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TIPSA!
Har du tips på något du tycker vi 
borde skriva om i tidningen? Eller 
vill själv skriva ett reportage? 
Hör av dig till 
kommunikationsavdelningen@
ljungby.se! 

Våga lyckas! 

Efter en fantastiskt rolig och hektisk höst har ett nytt år tagit fart. Vi avslutade med medarbetarda-
gar och dessa ska vi nu ta vidare in i detta år. För mig är det viktigt att vi känner oss stolta över det 
arbete som vi utför varje dag. Vi har ett viktigt arbete där alla är lika betydelsefulla. För som jag sa 
på medarbetardagarna: ”utan er och ert engagemang hade inget av det som görs varje dag blivit av”. 

På medarbetardagarna pratade vi utifrån flera teman och det arbetet ska vi fortsätta med på våra 
arbetsplatsträffar. På arbetsplatsträffarna diskuterar vi en mängd saker och detta är en del av träf-
farna. Det viktiga är att vi gör det och att vi låter det tar tid. Det material som finns kan vi arbeta 
med under åtminstone ett år, kanske två. Du hittar materialet på intranätet, under fliken “personal-
frågor”. 

Stolthet 
Att kunna känna sig stolt över vårt gemensamma arbete är en förutsättning för att vi ska bli ännu 
bättre och må bra. I mitt nyhetsbrev i början av februari ställde jag frågan om vad ni är stolta över 
och bad er skicka in tips om detta på min e-post. Stort tack till er som delade med er av allt som ni 
är stolta över. Fortsätt gärna att skicka era stolthetshistorier till mig och att sprida den goda bilden 
av Ljungby kommuns arbetsplatser. 

”Alla dessa mätningar” 
Under slutet av januari presenterades rapporten Kommunens kvalitet i korthet. Det är en samman-
ställning över ett antal mätningar vi och de flesta övriga kommuner deltar i. 

Sammanställningen gör att vi på ett övergripande sätt kan jämföra den kvalitet vi levererar med 
övriga kommuner. Årets resultat visar att vi inom många områden ligger bra till i jämförelser med 
de kommuner vi har omkring oss. Men också att vi på något område har en bit kvar. Ibland får jag 
frågor om ”alla dessa mätningar”. Det är högst relevanta frågor och det är av vikt att betona att vi 
inte mäter för mätandets skull. Vi gör mätningar utifrån att vi vill leverera till dem vi finns till för. 

Våga lyckas 
Resultatet av mätningarna är ett viktigt underlag att diskutera kring på exempelvis våra arbetsplat-
sträffar. Hur kan vi utmana resultatet och oss själva för att ge att så god service och så gott be-
mötande som möjligt? Jag tänker att vi hela tiden måste våga testa nytt och utmana oss själva. Att 
vi har arbetsplatser med en tillåtande kultur och där vi vågar lyckas. Dela med er av era spännande 
idéer till varandra och bjud på att ge era kolleger cred. Då lyfter vi och blir ännu bättre. 

 Vi hörs! 

Jonas Jönsson
kommundirektör
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Hotellrabatt, fiskekort, löne-
växling och fritidsstudiestöd
En skön massage, en simtur och en stund i bas-
tun, möjlighet att studera och en massa roliga 
aktiviteter med kollegor. Vet du vilka perso-
nalförmåner du har? Om inte så läs här och på 
intranätet.

Som anställd i Ljungby kommun har vi en del 
förmåner. En av våra mest synliga förmåner är 
medlemskapet i personalklubbarna: Nonstop 
och Contur. I Nonstop är alla som är anställda 
tre månader eller längre medlemmar automa-
tiskt. Genom Nonstop kan vi ta del av gratis 
träningspass och en mängd rabatter, erbjudan-
den och utlottningar. Dessutom erbjuder de en 
mängd olika aktiviteter. Dessa presenteras alltid 
här i Tvärdraget och på intranätet. 

Contur är en konstklubb som du aktivt mås-

te bli medlem i. De arrangerar studiebesök och 
köper in konstverk som lottas ut varje år. Det 
kostar 200 kr/år att vara medlem. Hur du gör 
läser du på intranätet: intranet.ljungby.se/contur.

Aktivitetsbidrag och entré 
till simhallarna
Du som gillar att simma och basta: du vet väl 
om att vi har kostnadsfri entré till kommunens 
simhallar? Ta med ditt Nonstop-medlemskort 
till simhallen så har du fri tillgång. 

För att främja vår hälsa och att vi rör på oss 
har vi möjlighet till ett aktivitetsbidrag. För att 
få bidraget ska du stå för halva kostnaden själv 
och så kan du få bidrag för resterande halva av 
kostnaden upp till 1 000 kr/år. Du söker bidra-
get senast den sista november. Hur du gör hit-
tar du information om på intranätet och i per-

sonalhandboken. Det finns ett massagebidrag 
också. Du kan få 200 kr/behandling för max 
5 behandlingar/år. 

Löneväxling och fler 
semesterdagar
Tillsvidareanställda som tjänar mer än 8,07 
inkomstbasbelopp kan löneväxla till pension. 
Lägsta beloppet är 1 000 kronor. 

Du kan också byta ditt semesterdagarstil-
lägg mot ledig tid. Du som har 25 semester-
dagar kan få 4 extra lediga dagar och du som 
har 31 eller 32 semesterdagar kan få 5 extra 
dagar ledigt. 

Det finns fler förmåner såsom personalbil, 
synfelsbehandling och årskort på Länstrafiken. 
Mer detaljer kring förmånerna kan du läsa på 
intranätet och i personalhandboken.

Heja, heja – använd 
dina personalförmåner
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• ett antal färdiga lagerhållna profilprodukter och små gåvor med snabb leverans.
• en idébank med färdigdesignade produkter men som trycks på beställning vilket ger lite 
längre leveranstid. 
• hela leverantörens utbud där du kan leta om du vill ha något annat speciellt. (Vill du ha 
något annat än lagerhållet eller färdigdesignat så kontakta kommunikationsavdelningen för 
hjälp med design och beställning).
Länk till webbshopen och mer information finns på intranätet, här: 
https://intranet.ljungby.se/Amnesnavigering/Intern-service-och-rutiner/profilprodukter/ 

Minimiantal för beställning
På de flesta profilprodukterna finns ett minimiantal som du måste beställa. Det är för att det 
ska bli mer effektivt med tanke på frakt och paketering. Minimiantalet är beräknat utifrån 
hur många som får plats i det emballage de skickas i. 

Webbshop för profilprodukter
Nu har vi en ny webbshop för profilprodukter! Där hittar du:

Vi kickar igång hösten med friskvårdsaktivitet: simma, cykla och jogga eller var med i 
triathlon. Du kan välja att genomföra alla tre delarna själv eller i grupp med kollegor: 
en som simmar 400 m, en som cyklar 10 km och en som joggar/går/springer 5 km. 
Anmäl er på intranätet. Vi utlovar en trevlig kväll med en och annan överraskning. 
Ta med picknick-korg och hejarklack.

