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Ta ansvar för dig själv och andra
• Håll avstånd och umgås bara med den närmaste familjen
• Undvik butiker, gym, fester och annat socialt umgänge

• Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket
• Stanna hemma om du är sjuk

lZ

S edan jag började som kommundirektör i slutet av 
mars har det varit fartfyllt och stimulerande att  

arbeta i Gislaveds kommun. För att bilda mig en bättre 
uppfattning om läget och de utmaningar som finns har 
jag under tiden träffat många medarbetare. Jag anser 
att kommunen har en bra grund att stå på, fortsätt
ningsvis är utmaningen att ur ett strategisk och lång
siktigt perspektiv tillsammans fatta beslut som ger 
ökad stabilitet. 
 Förutsättningar ändras ofta med tiden. Bland annat 
har det ekonomiska läget oroat, men situationen har 
stabiliserats. Arbetet med att föreslå effektiviseringar på 
3 – 5% har avslutats då statsbidraget som kommunen 
fick, balanserade upp budgeten. Dock återstår en del 
arbete med tekniska faktorer som påverkat er invånare 
och kunder, exempelvis hanteringen av fakturor.  
Lösningar är på gång, vi ser flera ljus på horisonten.
 Något som vi fått erfara under året är att corona
viruset är en faktor som påverkat oss alla. I kommunen 
har vi skapat förutsättningar för flexibla arbetsformer 
med möjlighet till digitala möten och distansjobb.  
Brukarnas, kundernas och medarbetarnas välmående 
är prioriterat just nu – vi gör allt för att minska smitt
spridningen. 

Annorlunda vardagar och helger
 Inledningsvis var coronaläget i kommunen gynnsamt, 
men har den senaste tiden intensifierats. Medarbetare i 
staben har fortsatt beredskap och är redo för snabba 
förändringar. I organisationen följer vi de skärpta råden 
som Region Jönköpings län rekommenderat.  
Alla behöver ta ansvar och visa hänsyn i vardagen, 
även när det börjar kännas utmattande. Fortsätt med 
de goda vanorna: håll avstånd, tvätta händerna och 
stanna hemma om du är sjuk.
 För att lätta på den rådande situationen vi befinner 
oss i, så vill jag framför allt lyfta kulturutbudet i kommu
nen. Då fysiska tillställningar har ställts om till digitalt 
deltagande, så öppnar det upp för många att konsu
mera olika typer kultur. Bland annat har biblioteken  
anpassat utbudet för att göra det möjligt för dig att ta 
del av aktiviteterna, allt ifrån bokcirklar till filmströmning 
och instruktionsvideos för pyssel. Det här är ett effektivt 
sätt att dela glädje på, tycker jag.

Håll ut och håll i.  
Fridsamma helger till er alla.

Anders Johansson,  
kommundirektör
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Frida Adamsson illustrerade parallellt med att Hasse Carlsson höll en inspirationsföreläsning under G-kraft.

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Medarbetarskap för bättre organisationskultur
K ommunens medarbetare spelar en viktig roll i väl

färdsarbetet och bidrar till ett fungerande samhälle. 
För att kunna leverera tjänster av god kvalitet till invånar
na har kompetensförsörjning en avgörande betydelse. 
 – Kompetensförsörjningsfrågan är just nu en av  
Sveriges viktigaste. För att klara välfärdsuppdraget 
framåt måste vi ställa om och vara rädda om de med
arbetare vi har, säger HRchefen Linda Andersson. 

G-kraft
Sedan ett par år tillbaka arbetar vi utifrån målet att bli 
Sveriges ledande offentliga arbetsgivare vilket gav upp
hov till projektet Gkraft (Gislavedskraft). Gkraft genom
fördes 2018 som en introduktion i medarbetarskap där 
medarbetarna bjöds in till föreläsningar i syfte att stärka 
just medarbetarskapet. 
 Nästa år anordnas Gkraft igen, men är då digitalt 
under arbetsplatsträffar på respektive arbetsplats. 
Chefsutvecklaren Linda Regnér kommer tillsammans 
med en arbetsgrupp med personer från andra verk
samheter, ta fram ett gemensamt material som alla ska 
arbeta efter. Genom att ställa frågor som rör organisa
tionen, de enskilda arbetsplatserna och medarbetarnas 
arbetssituation hoppas Linda Andersson på att få svar 
som hjälper dem i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 – För att kunna jobba vidare är det viktigt att höra 
medarbetarnas åsikter och idéer, så att det inte bara 
blir en högre ledning som tar beslut utan att egentligen 
veta hur våra medarbetare upplever sin arbetssituation. 

Strålande jobbat
För att stärka medarbetarskap och ledarskap samt 
uppmuntra innovativa förslag inom organisationen,  
delar man sedan två år tillbaka ut utmärkelsen  
”Strålande jobbat” i de fyra kategorierna; årets ledare, 
årets medarbetare, årets nytänk och årets arbetsplats. 
Kommunens medarbetare får själva nominera den de 
tycker förtjänar utmärkelsen utifrån vissa kriterier och 
sedan väljs tre finalister ut i varje kategori innan de slut
giltiga vinnarna presenternas under lite festligare former 
i kommunhuset. Kommundirektören och politiker  
närvarar och delar ut en gåva på 5 000 kronor var till 
vinnarna att använda i utvecklingssyfte. 

På vilket sätt kan invånarna se effekterna  
av medarbetarskap?
– Vi tror på att de som jobbar har bäst koll på just sin 
verksamhet och vad brukarna, kunderna, invånarna  
eller eleverna behöver. Om man som medarbetare trivs 
på sitt jobb och har en god arbetsmiljö där man får vara 
delaktig och har chansen att vara med och påverka,  
så tror jag att det märks, säger HRchefen Linda.

Vi behöver dig! 
Vill du jobba med oss? Läs mer på: 
gislaved.se/arbetahososs

http://www.gislaved.se/arbetahososs
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Kulturen viktig i kristider
OMSTÄLLT KULTURUTBUD

 – Även ur den aspekten har det varit viktigt för oss 
att bryta så få kontrakt och bokningar som möjligt.  
Vi försöker hitta nya former att genomföra exempelvis 
konserter och föreställningar för att skapa arbetstillfällen 
för kulturarbetare och kulturföreningar, säger Magnus. 

