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Ledare:

Vår fantastiska plats
A piece of Småland. En del av Småland. Det är just vad vi är med alla våra orter
som tillsammans bildar: Gislaveds kommun. Allt sedan vår dialog med näringslivet
under våren 2017, har det pågått ett intensivt arbete med de punkter som vi gemen
samt arbetade fram som mest angelägna att ta tag i. En av dem handlar om att
kunna samlas kring en beskrivning av vår kommun som vi alla kan ställa oss bakom
och känna stolthet för. Vi har skapat ett platsvarumärke.
Varför då kanske du tänker? Jo, det är viktigt för alla som bor, arbetar och driver
företag i vår kommun att PLATSEN Gislaveds kommun är attraktiv. Om platsen inte
är attraktiv så blir det mycket svårare att locka hit arbetskraft. Vår plats attraktivitet
skapas av de som bor och verkar här och vad vi alla sprider för bild av vår kommun.
Därför är det otroligt viktigt för vår överlevnad och konkurrenskraft att vi kan samlas
kring en berättelse, eller ett enat budskap, om vad som är attraktivt hos oss.
Jag tror att styrkan ligger i orterna vilka tillsammans bildar vår kommun. Här finns
väldigt mycket att vara stolt över. Scandinavian Raceway som vi så gärna vill utveckla
vidare, Isaberg som numera är lika stort sommar som vinter, vår fantastiska välfärd
som skola och omsorg, vårt duktiga föreningsliv, alla framgångsrika företag, vår natur
och vårt fantastiska kulturutbud med musik, dans och konst för att nämna några
exempel. Jag skulle kunna räkna upp hur mycket som helst!
Min önskan och förhoppning är att vårt platsvarumärke, som lanserades i november,
”A piece of Småland” bidrar till att skapa en stolthet för kommunen som helhet.
Jag vill att vi alla hjälps åt att dela berättelsen om vår fina kommun.
Platsvarumärket A piece of Småland ägs av alla som bor och verkar i kommunen.
Tillsammans är det vi som skapar attraktivitet genom att dela med oss av vår plats
och sprida den vidare. Läs mer om det på sidan 8.

Malin Aronsson
Kommundirektör
malin.aronsson@gislaved.se
072-145 84 57
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Tema trygghet
Alla människor är unika och har olika behov i livet. Det kan skilja sig åt beroende
på livssituation men att känna trygghet är något som alla behöver.
En av kommunens roller är att skapa förutsättningar för trygghet i samhället genom
planering, förebyggande arbete, samordning och samverkan. I detta nummers
tema kan du läsa mer om hur kommunen arbetar för att du ska känna trygghet.