29 augusti kl. 18 smäller det

Genom ett integrationsprojekt får nya svensktalande invånare en lättläst bok som gåva vid sitt första besök på biblioteket 
i Ljungby. Detta har blivit möjligt sedan kommunens arbetsgrupp för lättläst litteratur fick 30 000 kronor via kommunens 
interna integrationspengar.

Gåva välkomnar nyanlända på biblioteket

– Vi har använt pengarna till översätt-
ningar av information till olika språk 
och till inköp av lättlästa böcker för ut-
delning till nyanlända och vi har hittills 
delat ut 63 böcker. Nu har vi detta som 
en metod på biblioteket där vi fokuserar 

på ett första positivt möte med oss och 
med litteratur. Då passar biblioteksper-
sonalen på att berätta om vad som finns 
i biblioteket för just nyanlända, berättar 
bibliotekarie Jens Christiansson.

– Vi sökte pengarna för att nyanlända 

är en relativt ny målgrupp som vår ar-
betsgrupp Lättläst inte tidigare arbetat så 
mycket mot, fortsätter han.

Arbetsgruppen har också låtit översät-
ta informationsbroschyren om lättläst i 
Ljungby och ett presentkort (som lämnas 

när man får boken) till engelska, arabis-
ka och dari. Ljungby kommun har under 
2017-2018 avsatt en summa pengar för 
integrationsarbete. När ansökningarna 
har kommit in, tas ett politiskt beslut om 
hur pengarna ska fördelas.
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Det nya systemet är skapat för just bilbokningar 
och ska ge ett mer effektivt bokningsflöde, där du 
som användare får bekräftelse, påminnelse och 
pinkod via sms. 

– Det är viktigt att man avbokar bilen om en 
resa blir inställd, så den kan användas av någon 
annan. Dessutom faktureras verksamheterna för 
bilar som bokats och inte använts, berättar Stefan 
Ericson, som är fordonsansvarig. 

Som vi skrivit tidigare i Tvärdraget har bilpoo-
lens verksamhet flyttat till Skånegatan 6, lokaler-
na bakom Sjöriket, där Bröderna Engwalls bil låg 
tidigare. Nu finns även poolbilarna parkerade där, 
och det är dit man går för att hämta nyckel och bil. 

Alkolåsen finns inte längre i bilarna utan sitter 
i det elektroniska nyckelskåpet. Det är där, i den 
lilla hallen vid nyckelskåpet, som man måste blå-
sa grönt för att få ut sin nyckel. 

– Det är viktigt att man bokar tid med lite luft, 
så att man kommer iväg och tillbaka i tid, innan 
nästa kollega behöver bilen, säger Stefan och på-
minner om att bilarna ska hinna tankas också. 

I bensinbilarna ska det alltid vara mer än halv 
tank kvar, och gasbilarna ska tankas när mätaren 
visar under 5 streck i displayen, så vi inte behöver 
köra på bensinreserven.

Nytt sätt att boka bil
Det nya bokningssystemet för bilpoolens bilar är igång. Det innebär ett nytt sätt att 
boka, hämta ut nyckel och bil när man ska ut och åka i tjänsten.

Haraberget
I området Haraberget planerar vi att bygga 
en ny förskola, en högstadieskola, särskilt 
boende och trygghetsboende. På området 
finns idag en förskola och grönytor. För 
att kunna bygga nytt kommer en ny de-
taljplan att tas fram. Tanken är att de olika 
verksamheterna ska ha ett gemensamt till-
lagningskök. 

Aspebacken
Ljungby kommun arbetar med att planera 
för hur kvarteret Aspebacken (gamla stål-
gjuteriet) och hembygdsparken i Ljungby 
ska användas i framtiden. För att få svar 
på vilka förutsättningar som finns så har 
man gjort en miljöteknisk undersökning 
och en byggnadsantikvarisk utredning. 
Troligtvis kommer rivning av en del bygg-
nader att ske till hösten. Därefter kommer 
ytterligare markundersökningar att göras. 

Teaterbiografen Grand
Just nu i projektet kring renoveringen av 
Grand är vi i projekteringsfasen. Det inne-
bär att ritningar och dokument förbereds 
för upphandling. Ett beslut av kommun-
fullmäktige om en tilläggsäskan av inves-
teringsmedel inväntas innan upphandling-
en görs. Upphandlingen är planerad till 
andra kvartalet 2019. Sen är tanken att re-
noveringen ska pågå från augusti 2019 till 
juni 2020 med inflyttning i oktober 2020. 
Lokalen kan bokas till och med mitten på 
juni. 

Hjortsbergskolan
Bygget av Hjortsbergskolan som F-6-sko-
la för cirka 385 barn pågår för fullt. Den 
beräknas vara färdig under vårterminen 
2020. Därefter görs de sista delarna av 
utemiljön och det beräknas vara klart till 
höstterminen 2020. 

Läs mer om fler 
Många av våra aktuella projekt kan du 
följa via www.ljungby.se/projekt.

Det pågår ett gemensamt arbete som finansieras av Region Kronoberg och länets åtta kommuner för att skapa en trygg 
uppväxt för VARJE barn. Från vår kommun arbetar social-, barn- och utbildning samt kultur- och fritidsförvaltningen 
tillsammans med Region Kronoberg och polismyndigheten. Tanken är att gemensamt ta sig an en lokal problemställ-
ning för att möta upp barn och ungas behov bättre.

Barnets behov
Det övergripande syftet är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för alla barn genom tidiga och samordnade 
insatser. Målet utgår från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Arbetet har inspirerats av Skott-
lands arbete ”Getting It Right for Every Child” (GIRFEC). 

Samarbete
Arbetet med att översätta Skottlandsmodellen till Kronoberg är i gång. Styrgruppen jobbar med att ta fram en länsge-
mensam modell för att utveckla arbetsformer och samarbete.

Kvällis flyttar till 
Astrads förskola
Sedan september 2018 har vi erbjudit omsorg om barn 
1-13 år på vardagskvällar fram till klockan 22.00. Verk-
samheten var då på Donationsgatans förskola men flytta-
des i februari till Astrads förskola. 

Under hösten har det varit en familj som använt möj-
ligheten men nu har det utökats till två familjer. Det är 
barn- och utbildningsförvaltningens vikariepool som be-
mannar.

Barnens bästa gäller

Status för 
aktuella 
projekt

”I Ljungby kommun 
formar vi framtiden 
tillsammans, 35 000 
invånare år 2035” 

Så bokar och hämtar du bil:
• Boka bil på http://bil2.kommaboka.se/?SubDomain=ljungby
• En timme innan bokad tid får du en pinkod via sms 
• Gå till Skånegatan, ta med din tag/nuddis, så du kommer in via dörren på sidan mot Hammarskolan
• Följ instruktionen vid nyckelskåpet där du knappar in pinkoden och blåser i alkolåset
• Få din nyckel och hämta bilen utanför på parkeringen bakom byggnaden 
• Återlämna bilen tankad och klar på parkeringen och nyckeln i nyckelskåpet
• Läs mer på intranätet under Intern service och rutiner – Bilpool
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40 år i 
samma 

båt

Den 7 januari 1979 började Eva Karlsson och Christel Carlsson varsitt jobb på avdelning Båten 
på Donationsgatans förskola. Sedan dess har de i stort sett oavbrutet jobbat tillsammans.

