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Utflykter från Kamprads stiftelse som vi fick ta del av 2019 är minnen jag alltid 
kommer att bära med mig. Ett specifikt minne är när jag berättade för en dam på 85 år 
att vi skulle på ett restaurangbesök. Vi skulle ut och äta en god lunch och fika. Damen 
blev så oerhört glad över att få komma ut på restaurang. Kvällen före utflykten ber hon 
mig att hjälpa henne ta fram de finaste kläder hon har. Hon skulle även ha ett par 
klackskor, utan alldeles för hög klack samt rött läppstift till. På utflykten var vi omkring 
20 personer. Damen var så glad och lycklig, hon hade ett leende på läpparna hela dagen. 
Efteråt pratade hon länge om den här upplevelsen. Efteråt pratade hon länge om den här upplevelsen. 
Att få se glädjen, lyckan och uppskattningen våra äldre visar för något så litet gör 
mycket för en som människa, man lär sig att uppskatta och värdesätta livet i sig och det 
man själv har på ett annat vis. Pranvera Mustafa, undersköterska, Markaryds kommun

Asta har en demenssjukdom. Asta glömmer att hon precis druckit kaffe. Hon glömmer 
var hon har sitt rum. Hon minns inte hur man använder en tandborste. Och hon vet inte 
alls vilket år det är. Men när Asta ser mig så ler hon. Hon ler för att hon känner igen mig, 
hon ler för att jag gör henne glad. Asta vet inte vad jag heter men hon vet, hon bara vet 
att jag är hennes vän. Jag är en stolt undersköterska för att jag kan få en människa som 
tappat minnet, att minnas mig. /Marie Bydemar. Undersköterska, Markaryds kommun 

De starkaste upplevelserna som jag har fått på mitt jobb är när vi gör något extra på 
arbetsplatsen för våra äldre. Till exempel anordnade vi en grillkväll och en pizzakväll på 
avdelningen. Jag minns hur uppskattat det var och hur otroligt glada alla var att det 
hände något utöver det vanliga. Speciellt minns jag en man som i vanliga fall inte är så 
pigg och brukar vara lite dyster. Han sken upp som en sol och skålade med alla och 
sjöng massa sånger, han fick igång alla så det blev riktigt festligt. Han hade ett leende på 
läpparna i flera dagar och slutade inte prata om dessa kvällar. Ibland krävs det inte 
mycket för att göra någon eller några så glada, jag blir fortfarande glad bara jag tänker mycket för att göra någon eller några så glada, jag blir fortfarande glad bara jag tänker 
på det! / Elin. Undersköterska, Markaryds kommun 

STOLTA UNDERSKÖTERSKOR BERÄTTAR

ALLT DU BEHÖVER VETA FINNS PÅ SSAM.SE

Tänk på att hämtdagarna kan variera under midsommarveckan. På vår webbplats hittar du aktuell information om när 
sophämtningen sker hos dig, detaljer om ditt abonnemang samt öppettider på återvinningscentralen. Håll dig gärna 
uppdaterad via vår digitala kundinformation och sociala medier, så är du säker på att bli påmind om allt som rör din 
avfallshantering. 

Kontakta vår kundtjänst om du har några frågor. 

SSAM önskar dig en SSAM önskar dig en 
Glad midsommar!

SSAM Kundtjänst: 0470-59 95 00



Nu har Markaryds kommun en energi- och klimatrådgivare. En energi- och klimatrådgivaren ger dig råd och 
vägledning kring hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina 
energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över 
olika alternativ och de känner till de lokala förhållandena där du bor. Rådgivningen är en kostnadsfri och 
kommersiellt oberoende tjänst. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från 
Energimyndigheten.

VEM KAN VÄNDA SIG TILL ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVAREN?
PrivatpersonePrivatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och 
organisationer är alla välkomna att få stöd och råd.

