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Vad har staden Crotone i södra Italien, som ligger vid stranden 
mot Medelhavet, och Ljungby kommun, som ligger vid ån Lagan, för 
kopplingar? Inte så mycket kan man tycka om man inte har en viss 
förnöjsamhet av att läsa historia och kyrkohistoria. Det är nämligen 
så att den äldsta skriftliga omnämningen som jag kunnat hitta om 
Ljungby kommuns geografiska område är från skriften De origine 
actibusque Getarum (Om goternas ursprung och bedrifter) från år 
551, skriven av historiker och Gotern Jordanes som enligt vissa källor 
var biskop i Kroton i Södra Italien.  

I skriften omnämns en stam i norden som har namnet Finnaithae. 
Idag skulle vi översätta detta till Finnveden (området kring Ljung-
by) som kom från vikingarna och betyder Småland. Även området 
Theustes omnämns i denna skrift. Det är med all säkerhet området 
Tjust (nuvarande Västervik) i norra Småland där man hittat romers-
ka mynt från År 457. Detta visar på att det historiska dokumentet 
mycket väl kan vara historiskt korrekt.  

När jag tittar närmare på Ljungby kommun ser jag en historia och 
en tidslinje som inte bara började beskrivas i Italien för cirka 1 500 år 
sedan. Historien berättar om en biskop, St Sigfrid från England, som 
döpte Sveriges första kung Olof Skötkonung och sedan blev Smålands 
första biskop.  Krigen med Danmark där svenska gränsen gick vid 
Markaryd och varje plundringståg startade med att man passerade 
Ljungby.  

Ibland har vi lätt att missa historien som påverkat vår nutid. Därför är 
det klokt att ibland stanna upp och reflektera över hur vi faktiskt har 
möjlighet att forma framtiden tillsammans. 
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TIPSA!
Har du tips på något du tycker vi  

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

kommunikationsavdelningen@ljungby.se

Vi börjar med vår vision ”I 
Ljungby kommun formar vi fram-
tiden tillsammans, 35 000 invånare 
år 2035”.  Varför ska vi bli 35 000 
invånare? Jonas Jönsson, kommun-
direktör, förklarar:  
- För att kunna attrahera företag 
som leder till arbetstillfällen, för 
att kunna ha ett sjukhus, för att 
kunna ha service, för att klara 
vårt välfärdsuppdrag och för att vi 
som kommun ska kunna erbjuda 
invånarna det vi enligt lag ska till-
handahålla och det som invånare 
önskar så behöver vi bli fler. Antalet 
35 000 är baserat på forskning. 
Att vi ska göra det tillsammans är 
något vi vill eftersom samarbete 
leder längre.   
 
Vad betyder visionen för mig 
som medarbetare i Ljungby 
kommun?   
-Visionen är en strävan för oss som 

organisation. I Ljungby kommun 
gör vi ett fantastiskt jobb och vi 
levererar verkligen bra till de vi är 
till för. Genom att vi alla gör det vi 
ska så arbetar vi mot visionen. Det 
som varit krångligt är att se den 
röda tråden: hur mitt arbete leder 
till mål och mot visionen. I den här 
modellen blir det tydligare, förkla-
rar Jonas.   
 
-Det arbete vi gör i våra respektive 
verksamheter hänger ihop med den 
politiska viljeinriktningen som är 
visionen. Tidigare hade vi stra-
tegiska områden och en ofantlig 
mängd mål av olika dignitet. Dessa 
har vi bakat ihop till tre övergri-
pande visionsmål. Dessa tre är så 
enkla att vi alla kan känna att vi är 
med och bidrar till dem varje dag. 
Det finns också beslut på att vi ska 
arbeta mot de globala målen och 
hur dessa hänger ihop har vi också 

En tydligare röd tråd mot 35 000 
invånare 
Ljungby kommuns politiker har beslutat om vår vision. För att det ska bli tydligare hur mitt, ditt och vårt gemensamma arbete 
leder mot visionen finns en ny struktur, en visionsstyrning. 

lagt till. Det vi gjort är att förenkla 
och tydliggöra det vi hade tidigare, 
säger Beatrice Schmidt som arbetar 
som utvecklingschef.   
 
Visionsstyrning och verksam-
hetsstyrning  
Visionsstyrning är den politiska 
inriktningen som vårt arbete tar 
sikte mot. Verksamhetsstyrningen 
hänger ihop med den och är det 
som vi gör i våra olika verksamheter 
och som finns i våra verksamhets-
planer, i lagkrav och i nyckeltal. 
  
 Hur kommer arbetet att följas 
upp?  
-För att veta hur arbetet mot 
visionen går så finns det nyckeltal 
kopplade till visionsmålen. Dessa 
kommer att följas upp och analy-
seras gemensamt i organisationen. 
Den uppföljningen kan sedan ligga 
till grund för politiska inriktningar 

och beslut, förklarar Jonas. Den 
stora vinsten med det här arbets-
sättet är att vi kommer att arbeta 
tillsammans mot visionen och att 
det blir tydligare vad som är politisk 
inriktning och vad som är förvalt-
ningarnas verksamhetsstyrning.   
 
Vad händer nu?  
-Genom hela arbetet har för-
valtningscheferna och andra i 
organisationen varit delaktiga. 
Kommunfullmäktige har beslutat 
om det här arbetssättet så nu börjar 
implementeringen. Det är viktigt 
att påtala att modellen för visions-
styrningen inleds som en pilot där 
modellen förbereds och anpassas 
efter de behov som uppkommer, 
avslutar Jonas.

text Malin Svensk

God jul och gott nytt 
år önskar vi i  
redaktionsgruppen! 
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Vi söker stän-
digt nya med-
arbetare till 
instagram  
@levailjungby
Du följer väl vårt Instagramkonto  
@levailjungby? Där visar vi upp hur 
det är att jobba, bo och leva i Ljung-
by kommun. Med nästan 300 olika 
yrken bara i organisationen Ljungby 
kommun, ett brett föreningsliv och 
fantastiska naturmiljöer vill vi visa 
andra hur bra Ljungby är. 

Kontot vandrar mellan medarbetare 
i vår organisation som bor och lever 
i Ljungby. Här delar vi med oss av 
både arbete och fritid. Allt som visar 
på attraktiva Ljungby! 

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

Lena Plomén, HR-strateg, är samord-
nare för arbetet för likabehandling 
ur ett arbetsgivarperspektiv i vår 
organisation och berättar att grunden 
i det hela är ett respektfullt bemö-
tande gentemot varandra på alla våra 
arbetsplatser. 
- Vi har tagit ett nytt tag om det 
förebyggande arbetet genom att utöka 
fokuset från jämställdhetsarbete till 
likabehandling utifrån samtliga sju 
diskrimineringsgrunder, säger Lena. 

