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Nu är det jul igeN –
oCh sNart oCkså ett Nytt år
Julen är en härlig tid. Fastän alla inte firar jul, kan det ändå
vara en tid med några lediga dagar i närhet av nära och
kära eller en stund att bara få vara för sig själv.
Jag skulle dock vilja sända en extra tanke till alla som jobbar i
serviceyrken som har verksamhet 7 dagar i veckan och 24 timmar
per dygn. många av dessa finns inom de kommunala verksamheterna som vi bara förutsätter alltid skall fungera. Det kan vara
undersköterskan som jobbar på något av våra äldreboende eller
brandmannen som är i beredskap för att skapa trygghet för
oss alla. Allt detta tar vi så självklart, men om vi inte tillsammans
hade haft denna kommun ihop och anställt dessa engagerade
personer, så hade livet varit något helt annat. Naturligtvis finns
det många fler som gör eller har gjort ett bra jobb och bidragit till
samhället, såväl inom det privata näringslivet, offentliga arbeten
eller ideella insatser – alla är viktiga för att det ska fungera.
Det är också snart ett nytt år och då tycker jag att man ska ta
en stund till eftertanke. Vad har hänt under året och vad kan du
ta med dig in i det nya året? Det nya året kan du alltid använda
som en nystart.

E-POST
kommuntidning@gislaved.se

Jag tycker det är spännande att få vara folkvald och kommunalråd i Gislaveds kommun. Tveka inte att kontakta mig om du vill
diskutera hur vi tillsammans kan göra vår redan fantastiska
kommun ännu bättre!

UPPlAGA / SPRiDNiNG
13 500 ex. / Samtliga hushåll
i Gislaveds kommun

Med en förhoppning och en riktigt
god julhelg och ett gott nytt år.

TRYCKERi
Elanders Fälth & Hässler AB
PAPPER
120 g & 190 g multi Offset
© Gislaveds kommun 2013

Niclas Palmgren
Kommunstyrelsens ordförande/
kommunalråd (m)
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Nya riksväg 27

avlastar gislaveds ceNtrum fråN tuNg trafik

lennart Andersson, regionchef på Trafikverket Region Syd, Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, Näringsdepartementet,
minoo Akhtarzand, landshövding, Jönköpings län, marie Johansson (S) och Niclas Palmgren (m), kommunalråd, Gislaveds kommun.

N

u är det knappt två månader sedan den
pampiga invigningen av nya riksväg 27 förbi
Gislaved och Anderstorp, och trafiksituationen
inne i Gislaved har redan blivit mycket bättre.
– Äntligen är vägen klar! Jag är verkligen glad. Det
känns jätteskönt, säger kommunalråd Niclas
Palmgren (m). Här finns dessutom Sveriges största
träbro, det är lite fräckt fortsätter han.
3 000 färre fordon varje dygn inne i Gislaved
Efter drygt två års byggande invigdes den 11 kilometer långa vägen den 11 oktober. Den har fått tre
avfarter och sju broar. Genom att den nya vägen går
utanför Gislaved ökar framkomligheten för trafiken
och samtidigt förbättras både miljön och trafiksituationen inne i samhället.

På Anderstorpsvägen, vid bron över Nissan har
medeldygnstrafiken sjunkit från drygt 13 000 fordon/
dygn före öppnandet av förbifarten till 10 000 fordon/dygn. Andelen tunga fordon har sjunkit med
drygt 1,5%. Det innebär att det nu under ett vardagsdygn passerar ca 400 färre lastbilar inne i Gislaved.

Stort intresse för invigningen
– Det är en fantastisk känsla att inviga en ny väg,
som förbättrar situationen för de som bor runt den
och färdas på den, säger infrastrukturminister
Catharina Elmsäter-Svärd, som var en av talarna
vid invigningen.
Hon pratade om hur viktigt det är för både privatpersoner och företag att på ett snabbt, säkert och
miljömässigt sätt kunna förflytta sig. Vägar både
berör och upprör eftersom behovet att ta sig fram
är stort.
intresset för invigningen var stort både från media
och nyfikna invånare. En av dem var Thomas Sveningsson från Hestra.
– Så mycket folk det är här! Den nya vägen blir ett
lyft både för industrin och för allmänheten, säger
Thomas Sveningsson. För mig som är i Växjö med
jobbet ibland spar det tid, och när jag kör till soptippen blir det mycket smidigare att slippa köra
genom Gislaved.
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Jörgen Eklund, Ronneby blev första bilist på vägen.

