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Hanna Sandin & Maja Berggren, stämsång

Markaryds Kulturhus, Kungsgatan 1 

Biljett vuxen:100 kr 
Biljett pensionär & ungdom: 50 kr

Biljetter köps på: biljettkiosken.se eller på Markaryds bibliotek
Ungdom: Personer upp till 16 år. 

?

Lördagen den 18 december 16:00

Frågor: Helena Jakobsson, kultursamordnare. 072-141 11 32

Mattiaz Andersson, piano

Pausa från julstressen
och kom för en

stämningsfull stund. 

Servering före 
och efter 

konserten.

Klassiska julvisor
varvas med

personliga favoriter.

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

20 DECEMBER
klockan 18:00

VINTERUNDERHÅLL

Varje vinter inkommer 
många synpunkter 
på snöröjning och 

halkbekämpning av gator, 
gång- och cykelvägar. 
Markaryds kommun sköter 
detta med både egen 
personal och upphandlade 
entreprenörer.  Det innebär 
att vi måste prioritera i vilken 
ordning vår personal och våra 
entreprenörer ska utföra sitt 
arbete enligt vissa riktlinjer 
eftersom det är en omöjlighet 
att snöröja och halkbekämpa 
alla områden samtidigt. 

Under vinterhalvåret snöröjer 
vi bilvägar i tätorterna. Det 
ska ha fallit 8 - 10 cm snö när 
vi startar röjningen. Större 
gator prioriteras före mindre.

Gång-och cykelvägar börjar 
snöröjas efter 5 cm avslutat 
snöfall. Grus och salt läggs ut 
vid behov.

Gator i tätort utan gång- och 
cykelvägar snöröjs enligt 
norrlandsplogning. Detta 
innebär att motlutet används 
för snöupplag och skottas 
inte.

Man kan bidra till effektivare 
vinterväghållning genom 
att parkera sin bil rätt. 
Felparkerade bilar försämrar 
eller fördröjer snöröjningen.

Vi är mycket tacksamma 
om buskar och träd från 
intilliggande fastigheter 
inte hindrar våra 
snöröjningsmaskiner.

Gångbanor och 
cykelvägar
Inom detaljplanerat område 
är det du som fastighetsägare 
som ansvarar för att skotta 
och/eller sanda gångbanan 
runt fastigheten, att 
gångbanan hålls ren så att 

fotgängare och cyklister 
kommer fram utan problem. 
Med gångbana menas den yta 
som behövs för att fotgängare/
cyklister ska kunna ta sig 
förbi fastigheten, det behöver 
alltså inte nödvändigtvis vara 
en trottoar.
Undantag från detta är gång-
/ och cykelvägar längs med 
vägar där Trafikverket är 
väghållare.

Både kommunens egen 
personal och de entreprenörer 
vi har för vinterväghållning 
strävar efter att hålla gator, 
gång- och cykelbanor så 
trafiksäkra som möjligt.

Vi hjälper till för att underlätta 
för fastighetsägare vid vägar 
där kommunen är väghållare.

BOKA FÄRDTJÄNST TILL JULHELGEN
Om du planerar att resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst under julhelgen behöver du tänka på att vara ute i 
god tid för att vara garanterad en resa.

Vill du vara garanterad en färdtjänstresa under julhelgen behöver du ringa och boka din resa senast den 10 
december.

Ansökan för riksfärdtjänst ska vara färdtjänsthandläggare tillhanda 14 dagar innan planerad resa.

Du beställer din färdtjänstresa på telefonnummer 0433-103 50 vardagar klockan 09:00-12.00.

JULKONSERT



SAMARBETEN UTVECKLAR BYGDEN

Kommunen har under 
2020 och 2021 haft ett 
unikt samarbete med 

Sveriges lantbruksuniveristet 
(SLU). Samarbetet, som först 
skulle sträcka sig över 2020, blev 
sedan förlängt då SLU valde att 
ge ännu fler studenter chansen att 
involvera sig då man ansåg att 
samarbetet varit väldigt givande 
och att man såg höga kulturvärden 
i kommunen. 

Vad innebar samarbetet?
Efter att samarbetet förlängdes 
och fler studenter fick chansen 
att arbeta med kommunens 
kulturmiljö under våren 2021 så 
har kommunen fört dialoger och 
anordnat workshops tillsammans 
med arkitektstudenterna. 

