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Tillsammans utvecklar vi Gislaveds kommun
Nu har mina första sex månader som kommundirektör passerat. Det har varit
väldigt intensiva, roliga och lärorika dagar där jag överallt blivit mycket varmt
välkomnad. När man kommer ny till en verksamhet så ser man den alltid med nya
ögon och därför har jag ägnat stor del av min första tid till samtal och dialog i syfte
att få en så heltäckande bild som möjligt av Gislaveds kommun. Mina intryck är
tydliga; kommunen är välskött och har en god kvalitet i verksamheten överlag men
vi kan och ska bli bättre. Att jobba med ständiga förbättringar ser jag som en
självklarhet och ett led i detta är att vi kommer utveckla vår styrning och ledning.
Kort sagt betyder det att vi ska bli ännu bättre på att planera och följa upp vår
verksamhet med utgångspunkt från den politiska visionen och målen. För att
lyckas med detta gör vi en del förändringar inom den kommunala organisationen.
Det gör oss mer flexibla att möta dagens och morgondagens behov, inte minst
digitaliseringen som ställer stora krav på all offentlig verksamhet. Vi ska också
stärka vårt fokus på de som vi är till för; nämligen dig som invånare eller företagare
i kommunen. Vi är till för dig och jag vill att du upplever alla kontakter med oss som
positiva och professionella.
Jag har gjort flera besök runt om i kommunen och jag vill rikta ett stort tack till alla
som tagit sig tid att möta mig. Vi har haft givande samtal om era behov och
förväntningar på vad kommunen kan hjälpa till med. Som kommundirektör och
ytterst ansvarig för all kommunal verksamhet är dessa besök och samtal viktiga
för mig.
Har du tankar och idéer om din kommun? Tveka inte att kontakta mig. Jag ser
fram emot att fortsätta att utveckla Gislaveds kommun tillsammans med både
politiker, medarbetare, invånare, företagare och civilsamhället.

Malin Aronsson
Kommundirektör
malin.aronsson@gislaved.se
072-145 84 57

Vad är landskap – vem gör landskap?
Landskapet inom och utom oss, drömlandskap och verklighet – hur ser det ut?
Hur växer och odlar vi – hur låter, luktar och smakar landskapet?
Smålandskap, stadslandskap, samhällslandskap – finns ett allemans landskap?
Vad händer när landskapet ändras och våra kartor ritas om?
Under 2016 lägger kulturförvaltningen i Gislaveds kommun fokus på landskap.
Vi utforskar begreppet genom att spegla historia och samtid med hjälp av ljud,
bild, kartor och tankar. Vi frågar oss bland annat var centrum ligger och pulsen
finns. Vi gör detta genom utställningar, samtal, händelser och möten i landskap
och samhälle.

Ni hittar oss via:
• gislaved.se/varfinnspulsen
• bibliotek.gislaved.se
• kulturplatan.se
• gislavedskonsthall.se
Kolla efter de gröna märkena för ”Var finns pulsen” och #varfinnspulsen
i sociala medier för att ta del av aktiviteter.

Vad är ditt landskap?
Hör av dig och berätta!

Bildtext: Johann Wolfgang von Goethe i romerska Campagna, området söder om
Rom som blev den tidens mest målade landskap. En utflykt till landsbygden var en
viktig del av bildningsresan. Porträtt målat av Johann Heinrich Wilhelm Tischbein,
1787.

En kreativ mötesplats för hela kommunen
Glashuset Gislaved är en del av ortens kulturstråk med musikskolan,
konsertsalen och biblioteket som närmsta grannar. I huset hittar du Kulturplatån,
Restaurang Matkulturen och Gisle bowling. Öppettiderna varierar mellan de olika
verksamheterna, så kontakta den verksamhet du är intresserad av eller besök
respektive webbplats för dess öppettider. I huset finns också den stora
eventlokalen, som används till konserter, andra större evenemang och den
traditionella bingon på torsdagar och söndagar. Om du och din förening vill
arrangera något i eventlokalen kontaktar du Kulturplatån.
Glashuset har planerats i tre etapper och den första etappen invigdes i september
2014. Nu är förberedelserna igång med genomförandet av etapp två. Etappen
förväntas stå klar 2018 och kommer att innehålla nya danssalar för Gislaveds
Dansstudio, och en lounge där du kan slå dig ner för att vila eller för att umgås
med kända och okända. I loungen kommer det att finnas information om vad som
är på gång i Glashuset, i området Gisle och i resten av kommunen, samt en scen
för framträdanden i det lilla formatet.
Den tredje etappen av Glashuset är tänkt att innehålla repetitionslokaler för teater,
en bildateljé och konsthall, samt en multifunktionell scen där du bland annat kan
uppleva och arrangera teater-, dans- och musikuppträdanden, föreläsningar,
modevisningar, LAN och ungdomsdisco. När etapp tre ska genomföras är ännu
inte bestämt.
I Glashuset kan du se och uppleva konstverket ”Silent shout” av Anna Svensson.
Konstverket invigdes den 19 september 2015, då Glashuset firade ettårsjubileum.

