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LÖNAR SIG BRÅTT? 
NEJ, BRÅTT LÖNAR SIG INTE

Advent betyder ankomst, men ankomsten av vad? Är det 
Jesu ankomst, tomtens eller mammans sammanbrott? 

Julhelgen kan vara en stressande tid. De vanligaste felen ur 
stressynpunkt är för lite sömn, ingen planerad tid för återhämt-
ning och att stressa mot ouppnåeliga mål. Inte sällan är ambi-
tionerna höga, speciellt när det gäller att samla ihop och träffa 
alla familjerelationer bara för att det är julhelg och ”det alltid har 
varit så”. 

Så hur klarar man sig igenom helgen utan att gå under av 
stress? 
Varför inte börja förberedelserna i tid och planera inköp och träf-
far av olika slag. Bestäm dig för vilka aktiviteter och ritualer du 
verkligen vill delta i, lyssna på dig själv och inte på andras krav. 
Var ärlig mot dig själv och strunta i saker som inte känns viktiga, 
eller delegera till någon annan som har tid och tycker det är 
roligt. Ha rimliga förväntningar på hur helgen ska te sig, förvänta 
dig inte att familj och släktingar plötsligt ska förvandlas till en 
scen ur filmen Fanny och Alexander om de snarare brukar bete 
sig som Piff och Puff.  

Jag föreslår istället att låta helgen bli en tid för gemenskap, av-
slappning och reflektion. Njut av god mat, tända stearinljus och 
stämningsfull musik, och av att bara kunna sitta ned och finna 
nya krafter inför det kommande året. Om det ändå är så att ti-
den tryter och släkten plötsligt står vid dörren ska jag dela med 
mig av ett par tips som du kan använda dig av i sista minuten. 

1) Bjud bara hem folk när det blivit mörkt! Lite skum belysning 
och stearinljus fixar resten, ingen kommer att se dammråttorna. 
Kom ihåg att dammråttor ofta är ett bevis på att den som har 
hand om städningen bara gjort något som är roligare än damm-
sugning. 
         2) För en nystädad känsla: spraya  
         strykspray på gardinerna och lägg en 
         droppe såpa på elementet (och värm upp). 
         3) För atmosfären: kör en bit peppar-
         kaksdeg i ugnen en stund innan gästerna 
         kommer, lagom så att doften hinner 
         sprida sig. 

Med önskan om en riktig fröjdefull jul!

Ylva Wikland, Hälsostrateg på Kommunhälsan
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JULMUMS

SMASKIGT JULGODIS

150 gr mörk choklad (minst 60 % kakaohalt)
150 gr nötter (exempelvis pekannöt, valnöt, 
mandel, paranöt)
150 gr torkad frukt (exempelvis dadlar, 
aprikoser, russin)

1. Smält chokladen i vattenbad. 
2. Hacka frukten och blanda ner i chokladen 
tillsammans med nötterna. 
3. Häll upp i form och låt svalna, skär sedan
 i bitar.

LITE NYTTIGARE JANSSONS FRESTELSE 
4 portioner

10 potatisar
1 burk ansjovis, 100 gr
8 dl standardmjölk
2 msk maizena såsredning
1 msk flytande margarin
2 msk ströbröd
1 gul lök
salt och peppar

1. Sätt ugnen på 200 grader 
2. Skala och strimla potatisen. 
3. Koka potatisen i mjölken i ca 10 minuter tills 
den är nästan mjuk, krydda med salt och pep-
par. Tillsätt maizena såsredning så att såsen blir 
lite tjock. Hur tjock såsen blir beror på hur stora 
potatisarna är och stärkelsemängd. Ta i lite ex-
tra maizena om det behövs. 
4. Skala och skär löken i bitar. Fräs den mjuk i 
lite margarin. 
5. Smörj en ugnsform och lägg potatisbland-
ning i botten. Fyll på med ansjovis och lök och 
sedan resten av potatisblandningen. Strö över 
ströbrödet. 
6. Grädda i nedre delen av ugnen 30-35 
minuter.



J Sveriges SMARTaste lärare finns på 
Isabergsskolan i Hestra. Det anser fackförbun-
det Lärarnas Riksförbund och företaget Nets-
mart som är återförsäljare för SMART boards.

