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2014 har varit ett speciellt år, ur flera avseenden.

2014 har varit ”valåret”. vi har haft val till kommun, landsting och riks dag 
men även haft ett eu-val under samma år. Det händer bara vart 20:e år. 
 Glädjande nog har valdeltagandet i vår kommun ökat. I kommunvalet 
har ytterligare 1,85 % av de 22 425 röstberättigade använt sin möjlighet att 
påverka de kommande fyra åren. valdeltagandet blev 82,18 %. men detta 
är fortfarande under läns- och riksgenomsnitten. spännvidden mellan de 
19 valdistrikten i kommunen är stor: från 68,60 % till 92,77 %. 
 valnämnden är en nämnd som är en riktig ”doldis” under tre av mandat-
periodens fyra år. men det är den som har det tunga ansvaret att lokalt se till 
att de allmänna valen genomförs på ett korrekt och rättsäkert sätt. Och den 
har gjort det igen! För detta krävs förutom nämndens insatser också mycket 
arbete av ett centralt kansli och av mer än 200 engagerade valförrättare. 
Du mötte dem på våra förtidsröstningsställen i butiker och kommunala loka-
ler före valdagen och vid valurnorna under de båda valdagarna. Det är de 
som på ett korrekt sätt hanterat din röst och bockat av dig i röstlängden, 
och sedan rapporterat in din röst till länsstyrelsen för sluträkning. De är alla 
värda ett stort tack för sina insatser!
 De lokala och nationella valen har medfört ”ett förändrat politiskt landskap” 
– ett uttryck som man inte kunnat undgå att fundera över vad det kan 
betyda. nya förtroendevalda väljs in till beslutande församlingar och andra 
försvinner. så också i vår kommun. På mittuppslaget i tidningen presenteras 
de 49 kommunfullmäktigeledamöter som under de kommande fyra åren 
ska besluta om kommunens fortsatta utveckling. 

2014 har varit invigningarnas år. en titt på årets foton på kommunwebben 
visar att många nya byggnader och anläggningar tagits i bruk och verksam-
heter startat eller fått nya lokaler. Du kan se ett urval av dessa i tidningen.
 Den mycket efterlängtade och uppskattade familjecentralen har kommit 
igång. Glashuset är en annan mycket stor satsning, där fler etapper planeras. 
Gymnasiets restaurangprogram fick sitt restaurangkök och har öppnat 
Restaurang matkulturen, där eleverna ges möjlighet att träna matlagning 
och servering. två nya lekplatser har invigts i Anderstorp liksom trasten-
parken i Gislaved. Rondellkonstverket stjärnfall har inte lämnat någon 
oberörd. kommunhuset är renoverat och har fått fjärrvärme istället för 
direkt verkande el, tillräckligt stor hiss och ombyggd sessionssal. Den in-
vigdes i samband med att det nyvalda kommunfullmäktige hade sitt första 
sammanträde i oktober. Alla dessa ska bidra till att vi ska kunna – som det 
står i kommunens vision – bidra till att leverera en fungerande vardag för 
invånarna.

2015 närmar sig snabbt. nytt år innebär nya förväntningar men också 
funderingar inför framtiden. Det är en riktig långhelg för de som kan vara 
lediga i alla mellandagar. men många i vår organisation måste jobba – äldre-
vård, räddningstjänst, teknisk beredskap av olika slag måste fungera hela 
tiden precis som andra servicefunktioner i samhället. skänk alla dem en 
extra tanke när du njuter av helgerna! 

God helg önskar  
Karin Gustafsson, kommundirektör

nu ser vi snart slutet på ytterligare  
ett år. ett mycket händelserikt år. 

mailto:kommuntidning%40gislaved.se?subject=G-Kommuntidning%20nr%202%202014
http://gislaved.se
http://facebook.com/gislavedskommun
http://smalandsbilder.se%0D
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den kreativa  
mötesplatsen – 
kulturplatån

K onst och kultur är viktigt. Riktigt viktigt. så vik-
tigt att det står skrivet i barnkonventionen att 

alla barn upp till 18 år har rätt till konst och kultur. 
I Gislaveds kommun tas det till fasta på många 
olika sätt. ett av dem är genom kulturplatån, där 
sara Berndtsson är kultursamordnare.

– vi vill erbjuda en arena där du kan utveckla intres-
set för kultur, från ditt första gitarrackord upp till en 
semiprofessionell nivå, berättar sara. 

