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Vart 4:e år är det val i Sverige. 
2022 är valdagen söndagen 
den 11 september. Från 

och med den 24 augusti kan du 
förtidsrösta. I valet väljer du vilka 
partier och personer du vill ska 
företräda dig.

Det är tre val samtidigt:

VAL TILL RIKSDAGEN
Sveriges högsta beslutande organ. 
Riksdagen beslutar bland annat om 
lagar, myndigheter och budget för hela 
Sverige. 

VAL TILL REGIONERNA
Här tillhör vi Region Kronoberg. 
Regionen beslutar bland annat om 
sjukvård, kollektivtrafik, regional 
kultur.

VALMYNDIGHETEN
Valmyndigheten samordnar och ansvarar

för valet i hela landet. 

För att ta reda på mer om Sveriges olika val, 
Valmyndigheten samt årets val, följ QR-koderna

eller gå in på www.val.se. På val.se finns det
information i både text och bild.

Du kan även kontakta valupplysningen på 
telefonnummer 020-825 825.

VAL 2022

INFORMATION TILL PARTIER
På www.markaryd.se/val finns det även aktuell information som riktar sig till partier.

Markaryds kommun har nya 
lokaler för röstmottagning 
både för förtidsröstning och på 
valdagen.

På grund av skärpta krav kring 
valets säkerhet, tillförlitlighet och 
tillgänglighet har valnämnden 
i Markaryds kommun beslutat 
om nya lokaler för valets 
genomförande.

Samtliga röstnings- och 
vallokaler uppfyller nu krav för 
tillgänglighet. Lokalen är nåbar 
i markplan eller via ramp, god 
belysning och tydlig skyltning 
och parkering finns i närheten. 
För mer information kontakta 
valnämnden.

OM DU INTE KAN TA DIG TILL 
EN VALLOKAL
Om du inte själv kan ta dig till en 
röstnings eller vallokal finns det 
flera sätt att ändå delta i valet.

Färdtjänst och/eller ledsagning
Om du har färdtjänst och/eller 
ledsagning kan du boka detta för 
att kunna rösta. Tänk på att boka i 
god tid! Är du beviljad färdtjänst 
så kan du ringa och boka din 
resa vardagar klockan 09-12 på 
telefonnummer 0433-103 50.

Ambulerande röstmottagare
Du kan rösta med hjälp av 
ambulerande röstmottagare. Det 
är utbildade röstmottagare som 
kommer till dig med utrustning 
för att ta emot din röst precis 
som i en röstnings-eller vallokal. 
Boka ambulerande röstmottagare 
via valnämnden. Ambulerande 
röstmottagare kan komma till dig 
från och med den 24 augusti och 
till och med valdagen. 

För att vi ska hinna få in alla 
röster tar vi inte emot bokningar 
efter kl 14 på valdagen. Boka 
gärna ambulerande röstmottagare 
i god tid. På kommunens 
äldreboenden kommer de 
ambulerande röstmottagarna 

att besöka de som vill rösta vid 
samlade tillfällen. Prata med ditt 
boende för mer information.

Rösta via bud
Du kan rösta med hjälp av ett bud. 
Ett bud är en privatperson som 
måste ha fyllt 18 år. Budet får 
inte hjälpa dig att lägga ner 
valsedeln i kuvert utan ska 
bara ge dig valmaterialet och 
sedan ta med dina röster till en 
röstnings- eller vallokal. För att 
rösta med bud måste du alltså 
klara att själv genomföra valet, 
men du kan göra det i ditt hem. 
Vid budröstning måste ett vittne 
som fyllt 18 år intyga att du röstat 
självständigt. Var noga att ni 
följer alla instruktioner. Är någon 
uppgift fel underkänns rösten och 
ni måste göra om för att din röst 
ska få räknas. Bud som ska hjälpa 
någon att lämna in sin röst hämtar 
utrustning och instruktioner 
för detta i förtidsröstnings eller 
vallokaler.

VAL TILL KOMMUNERNA
Här hör vi till Markaryds kommun. Kommunen beslutar bland annat om skola och barnomsorg och 
äldreomsorg, men ansvarar också för tex lokala gator och vägar, kultur och fritid och ger stöd in i 
arbetsmarknaden.