Workshops har även hållits 
tillsammans med elever från 
årskurs 8 och 9 och föräldraråd 
på Strömsnässkolan, men även 

med invånare, näringsliv och 
föreningsliv i samhället.

Strömsnäsbruk/Traryd 2030
Som en del av kommunens 
visionsarbete har 
kommunrepresentanter inlett 
samtal med aktörer som 
Victoria Park, Folkets hus, 
Lagadalskyrkans Second hand, 
Trafikverket, lokala föreningar 
med flera. Tankar och planer  
om att skapa en attraktiv yta, 
ett torg för möten i centrala 
Strömsnäsbruk har lyfts upp 
och blivit en central del i dessa 
dialoger. 

Några av er kan ha hört namnet 
Dalaplan nämnas. Det är 
arbetsnamnet som vi använder för 
att benämna en eventuell framtida 
mötesplats. 

Ifall det här kommer att bli 
namnet på längre sikt, och ett 

torg, kommer ni att vara med att 
forma och besluta om allt ifrån 
utformning, innehåll och namn.

Vad händer nu?
Nu fortsätter vi att finnas på plats 
i Strömsnäsbruk och Traryd. 
På Servicekontore finns Moa 
Teveldal och Erica Forsberg som 
arbetar med platssamverkan, 
vilket vi tidigare berättat om i 
kommunutskicket november 
2021. De arbetar bland annat med 
att utveckla och fördjupa dialoger 
med näringsliv och civilsamhälle.

Den viktigaste förutsättningen för 
att det här ska bli bra är att skynda 
långsamt. Vi finns på plats, 
lyssnar, känner av och tar in vad 
de som bor, besöker och arbetar i 
norra kommundelen vill och på så 
sätt utvecklar vi tillsammans vår 
kommun.

Kollage av förslag som framkommit under workshops

KONSUMENTVÄGLEDNING OCH BUDGET- 
OCH SKULDRÅDGIVNING

Markaryds kommun 
erbjuder dig som 
kommuninvånare 

kostnadsfri konsumentvägledning 
i samarbete med Konsument 
Ljungby. 

Du kan få vägledning i frågor 
som gäller köp av varor och 
tjänster från företag. Det kan 
röra reklamationer, ångerrätt, 
granskning av avtal, medling 
vid tvister eller hjälp vid 

anmälan av ärende till Allmänna 
reklamationsnämnden, ARN. 
Även företag är välkomna med att 
ställa frågor. 
Konsument Ljungby förhåller sig 
neutrala och agerar inte ombud. 
Vägledningen är allmän och inte 
bindande.

Budget- och skuldrådgivning
Genom Konsument Ljungby kan 
du också få kostnadsfri budget- 
och skuldrådgivning. 

Rådgivaren kan hjälpa till med 
budgetplanering, kartläggning 
av skulder och råd i samband 
med skuldsättning samt hjälp vid 
ansökan om skuldsanering hos 
Kronofogdemyndigheten. 

Rådgivaren fattar inga beslut och 
rådgivningen sker under sekretess. 
Det finns möjlighet att boka 
fysiska besök.

KONSUMENT LJUNGBY

Konsumentvägledning 
E-post: konsument@ljungby.se
Telefon: 0771-215 216
Konsumentvägledning måndag och torsdag 
klockan 10:00-13:00. 

Budget- och skuldrådgivning 
E-post: skuldradgivning@ljungby.se
Telefon: 0372-78 91 20
Budget- och skuldrådgivning måndag till 
fredag klockan 8:00-13:00, 14:00-16:00.

116 111 BRIS Barnens hjälptelefon 
 
077-150 50 50 BRIS Vuxentelefon om barn

0200-21 20 19 Brottsofferjouren 

020-50 50 50 Kvinnofridslinjen

116 000 Journummer för försvunna barn 

0470-58 60 50 Psykiatrisk akutmottagning 

112 SOS alarm

113 13 Information vid kris eller olycka

11414 Polis 

1177 Sjukvårdsupplysning

VIKTIGA TELEFONNUMMER



Hej!

Mitt namn är Johanna Van der Putten och jag jobbar 
som lärare på Strömsnässkolan. Jag är 25 år och både 
bosatt och uppvuxen i Strömsnäsbruk. 

