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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

28 NOVEMBER
klockan 16:00

Lä
s m

er

En vecka fri från våld 
är ett initiativ skapat 
av Unizon och MÄN. 

Initiativet stöds av Sveriges 
Kommuner och Regioner, 
Jämställdhetsmyndigheten, 
Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor och 
länsstyrelserna. Aktivitetsveckan 
startade 2016 och har sedan dess 
växt för varje år.  

Regionalt
Kronoberg fritt från våld är 
en del av det landsomfattande 
evenemanget En vecka fri från 
våld, som belyser arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer. I Kronobergs län 
arrangeras veckan i samarbete 
mellan Brottsofferjouren 
Växjö, Familjefrid Kronoberg, 
Kvinnojouren Blenda, 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
MÄN, Region Kronoberg, Rädda 

Barnen, Växjö Zontaklubb samt 
länets kommuner. 

I hela länet så anordnas olika 
evenemang under veckan, 
dessa kan ni läsa mer om på 
Länsstyrelsen Kronobergs 
hemsida. 

Nationellt
En vecka fri från våld genomförs 
den 21-27 november (vecka 
47) i Kronobergs län, under 
parollen Kronoberg fritt från 
våld. Nationellt leds initiativet 
av Unizon och MÄN, med stöd 
av Jämställdhetsmyndigheten, 
Länsstyrelserna och Sveriges 
kommuner och regioner. Syftet 
med veckan är att uppmärksamma 
det omfattande samhällsproblem 
som mäns våld mot kvinnor utgör 
samt att sprida kunskapen om att 
våld går att förebygga.

Lokalt
I Markaryds kommun kommer 
vi att informera på temat på olika 
sätt runt om i kommunen. På 
servicekontoret i Strömsnäsbruk, 
på kommunhuset i Markaryd och 
ute i skolorna kommer alla som 
vill ha möjlighet att både lära sig 
mer, men kanske viktigast av allt 
- kanske våga ta det första steget 
mot en vardag fri från våld.

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD



ELDA RÄTT I DIN ELDSTAD

De flesta bränder i 
villor och småhus 
kan kopplas till 

eldstäder. Förebygg risken 
för bränder genom att se till 
att installationen sköts på 
rätt sätt, att elda på rätt sätt 
och att se till att sotning och 
brandskyddskontroll sker av 
din eldstad.

Installera rätt
Innan du kan börja med 
installationen av din eldstad 
ska du göra en anmälan om 
detta till din kommun. Du 
som byggherre ansvarar för 
att installationen blir rätt 
utförd även om någon annan 
utför installationen. Följ alltid 
installationsanvisningarna. Du 
ska också se till att tillräckliga 
kontroller och provningar 
utförs och godkänns innan 
eldstaden kan börja användas.

Elda rätt
Följ alltid 
eldningsinstruktionerna för din 
eldstad. Kontrollera också att 
skorstenen är anpassad till din 
nya eldstad innan du börjar 

använda den. Använder du för 
mycket ved och eldar under för 
lång tid finns risken att det blir 
alldeles för varmt i skorstenen. 
Med en rökgastermometer kan 
du hålla koll på temperaturen i 
din skorsten.

Tänk på att aska kan innehålla 
glödrester länge. Aska och 
sotrester ska alltid läggas 
i ett obrännbart kärl med 
tättslutande lock på obrännbart 
underlag.

Innan du börjar elda
Veden: Använd lagom torr 
ved och inte impregnerat trä 
eller avfall. Veden bör ha legat 
utomhus under tak i minst ett 
halvår. Ved som tas in i huset 
bör användas inom någon 
vecka, annars blir den för torr, 
vilket gör att den brinner upp 
fort och att utsläppen kan öka.

Tändmedel: Använd 
helst tändmedel i form 
av braständare eller fint 
huggna vedträn. Undvik 
helst tidningspapper, det 
kan fördröja upptändningen 

och förhindra lufttillförseln. 
Använd ej tändvätska.

Röken: Eldar du brasan rätt 
brinner den med en klargul 
låga utan att sota eller imma 
igen kaminens glas. Från 
skorstenen syns då inte röken 
alls, förutom då det är kallt ute 
och ofarlig kondens som ser ut 
som vit rök kan bildas.