MÅNGA VÄGAR TILL GODA RÅD
För att komma i kontakt med energi- och klimatrådgivaren kan du ringa, e-posta eller komma på besök. Du kan också 
hitta information om energi- och klimatrådgivning på www.markaryd.se

Jag som är energi- och klimatrådgivare i Markaryds kommun heter Annica Hegefeldt. Du kan
kontakta mig på 0433-720 57 eller via mejl annica.hegefeldt@markaryd.se

EXEMPEL PÅ HUR JAG KAN HJÄLPA DIGEXEMPEL PÅ HUR JAG KAN HJÄLPA DIG
• Hur du kan minska din energianvändning i ditt hem
• Vilka för- och nackdelar det finns med olika uppvärmningssystem
• Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el
• Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt
• Vilka lampor finns det på marknaden och hur du kan inreda med ljus efter dina behov
• Vilka aktuella bidrag och stöd finns det att söka på energiområdet
•• Vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser

Kan inte jag svara på dina frågor tar jag med den till vårt regionala nätverk för energi- och klimatrådgivare och 
återkopplar till dig.

Varje sommar anordnar Markaryds kommun feriepraktik för ungdomar mellan 15 och 17 år inom kommunens 
olika verksamheter. Det är viktigt att alla ungdomar får möjligheten att arbeta under sommaren. Det är ett perfekt 
tillfälle att tjäna lite extra pengar samtidigt som man får erfarenhet och meriter från arbetslivet som man har nytta 
av hela livet.

UNGDOMAR KAN
För trettonde året i rad erbjuder Markaryds kommun ungdomar, att som feriepraktik arbeta med sina rättigheter, 
inflytande och engagemang. Projektet kallas Ungdomar Kan.

Istället för traditionell kommunal feriepraktik, går man en tre veckor lång interaktiv kurs för att lära sig mer om Istället för traditionell kommunal feriepraktik, går man en tre veckor lång interaktiv kurs för att lära sig mer om 
sina rättigheter, inflytande och engagemang. 

CULTUR CREW
Lär dig grunderna som kulturarrangör. 
Här får man lära sig presentationsteknik, enkel scenteknik och arrangörens ABC. Vi gör även studiebesök och 
tillsammans i ditt Kultur Crew planerar och genomför man ett arrangemang i kommunen. 

Här får man chansen att lära sig vad som är viktigt för en arrangör och vägen till ett gott samarbete.

KLIMAT- OCH ENERGIRÅDGIVNING

FERIEPRAKTIK I MARKARYDS KOMMUN



RENOVERINGSPROJEKT I KOMMUNENS SKOLOR
SPORRSMEDEN 1 - NY FÖRSKOLA   
En del markarbeten är utförda och justering av ytan där byggnaden skall placeras är gjord. Med detta klart har nu har 
arbetet av att forma inför grunden påbörjats. Mycket kommer hända inom snar framtid och till nästa år har 
Strömsnäsbruk en ny förskola.
 
MAGISTERN 1 - MATSALSBYGGNAD RENOVERING / TILLBYGGNADMAGISTERN 1 - MATSALSBYGGNAD RENOVERING / TILLBYGGNAD
Renovering av matsalen pågår för fullt och går man förbi kan man skymta tillbyggnationen och de nya fasadskivorna 
som håller på att sättas upp. Inomhus har några nya väggar tillkommit, golvet börjar ta form och serveringsdiskens 
grund är på plats. Mycket annat har även gjorts och mycket är på gång. Renoveringen skall vara klar till sommaren och 
till höstterminen har eleverna på Markaryds skola en nyrenoverad matsal att äta i.

JUNIBACKEN - INVÄNDIG RENOVERING
Junibackens förskola iJunibackens förskola i Traryd kommer att renoveras invändigt. Renovering på Junibacken är planerat att påbörjas v.25. 
Renoveringen omfattar bland annat golv och väggar.

STRÖMSNÄSSKOLANS KÖK - UTBYTE AV TRE KOKKÄRL FÖR STORKÖK OCH RENOVERING AV GOLVET
Storköksgrytorna i Strömsnässkolans kök skall bytas ut och i samband med detta ska golvet även renoveras. 
Renoveringen sker under sommarlovet.  
 
