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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Du kan se kommunfullmäktige live via vår hemsida,
mötena är även öppna för allmänheten. Du kan se 
och lyssna kommunfullmäktige i efterhand via vår 
hemsida. Vill du hellre läsa det som beslutats, läggs 
även protokollen upp på vår hemsida.

Varje kommunfullmäktigemöte inleds med 
”Allmänhetens frågestund”. Har du en fråga du vill ska lyftas 
till de som är förtroendevalda inom kommunfullmäktige skickar du in den
till ks@markaryd.se eller kontaktar oss per telefon på 0433-720 00.

NÄSTA 
SAMMANTRÄDE

25 APRIL
klockan 19:00

KLIPP HÄCKEN - DU KAN RÄDDA LIV 
Som villaägare har man ett visst ansvar för det som växer på ens tomt. Det finns lagar och bestämmelser att ha i 
åtanke när man både planterar nytt, men även när man tar hand om det som redan finns inom ens tomtgräns. 
Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På de följande 
bilderna redovisas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är fastighetsägarens ansvar att åstadkomma 
fri sikt genom de så kallade "sikttrianglarna". Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller 
annat siktskymmande föremål ej överskrida höjden 80 cm, mätt från gångbaneytan alternativt körbanan. 

• små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög.
• rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
• det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte
skymmer gatunamnen.

• trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar inte syns.
• behöver du hjälp med siktröjning så finns det gott om fack-män att anlita.

UTFART MOT GATA 
Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande 
föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter 
från gatan eller gångbanan. 

HÖRNTOMT 
Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat � 

siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikt-triangel som sträcker sig J /o 
minst I O meter åt vartdera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykel väg. 

10m 

>3,2m 

>2,Sm 

Gångbana Cykelbana Körbana 

TOMT INTILL GATA 
Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare 
samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att 
det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet skall kunna läsas. Fri höjd är 
minst 2,5 meter för gångbana, 3,2 meter för cykelbana och 4,6 meter för körbana. Vid 
nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och 
buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen. 

VAD SÄGER LAGEN 
Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på 

tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, 
vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till 
trafikolyckor. En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas 
och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer" PBL 8 kap 15 §. 
Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här. Miljö- och byggenheten 

ansvarar i sin tur för att se till att reglerna efterlevs och kan utfärda vite vid regelbrott. 
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Kommunfullmäktige kan sägas vara 
kommunens motsvarighet till riksdagen. 
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Du kan se och lyssna kommunfullmäktige i efterhand via vår hemsida. • • • • •• • Vill du hellre läsa det som beslutats, läggs även protokollen upp på vår hemsida. • • • • • • 

Varje kommunfullmäktigemöte inleds med "Allmänhetens frågestund". Har du en fråga du vill ska lyftas till de som är 
förtroendevalda inom kommunfullmäktige skickar du in den till ks@markaryd.se eller kontaktar oss per telefon på 0433-720 00. 

Under sista veckan i april pågår Hållbarhetsveckan, då kraftsamlar vi för en 
mer hållbar kommun!
Veckan bjuder bland annat på hoppborg, korvgrillning, skräpplockning och plogging för 
skolelever i både Strömsnäsbruk och Markaryd. Kommunens Serviceteam kommer även att 
åka runt på flera platser i kommunen för att hämta skräp.

Läs mer på www.markaryd.se/hallbarhetsveckan eller ring till Annica Hegefeldt, 0433-720 57.

PÅ GÅNG I SAMARBETE MED BIBLIOTEKEN
Arrangörer: Kultur och Fritid, och biblioteken i Markaryds kommun genom projektet ”Biblioteket som 
mötesplats och demokratisk arena” Statens kulturråd.

