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I Markaryds kommun finns alltid fantastiska möjligheter till naturnära utflykter, såväl kortare som 
längre. På Stationshuset i Markaryd Drottninggatan 1, kan du låna en cykel och ge dig ut på 
upptäcksfärd i komunen.

Det finns fyra cyklar och de går att hyra från tre timmar upp till tre dagar.

BEHÖVER DU TIPS PÅ UTFLYKTSMÅL?
Besök www.markaryd.se/upplevelsekarta 
eller hämta en fysisk karta på kommunhuset eller på Stationshuset.

Det var under arrangemanget Hackaton hösten år 2020 som idén började ta form

RE:BYGG - MÖJLIGHETERNAS MARKARYD

NJUT AV SOMMAREN I MARKARYD

DÅTID
Under 2020 arrangerades ett Hackathon där företag lämnade in spillmaterial som studenter i sin tur skapade nya Under 2020 arrangerades ett Hackathon där företag lämnade in spillmaterial som studenter i sin tur skapade nya 
produkter av. Under detta arrangemang uppstod en diskussion om byggspill och återbruk av byggmaterial med några 
lokala byggbolag. De menar att mycket material slängs i onödan. Idag går spillmaterial till förbränning eller till en 
deponi, detta gör man på grund av att byggföretagen själva inte har möjlighet att lagerhålla materialet. Lösningen man 
kom fram till var återbruk - Om en lokal entreprenör skulle satsa på att öppna ett återbruk av byggmaterial i Markaryd 
skulle materialet kunna säljas istället för att slängas bort.

NUTID
Nu har c/o Markaryd, med stöd av Markaryds kommunNu har c/o Markaryd, med stöd av Markaryds kommun
sökt och beviljats bidrag från Leader Linné Småland 
för att starta upp projektet Re:Bygg Markaryd. 
Syftet med projektet är att underlätta och undersöka möjligheten för försäljning av återbrukbart byggmaterial. Allt från 
fönster, toalettstolar, tegel, kantstött gips till trärester. Idag finns det en lokal aktör som är intresserad av att öppna upp 
en pilotverksamhet under hösten.

FRAMTID
Dagen då en återbruksdepå slår upp sina portar öppnas samtidigt möjligheten för flera nya arbetstillfällen upp. Inte Dagen då en återbruksdepå slår upp sina portar öppnas samtidigt möjligheten för flera nya arbetstillfällen upp. Inte 
enbart genom driften av depån, utan även genom att man skapar ett underlag för både nya affärsidéer och entreprenörer.



MER INFORMATION
www.polisen.se/bostadsinbrott 
www.stoldskyddsforeningen.se 
www.samverkanmotbrott.se

KONTAKTA POLISEN
Ring 112 i nödsituation
För övriga ärenden, ring 114 14

För aktuell information om  vaccination besök www.1177.se 
eller ring 0470-58 80 00.

VACCINATION I FAS 4
I Markaryds kommun utförs vaccinationer av 
personer i fas 4 av Gränsbygdskliniken.
Oavsett vilken vårdcentral du är skriven på i 
kommunen ska du kontakta dem när det rör 
vaccination mot covid-19.

TID OCH PLATSTID OCH PLATS
Tidsbokning sker via 1177.se eller 0433-123 46.
Vaccinationen sker i Nibehallen, Järnvägsgatan 17.

UNDVIK INBROTT, ÄVEN UNDER SEMESTERN

BOKA TID FÖR VACCINATION MOT COVID-19

Oavsett om du ska åka iväg på en dagstur eller en lägre resa så vill du med största sannolikhet inte mötas av någon 
oväntad överraskning när du kommer hem. När du åker på semester eller av annan anledning är bortrest en tid är det 
därför bra att vidta vissa åtgärder för att minska risken för inbrott. 

TIPS INFÖR RESAN
• Gå med i eller starta Grannsamverkan i ditt
   bostadsområde.
• Ha godkända lås på ytterdörr, balkongdörr och altandörr.
• Fönster ska vara stängda och reglade. Lågt placerade
   fönster bör ha lås.
•• Om du har larm ska hela huset vara larmat, inte bara
   nedervåningen.
• Förvara inte stegar på tomten. 
   Den kan underlätta för någon obehörig som vill ta sig in.
• Använd timers till både ute- och inomhusbelysning
• Lämna saker framme på tomten, på det viset så ser det ut
   som att någon är hemma.
•• Dra inte för gardiner och persienner.
• Be grannen att ta hand om posten.
• Ta bort eventuella insynsskydd vid fönster, ingångar och
   altan. Det förhindrar inbrottstjuven att ta sig in ostört.
• Installera utomhusbelysning med rörelseaktivering.
• Var försiktig med vad du lägger ut i sociala medier. Lägg
   inte ut bilder och berätta var du befinner dig.
•• Lämna inte värdesaker framme.  
• Ställ ut en tom mjölkkartong på köksbordet eller 
   ha radion på.
• Vidarekoppla din telefon till någon släkting eller bekant.
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BE GRANNEN OM HJÄLP ATT...
• Tömma brevlådan.
• Klippa gräsmattan.
• Lägga hushållssopor i ditt sopkärl.
• Emellanåt ställa sin bil på din uppfart.
• Gå en runda i din trädgård för att se om något ligger
   framme som inte funnits där innan (t ex en tidning   framme som inte funnits där innan (t ex en tidning
   framför dörren, en sten på sopkärlet eller en omkullvält
   trädgårdsstol).
• Tända och släcka inomhusbelysningen samt dra upp och
   släppa ned persienner.
  

