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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

27 JUNI
klockan 16:00
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Onsdagen den 11 maj samlades samtliga chefer på Markaryds kommun för att 
tillsammans ta del av ett, minst sagt efterlängtat Ledarforum.

Onsdagens ledarforum var det första på länge, 
alla som besitter en chefsroll inom Markaryds kommun

var inbjudna till Vetenskapshuset för en dag tillsammans. 
Temat var kommunens värdegrund

och det var värdeorden:
engagemang, tillit och tillsammans

som stod i fokus.
Läs mer!

blivit anställd i kommunen. Som 
vägledare och rådgivare arbetar jag 
förebyggande med information; 
kunskap ger oss möjlighet att så 
gott det går undvika problem. Jag 
arbetar också åtgärdande med hjälp 
och stöd efter att problem och 
svårigheter redan har uppstått. 

Det har nog aldrig varit så lätt att 
handla, ingå avtal och låna pengar 
som nu. I dagens samhälle påverkas 
vi hela tiden genom reklam och 
erbjudanden att konsumera mera. 
Här gäller det att vara lite påläst om 
sina rättigheter och skyldigheter 
som konsument och att tänka 
kritiskt. Låter det för bra för att 
vara sant; då är det nästan alltid det. 
Tänk på att för att få rätt måste du 
också göra rätt. Om lagstiftningen 
säger att du måste reklamera ett 
ursprungligt fel inom 3 år, kan 
du inte få rätt mot företaget om 
du väntar längre än så med din 
reklamation.  

Som konsumentvägledare kan jag 
hjälpa till med information inför ett 
köp av en vara eller en tjänst eller 
inför att du ska teckna ett avtal. 
Om det uppstår problem efter att 
köpet har genomförts eller avtalet 

har slutits kan jag vägleda om 
vilka rättigheter och skyldigheter 
som finns för både konsumenten 
och företaget. En stor del av de 
konsumentärenden som jag får till 
mig handlar om att konsument och 
företag inte är överens. Jag har då 
möjlighet att medla mellan parterna 
för att försöka hitta en lösning som 
kan vara godtagbar för båda parter. 

Som budget- och skuldrådgivare 
arbetar jag under sekretess och 
lägger ingen personlig värdering i 
hur dina ekonomiska svårigheter 
har uppkommit. Skuldsättning kan 
ske av många olika anledningar; till 
exempel arbetslöshet, separation, 
dödsfall, spelande, större familj och 
konsumtion. Alla har rätt till råd 
och stöd på ett respektfullt sätt. 

Många har svårt att pratat om sina 
ekonomiska problem. Man vill 
inte att någon som står en nära 
ska veta hur det ligger till. Det 
kan därför vara lättare att prata 
med någon utanför sin vanliga 
krets, till exempel en budget- och 
skuldrådgivare. Mitt råd här är att 
ju fortare man tar kontakt, desto 
lättare är det oftast att reda ut 
situationen. 

Det bästa med mitt jobb är att jag 
får ha kontakt med många trevliga 
människor, båda när jag är ute och 
informerar och när jag vägleder 
och ger råd i enskilda ärenden. Att 
en person hör av sig till mig och 
berättar att nu har problemen löst 
sig, tack vare min hjälp och stöd, är 
den bästa bekräftelsen jag kan få på 
att det jag gör är viktigt. 

Mina bästa råd!
• Ingå inga avtal som du inte har 

läst villkoren för eller avtal som 
du inte förstår.

• Gör en budget och se till att 
följa den. Skilj på behov och 
önskemål.

• Spara pengar om du har 
möjlighet. Sparande ger en 
ekonomisk trygghet.

• Låna aldrig pengar till 
konsumtion.  

• Våga ta hjälp - det finns inget 
att skämmas över. Kom ihåg att 
det är för din egen skull.

Mer information om
Konsument Ljungby kan
du få via QR-koden, på
vår hemsida eller genom 
att kontakta vår växel, 
0433-720 00.

Anneli Thorsson på 
Konsument Ljungby 
är kommunal 

konsumentvägledare & budget- 
och skuldrådgivare för invånarna i 
Ljungby- och Markaryds kommun. 

Jag har arbetat som 
konsumentvägledare och budget- 
och skuldrådgivare i drygt 3 år. När 
jag började hade jag en kollega som 
arbetade i verksamheten; nu arbetar 
jag själv. Som utbildad lärare i hem- 
och konsumentkunskap låg yrket 
nära till hands då jag, efter många 
år som anställd inom grundskolan, 
kände att jag ville arbeta med något 
annat än undervisning. 