Kulturplatån – en del av Glashuset
Kulturplatån drivs av kulturförvaltningen och är en plats för upplevelser,
kreativitet, lärdomar och glädje. Här kan den som vill få hjälp med att förverkliga
sina idéer och projekt. Du är välkommen med din idé oavsett ålder.
På Kulturplatån går det att boka olika kreativa rum, exempelvis inspelningsstudio
för radio, film och musik, replokaler och dj-utrustning. Det arrangeras konserter
och evenemang och det erbjuds workshops inom t.ex. dans, teater och musik.
Här hittar du Gislaveds Dansstudio och Scenverkstan. För den som är intresserad
av andra skapande verksamheter finns det aktiviter från pyssel till graffitimåleri.
Du och dina idéer är med och formar innehållet.
Den som är mellan 13–25 år, och som vill skapa och genomföra ett eget projekt,
kan ansöka om stipendiet Kulturslanten. Kontakta Kulturplatåns ungdomscoach
så får du hjälp att ansöka!
I sommar kommer Kulturplatån att erbjuda många roliga lovaktiviteter för hela
familjen. Håll utkik på sociala medier och i lokaltidningarna.
Läs mer på kulturplatan.se

Dagens och morgondagens äldre
Vi blir allt fler äldre i Sverige. Folkhälsan har förbättrats och äldre är friskare och
lever längre. På längre sikt förväntas antalet personer i landet som är 75 år och
äldre att fördubblas. Detta är ett faktum även i Gislaveds kommun. Här, liksom för
övriga kommuner, är det hög tid att planera morgondagens vård och omsorg om
äldre så att behoven kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt även i
fortsättningen.

Allt äldre, men …
Samtidigt som vi blir allt äldre och lever längre ökar också risken för att få en
demenssjukdom. Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste orsaken till demens,
har en stark koppling till hög ålder vilket innebär att antalet personer som drabbas
kommer att öka.

Förebygga och skjuta upp
För att minska riskerna för både funktionsnedsättningar och personligt lidande
senare i livet kan förebyggande åtgärder och rehabilitering vara viktiga faktorer.
Var och en måste ta ett stort ansvar för sin individuella hälsa för att förhindra
funktionsnedsättningar som äldre. Det innebär att alla måste fundera på faktorer
som tobaksanvändning, alkoholkonsumtion, matvanor och inte minst fysisk
aktivitet.

Resan mot framtiden
Gislaveds kommun har sedan flera år påbörjat resan för att kunna möta framtidens
behov och modernisera den service som erbjuds. Sedan 2011 behövs inte längre
något biståndsbeslut för att komma i fråga för en seniorbostad, det som tidigare
kallades trygghetsboende. Man ställer sig i hyreskö och erbjuds lägenhet oavsett
om man har ett omvårdnadsbehov eller inte. Enligt Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys uppger drygt hälften av morgondagens äldre att de vill flytta till
någon form av mellanboende även om de enbart skulle behöva hjälp med
praktiska sysslor. Samma analys konstaterar att det är motiverat att öka tillgången
till mellanboenden.
Morgondagens äldre uppger till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att de
föredrar vård- och omsorgsboende framför hemtjänst om de skulle behöva hjälp
även med personlig omvårdnad, som att klä på sig och hygien. Gislaveds kommun
har jämfört med många andra kommuner tillräckligt med vård- och
omsorgslägenheter och kommer att ha det även i fortsättningen för att tillmötesgå
de behov som uppstår.
I Gislaveds kommun finns det inte långa väntetider, som i andra kommuner, där
äldre ofta behöver vänta mer än ett år för att beviljas en lägenhet i vård- och
omsorgsboende. I stort sett alla som ansöker beviljas boende och de flesta flyttar
in en kort tid efter att bistånd beviljats. Parboende erbjuds i vård- och
omsorgsboende även om bara en av parterna har ett omvårdnadsbehov.