Gör så här
1. Lägg ett par större vedträn 
underst i kaminen och några 
mindre ovanpå. Korslägg 
veden luftigt, som i en fyrkant.

2. Placera tändmedel i toppen 
av brasan, under de översta 
vedträna. Tänd på brasan och 
låt kaminluckan stå lite öppen 
tills elden tagit sig i de översta 
vedträna.

3. När flammorna är borta och 
det har bildats en glödbädd är 
det dags att fylla på med 2–3 
vedträn. Lägg vedträna luftigt 
och gärna i kors. Ha spjället 
helt öppet och justera det när 
lågorna har dragit igång igen. 

CHECKLISTA
• Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
• Kolla din skorsten med en rökgastermometer. Skorstenar är normalt godkända 

för max 450 grader.
• Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte 

lika lätt.
• Max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
• Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
• Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.



Målsättningen med 
projekt Strömsnäsbruk/
Traryd 2030 är ett 

hållbart samhälle, som attraherar 
nya och behåller befintliga 
kommuninvånare, i de norra 
delarna av Markaryds kommun. 
Den norra kommundelen ska 
upplevas än mer attraktiv, trygg 
och trivsam.

Under hösten 2021 fick 
Agneta Sunesson, utredare 
inom Arbetsmarknads- och 
Integrationsförvaltningen, i 
uppdrag att utreda eventuell 
förekomst av bland annat 
trångboddhet, svarta 
hyreskontrakt och 
felaktiga folkbokföringar 
och framförallt i 
flerfamiljehus i 
kommunen. Utredningen 
och arbetet kring den ingår 
i projektet Strömsnäsbruk/
Traryd 2030. Resultatet 
av utredningen påvisade 
att både trångboddhet, 
svarta hyreskontrakt och 
felaktiga folkbokföringar 
förekommer i Markaryds 
kommun. Gällande trångboddhet 
så är det överrepresenterat 
i kommunens norra delar, i 
Strömsnäsbruk och Traryd. 
Trångboddhet förekommer 
framförallt i flerfamiljehus och 
i hushåll med underåriga och 
myndiga barn i olika åldrar. 

I samband med resultatet så 
blev det viktigt att skapa en 
närmare dialog och samverkan 
med aktuella hyresbolag 
i området. Sedan februari 
2022 har tre dialoger hållits 
med representanter från olika 
förvaltningar i kommunen, från 
projekt Strömsnäsbruk/ Traryd 

2030 samt från hyresbolag 
verksamma i Strömsnäsbruk/ 
Traryd. Diskussioner har förts 
gällande vilka möjligheter 
och utmaningar vi har samt 
hur vi TILLSAMMANS kan 
påverka och samverka gällande 
dessa på olika sätt. Dialogerna 
har också blivit ett forum för 
informationsutbyte där vi delar 
med oss av vad som planeras 
och händer i Strömsnäsbruk och 
Traryd. Syfte med dialogerna är 
bland annat att öka känslan av 
trygghet och trivsamhet i de norra 
kommundelarna och göra de än 
mer attraktiva att bo och leva i. 

Platssamverkan, som har 
sin bas på servicekontoret i 
Strömsnäsbruk, deltar vid varje 
dialog. Vid senaste dialogen, som 
hölls under september månad, 
presenterade Platssamverkan den 
planerade trygghetsvandringen i 
området. Ett par olika hyresbolag 
har uttryckt sitt intresse av 
att delta och Platssamverkan 
undersöker just nu möjligheterna 
att samverka kring detta. Ett 
annat gemensamt område är att 
smycka tomma skyltfönster och 
göra området mer attraktivt för 
ögat. Just nu finns ett samarbete 
kring detta, för ett skyltfönster på 
Lagastigsgatan i Strömsnäsbruk, 
mellan Platssamverkan och 

ett hyresbolag samt en lokal 
konstnärinna i kommunen.  
Ett annat ämne som diskuterats 
under dialogerna är hur sop- och 
skräphantering sköts samt hur 
sopor sorteras. Flera hyresbolag 
har uttryckt intresse av att 
samverka med kommunen i 
frågan, exempelvis då det gäller 
”Skräpplockardagarna” som 
årligen återkommer. Intresse har 
också framkommit gällande att ha 
”samma uppmärkning” i form av 
bilder/ symboler för sopsortering, 
hos både kommunen och 
hyresbolag. TILLSAMMANS 
kan vi öka medvetenheten 
och kunskapen samt göra en 
gemensam ansträngning i frågan.   