En SMART board kan beskrivas som en inter-
aktiv skrivtavla. Det är som en stor projektor 
med pekskärm. På Isabergsskolan i Hestra är 
det tekniska hjälpmedlet väl använt berättar Ann 
Bohlin Andersson, som är en av de fyra lärarna 
som blivit tilldelade priset.

- Vi använder det i princip dagligen, under 
alla lektioner. Det är ett fantastiskt hjälpmedel 
som motiverar elevernas lust att lära ännu mer,  
berättar Ann.

Hon berättar att hon med hjälp av SMART boar-
den lätt kan fånga upp alla elever på ett bättre 
sätt. De använder tavlan för övningar som elev-
erna får komma fram och lösa genom att rita, 
skriva, koppla ihop text med bild och ljud. Dess-
utom är tavlan uppkopplad mot internet hela ti-
den, om man skulle behöva söka mer informa-
tion.

Måla med fingret direkt på tavlan utan att få 
färg på händerna
Några elever som kommer in i klassrummet be-
rättar att det är kul med SMART board. Man kan 
rita med fingret direkt på tavlan utan att få färg 
på händerna, säger en. En annan gillar matte-
övningarna och att det man gjort på tavlan, med 
ett knapptryck fotas av direkt, och sparas ner 
på datorn den är kopplad till.

Dan Feiff är en av de andra lärarna i laget som är 
med och delat på priset. Fastän det inte är mer 
än drygt ett år sedan man började jobba med 
denna typ av interaktiv tavla på Isabergsskolan, 
så är han glad över att man hittat så många 
olika användningsområden för den.

- Många lektioner börjar med att jag går genom 
syftet med arbetet vi ska göra under lektionen. 
Jag kan på tavlan synliggöra det på ett mycket 
mer pedagogiskt sätt. Jag kan också lättare 
koppla det direkt till kursplanen som beskriver 
vad eleverna ska lära sig.

Priset – en vidareutbildning
Att man kommit långt i arbetet med att inte-
grera den interaktiva tavlan under lektionstid på 
Isabergsskolan, gjorde att de fyra lärarna vann 
priset som årets SMARTaste lärare. Som en 
belöning fick de därför en vidareutbildning i det 
digitala verktyget som dessutom var förlagt på 
Malta.

- Det var några fantastiska dagar vi fick på  
Malta. Vi har verkligen fördjupat våra kunskaper 
och lärt oss hur vi ännu mer kan ta hjälp av det 
här verktyget i skolundervisningen, säger Ann.

FAKTA
JURYNS 
MOTIVERING

SMART BOARD 
ÖKAR LUSTEN ATT LÄRA

”Arbetslaget har på ett strukturerat och 
roligt sätt lyft fram sin entusiasm och sin 
glädje i användandet av SMART Board 
för juryn. De visar på ett stort engage-
mang att vilja lära sig mer, för att sedan 
kunna ge sina elever ännu fler möjlighe-
ter till interaktivitet i det dagliga arbetet. 
De ser en tydlig tidsvinst i att arbeta med 
interaktiva skrivtavlor och knyter sam-
man arbetssättet och metodiken ge-
nom att förankra arbetet mot styrdoku-
menten. De delar gärna sina idéer med  
andra på SMART Klubben, vilket 20 000  
andra lärare i Sverige som arbetar med 
SMART Board kan ha glädje av.”

Elisabeth Holgersson, Dan Feiff, Lena Nordkvist Magnusson, Ann Bohlin Andersson
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Lärorik, bra, intressant, nytt och  
annorlunda är några av de ord eleverna på Gis-
laveds Gymnasium använde för att samman-
fatta dagen när de fick prova på ”Open Space”.

”Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?” 
var temat för de 700 gymnasieelever som samla-
des i Gisle Sportcenter i mitten av oktober. Tillsam-
mans med politiker, tjänstemän från kommunen 
och gymnasielärare provade man en mötesme-
tod som inte har något förutbestämt program, ett 
Open Space. Efter samlingen i en stor ring fick alla 
chansen att ta ett papper och skriva ner ett ämne, 
eller flera, som man var engagerad i och ville dis-
kutera. Totalt blev det nästan 70 olika ämnen.  
Att våra ungdomar är engagerade visade sig. 

Många olika förslag kom fram 
Det märktes att eleverna har olika intressen. Allt 
från en tågstation i Gislaved, upprustade simhallar 
och att stoppa fördomarna, till efterrätt i skolan, 
gratis frukost och skönare stolar i klassrummen 
diskuterades under dagen.