KCM GYMPASAL - OMKLÄDNINGSRUM OCH DÖRRAR
Omklädningsrummen i KCMs gymnastiksal kommer att renoveras. Renoveringen omfattar golOmklädningsrummen i KCMs gymnastiksal kommer att renoveras. Renoveringen omfattar golv, väggar och tak. 

BOFINKEN 18/19 - UTBYTE AV BRANDLARM
Utbyte av brandlarm på KCM-U. 

Förskolan i Strömsnäsbruk tar form



SVERIGES NATIONALDAG 2021

MAGISTERN 1 - INVÄNDIG RENOVERING
Toaletterna i huvudbyggnaden på Markaryds 
skola (högstadiebyggnaden) kommer under våren 
och sommaren att renoveras och fräschas upp. 

SPORRSMEDEN 1 - NYA LEDNINGAR
Spill-,dag- och vattenledningar på 
Strömsnässkolan kommer att förnyas.Strömsnässkolan kommer att förnyas.

TRARYDS SKOLA - LÅSBYTE
Låssytemet på Traryds skola kommer att förnyas.

KCM - MÅLNING AV PELARE, 
UTBYTE AV BALKAR OCH RÄCKE
Gymnasieskolan KCM U:s fasad kommer att 
fräschas upp, fasaden tvättas och ommålas. 
TTegelbalkarnas hållfasthet kommer att 
säkerställas.

MAGISTERN 1 - TEKNIKBYGGNAD, FÖNSTER- OCH TAKBYTE
Markaryds skolas (Huneskolan) teknikbyggnad kommer att renoveras, tak- och fönster byte kommer att ske. Taksargen 
kommer även att bytas ut.

LINDBLOMMAN (TRARYDS SKOLA) - UTBYTE AV VENTILATIONSAGGREGAT
Lindblommans förskola kommer att få ett nytt ventilationsaggregat.

SPORRSMEDEN 1 - UTBYTE AV VENTILATIONSAGGREGATSPORRSMEDEN 1 - UTBYTE AV VENTILATIONSAGGREGAT
Högstadiebyggnaden på Strömsnässkolan kommer att få ett nytt ventilationsaggregat. 

BOFINKEN 18, KCM U - INJUSTERING AV VÄRMESYSTEM
Projektet innefattar utbyte av fjärrvärmeväxlare, ombyggnad av värmesystemet och komplett injustering av samtliga 
system. 

MAGISTERN 1 - INJUSTERING AV VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEM
Projektet innefattar utbyte av ventilationsaggregat i högstadiebyggnaden men även en viss ombyggnad av kanalsystemet. Projektet innefattar utbyte av ventilationsaggregat i högstadiebyggnaden men även en viss ombyggnad av kanalsystemet. 
En allmän modernisering av ventilationen med zon-regleringar och behovsstyrning samt injustering.

NATIONALDAGEN 2021
Liksom förra året befinner vi oss i en väldigt speciell tid där 
restriktioner, skyndsamma beslut, förändringar och inte minst 
omställningar i alla våras vardag råder.

Det vi med säkerhet vet är att nationaldagen även i år kommer att Det vi med säkerhet vet är att nationaldagen även i år kommer att 
uppmärksammas i våra digitala kanaler. Vi kommer att försöka 
återskapa en känsla av festlighet och tradition med hjälp av tal av 
kommunalrådet Bengt Germundsson samt sång och musik av 
kulturskolans duktiga elever.

Oavsett hur ni väljer att uppmärksamma vår nationaldag, gör det 
med respekt för rådande restriktioner och för era medmänniskor.

VVi önskar er alla en fin nationaldag och riktigt glad sommar.

Kultur- och fritidsenheten

Förskolan i Strömsnäsbruk tar formFörskolan i Strömsnäsbruk tar form



Micha Johansson heter jag som arbetar som äldrepedagog och aktivitetsansvarig i Markaryds kommun. Ett spännande 
och utvecklande arbete där man får knyta an nya kontakter och bygga relationer. En hel del av mitt arbete handlar om 
att bygga nätverk för att med förenade krafter kunna göra livet lite mera drägligt för målgruppen jag arbetar mot – de 
äldre i samhället; enkelt uttryckt att kunna sätta lite guldkant på deras tillvaro. 