Digitala firanden
Sedan lång tid tillbaka hålls varje år ett valborgsfirande 
med Gislaveds manskör, något som i år blev lite annor
lunda mot tidigare. Med hjälp av Kulturplatån spelade 
man in en valborgsfilm med manskören som sedan 
publicerades på webbplatsen. Filmen blev väldigt upp
skattad och därför körde man på ett liknande koncept 
på nationaldagen. Även den traditionella julinblåsningen 
kommer i år att spelas in för att kunna ses hemifrån  
på julaftonsmorgon.  

Positivt för utvecklingen
Mitt i allt det tråkiga har man kunnat se positivt på att 
man tvingats ställa om och testa nya saker. Tack vare 
att man utvecklat och använt sociala kanaler mer har 
fler människor kunnat nås än tidigare och fler har fått 
upp ögonen för kulturutbudet. 
 – Omständigheterna har gett oss en knuff för att 
verkligen satsa mer på tekniken. Men det hade aldrig 
gått utan vår flexibla och kompetenta personal som varit 
öppna för att lära sig nya saker, säger Imola Mokos, 
enhetschef på Kulturplatån. 

Det är säkert att komma hit
För att anpassa verksamheterna efter Folkhälsomyndig
hetens restriktioner har man bland annat delat Gislaveds 
dansstudios grupper och flyttat Scenverkstans repeti
tioner till större lokal. För de anordnade evenemangen 
på Kulturplatån har man satt ett maxantal besökare 
och att föranmälan krävs. 
 – Vi tar inte emot fler människor än vad som faktiskt 
funkar och därför kan man alltid känna sig trygg här.  
Vi vill att så många som möjligt ska delta men det är 
viktigt att ta sitt eget ansvar och stanna hemma om man 
är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna. Tillsammans 
kan vi ta oss igenom detta, säger Magnus. 

Läs mer om bibliotekets tjänster och ta del av  
evenemangsprogrammet på: bibliotek.gislaved.se

Läs mer om våra verksamheter och ta del av det  
digitala kulturprogrammet på: kulturplatan.se och  
gislaved.se/kultur

E fter en vår med ett tillfälligt stopp på nästan samt
liga kulturaktiviteter är flera av verksamheterna 

igång igen – om än i nya tappningar och på andra sätt 
än tidigare. Kulturchefen Magnus Jonsson beskriver 
början på coronapandemin som en liten svacka där 
man tvingades ställa in planerade aktiviteter och stänga 
vissa verksamheter helt. För att kunna öppna igen var 
man tvungna att tänka om och tänka nytt. Lösningen 
blev att anpassa evenemang och aktiviteter efter de rikt
linjer som givits. Man började också titta på alternativa 
vägar att nå ut till invånarna, exempelvis har flera forum 
som tidigare varit fysiska, nu blivit digitala istället. 
 – Vår inställning har hela tiden varit att hålla igång 
verksamheterna i den mån det går, men hitta nya sätt 
att göra det på. Kulturen behövs och vi vet att den  
kanske är ännu viktigare i kristider för att ge människor 
lite extra glädje och energi, säger Magnus. 

Bibliotekens tjänster
Biblioteken har under hela pandemin hållit öppet men 
det märktes till en början att det var färre besökare  
än vanligt.
 – Personalen sa direkt att nu måste vi ju åka hem 
med böckerna till låntagarna istället, berättar biblioteks
chefen Maria Alexiusson. 
 Boken kommer, som denna tjänst kallas, har funnits 
sedan många år tillbaka för den som av någon anled
ning inte kunnat ta sig till biblioteket, men har nu utökats 
för att gälla alla personer i riskgrupp. Även flera andra 
bibliotekstjänster har anpassats eller tillkommit för att 
undvika stora samlingar och underlätta för människor  
i riskgrupp. Bokcirklar, bokprat och författarbesök som 
tidigare varit på plats i biblioteken sker numer digitalt. 
För att ersätta tjänster som Internethjälp där framför  
allt äldre kan få hjälp med sin dator eller mobiltelefon, 
har man spelat in instruktionsvideos som ligger på  
bibliotekets Youtubekanal. 
 En nyhet som uppskattats av många är tjänsten  
Cineasterna där man som låntagare kan logga in via 
sitt lånekort och strömma film gratis. För barnen har 
bibliotekets pysselpåsar varit väldigt populära.
 – Vi började med pysselpåsarna redan i våras och 
under sommaren då vi hade sammanlagt 700 stycken 
fördelade på tre bibliotek, tog alla slut, säger Maria. 

Tuff tid för kultur- och nöjesbranschen
Några av de som drabbats allra hårdast av corona
pandemin är de som arbetar med kultur; musiker,  
skådespelare, konstnärer och författare. 

Öppettider anpassas efter restriktioner.  
Se webben för aktuell information.

http://bibliotek.gislaved.se
http://kulturplatan.se
http://www.gislaved.se/kultur
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Parkeringsövervakning införs i kommunen

Vakta levande ljus
Levande ljus är trevliga men kan också vara farliga.  
Se till att placera ljusen på ett säkert underlag och på 
avstånd från lättantändliga material som bordsdukar 
och gardiner. Lämna aldrig ljusen obevakade. Använd 
batteridrivna ljus för att minimera brandrisken. 

Håll koll på spisen
En av de vanligaste orsakerna till brand i hemmet är 
spisen, till exempel att det börjar brinna i en kastrull 
som glömts kvar. Branden sprider sig lätt till spisfläkten 
där gammalt fett kan fatta eld. Det är viktigt att hålla 
spisen ren och fri från saker som kan börja brinna. 

Låt bli att röka inne
Rökning är den vanligaste orsaken till att människor 
omkommer i bränder. En orsak är att personen somnar 
och tappar cigaretten eller att glöd faller ned på kläder 
eller stoppade möbler. Rök därför aldrig när det finns 
risk för att du somnar. Minimera risken för brand genom 
att undvika rökning inomhus.

V inter och mörkare tider närmar sig vilket innebär 
mysiga kvällar med levande ljus, men med det 

kommer även en ökad brandrisk. Varje år inträffar 
20 000 – 25 000 bostadsbränder i Sverige och totalt 
omkommer cirka 100 personer. I december och januari 
inträffar fler bostadsbränder än resten av året. Ta del  
av våra tips för att göra ditt hem mer brandsäkert.