Förskolan som verksamhet har 
såklart förändrats under 40 år, 
tydligast genom att bli en egen 
skolform med egen läroplan. Eva 
och Christel har givetvis också 
utvecklats med den. Båda gick 
till exempel en fortbildning som 
kommunen ordnade så att de fick 
en förskollärarexamen och idag 
jobbar som just förskollärare.

– Det är inte samma jobb i dag 
som 1979 och såklart har inte vi 
heller stått stilla även om vi varit 
på samma arbetsplats. Vi har som 

sagt gått fortbildningen till för-
skollärare och fått lära oss mycket 
annat för att hänga med, berättar 
Eva och Christel. 

De minns hur barngrupper-
nas storlek var mindre då och att 
verksamheten skulle vara mer 
”hemlik”. Idag är det mer fokus 
på kunskap och lärande. Chris-
tel berättar om 1970-talets gu-
la, gröna och orange väggar och 
Eva fyller på med att de gjorde 
fler utflykter då – allt från att gå 
och handla med barnen till att 

åka till havet eller Borås djur-
park. 

– Idag håller vi oss mer på för-
skolan, men det blir såklart en del 
utflykter ändå, men inte på det 
sättet. Vi samarbetar till exem-
pel med Ljungsätra och besöker 
dem några gånger om året, be-
rättar Eva. 

Över lag har Donationsgatans 
förskola många medarbetare som 
har stannat där länge, men det är 
just nu Eva och Christel som har 
rekordet i antal år arbetade på 

förskolan även om nästa bara är 
några år efter. 

Att jobbet är roligt och att de 
trivs på sin arbetsplats och med 
varandra är alltså väldigt tydligt.

– Annars hade man ju ald-
rig stannat kvar på ett jobb 
så här länge! Men det är gi-
vande och roligt, ingen dag 
är den andra lik och barnen 
ger så mycket, säger Christel.  
Eva håller med och berättar att 
hon och Christel yrkesmässigt är 
lika varandra och känner varan-

dra väl och har samma syn på sa-
ker och ting på jobbet. 

– Det är en fördel! Vi vet hur 
vi funkar. 

Och att de funkar bra ihop 
märks när de bjuder på histo-
rier om åren som gått och hur 
verksamheten förändrats. Från 
det hemlika dagiset med två av-
delningar till den kunskapsin-
riktade förskolan med sex av-
delningar. 

– Vilken resa vi har gjort, sam-
manfattar de och skrattar.

TEXT OCH BILD: ANNA GUMMESSON

Christel och Eva delar många minnen och skratt efter 40 år på samma arbetsplats.
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Det var många förväntansfulla ögon och 
ivriga barn som radade upp sig i en kö 
från staketet runt fritids, fram till trottoar-
kanten där Roger Andersson stod beredd. 

Han lyfte upp barn efter barn i hytten på 
den gula hjulgrävaren. Barnen fick en i ta-
get prova på att manövrera spakarna inne 
i maskinen som styr grävskopan. Lite åt 
höger, sedan åt vänster och så lyfta skopan.

De flesta sken som en sol när de sedan 
vände sig mot sina kompisar nedanför ma-
skinen och fick hjälp ned på marken igen 
av Roger.

– Det var jättekul, sa en av tjejerna me-
dan hon småhoppade tillbaka till gruppen.

Yrkesinriktat
Malin Neimark såg också glad ut när hon 
såg hur väl det här togs emot av barnen. 
Malin jobbar som studie- och yrkesväg-

ledare. Tidigare har hon jobbat med detta 
på Sunnerbogymnasiet. Det var på så vis 
hon fick idén till att låta barn i de lägre 
åldrarna få stifta bekantskap med de yr-
kesinriktade programmen på Sunnerbo-
gymnasiet.

– Ju tidigare eleverna kommer i kon-
takt med studie- och yrkesvägledning de-
sto mer valkompetenta blir de. Jag vet att 
många lärare, förskolepersonal och fri-
tidspersonal redan arbetar mycket med 
den breda studie- och yrkesvägledningen. 
De besöker räddningstjänst, bondgården 
polis och liknande. De läser böcker för 
eleverna och synliggör olika yrken, och 
det är väldigt bra, säger Malin.

Vidga perspektivet
Hon berättar vidare att forskning visar att 
det till och med går att undvika gymna-

sieavhopp, genom att låta barn komma i 
kontakt med många olika yrken i tidig ål-
der. Yrkesvägledning behöver därför ge-
nomsyra hela skolans verksamhet under 
skoltiden.

– Vi har ett ansvar att se till att eleverna 
får ett vidgat perspektiv. Att de får se an-
dra än yrken än enbart från sin närmiljö. 
Att de vågar gå utanför boxen och att de 
inte alltid väljer som sina föräldrar. Vårt 
ansvar är att också att ge dem möjlighet 
att förstå att man inte behöver se till sitt 
genus när det gäller yrkesval.

Fritidsbarnen verkade mer än nöjda när 
provkörningen var över. Sannolikt berät-
tade de en hel del om detta när de kom hem 
till sina familjer. Och sannolikt minns de 
en del av den här eftermiddagen om någ-
ra år, när det är dags att göra sina gym-
nasieval. TEXT OCH BILD: ANNA PERSSON

Därför har fritidshemsbarnen på Åbyskolan haft besök av bland annat en 
stor maskin för att få en inblick i olika praktiska yrken.

– Studie- och yrkesvägledning ska löpa som en röd tråd genom hela 
skoltiden för att undvika gymnasieavhopp och byten av program, säger 

Malin Neimark, studie- och yrkesvägledare på Åbyskolan.

FAKTA
Man talar om den vida och den 
snäva studie- och yrkesvägled-
ningen.

Den vida är den som alla i 
skolan är ansvariga för, dvs att 
förbereda eleverna för framtida 
val av utbildning, yrke, arbete och 
livsform. 

Den snäva vägledningen 
är personlig och sker enskilt 
eller i grupp. En professionell 
vägledare hjälper enskilda 
individer att utifrån sina unika 
problemställningar göra sina val 
kring utbildning och yrke.

Roger Andersson är lärare på Sunnerbogymnasiet. Inför besöket på fritidshemmet 
på Åbyskolan, körde han maskinen från Ljungby till Lagan, och visade där alla 
barnen hur det går till att styra grävskopan.

Sileen Haddad var så här nöjd när hon hade fått provköra grävskopan.

Sileen Haddad och Toleen Shrinad var ivriga 
att få komma upp i maskinen och provköra.

Det gäller att 
börja i tid
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Det var i samband med invig-
ningen av Ljungby Arena 2016 
som vi anordnade en förenings-
mässa för första gången och nu 
är det dags igen. Då invigningen 
för tre år sedan innehöll en hel del 
annat blir detta den första renod-
lade mässan.

– Vi märkte att själva mäs-
san var otroligt uppskattad förra 
gången och har därför beslutat 
att vi från och med nu ska köra 
en föreningsmässa var tredje år., 
säger Christer Karlsson, fritids-
strateg. 

