På gång!

Varje dag tom 31 maj

från Ljungby kommun
Företagare inom hushållsnära
tjänster och IT-support i
hemmet - se hit!
Nu kan du bli ett av de företag vår nya socialtjänstlots tipsar invånare
om. Socialtjänstlotsen kommer att kunna lotsa invånare som är i
behov av olika tjänster till företag som erbjuder dessa tjänster. För att
kunna göra det måste vi göra en direktupphandlad tjänstekoncession
och den pågår just nu.
Så, du som driver företag inom dessa områden, in och läs nu!
Och har du nånsin funderat på att starta ett sådant företag kanske
det är rätt läge nu? www.ljungby.se/hushallsnaratjanster

Dags att nominera eldsjälar!

Fredag 16 april
Kl. 10-19 Konstutställning:
Magnus Larsson
Plats: Konsthallen, Ljungby bibliotek.

Markanvisningstävling
i Lagan igång!
Är du intresserad av att köpa och utveckla fastigheten där Bergagården
ligger? Nu bjuder vi in till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse.

Har du en riktig eldsjäl i din förening? Skicka då in en nominering!
Ljungby kommuns kultur- och fritidsnämnd delar ut ett kulturstipendium, ett idrottsstipendium, ett pris för kulturprestation, ett pris för
idrottsprestation och ett pris till föreningsledare barn/ungdom.
Sista dagen för nominering/ansökan är 1 maj, så passa på redan nu!
Läs mer på www.ljungby.se/stipendier.

Tävlingen går ur på att lägga ett bud med en köpeskilling och en
beskrivning av hur du som exploatör skulle vilja använda och
utveckla området. Det ska framgå om avsikten är att behålla eller riva
befintlig bebyggelse. Det vinnande tävlingsbidraget får möjlighet att
teckna ett markanvisningsavtal som ger ensamrätt att förhandla med
kommunen om att köpa och bebygga det anvisade området under en
viss tidsperiod och på vissa villkor.

Ta steget till Eget! Digitalt
nyföretagarevent

Tävlingsbidrag ska skickas senast den 7 maj 2021 med e-post till
jakob.ruter@ljungby.se. Tävlingsbidraget är bindande och ska vara
märkt ”Markanvisning Torg 11:23”.
Läs mer på www.ljungby.se/markanvisningstavling

Sista delen i vår digitala nyföretagarevent tillsammans med Ljungby
Business Arena (LBA). Marknadsföring på sociala medier, 22/4
kl. 8-9. Anmäl dig till ulrika.svensson1@ljungby.se så får du en
länk till mötet.
Välkommen.

Är du vaccinerad mot
covid-19? Glöm inte att
allmänna råd gäller för dig
ändå!
Alla behöver fortsätta följa de allmänna råden, oavsett om de är
vaccinerade eller inte. Det behöver vi göra för att det fortfarande
är en stor smittspridning av covid-19 i samhället och för att det inte
finns komplett kunskap om hur en vaccinerad person sprider smittan
vidare trots vaccination.
Dessutom:
•	Det är fortfarande oklart hur länge du själv har kvar skyddet mot
covid-19 efter vaccinationen.
•	Det kan finnas en risk att du, trots vaccination, kan bli sjuk och
därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom.
Tillsammans kan vi bromsa smittan
• Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
• Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter
• Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
• Testa dig vid symtom

Familjesagostunder
Familjesagostund, ett samarbete mellan Ljungby bibliotek
och Sagobygden i Ljungby.
•Ljungby bibliotek, 23 april kl. 10.00
Sagoberättare är Camilla.
Familjesagostunden kommer att ske utomhus.
Max 7 personer. Föranmälan: biblioteket@ljungby.se.
• Ljungby bibliotek, 26 april kl. 16.30
Denna familjesagostund kommer också sändas live via Teams.
	Föranmälan till biblioteket@ljungby.se. Skriv i anmälan om
du vill gå på den fysiska eller digitala sagostunden.
Sagoberättare är Tine.
Familjesagostunderna
anordnas i samarbete med:

Kl. 16-20 Teknikjakten (digitalt)
Det är en mörk kväll och du har blivit
inlåst i biblioteket! Lös uppdragen för
att ta dig ut. För mer information besök
bibliotekets webbplats (bibliotek.ljungby.se) eller kontakta biblioteket.
Plats: Gå till: ljungbybibliotek.github.
io/bibliotek341 för att komma till
teknikjakten.

