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Måndag 5/9
13:00 Invigningen inleds av Bengt 
Germundsson, kommunstyrelsens 
ordförande och Elisabeth Fock, 
kommunchef. 
13:30-16:00 Visning av lokalerna. 

Tisdag 6/9
10:30-11:30 Ronny Fager visar upp en 
miniatyr av Kvarnaholm.
12:00-13:00 Lunchservering.
13:30-16:00 Hälsotema.

Onsdag 7/9
12:00-13:00 Lunchservering.
13:30-16:00 Storbingo, vinster sponsras 
av Victoriahem. 

Torsdag 8/9
12:00-13:00 Lunchservering.
14:00-16:00 Git Persson.

Fredag 9/9
12:00-13:00 Lunchservering.
13:30-16 Musikquiz med Andreas 
Eliasson, vinster sponsras av Victoriahem. 

Nu är det dags
för invigning av 

Stig In i Strömsnäsbruk!

Veckan bjuder på ett spännande 
program som går av stapeln 

måndagen den 5 september med tal 
och visning av lokalerna.

Stig In hittar du på adressen Nya 
Åbrovägen 4, 287 31 Strömsnäsbruk.

Varmt välkommen!



HAR DU TACKAT JA TILL ETT AVTAL PÅ TELEFON?

När ett företag har ringt 
upp dig och erbjudit 
dig till exempel ett nytt 

elavtal, telefonabonnemang, 
lån, särskilda ID-skydd eller 
liknande, är du inte bunden till 
ett avtal även om du tackat ja 
muntligt. Det finns nämligen ett 
skriftlighetskrav för försäljning 
via telefon. I den här artikeln 
berättar vi mer om vad du har för 
rättigheter vid telefonförsäljning.

Har du signerat?
När det är försäljaren som ringt 
dig är det inte tillåtet för dem att 
teckna avtal med dig bara genom 
att spela in ett muntligt ja. De 
måste också skicka sitt erbjudande 
för godkännande ”i någon läsbar 
och varaktig form” som det står 
i lagen. Du måste sedan efter 
samtalet få möjlighet att skriva 
under det (signera det). 
Tänk på att avtalet inte alltid 
kommer på papper. Modern teknik 
innebär att det är både möjligt och 
tillåtet för företagen att skicka 
avtalet på annat sätt, till exempel 
via ett SMS eller ett mejl. Det 
innebär också att det inte krävs 
att du skriver under ett avtal på 
papper med penna. Utan det går 
att signera avtalet med bank-id 
eller genom att du svarar på ett 
sms eller ett mejl. 

VIKTIGT! Att svara ja på ett sms 
kan räknas som att du godkänner 
avtalet.

Annorlunda när du själv ringt 
upp
Bara om du själv har ringt upp 
företaget har de rätt att teckna 
avtal med dig muntligt, då krävs 
alltså inget skriftligt godkännande. 
Men om du menar att du aldrig 
godkänt något avtal, är det alltid 
företaget som ska bevisa att 
du har det. I ett sådant fall till 
exempel genom en inspelning av 
ert samtal. 

Du har 14 dagars ångerrätt
Du har som regel 14 dagars 
ångerrätt när du köpt något ”på 
distans”. Till distansköp räknas 
bland annat köp via telefon. 
Har du tackat ja kan du alltså 
oftast ångra dig. Om du inte 
fått fullständig och korrekt 
information om ångerrätten i 
samband med att du tackade ja, 
har du rätt till längre tid. Det finns 
undantag från ångerrätten, för 
exempelvis bolån och fonder.

Har du fått en faktura utan 
att du tackat ja till något?
Meddela företaget skriftligt så fort 
du kan, helst via mejl, att du inte 
har tackat ja och att fakturan är fel 

– det kallas att bestrida fakturan.
Det är alltid företaget som måste
bevisa att du tecknat ett avtal och
vad avtalet innehåller för att de
ska ha rätt att skicka en faktura.
Du är alltså aldrig skyldig att
betala något om det inte finns ett
giltigt avtal.