Socialnämnden har beslutat att utreda möjligheten att utveckla seniorboende i
Reftele och Broaryd. Arbete ska också inledas med att ta fram underlag för
tillbyggnad av Klockargården, Anderstorp. I Anderstorp gäller det fler moderna
vård- och omsorgslägenheter och seniorboende.

Träffpunkter och restauranger
I Gislaveds kommun finns det ett rikligt förebyggande arbete, ofta i samverkan
med ideella organisationer. På Mariagården i Smålandsstenar, Ekbacken i
Burseryd, Lugnet i Broaryd, Solbacka i Reftele, Klockargården i Anderstorp,
Gislow i Gislaved och på Hestragården i Hestra finns det restauranger med
träffpunkter. Där serveras god mat och det finns programpunkter varje vecka som
underhållning, fysiska aktiviteter, studiecirklar och musik. Ingen anmälan eller
biståndsbedömning behövs. Du går dit, äter gott och deltar i trevlig social samvaro
när du vill.

Hemvården
Som en del av förberedelserna för att möta fler äldre pågår utveckling av
hemvården i Gislaveds kommun. Hemvården består av sjuksköterskor,
arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor. Det finns hemvårdsteam
som jobbar i samtliga tätorter. Hemvården arbetar med vård- och omsorg till
personer i ordinärt boende, oberoende av ålder. Detta innebär att hemvården
vårdar svårt sjuka barn och yngre vuxna, men framför allt äldre personer.
Under hösten har arbete med ”Trygg hemgång” från sjukhuset påbörjats i
kommunen. Detta innebär en möjlighet för äldre att snabbare få komma hem från
en sjukhusvistelse direkt till det egna hemmet. När man kommer från sjukhuset
möts man upp i hemmet av kommunens personal. Under de första dagarna efter
hemkomsten från sjukhuset möter man sjuksköterska, rehabiliterings- och
hemtjänstpersonal som under två veckor erbjuder den vård och omsorg som
behövs. Efter två veckor gör biståndshandläggaren en bedömning av de fortsatta
behoven. Tillsammans med en snabb teknikutveckling finns det idag större
möjlighet till en tryggare omsorg i det egna hemmet. Exempel är digitala
trygghetslarm, medicindispenser och kommunikation med hemvården via
läsplattor.

Samhällsförändring
Allt utvecklingsarbete som pågår kan ses som en del av en förändring i samhället i
stort. Istället för att flytta till ett vård- och omsorgsboende bor man kvar i ordinärt
boende längre, flyttar kanske till seniorboende och till vård- och omsorgsboende
senare när man har större behov. Som äldre ska man kunna fortsätta leva ett så
självständigt och oberoende liv som möjligt, ibland med olika former av hjälp och
stöd som bostadsanpassning, hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm eller annan
välfärdsteknik. Var och en måste också ta ett stort ansvar för den egna hälsan för
att undvika ohälsa, funktionsnedsättningar och lidande som äldre.

Gör en insats för din ort och utmana dig själv!
Som deltidsbrandman är du med och skapar trygghet i samhället. Du larmas ut
vid olika akuta nödlägen som bränder, trafikolyckor, drunkningar och andra akuta
situationer då liv kan vara i fara. Det är viktigt att du tycker om att hjälpa andra och
samarbeta. Du får en bra utbildning som ger dig förutsättningar för att klara jobbet.

Regelbunden beredskap på någon av våra stationsorter
Vi finns i Gislaved/Anderstorp, Reftele, Smålandsstenar, Burseryd, Hestra, Gnosjö
och Hillerstorp. Du har normalt beredskap var fjärde vecka och om larmet går ska
du kunna ta dig till brandstationen inom 6 minuter. Övningar sker vanligtvis under
den vecka du har beredskap, normalt en kväll per vecka.

Kandidat oberoende av kön och bakgrund
För att klara uppdraget krävs att du är frisk och har normal kondition. När vi gjort
en första godkännande bedömning av din ansökan är det dags för
arbetsrelaterade tester som stegklättring, klaustrofobi, simning och intervju. Vi ser
gärna att vi får anställa fler kvinnliga brandmän. Den absoluta merparten av alla
kvinnor som genomför våra tester klarar det.