Det är viktigt att du själv väljer vilket eller vilka partier du vill rösta på även om du kan behöva hjälp till 
lokalen eller med att hantera valmaterialet. Röstmottagarna är utbildade och har tystnadsplikt. De finns för 
att hjälpa dig och för att se till att valet genomförs säkert.

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela Sverige från och med 24 augusti.
Våra förtidsröstningslokaler är öppna olika tider och dagar för att möta olika behov.

RÖSTA I MARKARYDS KOMMUN

LOKALER FÖR FÖRTIDSRÖSTNING
Markaryds bibliotek, Kungsgatan 1
Öppettider med start onsdag 24 augusti:
Vardagar: 12:00-17:00
Lördagar och söndagar: 10:00-12:00

Strömsnäsbruks servicekontor, Lagastigsgatan 24
Öppettider med start onsdag 24 augusti:
Tisdagar: 14:30-17:30
Onsdagar:14.00-17:00
Torsdagar: 14.30-17:30

Hinneryds bibliotek, Hinneryds byaväg 7
Öppettider med start fredag 26 augusti:
Fredagar: 13:00-16:00

Verdandi i Traryd, Södra Stationsgatan 25
Öppettider med start måndag 29 augusti:
Måndagar: 14:30-17:30

FÖRTIDSRÖSTA
Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela Sverige från och med 24 augusti.
Våra förtidsröstningslokaler är öppna olika tider och dagar för att möta olika behov.

RÖSTA PÅ VALDAGEN 
På ditt röstkort står vilket valdistrikt och vilken vallokal du tillhör, det är där du i första hand ska rösta på 
valdagen. Eftersom vi bytt lokaler är det viktigt att du kontrollerar på ditt röstkort var du ska rösta.
På valdagen öppnar alla vallokaler klockan 08:00. Vallokalerna stänger klockan 20:00.

VALLOKALER PÅ VALDAGEN
Markaryd, Hunehallen, Östergatan 20
Hunehallen ligger i mitten av skolområdet. 

Timsfors, Folkets hus, Prästtorpsvägen 13

Strömsnäsbruk, Strömsnässkolans gymnastiksal,
Idrottsvägen 3B
Gymnasiksalen ligger i mitten av skolområdet

Traryd, Verdandi, Södra Stationsgatan 25

Följ skyltar och anvisningar till din lokal.

Läs mer!



Ansvarig för Embrace är 
kommunens säkerhetschef 
Bengt-Ove Olsson, vi ställde 
några frågor till honom om det nya 
systemet. 

Hur kom du i kontakt med 
EMBRACE?  
Det var när vi gjorde vår digitala 
studieresa inom ramen för projekt 
Initiativ trygghet 2021, då besökte 
vi besökte ett flertal kommuner 
i Stockholmsområdet. Ett par av 
dessa kommuner använde sig av 
systemet och vi fick en inblick i 
EMBRACE möjligheter. Vi såg att 
EMBRACE skulle öka vår förmåga 
i vårt brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Därför 
valde vi att åter lyfta frågan kring 
behovet av ett digitalt verktyg 
i processarbetet med Vision 
Strömsnäsbruk/Traryd 2030.  

Varför är den aktuella 
lägesbilden viktig? 
Lägesbilden är jätteviktig, det är 
utifrån den som vi planerar våra 
insatser, stora som små! Dessutom 
kommer det sannolikt en ny 
lag kopplat till kommunernas 
brottsförebyggande arbete 2023, 
där det ställs krav på kommunerna 
att ha en aktuell lägesbild med 
tillhörande åtgärdsplan.  
Om vi ser att det finns ett område 

där det återkommande 
rapporteras in någon 
typ av skadegörelse, 
då är det något som vi 
behöver titta närmare 
på och se om det är 
något förebyggande 
som vi kan göra för 
att det inte ska hända 
igen. Det är därför 
det är så viktigt att 
man som privatperson 
använder sig av 
felanmälan när man 
är ute! Vi vet inte 
alltid var eller om 
det händer saker, 
men rapporterar 
allmänheten in, då kan vi snabbare 
göra någonting åt det som har 
inträffat. 