Välkomna att kontakta oss!

Fler hyresbolag med uthyrning av 
bostäder är välkomna att höra av 
sig till Agneta Sunesson.

Telefonnummer
0433- 720 00 
E-post
agneta.sunesson@markaryd.se 

Vid intresse att delta i dialoger 
framåt och samverka i olika 
frågor. 

Då Agneta är på plats på 
Servicekontoret i Strömsnäsbruk 
1-3 gånger per vecka så finns 
också möjlighet att spontant titta 
in för ett samtal eller boka en 
mötestid. 

UTVECKLING GENOM SAMVERKAN
STRÖMSNÄSBRUK/TRARYD 2030

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete



ANHÖRIGTRÄFF/ ANHÖRIGUTBILDNING
Är du anhörig, närstående, vän eller God Man till någon med en demenssjukdom?

Då är du varmt välkommen till Mellangård i Markaryd (Kvarngatan 23) klockan 17-19 den 
23 november.

Under kvällen möter du demenssjuksköterska Elisabeth Malmehag och andra anhöriga.
Vi kommer att prata om bemötande och anhörigas sorg, oro och samvetsförebråelser. 

Det kommer även finnas tid för att ställa frågor. Vi bjuder på smörgåstårta.

Anmäl ditt deltagande till demenssjuksköterska Elisabeth Malmehag, 0433-723 32 eller 
till anhörigsamordnare Annika Kuusijärvi, 0433-721 74. Vi vill ha din anmälan senast 

måndagen före.

Det går även bra att maila in din anmälan: 
elisabeth.malmehag@markaryd.se

annika.kuusijarvi@markaryd.se

VÄLKOMMEN TILL BIO FÖR DAGLEDIGA

VÄLKOMMEN TILL KULTURVECKAN
En vecka där  Markaryds kommun, lokala föreningar, organisationer och liknande visar 

exempel på det rika kulturliv som finns genom att anordna olika kulturarrangemang som 
konserter, teatrar, utställningar med mera.

Hela vecka 46 - med tjuvstart fredagen vecka 45

Alla evenemang hittar du på www.markaryd.se/kulturveckan

Välkommen till Bio för daglediga. Filmerna visas antingen på biografen i Markaryd, eller 
på biografen i Strömsnäsbruk. Alla filmer startar klockan 14:00 och priset är 80 kronor per 

film.
Tisdagsklubben

Strömsnäsbruks Bio    24/10
Markaryds Bio      8/11

Bränn alla mina brev
22/11    Strömsnäsbruks Bio
6/12      Markaryds Bio



Jag heter Bengt-Ove Ohlsson, är 63 år och född och uppvuxen i Klippans kommun. Efter gymnasiet, gjorde jag 
värnplikten som kompanibefäl på A3 i Kristianstad. Min tid som värnpliktigt befäl gav mig många kunskaper som 
jag haft nytta av i mitt arbete som brandingenjör, räddningschef och nu som säkerhetschef. Efter värnplikten blev 
det två år inom tryckeribranschen innan jag blev brandman i Ängelholm i början på 80-talet. Efter några år som 
brandman blev det högskoleutbildning på brandingenjörsutbildning i Stockholm. Efter brandingenjörsexamen blev 
det tjänster som brandingenjör/chef inom kommunal räddningstjänst i Lund, Hässleholm, Falkenberg och slutligen 
åter till Ängelholm som räddningschef för Ängelholm/Örkelljunga.
 
Jag och min fru bor i Ängelholm sedan snart 20 år tillbaka. Vi har tre barn samtliga idag utflugna varav två bor 
kvar i Ängelholm och den yngsta pluggar till arkitekt på Chalmers. Som ni förstår blir det några timmars pendling 
till jobbet i Markaryd i veckan. Jag tycker att jobbet i Markaryd  som Stabs- och Säkerhetschef är väldigt intressant 
och spännande inte minst med tanke på den omvärld som vi befinner oss i. Som säkerhetschef arbetar jag med allt 
från krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och kommunalt säkerhetsarbete. Markaryds kommun anser jag är 
en väldigt bra arbetsgivare och jag uppskattar det nära samarbetet mellan kommunen och näringslivet.