Förebyggande av bränder
Klimatförändringar och extremt väder är inget vi kan påverka, men som kommun
kan vi genom att vara förberedda, förebygga följderna. Under sommarens extremt
varma och torra väder var risken för bränder i skog och mark mycket stor. Trots
utgångsläget drabbades kommunen aldrig av någon större brand. Detta tack vare
de fantastiska insatser som räddningstjänsten, samverkande aktörer och invånare
bidrog med. Johan Rönmark, ställföreträdande räddningschef på Räddningstjänsten
Gislaved–Gnosjö, berättar att allmänheten och skogsägarna har gjort en oerhört
stor skillnad under sommaren genom att vara uppmärksamma och på så sätt
upptäckt bränder eller början till bränder i ett tidigt skede.
– Sammantaget har flera förebyggande arbeten gjort skillnad hos oss under
sommaren, och samtliga medarbetare inom räddningstjänsten har gjort ett
fantastiskt jobb. Jag vill tacka alla – ingen nämnd och ingen glömd, säger Johan.
En stor och viktig del av arbetet med att förhindra bränder görs genom analyser
av väderläget och kunskap om en skogsbrands beteende samt med hjälp av en
uppmärksam allmänhet. Exempelvis vet man att eventuella bränder efter ett åsk
oväder börjar 2–3 dagar efteråt. Arbetet kring eldningsförbud, skogsbrandflygets
bevakning och andra resurssamarbeten görs gemensamt i Jönköpings län genom
räddningstjänstsamverkan, Räddsam F, vilket Johan menar är mycket värdefullt.
Arbetet med att förbereda inför nästa år är påbörjat genom en utvärdering av
sommarens räddningsinsatser, berättar Johan. Lokalt kommer räddningstjänsten
utöka materialet för skogsbrand och fortsätta att utbilda sina brandmän och befäl.
Klimatförändringarna gör att torra somrar kommer att bli vanligare. Det påverkar
inte bara brandrisken utan även vattentillgången till hushåll, verksamheter och djur.
Även när det gäller vattentillgången arbetar kommunen förebyggande, bland annat
genom att informera hushåll och företag kring hur man kan bli mer klimat- och
vattensmart.
– Fundera på hur du kan göra för att spara vatten och har du egen brunn som inte
är djupborrad, gör det innan nästa sommar, tipsar Johan.
Läs mer på: gislaved.se/vattensmart
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Faktaruta:
Sommarens arbete för räddningstjänsten:
• 34 bränder i skog eller mark släcktes – inga av dem utvecklades till större bränder.
• Bränderna berodde i flera fall på åskoväder och slängda fimpar.
• Räddningstjänsten larmades 12 gånger till närliggande kommuner samt hjälpte till
med bemanning och bilar vid skogsbränderna i Jämtland, Dalarna och
Hälsingland.
• Under de torraste och farligaste perioderna flög skogsbrandflyget över länet varje
dag.

Förberedelse inför det oväntade
En kraftig storm, ett längre elavbrott, översvämningar eller liknande kommer ofta
plötsligt. Innan det händer är det viktigt att du är förberedd.
– Förberedelse är oerhört viktigt. En större eller mindre kris kan göra att samhället
inte fungerar som vi är vana vid. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig för
den som inte är förberedd, säger Matilda Johansson, krisberedskapssamordnare.
Tänk igenom hur du och personer i din närhet kan klara en situation när samhällets
service inte fungerar. Kanske kan du och din granne hjälpas åt? Rekommendationen
är att varje enskild person ska ha beredskap att kunna klara sig utan samhällsstöd
i 72 timmar.
Kommunen ansvarar bland annat för att äldreomsorg, vattenförsörjning, räddnings
tjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Hjälpen kommer i första hand
att gå till de som mest behöver den.
Innan sommaren skickade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Titta igenom den, uppmanar
Matilda. Där finns användbara checklistor, tips och råd.

Faktaruta:
Förbered dig genom att…
• Fundera på vilka risker som kan påverka dig i ditt närområde.
• Ha extra mat hemma – exempelvis konserver, nötter och pasta/ris.
• Rent dricksvatten är livsnödvändigt. Fyll på reservdunkar med vatten.
• Ha en radio med batteri så du kan ta emot viktig information från myndigheterna,
framför allt via Sveriges Radio P4.
• Säkra att du har en ficklampa som fungerar. Förbered med stearinljus, tändare
och filtar utifall att elen försvinner.
• Öva dig i faktagranskning. Sök information, och förlita dig inte på rykten.
Sprid heller inte rykten vid en kris.
Broschyren Om krisen eller kriget kommer, kan du läsa på: msb.se
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Räddningstjänstens decembertips
Säkerhet på is
Ta aldrig risker på isen. Lita aldrig på att isen är tillräckligt hård utan att själv känna
efter. Använd isborr eller ispik för att säkerställa bärkraft. Gå aldrig ut ensam på isen
och ha alltid isdubbar med dig ifall du går igenom.

Levande ljus
En olycka kan ske på några sekunder. Släck alltid levande ljus när du lämnar ett rum.
Barn och djur får aldrig lämnas obevakade med levande ljus.

Elljusstakar
När du ska släcka elljusstaken, använd strömbrytaren. Dra aldrig ut sladden genom
att hålla i sladden. Håll i kontakten och dra ut den.