I byggnaden är det fullt av rörelse. några tjejer sitter 
och pysslar, andra sitter i en soffa och lyssnar på 
musik i den nyinstallerade jukeboxen. I en av rep-
lokalerna hittar jag Gislavedsbon Osman, tillsam-

mans med sin flickvän Meliha från Hillerstorp och 
hennes kusin medina från växjö. Osman tycker att 
det har blivit stort och fint i byggnaden.

– Det är mycket bättre än förut, nu lockas fler hit 
och det finns mer att göra. Hade inte Kulturplatån 
funnits hade vi mest gått runt på samhället och 
tråkat, menar Osman.

De båda tjejerna som är i byggnaden för första 
gången, tycker att det är fint och modernt.

– kul att man kan komma hit och sjunga och spela 
lite, även om man inte är världsmästare, säger 
meliha och medina skrattandes.

Osman, meliha och medina övar i en av kulturplatåns replokaler.
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C i tat
Oavsett ålder och var du bor 
i kommunen är Kulturplatån 
ditt kulturhus 
sara Berndtsson, kultursamordnare

kulturplatån

Vill du komma i kontakt med Kultur
platån? Prata med Sara Berndtsson,  
kultursamordnare, 0371814 35, eller 
Smulan Clemén, ungdoms coach,  
0371814 32.

Alla åldrar är välkomna
Hittills är det främst ungdomar som upptäckt 
kultur platåns verksamheter, men sara vill påpeka 
att verksamheten riktar sig till alla.

– vi har inga åldersgränser. ung som vuxen är väl-
kommen hit. Vi vill gärna att fler vuxna upptäcker 
verksamheten vi erbjuder, säger sara.

Hon vill att kulturplatån ska vara en trevlig och in-
bjudande mötesplats där såväl unga som vuxna 
ska kunna mötas för att skapa. Det kan vara att 
måla graffiti, lära sig att sända radio och teve, ställa 
sig i dj-båset för att spela in sin egen mixtape eller 
repa med sitt band. Dessutom har man satsat på 
toppmodern inspelningsteknik, där man kan spela 
in en låt i replokalen och sedan förflytta sig till musik
studion för vidare ljudbearbetning.

– Det viktiga är att man har kul. när man går för 
dagen så gör man det med ett leende på läpparna, 
säger sara.

Bytte namn när man bytte lokal
kulturplatån hette tidigare ”ungdomens kulturhus”. 
verksamheten startade 1996, och har alltid haft 
ett fokus på ungdomar, men sedan man förra året 
bestämde sig att öppna upp för alla åldrar, knacka-

de ett namnbyte på dörren. kulturplatån är tänkt 
att tilltala fler, när det inte längre är kopplat till en 
viss grupp eller stadie i livet.

En del av Glashuset
Kulturplatån flyttade in i det nyrenoverade och till-
byggda Glashuset som invigdes tidigare i höst.  
I byggnaden finns idag också Restaurang Mat
kulturen (gymnasiets kockutbildning), stiftelsen 
Gisle parken med nöjesverksamhet och bowlinghall. 
Inom kulturplatåns regi drivs även teaterverkstan 
och Gislaveds dansstudio. Dessutom jobbar ung-
domscoachen smulan clemén med att vägleda 
ungdomar som vill starta och genomföra projekt.

– vi träffar många ungdomar som har idéer de vill 
genomföra, men de vet inte hur de ska göra. I dessa 
lägen kan jag agera bollplank och hjälpa ungdomar-
 na att komma vidare och genomföra sina projekt, 
berättar smulan.

Framtiden har mer att ge
Glashuset är tänkt att utvecklas än mer. Idag står 
etapp 1 färdig, och för kulturplatån innebär det att 
man kunna flytta in musikverksamheten permanent 
och teaterverksamheten provisoriskt. I nästkom-
mande etapper kommer Glashuset att byggas till 
för att ge plats även åt Gislaveds Dansstudio och 
konsthallen, som idag håller till i andra lokaler. 
Dessutom ska teaterverksamheten få nya lokaler. 

smulan och sara välkomnar unga som vuxna till kulturplatån.
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F ritidsförvaltningen, anordnar precis som vid 
alla andra skollov extra aktiviteter för barnen 

under jullovet. exempelvis fria aktiviteter i sim- och 
sporthallarna och fri åkning i ishallen. Dessutom 
blir det badattraktioner i våra simhallar.