Över 200 personer var med på invigningen.

Två års väntan är över
minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län,
var i Gislaved både vid invigningen och när första
spadtaget till vägen togs.
– Att stå här på den färdiga vägen två år senare är
riktigt glädjande, säger minoo Akhtarzand. Vi har fått
en snabb och säker väg som jag hoppas ska bidra
till en positiv utveckling för de som bor i regionen.
Jönköpings län ligger centralt i södra Sverige och att
transporterna fungerar är även viktigt för näringslivets utveckling, säger hon.
Först ut på den nya vägen
Samtidigt som det blågula bandet klipptes släpptes
den första bilisten på vid trafikplats Anderstorp.
Det var Jörgen Eklund från Ronneby. Han uppvaktades av Gislaveds kommun med diplom, blomma
och en gåva.

Under morgonen, innan invigningen besökte kommunalråden tillsammans med Catharina ElmsäterSvärd ett par företag i Smålandsstenar. Där fanns
det lokala näringslivet på plats för att dels berätta
om deras verksamheter, men även för att visa henne
behovet av förbifart Smålandsstenar, för att slippa
all tung trafik genom samhället. Förbifarten är något
som kommunen kämpat för länge och fortsätter
kämpa för.
Kommunen tar över gamla riksväg 27
Sedan den nya vägen invigdes har kommunen tagit
över ansvaret och skötseln av gamla riksväg 27
genom Gislaved. Det innebär att respektive fastighetsägare nu själv står för snöröjning, sandning och
sopning av trottoaren utmed sin fastighet. Eftersom vägen inte längre är någon genomfartsled
förändras även halkbekämpningen. På sträckan
från bron över Nissan fram till Smålandia, kommer
vägen att sandas.

– Det är jättebra att slippa köra igenom Gislaved
när man ska mot Borås, säger Jörgen Eklund. Jag
har väntat i två år på det här och så blev jag först.
Det hade jag inte räknat med. Vägen har blivit jättefin.
Viltstängsel och Smålandsstenar nästa fokus
Kommunalråden Niclas Palmgren (m) och marie
Johansson (S) är båda mycket glada över den nya
vägen även om de hade önskat en annan sträckning
närmare mosskanten, så att inte Henja by skulle
störas. men regeringen bestämde sträckningen
och de känner sig ändå nöjda.
– Nu har vi nya drömmar, säger marie Johansson.
Fokus ligger på viltstängsel utmed riksväg 26 och
en förbifart utanför Smålandsstenar.

Åke, Elisabet, Alf och Eva tycker till:
– Vägen är efterlängtad. Vi tycker det är jättepositivt.
Nu hoppas vi att lastbilarna får uppdaterade kartor i sina
GPS:er så vi slipper den tunga trafiken på Danska vägen,
säger Åke, Elisabet, Alf och Eva samstämmigt.
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Nya utegym för våra seNiorer

Såväl yngre som äldre tog sig till invigningen av utegymmet i Dalenparken.

V

i kan nu stoltsera med att vi har två utegym
i kommunen. Ett vid Hörsjöbadet i Smålandsstenar och ett i Dalenparken i Gislaved.
De båda utegymmen öppnades under hälsoveckan
och lockade såväl unga som äldre till invigningarna.
Anna Gamlén, folkhälsostrateg i Gislaveds kommun,
tycker självklart det är mycket bra att de två utegymmen har blivit verklighet.
– Ung som gammal så behöver vi alla röra på oss.
Dessa redskap som nu finns i både Smålandsstenar
och Gislaved är både enkla och roliga att använda.
De båda anläggningarna se lite olika ut. Vid Hörsjöbadet är det mer traditionella träningsmaskiner. Utegymmet i Gislaved ser mer ut som en hinderbana,
där du kan träna framförallt balans och styrka.
– Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka
muskler du kan träna, berättar Anna Gamlén.

invigning av utegymmet vid Hörsjöbadet i Smålandsstenar.

