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Min första tid som kommundirektör har präglats av positiva och 
engagerade möten. Möten med verksamheter, medarbetare, chefer 
och politiker inom organisationen men också av möten med närings-
livet och andra aktörer i samhället och jag vill verkligen tacka för det 
fina och varma välkomnandet som jag har fått. Visionen om att forma 
framtiden tillsammans känns väl förankrad och det är otroligt inspi-
rerande att ta mig an arbetet som kommundirektör i Ljungby.  
 
Att göra skillnad är en drivkraft  
Jag har en stor passion och drivkraft att utveckla människor och 
organisationer och göra skillnad för människor oavsett om det är för 
mina medmänniskor, medarbetare eller för personer som har behov 
av stöd och hjälp. Mitt ledarskap präglas av tillit och transparens, driv 
och engagemang och en förväntan och tro på att Ljungby kommun 
ska fortsätta utvecklas som attraktiv kommun och destination. Som 
invånare och företagare ska man uppleva vår service som högkva-
litativ och jag vill att varje medarbetare ska känna att man vill och 
kan göra skillnad och att var och en bidrar till en stolthet för det vi 
tillsammans åstadkommer. Med den stoltheten skapar vi också ett 
varumärkesbyggande och ett ambassadörskap som i sin tur skapar 
ett attraktivt Ljungby.  
    
Jag bor i Halmstad med min familj och har de senaste tolv åren 
arbetat i Halmstads kommun inom olika chefspositioner varav de 
fem sista åren som förvaltningschef i hemvårdsförvaltningen. Jag 
har också arbetat som samordningschef och haft det koncernövergri-
pande ansvaret för tre förvaltningar inom området vård/omsorg/stöd 
där hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildning och 
arbetsmarknadsförvaltningen ingått. Likaså har jag tidigare arbetat 
strategiskt inom hälso- och sjukvårdsfrågor och socialtjänstfrågor 
regionalt i Halland. Från tidigare arbete i näringslivet har jag också 
med mig det logistiska perspektivet på en verksamhet att helheten 
och slutresultatet står i fokus, vilket synliggör hur man bäst resursop-
timerar och får ett bra flöde i alla processer.    
  
Vi ses  
Jag kommer att fortsätta att göra besök i verksamheten och ta del av 
medarbetares goda idéer och det engagemang som finns ute i verk-
samheten eftersom min övertygelse är att de bästa förbättringsidéer-
na finns närmast kund och invånare. Tillsammans lyckas vi! 

VAR OCH EN AV OSS SKA 
KÄNNA ATT MAN VILL OCH 
KAN GÖRA SKILLNAD 
- TILLSAMMANS LYCKAS VI

JENNIE VIDAL
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

Det visar en undersökning 
som Sveriges Kommuner och Regi-
oner genomfört.  Inom många orga-
nisationer tror man att unga vill 
vara flexibla, trivs i kontorsland-
skap och inte bryr sig så mycket om 
vad en arbetsgivare står för. Tror du 
också det?  I såna fall är det dags att 
tänka om. 

Trevliga kollegor – är det 
verkligen det viktigaste? 
Ja, att det är god stämning på 
arbetsplatsen och att kollegorna är 
trevliga är det absolut viktigaste för 
gruppen unga. Nästan lika viktigt 
är det att cheferna är bra och en-
gagerade, att arbetsuppgifterna är 
intressanta och att arbetsvillkoren 
och förmånerna är bra.  

Viktigt med jobb som gör 
skillnad 
På frågan om man tycker det är 
viktigt att hjälpa andra genom sitt 
arbete svarar mer än 60 procent att 
det är viktigt eller mycket viktigt. I 
ungefär samma utsträckning tycker 
man att det är viktigt att arbetsgi-
varen bidrar till att skapa samhäll-
snytta. Även personer som är 35-65 
år tycker att det är mycket viktigt 
eller viktigt att få hjälpa andra 
genom sitt arbete. 

Karriär och vad unga lägger i det 
begreppet 
Att göra karriär nämns ofta som 
viktigt för många. Men vad lägger 
vi i begreppet? Gruppen unga men-
ar att det är att bli riktigt duktig 

Drömarbetsgivaren enligt 
generation Z
Dagens unga, i generation Z, är samhällsintresserade, engagerade och medvetna. De vill påverka och få bekräftelse, de söker 
trygghet och familjen är viktig. De är vana vid att påverka och de vill påverka.  

på något, att avancera och få mer 
ansvar och att få arbeta med viktiga 
frågor.  

Välfärd 
I undersökningen ställde man 
frågor om vad som förknippas med 
välfärd. 7 av 10 svarar viktigt och 
meningsfullt och ungefär hälften 
svarar att det är lätt att få jobb. De 
unga associerar välfärd med trygga 
arbetsvillkor, roligt och utvecklan-
de och bra arbetsmiljö.  

Våra framtida kollegor 
Gruppen unga är våra nya och 
framtida kollegor.  
– Att veta vad som är viktigt för 
dem är viktigt för oss i arbetet mot 
att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Om vi som arbetar här trivs och 
talar väl om vår organisation blir 
vi också duktiga på att introducera, 
säger Lise-Lotte Bergström som 
arbetar som HR-chef.  

 Studien har genomförts bland 
unga i åldern 15-24 år. 

text Malin Svensk

11
HÅLLBARA TIPS

När unga personer ska nämna tre ord som 
karaktäriserar drömarbetsgivaren är det 

dessa ord som nämns. 
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Smått och gottSmått och gott

Vi löste det till-
sammans
För att lösa sommarjobb för alla 
ungdomar så har vi fått töja på 
oss och hitta nya lösningar. Stort 
tack till alla som stöttat upp på 
ett fantastiskt sätt och tagit emot 
ungdomar. Ni är många som tagit 
emot fler än vanligt, som varit kre-
ativa och som hittat nya sätt att ta 
emot feriearbetande ungdomar. Till 
slut hade vi drygt 250 ungdomar i 
sommarjobb. Vi hade 350 ungdomar 
som vi skulle hantera, flera kunde vi 
erbjuda vanliga sommarjobb inom 
vår verksamhet (främst de som fyllt 
18 år) och några lyckades lösa som-
marjobb på egen hand. Vi löste det 
tillsammans. Stort tack. 

Sedan flera år tillbaka erbjuder 
Ljungby kommun alla som går i 
årskurs 1 och 2 på gymnasiet ett 
sommarjobb. 

Vi är med och tävlar om titeln Sveriges 
godaste dricksvatten. Tävlingen 
avgörs av en jury som består av som-
melierer och vinkännare. Syftet är att 
lyfta vårt vatten och de utmaningar vi 
står inför. Förutom äran får vinnaren 
en kampanj för att lyfta just vatten 
och vattenfrågorna. Första steget i 
tävlingen är en regionfinal i oktober 
och finalen är i november.  