För program och öppettider, gå in på vår webbplats 
gislaved.se/jullov

I Gislaveds konsthall presenteras konstutställ-
ningar med aktuella teman. några exempel är:

• Säkrat viktigt objekt (13 dec – 11 jan)
• Abstrakt expressionism (17 jan – 8 feb)
 •  Att yta, kan glida, att gå, kan hälla, att bakom, 

kan mjuka (14 feb – 15 mars)

Dessutom ordnas föreläsningar och andra arran-
gemang. Läs mer på gislavedskonsthall.se

D et finns många olika musikarrangemang att 
lyssna på i Gislaved. några exempel är:

• Musik i julbrådskan – Christmas Carols (13 dec)
•  Nyårskonsert 2015 – Nils Landgren och Ida Sand  

(10 – 11 jan)

T ar du hand om någon i din närhet som är lång-
varigt sjuk, funktionshindrad eller gammal och 

som har svårt att klara sin vardag? Att hjälpa eller 
vårda en närstående ger både glädje och trygg-
het, men det kan också skapa oro och trötthet. 

I Gislaveds kommun har vi därför en verksamhet 
som heter Anhörigstöd, där du som vårdar anhörig 
kan få hjälp, råd, stöttning eller avlastning. vill du 
komma i kontakt med andra i samma situation, 

O m du är nyfiken på hur en el-cykel fun gerar, 
kan du nu gratis låna en på Gislaveds bibliotek. 

Du får ha den i tre dagar, och även låna med hjälm 
om du behöver. 

Jullovsaktiviteter konstHallen

kommande musikarranGemanG

stöd för diG som vårdar anHöriG

låna el-cykel på BiBlioteket

kan du få hjälp även med det. Det anordnas också 
må bra-dagar då du kan komma iväg och få tid 
för dig själv. som anhörig är du ovärderlig, men du 
behöver också få stöd och tid för dig själv. 

vill du veta mer, titta in på webbsidan gislaved.se/
anhorigstod. Du kan också ringa direkt till clara 
Ander son edvardsson. Hon är samordnare för an-
hörigstöd och nås på telefon 0371810 72.

– Jag vill rekommendera alla att prova el-cykeln. 
Den kan många gånger ersätta bilen för kortare 
turer inom orten och är därför ett miljösmart alter-
nativ, säger maria Alm som är kommunens miljö-
handläggare.

•  Jönköpings Sinfonietta – barockmusik med Peter 
spissky (31 jan)

• Vivian Buczek – jazzmusik i världsklass (28 feb)

Läs mer på gislavedssymfoniorkester.se

http://gislaved.se/jullov
http://gislavedskonsthall.se
http://gislavedssymfoniorkester.se
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Gislaved närmar siG europa

susanne Brakelmann, fritidspolitiker och twinningansvarig, Helge Zychlinski, borgmästare i Wedemark tillsammans med kommunal-
råden niclas Palmgren (m) och marie Johansson (s) visar upp avtalet som skrevs under i slutet av oktober.

G islaveds kommun har nu påbörjat ett officiellt 
samarbete med Wedemarks kommun i tysk-

land.

under senhösten åkte kommunens två kommunal-
råd niclas Palmgren (m) och marie Johansson (s) 
tillsammans med kommunens näringslivsstrateg 
camilla Wallin kupferberg till tyska Wedemark. 
syftet var att underteckna en avsiktsförklaring som 
officiellt öppnar upp för samarbete under framför
allt fyra områden: 
• Utveckling av näringsliv och turism
• Samverkanspartnerskap i framtida EUprojekt
• Erfarenhetsutbyte inom olika kommunala sektorer 
•  Twinning, ett relativt nytt ord för Gislaveds kom-

mun som innebär utbyte mellan föreningar, organi-
sationer och invånare utifrån deras egna intressen.

Byggt upp långsiktig relation
Det har tagit tre år att bygga upp en långsiktig rela-
tion och lära känna varandra för att kunna skriva en 
formell överenskommelse som ska gälla för samar-
bete 2014 – 2020 (samma som eu:s nya program-
period). Då, för tre år sedan, startade de båda 

kommunerna ett näringslivsinriktat samarbete base-
rat på studiebesök och medverkan på respektive 
kommuns näringslivsmässa. efterhand har även 
andra samarbeten börjat utvecklas. Båda kommu-
nerna fann det därför viktigt att göra en formell 
avsiktsförklaring som gör ramarna lite tydligare för 
vad samarbetet ska gå ut på och med vilka villkor.