Planeringen för årets mässa på-
börjades redan tidigt under 2018 
och många från kultur- och fri-
tidsförvaltningen är inblandade. 
I november öppnade möjlighe-
ten för föreningar att anmäla sig. 
Totalt kommer omkring 80 olika 
föreningar från kommunens alla 
hörn att delta. 

Ett antal föreningar har an-
mält ett intresse av att genom-
föra någon sorts uppvisning av 

sina verksamheter, vilket kom-
mer att ske både i arenan och ut-
anför under hela dagen. 

– Det är väldigt roligt att vi har 
fått så pass många anmälning-
ar och att det är en bra bredd av 
föreningar. Det känns verkligen 
som att vi lyckas erbjuda något 
för alla, säger Ann-Kristin Gun-
narsson som arbetar som förvalt-
ningssekreterare. 

Utmaningar
En av de största utmaningarna 
planeringsgruppen för mässan 
möts av är logistiken. Till are-
nan har det beställts ett golv som 
kommer att anlända inför mässan 
vilket betyder det blir premiär för 
det under mässdagen. Vikväggar 
för att avskilja utställarna hyrs 
in och monteras av externa le-
verantörer. 

– Det ska bli spännande att få 
golvet på plats för första gång-
en och efter det ska vi få in alla 
föreningarna. Det är lite av en 

utmaning då vi vill ha bra flöde 
för besökarna i arenan. En an-
nan utmaning är parkering och 
därför uppmanar vi alla som har 
möjlighet att promenera eller ta 
cykeln till arenan just denna da-
gen, säger Ann-Kristin. 

Arenan kommer som sagt att 
fyllas med föreningar medan 
Sunnerbohallen kommer att 
kunna användas för de som vill 
visa upp sina verksamheter. Där 
kommer det finnas möjlighet att 
prova på vissa av föreningarnas 
aktiviteter.

– Jag tycker att det är trevligt 
att vi får möjlighet att använda 
alla de utrymmen som området 
erbjuder, säger Christer. 

Plats för paus
För den som känner för en paus 
bland föreningarna så kommer 
både restaurangen och fiket att 
ha öppet under mässdagen. Det 
kommer att vara gratis inträde 
till allt förutom föreställningen 

”Tappa tand” som ingår barn-
kulturprogrammet Kulturknytt 
och som kommer att visas i ett 
av konferensrummen.

– Vi har verkligen försökt att få 
med så mycket som möjligt för att 
det ska finnas inspiration för alla 
här den 27 april, säger Christer. 

Föreningsmässan 2019
Den 27 april 2019 är det dags igen för föreningsmässa i Ljungby Arena. Detta är andra 

gången som Ljungby kommun arrangerar mässan och på plats kommer du kunna 
träffa verksamma föreningar från vår kommun. Kanske upptäcker du en ny hobby?

TEXT: EMELIE ANDERSSON BILD: EMELIE ANDERSSON, ANNA GUMMESSON

Mässan 2016 var verkligen välbesökt och arenan var fylld av nyfikna besökare. Även i år hoppas kultur- och fritidsförvaltningen på 
många besökare och en bra föreningsmässa. 

Än så länge används arenan flitigt av skridskoåkare men 27 april 
närmar sig med stormsteg och både Christer och Ann-Kristin ser 
fram emot en arena full av föreningar från hela kommunen.
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Under medarbetardagarna och 
via intranätet kunde ni i höstas 
svara på en enkel enkät om den-
na tidning som du håller i din 
hand. Intressant är att många in-
te vet om att den faktiskt finns, 
och att ni får den hemskickade 
i brevlådan. 

Lite synd att en del svarar att 

de inte är intresserade av att lä-
sa överhuvudtaget – men det är 
många fler som svarar att de gil-
lar den och att det är intressant 
att läsa om vad andra gör och att 
hålla sig uppdaterad kring vad 
som händer i kommunen. 

Flera vill ha den digitalt i stäl-
let med tanke på miljö, eller att 

informationen läggs på intranä-
tet. Den fysiska tidningens vara 
eller icke vara blir en viktig dis-
kussion framöver för kommu-
nikationsavdelningen som gör 
tidningen. 

Tack för era svar på under-
sökningen och här kommer lite 
av resultatet!

Så här tycker ni om Tvärdraget

Under våren planerar vi att dra 
igång ett Instagramkonto där vi 
vill visa på hur det är att jobba, bo 
och leva i Ljungby kommun. Och 
då behöver vi självklart er hjälp! 

Tanken är att kontot ska vandra 
mellan medarbetare i vår organi-
sation som bor och lever i Ljung-

by. Vi ser gärna att ni delar med 
er av både arbete och fritid. Kan-
ske är ni aktiva i någon av vå-
ra föreningar i kommunen eller 
så spenderar ni mycket tid i vår 
vackra natur. Det kan handla om 
biobesök eller kanske Musikri-
kets konserter. 

Visa dina guldkorn av vår kom-
mun och vad din vardag här bju-
der på. Allt som visar på attrak-
tiva Ljungby är välkommet! Varje 
medarbetare som vill vara med 
håller i kontot under en vecka 
innan det lämnas över till nästa 
medarbetare.

Vi söker dig som vill visa upp 
Ljungby! 
Nu ska vi visa upp allt det bra och roliga som händer i vår kommun!

Gör den 
digital!

Det är samma som 
Smålänningen.

Kul att se vad som 
händer i andra 
verksamheter.

Viktigt att hålla 
sig uppdaterad.

OM TVÄRDRAGET
• Personaltidningen Tvärdraget delas ut 

i brevlådan hemma till anställda och 
förtroendevalda

• Tidningen kommer ut 4 gånger/år
• Tidningen läggs ut på www.ljungby.se  

och på intranätet och skickas i fysiska 
exemplar till kommunens bolag, 
kommunhusets och individ- och 
familjecenters receptioner, biblioteken 
och äldreboenden

• Tidningen görs av kommunens 
kommunikationsavdelning

• Syftet med tidningen är att ge alla 
medarbetare möjlighet till inblick i olika 
kommunala verksamheter, bidra till ökad 
förståelse och sammanhållning och skapa 
en gemensam identitet för koncernen 
Ljungby kommun (ur Rutin för Ljungby 
kommuns personaltidning Tvärdraget)

RESULTATET
• 83 procent läser tidningen 
• 92 procent tycker den 

inbjuder till läsning 
• NonStops information är 

den mest lästa 
• Ni gillar arbetsplats-

reportage och ”mitt jobb 
som...” 

• Ni vill också ha in mer 
krönikor och personliga 
reportage

Är du intresserad av att dela med dig av 
ditt liv en vecka? Hör då av dig till oss på: 
kommunikationsavdelningen@ljungby.se.

Jobbet, fritiden, livet…
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TEXT OCH BILD: ANNA PERSSON

Ida är skolans socialpedagog och 
har redan blivit ett populärt in-
slag. När hon drar igång rastle-
kar så är det många av eleverna 
som gärna hänger på.

Ida har uppdraget att jobba 
brett över alla klasser, åldrar och 
grupper. Hon började sin anställ-
ning i augusti 2018 och har under 
hösten och våren kört en testperi-
od då hon har provat sig fram till 
vad som fungerar bland eleverna.