Jag har i mitt arbete haft många samarbetspartners såsom pensionärsorganisationer, studieförbund, lokala 
entreprenörer och föreningsverksamheter – utan dessa aktörer så hade mitt arbete varit nästintill omöjligt. 
Tillsammans kan vi uträtta mirakel!

TTyvärr har en hel del av pågående projekt pausats pga pågående pandemi men jag tycker man kan ana ett ljus i tunneln 
då vaccineringen är i full gång vilket förhoppningsvis ska ge ett positivt efterspel för sociala möten. Social samvaro, 
en verksamhet som jag vet är både välbesökt och uppskattad, är i skrivande stund tyvärr fortfarande inställd i väntan 
på att läget ska förändras och restriktionerna minska. 

Vi fortsätter att följa givna rekommendationer och hoppas att vi snart ska komma igång, åtminstone i begränsad 
upplaga. 

Jag har en glad nyhet att avslöja; en person som kan hjälpa till med äldres IJag har en glad nyhet att avslöja; en person som kan hjälpa till med äldres IT-problem är nu anställd av kommunen och 
kommer påbörja sin tjänst så snart restriktionerna tillåter.
Denna tjänst drevs som ett projekt för några år sedan och blev väldigt uppskattad i kommunen.

För er som inte känner till tjänsten så tänk er en Fixar-Maja som hjälper till med tekniska spörsmål!

Avslutningsvis så håller jag – precis som ni – tummarna att vi snart ska vara igenom pandemin. Då kan saker och ting 
så sakteliga återgå till det normala och alla vilande projekt äntligen kan ta full fart.

Var rädda om er!

//Micha Johansson, äldrepedagog//Micha Johansson, äldrepedagog

I maj lanserar Markaryds kommun digitala kartor över vandringsleder och motionsslingor. Passa på att vandra längs 
dessa och känn doften av gran, pors och frihet! Här kommer några förslag på några av Bengt Göran Söderlinds 
favoritplatser.

BOKELUNDSRUNDAN I TRARYD
En fin runda i skogsmiljö som tagits fram av markägarna själva.

ÖRNAFÄLLA (MELLAN MARKARYD OCH RÅSTORP) 
En fantastisk, lättillgänglig och kort runda med en vidunderlig utsikt. Även denna runda sköts på ett fantastiskt sätt av En fantastisk, lättillgänglig och kort runda med en vidunderlig utsikt. Även denna runda sköts på ett fantastiskt sätt av 
de boende i området. Här finns grillplatser och fina ställen att fika på. Om du inte har eget fika med rekommenderas ett 
besök på Gräddhyllan som ligger på andra sidan vattnet.

TANNSJÖNÄS
Här kan du finna resterna av kommunens enda slott (det är faktiskt sant)! På ett näs ut i sjön låg en gång i tiden ett 
jaktslott som bland annat besöktes av självaste Bismarck! En minnessten rest av byborna berättar dess historia.

HANNABAD
På en slingrig grusväg omgiven av stenmurar kommer du ned till en udde ut i På en slingrig grusväg omgiven av stenmurar kommer du ned till en udde ut i 
Hannabadssjön med en vacker utsikt bort mot de fina badplatserna på östra 
sidan av sjön. Här kan du också hitta slaggrester från den tid då detta var 
Danmarks bergslag. Härifrån levererades nämligen järn till Danmark.

Sedan rekommenderar jag även hembygdsparkerna 
i Traryd (med djurpark intill), Strömsnäsbruk och Markaryd.

Glad sommar önskar Bengt-Göran!

En 
häl
snin
g fr
ån.
..

SMULTRONSTÄLLEN I MARKARYDS KOMMUN





Markaryds kommun 
Tel: 0433-720 00 

Box 74 
285 22 Markaryd

E-post: ks@markaryd.se 
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