Anläggningarna har kommit till och finansierats
genom det statliga projektet ”Samverkansmodell
för ett hälsosamt åldrande”. Det avslutades tidigare i år och har syftat till att ge möjligheten för
våra seniorer att åldras hälsosamt. i Gislaveds
kommun har det varit ett samarbete mellan just
kommunen och vårdcentralerna Bra liv i Gislaved
och Smålandsstenar.
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Pressbild: Gislaveds Symfoniorkester

kommaNde musikarraNgemaNg

D

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

•
•
•
•

musik i julbrådskan, 14 december
Nyårskonsert 2014, 11 – 12 januari
Svanängen på turné, 25 januari
isabella lundgren, 22 februari

läs mer på gislavedssymfoniorkester.se

Kammarkören bjuder upp till sång den 14 december.

Jullovsaktiviteter

F

ritidsförvaltningen, anordnar precis som vid alla
andra skollov extra aktiviteter för barnen under
jullovet. Exempelvis fria aktivitet i sporthallarna och
fri åkning i ishallen. Dessutom blir det badattraktioner
i våra simhallar.
Håll utkik på gislaved.se/jullov – där ser du hela
programmet inom ett par veckor.

HJälp till barN ocH uNga

A

lla kan må dåligt ibland. Det går inte alltid att
vara glad och du behöver tillåta dig själv att
känna det du känner. men om du upplever att du
vill ha hjälp utifrån för att må bättre, så har vi under
hösten gjort det lättare för barn och ungdomar
som inte mår bra att hitta rätt kontaktvägar för att
få hjälp.
På webbsidan gislaved.se/hjalptillbarnochunga
kan du, vare sig du mår psykiskt eller fysiskt dåligt,
hitta information om hur du kan få hjälp.
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storslageN visioN

En av de idéskisser som Hans-Erik Johansson har tagit fram visar hur den nya motorbanan i Anderstorp är tänkt att se ut.

D

personal och utrustning, men också med plats för
”Smokeyseum”, ett nytt museum.

– motorbanan och området runt kommer bli en guldklimp för hela samhället om visionen blir verklighet.

En motorbana där besökaren sitter på tronen
Hans-Erik pekar på två problem med hur motorbanan ser ut idag. Dels finns bullerproblemet, dels
att det inte kommer folk.

et finns storslagna idéer för hur motorbanan
i Anderstorp ska utvecklas. Det berättar HansErik Johansson som tagit fram en vision för banan.

Hans-Erik är far till Erik Johansson som nyligen blev
Svensk mästare i Formel Renault 1.6. Han är
medlem i Anderstorp Racing Club, ARC, och har
själv många års erfarenhet av racing men även ett
specialintresse för design och infrastruktur.
Därför har Hans-Erik tagit på sig att rita upp en vision
över hur framtidens motorbana i Anderstorp ska se
ut och fungera. Grundläggande är att flytta tillbaka
start/mål till den historiska platsen där det också
byggs ett nytt depåområde med plats för 32 boxar
(garage). Den gamla läktaren rivs för att ge plats till
en ny med inbyggda lounger och plats för banans

– Den är idag en av de sämsta åskådarbanorna
som finns, säger Johansson.
i det förslag han lägger fram har han utgått från
dessa två problem. Därför inrymmer hans ritningar
absorberande ljudvallar som ljudet stannar i. Dessutom är de läktare som Johansson skissat på
också av en ljudabsorberande typ. Där finns även
en idé om att sätta upp ljudabsorbenter som
smälter in i skogspartiet intill banan som även inrymmer ett vandrarhem.