– Skolan är en plats för kun-
skapsmässig inlärning men ock-
så en plats där barnen ska få möj-
lighet att utvecklas socialt och 
lära sig att samspela med var-
andra, säger Ida.

Rastlekar skapar lugn
Något som fungerar bra för att 
få med så många som möjligt är 
rastlekar.

– Lek är bra för att slappna av 
och för att socialiseras och öva 
på samarbete. Genom leken lär 
man känna varandra och ser att 
vi är bra på olika saker. Och så 
kan vi ha roligt tillsammans och 
skratta. Vi brukar köra rastlekar 
tre gånger i veckan men barnen 
frågar nästa varje dag vad vi ska 
leka i dag.

Lekarna riktar sig främst till 
de barn i de yngre åldrarna, men 
alla elever är välkomna att vara 

med. Eleverna har också möjlig-
het att önska vilka lekar de vill 
göra på rasterna. På skolan finns 
elever från förskoleklass upp till 
årskurs 6.

Både rastvakter och elevas-
sistenter säger till Ida att rast-
lekarna bidrar till lugnare ras-
ter. Även föräldrar har sagt att 
de tycker det här verkar vara ett 
bra arbetssätt.

– Det är överlag en bra stäm-
ning. Men det är 150 elever som 
ska mötas varje dag på ett be-
gränsat utrymme vilket kan 
innebära utmaningar. Alla elever 
har olika styrkor och olika sa-
ker de behöver arbeta med. För 
vissa elever är matte superenkelt 
medan det sociala är svårare och 
för andra elever är det tvärtom. 

Ida försöker också vara upp-
märksam på om något barn ver-
kar känna sig utanför eller ofta 
hamnar i konflikter. Som social-
pedagog arbetar hon uppsökan-
de och med att skapa en relation 
till eleverna. Hon finns till hands 
för att fånga upp om ett barn till 
exempel dröjer sig kvar ute på 
rasten när det är dags att gå in 
till lektion.

Goda gärningar
På skolan har de även jobbat med 
goda gärningar. Varje klass har 

fått uppdraget att komma på tre 
goda gärningar som hela skolan 
sedan ska utföra. En som riktar 
sig till en annan människa, en 
för planeten och en god gärning 
riktad till sig själv.

– De har fått fundera på vad de 
kan göra som är snällt mot varan-

dra och vad som är snällt mot sig 
själv. Och varför det är viktigt att 
vara snäll mot sig själv och an-
dra. Det är barnen som bestäm-
mer vad som är en god gärning.

Några goda gärningar från års-
kurs 2 finns upptejpade på väg-
gen vid förslagslådan.

”Tacka sig själv för en bra lek-
tion” = snäll mot sig själv.

”Använd bara en servett efter 
att ha tvättat händerna” = snäll 
mot planeten.

Det finns fler exempel: För-
sta veckan plockade alla elever 
plastskräp från marken. De har 
fått uppdraget att leka med nå-
gon de inte brukar leka med och 
att fråga någon som är ensam om 
den vill vara med. En vecka var 
den goda gärningen att kramas 
mer (men alltid fråga om perso-
nen ville ha en kram först). De 
har också sparat på vattnet och 
gett komplimanger.

Tillsammans för eleverna
Ida Karlsson ser många vinster 
med att ha en socialpedagog på 
skolan och att hon jobbar brett i 
alla klasser.

– På så vis blir det någon som 
har möjligheten att titta på hel-
heten när det kommer till det so-
ciala. Detta är ett förebyggande 
arbete för barnens skull. Ett ar-
bete där vi ser dem och ger dem 
förutsättningar att klara sociala 
situationer.

 – Men jag jobbar med en-
skilda elever också, och jag kan 
stötta elevassistenterna och lä-
rarna. Tillsammans finns vi här 
för eleverna. 

Yrke: Socialpedagog
Det blir lite lugnare på rasterna och färre konflikter. Möjligheterna ökar att se alla barn 

och deras olika behov. På Lidhultsskolan har man valt att anställa en socialpedagog.
– Jag jobbar på att skapa en kultur på skolan där alla kan känna 

sig välkomna och trivas, säger Ida Karlsson.

Ida Karlsson är kommunens enda socialpedagog. Här plockar hon 
upp lappar ur lådan där eleverna har skrivit vilka goda gärningar 
som ska göras på skolan den här veckan.

”Skolan är 
en plats där 
barnen ska 
få möjlighet 
att lära sig 
samspela”

Eleverna har gett förslag och bestämt vilka 
goda gärningar som alla ska kunna utföra.

Rastlekarna har blivit populära på skolan. Genom 
leken lär man känna varandra och ser att man 

är bra på olika saker. Och så kan man ha roligt 
tillsammans och skratta. Foto: Symbolbilder
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Vi är Ljungby kommun 
och så här ser vi ut

Vår organisation är stor och består av 
många olika delar, allt från förskola och 
skola till bygglov, äldreomsorg, rädd-
ningstjänst och miljöinspektioner. Vi mö-
ter en mängd invånare, besökare, brukare 
och kunder i vårt dagliga arbete. Och det 
är ju dem vi är till för. 

I vårt arbete företräder vi hela Ljungby 
kommun och i våra möten skapar vi bil-
den av oss.

Den grafiska profilen är en del
I stort sett alla organisationer har en gra-
fisk profil, så även vi. Syftet med den är 

att de som möter oss snabbt ser att det är 
Ljungby kommun som är avsändare. Det 
betyder bland annat att alla utskick, bro-
schyrer, affischer och presentationer ser 
ut på ett visst sätt. För den som är motta-
gare av materialet blir det tydligt – ”aha, 
det är Ljungby kommun”. Att vi är tyd-
liga hjälper dem vi möter samtidigt som 
det stärker bilden av oss.

Kreativitet inom profilen
Att det är tråkigt att använda profilen är en 
av de vanligaste förklaringarna till varför 
man vill göra på sitt eget sätt. Men den ge-

mensamma bilden av oss och vår tydlighet 
gentemot mottagaren är viktigare. Men det 
finns inget som säger att allt kommer att se 
likadant ut bara för att det följer vår profil. 

Tänk så här istället: låt innehållet sty-
ra och var gärna kreativ inom vår profil. 

Så här gör du
Den grafiska profilen innehåller vår logo-
typ, ett antal färger som är Ljungby kom-
mun och ett antal typsnitt som vi ska an-
vända oss av. För att det ska bli enkelt så 
finns det mallar att använda. Det finns 
mallar för brev, Powerpoint och inbjud-

ningar och affischer. En del av dem lig-
ger direkt i programmet (Word och Po-
werpoint) och en del ligger på intranätet. 

Vi hjälper dig gärna
Det kan vara svårt att hitta mallarna. Hör 
gärna av dig till oss på kommunikations-
avdelningen så hjälper vi dig att hitta dem.

Undantag
Räddningstjänsten och inom barn- och ut-
bildningsförvaltningen finns tillåtna egna 
grafiska profiler. Även de kommunala bo-
lagen har egna.