Vill du veta mer om
Grannsamverkan 
i Markaryds kommun?

Kontakta
Anders Buene, 114 14

KÄLLOR
www.polisen.se
www.trygghansa.se







Jag heter Ola Borgstedt och är uppvuxen i Markaryd under 1960- och 70-talet. Efter skola och utbildning, blev det 
arbete i Bjärnum, flytt till Belgien och senare Stockholm, men är nu sedan 10 år tillbaka på fädernegården i Boda 
utanför Markaryd. Mitt första arbete var som radio-TV-handlare i Bjärnum och senare även i Markaryd och 
Hässleholm. Arbetslivet fortsatte med radiotillverkning i Hongkong, komponenttillverkning för bilindustrin i Belgien 
och därefter ansvarig för en rikstäckande data-IT-kedja med bas i Stockholm. 

Datorer och elektronik-prylar har alltid legat mig varmt om hjärtat, men på senare år har det blivit allt svårare, även för Datorer och elektronik-prylar har alltid legat mig varmt om hjärtat, men på senare år har det blivit allt svårare, även för 
den bäste, att hänga med i alla nya produkter, program och användningsområden. Mycket av alla våra ärenden som 
förr skedde med hjälp av brev, eller ringa ett samtal, skall numera skötas via dator och appar i mobiltelefonen, och 
dessutom trådlöst. Även TV:n har blivit ”datoriserad” och kommunicerar nu ofta via fiber med många olika funktioner 
i våra TV apparater. 

Markaryds kommuns satsning på ”Fixar IT-tjänsten” syftar till att hjälpa och bistå personer över 65 år att komma igång 
och använda sin telefon, TV, dator eller liknande apparat. 

Exempel kan vara :Exempel kan vara :
- Uppstart och handhavande av TV, telefon, dator eller liknande.
- Komma igång med viktiga appar och nya funktioner
- Hitta rätt på kommunens (och regionens ?) hemsida med alla dess tjänster och utbud.
- Information och konsumentråd om digital teknik och apparater.

Tjänsten är kostnadsfri för kommuninnevånare från 65 års ålder. 
Eventuellt material som sladdar och liknande får du betala själv.

Du kan nå mig på telefonnummer 0433-738 82 vardagar mellan 09.00 och Du kan nå mig på telefonnummer 0433-738 82 vardagar mellan 09.00 och 11.00. 
Tjänsten är deltid och jag kommer att jobba på så fort det går. 

Välkommen att höra av dig så bokar vi in en tid.

Det är med stor glädje och stolthet vi kan berätta att Markaryds kommun nu erbjuder alla seniorer 
möjligheten att helt kostnadsfritt kunna utnyttja den nya Fix-IT-tjänsten!

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, 
nedan kan ni se en hälsning från honom.

FIX-IT HJÄLPER TILL MED
•• Felsökning när något inte startar eller fungerar som det ska
• Komma igång/uppstart av utrustning och nya funktioner
• Information /konsumentråd om den digitala tekniken

                                                                             

SÅ GÅR DET TILL
Tjänsten är helt gratis, men du får själv bekosta 
eventuella materialkostnader (t.ex. 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 TRYGGHETFÖR 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. 

NY IT-SERVICE FÖR SENIORER
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MARKARYD
Mellangård

måndag 5/7 Vi går ner till Getesjöns badplats och tar med oss fika.
onsdag 7/7 Korvgrillning kl 12.00. Anmäl dig till Sofia eller Therese senast Fre 2/7.
måndag 12/7 Bingo 
onsdag 14/7 Golf
tisdag 20/7tisdag 20/7 Musikunderhållning av Bolmsö Old Stars som berättar om och sjunger låtar 
av Edith Piaf. Anmäl dig till Sofia då det är begränsat antal platser, senast Tors 15/7.
onsdag 21/7 Bingo
måndag 26/7 Semesterstängt
onsdag 28/7 Semesterstängt

STRÖMSNÄSBRUK
Solhäll

torsdag 1/7torsdag 1/7 Yatzy
tisdag 6/7 Tipspromenad
torsdag 8/7 Bingo
tisdag 13/7 Golf
torsdag 15/7 Korvgrillning kl 12.00. Anmäl dig till Sofia senast Tis 13/7.
tisdag 20/7 tisdag 20/7 Vi tar trivselbuss till Mellangård i Markaryd för att lyssna på Bolmsö Old 
Stars. De berättar om och spelar låtar av Edith Piaf. Avresa från Solhäll kl 13.00. 
Anmälan senast 12/7 till Sofia eller Annsi. Obs! Begränsat antal platser!
torsdag 22/7 Golf
tisdag 27/7 Bingo
torsdag 29/7 Semesterstängt 

För att delta på Social samvaros aktiviteter ska du vara vaccinerad mot Covid-19. 
Håll avstånd, sprita händerna och stanna hemma vid minsta symptom!

Med reservation för ändringar.
Vid frågor/anmälan ring Sofia 0433-72036 eller

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

SOCIAL SAMVARO - JULI

Drop in
13.30-16.00 om 
inte annat står 
skrivet i 

programmet



Markaryds kommun 
Tel: 0433-720 00 

Box 74 
285 22 Markaryd

E-post: ks@markaryd.se 

www.markaryd.se
www.facebook.com/markarydskommunwww.facebook.com/markarydskommun
www.instagram.com/markaryds.kommun




