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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

30 JANUARI
klockan 19:00
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Att vara god man betyder 
att du är ställföreträdare 
för en person, genom 

att du företräder och bevakar 
personens ekonomiska, juridiska 
eller personliga intressen.

Ljungby, Markaryd och Älmhults 
kommuner samverkar i en 
gemensam överförmyndarnämnd 
där Ljungby kommun 
är värdkommun. 
Överförmyndarenheten arbetar 
på uppdrag av den gemensamma 
överförmyndarnämnden och 
enhetens handläggare finns i 
Ljungby.

Genom att engagera dig som god 
man gör du en viktig insats för 
personer som har svårt att klara 
sin vardag själva.

För att bli god man behöver 
du:
• kunna interagera med olika 

samhällsorgan
• kunna tillgodogöra dig 

information och anvisningar
• vara ordningsam och 

strukturerad
• uppträda på ett korrekt sätt 

gentemot din huvudman, 
anhöriga, myndighetspersoner 
med flera. 
 

Som god man får du inte:
• finnas i register hos 

Kronofogden
• ha försörjningsstöd
• finnas med i 

Rikspolisstyrelsens 
belastningsregister

Arvode för uppdrag
I rollen som god man eller 
förvaltare får du ersättning i 
form av arvode. Arvodets storlek 
bestäms utifrån hur komplicerat 
uppdraget är och hur ofta du 
förutsätts träffa din huvudman.

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om 
uppdraget eller vill bli god man 
eller förvaltare kan du kontakta 
överförmyndarenheten.
Det gör du genom att ringa 
telefonnummer 0372-78 90 00, 
eller skicka e-post till
overformyndaren@ljungby.se.

Anmäl intresse
Anmäl ditt intresse av att bli God 
man på www.ljungby.se, 
via QR-koden eller genom att 
ringa till 0372-78 90 00.

BLI GOD MAN

SPORTLOVET 

Just nu skapar Kultur- och 
fritid årets upplaga av 
Sportlovsprogrammet. 

Syftet med Sportlovsprogrammet är att 
möjliggöra en fantastisk ledighet för 
alla ungdomar i kommunen.

Vill er förening eller 
organisation vara med?
Kontakta Arne Lindman eller Krister 
Edvardsson senast fredagen den 27 
januari.

Arne Lindman tel 0433 – 721 03 
arne.lindman@markaryd.se 
Krister Edvardsson tel 0433 – 720 53
krister.edvardsson@markaryd.se 

Föreningar &
organisationer

SE HIT!



IDROTTSSKOLAN
EN SAMVERKAN MED FÖRENINGSLIVET

Samtliga föreningar är 
överens om att idrott för 
barn ska innehålla mycket 

lek samt omväxlande, rolig och 
allsidig träning. Markaryds/
Strömsnäsbruks idrottsskola 
ger alla barn en möjlighet att 
lära sig idrotta och få pröva på 
olika idrotter. Idrottsskolan är ett 
samarbete mellan olika föreningar 
och Markaryds kommun och ger 
barn möjlighet att prova på olika 
idrotter samtidigt som de får en 
inblick i kommunens sprudlande 
föreningsliv.

Idrottsskolan vänder sig till 
barn i årskurs 1, skolan startar 

på vårterminen i årskurs 1 och 
avslutas höstterminen i årskurs 
2. Det finns en idrottsskola i 
norra delen, Strömsnäsbruk/
Traryd, och en i södra, Markaryd/
Timsfors. Alla som anmäler 
sig är garanterade en plats. 
Anmälningsblanketten får barnen 
i skolan, men det går även bra att 
anmäla sig genom att kontakta 
Krister Edvardsson, krister.
edvardsson@markaryd.se, 0433-
720 53.

Hur ofta?
Idrottsskolan träffas 1 gång per 
vecka och pågår oftast under en 
timme. 

Första träffen är i vecka 9, schema 
kommer att skickas hem till alla 
anmälda barn, omkring vecka 7.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften till 
Idrottsskolan är 100 kronor /
år. Avgiften betalas vid första 
träffen. I avgiften ingår även 
t-shirt, diplom samt fika vid ett 
avslutningstillfälle. 

FRITIDSKÄLLAN
Fritidskällan finns inrättad på fritidsgården Overground i Markaryd 
och på fritidsgården Hålan i Strömsnäsbruk. 
På Fritidskällan går det att låna olika sportartiklar gratis till 
fritidsaktiviteter. Det handlar om allt från visselpipor 
till golfklubbor och skidor.