Det finns ingen formell 
yrkesutbildning till 
konsumentvägledare eller budget- 
och skuldrådgivare. Utbildning 
och fortbildning sker genom 
Konsumentverket, efter att man 

KOMMUNAL KONSUMENTVÄGLEDNING & 
BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING

Anneli Thorsson



Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete

STORA PLANER FÖR VANDRARHEMMET

Vandrarhemmet i 
Strömsnäsbruk har 
en lång historia. Det 

startades av ett antal personer, 
med Gunnar Rönnberg i 
spetsen på Brynjers café. 
Huvudanledningen var att vägen 
Rikshuvudväg 1 (Riksettan), 
nuvarande E4:an, inte längre gick 
igenom Strömsnäsbruks centrum. 
Man ville härmed locka besökare 
att svänga av den stora vägen 
för att besöka orten till gagn för 
affärer, caféer med mera. Den 
4:e maj 1959 bildades därför 
Strömsnäsbruks Turisttrafik- och 
hembygdsförening.
Man hade funnit den perfekta 
platsen för att öppna ett 
vandrarhem. Med utsikt över 
Hammarsjön låg nämligen 
Ljunggrensgården, som Traryds 
köping hade köpt in. Här låg 
bygdens första affär startad av 
Sven Ljunggren, som också byggt 
Christinero (som fått sitt namn 
efter Svens hustru Christina).

NUTID OCH FRAMTID
Representanter från 
platssamverkan, vilket är en 
av delprocesserna i process 
Strömsnäsbruk/Traryd 2030 har 
tillsammans med Strömsnäsbruks 
Hembygdsförening och de 
tongivande föreningarna på orten 
arbetat fram ett förslag som nu 
ska diskuteras bland samtliga 
föreningar i den norra delen av 
vår kommun.
Idén är att i två etapper skapa ett 
socialt företag på Vandrarhemmet.

FÖRSTA ETAPPEN 
Den första etappen startar i 
sommar med ett café och ett 
bed&breakfast i Christinero som 
kommer att drivas av Markaryds 
kommun under tre månader. 
Redan förra sommaren drevs ett 
våffelcafé på platsen som besöktes 
av i snitt 50 gäster per dag och 
blev därmed en viktig mötesplats.

ANDRA ETAPPEN
Etapp 2 är att försöka skapa ett 
socialt företag ägt av föreningarna 

i samverkan. Företaget är 
tänkt att bland annat bedriva 
vandrarhemsverksamhet, 
föreningsutveckling, slussning 
av arbetssökande och integration 
men framförallt skapa en 
mötesplats där alla kan träffas!

Att just Strömsnäsbruk är en 
lämplig plats är inte svårt att 
förstå. Här finns starka föreningar 
med stort ideellt engagemang och 
ett stort antal privatpersoner med 
ett stort hjärta för hembygden.
Bland annat så har 
Strömsnäsbruks 
Hembygdsförening tagit initiativ 
till en mycket välbesökt och 
uppskattad Julmarknad och en 
Smakfestival som för bara ett 
par veckor sedan lockade stora 
som små från hela kommunen att 
samlas för en solig eftermiddag 
med mat, lek, sång och dans.

BADA I MARKARYDS KOMMUN I SOMMAR

Markaryds kommun 
har iordningställt 
våra badplatser inför 

sommaren. Vi har bland annat 
harvat sanden, städat ytorna, 
tvättat skyltar och kompletterat 
med livräddningsutrustning där 
det saknats. 

För information om 
badvattenkvalitén kan du gå in 
på QR-koden, då kommer du till 
badplatsen.havochvatten.se/karta. 
Där kan du söka på badplatsens 
namn och/eller på Markaryd.

Sommarhälsningar från
alla som sköter om

badplatserna i vår kommun!

Gatu- och parkenhetenhar arbetat med attgöra våra badplatserredo för sommaren.

Här ser ni två bilderfrån Klintabadet i Strömsnäsbruk där manbland annat
harvade stranden.



Hej!

Jag heter Emma Johansson och är 26 år. Jag bor i Markaryd, men är uppvuxen i Helsingborg.
Jag arbetar som biträdande kostchef och måltidsutvecklare på kostenheten - en tjänst där jag får möjlighet att 
utveckla måltidsgästens upplevelse av maten, samt hur vi kan mäta upplevda kvaliteten.

Mat och måltider är ett intressant område som involverar så mycket mer än den faktiska måltiden. 
En utmaning jag ser i arbetet är att identifiera och värna de hårda men även mjuka värdena i organisationen 
av mat och måltider, som gör att måltidsgästen upplever måltiden och måltidsstunden som trivsam, god och 
säker. En stor utmaning men en väldigt rolig och intressant sådan!