Ett sätt att uppmärksamma vårt 
vatten 
Vatten- och avloppstjänster har god 
status idag, men har utmaningar på 

längre sikt. Vårt samhälle är beroende 
av vatten och de vattentjänster som 
VA-organisationer tillhandahåller. 
Samhällets förmåga att underhålla, 
säkerställa och utveckla hållbara 
vattentjänster nu och över tid är avgö-
rande. Därför vill vi tillsammans och 
på ett lekfullt sätt uppmärksamma 

Vill ni få förslag 
på lösningar?
Vill ni ha hjälp av ex-jobbare? Identifiera 
vilka uppdrag ni vill få genomförda och 
skriv en kort text om vad examensarbetet 
innebär och till vilka studenter det riktar 
sig. HR-avdelningen hjälper sedan till 
och utformar en annons. För de flesta 
programmen är det högsäsong att välja 
examensarbeten under oktober/novem-
ber. Om ni behöver hjälp med att få igång 
arbetet så kontakta pernilla.lyden@
ljungby.se 

Vi arbetar för att fler studenter ska göra 
examensarbeten i kommunen. Förutom 
att det ska underlätta framtida rekryte-
ring är det en del i arbetet med fokusom-
rådet “öka attraktiviteten mot gruppen 
unga vuxna och etablera lockande 
levnadsmiljöer”.

Skriv så att man kan 
höra
Alla dokument som finns på en webbplats eller som kan 
skickas via e-post ska vara tillgängliga. Det betyder att 
dokumentet ska kunna läsas av alla, även av personer 
som använder läshjälpmedel, för personer som känner 
din text eller som lyssnar på den. För att det ska vara 
möjligt måste vi skapa dokumenten rätt. Det är ganska 
lätt: 

• Använd de mallar som finns 

• Använd rubriknivåerna 

• Publicera aldrig inskannade dokument. Dessa kan 
inte läsas med hjälpmedel. 

• Om du har en bild i dokumentet så ska den förkla-
ras så att man kan förstå den även om man inte ser 
bilden. 

• Använd funktionerna som finns i Word, exempelvis 
funktionerna för att skapa punktlistor och tabeller. 

När du har skapat ditt dokument och gjort en pdf av den 
kan du göra en tillgänglighetskontroll. Det gör du i me-
nyn Granska och Kontrollera tillgänglighet. 

AKTUELLA  
PROJEKT
Grand 
En omfattande renovering pågår 
i byggnaden som är från 1905. 
Under rivningen visade det sig att 
byggnadens totalkonstruktion var 
annorlunda än förväntat. Det inne-
bär att åtgärder såsom förstärk-
ning av byggnadens konstruktion, 
brandskydd och anpassningar av 
ventilationsinstallationer krävs. 
Därför har tidplanen reviderats och 
byggnationen beräknas bli klar i 
februari 2021. 

Aspebacken  
Rivningen av cirka 4125 kvadrat-
meter industribyggnad och kontor 
avslutades i augusti. De byggnader 
som finns kvar omfattar cirka 3400 
kvadratmeter golvyta. Där pågår 
nedmontering av installationer för 
gjuteriverksamhet. En markun-
dersökning genom provgropar har 
genomförts. Schaktningsarbete 
kommer att ske utanför tidigare 
rivningsområde. Rivning av den 
gamla modellverkstaden planeras 
till 2021 och en utredning om åter-
stående byggnaders vara eller inte 
vara ska göras. 

Holmsborg 
På Holmsborgsområdet i Lagan 
byggs en ny gruppbostad med 6 
lägenheter och 2 radhus med 12 
anpassade lägenheter för LSS-verk-
samhet. Byggnation och rivning av 
uttjänta byggnader sker i etapper. 
Nu pågår byggnation av gruppbo-
staden som ska stå klar i augusti 
2021. Arbete med grundläggningen 
för det första radhuset pågår också, 
det huset beräknas bli klart i de-
cember 2021. Under hösten 2021 ska 
"Stora villan" rivas. Projektet i sin 
helhet beräknas bli färdigt under 
sommaren 2022.   

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

Har vi Sveriges godaste 
kranvatten?

Nu ska vi tillsammans 
sätta färg på elskåpen 
 Ljungby Energi har mängder av elskåp, närmare bestämt ungefär 900 stycken, och dessa är 
utplacerade över hela Ljungby tätort.   

- Vi låter nu Ljungbyborna skicka in foto för att vi sedan ska kunna välja ut ett antal foton, säger 
Mathilda Petersson som arbetar på Ljungby Energis kundservice. 

Hon berättar också att man gjort så här på många håll i landet och då fått stort gensvar, och 
hoppas så klart att Ljungbyborna är aktiva och skickar in bilder.   

För att delta skickar man in ett eller flera foton till tavling@ljungby-energi.se senast 30/9. 

Det är inget krav på att bilden behöver vara tagen i Ljungby. Däremot så vill vi inte att det ska vara 
några ”tydliga” ansikten på bilderna.  

Genom att skicka in bilderna så ger man Ljungby Energi rättigheten att använda dem fritt. 

-Faller detta väl ut så kan det mycket väl bli en fortsättning nästa år, och då kan det kanske bli 
med ett givet tema, så vi ser detta som en första test säger Mathilda. 

Ljungby Energi i 
nya lokaler
-Äntligen. Nu har vi flyttat vår kundser-
vice och all personal, det innebär att vi 
alla är samlade på Fjärrvärmeverket sä-
ger Ljungby Energis VD, Bo Schönbeck. 
Det har varit en process som tagit några 
år, men nu är vi på plats och ser väldigt 
många fördelar och att vi nu har mycket 
av det vi saknat tidigare, till exempel 
mötesrum, konferensrum och kontor till 
all personal. Nu har vi byggt för framti-
den och är redo för alla utmaningar som 
kommer de följande åren. 

Bo passar också på att hälsa alla väl-
komna upp till kundservice för att till 
exempel teckna elhandelsavtal eller prata 
om fjärrvärme, fiber eller kabel-tv. 

Smidigare för med-
borgare att lämna 
förslag 
Båtbryggan i Piksborg, utegym, lekparken i Brunns-
parken och cykelvägen mellan Lagan och Ljungby 
är några av de förslag från medborgare som genom-
förts. Under våren har medborgarförslag ersatts av 
medborgarinitiativ.  

Anledningen är att medborgarförslag som metod 
var en lång process med mycket administration som 
kunde innebära att medborgaren fick vänta länge 
med svar på sin fråga. Medborgarinitiativet är istäl-
let en mer flexibel lösning eftersom inte alla förslag 
måste behandlas av kommunfullmäktige utan kan 
lämnas direkt till tjänsteman eller berörd nämnd. 

Det finns en e-tjänst för medborgarinitiativ. En del 
initiativ kan behandlas direkt av tjänsteperson och 
besvaras inom tio dagar eller så behandlas det av 
en politiskt nämnd. Nämnden ska då besluta om 
initiativet ska utredas eller inte, och tar sedan efter 
en utredning beslut om själva sakfrågan. 