Nya titlar
De medarbetare som tidigare kall-
lades för jämställdhetsstrateger och 
jämställdhetsombud kallas nu istället 
strateger och ombud för likabe-
handling. Arbetet ser dock i stort 
sett likadant ut som tidigare. Varje 
förvaltning har en strateg som stöttar 
förvaltningschef i arbetet med lika-
behandling. Målet är sedan att varje 
arbetsplats i sin tur ska ha tillgång till 

ett ombud, som ska stötta sin chef i 
detta arbete. 

Tanken är att strategerna ska träffas 
4 gånger om året och hela nätverket 
med både strateger och ombud 2 
gånger per år. Här ges möjlighet till 
att få ny kunskap inom området och 
utbyta erfarenheter med varandra. 
Genom detta utbyte kan kunskap om 
verktyg och arbetsmetoder spridas 
inom organisationen. Detta är något 
som efterfrågas av många när det 
kommer till det förebyggande arbetet 
med likabehandling. 
- Vi vill sprida ett antal handfasta tips 
på hur vi i alla led i organisationen 
kan arbeta med det här på ett enkelt 
sätt, säger Lena. 

Verktygslåda
Materialet kommer sedan att finns 
på intranätet för alla att ta del av. 
Här finns redan idag en sida, under 

Nu är vi en kran-
märkt kommun
I Ljungby kommun har vi gott om vatten: 
hälsosamt, lokalproducerat och prisvärt 
dricksvatten. Det är en fantastisk resurs 
som vi ska vara stolta över och rädda om. 
Kranvatten är bättre för miljön och det är 
mer ekonomiskt. För att lyfta fram vårt 
vatten är Ljungby kommun en Kran-
märkt kommun. Det innebär, kort och 
gott, att vi tar ställning för kranvatten. 

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning 
för verksamheter som väljer kranvatten 
framför flaskvatten, på initiativ av 
branschorganisationen Svenskt vatten. 

Kranmärkning en del av hållbar-
hetsarbetet 
Ljungby kommuns kranmärkning är en 
del av vårt hållbarhetsarbete och bidrar 
till de Globala målen nummer 6, 3 och 
13. Att fokusera på vatten är också en 
del av arbetet mot visionen. Flera av de 
nationella miljömålen påverkas positivt 
av arbetet.

Introduktion för nya 
chefer
Du som är ny chef hos oss är välkommen till två obligato-
riska halvdagar med kommunövergripande information. 

• 12 februari 2020 kl. 8-11.30. 
• 19 februari 2020 kl. 8-11.30. 

Läs mer på intranätet. 

DE 7 DISKRI-
MINERINGS-
GRUNDERNA
Kön 

Könsidentitet eller köns-
uttryck 

Etnisk tillhörighet 

Religion eller annan 
trosuppfattning 

Funktionsnedsättning 

Sexuell läggning 

Ålder

AKTUELLA  
PROJEKT
Harabergsområdet Ljungby
På Harabergsområdet ska det byggas 
ett särskilt boende, trygghetslä-
genheter, förskola inklusive nattis, 
7-9-skola inklusive kulturskola och 
fritidsgård. Det är kommunens hit-
tills största investeringsprojekt som 
i nuläget beräknas till 683,2 miljoner 
kronor. I november-januari ska en 
rad beslut i projektet fattas av barn- 
och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, socialnämnden, 
tekniska nämnden och kommun-
styrelsen. I slutet av januari ska 
kommunfullmäktige fatta beslut om 
investeringen och att projektet ska gå 
vidare till nästa fas med projektering 
och upphandling. 

I budgeten för år 2020 beslutades 
att kulturskola, fritidsgård samt 
skolverksamhet för årskurs 7 till 9 
ska samlokaliseras. Men kultur- och 
fritidsnämnden föreslår fullmäktige 
att inte samlokalisera fritidsgård 
och kulturskolan med 7-9-skolan. 
Kommunledningsförvaltningen har 
fått i uppdrag att tillsammans med 
barn- och utbildningsförvaltningen 
och kultur- och fritidsförvaltningen 
utreda möjligheterna. 

Regnbågens förskola
Regnbågens nya förskola kommer 
att ha plats för cirka 120 barn på 8 
avdelningar. Den nya förskolan ska 
byggas på tomten intill den nuvaran-
de byggnaden som kommer att rivas. 

Just nu pågår arbete med upphand-
ling av totalentreprenör. I januari 
2020 förväntas det stå klart vem 
som kommer att bygga förskolan. 
Upphandlingen är det sista som sker i 
projekteringsfasen. Nästa steg enligt 
investeringsprocessen är genomför-
andefasen, alltså byggnationen. 

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

I Ljungby kommun arbetar vi 
för allas lika värde   

Kolla in idéerna kring Sågverkets framtid!
Under våren och sommaren 2019 fick de tre arkitektkontoren 
Krook & Tjäder, Tyréns och Sweco i uppdrag att ta fram visionä-
ra idéer för hur kvarteret Sågverket kan komma att se ut vid en 
omvandling till bostadsområde. Planområdet är cirka 12,5 hektar 
stort och ligger i norra delen av Ljungby stad där det omges av 
Märta Ljungbergsvägen i öst, Norrleden i söder, Ljungsjövägen i 
väst och Bredemadsvägen i norr. Marken här är i dagsläget obe-
byggd och står inför stora möjligheter.  

Nu kan du ta del av utställningen som presenterar idéer på hur 
kvarteret Sågverket kan komma att omvandlas. På Ljungby bib-
liotek kommer de tre förslagen att finnas fram till jul. Välkom-
men!

Läs om "Barnens bästa 
gäller" på vår webb

Nu finns en ny sida på vår webbplats med informa-
tion om samarbetet "Barnens bästa gäller! I Krono-
berg". 

Målet med samarbetet är att tidigt hjälpa varje barn 
på bästa sätt och ordna så att barnen och föräldrarna 
har färre personer de måste vända sig till inom myn-
digheterna. https://www.ljungby.se/barnensbasta. 

Lena Plomén

uppbyggnad, där du bland annat 
hittar handlingsplan och information 
till dig som strateg eller ombud för 
likabehandling.   

Likabehandling innebär att alla människor ska ha lika rättighet och möjlighet att vara med och forma framtiden oavsett 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. 



Ämne

76 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 4 201 9 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 4 201 9 

Smått och gott

Science on stage

Ljungby kommun har tagit fram 
en plan för klimat och energi. Den 
anger riktningen för kommunens 
arbete med dessa frågor. Arbetet 
görs inom områdena Klimatutsläpp, 
Förnybar energi, Effektiv energian-
vändning, Transporter, Konsumtion 
och Försörjningstrygghet. Klimat- 
och energiarbetet bidrar på olika sätt 
till kommunens tre visionsmål. 