Brandsäkra ditt hem
Se till att du har en fungerande brandvarnare och  
testa den regelbundet. Tryck på testknappen i några 
sekunder, piper den så fungerar den. En pulversläckare 
och brandfilt är bra att ha lättillgänglig hemma.  
Ett tips är att ha en minneslapp med 
larmnumret 112 och din adress nära  
till hands så att du lätt kan larma om  
en olycka skulle uppstå. 

Tips för att minska brandriskerna

I höstas beslutade kommunfullmäktige att kommunal 
parkeringsövervakning införs från och med 1 januari 

2021. Tekniska nämnden som även är kommunens  
trafiknämnd har förberett ärendet och kommer också 
ansvara för parkeringsövervakningen med hjälp av be
vakningsföretag. Syftet med parkeringsövervakningen 
är att öka tryggheten för fotgängare och cyklister samt 
skapa bättre ordning och trivsel i trafiken. 
 – Tekniska förvaltningens ambition är att förbättra 
trafiksäkerhet och framkomlighet framförallt för oskyd
dade trafikanter. Det är tyvärr vanligt att fordon parkerar 
på till exempel gång och cykelvägar där ytan är avsedd 
för oskyddade trafikanter som då tvingas ut i körbanan, 
dessa trafikfaror hoppas vi kunna minska, säger trafik
utredaren Christina Petersson. 

Hur kommer parkeringsövervakningen att gå till?
Tidigare har parkeringsanmärkningar för eventuella fel
parkeringar endast kunnat utföras av Polismyndigheten. 
I och med införandet kan parkeringsanmärkningar 
(pböter) utfärdas av en av kommunen förordnad 
parke ringsvakt. Parkeringsvakten kommer att utföra 
bevakning under olika tider på olika platser. I första 
hand kommer trafikfarliga parkeringar som strider mot 
generella regler i trafikförordningen att hanteras.

Vad kan man bötfällas för?
Du kan få en parkeringsanmärkning om du  
till exempel parkerar: 
• på en gång eller cykelbana
• mot färdriktningen
• närmare än 10 meter före en korsning eller  

ett övergångsställe
• utan tillstånd på en parkeringsplats avsedd  

för rörelsehindrade
• längre tid än tillåten parkeringstid

Hur mycket kan det kosta att felparkera?
En felparkering kan generera böter på 400 – 700 kronor. 

Med en brandsläckare eller brandfilt kan du 
försöka släcka en liten brand själv.

På en gågata eller i ett gångfarts-
område får du endast parkera på  
särskilt anordnade parkeringsplatser.

Förbjudet att 
parkera.

Förbjudet att  
stanna och parkera.
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virusets spridning. Jämfört med andra kommuner i 
Sverige har siffran för antal smittade varit låg. 
 Doris Kjellström som är medicinskt ansvarig sjuk
sköterska, började tidigt undersöka alternativa till
verkare av skyddsutrustning i bygden för att säkerställa 
kommunens lager, en annan viktig faktor för att hålla 
verksamheterna säkra. 
 Inför sommaren arbetade vi hårt med att säker 
ställa trygghet i bemanningen genom flera åtgärder. 
Bland annat var det många medarbetare som frivilligt 
senarelade sin semester och medarbetare från andra 
förvaltningar gick utbildningar för att finnas till för
fogande om smittan skulle slagit till hårdare. 
 – Arbetet har varit krävande och intensivt för både 
ordinarie personal och våra sommarvikarier men de  
har gjort fantastiska insatser. Vi har alla hjälpts åt,  
såväl medarbetare och invånare som företag som ställt 
om sin produktion för att bidra med skyddsmaterial, 
säger socialchefen Malin Johansson.

Hjälp till att minska smittspridningen!
Smittspridningen av coronaviruset har under hösten 
ökat. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att följa rekom
mendationerna kring handhygien och fysiskt avstånd. 
Har du förkylningssymptom, stanna hemma från jobbet 
och boka tid på din vårdcentral för ett covid19test.

På vår webbplats har vi samlat all information som  
rör coronaviruset. Där finns det exempelvis vanliga  
frågor och svar även på andra språk, information om  
hur du minskar smittspridningen och tips på aktiviteter 
som du kan göra på hemmaplan. Läs mer på:  
gislaved.se/coronavirus

Vi har alla hjälpts åt

CORONALÄGET I KOMMUNEN – med reservation för eventuella ändringar

S edan tidigt i våras då de första fallen av covid19 
upptäcktes i Sverige har vi noga bevakat händelse

utvecklingen och anpassat våra verksamheter enligt 
Folkhälsomyndighetens restriktioner. I mars började en 
övergripande krisledningsstab arbeta med frågor som 
rör coronapandemin. Vi har samlat medarbetare med 
olika kompetenser som arbetat utifrån flera perspektiv 
för att kunnat bevaka utvecklingen och analysera läget  
i kommunen. Även kommunikationen har varit en  
prioriterad fråga och det har varit viktigt att hitta sätt  
för att sprida information både inom organisationen 
och ut till invånarna. 
 – Förutom att gå ut med lägesuppdateringar och  
råd på vår webbplats och i sociala kanaler har vi även 
publicerat annonser i tidningen och skickat ut vykort  
till invånare över 70 år för att nå så många målgrupper 
som möjligt, berättar krisberedskapssamordnaren  
Matilda Johansson. 

Lågt antal smittade inom  
socialförvaltningens verksamheter
Socialförvaltningen är en av de förvaltningar som snabbt 
tvingades ställa om och hitta alternativa, säkrare sätt 
för att fortsätta bedriva sina verksamheter. Till exempel 
medförde besöksförbudet på våra särskilda boenden 
att vi skapade trygga besök utomhus med samtals
skärmar, samt möjliggjorde att hyresgästerna kunde ha 
digitala möten med sina anhöriga via Ipads. 
 Vi införde kohortvård som innebär att man håller den 
som vårdas för covid19 avgränsad från andra med 
”egen” personal som inte samtidigt arbetar med icke 
smittade. Detta tillsammans med noggranna hygien
rutiner begränsade smittan och hjälpte till att stoppa  

Stabsarbete i kommunhusets konferensrum Isaberg.

http://www.gislaved.se/coronavirus
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MEDARBETARSKAP – möt två kuratorer och en behandlare

S ofia Jonsson, Anna Björstål och Ann-Therese Hill  
arbetar alla inom socialtjänsten, Sofia och Anna 

som kuratorer på familjecentralen respektive ungdoms
mottagningen och AnnTherese som behandlare på  
individ och familjeomsorgen (IFO). Trots olika arbets
platser samarbetar de kring det förebyggande arbetet  
i form av kurser som erbjuds föräldrar i kommunen. 