Checklista
Rätt typsnitt
Rätt färger✓

Rätt logga✓

✓
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– Vi tar den tid som behövs för 
att personen ska känna sig trygg 
i sitt eget hem. Vi har kontakt re-
dan första dagen så att det inte 
blir någon tidslucka mellan la-
sarett och hemgång. Vi märker 
att de personer som får det här 
stödet, är väldigt nöjda och tack-
samma, berättar personalgrup-
pen och tillägger att det känns 
bra att jobba på ett arbetssätt 
som också frigör en vårdplats 
till någon annan.

Alternativet hade varit att de 
här personerna hade fått bo på 
Ljungby kommuns korttids-
boende, innan de hade kunnat 
komma hem, så även här frigörs 
det plats via detta projekt.

Jobbar i team
Undersköterskorna på kommu-
nen jobbar i team tillsammans 
med kommunens sjukgymnas-
ter, arbetsterapeuter, bistånds-
handläggare och medarbetare 
som installerar trygghetslarm. 
Tillsammans skapar de en hel-
hetslösning för att den som be-
höver stöd eller vård, ska kän-
na sig trygg med att bo hemma 

och klara sig själv i största möj-
ligt mån.

Projektet pågår till och med 
augusti i år, och utvärderas un-
der resans gång.

Yrkesstolthet
De som kan bli aktuella för den 
här hjälpen är personer i alla åld-
rar som är utskrivna från lasaret-
tet. Det är ofta personer som inte 
har haft hemtjänst tidigare och 
därmed inte har varit i kontakt 
med kommunen när det gäller 
vård och omsorg och därför san-
nolikt har många frågor. Liksom 
deras anhöriga.

– Jag vill gärna lyfta den här 
arbetsgruppen för att visa ett ex-
empel på vad som kan ingå i ar-
betet som undersköterska. Vi har 
så många duktiga undersköter-
skor och vi behöver sprida ett 
positivt budskap och skapa en 
yrkesstolthet och glädje kring 
arbetet inom vård och omsorg, 
påpekar sektionschef Tove Tu-
resson.

Trygg hemgång frigör vårdplatser

Det är med stöd av Energimyn-
digheten som Ljungby kommun 
satsar på energi- och klimatråd-
givning till kommuninvånare 
och små- till medelstora företag. 

Sedan i höstas har Magnus Jo-
hansson på fastighetsavdelning-
en uppdraget som energi- och 
klimatrådgivare. Den rollen upp-
tar 50 procent av hans arbetstid 
och finansieras av Energimyn-
digheten, medan resterande 50 
procent ägnas åt fastighetsför-
valtning. 

– Mitt uppdrag är att ge råd-
givning till privatpersoner och 
små- och medelstora företag. Att 
stötta dem till att bli bättre infor-
merade för att fatta kloka beslut, 
berättar Magnus.

Det gäller allt inom lösningar 
för energieffektiviseringar och 
klimatinvesteringar. Något som 
kan minska både klimatpåver-
kan och kostnader för den en-
skilda. 

– Jag ger inte råd om vilket fö-
retag eller varumärke man ska 
välja, utan oberoende övergri-
pande råd. Till exempel vad man 
ska tänka på när man ska inves-
tera i en ny värmepump. Att jäm-
föra olika seriösa aktörer, be om 
en kalkyl och vad de kan erbjuda 
i just ditt fall. 

Det kan också handla om hjälp 
med att räkna ut sin energiför-
brukning och ge förslag till för-
bättrande åtgärder. 

– Jag känner mig fortfarande 

Uppdrag: Hållbar energi för alla

ny på jobbet men lär mig massor 
och har utbildningar inbokade 
under våren, säger Magnus som 
tycker det är givande att träffa 
människor och kunna bidra till 
att hjälpa andra. 

– Det blir jag glad av!

För att utskrivna patienter ska känna sig trygga när de lämnar lasarettet 
och ska återgå till att bo hemma, har Ljungby kommun startat ett projekt 
med namnet Trygg hemgång.

Det innebär bland annat att personalen möter upp hemma vid dörren 
och att man tillsammans går igenom vilka vårdbehov som finns för att 
klara vardagen i sin egen bostad.

I Ljungby kommun arbetar vi utifrån de Globala Målen för hållbar utveckling. Ett av dem handlar om hållbar energi till alla. 
Det är högst aktuellt för Magnus Johansson som är kommunens energi- och klimatrådgivare.

Tove Turesson, sektionschef, Lena Paulsen, undersköterska, Fredrik Andersson, larminstallatör 
och tekniker, Rosita Blomgren Åkesson, Venus Wilizai, Malin Jönsson, Gunilla Åström och Lisbeth 
Eriksson, undersköterskor, ingår i teamet som ser till så att hemgången från lasarettet känns trygg. 
Saknas på bilden gör Fredriks kollega Lotta Hedman. Det nya arbetssättet frigör vårdplatser på 
lasarettet och på kommunens korttidsboende, och ska öka tryggheten för individen.

TEXT OCH BILD: 
 ANNA PERSSON

FAKTA
Globalt mål nr 7 –  
Hållbar energi för alla
Världens ledare har förbundit 
sig till 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Det sjunde handlar 
om att säkerställa att alla har 
tillgång till tillförlitlig, hållbar 
och modern energi till en 
överkomlig kostnad.

Magnus tipsar:
På ljungby.se/solenergi finns 
en solkarta där du kan 
zooma in ditt eget hus och 
se hur mycket el du kan 
producera på ditt tak. 

TEXT OCH BILD: 
CATARINA BENGTSSON
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Samarbete ger bra effekt
Att arbeta på kommunen kan i många fall innebära att man jobbar 
förebyggande. Som hos räddningstjänsten där barn och elever bjuds in 
för att lära sig mer om hur farligt det kan bli om det börjar brinna.

Det blev tummen upp när det 
nya projektet skulle utvärderas. 
Räddningstjänst, skola, polis och 
ambulans samarbetar för att lära 
ungdomar farorna med brand. 
Det blir också ett brottsförebyg-
gande arbete.

– Vi ser bara vinster i detta, 
säger styrkeledare Niklas As-
pegren.

De har undervisat skolung-
domar om brandrisker många 
gånger förr. Men den här om-
gången satsade man på att bjuda 
in årskurs 7 i stället för årskurs 
8 och det visade sig vara ett bra 
beslut.

– Det är lättare att nå fram 
till ungdomarna i årskurs 7, för 
då är de mer mottagliga för den 
här typen av information, säger 
Vicky Jonsson, en av brandmän-
nen som håller i informationen.

Eleverna fick gå mellan olika 
stationer inne hos räddnings-
tjänsten. På ambulansens station 
fick de se hur det går till med 
hjärt- och lungräddning. 

På en annan station berättade 
polisen om sitt arbete. Och så 
fick de prova på att släcka eld 

med brandsläckare och brand-
filt.

Enkät
Både elever och lärare har svarat 
på en enkät om vad de tyckte om 
informationsdagen. Det blev näs-
tan enbart positiva kommentarer. 

Några ville göra ännu mer 
praktiska övningar och någon 
ville veta mer om straff och kon-
sekvenser av brott. De tyckte det 
var spännande att höra polisen 
berätta. Sammanfattningsvis var 
alla överens om att detta är ett bra 
förebyggande arbete. 

– Det här är ett gemensamt 
projekt som fortsätter. Vi kom-
mer att bjuda in alla elever i års-
kurs 7 även till nästa hösttermin, 
säger Niklas Aspegren.