Ett stabilt klimat och tillgång till 
hållbar energi är en förutsättning 
för att kunna växa som individ, som 
förening, som företag. Vi växer också 
genom utveckling och innovationer 
och grön omställning. 

Ett stärkt lärande om hållbar ut-
veckling är en viktig del. Det handlar 
också om att vi gemensamt med 
andra kommuner, städer och länder 

samarbetar och utbyter kunskap och 
erfarenheter i arbetet med klimat-
omställning. 

Ett rikt liv innebär att må väl och att 
ha en god hälsa genom bland annat 
tillgång till en välmående miljö, rent 
vatten och frisk luft. Det säkerställer 
vi bland annat genom att ta gemen-
samt ansvar, minimera utsläpp och 
förebygga risker för extremväder 
såsom torka och översvämningar. 

Genom att komplettera klimat- och 
energiplanen med en åtgärdsplan 
görs kopplingen till vårt dagliga ar-
bete i de kommunala verksamheter-
na och bolagen. En nyckel till att vi 
ska lyckas med klimat- och energi-
arbetet är delaktighet och samver-
kan. Det är framförallt tillsammans 
som vi kan göra skillnad.

Inspiration och kunskapsutbyte på mässa för lärare när Pia representerade Ljungby

Jag upp-
manar alla 
att söka till 
Science on 

Stage i Prag 
2022. Ett 

minne för 
livet.

Ny klimat- och 
energiplan
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att minska vår 
klimatpåverkan och för att anpassa oss till den klimatförändring som redan 
skett krävs förändringar. 

Efter månader av väntan 
och förberedelser var det 
äntligen dags att bege sig 

till Portugal och mässan Science 
on Stage i Estoril. En spännande, 
alltigenom lärorik och mycket kul 
upplevelse. Många möten med här-
liga människor. Science on Stage i 
Estoril var mycket bra arrangerat. 

Vi var en delegation från Sverige på 
totalt 12 personer. Vi presenterade 
sju olika projekt på mässan. Jag del-
tog med mitt projekt "FLASH AND 
THUNDER; Let’s talk about energy!" 
i kategorin Low-Cost and Recycled 
Science. 

På mässan deltog cirka 450 lära-
re från över 30 länder och jag har 
kunnat byta idéer från lärare till 
lärare på mässan, jag har deltagit i 

olika workshops och föreställningar 
samt fått möjlighet att knyta nya 
kontakter. 

Dagarna var intensiva, de började 
tidigt och slutade sent. Höjdpunk-
terna har varit många och en av 
dem var att få träffa den analoga 
astronauten från Österrike, Gernot 
Grömer. En analog astronaut simu-
lerar olika uppdrag på jorden, för att 
kunna förutse och hitta brister i till 
exempel utrustning som behövs för 
en resa till Mars 

Det var väldigt roligt att möta alla 
som kom till min monter på mässan. 
De visade stort intresse för mitt 
projekt, mitt arbete med elever-
na och många ville veta mer om 
Hamneda och Ljungby kommun. 
Jag har skaffat mig nya erfarenheter 

och möjligheter att jobba vidare med 
mina elever. Det är ett stort lyft för 
mig som lärare att ha varit en av 
deltagarna på Science on Stage och 
kunna representera Sverige, Ljungby 
kommun och Hamnedaskolan. 

Stödet från Science on Stage i 
Sverige, under hela resan alltifrån 
ansökan till mässans slut, har varit 
mycket bra. Jag har även fått mycket 
bra stöd från Linnéuniversitetet, 
Katrin Lindwall och Barbro Tyrberg 
som tipsade om Science on Stage. 
Samt arbetskollegor på Hamneda-
skolan och Ljungby kommun. 

Jag kommer med glädje dela mina 
kunskaper vidare och uppmanar alla 
att söka till Science on Stage 2022 i 
Prag. Ett minne för livet.

text och bild Pia Johansson, Hamnedaskolan

SCIENCE ON STAGE   
Science on Stage är ett nätverk 
av och för lärare inom naturve-
tenskap, teknik och matematik 
som finns i Sverige och Europa. 
Vartannat år anordnas en 
mässa med fortbildning och 
en plattform för utbyte och 
inspiration. 

Lärare som undervisar inom 
NO, kemi, fysik, biologi, 
matematik eller teknik inom 
förskoleklass ända upp till gym-
nasiet kan ansöka om en plats i 
det svenska laget som är med i 
Science on Stage-mässan. Då 
får du chans att dela med dig av 
dina fina idéer och experiment 
och träffa andra lärare i Europa. 

Ansök på scienceonstage.se. 

Syftet är att stärka vårt lands 
försvarsförmåga, och samtidigt 
är övningen en möjlighet för oss 
kommuner att höja kunskapen om 
totalförsvaret i den egna organisatio-
nen för att sedan utveckla förmågan 
ytterligare. Övningen är den första 
på 30 år där det civila och militära 
försvaret övar tillsammans i en sådan 
omfattning. I scenariot beslutar 
regeringen om höjd beredskap och 
vårt totalförsvar kommer mobiliseras 
för att möta ett väpnat angrepp mot 
Sverige. 

En kommuns uppgift i totalförsvaret 
är bland annat att 
• värna civilbefolkningen, 
• upprätthålla samhällsviktiga 

funktioner som vård, skola om 
omsorg, 

• bidra till Försvarsmaktens för-
måga vid väpnat angrepp eller 
krig i vår omvärld. 

Varför öva? 
Även om Sverige är mycket tryggare 
än många andra länder har regering-
en bedömt att säkerhetsläget i vårt 
närområde blivit sämre och har där-
för beslutat att Sverige ska bygga upp 
totalförsvaret. Totalförsvaret består 
av det civila och militära försvaret 
tillsammans och är den verksamhet 
som behövs ifall det skulle bli krig. 

Försvarsmakten ansvarar för det 
militära försvaret. Med civilt försvar 
menas allt det som statliga myndig-
heter, kommuner, regioner, företag, 
frivilligorganisationer, arbetsmark-
nadsorganisationer och trossamfund 
gör för att skydda befolkningen och 
viktiga samhällsfunktioner vid krigs-
fara eller i krig.

I Ljungby kommun är det personer 
som ingår i krisledningsorganisatio-
nen som är med och övar.