Välkommen Eli Robot 
Eli är Ljungby kommuns senaste tillskott. Hen är en 
robot som kommer att avlasta verksamheterna genom 
att utföra automatiserade arbetsuppgifter. 
-Just nu använder vi Eli för att exempelvis hantera 
vissa ärenden i helpdesk. Under vintern kommer fler 
processer ute i verksamheterna att kunna utföras av 
Eli vilket betyder att det blir tid till mer värdeskapande 
arbetsuppgifter, säger Albina Alvazaj, digitaliserings-
ledare. 

den lyx som kranvattnet är och därför 
arbetar vi fortlöpande under tävlingen 
med att uppmärksamma budskapen 
som finns i arbetet med Kranmärkt. 
Läs gärna mer på http://kranmarkt.
se/ 

 Gruppbostaden på Holmsborg växer fram 
och har även fått tak sedan bilden togs i 
slutet av augusti.
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Corona

Före och efter 
Corona

Corona och covid-19 är sjukdomen som för alltid kommer att förknippas med 
år 2020 och vi kommer troligtvis att prata om tiden före och efter corona. 

Distansarbete, skyddsutrustning, rutiner, möte på teams, handsprit, kurvor 
och oro är några av de ord vi förknippar med våren och sommaren 2020. Under 

våren handlade medierapporteringen i stort sett enbart om det nya corona-
viruset, covid-19. Inledningsvis var vi många som följde den globala och den 

nationella rapporteringen dag för dag, timme för timme.  

Arbetet med corona och covid-19 fortsätter att följa oss i vårt arbete och i vårt 
privatliv även under hösten. 

Från kris till ett nytt "normalläge"

I slutet av januari bekräftades 
det första svenska offret. Ingen 
kunde förutse utvecklingen 
och många fick nya förutsätt-

ningar i sitt arbete och i sitt privatliv. 
Ljungby kommun liksom övriga 
kommuner är tränade och rustade 
för att hantera kriser. Likväl är varje 
händelse ny och det här var en helt 
ny situation att hantera. Socialför-
valtningen är van vid sjukdomar och 
att begränsa smitta, men corona och 
covid-19 påverkar hela vårt sam-
hälle, hela vår organisation och hela 
våra liv.  

Regering, myndigheter, länssty-
relse, region och kommuner 
När något sådant här inträffar krävs 
många beslut på nationell, regional 
och på kommunal nivå. I Krono-
bergs län finns ett väl upparbetat 
samarbete mellan kommuner, region 
och länsstyrelse. Det samarbetet 
underlättade hanteringen. Orga-
nisationerna i länet var överens om 
de stora dragen i hanteringen och 
samarbetade inom flera områden. 
Exempelvis arbetade kommunikatö-
rerna i sina nätverk och grupper för 
att hålla ihop kommunikationen till 
våra invånare.  
- I Ljungby kommun bestämde 
vi oss för att bilda en stab för att 
hantera och hålla ihop arbetet i vår 
organisation. Utvecklingen gick 
snabbt, frågorna var många och 
inledningsvis kom nya nationella 
riktlinjer varje vecka, ibland varje 
dag. Detta genererade många frågor 
och arbetsuppgifter. För att kunna 

hantera detta frigjordes ett antal 
personer från många av sina ordi-
narie arbetsuppgifter för att delta i 
stabsarbetet, säger Carina Karlund 
som är säkerhetschef och som också 
blev stabschef.  
- Alla frågor som behövde hanteras 
övergripande hamnade först i den 
centrala staben. Därifrån styrdes 
de vidare för att utredas till analys-
funktion, för beslut i ledningsgrup-
pen eller för politiska beslut. Efter 
beslut var det stabens arbete att se 
till att det verkställdes, förklarar 
Carina. Tillsammans i Ljungby 
kommun har vi hanterat frågor om 
skyddsmaterial, provtagningsru-
tin, besöksförbud, distansarbete, 
distansundervisning, matlådor till 
gymnasieelever, personalplanering, 
sett till att nationella myndigheters 
riktlinjer har kunnat följas inom or-
ganisationen. En viktig funktion är 
även kommunikationen som är och 
har varit central i det här arbetet.  

Lägesbilden är utgångspunkten 
Mycket börjar med lägesbilden som 
vi har sammanställt varje vecka, 
den ger en bild av hur läget är i 
vår organisation. Lägesbilden blir 
en utgångspunkt för beslut och 
den lämnas vidare till nationella 
myndigheter som en del av landets 
lägesbild. Lägesbilden finns att läsa, 
i kortfattad version, på intranätet.  

Stolt över vårt gemensamma 
arbete 
- Inledningsvis hände mycket och 
det hände snabbt. Vi hade ett möte 

där vi planerade för hur vi skulle 
efterleva begräsningen om sam-
mankomster för max 500 personer 
och samtidigt kom nytt beslut om 
sammankomster för 50 personer. Då 
fick vi ställa om utifrån det, säger 
Carina. 

 Under sommaren var Lise-Lotte 
Bergström tf kommundirektör. 
- Det vi arbetade med loggade vi. Jag 
tittade igenom loggen och konsta-
terade att mycket har förändrats: 
gymnasieskolan stängde lokalerna, 
elever fick möjlighet att hämta mat-
lådor, barn och elever med symtom 
skulle vara hemma och en del fick 
skickas hem under dagen, vi har 
byggt upp ett lager av skyddsutrust-
ning och sett till att det alltid har 
funnits godkänt material, i stort sett 
alla arbetsgrupper har fått ändrade 
förutsättningar och utan att föregå 
en utvärdering så är jag stolt över 
det arbete vi har utfört tillsammans, 
säger Lise-Lotte.  

 Lyfta fram alla 
Carina Karlund och Lise-Lotte 
Bergström riktar tack till organisa-
tionen: 
- Vi fick alla nya förutsättningar för 
vårt arbete vilket ställde stora krav 
på oss som kommunanställda, som 
kollegor och som chefer. Allas arbete 
bidrog till hanteringen av sjukdo-
men och i stort sett alla har fått sva-
ra på frågor från personer vi möter i 
vårt arbete. Vi vill passa på att ge en 
stor eloge till alla, ingen nämnd och 
ingen glömd. 

text: Malin Svensk

KORTFAKTA
Corona-virus är en grupp 
virus. Covid-19 är en sjukdom 
som orsakas av coronaviruset.  

Viruset har fått sitt namn 
eftersom det, om man tittar 
på det i mikroskop, ser ut som 
en krona. Covid-19 står för 
”coronavirus disease 2019”. 

Det första coronaviruset 
upptäcktes på 1930-talet. 
De första fallen av smittade 
människor rapporteras på 
1960-talet.  

(Källa: Wikipedia) 

FORTSÄTT ATT 
FÖLJA MYNDIG- 
HETERNAS  
REKOMMENDA-
TIONER
• Tvätta händerna noga och 
ofta. 

• Vara hemma om du har 
symtom på sjukdom. Vänta 
minst 48 timmar efter att du 
är symtomfri innan du går 
tillbaka till jobb eller skola. 

• Håll avstånd och und-
vik platser med många 
människor. 

• Undvik att röra vid ansiktet 
och ögonen. 