– Jag är väldigt glad över att vi har kommit så här 
långt och nu har kunnat göra den här avsiktsförkla-
ringen för framtida samarbeten. Jag tycker också 
att det är viktigt att vi har hittat en partnerkommun 
för kommande eu-projekt. Det ökar möjligheten att 
plocka hem pengar från eu i syfte att förverkliga 
flera kunskapsprojekt som utvecklar vår kommun, 
säger kommunalråd niclas Palmgren (m).

– Jag tycker det är fantastiskt bra att vi kommit 
vidare i ett etablerat samarbete, framför allt för att 
det ger möjligheter till utveckling och samarbete för 
våra företag i Gislaved och Wedemark som an grän-
sar till staden Hannover, säger marie Johansson 
(s), kommunalråd.

Fo
to

: W
ed

em
ar

ks
 k

om
m

un



8

Lars-Ove Bengtsson (c) Inga-maj eleholt (c) carina Johansson (c) Håkan Josefsson (c)

Bengt Petersson (c) Linda strömblad (c) Ann-katrin strand (FP) Fredrik sveningson (FP) curt vang (k)

Lennart kastberg (kD) Pia skogsberg (kD) Peter Bruhn (mP) Lukas Yassin (mP) Ida eriksson (m)

maria Gullberg Lorentsson (m) ulf Jiretorn (m) Agneta karlsson (m) markus Lewintus (m) Lis melin (m)

sylvester niklasson (m) niclas Palmgren (m) staffan sjöblom (m) Anton sjödell (m) Lisbeth Åkestrand (m)

Mandatfördelning:
centerpartiet 6
Folkpartiet 2
kommunistiska partiet 1
kristdemokraterna 2
miljöpartiet 2
moderaterna 11
socialdemokraterna 18
sverigedemokraterna 6
vänsterpartiet 1

det Här är ditt kommunfullmäktiGe 2015 – 2018
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Gunnel Augustsson (s) Naile Azizi (S) kjell Davidsson (s) Josefine Dinäss (S) Ove Gustavsson (s)

Fredrik Johansson (s) Hasse Johansson (s) marie Johansson (s) susanne Josefsson (s) Jörgen karlsson (s)

Bo kärreskog (s) margareta Lindgren (s) Rose-mari modén (s) Ylva samuelsson (s) tommy stensson (s)

katri strömberg (s) kjell thelin (s) Gunilla Westerholm (s) Leif Andersson (sD) sören Axelsson (sD)

Anders Gustafsson (sD) ulf Poulsen (sD) Bo Östvall (sD)stefan nilsson nylén (sD) marie Lackenbauer (v)

det Här är ditt kommunfullmäktiGe 2015 – 2018
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G islaveds kommuns webbplats står sig bra i 
kommunsverige. Det visar en nyligen genom-

förd under sökning av sveriges kommuner och 
Landsting, SKL. De har letat svar på flera hundra 
vanliga frågor som invånare kan tänkas ha. I 86 pro-
cent av fallen har de hittat svaret på gislaved.se 
inom 2 minuter.

– Jag är självklart glad, och lite stolt över vad vi hit-
tills lyckats åstadkomma med Gislaveds kommuns 
webbplats. Inom vissa områden är vi bäst i hela 
landet, säger Peter Dallmann som har huvudan-
svaret för kommunwebben.

Bra kan bli bättre
Även om kommunen får ett bra resultat i under-
sökningen, finns det saker som går att göra ännu 
bättre. ett sådant område är webbplatsens sök-
funktion.

86 % Hittar info lätt på Gislaved.se
– Här ser jag en stor förbättringspotential. sök-
funktionen är i grunden mycket bra och vi har redan 
satt igång ett arbete för att ge ett ännu mer träff-
säkert sökresultat utifrån vanligt förekommande 
sökord, säger Peter Dallmann.

N ästa näridrottsplats kommer att byggas i 
Anderstorp. I nuläget tittar en arbetsgrupp på 

var den ska placeras och hur den ska utformas. 
näridrottsplatsen kommer stå färdig under 2015. 
Sedan tidigare finns det näridrottsplatser i Gislaved, 
Hestra, Reftele och smålandsstenar.

S edan en kort tid tillbaka är delar av gågatan i 
centrala Gislaved öppen för biltrafik. Det innebär 

att du nu kan korsa gågatan, eller köpmangatan 
som den heter, från stationsallén mot södergatan. 

