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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Du kan se kommunfullmäktige live via vår hemsida,
mötena är även öppna för allmänheten. Du kan se 
och lyssna kommunfullmäktige i efterhand via vår 
hemsida. Vill du hellre läsa det som beslutats, läggs 
även protokollen upp på vår hemsida.

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.

NÄSTA 
SAMMANTRÄDE

31 OKTOBER
klockan 19:00

Lä
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Under sommaren har det 
funnits möjlighet att skicka in 
fotografier på vackra platser i 
kommunen, närbilder på vilda 
djur, blommor eller liknande. 
Två av dessa fotografier ska 
pryda kommunens två nya 
solcellsdrivna komprimerande 
avfallskärl.

Nu finns möjligheten att rösta 
på din favorit av bilderna fram 
till och med den 31 oktober 
2022.

Du kan rösta på flera bilder, 
men bara en gång per bild. Du 
kan rösta på flera olika sätt. 
Antingen på 
www.markaryd.se/fototavling 
eller genom att kontakta 
Annica Hegefeldt via e-post 
eller telefon, 
annica.hegefeldt@markaryd.se, 
0433-720 57.

Vinnarbilderna kommer att 
presenteras under november/
december.

FOTOTÄVLING - RÖSTNING PÅGÅR

Rösta på din favorit nu!

www.markaryd.se/fototavling

FÖR DIN SÄKERHET!
VAR?

Markaryds Kulturhus, Kungsgatan 1

NÄR?
 Måndagen den 17 oktober klockan 18-21

Välkommen till en
informationsträff

Vad gör du om mobilen är död, internet har 
slutat fungera och ljuset inte tänds när du 
slår på strömbrytaren? Kan du hantera en 

situation när det inte finns el eller vatten under 
flera timmar, ja kanske flera dagar?

För din säkerhet! är en kostnadsfri 
informationsträff där du får lära dig vad du kan 
göra för att du och din familj ska klara sig vid 
en kris i samhället. Framförallt hur du redan 

idag kan förbereda dig. För din säkerhet! är ett 
uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB). De som anordnar 
föreläsningen är Försvarsutbildarna tillsammans 

med Markaryds kommun.

Föreläsningen är kostnadsfri
Anmäl dig på www.markaryd.se 

eller via QR-koden senast den 11 oktober.

NOMINERA ÅRETS KULTURPRISTAGARE OCH 
IDROTTSLEDARE

Nu är det dags för allmänheten att lämna in förslag till vem eller vilka som ni tycker ska bli årets 
kulturpristagare och idrottsledare i Markaryds kommun.

Prisen delas ut som stöd och uppmuntran för en förtjänstfull insats, såväl inom kultursektorn som till 
idrottsledare. Idrottsledarna bör företrädesvis arbetat med barn och ungdomar inom Markaryds kommun.

Skicka in vem eller vilka du tycker ska få prisen och med en motivering.

Förslagen skickas till:

Markaryds kommun 
Utbildnings- och kulturnämnden

Box 74
285 22 Markaryd 

eller mailas till ukn@markaryd.se

senast 31 oktober 2022



Just nu planerar platssamverkan 
för fullt inför hösten. 
Platssamverkan har sin 

bas på servicekontoret i 
Strömsnäsbruk och har som 
huvuduppgift att initiera 
samverkan mellan kommunen, 
civilsamhället, näringslivet 
och andra organisationer. Det 
som ligger närmast i tiden är 
utformning av en trygghetvandring 
i norra kommundelen där 
startfokus kommer att ligga 
på Strömsnäsbruk. Syftet är 
att engagera och föra samman 
ideella krafter, privatpersoner, 
som tillsammans vill vara en del 
av kommunens trygghetsarbete. 
Den som är intresserad av att 
delta kan läsa mer om det i 
kommunens digitala kanaler, 
besöka platssamverkan på 
servicekontoret i Strömsnäsbruk 
eller via kommunens kontakcenter 
0433-720 00. 

SERVICEKONTORET UNDER 
UTVECKLING
Under de senaste månaderna kan 
man se förändringar när man 
tittar in på Servicekontoret i 
Strömsnäsbruk. 
På entréplan har nu ett inglasat 

rum kommit på plats, detta 
rum ska tjäna som mötes- och 
kontorsrum. Vidare kommer 
socialförvaltningen att flytta upp 
verksamheter till Strömsnäsbruk 
för att öka samverkan på plats 
mellan skola, socialtjänst, polis 
och civilsamhälle.

LOKAL KONSTNÄR LYFTS 
FRAM I KONSTPROJEKT
Just nu pågår ett samarbete 
med Victoriahem och en 
lokal konstnär. Visst låter det 
spännande? Tillsammans planerar 
vi för ett konstprojekt i ett av 
skyltfönsterna på Lagastigsgatan 
i Strömsnäsbruk. Under tiden 
som den lokalen står tom så vill 
vi tillsammans ge skyltfönstret liv 
med ett konstmotiv av en lokal 
konstnär. 
Vi efterfrågar liknande samarbete 
med andra hyresvärdar och lokala 
konstnärer så om du som läser 
detta är intresserad, hör gärna av 
dig till Platssamverkan, du når 
dem via vår växel, 0433-720 00. 

SPRÅKCAFÉ
Svenska kyrkan har tillsammans 

med biblioteken i Markaryd, 
genom projektet ”Hej 
bibblan”, starta upp språkcafé 
i Strömsnäsbruk i samarbete 
med studieförbundet ABF 
och de kommunala projekten 
Brobyggarna och Platssamverkan. 
Språkcaféet riktar sig till kvinnor 
och kommer att hållas varje 
onsdag klockan 9:30-11:00 i S:t 
Andreas kyrkan i Strömsnäsbruk. 
Första träffen var den 28 
september och träffarna pågår 
fram tills den 27 oktober. 