- Det är roligt att vi får chansen att vara med och 
påverka, säger Sadida Uvais från Smålandsstenar.

Tillsammans med Matilda Johansson från Värna-
mo har hon tagit upp ämnet ”övergångsställe vid 
Lundåkerskolan”.  

- Där bussarna stannar finns det inget övergångs-
ställe, fortsätter Sadida Uvais. Alla elever går rakt 
över gatan, och det är mycket trafik.

- Varför stannar bussarna på en så farlig plats? 
undrar Matilda Johansson, som pendlar från Vär-
namo. Annars fungerar busstrafiken bra. Jag åker 

gärna hit eftersom estetprogrammet är bättre i 
Gislaved än Värnamo, utbrister hon.

Viktigt demokratiarbete
Aktiviteten med Open Space är en del av kommu-
nens satsning på medborgardialog. Projektet ska 
på olika sätt ge invånarna i kommunen möjlighet 
att påverka och tycka till. Ulrika Dagård är projekt-
ledare för arbetet med medborgardialog, och hon 
var väldigt nöjd med dagen.

- Det har varit jättebra, säger hon. Kreativt och en-
gagerande, och vi fick fram många bra förslag att 
på olika sätt jobba vidare med.

En av de politiker som fanns på plats var kommu-
nalråd Marie Johansson (S). Hon lovade eleverna 
att hon kommer att läsa alla rapporter.

- Jag ser redan nu att det finns många genom-
förbara förslag, säger Marie Johansson. Det har 
varit en oerhört stimulerande dag där jag har fått 
bekräftat att våra ungdomar har många bra frågor, 
tankar och idéer. De vill något, och nu är det upp 
till oss politiker att jobba vidare med förslagen. 
Idag är en början på en bättre dialog med våra 
ungdomar, avslutar hon.

Lagen om rörlighet
I Open Space-metoden finns det en lag eller regel; 
”lagen om rörlighet”. Det betyder att deltagarna 
kan komma och gå från en diskussion när de själ-
va vill. Om personen inte har något att tillföra eller 
att samtalet inte längre känns intressant så reser 
sig deltagaren och går.

- Det är väldigt bra, men ovant, att kunna byta 
grupp. Om jag inte har något mer att säga går jag 

OPEN SPACE 2012



Det är roligt att 
vi får chansen 
att vara med 
och påverka...

C I TAT

Översikt Open Space

Sadida och Matilda
till nästa. Så fungerar det inte i skolan, men jag 
har lärt mig mycket nytt genom det idag, menar  
Sadida Uvais.

Vad är viktigast för våra ungdomar?
Som avslutning på dagen röstade alla närva-
rande på de ämnen som diskuterats. Utrustade 
med sex klisterlappar per person, fick delta-
garna placera dem på det eller de förslag, som 
man själv ville. 

Vad tyckte deltagarna på Open Space är det 
absolut viktigaste för politikerna i Gislaveds 
kommun att satsa på? På vilket ämne fanns 
flest klisterlappar? – Fler butiker i Gislaved!

FAKTA

LÄS MER PÅ  
WEBBEN 

RAPPORTERNA FINNS PÅ WEBBEN

Efter att ett ämne hade diskuterats 
skrev gruppen en rapport.  

Dessa rapporter finns att läsa på 
kommunens webplats: 
gislaved.se/openspace 

Under januari 2013 får eleverna på 
Gislaveds gymnasium en återkopp-
ling från dagen. Politikerna kommer 
att berätta vad som kommer att 
hända med deras förslag.
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På Gislaveds gymnasium jobbar  
bildeleverna energiskt med konstverk som ska 
göra elskåpen i Gislaveds centrum snyggare. 
Motiven kommer dessutom att visa på några 
av kommunens smultronställen och bilda ett 
promenadstråk, där man snabbt får en bild av 
intressanta utflyktsmål.

Det var i våras som Susanne Johansson, ansva-
rig för bild och form vid Gislaveds gymnasium, 
fick frågan om bildeleverna var intresserade av 
ett projekt där några av kommunens turistmål 
skulle tolkas som konstverk.

- Reaktionerna var positiva bland eleverna,  
säger Susanne Johansson. En del ville direkt 
ha de stora elskåpen för att testa sina gränser.  
Någon annan önskade ett elskåp nära sin  
bostad. Det är fantastiskt roligt att se hur flitiga 
och duktiga alla är, fortsätter hon.