98 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 2 2020 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 2 2020 

KlöverängenKlöverängen

arnen på Klöverängens förskola ska 
ha roligt, känna sig trygga och det 
ska vara lärorikt. Orden kommer 
från Klöverängens vision och har 
genomsyrat hela verksamheten 
när planeringen av den nybyggda 
förskolan gjordes.  Förskolan består 
av två spegelvända hus med fyra av-
delningar vardera som har namn av 
insekter eller blommor. Avdelning-
arna förenas i husets hjärta Holken, 
som är förskolans matsal. Tillsam-
mans bildar alla en Klöveräng.  
- Vi är mycket nöjda med resultatet 
som blev fint, fräscht och ljust. Vi 
har fått fantastiska lokaler, berät-
tar Klöverängens rektor Anne-Lie 
Johansson. 

Stor fast liten
En förskola med åtta avdelningar 
kan verka stor och bullrig, men 
verkligheten är den motsatta.  
- Varken våra pedagoger, barn eller 
vårdnadshavare har reagerat på att 
det är stort, utan tvärtom att det 

upplevs vara luftigt men ändå litet 
med mysiga och trygga lärmiljöer, 
förklarar Anne-Lie.  

Tidigare bestod Klövervägens 
förskola av fyra avdelningar men 
Klöverängen utökade till åtta avdel-
ningar vilket har gjort det möjligt att 
minska barngrupperna från max 20 
barn till max 15 respektive 12 barn 
beroende på ålder. 
- Våra barn tycker att det är jätte-
roligt med en ny förskola. Det har 
blivit en nystart för många, de är 
nyfikna och vetgiriga och vill prova 
själva.  

Förskolan arbetar över "tvillingav-
delningar" som samarbetar och 
möts i ett stort aktivitetsrum eller i 
den gemensamma ateljén.  
- Nu kan vi arbeta mycket mer till-
sammans och det är mycket lättare 
att hjälpas åt. 

Utemiljö = lärmiljö
Utemiljön på Klöverängen är ut-
formad utefter förskolans läroplan 
där barnen har många olika platser 
att leka på men också öva motorik, 
samspel och sin tekniska förmåga.  
- Vi har en fantastisk utemiljö, där 
vi till och med har ett utekök för att 
kunna äta måltider ute, berättar 
Anne-Lie.   

Restaurang Holken
En stor förändring med Klöverängen 
är Holken.  Numera äter alla barn 
sina måltider där, vilket kan vara en 

utmaning för logistiken men det går 
väldigt bra. 
- Barnen är jätteduktiga och har 
redan på bara några veckor lärt 
sig vart de ska gå och hämta gröt 
eller pålägg till smörgåsen, berättar 
Anne-Lie. 

Förskollärare och barnskötare äter 
pedagogiska måltider med barnen, 
och hitintills upplever man det som 
positivt att ha förmånen att äta fru-
kost, lunch och mellanmål i Holken. 
Med mat och bröd lagad och bakat 
på stället luktar det gott i huset och 
måltiderna smakar bättre. 

Två förvaltningar tillsammans
Det är tekniska förvaltningen som 
ansvarar för Holken och barn- och 
utbildningsförvaltningen för den 
pedagogiska utbildningen i försko-
lan samt städ.  
- Kök och städ är jätteviktiga funk-
tioner för att förskolan ska fungera, 
vi skulle inte klara oss utan deras ar-
bete, säger Anne-Lie och fortsätter:   
- En fin förskola är inget utan kom-
petenta pedagoger och de jag jobbar 
tillsammans med är fantastiska, 
avslutar Anne-Lie. 

Klövervägens gamla förskolelokal 
kommer att rivas under hösten eller 
vintern 2020 och där kommer en ny 
parkering och ett grönområde att 
anläggas. 

I augusti flyttade Fågelsångsvägens och Klövervägens förskolor in i den nybygg-
da förskolan, på Klövervägen i Ljungby och blev Klöverängens förskola. 

Klöverängen har åtta avdelningar och plats för cirka 110 barn.

Klöverängen 
- vår senaste förskola

B
 

 

 

text och bild Evelina Jahnsén och Catarina Bengtsson

 

SÅ BYGGER VI 
FÖRSKOLOR
I kommunen finns en verksam-
hetsplan för lokalförsörjning 
som är politiskt beslutad. I 
planen finns särskilda riktlinjer 
för förskolor. Det framgår bland 
annat att: 

• Vid nybyggnation ska för-
skolor i Ljungby tätort som 
huvudregel dimensioneras 
för minst 90 barn (motsva-
rande 6 avdelningar).   

• Förskolor, eller förskolor i 
kombination med skola, med 
90 barn eller fler ska utrustas 
med, eller ha tillgång till, 
tillagningskök.  

Att förskolorna ska byggas i den 
storleken är av pedagogiska 
skäl och hållbarhetsfaktorer 
gällande miljö och ekonomi. 
Även tillagningskök byggs av 
hållbarhetsskäl. 

Förskolor på tur  
att byggas: 
1. Regnbågens förskola - 

byggnation pågår, beräknas 
färdig hösten 2021.  

2. Harabergets förskola - 
projektering pågår, beräknas 
färdig årsskiftet 2023-2024.  

3. Ny förskola i Kånna - förstu-
die pågår, inget budgetbe-
slut finns. 

4. Ny förskola vid Bolmens öst-
ra strand -  förstudie pågår, 
inget budgetbeslut finns.



Ämne
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Experterna tipsar

Heltidsmentorernas fokus 
är eleverna och deras 
välmående och att skapa 

förutsättningar för att eleverna ska 
få vad de behöver för att få en så 
framgångsrik skolgång som möjligt.  

Mentorerna arbetar med att finnas 
till för eleverna och skapa trygghet. 
Heltidernas arbetsplats är på hela 
skolan, de är där eleverna är - så 
även i matsalen, i korridorerna, vid 

busshållplatsen.  
- Vi är sex vuxna till som rör sig med 
uppgift att observera och agera om 
något händer, Det känns jättebra, 
säger Jonas Bergqvist.  

Förra läsåret anställde Astradsko-
lan i Ljungby tre heltidsmentorer i 
årskurs 7, med ansvar för två klasser 
var. Syftet var att lärarna skulle få 
möjlighet att koncentrera sig på un-
dervisningen då arbetsbelastningen 

för lärarna har ökat de senaste åren 
och framför allt har mentorskapet 
varit en tung börda för många. I för-
längningen skulle det också kunna 
leda till att bli en ännu mer attraktiv 
arbetsplats och att få fler behöriga 
lärare. Astradskolan märkte snabbt 
att heltidsmentorernas funktion föll 
väl ut hos lärare men framförallt 
hos eleverna och vårdnadshavar-
na och inför höstterminen 2020 
utökades antalet heltidsmentorer till 

Vuxna i skolan som ansvarar för elevernas välmående, trygghet och mins-
kad skolfrånvaro. Vuxna som inte arbetar med undervisning utan med 
elevernas sociala del av och i skolan. Det är heltidsmentorernas uppdrag, 
vilket är en del av högstadieelevernas vardag på Astradskolan där sex per-
soner arbetar som heltidsmentorer.