APRIL                                                                                                                                  
4 Klockan 18:00  Den unge Raoul Wallenberg, Lars Brink.    Gratis Markaryds bibliotek
7 Klockan 18:30  Konsert med Mixess            Gratis Markaryds bibliotek
12  Klockan 18:00  Föreläsning om hemberedskap, ABF           Gratis  Markaryds bibliotek    
21  Klockan 18:30  Konsert med Marie Bergman & Lasse Englund  Musikhuset, Markaryd             
    Förköp Biljettkiosken.se och Biblioteket, Markaryd             
MAJ
5 Maj  Klockan 18:30  Josefin Wikevand - Det finns en chans:       Gratis Salongen, Kulturhuset, 
    en musikalisk föreläsning om psykisk ohälsa.        Markaryd
10 Maj Klockan 19:00  Föreläsning med Kalle Norwald          Gratis  Salongen Kulturhuset, 
    ”HBTQ+ - En förkortning med bred innebörd.      Markaryd
24 Maj    Författarafton med Måns Nilsson           Gratis  Strömsnäsbruks 
    en av författarna till  ”Döden går på visning”   Folkets Hus/Biblioteket
    i serien ”Morden på Österlen”.     

MERÖPPET         TRARYD = SANT

Invigning Meröppet  
Traryds bibliotek 

lördagen den 23/4 
klockan 14-16

Klockan 14:00  Invigning av Maria Svensson-Lundin
   och Tord Gustafsson.
Klockan 14:30-15:30  Lokalhistoriska glimtar med Ronny Fager
   och Christer Jönsson.
Klockan 14:30-16:00  Prova på  att måla.  Ålder 5-15 år. 
Klockan 15:00   Sagostund

Tipsrunda för barn och vuxna. 
Utställning:  Traryd i bilder från förr. Utvalda av Benny Englund.

Passa på att skaffa inloggning med ”meröppet-tagg” till 
Meröppet på Traryds bibliotek.

 
Vi bjuder på våfflor
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ÅÅrligen genomförs en rligen genomförs en 
trygghetsmätning av trygghetsmätning av 
polisen, där invånarna polisen, där invånarna 

får återge en bild av sin upplevda får återge en bild av sin upplevda 
trygghet. För oss är det viktigt trygghet. För oss är det viktigt 
att följa upp och ha en aktuell att följa upp och ha en aktuell 
och korrekt bild. Därför ville vi och korrekt bild. Därför ville vi 
på Markaryds kommun följa upp på Markaryds kommun följa upp 
polisens mätning och få en aktuell polisens mätning och få en aktuell 
lägesbild av personer som bor och lägesbild av personer som bor och 
verkar i Strömsnäsbruk och Traryd verkar i Strömsnäsbruk och Traryd 
– hur känner människor som bor – hur känner människor som bor 
och verkar i Strömsnäsbruk och och verkar i Strömsnäsbruk och 
Traryd idag?Traryd idag?

Anders Buene, kommunpolisAnders Buene, kommunpolis
Anders Buene som är Anders Buene som är 
kommunpolis i Markaryds kommunpolis i Markaryds 
kommun ger oss en lägesbild på kommun ger oss en lägesbild på 
vår fråga angående trygghetsläget vår fråga angående trygghetsläget 
i Strömsnäsbruk och Traryd där i Strömsnäsbruk och Traryd där 
intrycket upplevs positivt. Buene intrycket upplevs positivt. Buene 
inleder med: ”Ser vi tillbaka på inleder med: ”Ser vi tillbaka på 
vårt föregående år, 2021 vid den vårt föregående år, 2021 vid den 
här tiden så har det här året börjat här tiden så har det här året börjat 
betydligt lugnare.” Generellt betydligt lugnare.” Generellt 
den senaste månaden, kanske till den senaste månaden, kanske till 
och med månaderna så skulle och med månaderna så skulle 
Buene kunna påstå att det har Buene kunna påstå att det har 
varit lugnare än vanligtvis, vilket varit lugnare än vanligtvis, vilket 
han endast ser som positivt. Han han endast ser som positivt. Han 
menar på att detta kan vara ett menar på att detta kan vara ett 
resultat av kommunens agerande resultat av kommunens agerande 
där de har tagit invånarnas där de har tagit invånarnas 
känsla av otrygghet på största känsla av otrygghet på största 
allvar, om man ser tillbaka på de allvar, om man ser tillbaka på de 
trygghetmätningar som genomförs trygghetmätningar som genomförs 
årligen. årligen. 

