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från Ljungby kommun
ONSDAG 22 MAJ
Kl. 10.30, Motorik – lek och lärande
Specialpedagog Gunilla Lindblom
Plats: familjecentralen i Ljungby

LÖRDAG 25 MAJ
Kl. 10-15, Sockendag
Lokala försäljare samt massor 
av aktiviteter
Plats: Angelstad fotbollsplan 

TISDAG 28 MAJ
Kl. 14-16, Kreativt kafé
Ta med eget material och skapa 
i vacker miljö. Fika finns till försäljning.
Plats: Ljungbergmuseet

Kulturskolan presenterar:

Vårcrescendo
Tisdag 28 maj kl. 18.00 Grand, Ljungby
Här får ni uppleva en föreställning med teater, musik, 
dans & berättande. Se våren växa fram tillsammans med 
kulturskolans elever. 

Välkommen på öppet hus 
på kulturskolan
Den 25 maj kl. 11-13 bjuder Ljungby kulturskola in till öppet 
hus i sina lokaler i Köpingsgården på Skånegatan 12 i Ljungby. 
Kom och kolla in några av våra lektioner och prova på instrument 
med mera! 
Välkomna! 

Preliminär rösträkning av val 
till Europaparlamentet 2019 
Rösträkningen är offentlig och genomförs av valnämnden onsdagen 
den 29 maj kl. 9.00 i sammanträdesrum Bolmen i kommunhuset, 
Olofsgatan 9, Ljungby. 
/Valnämnden i Ljungby kommun

Vi söker dig som vill göra 
en insats
Är du intresserad av att engagera dig och göra en insats för andra 
människor? Du kan engagera dig inom en mängd olika uppdrag, 
exempelvis: god man, kontaktperson och kontaktfamilj
Läs mer på www.ljungby.se/eninsas

Renhållningsinformation:
Ställ fram sopkärlet 
en dag tidigare 
Kommande veckor är det röda dagar: Kristi himmelfärdsdag och 
nationaldag. För dig som har sophämtning och/eller tömning av 
trädgårdskärl under vecka 22 och 23 innebär det att tömning kan 
ske en dag tidigare eller en dag senare än ordinarie tömningsdag. 
Sophämtning och/eller tömning av trädgårdskärl kan även ske på 
röda dagar och helgdagar. 

Ställ fram sopkärlet senast kl. 06.00 dagen före ordinarie 
tömningsdag, för att vara säker på att få det tömt. 

Meddela oss innan du 
fyller poolen
Är din pool större än 1000 liter? 
Bor du i Ljungby kommun och har kommunalt vatten?
Kontakta VA- och renhållningsavdelningen på tel. 0372-78 93 60 
innan du fyller poolen eller trädgårdsdammen. Då kan vi planera 
din påfyllning utan att vattnet tar slut för dina grannar!

EU-val – här kan du rösta 
på valdagen
Utöver din ordinarie vallokal (som är angiven på ditt röstkort) 
kan du även rösta i följande lokaler på valdagen den 26 maj 
mellan kl. 13.00-17.00:

• Bolmsöskolans matsal  • Södra Ljunga Bygdegård
• Kyrkskolan i Annerstad • Torpa Bystuga
• Vittarydsskolans gymnastiksal • Vrågården
• Hamnedaskolans gymnastiksal • Agunnarydsskolans matsal

Har du några frågor om EU-valet är du välkommen att kontakta 
valnämnden i Ljungby kommun på tel. 0721-62 80 00.

Visning av Cityhuset
28 maj kl. 15.00 – 18.00 har du möjlighet att få se hur en lägenhet 
ser ut i Cityhuset, Bergagatan 14 i Ljungby. Vi kommer att finnas 
på plats i en av våra 3: or. Ingen föranmälan.
Varmt välkomna. / Ljungbybostäder

Ny kontaktväg för byggfrågor
För att kunna erbjuda bästa möjliga service har byggavdelningen 
sett över rutinerna vid inkommande ärenden. Från och med måndag 
20 maj finns det två vägar att nå byggavdelningen i de ärenden 
som gäller bygglov, samråd och bokning av besök. Du når dem på 
e-post: bygglov@ljungby.se eller via kommunens växel på telefon: 
0372-78 90 00. Tänk på att handläggningstiden kan vara upp till och 
med 10 veckor från det att en komplett ansökan finns inne. Vill du 
veta mer om bygglovsansökan? Kolla in www.ljungby.se/bygglov 

Biblioteken har 
stängt den 21/5
Den 21 maj har biblioteken 
i Ljungby, Lagan och Ryssby 
stängt. Även tidningsrummet 
har stängt.

Kungörelser

Lokalerna är tillgänglighetsanpassad Dagordning för respektive 
möte finns tillgänglig på förvaltningens expedition och kan även 
läsas på kommunens webbplats www.ljungby.se

Tekniska nämnden har sammanträde 
tisdag 28 maj kl. 08.00 i sammanträdesrum Märtasalen 
på Storgatan. 
Sammanträdet är öppet för allmänheten. 
Välkommen! Lars-Ove Johansson, ordförande 

Miljö- och byggnämnden har 
sammanträde
tisdag 28 maj kl. 08.00 i sammanträdesrum Bolmen, 
Olofsgatan 9 i Ljungby. 
Delar av sammanträdet är öppet för allmänheten.
Välkommen! Kent Danielsson, ordförande

 

Konsumentfrågor, 
hjälp med budget? 
Vi kan ge råd.
Har du köpt begagnad bil och fått problem? Ska du 
ta hjälp av hantverkare och behöver hjälp med avtal?  
Har du tackat ja till ett erbjudande på telefon och sedan 
fått problem? Ska du flytta hemifrån och vill ha hjälp 
med din budget? Har du fått brev från kronofogden 
och vill ha råd? 
 
Välkommen att träffa oss på Konsument Ljungby. 
Vi har öppet för besök, drop in, på tisdagar kl. 10-13. 
Adressen är Olofsgatan 9 i Ljungby (kommunhuset). 
Vi finns även på telefon (telefontid måndag och 
torsdag kl. 10-13) 0771–215 216 och e-post:
konsument@ljungby.se 

Skuldrådgivningen når du måndag-fredag kl. 8-16 
på tel. 0372-78 91 20

✁

Har du frågor om 
el och bredband?
Den 27/5, kl. 13-15 kommer 
Ljungby energi till Mötesplats 
godsmagasinet igen för att 
svara på frågor angående 
el och bredband. 

På gång!

Riksettanrallyt 
30 maj 2019
Följ karavanen på kristi himmel-
färdsdag! Se hundratals fordon 
puttra förbi längs Riksettan. Flera 
motorklubbar är med i rallyt och 
möts upp i respektive kommun, 
för att sedan köra med i karava-
nen och gå i mål i Skillingaryd. 
Välkommen till Biltema Ljungby 
kl. 9.30-11.30 för att kolla in alla 
unika fordon!

Ljungby konstförening

Sommar-
utställning

25 maj - 31 augusti
Ljungby konsthall • Biblioteket

Vernisage 
lördag 25 maj, kl. 11-13

Öppet: Mån-tor 11-19, fre 11-16

Linnéa Andersson
Anna-Marie Björstrand

Jarre Kronbrink
Dorte Jörck-Ramberg

Vivianne Otsa
Christine Weber-Bennedahl

Mia Ångman