”Man behöver inte ha några stora bekymmer”
De kostnadsfria föräldrautbildningarna COPE och 
Trygghetscirkeln erbjuds alla föräldrar som vill stärka sitt 
föräldraskap och hitta lösningar för vanliga utmaningar 
som man ställs inför i föräldrarollen. Kurserna hålls i 
grupp och har lite skiljande inriktningar där COPE foku
serar på strategier och Trygghetscirkeln på bemötande 
utifrån anknytningsteorin. Båda kurserna har getts flera 
gånger och har varit väldigt uppskattade av deltagarna. 
Både Anna, Sofia och AnnTherese vill understryka  
att kurserna inte bara är för familjer med problem,  
snarare tvärtom.
 – Det handlar inte om att man behöver ha några stora 
bekymmer utan här arbetar vi i förebyggande syfte.  
Jag önskar själv att jag hade gått en av dessa kurser 
när jag hade yngre barn, ingen förälder är perfekt och 
det finns alltid saker att jobba på, säger Sofia. 
 På grund av coronapandemin erbjuds för tillfället inga 
kurser. Håll utkik på vår hemsida för mer information 
och för att anmäla dig till kurserna när de startar igen. 

Familjecentralerna i Gislaved och Smålandsstenar
Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och bli
vande föräldrar. Här erbjuds olika tjänster för barn och 
föräldrars hälsa och välmående i form av kvinnohälso
vård, barnhälsovård, öppen förskola, och förebyggande 
socialtjänst där det sistnämnda är Sofias huvudgren. 
En vanlig dag för henne kan se olika ut och kan inne
hålla allt från enskilda samtal och föräldragruppsträffar 
till hembesök och inspel på öppna förskolan. 
 – Jag tror att mitt jobb är viktigt för att vi i det före
byggande arbetet kan minska bekymmer senare.  
Vi hjälper föräldrar med små saker som ändå kan göra 

Vi erbjuder stöd till familjer och unga
stor skillnad och förhindra att problem växer sig större, 
säger Sofia.
 Anna arbetar mestadels på Ungdomsmottagningen  
i Gislaved men delar ansvaret som kurator med Sofia 
på Familjecentralen i Gislaved. På ungdomsmottag
ningen består hennes arbete till stor del av enskilda 
samtal med ungdomar, men hon är även en del av den 
utåtriktade verksamheten som till exempel kan innebära 
besök på skolor. På grund av den rådande pandemin 
har man fått ändra en del av sina vanliga rutiner.  
Exempelvis brukar kommunens nior besöka ungdoms
mottagningen för att få information om vilken hjälp som 
erbjuds där, men nu åker Anna tillsammans med barn
morskorna till skolorna istället. 
 – En av de största utmaningarna med mitt jobb är  
att nå ut till alla grupper av ungdomar i samhället.  
Därför är det extra viktigt att vi får informera om vad  
vi gör, säger Anna. 

För dig mellan 13 och 22 år
Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar i åldern 
13 till 22 år. Här kan du träffa barnmorska, läkare och 
kurator som erbjuder rådgivning kring kropp och  
sexualitet, kärlek och relation, köns sjukdomar och  
preventivmedel. 
 Utöver inställda besök för grupper har man också 
tvingats ställa in dropinmottagningen som tidigare  
varit på måndagar och onsdagar. Nu kan man endast 
komma dit om man har en förbokad tid. Du kan hitta 
mer information och boka tid för besök på umo.se 

Insatser för de som behöver särskilt stöd
AnnTherese arbetar som behandlare på individ och 
familjeomsorgen sedan 16 år tillbaka. Till skillnad från 
Anna och Sofia som jobbar mycket förebyggande,  
arbetar AnnTherese mer inriktat för att hjälpa familjer 
och unga där man sett behov av extra stöd. De som 
kommer för att träffa henne har ofta kontakt med  
någon inom socialtjänsten sedan tidigare och utifrån  
en utredning avgörs vad för typ av stöd som hon eller 
hennes kollegor kan erbjuda. En av de aktiviteter som 
AnnTherese håller i är social behandling med hästen 
som stöd. Behandlingen riktar sig till barn och ung
domar från 6 år och syftar till att med hästens hjälp, 
öka barns välbefinnande och hälsa. 
 – Målet med denna insats är inte att lära sig rida,  
det är bara en bonus. Vi fokuserar på andra saker  
som samspel, mod och koncentration, berättar 
AnnTherese.

http://www.umo.se
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FRILUFTSLIVETS ÅR 2021 – luften är fri

U nder året när många tvingats vara hemma i större 
utsträckning än tidigare har friluftslivet fått ett  

uppsving. Den digitala tipspromenaden Xrundan som 
anordnats tillsammans med Enter Gislaved AB och 
som finns på flera av kommunens orter, har varit väldigt 
uppskattad och är bara en sak som pekar på att fler 
hittat ut i år. 
 – Jag tror att det är en allmän känsla hos de flesta. 
Fler är ute och rör på sig och har upptäckt det fantas
tiska med vår natur, säger fritid och folkhälsochefen 
Anna Gamlén. 

Friluftsåret 2021
Nästa år anordnas projektet Luften är fri för att uppmärk
samma friluftslivets år 2021. Initiativet är ett samarbete 
mellan Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och  
syftar till att få fler att prova friluftsliv och öka medveten
heten om naturen och allemansrätten. Med projektet 
vill man visa att det finns aktiviteter för alla oavsett vem 
man är, var man bor eller vilka ekonomiska förutsätt
ningar man har. Friluftsliv har positiva hälsoeffekter  
eftersom det lockar till rörelse och utomhusvistelse,  
något som alla människor mår bra av. 