9

för motorbaNaN
– Jag har jobbat mycket aktivt i denna vision för
att vända bullerproblemet till något positivt.
När det kommer till läktarplatserna poängterar
Johansson att nya Scandinavian Raceway ska vara
som en arena eller amfiteater, där besökaren på
plats ska kunna följa tävlingen bättre och få mer
information än från tv-apparaten hemma. Exempelvis har läktarna på lägsta sittraden en ögonhöjd
på 7 meter ovanför racerbanan. Besökaren ska
kunna ha bra synfält över racerbanan, sjukstugan,
Parc ferme (som är den plats där alla bilar låses in
efter ett lopp i väntan på officiellt resultat) och besiktningshall. Visionen visar på 27 000 sittplatser
varav 5 000 används för dragracing.
En bana som håller Formel 1-standard
Hans-Erik framhåller att banans säkerhet är av stor
vikt. målet är att banan ska upp i den säkerhetsklass som godkänner att man får köra Formel 1 på
banan. Även om det inte finns något uttalat mål
om att åter köra Formel 1-tävlingar på banan, så
sneglas det ändå på möjligheten för Formel 1-stall
att kunna förlägga träningar och tester på banan.
Johansson anser att det är fullt realistiskt att anordna
många bra och publiklockande tävlingar inom ramen
för det tillstånd som finns idag för banan. Han ger
exempel på flera internationella motortävlingar,
dragracing, Superbike och DTm. Utöver det ser han
inga problem i att även arrangera Sm i Roadracing
och STCC.
Inte bara motorsport
Det kommer finnas möjlighet till att anordna bra
mycket mer än enbart motorsport på området,
berättar Johansson. i visionen finns plats för såväl
större mässor och stora konserter med plats för
närmare 20 000 publikplatser.
En del av ny detaljplan
Arbetet med att ta fram denna vision har pågått
sedan i början av 2013, och är tänkt att bakas in i
den detaljplan som håller på att tas fram för hela

området runt banan. Den är ett starkt bevis på att
det finns idéer och en stark vilja till att utveckla
motorbanan, det menar kommunalrådet Niclas
Palmgren (m). Han tycker det är tråkigt att det i
samhället pratats om att kommunen skulle vara
emot motorbanan och vill stänga ner den, när det
i verkligheten är precis tvärtom.
– Från politiskt håll är vi, och har länge varit, överens
om att området kring motorbanan ska utvecklas.
Detaljplanen som A-Ringen AB (ägaren till banan)
beställt är ett bevis för det. i den kommer klargöras
tydligt hur området runt motorbanan får användas.
50-årsjubileum 2018
Om lite mer än 4 år firar motorbanan i Anderstorp
50 år. Hans-Erik Johansson tror att om allt faller väl
ut, så kan visionen för motorbanan blivit verklighet
till dess.
– Det är fullt realistiskt. Det går att genomföra visionen fram till 2018, så när som på ett hotell som är
tänkt att vara format som målflagga, säger en optimistisk Hans-Erik Johansson.
Om visionen
Denna vision för framtidens motorbana ska beslutas
om av A-Ringen AB som är ägare till motorbanan.
Därefter finns möjligheten att få in visionen i den
detaljplan som A-Ringen beställt för hela området
runt motorbanan. Hela detaljplanen beräknas bli
färdig till våren 2014 och ställs då ut för allmänheten
att tycka till om.

10

Drilledaren Helén Bergenholtz och tamburmajor Kent lindén leder Gislaved
Drill & Drum Corps i parad genom staden Cork.

Stadsdelen Clonakilty välkomnar orkestern.

irlaNd – fiNaleN på
gislaved drum & drill
corps 30-årsJubileum
I

år är det 30 år sedan Kent lindén fick idén om
att starta upp en slagverksorkester. Han hade
sett hur intresset för att spela slagverk växt med
åren, och hur den kommunala musikskolan inte
hade plats att ta emot alla som ville börja spela.
idén blev verklighet och Gislaved Drum & Drill Corps
växte fram. Verksamheten blev snabbt populär
och sedan 1990 har orkestern visat upp sina färdigheter såväl nationellt som internationellt årligen.
Kent, som startade upp orkestern är fortfarande
ledare idag, tillsammans med Alexander Kroon
och dans- och drilledarna Cecilia Danielsson och
Helén Bergenholtz.
– Genom våra resor har våra ungdomar fått många
intryck och varit med om fantastiska upplevelser,
både i Sverige och ute i Europa, säger Kent lindén.

