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FÅR MAN LÄMNA TRÄDGÅRDSAVFALL I SKOGEN?
Nej, det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogen, i ett allmänt grönområde eller på någon annans mark. Det 
räknas som nedskräpning vilket är ett miljöbrott. Avfallet kan locka till sig skadedjur i både din och grannes trädgård. 

Trädgårdsavfall innehåller mycket näring som läcker ut till närliggande vattendrag som kan leda till syrefattighet i 
vattnet men kan också medföra översvämning. Detta kan leda till att träd i området dör och riskerar att falla omkull 
på förbipasserande. 

När avfallet bryts ner uppstår en dålig lukt i närområdet som kan störa dig och dina grannar. Nedbrytningen drar 
även till sig skadedjur som råttor och spanska skogssniglar (så kallade mördarsniglar). En ökad näringstillförsel till 
ett området främja nässlor och kirskål. 

Markaryds kommun arbetar för tillgängliga och välkomnande naturområden. Men om naturen används för upplag, 
trädgårdsavfall och sten- och rishögar blir det svårare för alla att ta del av naturen. Att ta hand om avfallet kostar 
mycket pengar för kommunen och i slutändan dig som skattebetalare. Pengar som skulle kunna användas till något 
annat. 

TRÄDGÅRDSKOMPOST OCH KOMPOST FÖR MATA VFALL 
Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården och du behöver inte anmäla detta till kommunen. 
Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Tänk på att placera komposten på ett 
bra ställe så att du inte stör dina grannar. 

Om du vill kompostera ditt matavfall krävs en anmälan till kommunen, den hittar du på vår hemsida. 
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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. 



ÅRETS TRYGGHETSMÄTNING 
Vilka problem ser medborgarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta 

kommer polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning. 

73 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, 

har under sendommaren fått brev av polisen och sin kommun. 

Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna 

har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens 

och kommunens kommande arbete. 

- Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet 

av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi 

har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och 

samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät 

hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, 

ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas 

uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den. 

Mats Trulsson 
- Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem

i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas 

för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

Enkäten har tidigare skickats ut och i dagarna skickas även en påminnelse ut. 

VID FRÅGOR OM UNDERSÖKNINGEN 
Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd. 

Telefonnummer 010-56 20 200. 

FÅ HJÄLP MED ATT BOKA TID FÖR 
VACCINATION MOT COVID-19 
Har du eller någon i din närhet inte tillgång till digitala verktyg, 

inte svenskt personnummer eller svårighet med språket? 

Regionen har ett telefonnummer där du kan få hjälp att boka 

en vaccinationstid. Ring 0470-58 60 00. 

Vid behov ta hjälp av en anhörig som kan ringa in på svenska eller engelska. 

Tala in ditt telefonnummer och ange om du behöver tolk. 

Region Kronobergs callcenter ringer upp dig inom en vecka. 

Bokning sker i första hand på internet. 

De tider som finns på webben är de som är tillgängliga. 

Callcentret kan inte hjälpa de som redan är inbokade 

( exempelvis med ombokning) utan hänvisar då till 

vaccinationsplatsen. Likaså kan man heller inte svara på 

medicinska frågor. 
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STRÖMSNÄSBRUK/TRARYD 2030 
Under hösten startar en intensiv och spännande kommunövergripande insats för att skapa en mer attraktiv och trygg 
norra kommundel. Projekt Initiativ trygghets slutrapport pekade på att, trots att mycket har gjorts, så finns det ett fortsatt 
behov av att utveckla det trygghetsskapande arbetet i Markaryds kommun. Genom bred och regelbunden kommunikation 
och dialog med kommuninvånare och verksamma i och inom kommunen ska vi tillsammans skapa ett Markaryds 
kommun som man bor, lever och verkar tillsammans i. För det är tillsammans som vi gör varandra bättre - Oavsett var 
i kommunen man befinner sig. 

Detta arbete är inte enbart ortöverskridande, utan även förvaltningsöverskridande. Det betyder att det inte är en eller två 
förvaltningar på Markaryds kommun som arbetar med det här, utan det är samtliga förvaltningar. 
En viktig samverkan sker även tillsammans med andra myndigheter, näringsliv, 
fastighetsägare och civilsamhället. 

PROCESS, INTE PROJEKT 
Syftet med Strömsnäsbruk/Traryd 2030 är att utveckla och samordna 
ett övergripande, strategiskt och långsiktigt trygghetsskapande arbete 
i Markaryds kommun. Genom att samordna våra 
kommunala verksamheter kan förutsättningar skapas för dialog, 
samverkan och gemensamma arbetsplattformar mellan 
alla aktörer och invånare i kommunen. 

Detta arbete ska vara inkluderande och bedrivas utifrån ett tydligt invånarperspektiv. 

Målet med Strömsnäsbruk/Traryd 2030 är att samhällena i norra kommundelen ska upplevas som: 
• attraktiva och trygga • en plats för de som vill ha en bra skola och god omsorg
• trivsamma • en tätort med ett aktivt och levande kultur- och föreningsliv
• levande samhällen med ett blomstrande näringsliv
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EUROPEISKA MOBILITETSVECKAN 
BLI EN CYKELVÄNLIG ARBETSPLATS OCH FAMILJ 
Cykelvänlig arbetsplats i Markaryds kommun är en utmärkelse till alla arbetsplatser som gör det lätt för anställda att välja 
cykeln, både till/från arbetet och i tjänsten. Utmärkelsen ger arbetsplatsen stärkt image samt ökar möjligheten till 
vardagsmotion för de anställda vilket påverkar deras hälsa positivt. Att bli en cykelvänlig arbetsplats kostar inte. Bara lite 
extra energirik trampkraft. 