Allmänhetens förslag ligger som grund till 
konstverken
Tidigare i år har allmänheten via kommunens 
webbplats och Facebooksida, kunnat lämna 
förslag på turistmål som man vill lyfta fram. Ett 
30-tal idéer kom in. Draven, Sandviks kyrka och 
reningsdammarna i Gislaved är några av de 
smultronställen som kommer att visas. Till jul 
ska eleverna vara klara, och i maj 2013 kommer 
konstverken att finnas på elskåpen.

Lokal konstnär som bollplank
För att koppla projektet till en lokal konstnär 
kontaktade Susanne Johansson motivlackaren 
Lasse Mehtola. Han är en av Sveriges främsta 
artister inom airbrushmålning. Tekniken att måla 
med airbrush kräver en speciell utrustning som 

skolan köpt in. Det krävs även en speciell tek-
nik av konstnären för att inte få för mycket, eller 
för lite färg och för att lyckas med skuggorna 
som är lite av airbrushteknikens signum. Där-
för har Mehtola bjudits in till några utbildnings- 
tillfällen, och han kommer att fungera som boll-
plank framöver. 

- Det här är superroligt! Jag har längtat efter att 
få jobba med airbrush sedan jag var 7 år, säger 
Frida Alpskog, årskurs 2 på bildprogrammet. 
Det är roligare än vad jag trodde och faktiskt 
lättare också. Sedan får jag visa upp vad jag 
kan för allmänheten, och det är extra roligt,  
säger hon med ett leende.

Promenadstråk som visar turistmål
Idén med konst på elskåp är inte bara att det 
ska vara snyggt, - det ska även bli en prome-
nadväg i en slinga från kulturhuset Borgen, via 
Högåsstigen till Gisle sportcenter och tillbaka. På 
varje elskåp finns ett smultronställe avbildat. För 
att hitta till elskåpen kommer eleverna att göra en 
broschyr med en karta och information om varje 
turistmål. Kanske kan det även bli guidade turer i 
framtiden. Broschyren kommer att finnas på kul-
turhuset Borgen, biblioteket och turistbyrån.

ELSKÅPS-
  KONST Kajsa Boman visar upp sitt konstverk med airbrush. - Motivet 

bara kom, direkt ur huvudet, säger hon. Det är roligt att få välja 
själv ibland

Frida Alpskog gör nallen ”Gloomy” med airbrushteknik



För många är biblioteket fortfarande en plats där 
man lånar böcker. Det kanske inte är så konstigt. Förr hand-
lade det precis om det; att kunna ta till sig litteratur utan att 
själv behöva köpa den. 
 
Idag ser det väldigt annorlunda ut på våra bibliotek. Böck-
er är fortfarande det största mediet som fyller hyllorna, 
men tekniken och besökarens krav har förändrat utbudet.  
Du kan läsa dagstidningar, låna talböcker, film, tv- och da-
torspel. Du kan lyssna på musik eller låna med dig cd-skivor 
hem. Du kan släktforska, med hjälp av flera olika digitala 
system som biblioteken är uppkopplade mot. 

Är det något speciellt du är ute efter som i dagsläget 
inte finns, välkomnar biblioteken inköpsförslag.
 
Arrangemang för alla åldrar
Varje år arrangerar kommunens bibliotek allt från tema-
tisdagar och långlördagar med intressanta föreläsare, till 
språkcafé på torsdagar där alla som redan kan svenska 
och andra som vill lära sig språket bättre träffas över en 
fika. På fredagar kan du träffa it-bibliotekarien och få svar 
på allt som rör din dator. Utöver det erbjuds massor av 
teaterföreställningar, trollerishower, pysselkvällar och rim 
och ramsor för våra yngre. Det berättar bibliotekschef  
Maria Alexiusson.
 
- Biblioteket är en plats som är till för alla och som erbjuder 
fri tillgång till information, kunskap, upplevelser och kultur. 
Bibliotekets besökare är mellan 0 och 100 år och förutom 
att böcker och andra medier, databaser med mera finns här 
jobbar vi också med att det ska finnas arrangemang och 
evenemang som ska intressera människor i olika åldrar. 
 
