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N u börjar snart ett nytt år och som vanligt vid ett 
årsskifte slås jag av hur fort tiden går. Det känns 

som bara ett par veckor sedan jag klev in i rollen som 
tillförordnad kommundirektör.
 Hösten har varit intensiv och det finns utmaningar  
i vår kommun. Vi brottas som så många andra med 
svårigheten att få mindre pengar att räcka till mer.  
Det innebär att vi måste ändra på många saker kring 
hur vi organiserar oss och hur vi arbetar. Det i sin tur 
innebär att kulturen i vår organisation måste ändras, 
vilket är mycket svårare. Hur kan vi arbeta på nya sätt 
och samtidigt behålla både engagemang och glädje? 
Hur blir vi flexibla och tycker att det känns bra när vi 
under lång tid alltid gjort på samma sätt? Frågorna är 
många och utmaningarna stora, men detta är något vi 
måste göra för att trygga den service vi ska erbjuda 
alla kommunens invånare.
 Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas.  
Det kommer inte vara smärtfritt och allt kommer inte 
vara som förr, varken för oss som jobbar i kommunen 
eller för kommunens invånare. Men det betyder ju inte 
med automatik att det blir sämre. Många saker vi idag 
tar för givna var man skeptiskt till när det kom. När vi 
pratar om behovet av digitalisering så skapar det  
rädslor att människor ska bli överflödiga. Lite så lät det 
också när datorerna kom, men jag tror det är få som 
idag skulle vilja vara utan sin dator varken privat eller  
i jobbet. Istället för att konkurrera ut människan har vi 
fått verktyg att göra saker så mycket bättre. 
 Jag tror att när vi om 10 år blickar tillbaka på denna 
tid så kommer vi tydligt se att det var en brytningstid 
som var jobbig då, men sen blev det väldigt bra!

En intensiv tid

V apnet består av det gamla karttecknet för gäst
giveri eller skjutshåll och användes på kartor från 

1600talet och fram till 1800talets första hälft. Utmed 
lederna i våra trakter, både längs 
med Nissastigen och vägen  
mellan Göteborg och Växjö,  
fanns det många gästgiverier. 
Med detta var det naturligt för  
Gislaveds köping att låta tecknet 
för gästgiveri bli köpingens  
samlande symbol 1953. 

Berättelsen om skölden
 Vid kommunsammanslagningen 1974 beslutades  
att tecknet stämde väl för hela den nya kommunen,  
då gästgiverier funnits i såväl Reftele som Villstads  
och Södra Mo kommuner. 
 Gislaveds kommun bildades 1 januari 1974 av de 
sex kommunerna Gislaved, Anderstorp, Villstad,  
Reftele, Burseryd och Södra Mo tillsammans med  
Bolmsö Västerland från Södra Unnaryds kommun.
 Idag är tecknet är en symbol för öppenhet, gäst
frihet och kommunikation i vid bemärkelse.

Önskar er alla ett riktigt gott nytt år!

Erik Zaar, tf. kommundirektör
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Den åsikten delade även den Londonbaserade sim
klubben som besökte kommunen under våren.  
Enfield Swim Squad bytte storstaden mot Gislaved,  
då 29 ungdomar och fyra tränare genomförde ett  
intensivt simläger i Gislebadet. Gruppen höll till i  
området Gisle där de bodde, åt och tränade inom en 
radie av ett par hundra meter.
 – Vilket fantastiskt ställe! I Gislaved är tillvaron enkel 
och smidig, det minimala avståndet mellan faciliteterna 
gör att det är enkelt att hålla koll. Vi glömmer stressen, 
trafiken och storstadsljuden. Det är vackert, rofyllt och 
vi älskar möjligheterna här, sa coach Callum Doyle.

Stort intresse för lägerverksamhet
Att möjliggöra cuper, läger och arrangemang är  
betydelsefullt och bidrar till att kommunen är attraktiv, 
menar Anna Gamlén, fritid och folkhälsochef.
 – Vi har flera lokala föreningar som arrangerar evene
mang runt om i kommunen, men också föreningar uti
från som kommer till oss för att ha sina läger här. Flera 
evenemang och läger är återkommande och området 
Gisle framställs som en pärla i sammanhanget där det 
mesta finns tillgängligt, säger Anna.

Sedan 2019 ingår även kommunens fritidsgårdar samt 
fältverksamheten i nämndens uppdrag. 
 – Genom att samla alla fritidsverksamheter i en 
nämnd får vi bra förutsättningar att skapa en menings
full fritid för alla kommuninvånare, säger Anna. 
 På kommande sidor kan du läsa om en del av  
det som erbjuds inom fritid och folkhälsoområdet  
i kommunen. 

 Vad har Gislaved gemensamt med miljonstäderna  
 Dublin, Frankfurt och New York? 

D e har alla arrangerat det internationella karate
lägret, WTKO International camp. I somras kom 

turen till Gislaved och värdklubben Västbo Karate  
Bujinkai/WTKO Sweden.
 Lägret pågick i Gisle Sportcenter i augusti och blev 
en succé, enligt arrangerande förening. Vid lägret del
tog 170 personer från 15 olika länder. En förutsättning 
för att kunna arrangera lägret var just möjligheten att 
hyra Gisle Sportcenter.
 – Det har varit så smidigt att ha att göra med  
personalen i hallen, de har varit oerhört engagerade 
och hjälpsamma. Flera av de erfarna deltagarna sa att 
det var det mest välordnade lägret de upplevt, vilket 
gör oss väldigt glada, sa ordförande Johann Carlsson 
i samband med lägret.
 Deltagarna var väldigt nöjda 
med att det var gångavstånd 
från boende och tränings
lokal till service så som 
bowling, restaurang,  
shopping och inte minst  
utomhusträningsmöjligheter 
med naturen runt knuten. 

F ritid innebär olika saker för olika personer. Det kan 
vara att ägna sig åt något man tycker om, umgås 

med andra, röra på sig eller ha roligt. För dig som vill 
ha en aktiv fritid är utbudet stort i kommunen, oavsett 
om du vill göra det på egen hand eller i en förening. 
 – Människor värderar generellt sin fritid högt, säger 
Anna Gamlén, fritid och folkhälsochef. Alla våra före
ningar är viktiga i arbetet med att skapa förutsättningar 
för en god folkhälsa. 
 Det finns 300 föreningar registrerade i kommunen 
med allt ifrån idrott till bridge, körer och samhälls
föreningar. Runt 90 av föreningarna har ungdoms
verksamhet. För att stötta föreningslivet betalar fritid 
och folkhälsonämnden ut bidrag, föreningsstöd. 

Fritidsarrangemang sätter kommunen  
på världskartan

Fritid och folkhälsa i fokus
TEMA FRITID

På området Gisle finns Fritidsbanken 
med sport och fritidsutrustning som 
ger alla en möjlighet till aktiv fritid. 

Reglerna är enkla – alla får låna och allt är gratis.
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 Fältverksamheten, som ihop med andra aktörer  
 arbetar för att stötta unga, har fått en nystart. 

F ältarna tillhör sedan årsskiftet 2018/2019 fritid och 
folkhälso förvaltningen. De har fått ett breddat upp

drag där fokus ligger på förebyggande och främjande 
arbete. Ungdomar lever idag med olika förutsättningar 
och den psykiska ohälsan ökar. Genom uppsökande 
verksamhet ska fältsekreterarna tidigt kunna identifiera 
ungdomar som riskerar att utveckla psykisk ohälsa, 
hamna i missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande 
beteende. Fältsekreterarna ger ungdomarna stöd och 
lotsar dem vidare till annan hjälp om det behövs.
 Nanna Ventzel, Niklas Vestlund och Kari Soininen är 
fältsekreterarna som kommunens ungdomar möter i 
skolan och på fritiden. Kari berättar att som fältsekre
terare jobbar man förebyggande genom att fånga upp 
ungdomar i ett tidigt skede, minska utanförskap och 
öka den psykosociala hälsan. Genom uppsökande 
verksamhet nås de i riskzonen och de som har behov 
av extra stöd. Fältsekreterarna har även mycket 
föräldra kontakter.