Kommunen har redan ett 
synpunktssystem som heter Säg 
vad du tycker, vad är skillnaden 
mellan Säg vad du tycker och 
Felanmälan? 
Tanken med Säg vad du tycker 
är just det som namnet antyder, 
en möjlighet att säga vad du 
tycker eller lämna en åsikt om 
någonting.  Säg vad du tycker 
används idag i stor utsträckning 
för felanmälningar, vilket vi 
nu vill ändra på genom att 
införa och erbjuda möjlighet till 

felanmälan. Genom införandet 
av felanmälningstjänsten ökar 
medborgarnas möjlighet till 
delaktighet och påverkan. 
Anmälan kopplas när den kommer 
in dessutom direkt till ansvarig 
handläggare för åtgärd. 

För att gå direkt till Felanmälan, 
kan du scanna QR-koden  

eller gå direkt till 
www.markaryd.se/
felanmalan. 

Det går även bra att kontakta 
Kontaktcenter på 0433-720 00. 

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete

Vi arbetar sedan ett par 
veckor tillbaka internt i 
Markaryds kommun med 

ett nytt verktyg, EMBRACE, med 
syfte att skapa förutsättningar för 
prioriteringar kring kommunen 
trygghetsskapande arbete. 

Verktyget vi använder ger 
användarna möjlighet att med 
stöd av digital karta rapportera in 
händelser, som exempelvis klotter, 
skadegörelser, trasig belysning, 
inbrott, otrygga platser med mera. 
Inrapporteringarna sammanställs i 
en lokal lägesbild. 

Samtidigt har vi även driftsatt en 
extern felanmälningstjänst där du 
som medborgare har möjlighet 
att rapportera in fel eller brister 
som exempelvis berör klotter eller 
skadegörelse, motionsslingor och 
idrottsplatser, vinterväghållning 
eller skötsel av grönytor. 

VILKA RAPPORTERAR IN? 
Till EMBRACE är flera 
rapportörer kopplade som 
exempelvis fastighetsskötare, 
räddningstjänst, rektorer, 

Polisen, bevakningsföretag, 
fastighetsbolag med flera. 
Verktyget möjliggör för 
kommunens operativa-BRÅ 
att genom analys och stöd av 
digitalkarta kontinuerligt kunna få 
en aktuell lägesbild som baserar 
sig på det som rapporteras in i 
systemet. 

KONTAKTCENTER - 
ALLMÄNHETENS MÖJLIGHET 
ATT PÅVERKA 
Kontaktcenter i Markaryds 
kommun hanterar rapportering 
från allmänheten. I första hand vill 
vi att man gör felanmälan kring 
sådant som är att betrakta som 
behov av skyndsamma åtgärder 
eller inträffad skadegörelse, 
genom att göra felanmälan. Vi 
ser helst att du i första hand 
felanmäler genom vår nya e-tjänst 
”Felanmälan” eller genom att 
ringa till kommunens växel.  
Det som berör skadegörelse 
och brott och som kommer in 
genom felanmälan tar sedan 
Kontaktcenter emot och lägger in 
i Embrace.  

I felanmälan ser vi gärna att 
du lägger in platsen/positionen 
kopplat till den plats som 
felanmälan avser.  Gör du 
Felanmälan när du är vid en annan 
plats eller genom din dator, går 
det bra att lägga in kartpositionen 
manuellt. Du kan även ladda upp 
bilder som hör till din felanmälan.

HUR VET JAG VAD JAG SKA 
RAPPORTERA IN? 
När du kommer in i Felanmälan 
så får du välja vad det gäller, 
exempelvis gator och skyltar, 
vinterväghållning, trafik och 
parkering, med mera, efter det får 
du beskriva vad felanmälan berör 
och även platsen.  

När Kontaktcenter lägger in din 
felanmälan som en rapportering i 
Embrace, ser de även till att den 
är  anonym.

MÖJLIGHETER FÖR DIG ATT PÅVERKA OCH 
UPPMÄRKSAMMA I MARKARYDS KOMMUN 

Bild 1: Lisa Karlsson och Ida Johansson på kommunenns Kontaktcenter
Bild 2: Säkerhetschef Bengt-Ove Olsson visar upp Embrace

FOTOTÄVLING
Som en del i kommunens digitalisering har Markaryds kommun valt att köpa in två solcellsdrivna 
avfallskomprimerande kärl som ska placeras i den offentliga miljö. Kärlen övervakar fyllnadsnivån via 
en molntjänst, komprimerar avfallet för färre tömningar vilket medför minskat behov av plastpåsar och 
transport till kärlet.