Var med och påverka
våra telefontider!
Vi arbetar just nu med att förbättra våra telefontider för bygglov. Genom en kort enkätundersökning vill vi veta vad du tycker! Ta gärna
och svara på den, dina synpunkter är viktiga för oss. Enkäten hittar
du på www.ljungby.se/bygglov .

Sommarjobba som hjälte!
Vi söker både dig som har lång erfarenhet av olika branscher men vill
testa något nytt, är pensionär men vill jobba lite till eller är ung och
vill ha lite extrapengar mellan terminerna. Hos oss kan du sommarjobba som hjälte! Du får hjälpa en medmänniska med sin vardag,
där även en liten insats kan betyda mycket. Vi byter inte om i några
telefonkiosker eller åker snygga bilar, men vi gör stor skillnad, varje
dag. I sommar har du chansen att bidra!
Läs mer på www.ljungby.se/sommarhjalte.
Välkommen med din ansökan!

Med våren kommer
vårtecken vi inte alltid
tänker på: biltvätten
Det är lätt att tvätta rätt, välj en biltvätt. Genom att tvätta din bil i en
modern biltvätt så bidrar du till en bättre miljö. I en biltvätt renas vattnet från smutsen och giftiga ämnen så som tungmetaller, kemikalier
och olja. Om du väljer biltvätten gör du en stor insats för vår miljö
och vårt vatten. Kom ihåg att använda miljömärkta produkter om du
tvättar i en gör-det-själv-hall! Läs mer på www.ljungby.se/biltvatt .

Kl. 10-16 Äventyrsbanan bokningsbar
Plats: Kastebergs gård.

Lördag 17 april
Kl. 10-14 Äventyrsbanan bokningsbar
Plats: Kastebergs gård.

Söndag 18 april
Kl. 14-16 Vårpromenad med
Annerstad hembygdsförening
Vi går kanalrundan i Skeen.
Ta med fikakorg.
Plats: Parkera vid badplatsen i Skeen.

Måndag-fredag
tom 21 maj
Kl. 11-14 Konstutställning
Henrik Strandergs ”Magic Moments
2021”.
Plats: KONSTväggen i Ljungby Arena.

Måndag 19 april
Kl. 10-19 Konstutställning:
Magnus Larsson
Plats: Konsthallen, Ljungby bibliotek.
Kl. 10-16 Äventyrsbanan bokningsbar
Plats: Kastebergs gård.

Tisdag 20 april
Kl. 10-19 Konstutställning:
Magnus Larsson
Plats: Konsthallen, Ljungby bibliotek.
Kl. 10-16 Äventyrsbanan bokningsbar
Plats: Kastebergs gård.

Onsdag 21 april
Kl. 10-19 Konstutställning:
Magnus Larsson
Plats: Konsthallen, Ljungby bibliotek.

Torsdag 22 april
Kl. 10-19 Konstutställning:
Magnus Larsson
Plats: Konsthallen, Ljungby bibliotek.

Kungörelser
Socialnämnden har
sammanträde

onsdag 21 april 2021 kl. 8.00 i tingssalen,
Storgatan 26, Ljungby.
Med hänsyn till den pågående smittspridningen av covid-19
så kommer sammanträdet genomföras utan allmänhetens
närvaro. Bo Ederström (M), ordförande
Dagordning för mötet finns tillgängligt på förvaltningens
expedition och kan även läsas på kommunens webbplats
www.ljungby.se

Ansvarig: Ljungby kommun | tel. 0372-78 90 00 | veckonytt@ljungby.se

Matjord
till salu!
Köp matjord hos oss på
gatuavdelningen!
• Fredag den 23/4 kl. 13-16
• Lördag 24/4 kl. 8-13
Plats: Kungsgatan 45.
Vi är på plats och kan hjälpa
till att lasta. Pris: 300 kr/bilsläp,
vi tar Swish. Välkommen!

www.ljungby.se