Mitt intresse för att jobba med barn har funnits med 
mig så länge jag kan minnas. 
Som gymnastiktränare för Strömsnäsbruks 
gymnastikklubb under några år i tonåren utvecklades 
mitt intresse för ledarskap och efter gymnasiet fick 
jag möjlighet att prova mina vingar i skolans värld. 
Där väcktes mitt intresse för undervisning och jag 
valde att söka till lärarutbildningen 2016. 
Jag flyttade till Växjö för att studera till 
grundskolelärare F-3 på Linnéuniversitetet under 
hösten. 2018 fick jag möjlighet att undervisa på 
sommarskolan i Strömsnäsbruk och kände att det 
fanns stort driv och god potential på Strömsnässkolan. 
Därefter fortsatte jag arbeta som lärare vid sidan om mina studier och när jag tog examen 2020 var det 
självklart för mig att stanna kvar. 
Jag var under mina studier ute på praktik på andra skolor i kommunen och det var givande att se likheter och 
skillnader mellan verksamheterna.

Strömsnässkolan är den skola i kommunen med högst antal nyanlända elever de senaste åren och det har 
krävts förändringar på både organisationsnivå och gruppnivå. Som lärare har det varit utmanande men också 
gett stora möjligheter till att utveckla förhållningssätt, arbetssätt samt det kollegiala lärandet. 
Jag tror starkt på att den grund vi lägger i våra barn och ungdomars liv kommer att spegla deras framtida 
identitet. Alla våra barn och ungdomar besitter ett varsitt bagage med olika bakgrund och erfarenheter. Dessa 
olikheter är en tillgång för samhället och vi måste ta vara på dem. 

Alla vet att Rom inte byggdes på en dag och att ensam inte är stark, därför behövs engagemang, samarbete 
och ett positivt mindset. Detta har Strömsnäsbruk ett fantastiskt utgångsläge för. 
Skolan är en viktig komponent som mötesplats där unga människor med olika bakgrunder möts under 
en längre tid. När våra barn växer upp med människor runt omkring sig med olika erfarenheter blir våra 
olikheter norm istället för undantag. Det handlar om att använda det kulturella utbytet som verktyg för 
lärande, tillsammans. 

Lärare har stor betydelse men långt ifrån allt ansvar. Alla vuxnas förhållningssätt spelar roll för barns 
identitetsutveckling och vi behöver alla vara goda förebilder. Det behöver inte kosta pengar, men det krävs 
ORK för att bygga en stabil grund:
O- omtanke
R- respekt
K- kommunikation

Strömsnäsbruk är en fin by med många möjligheter. Att växa upp och utvecklas här har format mig och jag 
hoppas att kunna förmedla det vidare till våra framtida vuxna. 

Med vänliga hälsningar
Johanna.

SOCIAL SAMVARO - DECEMBER

MARKARYD
Mellangård
onsdag 1/12 Julklappsbingo.
måndag 6/12 Vi besöker Vetenskapshuset i Markaryd kl. 13.45–15.45. 
måndag 13/12 Luciafika med musikunderhållning.
onsdag 15/12 klockan 12.00 Julfest! Lättare jullunch, efterrätt och kaffe. 80:- betalas i samband med 
anmälan till Sofia senast ons 8/12. OBS! Ta med en liten julklapp för ca 50:- till julklappspelet!

Varje torsdag: Seniorcafé på Mellangård klockan 9-14.

STRÖMSNÄSBRUK
Solhäll
torsdag 9/12 Minigolf och besök av Moa och Erica som ska presentera sitt projekt för minska 
utanförskap och segregering i Strömsnäs och Traryd. 
tisdag 14/12 Luciafika med litet lussetåg.
torsdag 16/12 Julklappsbingo.
tisdag 21/12 klockan 12.00  Julfest! Lättare jullunch, efterrätt och kaffe. 80:- betalas i samband med 
anmälan till Sofia senast ons 8/12. OBS! Ta med en liten julklapp för ca 50:- till julklappspelet!
tisdag 28/12 Mellandagsfika.

Programmet för social samvaro kan du även se på www.markaryd.se, på Mellangård och på Solhäll.

Med reservation för ändringar.
Vid frågor/anmälan ring Sofia 0433-720 36 eller

www.markaryd.se, vård och stöd, Äldre/Social samvaro.

Drop in
13.30-16.00 om 
inte annat står

skrivet i
programmet
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EN HÄLSNING FRÅN...



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

God Jul & Gott nytt år

önskar 

Markaryds kommun