Uppdraget som stabschef innebär att jag ingår i kommunledningsstaben där vi bl. a arbetar mycket med 
kommunens prioriterade områden Vision Strömsnäs/Traryd 2030 som syftar till att öka tryggheten i de 
norra kommundelarna men även också att aktivt verka för ökad integration, förbättra skolresultaten och öka 
delaktigheten från medborgarna och föreningslivet. Etta annat prioriterat område är ”Attraktiv arbetsgivare” Vi vill 
att Markaryds kommun ska framstå som en attraktiv arbetsgivare som man vill söka sig till för att arbeta i och även 
få en känsla av vad kommunens erbjuder och i förlängningen vara  en kommun som man bosätta sig i.

Jag började min tjänst i Markaryd 2019 med ett uppdrag att ta fram en Risk- och sårbarhetsanalys, uppdraget 
växte och ledde efter ett tag fram till att en tjänst som säkerhetschef inrättades. Under de 3,5 år som jag har 
varit i kommunen har jag även hunnit med att vara tf. kanslichef under ett halvår. 
Sedan Elisabeth Fock tillträdde som kommunchef har jag ingått permanent i 
kommunledningsgruppen och med mina 40 år i kommunal tjänst tror jag mig kunna 
tillföra en del genom beprövad erfarenhet, i kombination med den utveckling och 
utmaningar som Markaryds kommun står inför. 
 
Som avslutning vill jag passa på att uppmana näringslivet att fundera på, på vilket sätt 
ni kan bidraga till kommunens totalförsvar och vår planering inför höjd beredskap. 
Kommunen kan absolut inte lösa alla uppgifter, kopplat till civilt försvar, själv utan det 
behövs en bred samverkan med näringslivet. Har du som företagare tankar och idéer 
kring detta, tveka inte att höra av dig.

EN HÄLSNING FRÅN...



Just nu är energisituationen i 
Sverige och Europa kraftigt 
ansträngd. Prisnivåerna på el 

är höga och kan stiga ännu mer. 
Det finns också risk att elen inte 
räcker för vissa timmar i vinter. 
Vi kan tillsammans förbättra 
situationen genom att minska 
elanvändningen. Här hittar du 
information om läget, varför vi 
behöver minska elanvändningen 
och hur du kan bidra.

Varför ska vi spara el?
Kriget i Ukraina har fört med sig 
konsekvenser för elförsörjningen 
i Sverige. Det har resulterat i 
höga elpriser och försämrade 
möjligheter att importera el när 
vi behöver det. För att förbättra 
situationen behöver vi alla hjälpas 
åt att minska elanvändningen. Här 
är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna
För många är de höga elpriserna 
en tuff utmaning. Genom att 
använda mindre el kan du spara 
pengar. En lägre efterfrågan på el 
påverkar dessutom generellt priset 
i en positiv riktning.  

Vi minskar risken för elbrist i 
vinter
När vi använder mindre el, eller 
flyttar användningen till de 
tider på dygnet då belastningen 
på elnätet är lägre, avlastar vi 
elsystemet. Tillsammans minskar 
vi då risken för frånkoppling, 
som orsakas av att användningen 
överskrider det vi kan producera 
och importera. Vi måste 
agera idag för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt inför 
vintern, när läget kan bli mer 
ansträngt.  

Vi visar solidaritet
Genom att minska vår 
elanvändning hjälper vi varandra 
i Sverige. Men vi hjälper också 
våra grannländer. Vår export 
av fossilfri el leder till minskat 
behov av fossilproducerad el på 
kontinenten. Ju mer el vi kan 
exportera till dem, desto mindre 
gas behöver de använda.

Det här kan du göra

Använd el vid rätt tid på dygnet
Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen 
när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet 
och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på 
natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste 
åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet.
Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus
Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen 
inne med en grad minskar din energianvändning för 
uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom 
styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten 
gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom 
att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du 
dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 
procent.
 
Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd 
LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än 
halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus
En villas värmeförluster kan vara stora. Se över 
tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera 
– passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster 
eller förbättra ventilationen.

Tänk efter vad du använder el till
Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte 
behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och 
torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att 
den är på samma temperatur som resten av huset för att 
undvika att den drar onödigt mycket el.

Läs mer på:
www.energimyndigheten.se



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 från Ekhult i Markaryd en höstdag i oktober 2022.