Försvaret övas
Just nu och under hela 2020 genomförs en totalförsvarsövning där samtliga 
kommuner i Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, regioner, flertalet 
statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. 
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et är färgglatt och uppfriskande 
att besöka förrådet där Ljungby 
kommun förvarar allt möjligt som 
kan tänkas behövas på gator och 
torg. En del är sparat och sorterat 
för att komma till användning vid 
ett senare tillfälle. Annat är beställt 
till ett specifikt projekt. Här ligger 
gatsten i en prydlig hög, upplockade 
från någon del av stan och sparade 
för att användas där de passar in. 
Här finns ett lager av jord och grus 
som körs dit från olika byggpro-
jekt, och som återanvänds någon 
annanstans. Samma sak med plattor 
och kantsten. Det mesta lagras och 
sparas för att återanvändas. 
- Mitt arbete handlar en hel del om 
att spara in pengar till kommunen. 
Ibland tjänar vi på återbruk. Ibland 
blir det billigare att beställa nytt. 
Men det är mitt jobb att hålla koll så 
långt det går, berättar Marcus. 

Han jämför priser mellan leverantö-
rer och håller uppsikt på när företa-
gen tar ut lite mer betalt än vad som 
är rimligt. 
 
Ordning och reda 
Marcus verkar trivas med att ha koll. 
Både på slutsumman på fakturorna 
och på vad som ska sparas i förrådet 
och var det ska förvaras. Han har 
jobbat här i ungefär tre år nu och har 
bra ordning i hyllorna. 
- Min ambition är att de interna 
beställningarna av material ska 
gå ännu mer via förrådet. Vi skulle 
kunna utveckla samarbetet inom or-
ganisationen ännu mer. Jag försöker 
sprida internt att förrådet finns så 
att fler vet vad som går att beställa 
den här vägen, säger Marcus. 

Han öppnar dörrarna till ett blått 
plåtskåp och visar prydliga rader av 
självlysande, gula arbetskläder och 
västar. Sådant som medarbetarna 
ska ha på sig när de är ute på jobb i 
trafikmiljöer. 
- Jag håller på att bygga upp ett 
förråd med arbetskläder så att vi så 
småningom ska ha likadana kläder 
allihop. Så att det blir enhetligt. 
 
Marcus vill gärna visa upp Ljungby 
kommun på fler sätt än via logoty-
pen på arbetskläderna. Han visar 
lite stolt en hög med brunnslock som 
ligger staplade ute på gårdsplanen. 

- Jag har beställt dessa, säger han 
och visar nöjt brunnslocken som nu-
mera har kommunvapnet och texten 
Ljungby kommun ingraverat. 
Och det blev inte dyrare att beställa 
brunnslock med denna utsmyck-
ning. Det har han såklart kollat 
först. 

Men det är långt ifrån alltid han kan 
göra som han själv tycker i det här 
yrket. Det finns regler och bestäm-
melser att hålla sig till när man 
jobbar med trafikskyltning. 
- Ja, en hel del skyltar måste se ut på 
ett speciellt sätt. Andra skyltar kan 
vi tillverka själva. 
 
Raka rör 
I förrådet finns det sedan länge ett 
lager skyltar för diverse gator och 
byggnader. De beställdes för att ha 
på lager för att byta ut vid behov. 
Men det som mest ligger på lager 
i dag, det är rör. Rör, rör och rör. I 
olika modeller och dimensioner. 
- Det mesta på en gatuavdelning 
handlar om rör. Det behöver bytas 
rör och ledningar under gator och 
vägar och det behövs läggas ned 
nytt. Vi håller ett hyfsat stort lager 
för att ha reservdelar när det behövs 
lagas något akut. Om en ledning 
springer läck, då förstår ju alla att 
det blir bråttom att hämta utrust-
ning här på förrådet. 

Marcus gillar sitt arbete både för att 
det är fritt och självständigt, och för 
att det är ett serviceyrke. 
- Min roll är att se till så att de där 
ute har grejer. Ibland får jag även 
rycka in och köra både truck och 
hjullastare. Jag trivs som fisken i 
vattnet, säger Marcus som flyttade 
från Skåne till Ljungby för några år 
sedan. 

Han har hunnit med många yrken 
innan han blev kommunanställd. 
Han har bland annat drivit bensin-
mack i Malmö, kört brödbil, likbil, 
jobbat på försvaret och jobbat på 
Granngården i Ljungby. Men nu är 
det alltså Ljungby kommun som 
gäller för hans del och han verkar ha 
hittat sin ideala plats som spindeln 
i nätet. 

Skyltar, sten och rör. Busskurer, brunnslock och ännu mer rör.  
Variationen är stor på förrådet på gatuavdelningen. Mitt i allt finns Marcus  

Jönsson som håller ihop trådarna. 
- Jag är insyltad i princip allt som har med gator att göra, säger han. 

Spindeln i nätet 
på förrådet

D Gatsten är något som sparas och återanvänds. Lagringen sker i högar 
på förrådets grusplan där mycket annat förvaras i väntan på att återan-
vändas. 

Stefan Hilding kikar in genom luckan i väggen till Marcus Jönssons 
kontor på förrådet. En del kommunikation sker snabbt och enkelt den 
här vägen. 

Marcus Jönsson trivs med att vara spindeln i nätet och serva sina kollegor med material. 

text och bild anna persson

Skyltar med namn på gator och torg finns lagrade på hyllorna. 
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Smått och gott

Det gick snabbt att bestämma 
sig. Och nästan lika snabbt 
att flytta hit och kom-

ma igång med livet i Ljungby och 
Sverige. 

För holländaren Maarten Collee och 
hans fru Jacoline Collee - van Beek 
var det känslan av äventyr som fick 
dem att packa ihop sitt hem, säga 
upp sina jobb och flytta utomlands. 
De antog erbjudandet att börja jobba 
hos Ljungby kommun. Han som 
idrottslärare och hon som underskö-
terska. 

Nu har de varit här sedan i slutet av 
sommaren och har hunnit acklima-
tisera sig lite. Men redan från början 
upplevde Maarten flera skillnader 
mellan Sverige och Holland. 
- Vi visste att det var mycket natur 
och skog här och mindre folk och 
mer utrymme. Det är stor skillnad. I 
Holland är det svårt att hitta en plats 
där det är tyst. Där hör man nästan 
alltid ljudet från bilar, ett plan eller 
människor som pratar. Men här kan 
man verkligen njuta av tystnaden, 
säger han. 

Det finns fler skillnader. Det är lug-
nare här, tycker Maarten. 
- Ni är mer avslappnade. Ni har mer 
inställningen att ”det där tar vi i 
morgon”. I Holland jobbar man mer 
intensivt under en arbetsdag. Många 
är stressade. Här tar ni det lugnare. 
Det gillar vi. 
 