Hur ska det genomföras?
Under 2021 kommer varje månad ha ett tema som  
belyser friluftslivets olika delar. Länsstyrelsen har i  
uppgift att samordna kommunerna i de olika länen  
men det är upp till kommunerna själva, tillsammans 
med lokala föreningar, skolor och så vidare, att planera 
för hur man ska lyfta de olika teman som givits. 
 – Projektet är ett jättebra sätt att uppmärksamma 
och lyfta friluftsliv, framför allt för de positiva hälsoeffek
terna av att vara ute i naturen och röra på sig. Många 
saker går att göra helt gratis och just i vår kommun  
har vi goda förutsättningar för friluftsliv, säger Anna. 

Teman under Friluftslivets år 2021: 
Jan Invigning Friluftslivets år 2021
Feb Inspiratör friluftsliv
Mars Friluftskompis
April Hela Sveriges friluftsdag
Maj Friluftsliv i skyddad natur
Juni Äta ute
Juli Sova ute
Aug Jag har aldrig…
Sept Gilla friluftslivet
Okt Lära ute
Nov Må bra ute
Dec Dialog friluftsliv

Friluftslivet har fått ett uppsving

Håll utkik på vår webbplats för att ta del av aktiviteter 
som anordnas i samband med friluftslivets år. 

Kostnadsfria aktiviteter vintertid med och utan snö

Längdskidåkning
Vintertid är längdskidåkning en populär friluftsaktivitet 
som finns att tillgå på flera av kommunens orter. Anders
torps OK och OK Vivill i Smålandsstenar är två av de 
föreningar som bedriver längdskidåkningsverksamhet 
och gör spår vid kallt väder och snö. De år som förut
sättningarna för längdskidåkning är goda, får förening
arna stöd från kommunen för att kunna sköta spåren. 

Mountainbikecykling
Både Anderstorps OK och OK Vivill i Smålandsstenar 
erbjuder förutom sina längdskidåkningsspår, även 
mountainbikespår. Förra året då vi hade en snöfattig 
vinter, var terräng cyklingen en populär aktivitet.

Allmänhetens åkning
Oavsett om vi får en vit vinter eller inte i år, erbjuder vi 
allmänhetens åkning i Gislaveds ishall. Hit är alla väl
komna för att åka skridskor gratis. Öppettider för allmän
hetens åkning i vinter anpassas efter rådande läge och 
lokala restriktioner. Se webben för aktuell information.

Ett bibliotek för sport och lek
För utlåning av skridskor och annan sportutrustning, 
kontakta Fritidsbanken Gislaved på området Gisle.

http://www.gislaved.se
http://www.gislaved.se/oppettider
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ORTEN SMÅLANDSSTENAR

Så kom Smålandsstenar till 
S målandsstenar är en relativ ung ort som likt andra 

samhällen i Sverige, uppkom som ett resultat av 
järnvägens utbyggnad. År 1877 var järnvägen fram till 
Smålandsstenar klar på den bana som senare skulle  
gå mellan Halmstad och Nässjö och vid samma tid 
byggdes den första stationsbyggnaden. När linjen  
senare färdigställdes, tog en tågresa från Halmstad till 
Smålandsstenar cirka 3 timmar och 45 minuter och  
en biljett kostade 3 kronor och 85 öre. 
 Med järnvägen blev det plötsligt möjligt att frakta  
varor och ta sig till de större städerna vilket gjorde att 
företag och industrier startade och samhället växte sig 
större. Redan vintern 1877 började stationsområdet  
användas som upplagsplats för byggmaterial som  
fraktats från skogarna runtomkring. Tack vare järnvägen 
fick dessa varor nu ett nytt värde.
 År 1903 kunde man läsa i Östgötaposten att stations
huset i Smålandsstenar brunnit ned efter att en fotogen
lampa exploderat. Elden spred sig snabbt och efter bara 
12 minuter stod hela huset i lågor. Stationsinspektör 
Hans Asp som under denna tid bodde i stationshuset 
tillsammans med sin familj, klarade sig undan med  
svåra skador, men hans yngsta son omkom i branden. 
Den till grunden nedbrunna stationsbyggnaden ersattes 
1904 med en ny, som är den som står kvar där än idag. 

Domarringarna som gav orten sitt namn
I området som idag är samhället Smålandsstenar  
bodde på denna tiden inte mer än 50 till 60 personer 
men med järnvägens uppkomst behövde samhället ett 
namn. Åtterås var ett av förslagen som senare slopades 
på grund av att samhället skulle kunna blandas ihop 
med byn Åtterås. Istället valdes namnet Smålandsstenar 
som även var namnet på ett av vad man då ansåg vara, 
Smålands mest förnämsta fornminnen. 
 Strax utanför Smålandsstenar ligger fem stora 
domar ringar som beräknas vara cirka 2 500 år gamla. 
Det finns olika teorier om vad denna typ av fornlämning 
användes till. Namnet ”domarringar” kommer från teorin 
om att ringarna av stenar var en slags tingsplats där 
beslut fattades av utvalda domare som satt på varsin 
sten. Tack vare att stenarna i ringarna har ett udda  
antal kunde en omröstning aldrig sluta oavgjort.  
Enligt andra teorier användes platsen som gravplats, 
vilket arkeologiska utgrävningar av andra domarringar 
har bekräftat. 
 Platsen där domarringarna finns kallades på denna 
tid Smale stenar och man tror att Smålandsstenar är  
en formändring på detta namn. Smale är ett äldre ord 
för betesmark för får och getter och pekar på att denna 
mark tidigare använts som just detta.