Det är dock på fotgängarnas villkor bilisterna får ta 
sig fram. sträckan är ett ”gångfartsområde” vilket 
innebär att den högsta tillåtna hastigheten är gång-
fart och gående har alltid företräde.

näridrottsplats  
till anderstorp

fritt fram att korsa GåGatan med Bil
Att öppna upp för personbilstrafik är ett försök på 
två år, där man kommer att göra en utvärdering 
efter halva tiden. syftet med att man ska få korsa 
gågatan med bil är att öka attraktionskraften och 
tillgängligheten i Gislaveds centrum med en bättre 
genomströmning.

Invigning av näridrottsplats i smålandsstenar, maj 2012.

http://gislaved.se
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åka skidor på länGden

V isste du att du inte bara kan åka utförsåkning 
vintertid i Gislaveds kommun. Längdskidåkning 

är en populär sport i våra trakter, och därför ser vi 
till, med hjälp av ett antal föreningar att det spåras 
på sju platser runt om i kommunen. Perfekt träning 
inför vasaloppet!

vett & etikett  
i skidspåret

Skidspåren förstörs ganska lätt om man 
går i dem, eller om man rastar hunden 
på spåret. Var därför snäll och ha sunt 
förnuft och visa hänsyn. Skidspåren är 
till för att åka skidor i.

I Anderstorp, Burseryd, Reftele, skeppshult, små-
landsstenar och i västboås preparerar man elljus-
spåren för längdskidåkning. Dessutom gör man i 
ordning ett skidspår på cykelvägen mellan Gislaved 
och Hestra. vill du komma i kontakt med förening-
arna som sköter om skidspåren, se gislaved.se/
elljusspar.

Foto: Flickr.com (cc By 2.0)

4 tankar …

”sean Banan, för att han 
är så rolig.”
Måns Junerud, åk 2

”kungen och drottningen, 
för att de är väldigt speci-
ella. Och Barack Obama, 
för att han bestämmer 
över usA.”
Alice Lundgren, åk 2

”sonic the Hedgehog, för 
att han är cool.”
Majken Frid, åk 2

”Yohio, för att han sjunger 
så bra låtar.”
Charlie Faraguna, åk 1

vem skulle du vilJa fira Julafton med, 
förutom din familJ?

vi gick ut och frågade fyra elever på töråsskolan i 
Anderstorp vem eller vilka de skulle vilja fira jul med 
om de fick välja helt fritt.

Vi vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

http://gislaved.se/elljusspar
http://gislaved.se/elljusspar
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Turnerande International Street Food Market  

stannade till i Gislaved i våras och erbjöd  
smaker från när & fjärran.

Kommunens rondellutsmyckningar,  
här i Reftele, brukar varje år uppskattas.

Torggatan i Gislaved har renoverats,  

och byggts om för att skapa öppnare ytor.

Gislaved Energi öppnade i våras upp sin nya  
fjärrvärmepanna i Mossarp. Idag levereras värme 
motsvarande 1 600 villor, och utbyggnad pågår.

Företagarorganisationen Företagarna Jönköping 
utsåg Broarydsföretaget Stebro Plast till årets 

företagare under Affärsgalan i Anderstorp i mars.

Smålands idrottsförbund Smålandsidrotten,  
tilldelade Gislaveds kommun priset som  
årets idrottskommun 2013, i januari i år.

Kommunen åker årligen ut på ett antal mässor  

för att visa upp oss och locka potentiella in- 

flyttare. Bilden är från jobbmässan i Värnamo.

Kommunens första familjecentral kunde  
öppna i februari och har blivit en populär  

plats med många unga besökare.

Restaurang Matkulturen, en del  

av gymnasiets restaurangprogram,  

invigdes i Glashuset tidigt i år.

året som Gått i Bilder
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Anläggningen ”Tillsammans” på Trastenområdet  

invigdes i höstas. Där finns nu lekplats, grillplats, 

näridrottsplats, parkourbana och odlingslotter.
Årets Nothinpris, i folkmun även kallat  

”GGVV:s Nobelpris” för företagare i regionen,  
tilldelades Nordiska Plast från Gislaved.

Smålandsstenars Undgomsfestival i  

oktober lockade som varje år många barn  

och ungdomar från hela kommunen.

Tommy Liljegren vid Kulturplatån,  
visar upp musikverksamheten i de  

nya lokalerna i Glashuset.