Biblioteken har blivit en plats där du gör mycket mer än 
bara lånar böcker. Har inte du ännu upptäckt det, så passa 
på att besök ditt lokala bibliotek. Du kan också läsa mer 
om olika evenemang och arrangemang som biblioteket  
erbjuder på gislaved.se/bibliotek. D
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BIBLIOTEK
– MER ÄN BARA BÖCKER
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PLUSPOLAREKORTET 

Gislaveds kommun inför nu Pluspo-
larekortet. Det är ett nytt kort som underlättar 
för personer med funktionshinder att gå på olika 
idrotts- och kulturevenemang.

Med Pluspolarekortet får personen med funk-
tionshinder ta med sig en ”Pluspolare” som 
extra stöd, hjälp eller bara som sällskap – det 
kan exempelvis vara en kompis eller assistent. 
Denna person behöver inte betala entréavgift 
på exempelvis idrottsevenemanget, konserten 
eller teaterföreställningen. Istället visar man bara 
upp kortet. Den funktionshindrade betalar som 
tidigare normal entré.

- Det känns mycket bra att kunna erbjuda det 
här kortet till våra funktionshindrade invånare. Vi 
tror att det kommer underlätta för dem att be-
söka olika arrangemang och aktiviteter. 

Vi hoppas Pluspolarekortet har kommit igång i 
början av nästa år säger fritidschef Kent Kruuse. 

Inte bara i Gislaveds kommun
Parallellt med att Gislaveds kommun inför  
Pluspolarekortet, arbetas det med samma sak i 
flera andra av länets kommuner. Det skulle inne-
bära att kortet inom en snar framtid kan gälla i 
hela länet.

- I Gislaveds kommun är vi igång med arbetet, 
och jag hoppas att kortet redan någon gång 
nästa år kan komma att gälla i hela länet, säger 
Kent Kruuse. 

Den som är funktionshindrad ansöker om det 
kostnadsfria Pluspolarekortet hos kommunens 
fritidskontor. Vill du veta mer kan du ringa 0371-
811 81.

KOMMUNEN LANSERAR NY

- UNDERLÄTTAR FÖR 
FUNKTIONSHINDRADE

Gislaveds kommun håller nu på att 
ta fram en helt ny webbplats. Meningen är att 
webbplatsen ska bli mer modern, snyggare 
men framför allt ska det bli lättare att hitta det 
man söker efter. Det menar Peter Dallmann som 
har det övergripande ansvaret för gislaved.se.

- Med 1,3 miljoner sidvisningar om året är  
kommunens webbplats en viktig informations-
källa. Den är oftast den första kontakten som 
man har med kommunen idag. Därför är det  
oerhört viktigt att det man möts av känns  

inbjudande och att man utan tvekan hittar det 
man letar efter.

Lanseras i mitten av januari
Just nu pågår arbetet med att bygga upp den 
nya webbplatsen som är tänkt att lanseras i 
mitten av januari nästa år, berättar Peter Dall-
mann. Tillsammans med ett 20-tal medarbetare 
från kommunens olika verksamheter håller man 
på att kvalitetssäkra och flytta över informatio-
nen som ska finnas från den nuvarande webb-
platsen. Man har medvetet valt att göra flytten 
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Nu ska ventilationen och uppvärm-
ningssystemet i kommunhuset i Gislaved byg-
gas om. Dessutom kommer tillgängligheten att 
förbättras genom en ny och större hiss. Arbetet 
påbörjas i mars nästa år och beräknas hålla på 
året ut. Fastighetschef Mikael Fröler menar att 
det är ett arbete som måste göras.

- När kommunhuset byggdes på 70-talet var 
direktverkande el den vanliga uppvärmnings-
formen. Idag har vi en annan uppfattning när 
det gäller uppvärmning. Dels är det dyrt och i  
miljöhänseende finns det bättre alternativ, menar 
Fröler. El-radiatorerna är dessutom uttjänta och i 
stort behov av byte.

Fastighetskontoret har de senaste åren arbetat 
med att byta ut direktverkande el som uppvärm-
ningskälla i alla kommunägda lokaler, och nu är 
det i princip bara kommunhuset kvar.

Även invändigt byggs det om
Det som kommer att ske är att ventilationssys-
temet byts ut mot ett nytt. Det byggs även ett 
nytt vattenburet värmesystem när kommunhuset 
ansluts till fjärrvärme. 