Heltidsmentorer, en ny yrkes-
grupp i skolan med fokus på 
elevernas välmående

Vi är alla experter inom våra jobb. Här delar vår miljö-
strateg Hanna Svahnström med sig av sina bästa tips för 
en hållbar höst! 
 
I oktober brukar vi vanligtvis sätta extra fokus på håll-
barhet – i år pausas dock det gemensamma program-
met men vi fortsätter att engagera oss och hjälpas åt, på 
distans. Ett exempel på det är att dela med oss av olika 
hållbarhetstips.  

Ge plats till vatten!  
I takt med att klimatet ändras ökar risken för bland annat över-
svämningar. Skyfall orsakar problem om vattnet inte har nå-
gonstans att ta vägen. Regnrabatter kan vara en del av lösning-
en. Genom att leda vattnet från stupröret, bort från huset till en 
regnrabatt med perenner som tål mycket vatten i korta perioder 
och torka i längre perioder så får du en vacker rabatt som renar 
vattnet samtidigt som den minskar risken för översvämning.  

Andra saker du kan göra:   
• Samla regnvatten i en tunna med ett säkert lock för  

bevattning. 
• Ha grus på din uppfart istället för asfalt. 
• Undvik kantsten om du har asfaltsyta eller se till att det 

finns öppning så att vatten kan rinna ut till grönyta.  
• Välj gröna tak. 

Bli #Textilsmart 
Klädindustrin orsakar mer växthusgaser än flyget och sjöfarten 
tillsammans och det är vid tillverkningen som den största ande-
len utsläpp av växthusgaser och vattenanvändning sker. Genom 
att till exempel köpa eller sälja second hand minskar behovet 
av att tillverka nytt. Ett annat tips är att också prova på att hyra 
eller prenumerera på klädesplagg.   

Matsvinn försvinn! 
Utmana dig själv att skippa matsvinnet i höst och låt istället 
fantasin flöda. Ta hand om rester och saker som kanske hunnit 
blir lite ledsna – det mesta går att ha i gryta, soppa eller till 
pastan. Mer tips om klimatsmart mat finns på www.ljungby.se/
matsvinn. 

sex stycken som nu ansvarar för tre 
klasser var. 

Fångar upp riskfaktorer 
Heltidsmentorerna arbetar med 
skolrelaterade riskfaktorer till 
exempel skolmisslyckande, låg kun-
skapsnivå, mobbning, utanförskap, 
konflikter i skolan eller att eleven 
inte trivs. Det är riskfaktorer som 
tenderar att stå i vägen för skolans 
skyddande faktorer för eleven. De är 
också ansvariga för elevernas när-
varo och hanterar kontakten med 
vårdnadshavare.   
- Vi har möjligheten att kunna ge 
eleverna tiden att sitta ner och prata 
om det är något som inte känns bra, 
berättar Daniela Krook. 

Detta gör att heltidsmentorerna kan 
arbeta förebyggande och fånga upp 
elever tidigt om de inte mår bra, 
vilken blir en skyddande faktor. De 
har ett bra samarbete med andra 
funktioner inom skolan och sam-
hället till exempel till elevhälsan, 
barn- och ungdomspsykiatrin och 
socialtjänsten.  
- Om en elev plötsligt är frånvaran-
de kan vi upptäcka detta direkt och 
om det sker återkommande så kan 
vi agera snabbt och fånga upp det 
och leta efter mönster i frånvaron, 
förklarar Jonas Bergqvist.  

Få in en annan yrkeskompetens i 
skolans värld  
Heltidsmentorer är alltså inte lärare, 
de är istället socialpedagoger, soci-
onomer eller har likvärdig erfaren-
het för uppdraget. I införandet av 
heltidmentorer var en del av syftet få 
in personal med annan yrkeskom-
petens i skolans värld. 
- Det är bra att vi inte är lärare, vi ser 
saker på olika sätt och om lärarna 
utgår från det pedagogiska perspek-
tivet utgår vi ifrån ett individper-

spektiv, förklarar Felizia Blomstedt, 
en av de sex heltidsmentorerna.  

Den största utmaningen är att skapa 
och få tillit hos eleverna. Heltids-
mentorerna ansvarar för tre klasser 
var, men hjälps åt och stöttar elever 
även från varandras klasser.  
- Eleverna måste känna sig trygga 
med oss för att kunna lita på oss för 
att vi ska kunna hjälpa dem på allra 
bästa sätt, säger Anders Ahlqvist.  
- Det handlar mycket om person-
lig kemi, där eleverna är olika och 
klickar olika med oss på olika sätt 
så det är bra att vi heltidsmentorer 
också har olika personligheter, olika 
åldrar och är både killar och tjejer, 
säger Felizia.  

Positiva reaktioner  
De har fått många positiva reak-
tioner från vårdnadshavare som 
märker av den ökade tillgänglig-
heten. Heltidsmentorerna arbetar 
på plats på Astradskolan varje dag 
mellan 8-16.  
- Vårdnadshavare säger att det är 
lättare att komma i kontakt med 
oss och få svar snabbare än av en 
lärare som undervisar mycket av sin 
arbetstid, berättar Felizia Blomstedt.  

 -Jag är otroligt stolt över att vara 
rektor på en skola, där det hittills 
har fallit väldigt väl ut att anställa 
heltidsmentorer. De gör ett jättejobb 
och våra duktiga pedagoger kan 
nu fullt ägna sig åt att undervisa. 
Jag hoppas och tror verkligen på 
det här, även fortsättningsvis, säger 
Anna Halldén, en av rektorerna på 
Astradskolan.  

Vi har möjlig-
heten att sitta 
ner och prata 
om det är nå-

got som inte 
känns bra.

text och bild: Evelina Jahnsén  

Var hållbar i höst

Felizia Blomstedt, Anders Ahlqvist , Daniela Krook , Ivan Smoljan , 
Caroline Cederlud och Jonas Bergqvist, Astradskolans heltidsmentorer
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Krisarbete Smått och gott

Höga flöden 
- krisen är över men inte arbetet 

Ljungby kommuns grafiska 
profil bidrar till att kommunen 
blir igenkänd och syns bätt-
re och gör att vi syns som en 
enhet trots att vi består av flera 
olika verksamheter. Profilen 
och vårt varumärke är en vik-
tig del i vår identitet och blir en 
förtroendeingivande symbol 
som visar de vi kommunicerar 
med att vi är en professionell 
och seriös organisation som 
man kan lita på. 

Vår vision och våra fokusområ-
den ska synas 
När vi kommunicerar i jobbet och 
när vi representerar Ljungby kom-
mun ska vi leva vår värdegrund 
och det ska alltid synas att vi är 
Ljungby kommun. När vi skickar 
information till våra "kunder", när 
vi syns i sociala medier, i broschy-
rer, på roll ups, på skyltar och i 
annonser eller på annat sätt ska 
det vara tydligt att det är Ljung-
by kommun som är avsändare. 
Det enklaste sättet att göra det 
är att följa den grafiska profilen. 
Och det görs också enkelt genom 
att använda de mallar som finns 
med våra typsnitt, färger och vår 
logotyp. 