Brandsäkerhet
Köket är det vanligaste stället i hemmet där bränder startar. Kontrollera att brand
varnaren fungerar. Batteriet ska bytas ut minst en gång per år. Använd timer för att
inte glömma bort spisen och släck inte olja som bränns vid med vatten. Ha brandfilt
och 6-kilos pulversläckare i beredskap hemma.

Säkerhet
Kommunen strävar alltid efter att du som invånare ska känna en tillit till hur vi
hanterar kommunala frågor. Samhället blir allt mer komplext, nya företeelser och
händelseutvecklingar skapar ibland oro och otrygghet. Information sprids snabbt i
sociala medier vilket kan skapa en känsla av otrygghet. Då är det lätt att glömma
att vi i kommunen har en lugn och trygg miljö. Bo Hansson, säkerhetschef, berättar
att vi följer övriga kommuners utveckling i landet; vi är varken mer eller mindre
påverkade.
För att arbeta förebyggande och anpassa säkerhetsarbetet som görs i kommunen,
finns det sedan början av 2018 en säkerhetsenhet som verkar även i Gnosjö
kommun. Enheten ska tillsammans med andra myndigheter värna om och skydda
både kommunala verksamheter och demokratin.
– För att möta samhällsutvecklingen och arbeta förebyggande samordnar vi
Gislaved och Gnosjö kommuners säkerhetsarbete både genom nätverksbyggande
och konkreta åtgärder, säger Bo.
Säkerhetsenheten arbetar såväl externt som internt. Det utåtriktade arbetet görs
många gånger tillsammans med aktörer som Polismyndigheten och Säkerhets
polisen. Eftersom Gislaveds kommun är kommunens största arbetsgivare med
många olika verksamheter, läggs också mycket fokus internt för att alla medarbetare
ska känna sig trygga på sin arbetsplats, avslutar Bo.
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Bildtext:
Isaac Ferguson, Matilda Johansson, Ricki Boman och Bo Hansson på enheten för
säkerhet, kunskap och analys.

Kommundirektörens ledningsgrupp besökte
Västbo Transport
Tidigare har vi skrivit om att kommundirektörens ledningsgrupp varje år gör ett
antal företagsbesök. Syftet är att få en bättre kommunikation med näringslivet, att
lära sig mer om varandra och att diskutera vad man gemensamt kan göra för att
förbättra företagsklimatet.
I början av september besökte kommundirektörens ledningsgrupp åkeriföretaget
Västbo Transport i Smålandsstenar. Gruppen leds av kommundirektör Malin
Aronsson och består av förvaltningschefer, avdelningschefer på kommunstyrelse
förvaltningen och kommunikatör.
Västbo Transport, som utnämndes till årets företagare 2012, bildades 1965 då
fem företag blev ett. Idag har de 150 anställda varav 130 är chaufförer samt totalt
85 lastbilar. Tvätthallen i det nya logistikcentret belönades 2013 med kommunens
miljöstipendium.
– Min farfar, Karl Axelsson började sin åkeriverksamhet 1920 och köpte sin första
lastbil 1930. Sedan dess har mycket hänt och vi är nu ett av de största privatägda
åkerierna i Sverige, säger Jakob Axelsson, VD.
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Kommunens platsvarumärke – A piece of Småland
Nu har vår kommun ett eget platsvarumärke! A piece of Småland. En del av
Småland. Det är just vad vi är med alla våra orter vilka tillsammans bildar Gislaveds
kommun. Platsvarumärket har tagits fram för att skapa gemenskap, stolthet och
positiva associationer kring kommunen. Det ägs av och kan användas av alla som
bor och verkar i kommunen för att berätta om vår plats. Som i all marknadsföring
handlar det om att bygga relationer med människor och skapa känslor så att de vi
vänder oss till agerar – som att besöka oss, att bosätta sig här, att flytta sitt företag
hit eller att arrangera evenemang här. Det skapar den nödvändiga tillväxten
kommunen behöver för att vara en bra plats att bo på, verka i och besöka.
Malin Aronsson, kommundirektör, berättar att ambitionen med platsvarumärket är
att stärka platsen så att alla som bor här känner sig stolta över sin kommun och
alla unika värden som finns. Alla invånare är viktiga ambassadörer för kommunen
och har stor betydelse för att vi ska kunna locka till oss fler boende, besökare och
nya företag. Platsvarumärket ska förstärka de värden som redan förknippas med
oss och skapa goda förutsättningar för att öka attraktiviteten.
– Vår plats attraktivitet skapas av de som bor och verkar här, och den bild vi alla
sprider av Gislaveds kommun. Därför är det otroligt viktigt för vår överlevnad och
konkurrenskraft att vi kan samlas kring ett enat budskap om vad som är attraktivt
hos oss, säger Malin.