En fördel med att ha den här 
brandinformationen redan i sju-
an är att det blir en bra start för 
eleverna på högstadiet. Det blir 
team building vilket är bra efter-
som det är nya klasser där flera av 
eleverna ska lära känna varandra. 
Och det gör de när det är dags 
för övningar på räddningstjäns-
ten, som till exempel övningen 

där de tränar på att krypa på rad 
tillsammans i en rökfylld lokal.

Sexåringar och särskolan
Räddningstjänsten jobbar före-
byggande även med ännu yngre 
elever. Alla sexåringar i kommu-
nen bjuds in till räddningstjäns-
ten och det brukar vara väldigt 
populärt.

Och som om inte detta var 
bra nog så har räddningstjäns-
ten även dragit igång informa-
tion för särskoleeleverna på hög-
stadiet. De blir också inbjudna 
till räddningstjänsten och får åka 
brandbil och släcka med hand-
brandsläckare.

– Att eleverna kommer hit gör 
också att vi får chansen att visa 
upp våra yrken och ge ett ansik-
te på oss som finns under hjäl-
mar och skyddsmasker. Bakom 
masken och skyddskläderna så 
är vi ju faktiskt personer med fa-
milj där hemma. Det vill vi också 
förmedla.

Genom att nå ut brett tänker 
man sig att informationen ska 
sprida sig och att det ska få po-
sitiva effekter.

I februari deltog Ljungby kommun, tillsammans med näringslivet, på en emigrantmässa i Holland. 
I Holland lever man trångt och många vill emigrera. 

TEXT: ANNA PERSSON 
FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Nya utbildningsprojekt hos räddningstjänsten för barn och ungdomar

Eleverna fick prova på att släcka med brandfilt och handsläckare.

Polis Hans Sjöberg, informerade eleverna om polisens arbete och 
om vilka följder det kan bli om man begår ett brott.

”Välkomna till Ljungby!”
Per-Åke Adolfsson, näringslivs-
chef, är den som har hållit ihop 
arbetet:

– Det har varit fantastiska 
dagar med många intressanta 
möten. Vi har fått kontakt med 

över 170 personer som kan va-
ra intresserade av att flytta hit! 
Nästa steg är att hålla kontak-

ten och att försöka matcha dem 
mot näringslivets och Ljungby 
kommuns behov av medarbeta-

re. Vi ska även arrangera en dag 
då intresserade kommer hit och 
då vi visar runt, erbjuder inter-
vjuer och berättar hur det är att 
leva här.

Emigrantmässan i Utrecht har 
funnits i många år och Ljungby 
kommun har deltagit tidigare. 
Med på årets mässa var en kille 
som valt att flytta hit och som de-
lade med sig av sina erfarenheter.
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Information från 
https://intranet.ljungby.se/nonstop

Janssons blommor  
9 april
Låt dig inspireras av vårens 
blommor och göra ett nytt 
blomsterarrangemang till påsk. 
Vill du, tar du med dig egna 
krukor och fat till dina arrang-
emang. 10% på allt du handlar 
under kvällen 
Plats: Janssons Blommor
Tid: 18:30
Pris: 100 kr

Pizzakväll på Långholmens 
Café och bar och 
Unnarum 11 april
Under ledning av Robban ba-
kar och tillreder vi pizza med 
tillbehör. Vi får lära oss att laga 
pizzadeg, tomatsås och pizza-
sallad. Därefter designar vi vår 
egen pizza och avslutar kväl-
len med att tillsammans äta de 
goda pizzorna vi har tillagat. 
Självklart får man ta med sig al-
la recepten hem. Butiken Unna-
rum är öppen och lämnar 10% 
under kvällen.
Plats: Unnarum, Unnaryd
Tid: 17:30
Pris: 300 kr

Dans & Yoga 
15 april
Vill du släppa på stress, spän-
ningar, prestation och fylla på 
med energi, glädje och känslan 
av frihet? Besjälad dans, under 
ledning av Lina Karlsson är en 
fri och härlig dansform där vi 
rör oss utifrån vår egen förmå-
ga och utgår från naturens fem 
element. Med hjälp av yogan 
kommer Frida Karlsson hjälpa 
oss att uppmärksamma krop-
pen, andningen och vårt sinne. 
Samtliga yogarörelser går att er-
sätta med alternativ om du har 
kroppsliga hinder! 
Plats: Flow, Bolmstadvägen
Tid: 18.00-20.00
Pris: 150 kr

Afternoon tea på 
Sagomuseet 24 april
Stig in i Sagomuseets magiska 
miljö, slå ned dig för en kopp te 
med tilltugg och njut av spän-
nande berättelser. Du bjuds på 
te och scones med tillbehör.
Plats: Sagomuseet
Tid: 17.00
Pris: 150 kr

Träningsdag 4 maj 
Vi följer upp förra årets trä-
ningshelg med en fullmatad 
träningsdag, tillsammans med 
Ella och Cia från Hello Every-
day. Vi träffas i bygdegården i 
Södra Ljunga. Vi börjar dagen 
med Soma move. Sedan följer 
ytterligare två pass, föreläsning 
och goda nyttiga mellanmål 
och lunch. 
Plats: Södra Ljunga bygdegård
Tid: 8.30-14.30
Pris: 500 kr

Buss till Vårruset 
7 maj eller 14 maj
Samla ihop ett gäng tjejer på 
jobbet och gå/lunka/spring Vår-
ruset. Vi ordnar buss. Anmäl 
om du vill åka till Växjö eller 
Halmstad, 7 maj Halmstad, 14 
maj Växjö.
Plats: Avfärd från 
kommunhuset
Tid: 17.00
Pris: 50 kr

Feminett 8 maj
Feminett bjuder på en liten mo-
devisning av badkläder, vad 
man ska tänka på med olika 
modeller, passform och skötsel-
råd. Fina erbjudanden om man 
vill handla under kvällen. Ut-
lottning och fika. 
Plats: Feminett
Tid: 18.30
Pris: 30 kr

Utlottning av fiskekort
Nonstop lottar ut fiskekort för ett antal vattendrag. 1-14 april kan 
du anmäla ditt intresse på vår sida på intranätet. Tänk på att intres-
set är stort för vissa vattendrag och mindre på andra. Vinstchansen 
varierar därför mellan de olika vattendrageçn.

Välj bland följande:
Bolmen, Vidöstern, Ryssbysjön, Lagan-Skålån, Bräkentorpa-
sjön, Stensjön-Agunnarydsjön, Målasjön, Hängasjön, Tjurken och 
Krokån. Vinstlistan presenteras på intranätet den 18 april. Fiske-
kort som ej är uthämtade den 26 april lottas ut.

Fritt bad i våra simhallar 
och andra rabatter

Du har väl inte missat att medlemskortet ger dig rabatter och 
erbjudanden. Till exempel har vi fina erbjudande på flera trä-
ningsställen i Ljungby och gratis bad på alla våra simhallar. 

För aktuella erbjudanden kolla på intranätet.

Medlemskort
Medlemskapet i Nonstop är personligt. Vid utnyttjande av ra-

batter 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 familjemedlem. De åker då med i ert säll-

skap och avgiften dras på din lön.