Behöver du hjälp?
Bakom den här texten står olika 
aktörer som ger oberoende stöd 
till konsumenter. Vi erbjuder 
hjälp och vägledning inom 
konsumenträtt. 
Du kan antingen vända dig 
till konsumentvägledningen 
i din kommun, någon av 
konsumentbyråerna som 
är specialiserade på frågor 
inom telekomtjänster, el- 
och energifrågor, bank- och 
finansfrågor och försäkringar, 
om du är medlem i 
pensionärsorganisationerna 
PRO, SPF Senioren eller SKPF 
kan du vända dig till Sverige 
konsumenter. Du kan också 
vända dig till Konsumentverkets 
upplysningstjänst Hallå 
konsument.

TIPS VID TELEFONFÖRSÄLJNING
• Är du inte intresserad? Säg bara nej tack och lägg på luren.
• Är du osäker på vem som ringt upp dig? Fråga! Säljare är skyldiga att uppge varifrån de ringer och

varför. Anteckna namnet på den du pratar med.
• Om säljaren har fått dig att signera avtalet under säljsamtalet så är inte avtalet giltigt och du behöver

därmed inte betala något. Den skriftliga signeringen måste alltså ske efter samtalet.
• I avtalet ska du kunna läsa pris, villkor, eventuell bindningstid, information om ångerrätt med mera.
• Läs igenom det finstilta innan du signerar! Be att få avtalet hemskickat på papper om du inte känner dig

bekväm med att läsa det i ett sms eller på webben.
• Har du redan signerat men ångrar dig? Meddela företaget skriftligt så fort du kan, helst via mejl.

Läs mer om

konsumentvägledningen

i Markaryd



På Servicekontoret i 
Strömsnäsbruk har Moa 
Teveldal och Erica Forsberg 

funnits sedan hösten 2021. De 
arbetar med en av delprocesserna 
i process Strömsnäsbruk/Traryd 
2030. I Kommunbladet som kom ut 
i november 2021 skrev de:
Det känns kul att vara igång och vi 
ser fram emot att träffa er som bor 
och vistas här! 
Nu har det gått ett par månader och 
vi bad därför Moa att summera den 
gångna tiden.

STARTEN
Sedan jag och Erica började med 
platssamverkan så har vi hunnit med 
mycket. I arbetet finns en rad olika 
inriktningar, men målet är alltid ett 
och samma; att tillsammans lyfta 
den norra kommundelen. Under den 
första tiden la vi mycket energi på 
att lära känna orterna här omkring. 
Varken jag eller Erica är härifrån 
och behövde därför skapa oss en 
uppfattning om kommunen och 
dess historia. För att skapa oss en 
överblick började vi med att bjuda 
in diverse företag, kommunala 
verksamheter, religiösa samfund 
och föreningar för ett första möte. 
Vi berättade om platssamverkan, 
men vi ville framförallt höra vad 
de hade för tankar och idéer om 
orterna och vilken utveckling de 
önskar att se. När vi kände att vi 
hade blivit lite mer varma i kläderna 
så la vi ett större fokus på det rika 
föreningsliv som finns i Traryd och 
Strömsnäsbruk. Mycket tid har 
lagts ner på att skapa relationer till 

föreningarna, och med tiden så har 
det utvecklats till att ett tydligare 
samarbete mellan kommunen och 
föreningarna växt fram. Tack vare ett 
givande samarbete med föreningarna 
så har vi fått möjligheten att hjälpa 
till och delta på olika evenemang 
som föreningslivet har arrangerat. 
Vill er förening veta mer om hur 
vi kan hjälpa till, kom förbi oss på 
Servicekontoret.

MÅNADERNA SOM PASSERAT
Under året som gått har vi 
bland annat deltagit på både 
Strömsnäsbruks och Traryds 
julmarknad, Smakfestivalen i 
hembygdsparken och projektet 
Tåg till Traryd. Utöver det så 
har vi genomfört flera egna 
aktiviteter, vissa i samarbete med 
föreningar, studieförbund och andra 
kommunala verksamheter. För att 
nämna några så har vi exempelvis 
arrangerat en föreningsvandring, en 
integrationsföreläsning och startat 
upp ett konstprojekt. 
Inspiration har vi bland annat 
fått genom kontakt med andra 
kommuner. Vi har dels varit på 
studiebesök på godsmagasinet 
i Ljungby, haft möten med 
Helsingborg, Kristianstad och 
Sorsele som har arbetat med 
liknande projekt, men med 
olika infallsvinklar. Några av de 
satsningar som de gjort har vi 
tagit med oss för att se om det är 
möjligt att genomföra dessa även i 
Markaryds kommun.