Varsågod, använd platsvarumärket!
Logotypen är en kvalitetsmärkning som håller ihop alla tätorterna. Fyll på med
känslan du vill förmedla. Ju fler som vill vara bärare av platsvarumärket, ta budskapet
till sig och sprida det, desto bättre. Om vi är fler som berättar vår historia, desto
starkare och tydligare blir bilden av vår del av Småland.
Under våren lanseras apieceofsmaland.se där du kan läsa mer om logotyp,
teckensnitt, bildmanér och färger. Vill du redan nu börja använda platsvarumärket,
mejla till: kommunen@gislaved.se
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Det här är ditt kommunfullmäktige 2019–2022
Mandatfördelning:
Centerpartiet
Kommunistiska partiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Westbopartiet

10
1
2
2
1
8
13
7
1
4

Centerpartiet
Lars-Ove Bengtsson (C)
Inga-Maj Eleholt (C)
Malin Hermansson (C)
Carina Johansson (C)
Håkan Josefsson (C)
Lars Larsson (C)
Kenneth Magnusson (C)
Anders Martinsson (C)
Evelina Nyström (C)
Bengt Petersson (C)

Kommunistiska partiet
Erik Anderson (K)

Kristdemokraterna
Lennart Kastberg (KD)
Pia Skogsberg (KD)

Liberalerna
Lars Park (L)
Fredrik Sveningson (L)

Miljöpartiet
Lukas Yassin (MP)
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Moderaterna
Lisbeth Andersson (M)
Björn Björkman (M)
Jonas Ericson (M)
Magdalena Holm (M)
Agneta Karlsson (M)
Marcus Lewintus (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Anton Sjödell (M)

Socialdemokraterna
Naile Azizi (S)
Suzana Bahtanovic (S)
Josefine Dinäss (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Pelle Gullberg (S)
Fredrik Johansson (S)
Hasse Johansson (S)
Marie Johansson (S)
Jörgen Karlsson (S)
Rose-Mari Modén (S)
Ylva Samuelsson (S)
Evagelos Varsamis (S)
Djuro Vrsajkovic (S)

Sverigedemokraterna
Sören Axelsson (SD)
Glenn Hummel (SD)
Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)
Linda Petersson (SD)
Ulf Poulsen (SD)
Hannu Ruokola (SD)

Vänsterpartiet
Abirina Silva (V)

Westbopartiet
Kian Anderson (WeP)
Sven Johansson (WeP)
Thomas Johansson (WeP)
Tommy Östring (WeP)
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Nytt politiskt styre i kommunen
Alliansen kommer att samverka under mandatperioden 2019–2022. De har även
en valteknisk samverkan med Westbopartiet.
Under de närmaste fyra åren kommer Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna i Gislaveds kommun att samverka. För att få majoritet har
partierna även en valteknisk samverkan, samt årliga budgetuppgörelser med
Westbopartiet. Företrädarna för de fem partierna säger så här om det nya styret:
– Det känns mycket bra att vi får ett nytt, hållbart ledarskap i kommunen.
Röstsiffrorna visar att det är många invånare som tror på vår politik. Vi kommer att
skapa en politisk stabilitet där regelbundna samtal med våra invånare prioriteras
högt, säger Carina Johansson (C).
– Jag är väldigt nöjd över att alliansen har fått väljarnas förtroende att styra
kommunen. Det kommer att bli en tydligare högerpolitik där vi skapar trygghet
och ökat inflytande för våra invånare samt goda förutsättningar för näringslivet.
Vi kommer alltid att ha kommunens bästa för ögonen, säger Anton Sjödell (M).
– Samtalen inför det här samarbetet har känts bra och jag ser fram emot de här
fyra åren, säger Lennart Kastberg (KD).
– Vi tycker att vi har hittat hem igen, i Alliansen. Det känns väldigt positivt och vi
har haft väldigt bra och konstruktiva samtal kring vårt kommande samarbete,
säger Fredrik Sveningson (L).
– Vi ser det här som otroligt inspirerande där vi kommer att få gehör för vår politik.
Det känns fantastiskt, säger Sven Johansson (WeP).

