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Renoveringen av Stig In i Strömsnäsbruk till en ny äldrecentral är nu igång. Hela byggnaden kommer renoveras 
utvändigt och det kommer även ske en invändig renovering på entréplan och källarvåning. Preliminärt slutdatum 
för renoveringen är beräknad till mitten av juni 2021.

Samtidigt som kommunen satsar på en ny äldrecentral renoverar fastighetsbolaget Victoria Park ett antal till 
trygghetsbostäder.

Stig In kommer även fortsättningsvis att innehålla lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården, men här kommer Stig In kommer även fortsättningsvis att innehålla lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården, men här kommer 
också att bedrivas en bred social verksamhet för äldre. Innehållet i aktiviteterna ska man själv kunna vara med och 
påverka. Dessutom finns det möjlighet för föreningar och ideella organisationer att bedriva verksamhet i 
byggnaden. En värdinna kommer att vara på plats för att hjälpa till med service och olika aktiviteter. Dessutom 
planeras att matserveringen ska kunna servera luncher från Ekliden.

Den offentliga toaletten som finns i Strömsnäsbruk på Stig In hålls stängd medan renoveringen pågår.

Utöver renoveringen av Stig In planeras det för en utfyllnad av marken mellan Stig In och Folkets hus. I anslutning Utöver renoveringen av Stig In planeras det för en utfyllnad av marken mellan Stig In och Folkets hus. I anslutning 
till utfyllnaden kommer det även att finnas en trappa eller gångväg ner till grönområdet vid Lagan. På grönområdet 
nedanför Stig In och Folkets hus finns även planer på att under 2021 bygga en minigolfbana med 
12 hål.

RENOVERING AV STIG IN



Det finns idag ett ökat behov av fler trygghetsbostäder i Markaryd. En process har under en tid varit igång i syfte att 
bygga trygghetsbostäder vid äldreboendet Sjögården i Markaryd. 

Ett framtida behov på cirka 25 - 40 trygghetslägenheter har sedan tidigare identifierats tillsammans med 
pensionärsorganisationerna.

Ett flertal olika lokalisationer har diskuterats utifrån önskemål om närhet till aEtt flertal olika lokalisationer har diskuterats utifrån önskemål om närhet till affärer, kommunikationer och offentlig 
service. Slutligen valdes det att prioritera möjligheterna för att bygga trygghetsboende vid eller intill serviceboendet 
Sjögården. Nyligen antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för området som möjliggör för den planerade 
byggnationen.

Sjögården är idag ett äldreboende i två plan med 30 lägenheter fördelade på fyra enheteSjögården är idag ett äldreboende i två plan med 30 lägenheter fördelade på fyra enheter. En av enheterna är 
anpassat för personer med demenssjukdom. Avsikten är att kombinera trygghetslägenheterna med ett antal särskilda 
boenden för äldre och på så sätt samutnyttja bland annat kök, restaurang och gemensamhetsutrymmen. I dagsläget 
utreds det därför om det är lämpligt att än en gång renovera Sjögården eller om det är mer ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt fördelaktigt att bygga helt nya lägenheter även för det särskilda boendet.

Socialförvaltningen har i slutet av förra året fått i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning och ett Socialförvaltningen har i slutet av förra året fått i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning och ett 
lokalprogram så att en arkitekt kan påbörja projekteringen och under våren kommer även ett par studiebesök på 
liknande fastigheter i andra kommuner att genomföras. Glädjande är att flera företag redan visat intresse för att få 
vara med i den fortsatta anbudsprocessen.

Personer som är 75 år eller äldre har möjlighet att få matdistribution, det innebär att man får lagad mat levererad 
till sitt hem. Personer under 75 år har också möjlighet att få matdistribution, då görs en behovsprövning.
 
Socialförvaltningen har gjort en enkät till alla med matdistribution som visar på mycket goda resultat och ett 
gott betyg för vår kostenhet.

UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT...
85 % att de upplever att maten är varm eller mycket varm. 
81 % svarar att variationen på matsedeln är bra eller mycket bra. 
80 % av mottagarna tycker att portionsstorleken är lagom.
91 % tycker att maten ser aptitlig ut.
55 % tycker att maten är lagom kryddad.
88 % av de som svarat tycker att matdistributionen som helhet är bra eller mycket bra.88 % av de som svarat tycker att matdistributionen som helhet är bra eller mycket bra.

GOTT BETYG TILL KOSTENHETEN

FLER TRYGGHETSBOSTÄDER PLANERAS



Använd skor med broddar eller dubbar.

Använd broddar som du fäster utanpå dina 
vanliga skor. 

Ta kortare steg än normalt. 

Stanna eller starta inte för snabbt så risken att 
tappa balansen ökar.

Böj på knäna och luta dig lite framåt när du går. Böj på knäna och luta dig lite framåt när du går. 

Se till att sätta i hela fotsulan i marken.

Ha inte händerna i fickorna då det försämrar din 
balans. 