Jag började i livsmedelsindustrin som bagare och konditor. Där insåg jag snart att morgontrötthet och 
yrket tyvärr inte gick så bra ihop. Då jag trots allt ville arbeta med mat och livsmedel så hittade jag 
universitetsutbildningen kostekonom/kostvetare. 
Efter examen fick jag arbete hos min tidigare praktikplats som 
köksbiträde i ett stort produktionskök. Där producerades och 
serverades dagligen omkring 1 200 måltider. 
Efter min tid i produktionsköket fick jag sedan en tjänst som 
projektledare med den spännande yrkestiteln Svinnovatör, för ett 
matsvinnsprojekt på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

När jag inte arbetar så umgås jag med familj och vänner, men gillar 
att träna och röra på mig - gärna löp- eller styrketräning. Känner jag 
inte för att träna så blir det en promenad med en ljudbok i hörlurarna.

Mvh
Emma Johansson

EN HÄLSNING FRÅN...

KOMMUNAL IT-TJÄNST FÖR SENIORER
FIX-IT

Markaryds kommun 
erbjuder alla seniorer 
att kostnadsfritt få hjälp 

med IT-propblem. Tjänsten är 
relativt ny och kallas Fix-IT.

Fix-IT fungerar som Fixar-Maja, 
men med inriktning på IT-sidan. 
Med IT avses i detta sammanhang 
smart-telefoner, surfplattor, 
datorer och TV-apparater. 
Personen bakom namnet Fix-IT 
heter Ola Borgstedt.

 
FIX-IT HJÄLPER EXEMPELVIS TILL 
MED
• Felsökning när något inte 

startar eller fungerar som det 
ska. 

• Att komma igång med eller 
uppstart av utrustning och nya 
funktioner.

• Information eller 
konsumentråd om den digitala 
tekniken.

 
SÅ GÅR DET TILL
Tjänsten är helt gratis, men du får 
själv bekosta 
eventuella materialkostnader 
(exempelvis sladdar) om det 
skulle behövas för att lösa ditt 
problem. 

Du kontaktar Ola Borgstedt på 
telefonnummer 0433-738 82 
vardagar mellan 09.00 och 11.00

FÖR DIN TRYGGHET
Vi vill i samband med det här påminna om att den 
som utger sig för att vara från Markaryds kommun 

ska alltid kunna legetimera sig. 
Om du blir utsatt för bedragare ska du alltid 

polisanmäla.

Läs mer om FIX-IT
på www.markaryd.se 

eller kontakta Ola Borgstedt.

SVERIGES NATIONALDAG

Den 6 juni är det 
Sveriges nationaldag. 
Efter två långa år då 

pandemin har hindrat oss från 
att uppmärksamma dagen 
traditionsenligt så är år 2022, året 
det äntligen är dags att återuppta 
traditionen!

Det betyder att måndagen den 
6 juni klockan 13:00 träffas vi i 
Strömsnäsbruks Hembygdspark. 
Konferenicer för ceremonin  
är Ros-Marie Neckö. Johan 
Göransson högtidstalar och Bengt 
Germundsson välkomnar nya 
svenska medborgare. Det bjuds på 
underhållning av Kulturskolans 

elever i form av sång, musik och 
dans. Konferencier vid ceremonin 
är Rose-Mari Neckö. Även 
Kulturskolans elever kommer att 
finnas på plats och bjuda på sång- 
och dansuppvisning.

Det finns även kaffeservering och 
lotteri på plats.
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SENIORCAFÉ
Stig In i Strömsnäsbruk
onsdagar 13:30-15:30

Passa på att ta en golfrunda tillsammans i 
parken efter fikan!

Du är välkommen till Stig Ins lokaler även 
övriga tider måndag till fredag för spel 

och umgänge under dagtid.

STRÖMSNÄSBADET ÖPPNAR DEN 11 JUNI

Strömsnäsbadet är ett 
friluftsbad med tre pooler, 
en 25 meters bassäng, en 

mindre bassäng som är 80 cm 
djup och en liten pool för de allra 
minsta.
Badet erbjuder även fyra stycken 
uteduschar, stor gräsyta och kiosk.

Vi har även en liten kiosk med 
glass,dricka någon kaka,korv med 
bröd och lite godis

Betalning med kort eller swish.

                Mer information 
                om Strömsnäsbadet

Öppettider för säsongen 
måndag - fredag, 11-18
lördag - söndag 11-17

morgonsim varje onsdag 6-9.

Förändringar aviseras 
på www.markaryd.se

PROMENAD 
FÖR SENIORER

Samling vid Stig In i Strömsnäsbruk
måndagar 10:30
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