Stark föräldraförening
lindén berättar att orkesterns föräldraförening är
mycket väl organiserad. De stöttar både ekonomiskt,
sköter om uniformer, fixar mat och har kontakter
med utländska agenter i syfte att ordna utlandsspelningar.
– Utan deras hjälp och alla ledares insatser, hade inte
ungdomarna varit på den höga nivå man befinner
sig på, både musikaliskt, dans- och drillmässigt.
Förutom spelningarna på irland har Drum & Drill
Corps bland annat uppträtt i Göteborg vid ett par
tillfällen i år. Dels i paraden under Chalmers Cortège,
men även i den internationella tävlingen ”indoor
Percussion Europé”. Där placerade sig slagverksorkestern på en 3:e plats.

Under senhösten åkte Drum & Drill Corps till irland,
efter att ha blivit inbjudna till att uppträda i den internationella musikfestivalen i Cork. Två stora bussar
lämnade Gislaved fyllda med ungdomar, ledare och
musikinstrument.
– Det har varit en mycket lyckad resa. Vi deltog bland
annat i paraden genom centrala Cork, men hade
också tre egna spelningar, berättar Kent lindén.

Orkestern med drillflickor utanför en traditionell irländsk pub i
stadsdelen Clonakilty.
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3 taNkar på gåNg – i kortHet
vem skulle du vilJa ge
eN Nyårspuss?
Vi gick ut och frågade tre elever
på Gislaveds gymnasium vem
de skulle vilja ge en puss vid tolvslaget på nyårsafton.

Gislaved.se blir mobilvänliG
Just nu pågår arbetet med att bygga om kommunens webbplats
gislaved.se till att bli vänligare att surfa in på från såväl en läsplatta
som mobiltelefon. Om inget oförutsett händer så sker lanseringen
runt årsskiftet.
– När vi ser att mer än var fjärde besökare på webbplatsen kommer
från en mobil enhet, och att den siffran ständigt ökar, så måste vi ha
en webbplats som funkar bra i dessa enheter, säger Peter Dallmann
som har det övergripande ansvaret för kommunens webbplats.

KommunFullmäKtiGe på webben – en succé
”Ed Westwick, från tv-serien Gossip Girl. Han är snygg och manlig!”
Jelena Bezbradica, Smålandsstenar

Sedan februari i år direktsänds och eftersänds fullmäktigemötena
på kommunens webbplats. Statistik över första halvårets sändningar
visar på ett starkt intresse för att närmare ta del av vilka beslut som
fattas. mellan perioden februari till augusti har sändningarna visats
närmare tvåtusen gånger. Ungefär en tredjedel av visningarna har varit
under direktsändning, resterande har varit i efterhand.
På sidan gislaved.se/kf kan du också ta del av videosändningarna
från kommunfullmäktige.

Fritt internet i centrala Gislaved
”Chase Crawford, från tv-serien
Gossip Girl. Han är snygg och han
verkar vara en bra kille.”
Amina Kujovic, Gislaved

Snart kommer invånare och besökare ha tillgång till fritt internet i
centrala Gislaved. i samarbete med det lokala bredbandsbolaget
Svenska Stadsnät Biggnet AB, som kommer bidra med internetuppkopplingen, håller kommunen på att sätta upp utrustning vid turistbyrån Tummetott vid Stortorget i Gislaved.
meningen är att invånare och besökare ska kunna koppla upp sig mot
det trådlösa nätverket och smidigt utföra sina ärenden. Turister kanske
vill leta besöksmål eller vad det finns för restauranger och butiker i
närheten.

”Paige Wyatt, från tv-serien American Guns. Det finns inget bättre
än tjejer med vapen.”
Mikael Hallberg, Anderstorp

Tjänsten skulle ha kommit igång under senhösten, men har blivit något
försenad på grund av den tekniska lösningen dragit ut på tiden. innan
nyår ska den dock vara igång, kanske fungerar det redan nu när du
läser det här. Till en början provas tjänsten i Gislaved, men faller det
väl ut, kommer fritt internet att kunna erbjudas även i våra andra
orter i kommunen.
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framtideNs tätorter

Charlotte och Per-Arne Johansson från Smålandia samtalar
På plats fanns fastighetsägare, politiker, stadsarkitekten, stadsmed Carina Johansson (C), kommunstyrelsens vice ordförande. trädgårdsmästaren och kommunens närlingslivschef.