PLATSSAMVERKAN PÅ PLATS 
UNDER HÖSTTRÄFFEN
Den 29 oktober klockan 14:00 
finns platssamverkan på plats 
på Verdandi i Traryd, då Södra 
Sunnerbo Motorklubb arrangerar 
”Höstträffen” som är ett 
arrangemang som är öppet för 
allmänheten. Under höstträffen 
finns bland annat möjlighet att se 
på utställning av bilar.

PLATSSAMVERKAN
STRÖMSNÄSBRUK/TRARYD 2030

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete

SVERIGES RADIO LIVESÄNDER MED
Magnus Uggla & Farah Abadi!

SVT FÖLJER ELEVERNAS ARBETE FÖR VÄRLDENS BARN
?  ?  &  ?

? ??

123 137 06 75

Scanna QR-koden

Eller swisha till:

Strömsborg i Strömsnäsbruk
torsdagen den 6 oktober 

klockan 11-12
Då springer och rör vi oss tillsammans för 

Världens Barn. Köp ett rörelsepass för 50 kr 
eller valfri summa (summan går direkt till 

Världens Barn) 

UNDER ETT RÖRELSEPASS
KAN DU EXEMPELVIS 

Fånga såpbubblor 
Spela fotboll

Dansa
Gå/spring runt löparbanan

Styrka/rörlighet
Rörelsebana med RF Sisu Småland
Rörelse med Para Sport Småland

Kinball
Hopprep

1 st korv med bröd ingår i rörelsepasset

Strömsnässkolans elever säljer egna verk, 
alla intäkter går oavkortat till Världens Barn.

SPRING OCH RÖR DIG 
FÖR VÄRLDENS BARN



Hej!

Lina Bäckman heter jag. Jag bor i en villa i Markaryd tillsammans med min man Fredrik, min 19 åriga dotter 
Ottilia och min 17 åriga son Ludwig. På min fritid umgås jag gärna med familj och vänner. Promenader, laga 
mat och fixa med hus och trädgård är något jag också gärna gör på min lediga tid. Jag är uppvuxen ca 5 km 
utanför Markaryd i en liten ort som heter Åmot. 

Jag började min karriär som vårdbiträde på Furuvikens sjukhem direkt efter gymnasiet. Jag arbetade 14 år 
på Furuviken, därefter började jag 3 års studier på högskolan i Halmstad och läste socialt arbete-ledning 
och organisering. Efter mina studier har jag arbetat som 
enhetschef i kommunen inom särskiltboende, HVB hem 
för ensamkommande flyktingbarn och inom hemtjänsten. I 
dagsläget arbetar jag med digitalisering inom hemtjänsten 
och med att utöka utbudet för våra pensionärer på våra 
dagcentraler, Mellangård och Stig in.  I mitt arbete brinner 
jag för att våra äldre ska få en meningsfull vardag och bryta 
ofrivillig ensamhet.

Jag tror och hoppas på en framtid utan pandemi som sätter 
stopp för vår utveckling. Ett mål i mitt arbete är att våra 
dagverksamheter ska stå för ännu mer glädje, gemenskap och 
massor ut av härliga aktiviteter för våra pensionärer.

Vi ses/ Lina

EN HÄLSNING FRÅN...

LUNCHSERVERING FÖR KOMMUNENS SENIORER

VECKA 46

Under vecka 46 sjuder Markaryds kommun av kultur!

Kultur- och fritidsenheten på Markaryds kommun och 
flera olika föreningar har gått samman och anordnat 

en vecka där alla, stora som små, kommer ha möjlighet 
att vara med.

Alltifrån konstutställningar, vernissager, teater till 
filmvisningar och konserter.

För mer information se www.markaryd.se/kulturveckan

Du som är pensionär kan 
äta lunch i någon av 
kommunens restauranger 

på Mellangård i Markaryd eller 
Stig In i Strömsnäsbruk. 

MELLANGÅRD
Mellangård i Markaryd ligger på 
Kvarngatan 23.
På Mellangård i Markaryd 
serveras lunch veckans alla dagar 
mellan 11:30-13:00.

På måndagar och onsdagar 
finns det möjlighet att efter 

lunchen delta på social samvaros 
aktiviteter mellan 
klockan 13:30 -16:00.

Lunch bokas två dagar i förväg 
senast kl 08:00 på 
telefon: 0433-721 75.

STIG IN
Stig In i Strömsnäsbruk ligger på 
Nya Åbrovägen 4.
På Stig In serveras lunch måndag 
till fredag mellan 11:30-13:00.

På tisdagar och torsdagar finns det 
möjlighet att efter lunchen delta 
på social samvaros aktiviteter 
mellan klockan 13:30 -16:00.

Lunch bokas två dagar i förväg 
senast kl 08:00 på 
telefon: 0433-738 68.

KOSTNAD
Lunch inklusive efterrätt och kaffe 
kostar 68 kronor.

Varmt välkommen!

KÖP EN PIN FÖR VÄRLDENS BARN
Dessa pins är designade och säljs av klass 5 A på Strömsnässkolan.
Du betalar 50 kr eller mer, pengarna går direkt in till Världens Barn.



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

Omslagsbild:
Fotografi över Getesjön i Markaryd.
Fotograf: Robert Melkersson