TIDEN SOM KOMMER
Erica är numera föräldraledig, så 
nu fortsätter jag och mina andra 
kollegor på Platssamverkan att 
planera inför hösten. Redan nu så 
finns idéer på framtida samarbeten 
och spännande arrangemang. Bland 
annat har vi tillsammans med 
andra kommunala verksamheter 
tankar om en medborgar- och 
föräldrasamverkansgrupp i 
Strömsnäsbruk och Traryd. Mer 
information om detta kommer 
att komma ut i kommunens olika 
kanaler under hösten.  

Under tiden som jag och Erica 
har fått möjligheten att arbeta 
tillsammans med platssamverkan 
så har det varit både intressant och 
imponerande att se den ideella kraft 
som finns här och alla de engagerade 
människor som vi har hunnit med 
att träffa i de olika föreningarna. 
Tillsammans gör de oerhört mycket 
för den norra kommundelen. 

Den 27/8 är det dags för 
Strömsnäsfestivalen! 

Då kommer vi att 
hålla extraöppet på 

Servicekontoret, varmt 
välkommen!

UPPFÖLJNING AV PLATSSAMVERKAN

Psst!

Läs mer om 
kommunens
trygghetsarbete



INFORMATION TILL PARTIER
På www.markaryd.se/val finns det även aktuell information som riktar sig till partier.

Vart 4:e år är det val 
i Sverige. 2022 är 
valdagen söndagen den 11 

september. Från och med den 24 
augusti kan du förtidsrösta. I valet 
väljer du vilka partier och personer 
du vill ska företräda dig.
Det är viktigt att du själv väljer 
vilket eller vilka partier du 
vill rösta på även om du kan 
behöva hjälp till lokalen eller 
med att hantera valmaterialet. 
Röstmottagarna är utbildade och 
har tystnadsplikt. De finns för att 
hjälpa dig och för att se till att valet 
genomförs säkert. 

Förtidsrösta
Du kan förtidsrösta i vilken 
förtidsröstningslokal som helst 
i hela Sverige från och med 
onsdagen den 24 augusti. Våra 
förtidsröstningslokaler är öppna 
olika tider och dagar för att möta 
olika behov.

Lokaler för förtidsröstning
Markaryds bibliotek, 
Kungsgatan 1
Öppettider med start 24 augusti:
Vardagar: 12:00-17:00
Lördag och söndag: 10:00-12:00
På valdagen har Markaryds 
bibliotek öppet 08:00-20:00

Strömsnäsbruks servicekontor, 
Lagastigsgatan 24
Öppettider med start 24 augusti:
Tisdagar: 14:30-17:30
Onsdagar:14.00-17:00
Torsdagar: 14.30-17:30

Hinneryds Bygdegård 
Hinneryds byaväg 7
Öppettider med start 26 augusti:
Fredagar: 13:00-16:00

Verdandi i Traryd,  
Södra Stationsgatan 25
Öppettider med start 29 augusti: 
Måndagar: 14:30-17:30

Rösta på valdagen
På ditt röstkort står vilket 
valdistrikt och vilken vallokal du 
tillhör, det är där du i första hand 
ska rösta på valdagen. Eftersom 
vi bytt lokaler är det viktigt att du 
kontrollerar på ditt röstkort var du 
ska rösta.
På valdagen öppnar alla vallokaler 
klockan 08:00. Vallokalerna 
stänger klockan 20:00. Följ skyltar 
och anvisningar till din lokal.

Vallokaler på valdagen
• Hunehallen, Markaryd:

Östergatan 20, Markaryd
• Folkets hus, Timsfors:

Prästtorpsvägen 13
• Strömsnässkolans

gymnastiksal, Strömsnäsbruk,
Idrottsvägen 3B

• Verdandi, Traryd: Södra
Stationsgatan 25

Om du inte kan ta dig till en 
vallokal
Om du inte själv kan ta dig till en 
röstnings eller vallokal finns det 
flera sätt att ändå delta i valet.

