina Ursjö, kock på Åbyskolan, lärde deltagarna 
mer om olika råvaror och deras påverkan på miljön. Därefter lagade de 
en klimatsmart buffé som de åt tillsammans. 

En av många trevliga kvällar i vår personalklubb Nonstops regi.   

Hänt sen sist…

ALLAS LIKA VÄRDE
Vår hbtq-certifierade elevhälsa gick med i Ljung-
by gillar olikas parad genom Ljungby i augusti. 

KULTURSKOLAN PÅ LJUNGBYDAGARNA
Så som de brukar hade Kulturskolan en uppskattad konsert under 
måndagen på Ljungbydagarna. Gästartist var John Lundvik och 
tältet var fyllt till bredden. Samma kväll delades ett antal priser ut och 
sen var det fullt ös med musik hela kvällen. 

MUMINFEST 
Socialförvaltningens öppenvård 

träffades och körde vidare på medarbe-
tardagens Mumin-tema. 

En vacker sommarmorgon 
i Kronoskogsbadet med 
motionssimning som följdes av 
frukost tillsammans. Även det i  
Nonstops regi. 