Ta det extra försiktigt i upp- och nerförsbackar. 

Använder du käpp kan du få halkskydd till den på 
din vårdcentral.

Undvik att göra annat som tar fokus som att prata Undvik att göra annat som tar fokus som att prata 
eller titta i mobilen. Håll ögonen på vägen.
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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 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 innebära att 
motlutet används för snöupplag och skottas inte.

Man kan bidra till eMan 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 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 egna personal och de entreprenörer vi har för vinterväghållning strävar Både kommunens egna 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.

Visste du att...
Pensionärsorganisationerna
i Markaryds kommun har 
tillsammans med 
kommunen ordnat så att 
ALLA kommuninnevånare 
över 70 år nu har över 70 år nu har 
möjligheten att gratis 
få halkskydd 
på Team Sportia i Markaryd. 



Tillsammans kan vi bromsa smittan
Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.Välj ett färdmedel där du kan undvika trängsel.

Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas 
och att du begränsar dina fysiska kontakter.

VACCINATION MOT COVID-19
Markaryds kommun genomför vaccinering av personer på särskilda boenden, hemtjänst samt omsorgspersonal. 
Kommunens vaccinationssamordnare ansvarar för de vaccinationer som kommunen tillhandahåller. Vaccinationer 
fortsätter fortlöpande enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tänk på att du som ska vaccineras kommer att få information innan det är dags. Vaccinationen är kostnadsfri och  
utförs med personal från Markaryds kommun och/eller Region Kronoberg och som alltid ska kunna uppvisa 
tjänstelegitimation.

Du hittar information och senaste nytt på www.1177.se/vaccin-covid-19

Initiativ trygghet är en trygghetssatsning som görs av Markaryds kommun. 
Projektet syftar till att skapa en upplevd ökad trygghet och stärka kommunens 
integrationsarbete. Detta syfte skapar förutsättningar för en starkare och mer 
sammanhållen kommun. 

Under 2020 utförde representanter från projekt Initiativ trygghet ett flertal trygghetsdialoger runt om i kommunen. En 
av dessa riktade sig till seniora medborgare och tog plats på Mellangård i Markaryd. 
De slutsatser vi kan dra från denna trygghetsdialog är att majoriteten av de som deltog i dialogen känner sig trygga. De slutsatser vi kan dra från denna trygghetsdialog är att majoriteten av de som deltog i dialogen känner sig trygga. 
Totalt sett, av 19 deltagare, kände sig hela 89% trygga, 47% ”Mycket trygga” och 42% ”Ganska trygga”. Två 
personer angav att de kände sig ”Ganska otrygga”.

De två vanligaste aspekter som man lyfte gällande vad som skapade trygghet i deras tillvaro var det faktum att man 
kände till, och hade bra grannar samt det faktum att man inte kände sig ensam. 

Vill du kontakta Initiativ trygghet? 
inititivtrygghet@markaryd.se
eller ring 0433 – 722 19eller ring 0433 – 722 19

EN TRYGGARE VARDAG FÖR ALLA

Markaryds kommun vill påminna om att ha på dina ”skeptiska glasögon”. 

Detta eftersom att det flaggas från olika håll att bedrägerier mot bland annat äldre personer har ökat.

Kräv att få se legitimation, när besökare eller okända personer ber om pengar, kontouppgifter, att få komma in i ditt 
hem eller liknande. Kommunpersonal ska exempelvis alltid kunna legitimera sig.
Om du blir utsatt för bedragare ska du alltid polisanmäla.

MARKARYDS KOMMUN FYLLER 50 ÅR

2021 är 50 år sedan Traryd köping och Markaryds köping gick samman. 
Detta ska vi fira! Har du äldre fotografier, dokumentationer eller klipp som du vill
dela med dig av? Skicka dessa till ks@markaryd.se eller Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd. 
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0433-720 00 Kommunens växel

0470-472 69 VA-avdelningens jour via larmcentral

0470-59 95 00 Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM)

0433-56 41 00 Vårdcentralen Markaryd

0433-56 48 10 Vårdcentralen Strömsnäsbruk

0433-123 46 Gränsbygdskliniken

0433-103 500433-103 50 Boka färdtjänstresa

112 SOS alarm

116 111 BRIS Barnens hjälptelefon

077-150 50 50 BRIS Vuxentelefon om barn

0200-21 20 19 Brottsofferjouren

113 13 Information vid kris eller olycka

020-50 50 50 Kvinnofridslinjen

116 000 116 000 Journummer för försvunna barn

0470-58 60 50 Psykiatrisk akutmottagning

11414 Polis

1177 Sjukvårdsupplysning

Lokala

Nationella

VIKTIGA TELEFONNUMMER



Markaryds kommun 
Tel: 0433-720 00 

Box 74 
285 22 Markaryd 

E-post: ks@markaryd.se

www.markaryd.se 

www.facebook.com/m arkarydskom mun 

www .i nstagram .com/markaryds. kommun 
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