Res med Personalklubbar 
i Sydost

Personalklubbar i Sydost arrangerar resor tillsammans. 
Prisvärda resor till olika delar av världen. Du kan boka plats 

till dig och medföljande. Exempel på resmål i år är Island, 
New York och Disneyland Paris. Läs mer på intranätet.

Alltid i NonStop:

Trädgårdsmässa i 
Göteborg 11 maj
Vi ordnar en buss till Göteborg. 
Den som vill besöker Träd-
gårdsdagarna på Liseberg. Där 
finns Västsveriges största träd-
gårdsmässa som kan erbju-
da försäljning av växter, fröer, 
plantor, verktyg och allt som hör 
balkong, uteplats eller trädgår-
den till. Eller njut av en dag på 
stan med shopping och annat. I 
priset ingår endast bussresa. 
Plats: Avfärd kommunhuset
Tid: 8.00 avfärd, hemfärd 
klockan 18.00
Pris: 150 kr 

Klimatsmart mat 15 maj
Vill du bli bättre på att laga kli-
matsmart mat? Under ledning 
av Chatarina Ursjö, kock på 
Åbyskolan får vi lära oss mer 
om olika råvaror och deras på-
verkan på miljön. Därefter lagar 
vi en klimatsmart buffé som vi 
avnjuter tillsammans. 
Plats: Åbyskolans kök
Tid: 17.00- ca 20.30
Pris: 300 kr

Morgonsimning med 
frukost 5 juni
Vi njuter av utesäsongen på 
Kronoskogsbadet och bjuder in 
alla medlemmar till morgonsim-
ning inklusive frukost. Badet 
öppnar kl.6.00. Frukost serve-
ras kl.6.30-8.00. Badet är gratis 
men frukosten kostar 30 kr. Sis-
ta anmälningsdag 3 juni.
Plats: Kronoskogsbadet
Tid: 6.00-8.00
Pris: 30 kr
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Alla som är anställda eller förtroendevalda politiker 
i Ljungby kommun kan bli medlemmar i Contur som 
är kommunens konstklubb. Varje år har vi en utlott-
ning av konstverk bland medlemmarna. 

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

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

Grattis också till våra vinnare som vann 
konst vid årsmötet i januari! 18 vinnare fick 
något nytt att förgylla sitt hem med. 

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

Vill du bli medlem?
Vill du bli medlem kan du betala in medlemsavgif-
ten (200 kronor) på vårt pg 14 89 59-0, CONTUR 
– kommunanställdas konstklubb, c/o Elsie-Britt 
Carlsson, Norhagen, 340 15 VITTARYD. Eller ge 
det kontant till någon i styrelsen. Är du tillsvidare-
anställd 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 inbetal-
ningskortet!

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

Vi finns på intranätet!
Mer information om klubben finns på vår sida på in-
tranätet under ”Personalförmåner”. Du som är för-
troendevald kan hitta informationen på extranätet, 
under ”Personalklubb Contur”.

Kommunanställdas
konstklubb

Bild från Ljungbergs ateljé som vi besökte i oktober 2018.

MITT JOBB SOM...

...trafiktekniker
Namn: Peter Johansson

Hur länge har du arbetat i Ljungby kommun? 
Sedan 2012, som trafiktekniker sedan drygt ett år.

Bakgrund?
Jag har jobbat med vägunderhåll och projekt på Väg-

verket Produktion Syd, nuvarande Svevia, från Väster-
götland ned till Skåne i över 20 år. Därefter började jag på 

Ljungby kommun som anläggningsarbetare och förman på 
gatuavdelningen. 

Vad gör du på jobbet?
Jag arbetar med att ta fram trafikanordningsplaner, grävtillstånd, trafikförbättrande 
åtgärder, tillfälliga parkeringstillstånd och flyttning/bortforsling av fordon. Jag är 
kontaktperson för parkeringsvakter som vi anlitar externt och svarar på frågor från 
allmänheten. Jag har mycket nytta av att ha arbetat med samma saker fast ute på fäl-
tet, och har stor lokalkännedom.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag har trivts från första dagen! Jag får vara med och skapa något som kan förbättra 
situationen för invånarna här i kommunen. Ofta kan jag hjälpa bara genom att för-
klara hur det fungerar. 

...miljöchef
Namn: Anna E Andersson

Hur länge har du arbetat i Ljungby kommun?
Sedan 2 januari i år.

Vad gör du på jobbet?
Jag är miljöchef på Miljöavdelningen, som ligger 
under miljö- och byggförvaltningen. Den mesta ti-

den just nu går åt till att lära mig sakfrågorna, efter-
som vi hanterar områden som jag inte arbetat med 

förut. Det är en bred avdelning som arbetar med miljö-, 
livsmedels- och hälsoskyddstillsyn. Under ett par veckor 

har mycket fokus varit på de rävar som bor inne i Ljungby 
och hanteringen av dem.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Oj, det är många saker! Men de viktigaste: jag tycker om utmaningen som det 
innebär för oss att arbeta utifrån bland annat miljöbalken och kunna förmedla det 
som krävs på ett pedagogiskt sätt till invånare och företagare i kommunen. Det är 
inte alltid enkelt! Sedan uppskattar jag jättemycket att min chef, min chefskollega 
och mina medarbetare har så öppen inställning till nya idéer och ett driv att för-
bättra vårt arbetssätt – här kommer det hända grejer tror jag!

Vi är öppna, vi är framåt och vi vill!



POSTTIDNING B

Hänt sen sist

Firande på stan
Berättare, stora och små, musiker och gycklare fyllde 
Ljungby stad en lördag i januari. Varför? Vi firade att 
Sagobygden kom med på Unescos register. Det blev en 
härlig dag som lockade många. 

Stort intresse för 
informationsmöten
Ljungby har visat framfötterna i Stockholm. Ett team från 
socialförvaltningen som jobbar med barn och familjer, 
har varit på konferens inbjudna av Socialstyrelsen, och 
marknadsfört vår nystartade familjeförskola. Inför över 
100 personer som arbetar med små barn, berättade Jea-
nette Johansson, Emma Albinsson och Birgitta Hammar-
lund, om hur de har startat familjeförskolan som riktar 
sig till föräldrar som behöver stöd i samspelet med sina 
barn. Intresset för deras föreläsning var så stort att ar-
rangörerna fick boka om från en sal för 50 personer, till 
en sal som rymmer 150.

Kollegor jagade kollegor
Våra kollegor som var på plats i Holland för att hitta 
nya kollegor till oss. Läs mer på sidan 13. 

Öppet hus drog fullt hus
Runt 300 personer kom till öppet hus och informations-
möten angående överföringsledningen Ljungby-Boll-
stad och cykelvägen Ljungby-Mjälen. Representanter 
från Ljungby kommun, Trafikverket och Sweco var på 
plats, många frågor fick svar och responsen från besö-
karna var positiva.

En ny förskola växer fram
Just nu pågår byggnation av Bergalyckans förskola i Lagan. Där ska 120 barn tillbringa dagarna. 

Februari 2019

Augusti 2018Juni 2018

November 2018