Stationshuset i Smålandsstenar.
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Villstad GIF
V illstad GIF har funnits sedan 1931 och firar nästa 

år 90 år som förening. Som enda friidrottsklubb i 
kommunen samlas friidrottsintresserade från flera orter 
på anläggningen i Villstad, strax utanför Smålandsstenar. 
Föreningen har sammanlagt cirka 100 medlemmar med 
friidrottsutövare från 6 år och uppåt. Anders Andersson 
är föreningens ordförande men fungerar även som vakt
mästare och tränare för flera grupper. Han beskriver sig 
som en alltiallo och lägger en stor del av sin fritid på 
sitt ideella uppdrag. Anders började sin tid i Villstad GIF 
redan 1970 och har sedan dess varit en trogen medlem. 
 – Jag har tävlat i alla grenar under mina år men fram
för allt i stavhopp. Jag tävlade som veteran fram tills för 
ett par år sedan, berättar Anders.
 Villstad GIF anordnar årligen friidrottstävlingar för både 
yngre och äldre. Exempelvis arrangeras BTex Cup och 
Kräftspelen sommartid. Men i år har föreningen likt 
många andra, tvingats ställa in många evenemang på 
grund av coronaviruset. 
 – Det är tråkigt att vi fått ställa in tävlingarna i år då  
vi har många duktiga friidrottare på elitnivå. Vi kan bara 
hoppas på att det blir bättre nästa år så att de får börja 
tävla igen, säger Anders. 

Värdar för SM i löpning på Scandinavian Raceway
I juli genomfördes halvmaratonSM på Scandinavian 
Raceway i Anderstorp. Villstad GIF fick tillsammans med 
Hälle IF från Ljungskile i uppdrag att arrangera tävlingen 
som i vanliga fall avgörs i samband med Göteborgs
varvet inför tusentals åskådare. På grund av corona
pandemin blev tävlingen i år inställd och man tvingades 
titta på andra alternativ för att kunna genomföra den. 
 Genom att anordna tävlingen på Scandinavian Race
way var det möjligt att avgöra loppet på ett säkert sätt i 
ett inhägnat område utan publik. Resultatmässigt blev 
tävlingen en succé med den snabbaste halvmaran som 
någonsin arrangerats i Sverige.
 I oktober blev motorbanan SMarena för andra  
gången då SM i 10 km på landsväg gick av stapeln. 
Även denna tävling arrangerades av Hälle IF och  
Villstad GIF som bidrog med funktionärer.
 – Det är jätteroligt att vi fick chansen att hjälpa till.  
Arrangemangen blev väldigt uppskattade så jag  
hoppas att det bara var början och att vi får chansen 
att anordna liknande tävlingar igen, säger Anders.

Bilder från SM 10 km på Scandinavian Raceway 10 oktober.

Rätten till tolk
V isste du att du enligt lag har rätt till tolk?  

Våra grupper som inte har svenska som moders
mål behöver ofta tolk i sina kontakter med olika  
myndigheter. I dessa fall är det alltid myndigheten  
som står för bokningen av tolk och kostnaden för den, 
men det är viktigt att meddela att man behöver en.  
Vi erbjuder tolkar i ett 100tal olika språk och de har 
alla genomgått rekryteringsprov samt har tystnadsplikt.  

Tolkservice i Gislaveds kommun hjälper till med: 
• Språktolkning
• Översättningar av dokument som inte  

kräver stämpel
• Meddelandeservice vid kortare meddelanden  

till patienter/klienter, exempelvis tidsbokningar  
eller avbokningar

• Teckentolkning

B
ild

er
 fr

ån
 v

ill
st

ad
.n

u

http://www.villstad.nu
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MARKANVISNINGEN – Stationsallén i Gislaved

D et planeras att byggas nya flervåningshus i  
Gislaveds centrum. Projektet kallas Stationsallén 

då husen placeras utmed Stationsallén och Ängsgatan, 
en plats som idag används som parkeringsplats för 
kommunanställda. Här ska det skapas plats för ett  
50tal lägenheter, förskolelokaler och parkeringsplats 
för cirka 200 bilar. 

Bakgrund till projektet
Redan 2017 började kommunen diskutera hur man 
skulle kunna öka attraktionen i Gislaved för olika bygg
herrar. Det var ganska länge sedan något nytt, större 
bostadskvarter byggdes i Gislaved annat än av det 
kommunala bostadsbolaget AB Gislavedshus, och 
man ville stimulera den privata marknaden. Valet föll på 
Stationsallén då det med sitt centrala läge nära service, 
kommunikationer och handel kommer att utgöra ett 
attraktivt och bra boende. 

Markanvisning
År 2018 gick kommunen därför ut med att man ville  
bebygga denna plats och företag bjöds in till en mark
anvisning. En markanvisning innebär kortfattat att  
kommunen erbjuder en viss plats för ett visst ändamål, 
och intresserade aktörer skickar in sina förslag på hur 
den skulle kunna bebyggas. Med andra ord erbjuder 
kommunen mark att exploatera och företag får möjlig
het att investera och bygga utifrån kommunens krav.  
I detta fall var kraven att bygget skulle resultera i minst 
50 lägenheter där kommunen vill hyra en viss del för 

Ett nytt kvarter planeras i centrum
trygghetsboenden och lokaler för kommunal verksam
het. Projektet skulle även resultera i parkeringsplatser, 
främst avsedda för de boende och kommunanställda. 
 Efter att tre utvalda byggföretag fått presentera sina 
förslag, var det till slut Bygga GWG AB i Värnamo som  
valdes ut som vinnare. 
 – Vi är mycket glada över att projektet är i rullning då 
vi ser Stationsallén som det första steget i utvecklingen 
av Gislaveds centrum österut. De nya husen är ett  
fantastiskt fint tillskott med bra läge och med närhet  
till Gislaveds alla områden, säger stadsarkitekten  
Sven Hedlund. 

Kom med synpunkter
Efter att beslut tagits om vilket företag som ska få  
uppdraget att bebygga Stationsallén började en detalj
plan tas fram. En detaljplan beskriver förutsättningar 
som finns för bebyggelsen och områdets lämplighet för 
hur det ska användas. Snart planeras ett samråd där 
invånarna har möjlighet att påverka och komma med 
sina synpunkter gällande projektet. 
 – Vi är jätteintresserade av att höra allmänhetens 
åsikter. Vid tidigare samrådsmöten har de förslag som 
kommit in ofta gjort planerna bättre! Vi sitter inte på alla 
svar utan har stor hjälp av input, säger planarkitekten 
Vigan Oruci. 

Förhoppningen är att de nya byggnaderna ska stå  
klara 2022 eller 2023. 

Vy österut från hörnet Ängsgatan. 
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Gislaveds Symfoniorkester i mitt hjärta…

VIDAREUTBILDNING

Högskolan på hemmaplan
För dig som vill studera vidare utan att flytta eller pendla 
finns möjligheten att studera på hemmaplan. Vi erbjuder 
yrkeshögskoleprogram, uppdragsutbildningar och fri
stående kurser på distans i samarbete med högskolor 
och universitet i hela Sverige. 