Nu ska profilen uppdateras 
Vår nuvarande grafiska profil 
har dock hängt med några år och 
behöver uppdateras av flera olika 
skäl. Vi har till exempel en vision 
och det är politiskt beslutat att i 
vägen mot visionen ska vi fokusera 
på att öka attraktiviteten mot unga 

vuxna, vi ska arbeta med vatten 
och med berättartraditionen. 
Vi ska dessutom växa enligt vår 
vision. Detta behöver synliggöras 
även i vår grafiska profil, och det är 
det som är grunden till uppdraget. 
Vi har idag också ett annat infor-
mationslandskap med många olika 
nya medier och kanaler som inte 
fanns när profilen skapades och 
som nuvarande profil alltså inte är 
anpassad för.  

Enkät under sommaren 
Arbetet med att förnya vår visuella 
identitet och grafiska profil är 
redan påbörjat med ett antal 
första undersökningar och under 
sommaren genomfördes en en-
kätundersökning som var öppen 
för alla att svara på - invånare 
men även du som medarbetare i 
kommunen. Den gjordes för att få 
en uppfattning om invånares bild 
av kommunen och är ett viktigt 
underlag för att ta fram en visuell 
identitet som stämmer överens 
med verkligheten. 763 personer 
svarade vilket ger ett bra underlag 
att arbeta vidare med. Stort tack 
till alla er som svarade! 

Nästa steg 
Tillsammans med andra underlag 
utgör enkätsvaren en grund för hur 
vår visuella identitet kommer att se 
ut. Med denna bredare bild av vår 
kommun tar vi nu nästa steg i att 
hitta våra framtida färger, former 
och uttryck. 

Nu uppdaterar vi vår 
grafiska profil

MHI utfärdade klass 3- 
varning för extremt höga 
flöden i vattendrag på en 
nivå som uppkommer i snitt 

vart femtionde år, med allvarliga 
översvämningsproblem som konse-
kvens. Krisen, eller den extraordinära 
händelsen, var ett faktum. Liksom i 
andra händelser är det många aktörer 
i samhället och många professioner i 
vår kommun som berörs.  
- Det blev en lång räddningsinsats 
som pågick från 22 februari till 9 mars, 
berättar Carl Håkansson, räddnings-
chef.  
   Reningsverket i Ljungby vallades in 
och på Ljungby Energis kraftstation 
stod det vatten en bra bit upp på föns-
ter och fasad så vatten fick pumpas ut. 
På plats på de dagliga mötena för att 
hantera händelsen och bilden av hän-
delsen fanns förutom räddningstjäns-
ten, VA-avdelningen, gatuavdelningen, 
fastighetsavdelningen, kommunika-

törer, GIS-samordnare, säkerhetssam-
ordnare, Ljungby Energi samt en rad 
externa aktörer att samverka med. 

En akut räddningsåtgärd 
I Hamneda stoppade den gamla 
stenvalvsbron upp vattenmassorna 
samtidigt som nivåerna fortsatte att 
stiga. För att vattnet skulle kunna 
passera förbi bron och förhindra att 
ån skulle dämmas upp ytterligare och 
skada infrastruktur uppströms såsom 
broar, reningsverk och elverk grävdes 
ett dike.  Det var en akut räddningsåt-
gärd. Effekten blev att vattennivåerna 
sjönk i Ljungby Energis kraftstation 
och vid reningsverket i Ljungby.  

Efterarbetet är bara påbörjat 
Det som sker i en akut räddningsinsats 
är en sak, men i efterhand ställs helt 
andra krav. Framförallt kring åtgärden 
i Hamneda. För den krävs tillstånd till 
vattenverksamhet från mark- och mil-

jödomstolen. Som en del av tillståndet 
krävs en miljökonsekvensbeskrivning, 
där man utreder miljöpåverkan. Den 
ansökan måste i det här fallet göras i 
efterhand.  
- Det här arbetet var inget planerat 
men det måste göras. Hittills har vi 
tagit fram ett underlag inför en miljö-
konsekvensbeskrivning, säger Mattias 
Sjögren, planeringschef.  
   Det är ett oförutsett arbete som han-
teras när det det dyker upp. För tillfäl-
let finns en arbetsgrupp bestående av 
Mattias Sjögren, planeringschef, Pia 
Davidsson, VA- och renhållningschef, 
och Mathias Thuen, parkchef, som tar 
in de resurser som behövs.  

 Från akut kris till gediget 
efterarbete 
Det pågår även en utredning om vad 
som bör göras på platsen där det nu 
finns en tillfällig kanal.  
- Det finns två alternativ, det ena är att 

fylla igen och återställa marken. Då 
får man ta ställning igen nästa gång 
vattenflödena blir höga. Det andra 
alternativet är att behålla diket och 
justera, förbättra och snygga till det så 
det blir en permanent lösning, säger 
Mattias Sjögren. 

Förutom att det är en ekonomisk 
fråga så finns det tre direkt berörda 
markägare att ta hänsyn till, påverkan 
längs ån och man måste även komma 
ihåg att en kanal kräver skötsel.  
- Det är för tidigt att svara på vilken 
lösning som blir den bästa för fram-
tiden. Det kommer att bli ett tjäns-
temannaförslag för politiken att ta 
ställning till framöver, säger Mattias.  
    Man kan konstatera att när en akut 
kris är över, tar ett gediget efterarbete 
vid.   

I slutet av februari var det rekordhöga flöden i vattendragen till följd av stora mängder nederbörd under hösten 
och vintern. Gatu- och parkavdelningen plockade bort träd från Lagaån vid flera broar, plockade bort räckena på 

Ljungsätersbron vid Åsikten och en tillfällig kanal grävdes vid stenvalvsbron i Hamneda.   
text: Catarina Bengtsson bild: Carl Håkansson 

S

Den här bilden såg du kanske om du hängde på sociala medier i somras - och förhopp-
ningsvis gav du din bild av Ljungby kommun i enkäten som genomfördes. 

Mitt jobb som…

Namn: Karin Eriksson

Bakgrund 
– Jag är född och uppvuxen i Ljungby. 
Gick en 2-årig ekonomisk linje på sun-
nerbogymnasiet. Eftersom jag tränade i 
simsällskapet så sökte jag sommarjobb 
på badet och jobbade där några somrar.  Sen har jag jobbat inom han-
deln i många år. Jag började min anställning som fritidskonsulent här 
på Kvarteret Fritiden när äventyrsbadet öppnades år 2004, tror jag.  

Vad gör du på jobbet?
– Jag fördelar träningstider till våra föreningar i våra gymnastiksalar 
och sporthallar, bokar in matcher, cuper och andra arrangemang. Skö-
ter passersystemen på våra anläggningar. Sen sköter jag också fakture-
ring och inköp av allt material till städ och personalkläder med mera. 

Jobbar även i receptionen i Sunnerbohallen var tredje helg där vi 
ansvarar för försäljningen till våra badgäster och sen städar vi badets 
omklädningsrum och sporthallarnas omklädningsrum.  

Ibland innefattar jobbet saker som att boka barnkalas i simhallarna 
och bokning av andra hallar för privatpersoner. Har även hand om 
informationen på våra webbsidor.  