Istället för att ha svarta soptunnor satsar vi på att ha en panoramabild på vackra platser i kommunen, 
närbilder på vilda djur, blommor eller liknande. Bara fantasin sätter gränserna! Därför bjuder vi nu in dig att 
skicka in fotografier som kan pryda våra nya kärl. Allmänheten kommer att rösta om två vinnande bidrag 
efter sommaren.

Skicka ditt bidrag till annica.hegefeldt@markaryd.se senast den 31 augusti 2022. Märk mejlet med 
Fototävling 2022. Du kan tävla med flera bilder, men skicka dem i separata mejl. 
Glöm inte att i varje mejl ange ditt namn och hur vi kan nå dig. Skriv också var bilden är tagen.

Läs mer genom att scanna QR-koden,
eller gå in på www.markaryd.se/fototavling



Hej

Mitt namn är Thomas Wiking och jag jobbar som Verksamhetsutvecklare på biblioteken i Markaryds 
kommun. Jag började jobba på biblioteket i Markaryd 2017. Innan dess jobbade jag tio år på biblioteken i 
Osby kommun, där jag fortfarande bor med min sambo, dotter och katt. 

Under min uppväxt i Lönsboda funderade jag mycket över vad jag ville bli. Bibliotekarie var kanske inte det 
självklara valet men det ena ledde till det andra och jag ångrar inte för en sekund mitt val av utbildning/yrke. 
Jag tycker att den mix arbetsvardagen på ett bibliotek erbjuder är fantastisk. Den mix jag tänker på är den att 
vi både får träffa och vara en positiv faktor för kommunens barn, unga och vuxna samt att vi dagligen omges 
av böcker, kunskap och information.

En av de vanligaste frågorna jag får utav barn är om jag läst alla böcker på biblioteket. Jag önskar att jag 
kunde svarat ja men svaret blir tyvärr nej. Även om jag läser mycket så spenderar jag mycket tid med 
familjen plus att jag på fritiden gärna lägger tid på Round Table, springa samt att jag är en inbiten tv-
spelsfantast.

På biblioteken i Markaryds kommun ligger vi i startgroparna för ett nytt projekt kallat HEJ BIBBLAN. 
Vi vill i detta projekt göra biblioteken mer synliga i kommunen 
så att fler utav er får upp ögonen för allt vi har att erbjuda: en 
trevlig lokal ni kan besöka med hela familjen eller använda som 
studieplats, vi erbjuder digital hjälp och utskriftsmöjligheter, vi 
anordnar babysagostunder, sagostunder och föreläsningar, ni kan 
läsa dagstidningar här och vi lånar ut tidskrifter, böcker, ljudböcker, 
e-böcker, tv-spel, brädspel med mera. Biblioteken i Markaryds 
kommun är MERÖPPNA för alla över 18 år, varje dag kl 07-22 
(efter påskrivet avtal). Ni får alla gärna komma med tips och förslag 
hur vi eventuellt kan spela en större roll i just era liv.

Välkomna in till era bibliotek
Thomas Wiking

EN HÄLSNING FRÅN...

Hela programmet hittar du på: upplev.vaxjo.se/scensommar

Scensommar

Fri entré
I SAMARBETE MED:  REGION KRONOBERG / ALVESTA KOMMUN / LESSEBO KOMMUN / 
LJUNGBY KOMMUN / TINGSRYDS KOMMUN / UPPVIDINGE KOMMUN / ÄLMHULTS KOMMUN

Sc
enkonst för liten och sto

r
MENY

Våffla med sylt och grädde 35 kr
Kaffe      10 kr
Te       10 kr
Lingondricka     10 kr
Cola Nygårda 33 cl    10 kr
Cola Nygårda light 33 cl   10 kr
Fanta exotic på burk   15 kr
Fanta orange på burk   15 kr 

GLASS
1 kula 20 kr
2 kulor 25 kr
3 kulor 30 kr
Extra kula   5 kr

www.markaryd.se/vafflan

ÖPPETTIDER
Varje dag

10-18

Adress: Fågelvägen 2, 287 33  
     Strömsnäsbruk

Från och med måndagen den 20 juni är du välkommen till Café Våfflan vid 
Vandrarhemmet i Strömsnäsbruk.

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 diskuteras 
bland samtliga föreningar i den norra delen av vår kommun. Idén är att i två etapper 

skapa ett socialt företag på Vandrarhemmet.
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