Bättre stöd till ungdomar på fritiden

TEMA FRITID

Kari, Nanna och Niklas.

 – Jag tycker om att vara ute på fältet, att finnas till 
hands och bygga tillitsfulla relationer med ungdomarna. 
Det är en viktig del av mitt jobb. Kontakten bygger  
alltid på frivillighet och eftersom jag har tystnadsplikt 
kan de prata fritt. Ungdomarna ska kunna vända sig 
till mig med olika typer av tankar, problem och frågor, 
säger Nanna.

Relationsskapande träffpunkter
Öppen fritid kallas den verksamhet som omfattar  
fältverksamheten och fritidsgårdarna i kommunen. 
Många ungdomar efterfrågar utbud och möjlighet att 
träffas här och nu, utan krav på regelbundenhet eller 
krav på prestation. Fritidsgården är ett sådant ställe. 
 – Vårt arbete handlar mycket om relationer. Dels våra 
relationer till ungdomarna, men också relationerna till 
våra samarbetspartners. Genom ett bra samarbete, 
inom kommunen och med andra aktörer, kan vi nå 
goda resultat i det förebyggande arbetet. De möjlig
heterna finns nu med den nya förvaltningen och  
Öppen fritid, säger Niklas.
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 Även på gymmet Hälsolyftet märks det att förutsätt
ningarna är så mycket bättre än tidigare, menar instruk
tören Anita Nilsson. Det gäller både ventilation, lokalen 
och de generösa öppettiderna. Som medlem kan man 
träna varje dag mellan 5.30 och 22.30.
 – Miljön är väldigt inspirerande med högt i tak, stora 
fönster som ger ett jättebra ljusinsläpp och nya maski
ner. Sedan vi öppnade i september har besökarna  
varit väldigt positiva, säger Anita.

Sportanläggning för hela kommunen
Anna Gamlén, fritid och folkhälsochef tycker att den 
nya anläggningen är en tillgång för Smålandsstenar och 
hela kommunen. Som största sporthall i kommunen 
håller den de flesta mått som idrottsförbunden kräver. 
 – Att få vara med i arbetet med den nya sporthallen 
och se den stå färdig är verkligen kul. Det är en strate
gisk satsning för bättre tillgång till hallar och den bidrar 
till en meningsfull fritid för kommuninvånare i alla åldrar, 
säger Anna. 
 Statistik visar att föreningarna i Smålandsstenar hyr 
fler tider än i den gamla sporthallen. Framförallt för 
barn och ungdomsverksamhet. 
 – Det innebär mer rörelse och det är en viktig faktor 
för ett hälsosamt liv, säger utvecklingsledaren Therése 
Lakatos. 
 Nordin Sportcenter är också en modern anläggning. 
Med digitaliserade låssystem och generösa öppettider 
är tillgängligheten mycket bättre än tidigare. 
 – För den som har hyrt en hall eller besöker gymmet 
innebär det att man inte är beroende av att någon  
annan ska låsa upp dörrarna. Med hjälp av en personlig 
bricka kan man själv öppna de tider man har bokat  
eller under gymmets öppettider, säger Therése. 

Nordin Sportcenter – en anläggning i tiden
TEMA FRITID

 Anläggningen kom till tack vare god dialog och  
 samverkan mellan föreningsliv och kommun. 

I september 2019 invigdes Nordin Sportcenter i 
Smålandsstenar. Det är en idrottsanläggning som 

består av sporthallar, motionsrum och gym.
 Fyra månader efter invigningen är anläggningen full 
med aktiviteter veckans alla dagar. Många föreningar  
hyr sporthallarna för träning och matcher och gymmet 
är välbesökt. Dagtid använder skolorna i området 
anlägg ningen för idrottsverksamhet.
 – Nya sporthallen är en superfin arbetsplats och 
eleverna tycker att den är toppen, säger Martin  
Holmgren, lärare i idrott och hälsa på Nordinskolan. 
 En av de föreningar som har märkt en stor positiv 
förändring med nya anläggningen är Klubb Energi. 
Klubben, som har gruppverksamhet för både barn och 
vuxna ser nya möjligheter att utvecklas och få fler 
människor i rörelse. Nu har man tillgång till flera lokaler 
och kan köra mer än ett pass samtidigt.
 – Jag och övriga ledare i klubben är glada och väldigt 
tacksamma över att vi får möjlighet att vara i så fina och 
flexibla lokaler säger klubbens ordförande, Jeanette 
Lorentsson. Skillnaderna och fördelarna är många. 
Förutom att det är mycket fräscht så har vi nu tillgång 
till ett eget motionsrum för spinning och vi har också 
kunnat starta upp pilates igen, något vi fick pausa där 
vi höll till tidigare. 
 Klubben är också en av de föreningar som var med 
från början när dialogen mellan kommun, föreningar och 
näringsliv inleddes kring byggnation av en ny sporthall. 
Här fick representanter från föreningarna berätta vad 
man hade för behov och komma med önskemål.
 – Vi är nöjda med att kommunen hade en dialog 
med oss föreningar innan projektet drogs igång,  
säger Jeanette. 
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Prioriterade gator och cykelvägar 
snöröjs vid 5 cm snö. Målsättningen 
är att de ska vara snöröjda klockan 6 

på vardagar och klockan 9 på helgdagar. Övriga 
cykelvägar snöröjs vid 5 cm snö och i första hand 
under dagtid. Övriga gator snöröjs vid 10 cm snö 
och i första hand under dagtid.

Din hjälp underlättar snöröjningen. Håll gatan fri 
från fordon. Ta bort grenar som hänger ut över  
gatan (lägre än 4,6 m) och grenar som hänger ut 
över gångbanan (lägre än 3 m).

VINTERTID OCH SNÖFALL

N är snön faller finns det ungefär 20 mil gator och 
10 mil gång och cykelvägar som behöver snö

röjas för att människor och fordon ska kunna ta sig 
fram. Det innebär att vi behöver prioritera. Gatorna i de 
centrala delarna av kommunens orter samt större gång 
och cykelvägar plogas först. När det arbetet är klart 
röjs övriga gator samt gång och cykelvägar. Vi kommer 
till din gata också, men kanske inte den första tiden efter 
ett snöfall. Målsättningen är att alla ytor ska vara snö
röjda senast 48 timmar efter att ett snöfall har upphört. 
 För det mesta startar snöröjningen efter att det har 
slutat snöa. Om snöfallet är kraftigt och det ska fort
sätta snöa under lång tid påbörjas arbetet innan det 
har slutat att snöa. Ibland är det efter första rundan 
nödvändigt att börja om från början. Då är det naturligt 
att det dröjer längre tid innan snön röjs på gator samt 
gång och cykelvägar som inte är prioriterade.

Varför tar det tid innan det blir ”snyggt” plogat? 
Första tiden efter ett snöfall är det viktigast att det går 
att ta sig fram. Det innebär att det blir vallar och snö
högar utefter gatorna, vilka inte alltid ligger på bästa 
stället. När första snörundan, som tar ungefär 13 – 17 
timmar, är klar körs samma runda igen. Då trycker man 
ut snön i kanterna och tar hand om samt flyttar vallar 
och snöhögar. Efter ett rejält snöfall på över 2 decimeter 
tar det ungefär tre dagar innan allt är klart. 
 När det är halt används stenflis eller sand, antingen 
saltfri eller saltinblandad för att minska halkan.