Anders blickar samtidigt framåt Anders blickar samtidigt framåt 
i tiden och hans förväntningar i tiden och hans förväntningar 
för året 2022 är höga där han tror för året 2022 är höga där han tror 
på en positiv utveckling och en på en positiv utveckling och en 
ökad trygghet hos invånarna i den ökad trygghet hos invånarna i den 
norra kommundelen i Markaryds norra kommundelen i Markaryds 
kommun.kommun.

Vi var även ute bland invånarna i Vi var även ute bland invånarna i 
Markaryds norra kommundel för Markaryds norra kommundel för 
att höra deras upplevda trygghet att höra deras upplevda trygghet 
och bland dessa fann vi Salem, och bland dessa fann vi Salem, 
Albin och Monica där vardera fick Albin och Monica där vardera fick 
återger sin upplevda trygghet.återger sin upplevda trygghet.

Salem, SpråkstödjareSalem, Språkstödjare
Salem Benabdennour arbetar Salem Benabdennour arbetar 
som språkstödjare på skolan i som språkstödjare på skolan i 
Strömsnäsbruk och besvarar vår Strömsnäsbruk och besvarar vår 
fråga om hans trygghet idag och fråga om hans trygghet idag och 
hur den såg ut föregående år vid hur den såg ut föregående år vid 
denna tid med att hans trygghet denna tid med att hans trygghet 
är bra. Samtidigt blickar han är bra. Samtidigt blickar han 
tillbaka på föregående år vid tillbaka på föregående år vid 
denna tidpunkt och säger att det denna tidpunkt och säger att det 
har blivit mycket bättre. Vi var har blivit mycket bättre. Vi var 
även nyfikna på vad han tycker även nyfikna på vad han tycker 
är det bästa med Strömsnäsbruk är det bästa med Strömsnäsbruk 
och Traryd, där vi fick svaret att och Traryd, där vi fick svaret att 
ungdomar har idag möjlighet ungdomar har idag möjlighet 
att vistas i lokaler på kvällar att vistas i lokaler på kvällar 
och helger för att delta i olika och helger för att delta i olika 
aktiviteter.aktiviteter.

Albin, boende i TrarydAlbin, boende i Traryd
Albin Werner är nyinflyttad i Albin Werner är nyinflyttad i 
Traryd sedan en period tillbaka Traryd sedan en period tillbaka 
och beskriver i intervjun att han och beskriver i intervjun att han 
känner sig väldigt trygg i området känner sig väldigt trygg i området 
och att den känslan även fanns och att den känslan även fanns 
förra året vid den här tidpunkten. förra året vid den här tidpunkten. 
Frågan kring vad han tycker är Frågan kring vad han tycker är 
det bästa med Strömsnäsbruk det bästa med Strömsnäsbruk 
och Traryd besvarade han med och Traryd besvarade han med 
att det finns många olika sorters att det finns många olika sorters 
faciliteter för den som gillar att faciliteter för den som gillar att 
vara aktiv, såsom idrottshallar, vara aktiv, såsom idrottshallar, 
fotbollsplaner och gym. Han fotbollsplaner och gym. Han 
avslutar med att inflika att det avslutar med att inflika att det 
förstås även finns mycket annat förstås även finns mycket annat 
positivt.positivt.