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Här får jag ha kontakt med mycket olika människor och att ingen 
dag är lik den andra. Vi är ett härligt gäng och jag trivs bra med mina 
arbetskamrater.  

Fritidskonsulent

Namn: Hajnalka Csipak

Bakgrund 
- Jag har jobbat 4 år på kommunen som 
lönespecialist. Tidigare har jag jobbat 
inom plastindustrin som maskinskötare men utbildade mig till löne-
konsult 2015–2016. Sedan fick jag en praktikplats på kommunen och 
därefter en anställning. I slutet av 2018 blev jag systemförvaltare också, 
en roll som jag har till 50 procent nu.

Vad gör du på jobbet? 
- Trycker på knappen så att alla kommunanställda får lön, haha! Vi är 
1,5 systemförvaltare och 4,5 lönespecialister så jag är inte ensam vilket 
känns skönt. Vi betalar ut 3 800 löner, runt 65 miljoner totalt varje 
månad. Som lönespecialist gör jag allt som har med lönen att göra, re-
gistrering av nyanställningar, behörigheter, ändringar i anställningar, 
registreringar av lönetillägg och -avdrag, scheman och olika kontroller 
så lönen blir rätt. Vi tar även fram uppgifter och intyg - sånt som med-
arbetarna behöver. Som systemförvaltare verkställer jag lönen också 
(trycker på knappen), gör uppdateringar, utveckling av systemet och 
bevakar nyheter. Jag har också kontakt med banker och myndigheter 
som Skatteverket, SCB, Kronofogden, Försäkringskassan, och skickar 
redovisningar till dem. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det är omväxlande! Eftersom jag har två roller kan jag vara med i 
hela processen från början till slut, varje månad. Jobbet som lönespe-
cialist är som en berg-och dalbana med toppar inför varje lönekörning. 
Mina arbetsuppgifter är i stort sett desamma men ser olika ut, och jag 
styr själv när jag gör vad. Det går att utvecklas och lära nytt hela tiden. 

Lönespecialist 
och systemför-
valtare

Den tillfälliga kanalen i Hamneda är 140 meter lång, 3-4 meter bred och cirka 2 meter djup. 
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@levailjungby

13 oktober 
Måla på betong 
Vi besöker Siw i Markaryd som gjuter 
olika inredningsdetaljer i betong som 
man som kursdeltagare sedan målar. 
Verktyg, färg och fika ingår i priset. 
Pris för betongalster tillkommer. 
”Siwans alster” finns på facebook, 
där du kan se olika saker som finns i 
betong.  
Plats: Samåkning från kommunhu-
set. 
Tid: Kl. 16.00-ca 21.30. 
Pris: 200 kr. 

14 oktober
Riskutbildning/halkkörning 
Vi träffas på Ljungby trafikövnings-
bana för en tretimmars utbildning 
(samma som körkortseleverna gör). 
Riskutbildning är uppdelad i två delar, 
en teoretisk och en praktisk. Ute på 
banan får vi prova olika kritiska situ-
ationer för att uppleva hur bilen beter 
sig, men även hur du själv reagerar i en 
kritisk situation. 
Plats: Ljungby trafikövningsbana, Eka 
Bredemadsvägen. 
Tid: Kl. 16.30-19.30. 
Pris: 500 kr. 

15 oktober • FULLBOKAT
Berättarkväll på Toftaholm
Vi startar med middag i herrgården 
och därefter bjuds det på kusliga his-
torier av en berättare från Sagomuseet. 
Plats: Toftaholms herrgård. 
Tid: kl.18.00. 
Pris: 350 kr.

3 november • nytt datum 
Kundkväll på KappAhl  
Välkommen på en kväll med höstens 
mode på KappAhl i Ljungby.  
Visning av höstnyheter, lite mingel 
med tilltugg, shopping med olika 
erbjudanden.   
Plats: KappAhl, Eskilsgatan 8, Ljungby
Tid: Kl. 18.00-20.00. 
Pris: Kostnadsfritt. 

17 november
Adventsblommor på Janssons 
Vi träffas på Janssons blommor och 
får inspiration till advents- och jul-
blommor. Ta gärna med egna fat eller 
krukor till dina arrangemang. Det 
bjuds på glögg och pepparkaka. 
Plats: Janssons Blommor, Ljungby.
Tid: Kl. 18.30. 
Pris: 120 kr.  

18 eller 19 november
Ljusstöpning i Laholm 
En kväll där du kan stöpa dina egna 
ljus till 1:a advent. Det finns möjlighet 
att stöpa raka ljus, grenljus och små 
och stora ljuskronor. Enkel mat, kaffe 
och kaka ingår. Kostnad för ljusmassa 
tillkommer. Hemfärd ca klockan 22. 
Plats: Samåkning från kommunhuset.
Tid: 15.45
Pris: 300 kr. 
 
2 december
Tomtetåget på Minivärlden 
Häng med på ett julbesök i tågens 
Minivärld. Vi får ta del av en berättelse 
om TågCentralen och Minivärlden 
från Schultzes tid till idag. 
Vi får uppleva tågens tid i vår kommun 
både genom film och historiska 
föremål. Tågen kör både på Schultzes 
modelljärnväg och Bolmenbanan. 
Fika ingår. 
Plats: Minivärlden, Helsingborgsvägen, 
Ljungby.
Tid: Kl. 18.0o-ca. 20.00. 
Pris: 80 kr. 

8 december
Sautdesign 
Under ledning av Ann Karlsson får du 
inspiration till inredning och ljus. 15% 
rabatt på allt under kvällen. 
Det bjuds på fika. 
Plats: Fjällgatan 26, Ljungby. 
Tid: Kl. 18.00. 
Pris: 50 kr.

9 december
Polkagriskokning 
Tillsammans med Therese Karlsson 
lär vi oss koka polkagrisar. Vi provar 
flera olika smaker. Möjlighet till 
smakprov under kvällen och alla får 
en påse att ta med sig hem.  
Plats: Godsmagasinet, Ljungby. 
Tid: Kl. 18.00-20.30.
Pris: 50 kr.

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

Information från Nonstop

Aktiviteter under 2020 
Tyvärr har flera aktiviteter under våren 
2020 behövt ställas in på grund av få 
deltagare (inte konstigt med tanke på 
covid-19) men under hösten hoppas vi 
kunna anordna fler aktiviteter. 
Håll utkik på intranätet/extranätet eller 
vår e-postlista för att inte missa när det 
är dags för något!  

Inträde på Ljungbergmuseet 20 kr  
Våra medlemmar går på Ljungbergmu-
seet 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, förtroende-
vald, föräldraledig utan tillägg, sjukskri-
ven eller liknande) kan du betala via vårt 
plusgiro (se nedan) eller swish (nummer 
finns på museet).  

Förslag och önskemål?  
Har du förslag eller önskemål på aktivi-
teter? Kanske kan du till och med tänka 
dig att anordna något med hjälp av oss 
i styrelsen? Hör gärna av dig till oss till 
anna.gummesson@ljungby.se.  