Jobbmässan i Holland 
Alltihop började med att de träffade 
representanter från Ljungby kom-
mun på en jobbmässa i Holland. 
Vi hade funderat på att bo i något 
annat land. Vi funderade på Kanada, 

Vad får en holländare att flytta till Sverige och Ljungby, och dessutom ta 
ett jobb på Ljungby kommun? Det undrade vi nyfiket och bestämde därför 
träff med Maarten Collee, idrottslärare på Astradskolan. 

Från Holland till Ljungby  
Marten och Jacoline nappade på jobbmässan

Kanske har du hört talas om att Ljungby kommun 
jobbar med så kallade basgrupper på skolorna. Men vad 
innebär det? 

Egentligen är det inget nytt att dela upp eleverna i olika grupper. 
Det har pedagogerna gjort sedan flera år tillbaka för att få en 
så bra dynamik i klassen som möjligt. Nytt är dock att man 
använder sig av andra begrepp och termer i dag, och att detta 
nu benämns som ett arbetssätt och en metod. Arbetet med bas-
grupper är dessutom endast en liten del i ett större arbete inom 
kommunens fokusområde pedagogiskt ledarskap. 
 
Tanken med att dela upp eleverna i olika grupper är att minska 
mobbning, skapa nya kontaktvägar mellan elever, motverka 
informella subgrupper och få eleverna att se att olikhet är en 
styrka. 
- Vi vill att eleverna ska känna samhörighet och att ingen ska 
känna sig utanför. Vi vill också att eleverna ska träna på att 
aktivt hjälpa varandra, säger Thomas Elofsson, rektor på Kungs-
högsskolan. 
- Syftet är att hjälpa klasserna att nå en högre nivå av grupp-
dynamik, vilket gynnar lärandeklimatet, tillägger han. 
 
På Kungshögsskolan arbetar man sedan läsåret 2018/2019 med 
så kallad teamutvecklande läsårsstart. Syftet med detta är att 
stärka klassen och på så vis skapa struktur och en miljö där 
eleverna kan ta till sig kunskap och nå målen i skolan. Basgrup-
perna är en del i detta. 
 
Konkret handlar det om: 
• Axelkompis/klassrumsplacering 
• Basgrupper/sociala trygghetsgrupper (är samma oavsett 

ämne/lektion) 
• Samarbetsgrupper (behöver ej vara samma i olika ämnen, 

behöver ej vara samma som basgrupperna) 
• Lektionsdesign med tydligt lärandemål, arbetsformer, 

utvärdering 
• Gemensamma ordningsregler (lika för alla) 
• Vardagsrutiner/normer i klassrummet (kan vara olika i 

olika klassrum) 
 
Skolorna kommer att fortsätta att dela in eleverna i dessa olika 
grupper, berättar Petra Skogsborn, rektor på Kungshögsskolan. 
- Detta är arbetssätt som påverkar elevernas sociala relationer 
och lärandemiljön på ett positivt sätt, så vi kommer att fortsätta, 
säger hon. 
 
Hur har eleverna reagerat?  
-De har överlag reagerat positivt, men det skiljer sig lite åt be-
roende på hur gamla eleverna är. Det är enklare att arbeta med 
basgrupper i yngre åren och svårare i de äldre åren. Därför gör vi 
inte heller likadant i olika årskurser. 
 

USA eller Skandinavien. 

I maj 2019 kom Maarten och Ja-
coline till Ljungby som gäster. De 
visades runt av bland andra Ljungby 
kommuns näringslivschef Per-Åke 
Adolfsson som var en av dem de 
hade träffat på immigrationsmäs-
san. 
- Vi fikade och pratade om allt möj-
ligt. Vi fick se Sagomuseet, besökte 
ett par skolor och åt lunch. 

Det var i förväg ordnat så att Maar-
ten fick träffa rektorerna både på 
Astradskolan och Kungshögsskolan 
och prata jobb. Även Jacoline fick 
träffa personal från kommunen. 
De funderade ett slag och diskute-
rade med sina vänner och familjer 
och kom fram till att, ”varför inte?” 
Varför skulle de inte prova på att bo 
i ett annat land under en period. Nu 
när de är unga och inte har något 
som binder dem för hårt till en 
speciell plats. 
- Vi har ganska nära hem. Till jul 
kommer Jacolines familj hit och 
hälsar på. Så vi kan ju ses även om vi 
bor här, resonerar Maarten. 

De har bestämt sig för att ge det här 
äventyret två år. Sedan ska de utvär-
dera och bestämma sig för om de ska 
fortsätta bo i Sverige. Vid det laget 
lär de kunna prata svenska också. 
 

Övar på språket 
Maarten undervisar elever mellan 
12 och 16 år. I början skedde all 
undervisning på engelska, men han 
försöker prata svenska allt mer efter-
hand som han lär sig. Att han pratar 
engelska har visat sig vara en fördel 
för eleverna som får en extra möjlig-
het att träna på engelska språket. 
Maarten och Jacoline jobbar på i 
sitt nya land i sin nya stad Ljungby. 
De kommer från Rotterdam med 
500 000 invånare så det är skillnad 
men de trivs. 
- Ljungby har allt man behöver i 
vardagen. Är det något man saknar, 
så får man helt enkelt åka till någon 
annan stad och köpa det.  

De tänker passa på att se sig om-
kring. De vill ut i naturen och de vill 
verkligen åka skidor. 
- Vi älskar vinter. Vi längtar efter 
snö. Och skidbackar. I Holland är det 
precis platt överallt.  

De kommer att utforska sitt nya land 
allt mer. Till sin hjälp i introduktio-
nen har de ett holländskt par som 
har bott här i sju år. 
- Det känns som att det här kom-
mer att bli bra. So far so good, säger 
Maarten Collee. 

Ljungby 
har allt man 

behöver i 
vardagen. text och bild: anna Persson  

Basgrupper, 
axelkompisar och 
teamutveckling

text anna persson

Maarten Collee är idrottslärare på Astradskolan. Han har lämnat storstaden Rotterdam i Holland för småstaden Ljungby i Sve-
rige. Både han och hustrun Jacoline Collee - van Beek, fick upp ögonen för Ljungby kommun som arbetsgivare, via emigrant-
mässan i Holland där Ljungby kommun deltog. Mässan resulterade i att åtta holländare flyttade till Ljungby.
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Kollegor Smått och gott

Uppdrag: snöröjning

Att sortera avfallet på arbets-
platsen är ett sätt att värna om 
miljön. Men det är också ett 
sätt att lyfta frågor om håll-
barhet och hur vi kan bidra till 
att det finns en planet kvar åt 
kommande generationer. 
I så vida perspektiv resonerar 
arbetsgruppen som fick 10 000 
kronor ur kommunens miljö-
fond. 