Så jobbar vi med snöröjning
Gångbanor och trottoarer
Alla fastighetsägare är ansvariga för vinterväghållning 
av gångbana/trottoar intill sin egen fastighet. Om någon 
halkar och skadar sig utanför din fastighet kan du bli 
ansvarig. Skotta därför undan snö och sanda marken. 
Sandningsgrus finns att hämta gratis ur sandningslådor 
vid tekniska förvaltningens förråd i Gislaved eller  
Smålandsstenar. 

Upptäcker du att vi har missat någon 
gata eller lämnat en snöhög på fel 
ställe, gör gärna en felanmälan:  
gislaved.se/felanmalan

http://www.gislaved.se/felanmalan
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TEMA FRITID

D et är aldrig för sent för att börja träna och nyttan 
med styrketräning gäller alla åldrar – även äldre 

personer kan förbättra sin hälsa genom träning. Barbro 
Lindqvist är sedan flera år tillbaka en av ”stammisarna” 
på gymmet Hälsolyftet och rekommenderar styrke
träning till alla i sin omgivning. 
 – Jag började med styrketräning på Hälsolyftet när 
jag blev pensionär och fick mer tid över, säger Barbro. 
Jag kände direkt att jag mådde väl av att träna och  
nu betyder träningen jättemycket för mig.
 Barbro har som mål att styrketräna tre gånger i 
veckan. Utöver det tränar hon qigong och under  
sommarhalvåret spelar hon golf. 
 Trenden visar nu att allt fler seniorer i Sverige motio
nerar och tränar regelbundet. Vi vet sedan tidigare att 
både hjärta och lungor blir starkare av fysisk aktivitet, 
och enligt den senaste forskningen blir vi faktiskt även 
smartare av att träna. Hjärnan är förmodligen det organ 
som påverkas mest av fysisk aktivitet. 
 – Jag blir motiverad till att fortsätta träna då jag  
känner av alla positiva effekter, säger Barbro. Jag blir 
piggare och gladare av att röra på mig.

Barbro 80 år: träningen får mig att må bra
 Trettio minuters motion om dagen räcker för att få 
alla positiva effekter, men trots det kan tröskeln till att 
komma igång vara hög. Barbros bästa tips för att börja 
med träning, är att ta hjälp av sina vänner. 
 –Jag började träna tillsammans med en väninna och 
då kunde vi stötta varandra, säger Barbro. Förutom 
möjligheten till träning är Hälsolyftet även en viktig  
social mötesplats för många äldre.
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Gör det enkelt!
Anitas bästa råd för att komma igång och hitta mer  
rörelseglädje i vardagen, är att göra träningen enkel 
och lättillgänglig. Hon menar att det inte behövs någon 
utrustning eller dyra träningsredskap för att röra på 
kroppen, och bjuder på några roliga parövningar som 
ni kan göra var som helst genom att bara använda er 
egen kroppsvikt. Ta hjälp av din partner, en familje
medlem eller arbetskollega. 
 – Att träna tillsammans har många fördelar och kan 
vara roligare och mer motiverande än att träna själv, 
säger Anita.

TEMA FRITID

A nledningarna till varför vi bör träna och röra på 
oss är välkända – vi blir piggare, gladare, sover 

bättre, blir mindre stressade och får mer energi över till 
det vi verkligen vill göra. Varje dag får vi på olika sätt 
budskap om hur vi ska träna, äta och leva för att vara 
hälsosamma. Men trots att vi vet vad vi behöver göra 
och varför, är det väldigt svårt för många att få till det  
i vardagen.
 Anita Nilsson är instruktör på Hälsolyftet i Gislaved 
och Smålandsstenar. Hon har jobbat med träning och 
hälsa i över 15 år. Anita berättar att hon har sett många 
hälsotrender komma och gå genom åren, och hon får 
ofta frågan om hur man hittar en hälsosam livsstil som 
verkligen fungerar.
 – Prioritera vardagsmotionen! Att få in mer rörelse  
i vardagen behöver inte betyda att du kör helt slut på 
dig själv, säger Anita. Det handlar om att göra små 
förändringar som på sikt gör stor skillnad för hälsan  
– varje steg räknas. Utgå ifrån dig själv och där du  
faktiskt befinner dig just nu, inte där du vill vara.  
Gå inte ut för hårt.
 När Anita möter nya medlemmar vill hon såklart att 
de ska komma igång med träningen, men hon vill också 
att de känner sig trygga i miljön. Gymmet är en plats 
för alla oavsett hur mycket man har tränat tidigare. 
Anita försöker också väcka nyfikenheten till träning och 
rörelse hos nya medlemmar, och på så sätt motivera 
dem att fortsätta träna även utanför gymmet. 

Hitta rörelseglädje i vardagen

Parövningar: Gör varje övning i 
30 – 60 sekunder innan ni går vidare 
till nästa. Efter övning 2, 3, 5 och 6 

byter ni plats och upprepar övningen. Gör så 
många varv ni hinner eller orkar. Kom ihåg att lite 
träning är bättre än ingen!

1. Knäböj – du tränar bak och framsida lår samt 
sätesmuskeln. Gör övningen samtidigt, stå mitt
emot varandra och håll varandras händer som stöd.

2. Standups – pulshöjande övning. Stå mittemot 
varandra, person A sätter sig ner och håller hän
derna runt vaderna på person B som står upp. 
Person B sätter sig ned, ställer sig upp och sedan 
ner igen. Fortsätt så igenom övningen. Jobba i 
kontrollerat tempo. 

3. Dips + höftlyft – du tränar triceps, baksida lår 
och sätesmuskeln. Person A ligger på golvet och 
gör höftlyft med böjda ben. Person B gör dips  
med händerna på person A:s knän. 

4. Situps – du tränar magen. Arbeta mot varandra 
och möts på mitten.

5. Skottkärran – du tränar hela kroppen. Person A 
står i plankposition med raka armar, person B lyfter 
fötterna på person A och går sakta fram, precis 
som att köra en skottkärra. 

6. Pistolen/enbensknäböj – du tränar ben samt 
balans. Sträck ut ett ben rakt fram, böj det andra 
och gå så långt ner du kan utan att tappa balansen. 
Turas om att göra övningen, stå bredvid varandra 
och håll i varandras händer som stöd.

Vill du träna styrka ute i det fria?  
I flera av våra orter finns det utegym 
som du kan nyttja kostnadsfritt.

Anderstorp, Ekekullen. Broaryd, vid skolan.  
Burseryd, Tyngelvi. Gislaved, Dalenparken.  
Gislaved, området Gisle. Reftele, Rönneljung. 
Smålandsstenar, Hörsjön.
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EKBACKENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Personalens arbetsglädje ger  
bättre tillvaro för alla

A rbetsglädje påverkar verksamheten. En positiv 
inställning är viktig eftersom det smittar av sig till 

andra. Det menar personalen på Ekbackens vård och 
omsorgsboende i Burseryd. För två år sedan bestämde 
de sig för att våga tänka nytt och genomföra ett för
ändringsarbete. De valde ett verksamhetsmål som 
före nar arbetsglädje med verksamhetsutveckling, god 
service och kommunikation. Arbetet gav dem utmärkel
sen Årets arbetsplats inom Gislaveds kommun. Med 
start 2019 delas varje år ett antal priser ut internt till 
medarbetare och arbetsplatser som gör något extra. 
 – Vi gjorde förändringen för att tydliggöra hur vi  
tillsammans får arbetsglädje som ger glädje för våra  
boende. För oss står våra boendes behov och trygghet 
i fokus. Genom vår arbetsglädje skapar vi en bättre  
tillvaro för dem, säger AnnLouise Benjaminsson,  
lokalvårdare på Ekbacken.
 På Ekbacken finns 24 hyresgäster, vilka bor på avdel
ningarna Lyckan, Ängen och Gläntan. Personalstyrkan 
består av 25 medarbetare. Tillsammans gjorde de för 
två år sedan en översyn av rutiner och roller, vilket 
innebar att man grupperade om medarbetarna och 
skapade fokusgrupper.