Faktaruta:
Kommunfullmäktige
Allmänheten är välkommen som åhörare. Föredragningslista och tillhörande
handlingar finns tillgängliga i kommunhuset, Gislaved, under sammanträdet.
Du kan också ta del av handlingar på webben.
Se direktsändning via: gislaved.se/kf

Bildtext:
Lennart Kastberg (KD), Anton Sjödell (M), Carina Johansson (C) och
Fredrik Sveningson (L).
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Roligt och givande att sommarjobba i kommunen!
Varje sommar finns det ungefär 700 sommarjobb att söka i Gislaveds kommun.
Kommuntidningens redaktion har pratat med Selma Tulek, sjuksköterske
studerande, som de senaste två somrarna arbetat som undersköterska på
Blomstervägens Demenscentrum i Gislaved.

Hej Selma, vad gjorde du som undersköterska
på Blomstervägen?
”Enkelt kan man säga att jag hjälpte hyresgästerna med det praktiska. Det innebar
exempelvis den personliga omvårdnaden, servering av deras måltider, tvätt,
städning och medicinering. En viktig del var även att umgås med hyresgästerna
och hitta på aktiviteter, vilket jag personligen tyckte var det roligaste.”

Vad var det bästa med att sommarjobba som undersköterska
i kommunen?
”Det sociala, det vill säga både arbetskamraterna och hyresgästerna. Det är
en väldigt trevlig och glad arbetsmiljö, vilket gör det roligt att ta sig till jobbet.
Jag rekommenderar verkligen att söka sommarjobb inom kommunen!”

Vad gör du i dag?
”Jag studerar andra året på sjuksköterskeprogrammet på Blekinge Tekniska
Högskola. När jag har möjlighet brukar jag även hoppa in som vikarie på
Blomstervägens Demenscentrum. Det är fantastiskt roligt att ha etablerat
en väg in till extraarbete under studierna.”

Vill du ha sommarens viktigaste jobb?
I början av 2019 annonserar kommunen de sommarjobb som finns att söka.
Du som studerar, är arbetssökande eller är mellan anställningar och vill arbeta som
sommarvikarie, kan då på kommunens webbplats hitta lediga tjänster så som:
undersköterska, personlig assistent, brandman, kökspersonal, fastighetsskötare,
parkarbetare och fler tjänster. Passa på att testa ett sommarjobb i kommun
invånarnas tjänst!
Läs mer på: gislaved.se/arbetahososs
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Nytt e-arkiv förenklar servicen
Inom kommunen hanteras en stor mängd information. Det finns regler för hur,
när och var detta ska arkiveras, alltså bevaras. Korrekt information ska enkelt
kunna hittas när du som invånare gör en beställning av olika typer av dokument,
exempelvis om dina gymnasiebetyg kommit bort och du vill beställa kopior.
Tidigare sparades allt på papper vilket tog lång tid att söka i. Som den första
kommunen i länet och en av de första i landet lagrar vi nu mycket digitalt. Att jobba
digitalt är för de flesta inget revolutionerande men ur arkivsynpunkt är det en
milstolpe, berättar Ulla Tapio. Hon är kommunarkivarie och den person som söker
upp rätt dokument när förfrågningar kommer till kommunen.
– Det finns en mängd olika typer av dokument som kommuninvånare beställer.
Jag fick tidigare gå igenom handlingarna manuellt. I ett e-arkiv kan jag snabbt ta
fram motsvarande information på bara några minuter, vilket förbättrar servicen
väldigt mycket, säger Ulla.
Det finns inga direkta mallar för hur man ska gå tillväga med e-arkiv utan vi bygger
upp ett system från början, fortsätter Ulla. Hon har ett tätt samarbete med
e-utvecklaren Staffan Lyxzén som ansvarar för tekniken i e-arkivet.
– Ulla är den som har kunskapen om vad som ska arkiveras och reglerna kring
detta. Jag är den som bygger tekniken. Med ett e-arkiv behöver vi inte längre alla
pappersdokument, utan nu använder vi ett processverktyg som automatiserar
uttaget och sparar i digitala format avsedda för långtidsarkivering. Det spar väldigt
mycket tid och ökar säkerheten, säger Staffan.