Fritidskällans öppettider

Hålan Strömsnäsbruk
Måndagar kl 15:00 - 20.00
Onsdagar kl 16:30-20:00
Fredagar kl 16:00 - 22:00

Overground Markaryd
Tisdagar kl 15:00 - 20.00
Torsdagar kl 16:30-20:00
Fredagar kl 19:00 - 22:00

Har du sport- och fritidsutrustning som inte används?  
Fritidskällan tar gärna emot dina saker! 

Vill du låna sport- och fritidsutrustning för att ditt barn eller din 
ungdom ska få möjlighet att delta i fritidsaktiviteter?

ÖKAT ÖPPETHÅLLANDE PÅ HANNABADET

För att öka tillgängligheten 
öppnar vi nu upp 
Hannabadet i Markaryd på 

lördagseftermiddagar. Från och med 
den 7 januari har vi nu öppet varje 
lördag klockan 12:00 -16:00.

Efterfrågan har varit stort en längre 
tid och nu blir det verklighet. Det 
finns även tankar på att återuppta 
den gamla ingången utmed 
Hannabadsvägen. Här kommer då 
bli större möjlighet till försäljning 

och plats för badgästerna att inta 
medhavd förtäring. 
 
Hannabadet var en gång i 
tiden länets stolthet, när den 
byggdes 1963. Från början var 
Skogindustriförbundet en aktiv 
medspelare och tillsammans 
med kommunen blev det en 
25 metersbassäng med en 
bredd på 10 meter. Med åren 
har förbättringar gjorts, den 
större 2006, då det installerades 

rehabbassäng, bubbelpool och 
rutschbana. Med bowlinghallen 
som granne förbättrades också 
omklädningsmöjligheterna. 
Anläggningen är än idag väldigt 
populär och lockar badgäster 
från närområdet. Aktiviteter har 
också utökats med bland annat 
vattengympa och babysim.

Varmt välkomna
till Hannabadet!

Anmäl ditt barn!



Markaryds kommun och 
Polisen fick möjlighet 
att välkomna ett 40 

– tal företagare till Lechner i 
Strömsnäsbruk. Inbjudan hade 
gått ut till alla som hade ett 
registrerat företag i Strömsnäsbruk 
och Traryd och uppslutningen 
blev stor bland intresserade 
företagare. Under mötet stod flera 
av de olika delprocesserna av 
process Strömsnäsbruk/Traryd 
2030 på agendan.

Vi fick ett mycket positivt gensvar 
ifrån näringslivet i Strömsnäsbruk 
och Traryd när vi skickade 
ut inbjudan. Tanken ifrån vår 
sida var att berätta om allt det 
positiva som är på gång inom en 
rad områden ifrån kommunens 
sida säger näringslivschef John 
Karlsson

Inledningen på företagsmötet 
började med en guidad visning 
inne i Lechners produktion. 

En majoritet av företagarna 
var nyfikna och ställde många 
frågor till hur produktionen 
gick till. Sedan inne i Lechners 
kontorsbyggnad tog kommunen 
vid och presenterade hur man 
arbetar med trygghet och säkerhet.

Kommunen har införskaffat 
ett nytt system som heter 
Embrace. Det är ett digitalt 
system som ger kommunen 
och polisen en översikt till vårt 
trygghetsskapande arbete. Alla 
händelser som ger en påverkan 
på våra trygghetsfaktorer 
ska inrapporteras i Embrace. 
Resultatet blir att vi får en snabb 
lägesbild om vi ser en negativ 
brottsutveckling och därmed kan 
vi snabbt sätta in resurser för att 
motverka en brottsutveckling, 
säger stabs- och säkerhetschef 
Bengt-Ove Olsson.

Embrace är mycket bra på så 
vis att polisen och kommunen 

kan arbeta utifrån en gemensam 
lägesbild som ger tillgång 
till nödvändig information 
till vårt trygghetsarbete. Som 
kommunpolis uppskattar jag att få 
vara ute bland våra medborgare 
och vårt lokala näringsliv. Det ger 
polisen ett starkt verktyg till att 
prata om alla de trygghets- och 
brottsförebyggande projekt vi 
arbetar med. Många frågor har 
kommit under träffen och vi ser 
fram emot flera trygghetdialoger, 
säger kommunpolis Anders 
Buene.