 – Omorganisationen ledde till mer kommunikation 
och samarbete mellan oss kollegor. Det underlättar 
vår arbetsdag när alla känner till hur saker fungerar, 
säger Louise Björk, undersköterska.

Arbetsglädjen gynnar alla
Personalen på Ekbacken började med att definiera vad 
arbetsglädje i vardagen betyder för dem. De kom fram 
till att det bland annat handlar om att jobba med posi
tiva budskap och att skapa en tydligare gemenskap.
 – Vi pratade om hur vi praktiskt skapar arbetsglädje 
genom att fokusera på det vi är bra på. Vi har satt upp 
”peppcitat”, positiva citat på lämpliga plaster. Vi har 
gemensam fredagsfika för alla och vi har två personer 
som ansvarar för att personalen hittar på något kul ihop 
på fritiden. Det svetsar oss samman, säger AnnLouise.
 Något så enkelt som att hälsa hjärtligt på varandra i 
korridoren, lyssna på varandra och konstruktivt hjälpa 
varandra att lösa problem underlättar vår vardag,  
berättar Louise. Hon menar också att det gör de  
boende tryggare.

Ann-Louise och Louise.
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 – När man tillsammans skapar glädje och menings
fullhet ger det arbetsglädje, säger AnnLouise. Vi har 
en fantastisk chef som verkligen tror på oss, och vi är 
tacksamma över att vi fått möjligheten att vara med 
och påverka vår vardag. Vi i personalen har börjat  
tänka mer på budget i balans och hur vi kommer dit, 
med målen i fokus. För vår del blev det ett förändrings
arbete i både tanke och genomförande.

Trygghetstänket märks i hela verksamheten 
Hur persona len mår och hanterar olika situationer som 
uppkommer, påverkar hyresgästens känsla av trygghet.
 – Vi jobbar mot ett gemensamt mål, tillsammans 
finns vi till för de boende. Att de känner av att vi mår 
bra och arbetar tillsammans betyder mycket. Det är vi 
som skapar deras trygghet, säger AnnLouise.
 Förändringsarbetet märks även mer konkret. För att 
underlätta när de boende är med och bakar, förbereds 
korgar med recept och ingredienser. Måla i grupp,  
hotellfrukost och qigong är också uppskattade inslag. 
Ofta sjungs det sånger vid umgänges ytorna. Den som 
tar ton är många gånger en av de boende som är en 
erfaren körsångerska. 
 – Det är viktigt att fånga upp glädjeämnen, säger 
Louise. Vår körsångerska känner trygghet när hon får 
sjunga mycket, och det i sin tur gör att alla får njuta av 
sång och den ro det skapar. 
 Trygghet har även skapats genom att utomhus
miljön byggts om. De boende kan vistas ute fritt och 
självständigt men ändå hitta tillbaka. Varje boende har 
möjlighet till promenad dagligen och det finns en tre
hjulig parcykel. 

 Växthuset är omtyckt och används flitigt. Där finns 
möjlighet att njuta av bland annat tomater, vindruvor 
och gurkor. Varje avdelning har var sin pallkrage och 
ansvarar för odling och skötsel. 
 – Allt vi skapat de senaste åren känns så självklart 
nu. När vår chef först peppade oss att använda arbets
glädje som ett mål för verksamheten var vi osäkra, 
men det går jättebra att utgå från arbetsglädje, säger 
Louise. Vi är så glada över att vi vågade ändra och 
prova nytt!
 Att arbetsglädje och trygghet är två grundpelare  
för verksamheten på Ekbacken har betytt mycket för 
utvecklingen, menar enhetschef Louise Karlsson.
 – Genom att arbeta med struktur och kultur på  
arbetsplatsen, i kombination med en tydlig målsättning 
har vi lyckats skapa konkreta aktiviteter och forum i 
vardagen som berikar både medarbetare och de  
boende, säger Louise. 
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Våra förutsättningar
KOMMUNENS EKONOMI

M ånga har frågor om kommunens ekonomi, vad 
pengarna måste räcka till och vad vi vill att de ska 

räcka till. Mycket av det en kommun gör är reglerat i 
lagar och förordningar, annat görs för att det finns  
behov och efterfrågan hos våra invånare. Ytterligare 

Nu finns det signaler i samhället som pekar på en 
avmattning i konjunkturen. Det riskerar att leda till 
ökad arbetslöshet vilket innebär att ännu färre  
arbetar och är med och bidrar till finansieringen  
av välfärden. 

Konjunktur

En del i förklaringen är att det pågår en förändring  
i samhället som innebär att färre personer ska  
finansiera välfärden. Kostnaderna kommer att öka 
snabbare än intäkterna om vi fortsätter på samma 
sätt. Vi måste alla, invånare, politiker och medarbe
tare vara beredda på att välfärden behöver levereras 
på ett annat sätt framöver. Ökade kostnader för 
skola, omsorg och annan kommunal verksamhet 
måste balanseras med de skatteintäkter som finns. 
För att nå dit behöver vi bland annat arbeta med  
digitalisering och förändrade arbetssätt.
 Enkelt kan man säga att tidigare utbildade man 
sig en ganska kort tid innan man började arbeta, 
tjäna pengar och betala skatt. Efter pensionen levde 
man förhållandevis kort tid innan livet var slut.
 Idag utbildar vi oss under mycket längre tid innan 
vi börjar arbeta. Pensionsåldern är ungefär den
samma som tidigare, vilket innebär att man arbetar 
färre år. Efter arbetslivet lever vi allt längre och under 
denna tid vill vi leva ett gott liv. Med ökad livslängd 
ökar behovet av vård och omsorg. Det behövs med 
andra ord mer skola, vård och omsorg samtidigt 
som det blir färre som arbetar och är med och  
betalar för välfärden. 

Demografi

en del görs för att säkra vår framtid. Det kan vara allt 
från att arbeta för en bättre miljö till att effektivisera 
våra ITsystem.
 Varför blir det nu allt svårare att få pengarna att 
räcka till? Det beror på att många saker samverkar.
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Med mindre pengar som ska räcka till mer, blir det  
uppenbart att vi inte kan fortsätta göra som idag.  
Kommunen måste göra tydligare prioriteringar för att 
säkerställa att vi i första hand levererar det vi måste  
och inte det vi vill. Vår organisation måste bli effektivare 
och förändra arbetssättet för att hantera det faktum att 
färre i framtiden ska kunna leverera välfärdstjänsterna. 
Detta kommer bli nödvändigt oavsett hur kommunens 
ekonomi utvecklas framöver. Genom att ställa om och 
arbeta på ett smartare sätt kommer vi att skapa goda 
förutsättningar inför framtiden.

Vad innebär det här?

Kommunernas uppdrag utökas över tiden med  
nya uppgifter. Men alla nya uppdrag finansieras inte 
fullt ut av staten, och ibland minskar ersättningen 
för uppdrag vi redan utför. Ett aktuellt exempel är 
kostnaderna för LSS (lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) som idag, till allt större del, 
läggs över på kommunerna. Sammantaget innebär 
detta att kommunens pengar med tiden ska räcka 
till allt mer.