Färdtjänst och/eller ledsagning
Om du har färdtjänst och/eller 
ledsagning kan du boka detta för 
att kunna rösta. Tänk på att boka i 
god tid! Är du beviljad färdtjänst 
så kan du ringa och boka din 
resa vardagar klockan 09-12 på 
telefonnummer 0433-103 50.

Ambulerande röstmottagare
Du kan rösta med hjälp av 
ambulerande röstmottagare. Det 
är utbildade röstmottagare som 
kommer till dig med utrustning 
för att ta emot din röst precis 
som i en röstnings-eller vallokal. 
Boka ambulerande röstmottagare 
via valnämnden. Ambulerande 
röstmottagare kan komma till dig 
från och med den 24 augusti och 
till och med valdagen. 
För att vi ska hinna få in alla 
röster tar vi inte emot bokningar 

efter klockan 14:00 på valdagen. 
Boka gärna ambulerande 
röstmottagare i god tid. På 
kommunens äldreboenden kommer 
de ambulerande röstmottagarna 
att besöka de som vill rösta vid 
samlade tillfällen. Prata med ditt 
boende för mer information.

Rösta via bud
Du kan rösta med hjälp av ett bud. 
Ett bud är en privatperson som 
måste ha fyllt 18 år. Budet får 
inte hjälpa dig att lägga ner 
valsedeln i kuvert utan ska 
bara ge dig valmaterialet och 
sedan ta med dina röster till en 
röstnings- eller vallokal. För att 
rösta med bud måste du alltså 
klara att själv genomföra valet, 
men du kan göra det i ditt hem. 
Vid budröstning måste ett vittne 
som fyllt 18 år intyga att du röstat 
självständigt. Var noga att ni 
följer alla instruktioner. Är någon 
uppgift fel underkänns rösten 
och ni måste göra om för att din 
röst ska få räknas. Bud som ska 
hjälpa någon att lämna in sin röst 
hämtar utrustning och instruktioner 
för detta i förtidsröstnings- eller 
vallokaler.

Har du frågor om valet
För allmänna frågor om valet, hur 
det går till och liknande kontakta 
valupplysningen 020 825 825. 

Har du frågor om valet i 
Markaryds kommun kan du 
från och med den 15 augusti nå 
valnämnden dagar, kvällar och 
helger på 0433-720 01 eller 
072-887 77 88.

För att ta reda på mer om Sveriges 
olika val, Valmyndigheten samt 

årets val, följ QR-koderna eller gå 
in på www.val.se. På val.se finns 
det information i text och bild.

VALINFORMATION TILL DIG MED RÖSTRÄTT



Hej!

Jag heter Sara Malmsjö och är Markaryds kommuns nya HR-chef sedan april. Jag har varit anställd på 
kommunens HR-avdelning sedan cirka två år tillbaka men då i en annan roll. Jag trivs väldigt bra med att 
jobba på Markaryds kommun och att vara en del i utvecklingen framöver. 

När jag inte jobbar spenderar jag mycket tid tillsammans med familjen, då vi gärna åker på någon liten 
utflykt- det finns så många härliga platser att uppleva. Jag har ett stort intresse för naturen, en härlig miljö 
för att tanka in ny energi. Mitt intresse för trädgård gör att jag gärna påtar och pysslar bland blommor och 
odlingar. Jag bor precis utanför Markaryd, men är uppvuxen utanför Lund.  

I Markaryds kommun har vi mycket att vara stolta över. Det finns en vilja och ett driv i denna kommun och 
vi arbetar ständigt med att ta steg framåt för att bli ännu bättre. Det fokus som vi har på HR-avdelningen är 
att arbeta med att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare och våra verksamheter. Det kan handla 
om allt från kompetensförsörjning till ledarskap och arbetsmiljö, 
viktiga frågor som vi på ett klokt och långsiktigt sätt behöver jobba 
vidare med för att fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Nya 
medarbetare ska känna att de vill vara en del av vår kommun där de 
kan bidra med sin kunskap och kompetens. Det är våra engagerade 
medarbetare som driver verksamheterna framåt och det är viktigt att 
de trivs och har möjlighet att utvecklas. 

I sommar hoppas jag att ni, liksom jag, har fått möjlighet av att 
njuta av denna blomstrande tid och fått möjlighet att fylla på med 
ny energi.

Med vänliga hälsningar
Sara Malmsjö

EN HÄLSNING FRÅN...