I köket hos personalen som jobbar 
med barn, unga och familjehem på 
socialförvaltningen finns en mil-
jöstation för matavfall, plast och 
annat. Bakgrunden till detta är ett 
stort engagemang och LEAN-ar-
bete. 
- Eftersom vi jobbar med social 
hållbarhet när vi möter barn och 
föräldrar i vårt arbete, så ville vi 
också få in hållbarhetsaspekten 
på vår arbetsplats. Ett sätt blev att 
starta med källsortering, berättar 
Caroline Cederlund. 

De sökte och fick pengar från mil-
jöfonden för att komma igång med 
sorteringen. Men detta har också 

gett ringar på vattnet och resulte-
rat i många andra diskussioner om 
klimatet. 
- Syftet var att skapa engagemang 
och väcka tankar i ett bredare per-
spektiv, säger Johanna Blomgren. 

I processen ingår även ett årshjul 
som är en del av avdelningens 
LEAN-arbete. I årshjulet blir de till 
exempel påminda om att det kan 
vara dags att cykla i april månad, 
och låta bilen stå. 
- Vi vill vara en arbetsplats som tar 
ansvar för ett hållbart samhälle. 
Vi träffar barn och föräldrar och vi 
är måna om att de ska ha en planet 
att bo på i framtiden, säger Johan-
na Blomgren. 

Samtidigt som de vill väcka dessa 
frågor så måste miljöengagemang-
et vara frivilligt, påpekar de. 
- Det är inget tvång att sortera, 
utan en möjlighet. Men vi märkte 
ganska snart att alla gör så gott de 
kan och vill delta. Det är viktigt att 
ha ambassadörer på arbetsplatser-
na som håller dessa frågor levande.

Klimatsmart på jobbet 

ytt för i år är att alla snö-
röjningsfordon som kör åt 
kommunen har utrustats 
med gps. Lena Hallberg 

i kundtjänst ska kunna följa dem på 
digitala snöröjningskartor och direkt 
svara på var de varit och var de är på 
väg. Om en förare inte kan skotta på 
grund av att det står bilar parkerade 
knappar föraren in det och Lena kan 
förklara varför det ligger kvar snö på 
vägen till exempel.  
- En dag besvarade jag 65 samtal om 
snöröjning. Nästan alla var missnöjda. 
Sådana dagar behöver man ta pauser 
och bara lämna telefonen en stund för 
att orka med, säger Lena.  

Otåliga invånare
Hon berättar att det vanligaste som 
invånare ringer om är att vi inte har 
kommit och skottat än, eller att vi har 
gjort ett dåligt jobb.  
- Det är såklart bra att vi får in tips 
men det finns ingen förståelse, alla vill 
att vi ska komma direkt.  

Utifrån budgeten finns riktlinjer för 
när man kan förvänta sig att snöröj-
ningen påbörjas och när den ska vara 
klar.  
- Vi rycker ut när det har snöat minst 
5 cm på genomfartsleder, gång- och 
cykelvägar och i Ljungby centrum. På 
övriga gator, exempelvis i villaom-
råden startar vi vid minst 10 cm snö. 
Varje fordon har sitt område som vi 
kör i en viss ordning, berättar Thomas 
Krafth som är en av de personer som 
röjer snö ute på kommunens gator, 
gång- och cykelvägar, parkeringar och 
torg.    

Klimtatet ställer till det
Huvudregeln är att det ska vara snöröjt 
inom 6 timmar efter det har slutat 
snöa i Ljungby centrum och inom 24 
timmar i övriga områden. Om det inte 
röjs enligt riktlinjerna beror det oftast 
på vädret. Klimatet i södra Sverige är 
svårt eftersom det växlar mycket på 
kort tid. Ibland krävs det att man bör-
jar om med de mer trafikerade gatorna 
innan de mindre påbörjas.   

- Det går från kallt till töväder och 
sedan blir det kallt igen och då fryser 
slasket på, säger Thomas som har lång 
erfarenhet av snöröjning. 
- Vi har en helt annan maskinpark 
idag, men det finns mindre acceptans 
från invånare och bilister. Förr hade 
vi en liten lampa på taket, nu ser vi 
ut som en hel cirkus när vi kommer, 
men ändå kör många för nära oss. Det 
försämrar arbetet och säkerheten. Kan 
vi köra lite fortare så sprids snön bättre 
och det blir inte lika mycket vall vid 
uppfarterna, förklarar Thomas.  

Trots att det kan vara ett otacksamt 
uppdrag välkomnar gatuavdelningens 
tappra medarbetare vintern. Om vi 
alla tänker på att hålla avstånd, parke-
ra rätt och ha överseende med att det 
inte blir skottat överallt direkt, så kan 
det bli en riktigt bra vinter!  

Läs mer (även om halkbekämpning) 
på www.ljungby.se/snorojning.

När jag besöker gatuavdelningen i början av november är det fullt upp inför vintern. Där står en traktor med plog 
redo för avfärd till Lidhult där den ska stå startklar för snöröjning. Ett uppdrag där den största utmaningen är 

vädret och människors brist på förståelse. 

VINTERBEREDSKAP 
DYGNET RUNT
Gatuavdelningen har vinterbered-
skap dygnet runt från mitten av no-
vember till början av april. Då får de 
en daglig väderprognos från SMHI 
för att kunna sätta in halkbekämp-
ning och snöröjning i rätt tid. 

HÄMTA SAND
På Kungsgatan 45 i Ljungby kan 
alla privatpersoner hämta sand för 
halkbekämpning, för husbehov. 
Det är kostnadsfritt och tillgängligt 
dygnet runt. En låda med sand står 
utanför grindarna, medtag egen 
hink och spade.

text och bild: Catarina Bengtsson 

N

Hanna Svahnström, miljöstrateg, Johanna Blomgren, behandlare, och Caroline Ceder-
lund, numera professionell god man, har fört in miljöfrågorna i en LEAN-process.

Mitt jobb som…

Namn: Snjezana Jelica

Bakgrund 
–Kom som flykting till Sverige i december 1992. Har jobbat som 
konstruktör i många år, därefter som projekteringsingenjör på Sweco, 
Växjö kommun och Ljungby kommun. 

Vad gör du på jobbet?
– Leder våra projekt genom hela byggprocessen. Det är som en sam-
bandscentral, allt hänger ihop. Som spindeln i nätet har jag daglig 
kontakt med entreprenörer, konsulter och mina duktiga kollegor. 