Ökade uppdrag

För att ytterligare försvåra situationen är det brist  
på personer med rätt kompetens. Det innebär att 
det är svårt att rekrytera personal i många yrkes
grupper, exempelvis lärare och ekonomer. Detta 
driver upp lönekostnaderna. En ännu större risk är 
att det framöver, på grund av den demografiska  
utvecklingen, inte finns tillräckligt många människor 
som är i den åldern att de arbetar. Även om vi haft 
mer pengar kommer det inte finnas personer att  
anställa, eftersom antalet personer i arbetsför ålder 
minskar.

Personal 
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Ett urval av önskemålen som kommit in
De som svarat vill att mer av det som är positivt lyfts 
fram. Man önskar artiklar som ”utbildar” läsaren, exem
pelvis ”vart går pengarna” samt information om vad 
som är på gång och vad man som invånare kan göra 
för att bidra till kommunens utveckling. Andra saker på 
önskelistan är att få veta mer om kommunens orter, 
äldreomsorg och ekonomi samt praktisk kortfattad  
information, träningstips eller öppettider som kan  
klippas ut och sättas på kylskåpet.

Tack för alla synpunkter och förslag vi fått
Vi som arbetar med tidningen tycker att det är roligt att 
så många har tagit sig tid att svara och kommit med 
goda idéer. Det här numret har därför utvecklats med 
hjälp av undersökningen. Bland annat skriver vi om hur 
personalen på vård och omsorgsboendet Ekbacken 
arbetar för att skapa trygghet för boende, möter en 
undersköterska och en ITbibliotekarie som jobbar för 
att överbrygga den digitala klyftan. Numrets tema är 
fritid och folkhälsa. Vi berättar också om kommunens 
ekonomi och utmaningar. Till nästa nummer startar vi 
en reportageserie om våra orter. Berätta gärna för oss 
vad du uppskattar med den ort eller det område där 
du bor. Läs mer på sidan 23.

Tipsa oss! Har du önskemål om tidningens innehåll? 
Skicka epost till kommuntidning@gislaved.se

RESULTAT FRÅN ENKÄT

I förra numret av kommuntidningen frågade vi vad du 
som läser tidningen tycker om innehållet, hur mycket 

du läser och vad du vill läsa om. Ett stort tack till dig 
som deltog! Enkätundersökningen fick 105 svar.  
Nästan alla, 95% läser tidningen i pappersform medan 
5% läser digitalt. Tre fjärdedelar vill ha en tryckt tidning.
 Drygt hälften av de som svarade läser i stort sett allt 
och den andra hälften skummar igenom tidningen eller 
väljer ut de artiklar som intresserar. Över hälften av  
läsarna tycker att tidningen är bra eller väldigt bra. 
Över 80% vill läsa kortfattad information om vad som 
händer i verksamheterna och 68% tycker det är viktigt 
att få ta del av praktisk information som rör invånare. 
Mellan 30 och 40% vill läsa omfattande artiklar och se 
fler bilder från verksamheterna samt läsa om våra 
medarbetare.
 På frågan om frekvens vill hälften läsa tidningen två 
gånger om året och den andra hälften vill läsa tidningen 
tre gånger per år, en gång eller ingen gång alls. 

Ett urval av åsikter om tidningen
Tidningen har bra storlek, är lättläst och innehållsrik 
men allt är inte intressant. Tidningen är en onödig 
kostnad med tanke på kommunens ekonomi och det 
står för lite om äldreomsorgen. Den är långrandig med 
mycket text att läsa, men innehåller också intressanta 
reportage om hur kommunen fungerar. Man får reda 
på saker man inte visste om, vilket är bra.

Nu utvecklar vi tidningen G tillsammans  
med våra läsare!

Tack till alla som deltog i under
sökningen! Fem av de som svarade 
får en kokbok som tack för hjälpen.

Inga Karlsson, Burseryd. Michaela Stöcklmair, 
Smålandsstenar. Annelie Sjöberg, Anderstorp.  
Kurt Matsson, Gislaved. Kent Andersson, Hestra.

mailto:kommuntidning%40gislaved.se?subject=Tips%20till%20tidningen%20G
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HJÄLP BARN OCH UNGA

RESULTAT FRÅN ENKÄT

Kontaktfamiljer sökes

I förra numret av kommuntidningen bad vi om hjälp 
att besvara frågor om resvanor. Resvaneundersök

ningen fick 237 svar och 70% av de som svarade var  
i åldersspannet 31 – 64 år. Mer än hälften av de som 
svarade bor i tätort (62%). Drygt 40% uppgav att de 
nyttjar kollektivtrafiken. De flesta väljer kollektivtrafiken 
av klimat och miljöskäl, för att det är bekvämt eller 
ekonomiskt. Merparten pendlar till och från skola,  
arbete eller annan daglig verksamhet. 
 På frågan om vad som skulle få de som svarade att 
åka kollektivt oftare var de vanligaste svaren; fler turer, 
billigare biljett, kortare restid och fler hållplatser. 

Förbättringsförslag i urval
Bussar bör anpassas efter tågtider. Senare avgångar 
under kväll och natt. WiFi och laddmöjligheter.  
Avgångar för trafik som passerar kommun och läns
gränser bör anpassas bättre efter arbetstider.

Alla enkätsvar med synpunkter och förbättringsförslag 
är skickade till Jönköpings Länstrafik.

Några av förbättringsförslagen blir 
verklighet redan 1 januari 2020 –  
då är många av bussarna nya och 
har laddningsmöjligheter och WiFi.

Vill ni bli en kontaktfamilj? Fyll i en 
intresseanmälan på webben eller  
ring till individ och familjeomsorgen. 
Läs mer: gislaved.se/kontaktfamilj

Så här reser man

T a chansen att berika både ett barns liv och ditt 
eget. Nu söker vi nya familjer som vill ta emot ett 

barn någon helg i månaden för att stimulera, stötta 
och avlasta. Din hjälp behövs!
 Kontaktfamiljer kan se ut på många olika sätt.  
Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, 
en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som 
har tid och engagemang även för andras barn.  
Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, 
både i sig själva och i sitt förhållande.
 Som kontaktfamilj tar man emot ett barn i sitt hem 
vanligtvis 1 – 2 helger i månaden. När barnet kommer 
på besök gör man vardagliga saker och det viktiga är 
att man tar sig tid med barnet.

Vem behöver kontaktfamilj?
Familjer som önskar stöd på olika sätt för sig själva 
och/eller för sina barn erbjuds en kontaktfamilj. Det kan 
gälla ensamstående där umgänget med den andra 
föräldern inte fungerar eller familjer som inte har släkt i 

närområdet. Ibland är föräldrarna unga och behöver 
stöd i sin föräldraroll. Ensamstående föräldrar med 
bristfälligt nätverk kan behöva den andhämtning som 
det kan innebära att få vara själv en helg i månaden. 
De barn som får kontaktfamilj är oftast 3 – 12 år, men 
även tonåringar förekommer.

http://www.gislaved.se/kontaktfamilj
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Vill du få hjälp av kommunens 
ITbibliotekarie? 
Välkommen till internetdagar på  

Smålandsstenars bibliotek, måndagar kl. 10 – 12  
eller på Gislaveds bibliotek, fredagar kl. 11 – 13.