Skräddarsydda utbildningar för företag
Genom Högskolan på hemmaplan är det också möjligt 
att stärka ditt företag eller din verksamhets kompetens. 
Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom flera olika  
områden som anpassas efter beställarens specifika 
önskemål och behov. Kurser som getts tidigare är till 
exempel service och bemötande, elutbildning samt  
arbetsledning och ledarskap.  

Studie- och yrkesvägledning
För mer information och frågor som gäller studier och 
yrkesliv, kontakta våra studie och yrkesvägledare. 

Kontaktuppgifter och mer om utbildningarna finns på:  
gislaved.se/vuxenutbildning och gislaved.se/hph

V årt mål är att erbjuda alla vuxna i kommunen  
möjligheten att öka sin kompetens. Centrum för 

livslångt lärande ansvarar för all vuxenutbildning och  
erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, 
utbildning i svenska för invandrare (SFI), högskoleutbild
ning, yrkeshögskoleutbildning samt företagsutbildning. 
Du har rätt att delta i grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning från och med höstterminen det år du 
fyller 20 år, eller efter avslutad gymnasieutbildning.  
Alla kurser är gratis men du står själv för kurslitteratur. 

Grundläggande vuxenutbildning
Om du behöver komplettera eller repetera din grund
skolebehörighet för att förbereda dig för arbetslivet  
eller studier på gymnasienivå, erbjuds grundläggande 
vuxenutbildning i exempelvis svenska, samhällskunskap 
och matematik. 

SFI
Utbildning i svenska för invandrare är grundläggande 
utbildning i det svenska språket för vuxna som inte har 
svenska som modersmål.

Så kan Centrum för livslångt lärande hjälpa dig

P å grund av coronapandemin har Gislaveds Symfoni
orkester sedan i våras tvingats ställa in sina konserter 

och evenemang. För att trösta sin publik med något 
annat på distans, kom man på idén att göra en intervju
serie med personer som har anknytning till orkestern. 
 De intervjuade musikerna har alla en bakgrund i  
Gislaved och berättar i intervjuerna om vad symfoni
orkestern och Musikskolan Gislaved betytt för dem och 
deras musikaliska karriär. De har alla gemensamt att  
de på ett eller annat sätt bär Gislaveds Symfoniorkester 
i sitt hjärta. 

 Intervjuerna har gjorts av biträdande musikledaren 
AnnCathrin André som arbetar på musikskolan och 
som även spelat tillsammans med många av musikerna.
 – Det är verkligen roligt att få se vilket avtryck Gislaved 
gjort för musiken i Sverige. Vi har fler intervjuer på gång 
framöver, säger AnnCatrin. 

För den som vill ta del av GISO i mitt hjärta, finns  
intervjuserien på: gislavedssymfoniorkester.se

http://www.gislaved.se/vuxenutbildning
http://www.gislaved.se/hph
http://gislavedssymfoniorkester.se
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Skolan firar 100 år
År 1920 öppnade man skolverksamhet på Segerstad 
för första gången, en lantmannaskola för pojkar som 
fokuserade på jordbrukslära och en lanthushållsskola 
för flickor som bland annat hade matlagning, sömnads
lära och konservering på schemat. Kurserna var oftast 
bara en termin långa och många lämnade därför inte 
gården under denna period utan bodde på skolan fram 
till avslutningsdagen. Trots det korta avståndet mellan 
de två skolbyggnaderna var det strängt förbjudet för 
eleverna att träffas över skolorna. 
 – Det var bara på söndagar när flickorna bjöd in till 
eftermiddagskaffe som de träffades på så kallade  
samkväm, berättar Håkan.
 I början på 80talet lades lantmannaskolan och  
lanthushållsskolan ned och istället öppnades en  
naturbruksskola mer lik den som finns idag. 
 I år firar Stora Segerstad 100 år som skolverksamhet 
vilket man hade tänkt fira stort genom att bjuda in 
gamla elever, personal och andra som haft betydelse 
för skolan genom åren. På grund av coronapandemin 
har man valt att flytta fram firandet ett år och hoppas 
istället kunna genomföra det under 2021. I vanliga fall 
anordnas även elevförbundsfester varje år för gamla 
elever som kommer tillbaka och minns sin tid på skolan. 
 – Många elever ser Stora Segerstad som sitt andra 
hem och får vänner för livet här. För dem är det väldigt 
nostalgiskt att komma tillbaka och minnas sin tid på 
skolan, säger Håkan. 
 I samband med 100årsjubileet släpptes även boken 
”Stora Segerstad – 100 år av samverkan” som skrivits 
av en kommitté bestående av både gammal och  
nuvarande personal samt elever. Boken som är skriven 
i bakvänd ordning, med start i nutid och som avslutas 
vid skolans start 1920, innehåller exempelvis gamla 
dagboksanteckningar, historier från elever och bilder 
från tidigare jubileumsfiranden. 

Ett andra hem på Stora Segerstad
ORTEN REFTELE

S trax utanför Reftele med skogen och naturen som 
närmsta granne ligger Stora Segerstad naturbruks

centrum. Den ursprungliga adelsgården nämns i böcker 
redan år 1310 och har sedan dess bytt ägare flera 
gånger och vuxit sig allt större. Idag har gården utveck
lats till en verksamhet bestående av gymnasieskola, 
särskola och även vuxenutbildning. Hit kommer cirka 
200 gymnasieungdomar från hela länet för att studera 
lantbruk och lära sig mer om djur, natur och skog. 
 Det treåriga naturbruksprogrammet har sex olika  
yrkesutgångar som förbereder eleverna för att kunna 
börja arbeta direkt efter studenten. För den som vill 
studera vidare på högskola finns även möjligheten till 
utökad eller skräddarsydd studieplan som ger hög
skolebehörighet. 
 För att synas och uppmärksamma skolans utbildnings
möjligheter anordnas flera evenemang dit besökare  
välkomnas för att få se och uppleva gården. Årligen  
anordnas exempelvis Stora Segerstad julmarknad som 
lockar runt 5 000 personer, och på våren bjuder man in 
till kosläpp. Utöver det jobbar man mycket mot skolor 
och förskolor. 
 – Idag är det tyvärr många barn som inte vet var 
mjölken kommer ifrån eller som fått uppleva landet  
på riktigt. Vi bjuder hit dem för att ge dem en positiv 
upplevelse, något som de kommer ihåg länge, säger 
utvecklingsledaren Håkan Hulebo. 