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
Nu lanseras en ny hemsida för våra 
gemensamma resor med Personal-
klubbar i Sydost. Du hittar den på www.
personalklubben.com.  Prisvärda resor 
till olika delar av världen. Du kan boka 
plats till dig och medföljande. Läs mer 
på intranätet. 

Rabatter 
Genom KAF (Kommunanställdas 
fritidsförbund), som Nonstop är 
medlem i, finns olika rabatter. Läs 
mer på kafinfo.se. 
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POLKAGRISKOKNING
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INREDNING OCH LJUS

17/11
ADVENTSBLOMMOR

Personalklubbar

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 och anordnar 
aktiviteter.

CONTUR
intranet.ljungby.se/nonstop

Aktuellt från Contur  
– kommunanställdas konstklubb

Conturs medlemmar har rabatterat inträde till Ljungbergmuseet i Ljungby. 

Chrysoperla-larv som  
fångat en bladlus.

DIN OCH MIN VARDAG 
På Instagramkontot @levailjungby visar vi medarbetare upp 
vår vardag både på jobbet och på fritiden. Tanken är att vi 
ska visa hur det är att bo och leva i Ljungby och hur det är att 
jobba i Ljungby kommun. Med nästan 300 olika yrken i bara 
organisationen Ljungby kommun, ett brett föreningsliv och 
fantastiska naturmiljöer vill vi visa andra hur bra Ljungby är. 
Ta gärna en titt på kontot och upptäck Anna-Frida Jutebergs 
vardag, Anna Sjöbergs liv inom socialförvaltningen och med 
sina hundar, få inblick i hur vår Tvärdrags-redaktör har det 
på fritiden och vem som döljer sig i dykardräkten. Rebeccas 
slogan för Ljungby kommun är “Mer liv för pengarna”. 

Vill du vara med?  
Kontot vandrar mellan medarbetare som vill dela med sig. 
Hör av dig om du vill ta hand om kontot en vecka eller om du 
har tips på någon du skulle vilja följa under en vecka. Givetvis 
hjälper vi dig igång och under din vecka. Hör av dig till kom-
munikationsavdelningen@ljungby.se om du är nyfiken.  

Utöver levailjungby-kontot har kommunen en mängd andra 
roliga Instagram-konton att följa! Bland annat “Kockarna på 
Åby” och socialförvaltningens “En meningsfull vardag” för 
att nämna ett par. 

En del i arbetet mot visionen 
Satsningen är en del av arbetet med det prioriterade fokus-
området "unga vuxna och attraktiva levnadsmiljöer" samt 
vår vision "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsam-
mans, 35 000 invånare år 2035". Genom att visa alla de guld-
korn vår kommun erbjuder och hur ett liv här kan se ut vill 
vi att kontot ska locka hit de som är nyfikna på vår kommun 
men även de som redan bor här och kanske söker inspiration 
kring fritidsaktiviteter. 

Om Instagram  
Instagram har vuxit snabbt de senaste åren och är världens 
näst största sociala nätverkstjänst. Störst är Facebook och 
på tredje plats hamnar Snapchat. Mer än hälften av alla upp 
till 55 år använder Instagram och drygt två tredjedelar av de i 
åldern 12-35 år använder Instagram. 
Källa: Svenskarna och internet 
(2019). 
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STUDENTER PRESENTERADE SITT 
EXAMENSARBETE 
Titeln på examensarbetet är: ”Tillämpning av 
Eurokod vid restauration av äldre murverksbygg-
nader – En fallstudie över murverkskonstruktionen i 
området Aspebacken i Ljungby kommun.” 

Studenterna, Anton Karlsson, Erika Jansson och 
Christoffer Karlsson är nu färdiga byggnadsingen-
jörer.

UPPSKATTNING I LIDHULT
Sektionschefen i Lidhult, Johanna 
Hansson, fick en dag en konstig förfrå-
gan. Hon skulle utse några medarbe-
tare från arbetsgrupperna att komma 
till Björkängs reception en morgon. 
Där överraskade organisationen 
Lingonbygden i samverkan dem med 
varsin blomma  och smörgåstårta till 
enheterna för att visa sin uppskattning 
för det viktiga arbete som görs inom 
särskilt boende och hemtjänst i bygden. 
De riktade ett tack till de som dagligen 
ser till att våra äldre mår bra samt har en 
meningsfull vardag.

Hänt sen sist…

ÅBYSKOLANS BIBLIOTEK FÅR HE-
DERSUTNÄMNANDE AV JURYN 
FÖR ÅRETS SKOLBIBLIOTEK 2020
På bilden ser vi Camilla Johansson och Emma 
Wahlberg på biblioteket. 

I sin ansökan om utmärkelsen gjorde biblioteket 
en film. I den berättar rektor, barn och pedagoger 
om sitt bibliotek: 
-Jag ser skolbiblioteket som en viktigt pedago-
gisk resurs för eleverna. Det är en kvalitetshöjan-
de verksamhet. Biblioteket finns till för oss alla 
och det ligger mitt i skolan.
- Vi får jättebra hjälp av biblioteket.
- Personalen från biblioteket är involverad i vår 
undervisning.

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella 
Skolbiblioteksgruppen.Vem som helst kan föreslå 
ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskole-
bibliotek. Av de inkomna förslagen väljer juryn 
sedan ut en vinnare och två skolbibliotek som får 
hedersomnämnanden. 
 
Här kan ni se deras film: https://skolbiblioteks-
gruppen.wordpress.com/arets-skolbibliotek/

VIKARIEPOOLEN FICK UPPSKATTNING
Det här är några av våra kollegor i vikariepoolen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Just den dagen hade gruppen uppmärk-
sammats med fint kort och choklad av föräldrar som tackar för deras 
arbetsinsats. 

Vikariepoolen är vad det låter som, en grupp barnskötare och för-
skollärare som kan hoppa in när det behövs vikarier inom förskola och 
fritidshem. 

CAMPUS LJUNGBY OCH 
JOBBCIRCUS
Campus Ljungby är invigt. Campus 
Ljungby erbjuder utbildningar som 
näringslivet och offentliga verksamheter 
efterfrågar. Det är en viktig kugge i 
utvecklingen av Ljungby kommun och 
mot vår vision om att forma framtiden 
tillsammans och bli 35 000 invånare år 
2035.

Delegationen från Ljungby kommun 
passade även på att besöka Jobbcirkus 
som är en utställning som ska hjälpa 
elever att göra sina studie- och yrkesval.

På bild: Nils-Göran Jonasson, Jennie 
Vidal och Magnus Gunnarsson.

SM I MÅNGKAMP PÅ SUNNERBOVALLEN
Under sommaren arrangerade Ljungby Friidrott SM i mångkamp. Täv-
lingarna ägde rum på vår fina anläggning Sunnerbovallen.  

Ljungby Friidrott hyrde kommunens marknadsbodar och synliggjor-
de då kommunens fokusområde “berättande”.  Bodarna är byggda av 
elever på Sunnerbogymnasiet och utsmyckade med motiv av konst-
nären Kjell Sundberg. Bodarna finns tillgängliga för uthyrning. 