MEDARBETARSKAP – MÖT EN IT-BIBLIOTEKARIE

A manda Karlsson arbetar som ITbibliotekarie. 
Hon ansvarar för alla former av digitala frågor som 

rör webb, boklånesystem och sociala medier. Amanda 
hjälper också kommunens invånare att bli mer digitala, 
genom att vägleda dem på internetdagar. Då kan  
besökaren ta med sin telefon, läsplatta eller bärbara 
dator och få hjälp med ett specifikt digitalt problem. 
Det kan exempelvis vara hur Mobilt BankID fungerar, 
hur man betalar med Swish, hur man laddar ner en 
app eller hur man ställer in större text.
 IThjälpen erbjuds på måndagar i Smålandsstenar 
och på fredagar i Gislaved. Besökare i alla åldrar är 
välkomna, men det är mest invånare över 65 år som 
dyker upp, berättar Amanda.
 – I samhället finns det tyvärr en stor digital klyfta. 
Tekniken har sprungit fort fram, samtidigt som ingen 
egentligen vet vem som har ansvaret för att lära våra 
äldre hur de använder de digitala verktygen, säger 
Amanda. Biblioteken var tidiga med att stötta invånare 
som behöver den här typen av hjälp, vilket jag tycker 
känns väldigt bra.
 Amanda är relativt nyutexaminerad och har arbetat 
som ITbibliotekarie under ett år. Hon är själv uppvuxen 
med digitala verktyg och ser hur viktigt det är att veta 
hur de fungerar. Förutom att hjälpa invånare att bli mer 
digitala driver hon Skaparbibblan tillsammans med 
kollegorna. Dit kommer besökaren bland annat för  
att lära sig programmera eller berätta med hjälp av 

Hjälper invånare att bli mer digitala
teknologi och uppbyggnad av VR 1. Till Skaparbibblan 
kommer det flest yngre deltagare. Det är stor skillnad 
på att arbeta med yngre personer som är vana vid ny 
teknik jämfört med äldre, berättar Amanda.
 – Det bästa med mitt jobb är att jag får möjlighet att 
träffa många olika människor, att jag får göra skillnad 
och att jag får vara med och testa nya spännande  
grejer och komma med kreativa lösningar så som att 
livestreama 2 författarbesök, säger Amanda.

Vad är den största utmaningen?
– Det finns flera utmaningar som måste lösas. Bland 
annat att vi skulle behöva fler resurser för att hjälpa  
invånare med sin digitala vana, så de inte halkar efter 
ännu mer. Vi behöver få möjlighet att stärka biblioteken 
och arbeta mer digitalt, säger Amanda.

1  Virtual reality innebär att man med hjälp av datateknik skapar en 
simulerad miljö som är uppdiktad eller verklighetsbaserad.

2  Livestreaming är ett sätt att sända exempelvis ett författarbesök 
till invånare som inte kan närvara.
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NOMINERINGAR, UTMÄRKELSER OCH HEDERSUPPDRAG

Padma Lavigne Vullings, förstelärare vid yrkesvux 
vann pris som Årets yrkeslärare inom restaurang och 
livsmedel hösten 2019. Hennes positiva människosyn, 
som gör att eleverna blir bemötta med respekt och 
engagemang, avgjorde enligt juryn.

Amra Salihovic, chef för avdelningen för arbete och 
utbildning, vann utmärkelsen Årets Karriär 2019.  
Utmärkelsen från Framtidsverket går till någon som  
på ett mycket bra sätt utvecklat sin arbets plats.  
Amra nominerades för sitt arbete och sätt hon ändrat 
hela perspektivet på hållbarhetsfrågor.

Maja Rothén, SOlärare och Amer Suskic, idrottslärare 
på Lundåkerskolan nominerades till pris på Lärargalan 

Våra engagerade medarbetare  
uppmärksammas utanför kommunen

där elever lyfter fram favoritlärare. På så sätt skapas 
förebilder inom yrket som samhället kan inspireras av.

Frida Ambjörnsson och köket på Strandsnäs förskola 
i Smålandsstenar nominerades till Årets förskolekök 
2019 i måltidsguiden Whiteguide Junior. Som kock 
och utbildad måltidspedagog är Frida enligt juryn en 
av de bästa i Sverige på att laga säsongsanpassad, 
näringsriktig och rolig mat som inspirerar barnen.

Emanuela Stankovic, Töråsskolan och Ted Sandquist, 
Ekenskolan nominerades till prestigefyllda lärarpriset 
Guldäpplet hösten 2019. Utmärkelsen lyfter fram lärare 
som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala 
verktyg och arbetssätt.

P å biblioteket i Smålandsstenar var man först i 
kommunen med meröppet. Det är en service som 

ger besökare tillgång till biblioteket mellan klockan 
7.00 och 22.00 alla dagar, året om. Meröppet innebär 
att besökaren sköter sig själv under meröppettiden. 
Maria Hassel är bibliotekarie på biblioteket sedan 20 
år tillbaka. Hon är nöjd med satsningen och berättar 
att det fungerar väldigt bra.
 – Vi har 350 låntagare som är anslutna till meröppet, 
och det blir fler och fler för varje vecka. På helgerna 
har vi ungefär 20 meröppetbesökare per dag, och de 
tar ofta med sig familj och vänner, säger Maria. Det 
fungerar jättebra, besökarna är måna om sitt bibliotek 
och rädda om det.

Utökad samhällsservice med meröppet

 Meröppet har funnits på biblioteket under två år och 
är en service besökare över 18 år kan ansöka om. 
Låntagaren skriver på ett avtal och får en bricka med 
personlig kod. Varje medlem ansvarar själv för att lämna 
biblioteket i det skick man fann det i.
 – Våra besökare kommer både för att låna böcker i 
låneautomat och för att umgås. Det är den digitala  
utvecklingen som möjliggör detta, säger Maria.
 Sedan i somras finns även meröppet på Anderstorps 
bibliotek. För att ansöka om ett aktiverat lånekort, gör 
du ett personligt besök under ordinarie öppettider och 
har med dig legitimation.
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MEDARBETARSKAP – MÖT EN UNDERSKÖTERSKA

A nnelie Öberg arbetar som undersköterska på 
Blomstervägens demenscentrum i Gislaved. Där 

finns 65 lägenheter fördelade på sju enheter. Som  
undersköterska är uppgiften att stötta hyresgästerna 
och ge dem ett så bra liv som möjligt. Annelie beskriver 
det som att undersköterskan fyller i luckorna, är ena 
armen borta så är undersköterskan den armen.
 Annelie arbetar natt tillsammans med fyra andra 
under sköterskor. På natten är den viktigaste uppgiften 
att hjälpa de som inte kan sova. Några behöver lugnas 
och avledas för att kunna somna. Om någon vaknar 
ska en undersköterska snabbt vara på plats, så att 
personen inte väcker de andra.

Hon finns till för våra äldre
 – Det roligaste med mitt jobb är att jag får komma 
de som behöver hjälp väldigt nära, säger Annelie.  
Det är något av ett detektivarbete att hitta det som 
fungerar och kräver kontinuitet, inlevelseförmåga och 
lyhördhet. På ett personligt plan är det en utmaning  
att alltid sätta sig själv i andra hand.
 Annelie har arbetat som undersköterska sedan 
1984 då hon gick ut gymnasiets dåvarande vårdlinje. 
Arbets uppgifterna har utvecklats sedan dess, metoder 
och arbetssätt har förändrats.
 – På min första arbetsplats hade vi 35 boende per 
avdelning. De låg i fyrbäddssalar och duschades  
samma tid varje morgon, som på löpande band.  
Individen sattes inte i fokus utan allt var rutinmässigt, 
säger Annelie.
 Mycket har hänt inom vården och man arbetar utifrån 
nya tankesätt. Sedan 2011 utgår alla våra insatser på 
Blomstervägen från ett personcenterat förhållningssätt. 
Det innebär att vården inte utgår från en diagnos utan 
anpassas utifrån det behov som varje unik person har.
 – Det är en underbar tanke och det är så vi strävar 
efter att arbeta, men det fungerar inte alltid i praktiken. 
Just nu springer vi väldigt fort för att hinna leverera allt 
vi ska göra. Om jag är pressad känner jag mig otill
räcklig. Då stressar jag upp de vi är till för istället för  
att skapa trygghet. Att vi är lugna är viktigt för de som 
bor här, säger Annelie.
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Ä r du en person med rätta gnistan, båda fötterna 
på jorden och hjärtat på rätt ställe? Vill du dess

utom hjälpa människor på din hemort att känna sig 
trygga i sin vardag? Som räddningstjänstpersonal blir 
du en viktig resurs för samhället och en tillgång i säker
hetsarbetet på ditt jobb. Det är brist på brandmän i 
kommunen. Vi behöver dig!