Tusentals nyfikna invånare kom till invigningen  av Glashuset i slutet av september.

Konstnären själv, Ebba Bohlin,  
fanns på plats under invigningen  

av konstverket Stjärnfall.

Kulturförvaltningens projekt ”Dela Trädgård”  

bakom stationshuset i Anderstorp, mynnade ut  

i en nationellt uppmärksammad skördefest.En ny lekpark öppnade upp i Jonsbo,  
Anderstorp under försommaren.

Gisledagarna bjöd som vanligt på folkfest.  Det högt uppskattade vattenkriget mellan brand-männen och alla barn blev en blöt tillställning.
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E fter jullovet flyttar eleverna in i en ny och delvis 
renoverad nordinskola. Lokalerna är ljusa och 

moderna med en öppen miljö och mycket glas. 

– Det här är något alldeles fantastiskt. Långa mörka, 
slitna korridorer byts ut mot rymd, ljus och häftiga 
färger, säger christina tonnvik, rektor på skolan.

Den nya skolan består av den renoverade ”L3”-
byggnaden som sitter ihop med den helt nya 
byggnaden, där entrén blir synlig och vänder sig 
ut mot samhället. t-konstruktionen, som består 
av entré i markplan och ett stort mediatek på andra 
våning ska ge känslan av ett träd – kunskapens 
träd. när man går in i skolan möts man av en annan 
version av kunskapens träd. Det hänger ett stort 
konstverk över den invändiga trappan. Förbi trap-
pan finns samlingsplatsen, ett skoltorg med café 
och möbler för spontana möten. 

en stor fördel är att lokalerna nu sitter ihop som en 
enhet. Tidigare fick ungdomarna förflytta sig mellan 
tre olika byggnader, berättar christina. Hon menar 
även att den öppna miljön ger eleverna en tryg-
gare miljö. skolans fyra arbetslag har sina egna 
avdelningar som visualiseras med olika färger.

stor satsninG på HöGstadie-
eleverna i smålandsstenar

Arkitektens tema för skolbyggnaden är växter, djur, 
miljö, klimat, ljus och de fyra elementen. Det märks 
inte bara i byggnaden utan även i konstruktionen. 
skolan är ett energisnålt passivhus med solpaneler 
mot söder för att producera energi. totalt, med 
nästa etapp som består av en skolidrottsplats och 
rivning av gamla byggnader kostnadsberäknas 
projektet till ungefär 60 miljoner kronor.

I början av 2015 är det dags för invigning av nya nordinskolan.

kunskapens träd pryder den invändiga trappan.
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ordfläta — tävla & v inn

visste du att. . .
… Gislaveds kommun finns på såväl Facebook 
som twitter. Där berättar vi om saker som hänt 
i kommunen och tipsar om annat som är på 
gång. Där svarar vi också på enklare frågor 
och funderingar som kommer in. Om du inte 
redan hittat Gislaveds kommun i sociala medier 
kan du kika in på gislaved.se/socialamedier – 
där listar vi officiella kommunkonton.

… kommunen är kommunens största arbets-
givare med närmare 2 500 anställda. vill du bli 
en av oss hittar du alltid våra lediga tjänster på 
gislaved.se/ledigajobb

… vi direktsänder mötena i kommunfullmäktige 
via webbtv. ett par dagar efter varje möte kan 
du också titta på en eftersändning, med bok-
märken som du kan klicka på för att snabbt ta 
dig till det eller de ärenden du är mer intresserad 
av. sändningarna hittar du på gislaved.se/kf

Gör så här: 
Leta reda på minst 20 st  

”decemberord” som gömmer  
sig i flätan. De är 4 till 12  

bokstäver långa.

Orden går att finna både horisontalt,  
vertikalt och diagonalt. De skrivs  

både fram- och baklänges. ett tips,  
vissa ord är sammansatta.  

Lycka till! 

Skicka in ditt svar  
senast 31/3 2015

Du kan posta in ditt svar till:  
kommuntidningen, 

Gislaveds kommun, 
332 80 Gislaved

 
Du kan även e-posta  

de rätta orden till: 
kommuntidning@gislaved.se 

vi drar tre vinnare som  
får varsitt fint pris.

< <

Vinnarna av förra ordflätan var:
– Leena Ahonen, Gislaved
– Ingeborg Lundgren, Gislaved
– Zita Stotzky, Gislaved
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