F

ör att centrumkärnorna i tätorterna i vår kommun ska bli mer attraktiva måste ett starkare
samarbete till mellan kommunen och våra fastighetsägare.
Gislaveds kommun har nu tagit tag i frågan och
bjudit in fastighetsägarna för inspiration och dialog.
– Vi måste bli mer tajta och samspelta. Vi måste ha
en stark vilja till att samarbeta för att våra centrum
på orterna ska utvecklas, säger Niclas Palmgren.
Ett första möte hölls i slutet av oktober. På plats
fanns 22 fastighetsägare representerade, politiker,
men även kommunens stadsträdgårdsmästare
och stadsarkitekt samt kommunens näringslivschef. Till mötet kom även mattias Peterson från
branschorganisationen Fastighetsägarna, för att
hålla i en inspirationsföreläsning.

inspirationsföreläsningen avlöstes av ett seminarium där deltagarna diskuterade möjligheter och
utmaningar för att kommunens centrum ska kunna
utvecklas. möjligheterna lät inte vänta på sig. idéer
om att utveckla områden runt Nissan och Anderstorpsån togs upp. man pratade också om att förtäta
centrumdelar genom att bygga ihop fastigheter.
En annan utmaning som kom på tal är vår attityd till
vad vi faktiskt har i vår kommun. Det finns en tendens
att prata negativt om oss själva, var många mötesdeltagare överens om. Här finns en möjlighet att
förändra attityden, och bli mer stolta över oss själva.
– Om man slår ihop alla våra butiker i våra åtta tätorter, så har vi idag över 130 rena butiker. lägg därtill
exempelvis banker, frisörsalonger, bensinmackar
så är vi uppe i närmare 200. Det är något vi ska vara
både glada och stolta över, säger Niclas Palmgren.

mattias gav flera exempel på saker som går att
göra med enkla medel för att öka upplevelsen i
våra orters centrumkärnor. Exempelvis skulle alla
butiker kunna ha likadana blomarrangemang som
står utanför ingången, likadana flaggor som skvallrar
om ”lördagsöppet”. Ett annat exempel som mattias
pratade om är att smycka ut skyltfönster till tomma
lokaler.
– Vad det än står i skyltfönstren till en tom lokal är
bättre än brunpapp, berättade mattias Peterson.

Niclas Palmgren (m) diskuterar möjligheter med Team Sportiaägaren lars melldén.
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NyckelpigaNs förskola
prisad i lilla ekomatsligaN
82

procent av allt livsmedel som Nyckelpigans
förskola i Reftele köper in är ekologiskt. Det
ger dem en tredjeplats i den nationella tävlingen
lilla Ekomatsligan som avgjordes under hösten.
Sara larsson, kock vid förskolan i Reftele, är glad
över utnämningen och hon tycker att det är viktigt
med ekologisk mat.

– i Sverige, och i vår kommun finns ett mål om att
25 procent av allt inköpt livsmedel ska vara ekologiskt. Det är inte komplicerat att nå, och inte heller
behöver det vara mycket dyrare. ingen kan göra
allt, men alla kan göra något när det gäller ekologiska inköp, säger Sara larsson.

Sara larsson i köket.

lilla Ekomatsligan är en tävling över vilka förskoleoch skolkockar som är bäst i Sverige på att köpa
in ekologiska livsmedel. i årets Ekomatsligatävling

kom Nyckelpigans förskola i Reftele, vars inköp till
82 procent består av ekologiska produkter, alltså
på en tredje plats i landet.

levaNde lJus – eN av JuleNs risker

V

isste du att en torr julgran kan brinna upp på
några sekunder om den kommer i kontakt med
till exempel en ljuslåga eller ett tomtebloss? Eller
att ljus är den främsta orsaken till bränder kring jul?
December till februari är den period på året då det
inträffar flest bränder i bostäder. i december är antalet bränder 20 procent fler än genomsnittet för
övriga månader. Bortglömda levande ljus hör till de
främsta orsakerna.
Att tänka på
• lämna aldrig tända ljus obevakade – det är den
vanligaste orsaken till ljusbränder.
• låt inte ljusen brinna ner helt.
• Somna inte ifrån levande ljus.
• Värmeljus kan överhettas och börja brinna.