Gör skillnad på riktigt
Som deltidsbrandman får du möjlighet att göra skillnad 
på riktigt. Förutom att rädda liv ingår du i en gemenskap 
på räddningstjänsten, får en värdefull utbildning med 
regelbunden övning och ett tillskott i hushållskassan. 
Som deltidsbrandman har du en ordinarie arbetsgivare 
samt jour som brandman var fjärde vecka. Det innebär 
att om det går ett larm under jourperioden, lämnar du 
din arbetsplats för att arbeta som brandman. 

S yftet med vårt kontaktcenter är att göra det  
enkelt för dig som invånare att komma i kontakt 

med kommunen. Här möts du av kommunvägledare 
som ger dig information, vägledning och rådgivning 
om kommunens verksamheter och service.
 Genom att skapa en väg in har flera processer  
förändrats, bland annat har webben anpassats och  
individuella kontaktuppgifter till handläggare på för
valtningarna har tagits bort. Anledningen är att många 
frågor kan och ska besvaras direkt i kontaktcenter. 

Vi söker dig som vill  
göra skillnad !

Kontaktcenter – en väg in till kommunen

BLI DELTIDSBRANDMAN

Vill du ha ett av kommunens allra 
viktigaste jobb? Läs mer:  
gislaved.se/blideltidsbrandman

Besök kontaktcenter, använd etjänst, 
skicka epost eller ring 0371810 00.  
Läs mer: gislaved.se/kontaktcenter

Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Vad är den största utmaningen?
– I det dagliga arbetet är den största utmaningen att  
få tiden att räcka till för att ge den service som ingår i 
vårt uppdrag, och samtidigt försöka hålla den positiva  
energi som behövs för att våra hyresgäster ska känna 
sig trygga, säger Annelie.
 För samhället i stort finns en utmaning när det gäller 
undersköterskans roll, menar Annelie. Det är oftast inte 
ett kall att arbeta som undersköterska, man har inte 
heller de bästa arbetsvillkoren eller så hög lön.

 – För att se till att det finns utbildad personal som 
tar hand om de äldre i framtiden, tror jag att det är  
viktigt att se över undersköterskans vardag. Ett sätt  
är att göra yrket mer intressant och attraktivt, säger  
Annelie. För att lyckas behöver beslutsfattare stärka 
upp helhetsbilden och inventera kunskapen hos  
personalen. 

Specialisterna kan då lägga mer tid på avancerade  
ärenden. 
 Kontaktcenter tar även emot och hanterar syn
punkter, förslag och klagomål, vilket leder till bättre 
verksam heter för invånare och näringsidkare. 

http://www.gislaved.se/blideltidsbrandman
http://www.gislaved.se/kontaktcenter
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BOLAG I KOMMUNKONCERNEN

I takt med att invånartalet i kommunen växer ökar  
efterfrågan på bostäder. Malin Larsson är VD på det 

kommunala bostadsbolaget AB Gislavedshus som  
firade 70 år med en stor familjefest i Dalen, Gislaved 
under 2019. Gislavedshus har uppdraget att bidra med 
bostäder i kommunen genom hyreslägenheter för alla. 
Bostadsbolaget äger och sköter totalt 2 302 hyres
lägenheter och 132 lokaler i kommunen.
 – Tillsammans arbetar vi för att erbjuda trygga och 
attraktiva boenden som möter hyresgästernas krav på 
service och ett varierande boende i hela kommunen, 
säger Malin. 

Hållbara bostäder och innovativa lösningar  
är mottot för Gislavedshus

Medborgardialog inför nyproduktion
Gislavedshus bygger ständigt nya bostäder för att 
möta efterfrågan. Just nu planeras marklägenheter på 
Skomakargärdet i Gislaved och Podalen i Reftele samt 
lägenheter på Malmgatan i Smålandsstenar. Planerna 
har tagits fram tillsammans med kommunens invånare. 
 För att få en uppfattning om vad framtida hyresgäster 
har för förväntningar av ett boende, har Gislavedshus 
genomfört olika undersökningar. Bland annat har det 
anordnats workshops i Smålandsstenar och marknads
undersökningar i Gislaved, Reftele och Tallberga. 
 – Vid nyproduktion vill vi skapa attraktiva boende
miljöer. Därför är det viktigt för oss att ta del av framtida 
hyresgästers tankegångar om vad man anser vara ett 
bra boende. Genom att samarbeta skapar vi tillsam
mans framtidens boenden, säger Malin. 
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I koncernen Gislaveds Kommunhus AB ingår förutom Gislaveds 
kommun fyra kommunala bolag: Enter Gislaved AB, Gislaved  
Energi Koncern AB, AB Gislavedshus och Gisletorp Lokaler AB.

Framträdande på jubileumsdagen i Dalenparken. 

Är du intresserad av nytt boende?
Kontakta Gislavedshus om du har 
frågor om hur man anmäler intresse 

för hyres lägenhet eller kanske bara har allmänna 
frågor om deras bostäder. Ring 037156 67 00  
eller besök kontoret på Torggatan 3A i Gislaved. 

Mer information: gislavedshus.se

 I övrigt arbetar Gislavedshus mycket med stamreno
veringar och satsar på utemiljöer i de olika områdena. 
Malin menar att det är ett viktigt arbete för att ta hand 
om de fastigheter som redan finns och underhålla dem. 
Bolaget planerar att stamrenovera strax över 525 lägen
heter till och med 2029. 

Malin Larsson är en av 14 personer  
i landet som är utsedda att delta i 
Sveriges Allmännyttas VDråd.  

Sveriges Allmännytta är en bransch och intresse
organisation för över 300 kommunala och privata 
bostadsföretag. I rådet diskuteras gemensamma 
strategiska frågor som berör bostads försörjningen.

Innovativ och hållbar lösning
Det är inte bara nybyggnationer som pågår, det gäller 
även att ta hand om de befintliga bostäderna.
 Bland annat håller bolagets längsta hyreshus, Trast
stigen 2 i Gislaved, på att byggas om. Förutom en tradi
tionell renovering kommer det efter ombyggnationen 
rymma tio lägenheter till. De byggs i suterrängplanet 
som tidigare använts som förrådsytor. De nya lägen
heterna blir ettor på omkring 25 kvadratmeter och kan 
passa exempelvis för den som flyttar hemifrån eller 
veckopendlar. Malin berättar att det finns efterfrågan 
på just ettor och hon är mycket nöjd över den hållbara 
lösningen man skapar. 
 – Det här är ett fantastiskt sätt att ta tillvara på våra  
resurser. Det pratas mycket om nyproduktion, men 
här får vi tio nya lägenheter i ytor som redan finns,  
säger Malin.
 Hyreshuset får också ett sadeltak, istället för platt tak 
som det har idag. På taket ska solpaneler fästas och 
solenergin som produceras kommer att stå för 60% av 
elen som huset behöver. Solcellsanläggningen blir den 
största för bostäder i kommunen. När ombyggnaden 
är färdig kommer det finnas 58 lägenheter i huset som 
byggdes 1965.
 – Den här påbyggnaden, renoveringen och sol
cellerna på taket är en satsning för att huset ska vara 
hållbart även i framtiden. Det gynnar hela kommunen 
genom att det blir ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbart, säger Malin.

http://www.gislavedshus.se
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Gör så här: 
Leta reda på minst 20 stycken ord på temat ”fritid” 
som finns i flätan. De är minst fyra bokstäver långa. 
Orden finns både horisontalt och vertikalt. De skrivs 
både fram och baklänges. Lycka till !