Efter trygghetsdialogen följde 
presentationerna ifrån skolchef 
Rachel Törnell där skolan 
berättade hur man arbetar med 
kopplingen skola och näringsliv 
och vikten av förebilder. 

FÖRETAGSBESÖK I STRÖMSNÄSBRUK
STRÖMSNÄSBRUK/TRARYD 2030

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete



Sedan presenterades Törnell 
skolbyggnadsprojekt som 
nyligen färdigställts och som 
komma skall. Efter skolchefen 
presenterade socialchefen 
Johan Rutgersmark arbetet 
inom socialförvaltningen och 
därefter tog Daniel Linares vid, 
chef för arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningen (AIF).

Markaryds kommun har den 
lägsta arbetslösheten på 10 
år vilket i grunden vi har 
näringslivet att tacka för alla 
de insatser de gör. Sådana 

forum som vi hade 
på Lechner ger oss en 
möjlighet att berätta 
vilket viktigt arbete 
näringslivet gör när de 
tar emot arbetslösa som 
bland annat står långt 
ifrån arbetsmarknaden. 
Genom kommunen och 
näringslivets samarbete 
är vi en av de kommuner 
i Sverige som har lägst 

antal personer som går på bidrag. 
Det är ett viktigt signalvärde och 
ger ringar på vattnet. 

Efter min presentation på 
Lechner kom det fram företagare 
till mig som söker personal och 
frågade om vi kunde hitta ett 
samarbete med de personer som 
vi försöker få i arbete. Dessa 
samtal är otroligt värdefulla att 
få och visar på vikten att vara 
ute hos företagarna, säger Daniel 
Linares chef på AIF.

Som avslutning på företagsträffen 
på Lechner tog kommunalråd 
Bengt Germundsson och 
kommunchef Elisabeth Fock 
vid. De berättade om ett antal 
politiska beslut som fattats under 
2020 som grundar sig i att öka, 
tryggheten, samhörigheten, 
attraktiviteten och tillväxten i 
Strömsnäsbruk och Traryd.

Vi har idag ett gott samarbete 
med föreningslivet i 
Strömsnäsbruk och Traryd och 
det blir viktigt för oss att även få 
träffa näringslivet och berätta om 
de projekt som nu pågår för fullt. 
Som kommunchef är jag mycket 
tacksam över den uppslutning 
som har varit ifrån näringslivet 
och sett till de frågor vi fått ifrån 
företagarna finns ett stort intresse 
och en vilja att vara med i de 
projekt som vi arbetar med. 

Så summerat tycker jag det 
varit en lyckad träff och jag 
skulle vilja rikta ett extra stort 
tack till Lechner som öppnat 
upp företaget och möjliggjort 
dialogen med näringslivet, 
avslutar Elisabeth Fock.

På bilderna ser ni deltagande 
företag tillsammans med 
kommunrepresentanter, 
kommunpolis Anders Buene, 
stabs- och säkerhetschef Bengt-
Ove Olsson, kommunchef 
Elisabeth Fock och representanter 
från Lechner.



Hej!

Jag heter Josefine Petersson, jag är 40 år gammal och jag är född och uppvuxen i Perstorp.
Jag är ny enhetschef för biståndshandläggarna som arbetar med det som ryms inom socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om särskilt stöd (LSS). I tjänsten finns även färdtjänst och avgifter inkluderat. Jag kommer också att 
arbeta deltid som handläggare. 

Jag har i 12-13 år arbetet inom omsorgen, såväl i gruppbostad LSS, personlig assistans men i huvudsak inom 
äldreomsorg. Därefter har jag studerat till socionom, och därefter arbetade jag under tre år som handläggare i 
Ängelholms kommun.

Jag började min tjänst på Markaryds kommun i höstas och jag jag har gått in i min nya roll med öppna ögon 
och har fått med mig enhetens och verksamhetens förväntningar. Jag ser fram emot att tillsammans med 
medarbetarna arbeta mot en trygg, stabil och serviceinriktad myndighet. 

Som jag nämnde så är jag född och uppvuxen i Perstorp, där bor jag kvar även nu 
som vuxen tillsammans med min man, två tonårssöner och våra tre katter. På fritiden 
så tycker jag om att spela padel, ta sköna promenader och så slukar jag mycket 
ljudböcker. Jag pysslar även en del, och trivs med att ta hand om hem och familj.

Med vänliga hälsningar
Josefine

EN HÄLSNING FRÅN...