Behöver du - eller vet du 
någon som skulle vilja tala 
med en familjebehandlare 

om sin föräldraroll? Då finns 
Föräldratelefonen.

Syftet med 
föräldratelefonen
På Markaryds kommuns 
Föräldratelefon ges den som 
behöver möjlighet att både ställa 
frågor och dela tankar med en 

erfaren familjebehandlare. Målet 
är att tillsammans hitta nya sätt 
till förändring i familjen. Man kan 
även få hjälp med hänvisning och 
kontakter till andra som erbjuder 
stöd.

När är det dags att ringa?
Samtal till föräldratelefonen 
kan beröra både stora som 
små utmaningar kring barn 
i åldern 0-12 år. Personalen 

har tysnadsplikt. Samtalen 
dokumenteras inte och den som 
ringer kan vara anonym.

FÖRÄLDRATELEFONEN - NÅGON ATT TALA MED

Välkommen att höra av dig!

Du når oss på telefon: 
0433-741 00.

Måndagar  12:00-13:30
tisdagar 16:00-17:00



VISION 2030

Markaryds kommun är en naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag 
växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald 
skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

Under 2020 tog en 
parlamentarisk sammansatt 
grupp fram en vision 

för hur Markaryds kommun 
ska se ut och uppfattas år 2030. 
Till grund för arbetet låg de 
inkomna synpunkter som förts 
fram av allmänheten under 
medborgardialoger som hölls på 
olika platser i kommunen under 
vintern 2019.

Måndagen den 28 september 
2020 antog kommunfullmäktige 
Vision 2030 som trädde i kraft vid 
årsskiftet 2020/2021. Visionen är 
uppdelad i fem olika målområden 
där varje målområde är uppdelat i  
åldersgrupperna unga, vuxna samt 
äldre. 

Visionens målområden:
Fritid och Kultur

Samhällsbyggnad
Omsorg

Utbildning
Sysselsättning

Hur visionen tog sin form 
Projektet 2030 – Tillsammans mot 
framtiden gick ut på att skapa en 

grund inför framtagandet av Vision 
2030. Syftet med projektet var att 
tillsammans skapa en bild av hur 
vår bygd ska se ut år 2030. 
I ett första steg uppmuntrades 
alla som bor och/eller verkar i 
kommunen att besvara en enkät 
för att på så sätt bidra med 
tankar och idéer. Gensvaret blev 
stort och många svar inkom. 
Efter enkätundersökningen gick 
vi in i nästa steg i processen, 
dialogmötena. 

Dialogmötena innebar att vi 
var ute i kommunen för att 
träffa medborgare och prata om 
framtidsdrömmar för utvecklingen 
av Markaryds kommun. Sex 
möten genomfördes i följande 
orter; Timsfors, Vivljunga, 
Strömsnäsbruk, Markaryd, Traryd 
och Ryd. Det var stor uppslutning 
till alla mötena och en härlig och 
engagerad stämning präglade 
dem samma. Precis som vid 
enkätundersökningen kom även 
här in många goda idéer. 

Workshop i skolans värld 
För att engagera våra lite yngre 

medborgare, vår framtid, 
genomfördes även workshops 
i skolan. Precis som vid 
dialogmötena var vi ute i olika 
klasser och pratade om hur de 
önskade att framtiden i Markaryds 
kommun skulle se ut. Det inkom 
många förslag, beskrivna i både 
bild och text, samt en modell som 
gjordes av klasser på Timsfors 
skola.

Sammanlagt deltog över 2000 
personer i arbetet med 2030 – 
Tillsammans mot framtiden. Alla 
idéer och tankar som inkom från 
enkäter, dialogmöten och digitalt 
forum kom sedan att bearbetas och 
omvandlas för att ligga till grund 
för Vision 2030, Möjligheternas 
Markaryd - Tillsammans gör vi 
varandra bättre.

Mer information om
Vision 2030 och dess 
olika målområden
hittar ni genom att
scanna QR-koden 
eller gå in på: 
www.markaryd.se/vision2030



Markaryds kommun
Tel: 0433-720 00

Box 74
285 22 Markaryd

E-post: ks@markaryd.se

www.markaryd.se
www.facebook.com/markarydskommun
www.instagram.com/markaryds.kommun