Faktaruta:
Kommunarkiv
Exempel på handlingar som begärs ut:
• Betyg från skola
• Beslut som rör fastighet
• Bygglovshandlingar
De som begär ut handlingar är bland annat kommuninvånare, forskare och
studenter.
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Från pekpinne till dialog med lokala näringsidkare
inom livsmedel
En av kommunens uppgifter är att kontrollera att livsmedelsföretagen levererar
säker mat till dig som konsument. Det gäller bland annat hur exempelvis
restauranger, gatukök och matbutiker förvarar och hanterar maten samt att lokalen,
utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent och snyggt.
Detta kontrolleras av kommunens miljöhandläggare. Som en del i arbetet med att
förenkla för kommunens företag har man det senaste året arbetat på ett nytt sätt.
Istället för att vid besök hos ett företag peka med hela handen ger man nu
information och har en dialog, berättar Anna Andréasson. Hon arbetar som miljö
handläggare och menar att det nya arbetssättet gör att företagarna blir mer
medvetna om hur de kan göra rätt och undvika faror eller risker som kan drabba
konsumenten. Exempelvis behöver ett café ha rutiner för att kunna baka och
hantera bullar på ett sätt som gör att tillverkningen inte riskerar att bli en smittokälla.
– Nu för vi samtal med företagen på ett helt annat sätt, hjälper dem med rutiner
och agerar mer som råd och stöd än någon som kommer med pekpinnar.
Det finns fortfarande lagar som styr, men vi pratar kring dem på ett annat sätt
idag. Vårt nya arbetssätt är mycket uppskattat, säger Anna.
Livsmedelsverket, länsstyrelsen och kommunen delar ansvaret för livsmedels
kontroller. I kommunen finns två miljöhandläggare inom livsmedel.

Faktaruta:
Råd och stöd
Funderar du på att starta någon form av livsmedelsverksamhet? Eller önskar du
råd och stöd kring din verksamhet? Kontakta våra miljöhandläggare inom
livsmedel på 0371-810 00.
Läs mer på: gislaved.se/livsmedel

Bildtext:
Maximilian Mayerhöfer och Anna Andréasson är kommunens miljöhandläggare.
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Lokalsamtal – för mer dialog med kommunens invånare
Lokalsamtal är en ny satsning som syftar till att öka dialogen mellan kommunen
som organisation och alla som bor i kommunen. Vi ska använda en modell där
invånarna själva får vara med och berätta vilka frågor de tycker är viktiga och som
de vill prata om under lokalsamtalen, berättar Emma Hansson, utvecklingsledare
på avdelningen för hållbar utveckling.
– Det är viktigt för oss att du som bor i kommunen får möjlighet att vara med och
tycka till om vår verksamhet. Med lokalsamtalen får du en plattform för dina åsikter,
oavsett var i kommunen du bor, säger Emma.