Monica, boende i Monica, boende i 
StrömsnäsbrukStrömsnäsbruk  
Monica som ursprungligen Monica som ursprungligen 
kommer från Markaryd flyttade kommer från Markaryd flyttade 
till Strömsnäsbruk för ungefär till Strömsnäsbruk för ungefär 
10 år sedan, beskriver att hennes 10 år sedan, beskriver att hennes 
trygghet idag är bra och att den trygghet idag är bra och att den 
har ökat väsentligt de senaste åren. har ökat väsentligt de senaste åren. 
- Att saker händer ute i samhället - Att saker händer ute i samhället 
till och från får man ta, säger hon till och från får man ta, säger hon 
och skrattar till. Det som hon och skrattar till. Det som hon 
tycker är bra med Strömsnäsbruk tycker är bra med Strömsnäsbruk 
är att det finns många är att det finns många 
organisationer för invånarna att organisationer för invånarna att 
delta i, barn och ungdomar har delta i, barn och ungdomar har 
idag möjlighet att vara ute sent idag möjlighet att vara ute sent 
och på helger i öppna lokaler för och på helger i öppna lokaler för 
att delta i olika aktiviteter, vilket att delta i olika aktiviteter, vilket 
hon själv saknade när hon var hon själv saknade när hon var 
yngre.yngre.

Det Vinnovasponsrade 
samarbetsprojektet 
Innovationsarenor 

Markaryd är i full gång med 
att skapa den första utearenan 
för möten, innovation och 
kreativitet. 

FÖRSTA UTEARENAN
Den första utearenan blir 
i form av ett uteklassrum 
och ett makerspace på en 
del av gymnasieskolan 
KCM:s parkering. 
Skapandeprocessen har varit 
ett fantastiskt samarbete 
och engagemang mellan 
kommun, lokala företag, 
lärare och elever. Det 
resulterar i en utearena 
skapad till stor del av 
återbrukat material och 
sponsrade tjänster. 

UTEKLASSRUMMET
Uteklassrummet byggs av 

återbrukat material och 
förses med elektricitet och 
wifi. Växter planteras och 
är utvalda i samarbete med 
biologilektionen. Möbler 
skänks och skapas från 
återbruk. 

UTEGYM
Innovationsarenor har fått 
möjlighet att kostnadsfritt 
prova ett nytt utegym 
bestående av nio olika 
träningsmaskiner. Det 
betyder att alla i Markaryds 
kommun kommer att ha 
möjlighet att prova på dessa 
träningsredskap som kommer 
att finnas i parken vid KCM. 
Motprestationen är att 
företaget bakom redskapen 
(Omnigym) får genomföra 
en enkät bland gymbesökare 
med frågor vad besökarna 
tycker om anläggningen.
Fram till den 11 maj kommer 

de nio maskinerna stå till 
allmänhetens förfogande i 
hopp om att få in feedback 
och data. Eftersom vikten 
går att anpassa så hoppas 
man att fler ska kunna 
använda gymmet och få en 
mer dynamisk träning. Varje 
maskin är också uppkopplad 
med sensorer som samlar in 
data om användningen. 

INVIGNING
Välkommen till invigning av 
arenan och gymmet: 

fredagen den 8 april 
klockan 12.00! 

Det blir en perfekt dag för 
att träffas och mingla inom 
kommunen och kanske spåna 
vidare kring nästa utearena! 
Var anlägger vi den, och 
vilka vill vara med och skapa 
den?

Varmt Välkomna!

INVIGNING PÅ KCM
Utegym och Uteklassrum

LÄS MER
www.markaryd.se/
innovationsarenor

STRÖMSNÄSBRUK/TRARYD 2030 
AKTUELL TRYGGHETSLÄGE

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete



Kundcenter 0771-76 70 76  |  lanstrafikenkron.se

Tillsammans.  
Till en hållbar framtid.

Välkommen att resa 
med Trivselbussen!

Läs mer på lanstrafikenkron.se/trivselbussar  
eller prata med er samordnare i Markaryd:

Micha Johansson: 0433 – 738 30  
micha.johansson@markaryd.se

Trivselbussen med aktiviteter bekostas av Familjen Kamprads 
stiftelse och samordnas av Länstrafiken Kronoberg. Ni står 
endast för planering och härlig energi.

Trivselbussarna handlar om att ge dig som bor på 
äldreboende, har hemtjänst eller besöker en träffpunkt 
möjlighet till gruppresor med buss.