Vinnarna av förra ordflätan:
– Elsa Lövgren, Anderstorp
– Lars Malmqvist, Broaryd
– Frans Rudmark, Hestra

ORDFLÄTA

Tävla och vinn

Visste du att?

Skicka in ditt svar senast 31 mars 2020. 
Du kan posta ditt svar till: Gislaveds kommun,  
Kommunikationsavdelningen, 332 80 Gislaved.  
Märk kuvertet med ”Kommuntidning”. Du kan även 
eposta orden till: kommuntidning@gislaved.se  
Kom ihåg att ange namn och postadress! 

Genom att skicka in tävlingsbidraget, samtycker du till att  
ditt namn och bostadsort publiceras i nästa nummer om  
du vinner. Vi drar tre vinnare som får varsitt pris.

… 2020 genomförs den första totalförsvarsövningen  
i Sverige på 30 år? Alla i samhället har en roll i  
total försvaret och därför övar många olika aktörer.  
Övningen består av fyra aktiviteter och ska bidra till  
att öka Sveriges motståndskraft. 

… du som kommuninvånare kan kontakta din  
lokala politiker om du har en fråga som berör dig?  
Kontaktuppgifter till förtroendevalda:  
gislaved.se/politikerkontakt

…. vi har en demokratiberedning i vår kommun?  
Den arbetar med långsiktig demokratiutveckling,  
bland annat genom att skapa plattformar där du  
som invånare kan möta dina förtroendevalda.  
Mer information: gislaved.se/demokratiberedningen

… att kommunen kan ge dig tips och råd kring hur du 
sparar energi i ditt hus? Du kan kontakta vår energi 
och klimatrådgivare via kontaktcenter eller läsa mer: 
gislaved.se/energiochklimatradgivning

… vi fortsätter med våra lokalsamtal på landsbygden 
under våren? 18 februari och 17 mars kommer vi till 
Hestra medborgarhus. Senare i vår till Ås/Tallberga. 

… vi i början av 2020 kommer att annonsera de 
sommarjobb som finns att söka? På vår webbplats 
kommer du att hitta lediga tjänster bland annat som 
undersköterska, kökspersonal, fastighetsskötare  
och personlig assistent. Passa på att testa ett jobb  
där du verkligen gör skillnad! 
Läs mer: gislaved.se/arbetahososs

S T Ö P A L K Y C G N Ä R R E T G A K R I V

L A S K O G S B A D Ö L O P P I S F Y N D A

Ö R I D A K A B K A K Å T E A T E R Z A R T

J E R A K E M O C N A R E V I T L U K D O T

D L E S S U P H O S E R I E F R O S S A T E

B O K C I R K E L A A R E S I N A T O B T N

A P C E F A R S P R Å K A M E D I T E R A G

G N I N S S A P D N U H F I K A G I L I T Y

O X N A D Å K S L E G Å F B R Ä D S P E L M

Y A S Ä L D F R I M Ä R K S S A M L I N G P

F O T A R D N A V I K S L Ä K T F O R S K A

mailto:kommuntidning%40gislaved.se?subject=Ordfl%C3%A4tan%20p%C3%A5%20temat%20fritid
http://www.gislaved.se/politikerkontakt
http://www.gislaved.se/demokratiberedningen
http://www.gislaved.se/energiochklimatradgivning
http://www.gislaved.se/arbetahososs
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betalar portot.



I kommunen har vi åtta tätorter som var och en, med 
sin speciella karaktär, är en bit av pusslet som bidrar 

till helheten. Tillsammans med omgivande landsbygd 
finns det möjlighet att bo, leva och verka utifrån många 
olika önskemål. Närheten till naturen med djupa skogar 
och mängder av sjöar, bjuder in till ett rikt utbud av  
frilufts och fritidsaktiviteter, såväl upplevelser som  
avkoppling. Tillsammans med ett brett kulturliv  
och en blandning av service och utbud ger  
det kommunen goda förutsättningar att  
vara en bra plats att leva på. 

 Hur ser det ut i kommunens orter? Vad är det bästa 
med att bo där du bor? Vad vill du visa besökare eller 
nya grannar? Från och med nästa nummer av kommun
tidningen startar vi en artikelserie där vi berättar om två 
orter åt gången. Med artikel serien vill vi belysa bredden 
och det unika som finns i kommunen. Vet du exempel
vis att det finns 100 företag som erbjuder tjänster inom 
skönhet och hälsa?
 I första delen skriver vi om Burseryd och Hestra. 
Vad vill du som bor i någon av dessa orter, eller på 
landsbygden runt om, dela med dig av? Vad finns det 
för besöksmål och guldkorn? Hör av dig senast 1 mars 
per epost till kommuntidning@gislaved.se eller skicka 
in vykortet nedan. Du kan redan nu även berätta om 
andra platser i kommunen.

Vad uppskattar du med orten du bor på?
VÅRA ORTER I KOMMUNEN

Vad är bra med Burseryd och 
Hestra? Berätta för oss!

mailto:kommuntidning%40gislaved.se?subject=Jag%20tycker%20att%20min%20ort...


KOMMUNALA VERKSAMHETER

Kontaktcenter
mån – fre kl. 8 – 16

Anderstorps bibliotek
mån, tis, tors, kl. 10 – 12, kl. 16 – 19
ons, fre kl. 13 – 16

Broaryds bibliotek
mån kl. 14 – 16
tis, tors kl. 17 – 19

Burseryds bibliotek
mån kl. 14 – 16
tis, tors kl. 16 – 19

Gislaveds bibliotek
mån, tis, tors kl. 11 – 20 
ons, fre kl. 11 – 18, lör kl. 10 – 13 *
Tidningsrummet från kl. 8.30 på vardagar.  
* Sista lördagen i jan, feb, mars kl. 10 – 16.

Hestra bibliotek
mån, tors kl. 16 – 19
tis kl. 10 – 13, ons kl. 13.30 – 16.30

Reftele bibliotek
mån, ons kl. 15 – 19
tis, tors kl. 10 – 12

Smålandsstenars bibliotek
mån, tis, tors kl. 10 – 13, kl. 14 – 18
fre kl. 10 – 13

Gislaveds konsthall
ons, tors kl. 12 – 18
fre, lör, sön kl. 11 – 16
Stängt mellan utställningsperioderna.

Kulturplatån
tis – tors kl. 14 – 20, fre kl. 14 – 18

Gisle Bowling
mån, fre kl. 14 – 20
tis, ons, tors, lör kl. 10 – 20
sön kl. 10 – 16

Gislebadet
mån – fre kl. 6 – 8, kl. 14 – 21
lör – sön kl. 11 – 18

JAG TYCKER ATT MIN ORT

Namn:

Kontaktuppgift:

Hälsolyftet, Gislaved
mån – fre kl. 6 – 22 
lör – sön kl. 9 – 18

Hälsolyftet, Smålandsstenar
mån – sön kl. 5.30 – 22.30

Återvinningscentraler
För frågor och mer information, kontakta 
Samverkan, återvinning och miljö, SÅM:  
tel. 010-414 47 00, samiljo.se

Mossarp
mån, tors kl. 9.30 – 18
tis, ons, fre kl. 9.30 – 16
lör kl. 9.30 – 14

Smålandsstenar
tis, tors kl. 9.30 – 18, lör kl. 9 – 14

Med reservation för eventuella ändringar. 

Öppettider

(frivilligt)

(ifall vi vill veta mer)

tel. 0371810 00 gislaved.se

http://samiljo.se
http://www.gislaved.se
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