Har olika projekt på gång, bland annat ombyggnationen av Grand, ny-
byggnation av skateboardpark, nybyggnation av Regnbågens förskola. 
Är med när politiska beslut tas och när det ska väljas konst som vi ska 
ha till våra projekt. Är ombud för likabehandling på fastighetsavdel-
ningen och sitter i styrelsen för Sveriges ingenjörer.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det roligaste är att man lär sig något nytt nästan varje dag, i möte 
och kontakt med kollegor inom olika yrkesgrupper, allt från landskaps-
arkitekter, scentekniker och konstnärer till skateboardåkare.

Byggprojekt-
ledare på 
fastighets-
avdelningen

Namn: Peter Bernhorn

Bakgrund 
Redig smålänning, född och uppvuxen i Vetlanda, men har bott och 
arbetat i Göteborg i många år. Har tidigare jobbat som bibliotekarie och 
kultur- och bibliotekschef i bland annat Orsa och Simrishamn.

Vad gör du på jobbet? 
Jag har personal-, budget-, och verksamhetsansvar för huvudbibli-
oteket i Ljungby och tre filialer i Lagan, Lidhult och Ryssby samt en 
bokbuss. Totalt tjugotvå medarbetare som sammanlagt servar låntaga-
re och besökare åttioåtta timmar en normalvecka plus att bokbussen 
rullar fyra dagar i veckan. Vi har drygt 150 000 fysiska besökare (och 
lika många digitala) och lånar ut 200 000 böcker per år. Vi genomför 
också hundratals arrangemang och aktiviteter varje år, ofta i samarbe-
te med andra. 

Mitt jobb består till stora delar av, förutom att springa på många mö-
ten, att coacha min kompetenta personal samt leda, utveckla och skapa 
goda förutsättningar för verksamheterna. Jag ingår också i kultur- och 
fritidsförvaltningens ledningsgrupp och ett antal verksamhetsspecifika 
nätverk.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Privilegiet att få jobba med något så viktigt som kultur, litteratur och 
folkbildning i ett vackert bibliotek tillsammans med duktig personal. 
Alla möten med trevliga, glada, nöjda och inspirerande samarbetspart-
ners, låntagare och besökare.

Bibliotekschef

Lena Hallberg är gatu- och parkavdelningens kundtjänst. Hon tar 
emot alla samtal, e-post och felanmälningar från invånare. 

- Vi gör det bästa vi kan med de 
fordon vi har - kör med bladet i 
backen och försöker undvika rena 
transportsträckor så långt det går, 
säger Thomas som kör kom-
munens ”transformersmaskin”, 
väghyveln. 
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13 januari 
Kören startar 
Kom och sjung med oss! Vi träffas 10 
gånger under våren och sjunger och 
har kul tillsammans. Anmäl dig till 
Nonstop via intranätet. 
Ledare: Lena Olofsdotter. 
Plats: Fullmäktigesalen, Kulturskolan. 
Tid: Måndagar 17.45-18.45. 
Pris: 250 kr.

25 januari 
Myrebobacken  
Familjeaktivitet. Nonstop hyr hela 
backen. Ta med familjen och åk 
skidor eller snowboard. Möjlighet 
att hyra skidor/snowboard finns. Vi 
bokat instruktör. Ange i anmälan om 
du vill ha tillgång till instruktör. 
Plats: Myrebobacken. 
Tid: 16.00-19.00. 
Pris: Kostnadsfritt. 

29 januari
Prova på yoga
Under ledning av Angelica Iancu får 
vi prova Sama Yoga, en hjärtlig form 
av yoga som bygger på närvaro och 
acceptans. Medtag yogamatta (om 
du har) och filt.
Plats: Spegelsalen Sunnerbogymna-
siet.
Tid: 17.30-18.45.
Pris: 50 kr.

5 februari 
Besök på Kalmars innova-
tionscenter
Presentation av Kalmar och hur de 
jobbar med bland annat elektri-
fiering, digitalisering, miljötänk. 
Därefter får vi en guidad tur. Kaffe 
och fralla serveras. 
Plats: Movägen 1. 
Tid: 16.30-18.30. 
Pris: Kostnadsfritt. 

5 februari
Prova på medicinsk yoga
Under ledning av Angelica Iancu 
får vi prova medicinsk yoga. Det är 
en mjuk, meditativ yogaform med 
andnings- och kroppsövningar samt 
meditation. Medicinsk yoga hjäl-
per dig till en större medvetenhet, 
stabilitet, lugn och harmoni. Medtag 
yogamatta (om du har) och filt.
Plats: Spegelsalen Sunnerbogymnasiet.
Tid: 17.30-18.45.
Pris: 50 kr.

3 mars 
Matlagningskväll
Vi lagar en trerättersmeny tillsam-
mans med kockarna i köket. 
Matlagningen tar ca 2-2,5 timme, 
därefter äter vi tillsammans. 
Plats: Gästgivaregården, Gamla Torg. 
Tid: 18.00. 
Pris: 500 kr. 

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

12 mars
Vårens mode med Modebutiken 
Välkommen på en inspirationskväll 
med Modebutiken. De visar vårens 
nyheter och därefter finns möjlighe-
ter till shopping med vårrabatt. 
Plats: Modebutiken, Lilla Torget 3. 
Tid: 18.00-20.00. 
Pris: Gratis. 

19 mars
Tannåkers butik för sakletare 
En shoppingkväll i mysiga Tannå-
kers butik för sakletare. Här hittar nu 
gammalt och nytt i en salig bland-
ning. Vi bjuds på kaffe och macka. 
Samåkning. 
Plats: Tannåker Skogshyddan 1. 
Tid: 17.30. 
Pris: 30 kr. 

2 april 
Påskinspiration på Blomster-
verkstan i Lidhult 
Blomsterverkstan bjuder på blomste-
rinspiration i vårens härliga färger 
och därefter ges möjlighet att själv 

vara kreativ. Ta gärna med egna fat 
eller krukor till dina arrangemang. 
Under kvällen får ni 10 % rabatt på 
ordinarie priser. Det bjuds på fika. 
Plats: Blomsterverkstan i Lidhults 
Bygg & Lantmäns lokaler, Unnaryds-
vägen 21, Lidhult 
Tid: 18.00-21.00. 
Pris: 50 kr. 

2 april
Inspiration hos Ljuvligt i  
Agunnaryd
Välkommen på inspirationskväll på 
Ljuvligt i Agunnaryd, blommor och 
interiör. De berättar om verksam-
heten och visar planteringar och 
snittdekorationer. Sedan får ni fria 
händer att göra det ni vill. Det bjuds 
på räkmacka, kaffe och kaka. 
Plats: Brånavägen 17, Agunnaryd. 
Tid: 18.30. 
Pris: 150 kr.

BIOVÅR
Rabatt på biobiljetter
Genom KAF (Kommunanställdas 
fritidsförbund) kan vi nu köpa bio-
biljetter till ett rabatterat pris  
(95 kr/st). Biobiljetterna gäller både i 
Ljungby och flera andra orter. Infor-
mation om detta finns på intranätet.