Måltidsvän är ett 
initiativ där 
handplockade, äldre 

personer en gång i veckan 
får sällskap vid måltiden. 
Måltiden kan intas på en av 
kommunens seniorrestauranger 
eller i det egna hemmet. Vid 
besök på en av kommunens 
lunchrestauranger betalar 
senioren för sin egen måltid och 
måltidsvännen får sin måltid 
bekostad av kommunen. Allt 
för att öka gemenskapen och 
minska ofrivillig ensamhet. 
Om måltidsvännen äter hemma 
hos den äldre kommer den 

dagen en extra matportion 
med matleveransen. Projektet 
syftar till att minska ofrivillig 
ensamhet, undernäring och 
att ge en positiv känsla kring 
måltiden.

Så fungerar det
Måltidsvän är en del av 
kommunens Väntjänst. 
Väntjänst är en medmänniska 
som tycker att det är roligt och 
meningsfullt att träffa och hjälpa 
andra människor. Väntjänsten 
är en del av kommunens 
frivilligverksamhet, det betyder 
att det är ett komplement till 

kommunens insatser och består 
av personer som vill engagera 
sig på sin fritid. 
Omsorgspersonal identifierar 
de äldre som skulle ha behov 
av tjänsten, de matchas i sin tur 
ihop med lämplig person från 
kommunens Väntjänst.

Vill du engagera dig?
Markaryds kommun söker alltid 
nya frivilliga som vill hjälpa!
Väntjänsten når du via 
samordnaren Annika Kuusijärvi,  
0433-721 74.

MAT SMAKAR BÄST I SÄLLSKAP MED ANDRA!

Du som har ett biståndsbeslut 
på matdistribution kommer 
att få en förändrad avgift. Den 
nya kostnaden är 74 kronor 
per lunch och gäller från den 1 
januari 2023.

För lunchgäster på Mellangård 
och Stig In som har ett 
biståndsbeslut är kostnaden 
för en lunch 74 kronor. Övriga 
besökare samt personal betalar 
82 kronor. 

Gällande övriga taxor och 
avgifter publiceras dessa på 
kommunens hemsida. 

FÖRÄNDRADE KOSTNADER



Kommer ni ihåg invigningen 
av träffpunkten Stig In i 
höstas? Solen sken och vi 

var många som firade mötesplatsen 
i norrs nyöppning. Med en 
nyrenoverad lokal öppnades även 
åter möjligheten för lunchservering 
upp för kommunens äldre 
invånare. Och det var minsann inte 
bara seniorerna som hade längtan – 
även personalen stod redo att sätta 
igång med både aktiviteter och 
matservering!

Hur har det gått?
Nu har ett par månader passerat 
och jag, Lina van der Putten, 
som skapar dessa månadsutskick, 
men som även var med under 
invigningen, var genuint nyfiken 
över hur det har gått med 
lunchserveringen som hade varit 
så saknad under renoveringen. 
Och vilka är bättre recensenter 
än de som faktiskt brukar äta 
lunch där? Herrarna som ni ser 
på bilden ovan är överens om att 
maten är både god och billig. De 

hälsar att middag, efterrätt, dricka 
o kaffe för en vettig summa kan 
man inte klaga över i dessa tider! 
Det är trevligare att sitta och äta 
tillsammans med andra än att sitta 
ensam vid matbordet hemma. Det 
blir gärna en go pratstund över 
kaffekoppen efter middagen, den 
sociala biten är nog så viktig!

Ta del av den nyrenoverade 
träffpunkten
Du som är senior, passa på att 
inleda året med en ny social 
vana, upptäck Strömsnäsbruks 
träffpunkt, Stig In.

På Stig In i Strömsnäsbruk 
serveras lunch måndag till fredag 
mellan kl 12:00-13:00.
På tisdagar och torsdagar finns det 
möjlighet att efter lunchen delta på 
Social samvaros aktiviteter mellan 
klockan 13:30 - 16:00.
Lunch bokas en vardag i förväg 
senast klockan 12.00 på telefon: 
0433-738 68.
Det finns två lunchalternativ att 
välja mellan, matsedlar finna 
att hämta på Stig In samt på 
markaryd.se.

STIG IN, EN VIKTIG TRÄFFPUNKT FÖR SENIORER
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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

Omslagsbild:
Fotografi på badplatsen i Hinneryd
Fotograf: Ingvar Rundbäck