Samtidigt kommer en ombyggnad ske invändigt. 
Man kommer bygga en våning ovanför en tred-
jedel av sessionssalen (där kommunfullmäktige 
har sina möten), och ett fåtal kontor kommer ses 
över i syfte att skapa fler arbetsplatser. 

Flytt till provisoriska lokaler
När arbetet sätter igång nästa år kommer alla 
som idag arbetar i kommunhuset att få sitta i 
provisoriska lokaler, berättar Fröler. Hela kom-
munhuset blir en arbetsplats för entreprenörerna 
och det går inte att arbeta när det borras och 
rivs i kommunhuset. Exempelvis kommer många 
anställda att sitta i Johan Orre-skolan, men man 
tittar även på fler lokaler.

KOMMUNHUSET EVAKUERAS 
UNDER OMBYGGNAD

manuellt, i syfte att rensa upp. Den nuvarande 
webbplatsen kom till för drygt åtta år sedan och 
har sedan dess svällt.

- Vi behöver rensa upp, och nu har vi chansen. 
Jag ser redan nu hur den nya webben börjar ta 
form och det känns otroligt roligt. Jag hoppas 
innerligt att även våra besökare kommer gilla 
vår nya webb, säger Dallmann.

WEBBPLATS

Smygtitt på nya gislaved.se >
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KLIMATNEUTRALA 
TRYCKSAKER

FAKTA

KLIMATNEUTRALA 
PRODUKETR

Klimatneutrala produkter ger konsu-
menten möjlighet att göra ett enkelt 
klimatval och välja en produkt där 
klimatpåverkan har dokumenterats, 
åtgärdats och kompenserats.

Med klimatneutrala produkter avses 
varor eller tjänster för vilka klimat-
påverkan beräknats och kompense-
rats för genom hela dess livscykel. 
Märkning av klimatneutrala produ-
kter syftar till att bidra till en hållbar 
utveckling. Produkten ska vara ett 
hållbart föredöme bland andra pro-
dukter med motsvarande funktion.

Arbetssätt
Produktens klimatpåverkan inven-
teras och beräknas ur ett livscykel-
perspektiv. Leverantören upprättar 
sedan ett åtgärdsprogram för att 
minska produktens klimatpåverkan. 

Tidningen du håller i handen är en klimatkom-
penserad produkt och är därför klimatneutral. 
Det betyder att vi betalar en extra slant som 
kompensation för de koldioxidutsläpp tidningen 
medför. Dessa pengar används sedan i olika 
projekt världen över, framför allt i utvecklingslän-
der, där syftet är att minska miljöfarliga utsläpp.

Fick du kommunens nya informations- 
broschyr i somras?
I somras skickade vi ut en ny informationsbro-
schyr till samtliga hushåll i Gislaveds kommun. 
Tanken med broschyren är att den ska ge en 
bred bild över hur det är att leva, bo och arbeta 
här. I den tipsar vi även om många fina platser i 
vår kommun som är väl värda ett besök. 

Det visade sig dock att posten inte la ner bro-
schyren i postlådan hos de hushåll som hade 
sin post eftersänd det aktuella datumet, 6 juli. 
Är du en av dem som inte fått broschyren, men 
gärna vill ha ett exemplar, kan du maila dina 
adressuppgifter till info@gislaved.se. Vi ser till 
att skicka ett exemplar till dig. 

Hör gärna av dig, till samma e-postadress, om 
du har synpunkter kring broschyrens innehåll el-
ler vill tipsa om vad nästa version av den skulle 
kunna innehålla.

BROSCHYR OM
GISLAVEDS KOMMUN

Naturen har gett  
människan en tunga, 
men två öron, för att 
vi ska höra dubbelt så 
mycket som vi säger. 
         Latinskt ordspråk

Källa: klimatneutral.se
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Det rullar en ny bil i vår kommun. Den 
heter Elmer och är kommunens första el-drivna 
bil. Elmer är kommunens första steg till en helt 
utsläppsfri bilpark. Även om vi vet att vi har lång 
väg att gå innan vi når fram fullt ut, så har vi nu 
tagit de första stegen.

Elmer kommer främst gå kortare sträckor inom 
kommunen. Man kommer inte längre än 12 mil 
på ett fulladdat batteri, och när det är slut, då 
stannar bilen. 