Du bestämmer tillsammans med personal i hemtjänst/
äldreboende/träffpunkt var ni skulle vilja åka samt vilka 
fikapauser och aktiviteter ni vill göra. Det är endast fantasin 
som sätter gränsen.

Tillsammans får du och andra seniorer möjlighet till ökad 
trivsel och givande upplevelse genom sociala aktiviteter.

Gör inspirerande och sociala gruppresor i härliga miljöer med trivselbussen!

När man matar fåglar 
ökar deras population 
och kan bli en olägenhet 

för människors hälsa. Därför 
uppmanar Miljö- och byggenheten 
till att sluta mata fåglarna. 
Minskar tillgången på mat blir 
platsen inte lika attraktiv att 
bosätta sig på. Samt att fåglarna 
inte blir lika närgångna.
Vid stor ansamling av 
fåglar genereras det mycket 
fågelspillning och risken 
för smittspridning uppstår. 
Fågelspillningen hamnar på gång- 
och cykelvägar och personliga 
tillhörigheter.
Särskilt and- och måsfåglar 
skyddar föräldraparen sina ungar 
och kan göra utfall. Detta kan 
upplevas som obehagligt av 

förbipasserande.
Gamla matrester som inte blir 
uppätna av fåglarna kan även 
locka till sig skadedjur som till 
exempel råttor och möss.
Eftersom många sjöar och 
dammar i Markaryds kommun 
är omringade av bebyggelse 
anses det vara olämpligt med 
skyddsjakt. Därför måste alla ta 
sitt ansvar för att hålla fåglarnas 
antal på en hanterbar nivå.
Miljö- och byggenheten vill också 
passa på att informera om att 
bröd inte är en lämplig föda för 
fåglar. De äter sig mätta på det 
näringsfattiga brödet att de slutar 
leta efter annan mat. 

Det kan i längden leda till 
näringsbrist. Till exempel kan 
bristen på näring under uppväxten 
hos andfåglar göra så att vingar 
inte växer korrekt och de unga 
andfåglarna kan få så kallad 
”änglavinge” då vingen får en 
onaturlig vridning som gör att de 
inte kan flyga.

Med vänliga hälsningar
Miljö- och byggenheten

VAD HÄNDER NÄR MAN MATAR FÅGLARNA?

Hej!

Mitt namn är Christine Awad, jag kommer från Libanon, men har bott halva mitt liv i Halmstad och Varberg. 
För två år sedan så flyttade jag till Knäred. Där bor jag idag tillsammans med min sambo, vi trivs väldigt 
bra. På Markaryds kommun arbetar jag som integrationssamordnare i ett projekt som kallas ”Brobyggare”. 
Brobyggare riktar sig framför allt till kvinnor som just nu lever i utanförskap. Vi arbetar, både för och med 
dem för att tillsammans öka deras trygghet och samhörighet. Mitt mål är att vidareutveckla möjligheterna 
och ta tillvara på engagemanget som finns hos kvinnor som är från, i ett första skede norra kommundelen. 
Initialt genom att skapa förutsättningar för volontära insatser för nyanlända. Nästa steg är att fortsätta arbeta 
med och utveckla det som vi tillsammans har påbörjat, men att också ta tillvara på de goda exempel som 
finns inom andra områden. 
Jag har tidigare arbetat som modersmålslärare och studiehandledare för nyanlända. Jag har även arbetat på 
olika skolor i Varbergs kommun och Laholms kommun, då med barn från årskurs 1-9. Jag har tidigare även 
arbetat som samordnare på ett evakueringsboende för nyanlända i Varbergs kommun.
På min fridid tycker jag om att vara aktiv, jag tränar på gym, springer, simma och cyklar långa turer på min 
mountainbike. 
Hemma hos mig är det alltid liv och rörelse, jag är social tjej som är nyfiken på människor och samhällets 
utveckling. Finns det tid över så prioriterar jag gärna även att umgås med vänner. Jag har tre barn, två 
stycken är vuxna och en är tonåring. Jag har även ett barnbarn på fem år.

Med varma och vänliga hälsningar
Christine

EN HÄLSNING FRÅN
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