Som ett stöd i ert arbete finns det en checklista med ett antal kriterier fördelade på tre nivåer, 1-3 stjärnor. Uppfyller din 
arbetsplats någon av nivåerna får ni ett diplom som visar hur cykelvänliga ni är. 

Vi har även tagit fram ett bingo för Cykel vänlig familj. Kryssa i så många bingorutor som möjligt och få ett diplom. 
På www.markaryd.se/cykelvanlig kan du läsa mer om utmärkelserna Cykelvänlig arbetsplats och Cykelvänlig familj och 
ladda ner checklistor och bingo. 

KLIMAT- OCH ENERGIRÅDGIVAREN TIPSAR 
Föreläsning: Elbil - varför och vilken?

Den 22 september klockan 18:00-19:00 håller Fredrik Sandberg, chefredaktör för tidningen Elbilen i Sverige i 
föreläsningen Varför elbil? Och vilken modell passa mig? Fredrik kommer att berätta om räckvidd, pris och prestanda. 
Läs mer på www.markaryd.se. 

e Energimyndigheten



HA PÅ DE SKEPTISKA GLASÖGONEN 
Markaryds kommun vill påminna om att ha på dina "skeptiska glasögon", eftersom det flaggas från olika håll att 

bedrägerier mot bland annat äldre personer 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 förstås alltid polisanmäla. 

En återkommande bluffmetod är att man påstår sig vara från Markaryds kommun, eller att man arbetar på uppdrag av 

Markaryds kommun. Vid de tillfällen då vi anlitar någon extern aktör kommer vi alltid att kontakta dig som privatperson 

via brev innan detta sker. 

Nedan listas några exempel på bluffmetoder: 

påstår sig vara barnbarn eller annan släkting 

påstår sig vara polis eller annan myndighet 

påstår sig vara från Svenska kyrkan eller Röda korset' 

påstår sig vara från, eller arbeta på uppdrag av Markaryds kommun 

ficktjuv som ber om hjälp med vägvisning 

SCB:S MEDBORGARUNDERSÖKNING 2021 
Snart så är det dags för Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Utskicket sker mellan den 6 och 14 

september. 

VI VILL VETA VAD DU TYCKER 

Markaryds kommun vill veta vad kommuninvånarna tycker om Markaryd. 

Vi hoppas att så många som möjligt av de Markarydsbor som slumpas fram vill 

ägna tio minuter åt att besvara frågorna som berör kollektivtrafik, fritidsmöjligheter, 

trygghet och annat. 

Ju fler som deltar - desto större och pålitligare blir det statistiska underlaget. 

Du förblir förstås anonym! 

På SCB:s hemsida finns mer information, kompletterande information 

kommer även i brevform från SCB. 

Tack för att du medverkar. 

Hej, 

Jag heter Patrik Eurenius och arbetar som ekonomichef på Markaryds kommun. Sedan i mitten av augusti är jag även 

utsedd till t.f. kommunchef vid sidan av mitt ordinarie uppdrag. 

Jag är född och uppvuxen i Uddevalla. Som ung vuxen tog högskolestudier mig upp till Karlstad, där bodde jag sedan 

kvar i närmare 20 år. Efter de tjugo åren ropade västkusten åter på mig, vilket förde mig till Halmstad där jag idag bor 

tillsammans med min fru. 

Min fritidfritidsintressen rör sig mycket kring olika former av träning, alltifrån att besöka gymmet till att ge mig ut i 

naturen på cykel. Spelar Färjestad ishockey, kan man även räkna med att man hittar mig antingen i publikhavet, eller 

framför tv:n med entusiastiska hejarop. 

Mina tidigare nämnda uppdrag vid Markaryds kommun innefattar att fullfölja arbetet kopplat till visionsarbete, 

värdegrundsarbete, och att styra in oss mot ett mer processtyrt arbetssätt. 

Med vänliga hälsningar 

Patrik 
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SOCIAL SAMVARO - SEPTEMBER 

MARKARYD 
Mellangård 
onsdag 1/9 Bingo 

måndag 6/9 SPF bjuder på tårta och underhållning. 

Endast anmälda 

onsdag 8/9 SPF bjuder på tårta och underhållning. 

Endast anmälda 

måndag 13/9 Tipspromenad 

onsdag 15/9 Bowling 

måndag 20/9 Golf 

onsdag 22/9 Spel 

måndag 27/9 Bingo 

onsdag 29/9 Trivselresa till Hovs hallar 

Bussen går från Mellangård klockan 10:30. 

Anmäl dig senast 20/9 till Sofia. 
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Solhäll 
torsdag 2/9 Bingo 

tisdag 7 /9 SPF bjuder på tårta och underhållning. 
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Endast anmälda 
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torsdag 9/9 SPF bjuder på tårta och underhållning. 

. 

Endast anmälda 

tisdag 14/9 Femkamp 

torsdag 16/9 Tipspromenad 

tisdag 21/9 Trivselresa till Smålandet Markaryds älgsafari, begränsat antal platser. 

Anmäl dig senast den 9/9 till Sofia eller Annsi. 

torsdag 23/9 Bingo 

tisdag 28/9 Yatzy 

torsdag 30/9 Golf 

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 0433-720 36 eller 

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



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 
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