Information från Nonstop

Snart dags för årsmöte och utlott-
ning! 
I slutet på januari kör vi årsmöte med ut-
lottning av fina konstverk bland alla våra 
medlemmar. Du har fortfarande chans 
att bli medlem och delta i utlottningen 
om du inte redan är det. Betala in med-
lemsavgiften innan årsskiftet så är du 
med. Och redan nu kan du kika på delar 
av vinsterna i kommunhusets kafeteria. 

På årsmötet bjuder vi på något gott och 
har ytterligare lotteri. Planering för något 
mer spännande innehåll pågår. 

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 till våra aktiviteter
Till alla aktiviteter i kalendern anmäler 
du dig via intranätet. Du som jobbar 
på Ljungbybostäder eller Ljungby 
Energi kan anmäla dig via e-post till 
jennie.ronefors@ljungby.se. 
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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.

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.

Framtidsdagar 
för demokrati
Demokrati är en färskvara. Därför vill Ljungby kom-
mun att ungdomar ska få veta hur de kan påverka i 
kommunen där de bor. Med den tanken bjuds alla i 
årskurs 8 in till Framtidsdagar. 

Det är då politiker och tjänstemän som hjälps åt att infor-
mera eleverna. Eleverna får också prova på att agera politiker 
i ett fejkat kommunfullmäktigemöte då de bland annat 
behandlar motioner och medborgarförslag, skattesatser och 
investeringar. 
De får en ordlista med politiska termer som kan vara svåra 
att förstå, som till exempel bifalla, ajournera, koalition, presi-
dium och remiss. 
- Jag berättar för dem att kommunfullmäktige har ansvar för 
kommunens ekonomi. Vi diskuterade bland annat att höja 
skattesatsen och en hel del ungdomar tyckte att det borde 
genomföras, säger Ann-Charlotte Wiesel (M) kommunfull-
mäktiges ordförande. 

Varför ordnar ni Framtidsdagar för elever? 
- Det är oerhört viktigt att vi ger dem möjligheten att få insyn 
i hur det fungerar på en kommun. Demokrati är en färskvara 
så därför måste vi hålla den aktiv, säger ordföranden. 

Verkade ungdomarna vara intresserade av kommun 
och politik? 
- Ja, jag tror att vi kan få en del av dem intresserade av dessa 
frågor. De kan börja med att gå med i ungdomsrådet och 
sedan ta sig vidare till något politiskt parti, säger Wiesel. 
- Det var precis så jag gjorde. Jag satt med i kommunens 
ungdomsråd och sedan blev jag politiker, säger Emma Jo-
hansson Gauffin (S) som också informerade eleverna under 
Framtidsdagarna. 

Hon tycker att eleverna verkade vara nyfikna på vad ett poli-
tiskt uppdrag innebär. 
- Det fanns ett intresse hos flera elever. De tyckte att vårt 
fullmäktigerollspel var intressant och roligt. Fler än jag hade 
vågat hoppas på tog chansen att gå upp i talarstolen och de-
battera. Redan efter första dagen fick vi in intresseanmälan 
från runt 15 ungdomar som var intresserade av att engagera 
sig i ungdomsrådet, berättar Emma. 
 
Vad är det ni vill uppnå med Framtidsdagarna? 
- Vi vill visa ungdomarna dels hur lokal demokrati fungerar, 
dels ge dem en konkret möjlighet att utöva demokrati genom 
att framföra sina synpunkter direkt till politiker och tjäns-
temän. Unga upplever ofta att de inte blir hörda och det vill 
vi råda bot på. Förhoppningsvis kan vi även locka några att 
engagera sig politiskt i framtiden, eller i ungdomsrådet, säger 
Emma Johansson Gauffin. 

Emma 
Johansson Gauffin



1000 LYKTOR UNDER SAMMA 
HIMMEL, SAMMA KVÄLL
Vi uppmärksammade barnens rätt att synas, 
höras och att vara en viktig del av samhället 
genom att tända lyktor på Stora torg i Ljungby i 
november. 

Lyktorna tillverkades av barn på våra förskolor och 
evenemanget planerades av en grupp rektorer 
med stor hjälp av alla pedagoger och rektorer 
ikommunen. 

TURNÉ MED LJUNGBY 2035 
I FOKUS
Ryssby, Lidhult, Lagan, Bolmsö, 
Hamneda och Ljungby var stoppen för 
öp-turnén. Där fick invånare tillfälle att 
lyssna på Sanna och Johan, på miljö- 
och byggförvaltningen och politiker 
när de berättade om arbetet med 
översiktsplanen. Du kan läsa mer om 
översiktsplanen på ljungby.se/over-
siktsplan.

NYA IDÉER KRING ASPEBACKEN
Under ett dygn arbetade 15 studenter från Högskolan i Halmstad med 
att ta fram tankar och visioner kring framtida Aspebacken. De leverera-
de fantastiska idéer. Förutom dessa idéer öppnade vi upp möjligheten 
till ytterligare samarbete och förhoppningsvis kommer några av 
studenterna tillbaka som framtida kollegor.

Hänt sen sist…

EN KVÄLL MED UPPVAKTNING 
OCH AVTACKNING 
I november uppvaktades  alla våra kollegor som 
jobbat med oss i 25 år samtidigt som ett gäng 
pensionärer avtackades. En mycket trevlig kväll 
med god mat på Åsikten och ett överraskande 
uppträdande av förvaltningschefer och förtroen-
devalda. 

ÖPPET HUS PÅ RÄDDNINGSTJÄNSTEN
I september hade räddningstjänsten ett välordnat, välbesökt och 
uppskattat öppet hus. Gården och hallen fylldes med utställande 
organisationer och besökare som tog del av information och tittade 
på uppvisningar och fordon.  

VISION, VÄRDEGRUND, 
MEDARBETARSKAP OCH 
BLOOPERS 
Som stöd när vi pratar om medarbetar-
skap, vision och värdegrund har vi tagit 
fram en film. Så här såg det ut under 
filmningen.  

INFORMATIONS- 
MÖTE OM KOMMU-
NALT VA I BÄCK
50-60 personer kom till Ljung-
by arena för att få information av 
detta gäng om utbyggnaden av 
kommunalt vatten och avlopp 
via en överföringsledning mel-
lan Kånna och Bäck.

GRANEN TILL TORGET
Årets julgran till torget i Ljungby sattes 
på plats i vecka 48. Tillsammans med 
granar på övriga torg och andra fina 
dekorationer bidrar den till en härlig 
julstämning i vår kommun. 