• Tända ljus måste stå stadigt i sina ljusstakar –
det är viktigt att ljuset och ljusstaken har samma
dimension.
• Placera inte ljus tätt tillsammans.
• Blås ut ljuset säkert – eller använd ljussläckare.
Källa: dinsäkerhet.se
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viktigt att vi får veta
vad du tycker
F

rån och med slutet av december månad
kommer du som bor i eller besöker Gislaveds
kommun att kunna lämna klagomål, synpunkter,
förslag och beröm till kommunen genom det nya
klagomåls- och synpunktshanteringssystemet
som kallas för ”Tyck till”.
man har alltid kunnat kontakta kommunen för att
säga vad man tycker om våra verksamheter, berättar Ulrika Dagård som är ansvarig projektledare
för arbetet med ”Tyck till”.
– Skillnaden som blir med ”Tyck till” är att kommuninvånarna på ett enkelt sätt kommer att veta hur
de kan lämna klagomål och synpunkter och vara
säkra på att klagomålen/synpunkterna kommer
att hanteras enhetligt inom alla kommunens verksamheter, säger Ulrika Dagård.
Så här funkar det
Har du klagomål, synpunkter, förslag och idéer på
kommunens verksamheter kan du kontakta oss
på flera sätt:

Vad händer med mitt klagomål/synpunkt?
När du har lämnat ett klagomål/synpunkt kommer
det att registreras och lämnas vidare till en handläggare som kommer att utreda ditt klagomål/synpunkt. Du behöver inte uppge namn och adress
och kan vara anonym. Ditt ärende kommer ändå
att handläggas och utredas, men vi kommer inte
att kunna kontakta dig och berätta vad som har
hänt med ditt ärende. lämnar du ditt namn och
kontaktuppgifter, kontaktar vi dig inom två arbetsdagar och meddelar att vi har tagit emot ditt klagomål/synpunkt och berättar vem som kommer att
vara handläggare. inom sju arbetsdagar kontaktar
handläggaren dig och berättar hur vi har handlagt
ditt klagomål/synpunkt.
Alla klagomål och synpunkter sammanställs och
ligger till grund för kommunens utvecklings- och
förbättringsarbete.
– Därför välkomnar vi alla klagomål och synpunkter. Det är oerhört viktigt för oss att få veta vad
invånarna tycker, så att vi hela tiden kan utveckla
servicen, säger Ulrika Dagård.

• Fylla i ett webbformulär som finns på adressen:
gislaved.se/tycktill (finns tillgängligt vid årsskiftet)
• Skriv ett brev som du skickar till: Gislaveds kommun, Tyck till, 332 80 Gislaved
• Fylla i och skicka in en blankett. Blanketten kommer att finnas på alla kommunens verksamheter
vid årsskiftet. Portot är betalt.
• Du kan alltid ringa oss: 0371-810 00
• Kontakta oss via facebook och twitter.
• Du kan skicka mejl till kommunen på adressen:
kommunen@gislaved.se
• Prata med någon av kommunens alla anställda
och politiker. Alla som arbetar i Gislaveds kommun
eller har ett politiskt uppdrag tar emot dina idéer,
klagomål och synpunkter och för dem vidare så
att de blir korrekt hanterade.
Foldrar som beskriver mer
ingående hur du lämnar klagomål och synpunkter
kommer att finnas vid alla kommunens verksamheter.
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Gör så här:
leta reda på minst 20 st
”nyårsord” 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 2014
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 varsin termos.

<<

b u b m e n Y Ö

visste du att...
… kommunens webbplats gislaved.se innehåller
1 465 webbsidor som vi gör vårt bästa för att
hålla uppdaterade.
… man under arkeologiska utgrävningar i Fållinge
utanför Smålandsstenar hittat rester av flinta och
andra spår som är minst 6 000 år gamla, alltså
från stenåldern.
… musikskolan har närmare 850 elever som
sjunger eller spelar något instrument.

Vinnarna av förra ordﬂätan var:
– Gun Johansson, Broaryd
– ingrid Howerdal, Gislaved
– Britt-louise Bergström, Anderstorp