”Här ser många fram emot att få sin egen motorsåg”
Eftersom många av skolans elever har långt hem,  
finns möjlighet att bo kvar på Stora Segerstad under 
terminerna. I undervisningen varvas teori med praktik 
och det finns goda möjligheter att testa sina färdigheter 
på skolans mark och i de välutrustade undervisnings
lokalerna. Det finns bland annat en verkstad för repara
tion och service samt djurstallar med grisar, får och kor.
 – Även om en del av undervisningen är densamma 
som på andra gymnasieskolor, så ser kanske vissa  
saker lite annorlunda ut här. I vanliga fall ser blivande 
gymnasieelever fram emot att få en skoldator, här ser 
många fram emot att få sin egen motorsåg, skrattar 
Håkan. 
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Just nu råder speciella omständigheter 
I och med smittspridningen av coronaviruset gäller  
andra riktlinjer för när ditt barn ska hållas hemma.  
På vår webbplats kan du läsa mer om vilka regler som 
gäller under den pågående pandemin. Frågor och svar 
för dig som vårdnadshavare till barn och elever i våra 
förskolor och skolor finns på: gislaved.se/coronavirus

 För Sven har fågelintresset funnits sedan långt  
tillbaka. Han uppmuntrar fler att testa på fågel 
skådning och att ta sig ut i naturen för att uppleva  
lugnet och tystnaden.
 – Vi har fantastisk natur i närheten som fler borde  
utnyttja. Ta med dig en termos med kaffe och åk till 
Draven och sätt dig i ett fågeltorn, mer behövs inte  
säger Sven. 

S kolor och förskolor är verksamheter med många 
barn och mycket personal vilket medför att risken 

för smittspridning av virus och bakterier är hög. Det är 
därför viktigt att alla hjälps åt och följer de rekommenda
tioner och råd som utarbetats av Region Jönköpings län 
och regionens vårdguide. 

Riktlinjer för när barnet ska stanna hemma: 
• När barnet är för trött och hängigt för att orka med 

skolans/förskolans vanliga aktiviteter. 
• Vid feber. Håll ditt barn hemma ett feberfritt dygn 

innan det kommer tillbaka till skolan/förskolan. 
• Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré.  

Barnet kan komma tillbaka till skolan/förskolan när 
det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré på 
48 timmar. 

• Vid smittsam sjukdom. Vid antibiotikabehandling 
kan barnet komma tillbaka till skolan/förskolan efter 
48 timmar. 

• Vid ögoninfektion och när ögonen är så variga och 
kladdiga att man regelbundet måste torka eller  
tvätta dem och barnet är påverkat av infektionen. 

T re kilometer sydväst om Reftele ligger sjön och 
naturreservatet Draven. Hit lockas fågelskådare från 

hela Sverige för dess rika fågelliv. Arter som skrattmås, 
sothöna och brun kärrhök har sin häckningsplats här 
precis som många änder, gäss och vadare. Även rov
fåglar som pilgrimsfalk, ormvråk och havsörn har setts 
vid sjön. 
 År 1993 avsattes Draven som naturreservat och  
stora restaureringsåtgärder inleddes. Bland annat  
röjdes stora områden på sly och buskage samt att en 
stor vall anlades för att skydda omgivande mark när 
vattenståndet höjdes. Idag finns en spångad led runt 
hela sjön för den som vill promenera och bara uppleva 
den vackra naturen. Det finns även två fågeltorn, rast
platser och eldstäder som får användas av alla. 
 Sven Hedlund och Vigan Oruci är båda två trogna 
besökare vid Draven. För Vigan är fågelskådningen  
ett nyfunnet intresse som han direkt fastnade för. 
 – Det är en fantastisk känsla att få se en ovanlig 
fågel art och speciellt när man kan dela ögonblicket 
med andra. Det blir som ett slags brödraskap,  
säger Vigan. 

När ska man hålla barnet hemma vid sjukdom?

Fågelmagnet utanför Reftele
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http://www.gislaved.se/coronavirus
http://www.vecteezy.com


Gör så här: 
Leta reda på minst 20 stycken ord på temat ”friluftsliv” 
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:
– Kerstin Andersson, Anderstorp
– Camilla Johansson, Broaryd
– Eva Blazevic, Gislaved

ORDFLÄTA

Tävla och vinn

Visste du att

Skicka in ditt svar senast 31 mars 2021. 
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.

gislaved.se
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LL KK LL OO TT GG RR II LL LL KK UU SS TT UU DD SS MM AA TT TT AA
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… den digitala utställningen ”Där du står” finns att  
se på gislavedskonsthall.se? Konstutställningen är  
det tredje samarbetet mellan Gislaveds konsthall och 
HDKValand. I och med coronapandemin förhindrades 
arbeten med fysiska verk och utställningen fick därmed 
visas på ett annat sätt än det var tänkt från början. 

… kontaktcenter löser många av dina ärenden direkt? 
Har du en bygglovsfråga, vill felanmäla något eller söker 
vägledning – kontakta oss. Använd våra etjänster på 
gislaved.se, skriv till kommunen@gislaved.se eller ring 
0371810 00.

… fixartjänsten är en kostnadsfri service för dig som 
är över 67 år? Fixare hjälper dig med saker du själv inte 
har möjlighet till – som att skotta snö, plantera blommor, 
sätta upp gardiner och byta glödlampor. Nu anpassas 
tjänsten dock efter rådande läge. För mer information 
besök gislaved.se/fixartjanst eller ring 0371816 95.

… du kan ta del av översiktsplaner för kommunen  
på vår webbplats? Översiktsplanen är en vision för 
framtida utveckling av mark och vatten och anger hur 
ytan ska användas på lång sikt. 

… du kan få servicemeddelanden och nyheter från 
gislaved.se? Gör dina val under länken prenumerera 
på vår webbplats.

mailto:kommuntidning%40gislaved.se?subject=
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