Två olika steg
Lokalsamtalen genomförs i två steg. I det första steget representeras kommunen av
tjänstepersoner samt personer från andra organisationer beroende på vilka frågor
invånarna vill ta upp. I det andra steget, som sker en månad senare, deltar politiker.
– Under lokalsamtalen kommer vi tillsammans prioritera vilka frågor vi ska lägga
fokus på för att utveckla kommunen. För att det inte bara ska bli ett samtal, utan
att frågorna tas vidare, kommer utvecklingsgrupper att bildas. I varje grupp finns
en kontaktperson från kommunen som följer upp det som kommer fram under
lokalsamtalen, säger Emma.

Faktaruta:
Om lokalsamtal:
• syftar till att öka delaktigheten bland invånarna
• elva av kommunens orter/områden kommer att bjudas in
• ger alla invånare möjlighet att göra sin röst hörd
• en del av kommunens medborgardialogarbete
Läs mer på: gislaved.se/lokalsamtal

15

Kryddiga vinterapelsiner
Ett härligt och annorlunda recept till en lättlagad dessert med spännande
smaker. Serveras gärna med vispad grädde.

Det här behövs till ungefär 4–6 portioner:
4 apelsiner
2 dl vatten
2 dl socker
2–3 stjärnanis
1 kanelstång
1 kuvert saffran (½ gram)
4 hela kryddnejlikor
vispgrädde (valfritt)
1. Skär eller tälj av allt skal från apelsinerna med en vass kniv, även det vita
innerskalet ska bort.
2. Skär med en vass liten kniv ut apelsinfiléer, som ska bli helt skinnfria. Lägg dem
i en skål.
3. K
 oka vatten och socker till lagen i en mindre kastrull. Låt det bubbelkoka ett par
minuter utan lock och lägg sedan i kryddorna.
4. S
 måkoka utan lock i cirka 5 minuter. Låt lagen svalna något och häll den sedan
över apelsinfiléerna. Låt dra minst 1 timme före servering. Servera med vispad
grädde och njut!
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Ordfläta – tävla och vinn
Gör så här:
Leta reda på minst 20 stycken ”mat och dryck-ord” som finns i flätan.
De är minst fyra bokstäver långa.
Orden går att finna både horisontalt och vertikalt. De skrivs både fram- och
baklänges. Ett tips, vissa ord är sammansatta. Lycka till!

Skicka in ditt svar senast 30/9 2019
Du kan posta ditt svar till: Gislaveds kommun, Kommunikationsfunktionen,
332 80 Gislaved Märk kuvertet med ”Kommuntidning”.
Du kan även e-posta de rätta orden till: kommuntidning@gislaved.se
Kom ihåg att ange namn och postadress! Genom att skicka in ett tävlingsbidrag,
samtycker du till att ditt namn och bostadsort, kommer att publiceras i nästa
nummer om du vinner.
Vi drar tre vinnare som får varsitt fint pris.

Vinnarna av förra ordflätan:
– Runa Sahlin, Gislaved
– Gudrun Krabb, Reftele
– Vivi Nyberg, Smålandsstenar

Visste du att…
… kommunen under 2019 återinför PRAO (praktisk arbetslivsorientering) för elever i
åk 8 och 9? Elever i 8:an gör sin prao i en kommunal verksamhet och eleverna i
9:an i det privata näringslivet. Läs mer på: gislaved.se/prao
… det ska vara fri sikt vid alla utfarter och att du för vissa byggnationer kan behöva
ansöka om bygglov? Mer information om var och hur du ska placera de nya
sopkärlen för fastighetsnära insamling finns på: gislaved.se/fni
… det i kommunen arrangeras aktiviteter för ungdomar under alla skollov?
Under jullovet finns det många roliga saker att hitta på.
Läs mer på: gislaved.se/lovaktiviteter eller följ oss på sociala medier.
Instagram: @gvdsommarliv Facebook: Sommarliv i Gislaveds kommun
… Gislaveds kommun blev tvåa i Bästa Tillväxt 2018 i länet. Priset tilldelas de
kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin
omsättning och går med vinst.
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Tema: mat och dryck
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