- Det här ligger helt rätt i tiden. Elmer må vara 
vår första el-bil, men knappast den sista. Allt 
eftersom våra leasing-avtal med de bilar vi har 
idag går ut, så tittar vi på möjligheten till att byta 
ut dem mot elbilar, berättar Maria Alm som är 
miljöhandläggare.

Tävling för att avgöra namnet
Det var inte bestämt från början att bilen skulle 
få namnet Elmer. Istället utlystes en tävling på 
kommunens webbplats och facebooksida där 
alla som ville kunde lämna sitt förslag i en kom

mentar. Totalt kom det in över 250 namnförslag, 
varav många var riktigt bra och underfundiga, 
berättar Alm. I potten fanns också ett litet pris 
som delades ut till de fyra personer som lagt 
förslaget Elmer.

ELMER - KOMMUNENS 
NYA ELBIL

Maria Alm med Elmer

C I TAT
Det här ligger helt 
rätt i tiden. Elmer 
må vara vår första 
el-bil, men knappast 
den sista...
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Från och med den 1 januari, om drygt 
en månad, tar länets kommuner över hemsjuk-
vården från landstinget. Det betyder att det blir 
kommunens personal som besöker dig när du 
har behov av sjukvård och rehabilitering i hem-
met. 

Att övergången sker just nu är egentligen ing-
et konstigt berättar Jenny Johansson, som är 
kommunens projektledare i arbetet med över-
tagandet.

- Att kommunerna ska ha ansvaret för hem-
sjukvården är något som regeringen tryckt på 
under flera år. Det här har redan skett i drygt 
hälften av landets kommuner. 

Mer sammanhållen vård
Att fokusera på patientens behov och und-
vika parallella organisationer genomsyrar det 
länsgemensamma arbetet när kommunerna 
tar över hemsjukvården. Det berättar Jenny 
Johansson. Inför arbetet i Jönköpings län har 
man titta på den utredning som Socialstyrelsen 
gjort om kommunal hemsjukvård. Den visar att 
hemsjukvården blir sammanhållen på ett annat 
sätt i och med att vården, omsorgen och re-
habiliteringen kommer från samma huvudman. 
Dessutom blir tillgången till hälso- och sjukvård 
i hemmet förbättrad för patienterna. 

- Kommunikationsvägarna underlättas när 
hemtjänstpersonal, distrikts- och sjukskö-
terskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
tillhör samma organisation, menar Jenny 
Johansson.

Aktuell information om hemsjukvård hittar 
du alltid på gislaved.se/hemsjukvard

KOMMUNEN TAR ÖVER 
ANSVARET FÖR HEMSJUKVÅRDEN

FAKTA

SÅ HÄR FUNKAR 
DET

HAR DU HEMSJUK-
VÅRD IDAG?

I första hand kontaktar du din vård-
central. Hemsjukvård erbjuds till dig, 
oavsett din ålder och diagnos, om 
du på grund av sjukdom och/eller 
funktionsnedsättning inte på egen 
hand eller med stöd kan uppsöka 
vårdcentral utan stora påfrestningar 
eller olägenheter. Även oplanerad 
hälso- och sjukvård ska kunna ges 
hemma hos dig.

Alla som har hemsjukvård vid års-
skiftet, när kommunen tar över 
ansvaret, kommer att informeras 
mer detaljerat i anslutning till över-
gången.

Jenny Johansson
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ORDFLÄTA -  TÄVLA & V INN

VISSTE DU ATT . . .
... brandvarnarens dag är den första decem-
ber. Det är ett bra tillfälle att kolla så din brand-
varnare hemma fungerar som den ska.

... Jessica Stridh är kommunens nya energi- 
och klimatrådgivare. Behöver du råd och tips 
om hur du kan minska din elförbrukning kan du 
ringa henne på 0371-812 35.

Gör så här: 
Leta reda på minst 25 ”julord” 

som gömmer sig i flätan.

Orden går att finna både hori-
sontalt och vertikalt. De skrivs 
både fram och baklänges. Ett 
tips, vissa ord är ”dubbelord”. 

Lycka till! 

Skicka in ditt svar 
senast 31/1 2013 :

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 par 
glas från Bodum.>>

Vinnarna av förra ordflätan var:
- Cyril och Ingela Hansson, Skeppshult
- Ingela Karlsson, Gislaved
- Lena Gudmundsson, Burseryd
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