Utbildningar
Om du blir antagen hos oss får du en internutbildning på två veckor och därefter är
du behörig att jobba som deltidsbrandman. När du har arbetat hos oss i cirka ett
år kommer du även att gå en räddningsinsatsutbildning hos MSB (Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap). Den omfattar totalt sju veckor, fem platsbundna
och två på distans. Du får bidrag till C-körkort.

Ersättningar
Räddningstjänsten ersätter dig för den tid du deltar i utryckningar, övningar och
utbildningar. Du får dessutom ersättning för de veckor som du har beredskap.
Som deltidsbrandman har du en annan huvudarbetsgivare.

Vi behöver dig – bli en av oss
Normalt sett sker rekrytering efter behov på respektive station. Har du frågor
kontakta oss på raddningstjansten@gislaved.se

Faktaruta:
Fördelar med att ha anställda som är deltidsbrandmän:
– Sjukvårds- och brandutbildad personal på plats
– Personalen får genomgå läkarkontroll och konditionstest genom kommunen
För att kunna bemanna en deltidsstation måste det finnas personal. Genom att
bevilja deltidsbrandmän inom företaget kan orten ha kvar den lokala
brandstationen.

Fria bad för barn och ungdomar
Under sommarlovet, från onsdag 15 juni till tisdag 16 augusti, badar alla barn och
ungdomar till och med årskurs 3 på gymnasiet gratis i kommunens simhall och på
Hörsjöbadet. Barn under 9 år måste ha sällskap av en vuxen.

Semestra på biblioteket i sommar
Aktiviteter kommer att ordnas varje dag i juli på Gislaveds bibliotek kl. 14 och
varje tisdag och torsdag i juli på Anderstorps bibliotek kl. 14.
Det kommer bland annat bli detektivmysterium, Lego-party och 3D-workshop.
Vi gör bokstavsarmband, egna smycken, nyckelringar, fjärilsmatare och skärp av
knappar. Det blir Bamsekalas och med anledning av att det är 150 år sedan Alice i
Underlandet gavs ut blir det hattmakarverkstad där du tillverkar och dekorerar din
egen hatt.

Sommarkul
Sommarlovet närmar sig för kommunens barn och ungdomar och även i år
anordnar Gislaveds kommun aktiviteter genom ”Sommarkul”.
Sommarkul är öppet för barn mellan 7 och 12 år som inte går på fritidshem.
Man kan komma och gå när man vill, ingen anmälan. Ledare finns på plats och
ordnar uteaktiviteter, bollspel, lekar, korta utflykter, bad och ibland en del
inomhusaktiviteter vid dåligt väder.

I år är det sommarkul på tre av kommunens orter:
• Anderstorp, 15/6–29/6 (veckorna 24–26) Åsenskolan, vardagar kl. 10–15
• Reftele, 15/6–26/6 (veckorna 25–26) Rönneljung, vardagar kl. 10–15
• Burseryd, 20/6–8/7 (veckorna 25–27) Bureskolan, vardagar kl. 10–15
Information finns även på facebooksidan ”Sommarkul i Gislaveds kommun” där du
kan läsa vad som händer under veckan samt vilka tider som gäller för eventuella
utflykter.

Sommarliv
Gislaveds kommun har fått extra pengar från MUCF (myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor) för att genomföra och arrangera sommarlovsaktiviteter för
barn mellan 6 och 15 år boende i kommunen. De här aktiviteterna sker under
sommaren 2016 och är utöver de aktiviteter som redan är planerade.
Vi har valt att kalla projektet ”Sommarliv” och du känner igen det på logotypen till
höger.
Sommarliv arrangerar olika typer av aktiviteter runt om i kommunen. En del av dem
behöver man anmäla sig till. Aktiviteterna kostar ingenting. Mer information
kommer finnas bland annat på kommunens och Kulturplatåns webbplatser samt
kommunens sociala medier.
Läs mer på gislaved.se/sommarliv

Bli språkvän du med!
Nu kan du anmäla dig som språkvän i Gislaveds kommun. Verksamheten, som
startade i mars, är ett sätt för nyanlända och etablerade svenskar att mötas för att
lära känna varandra.
– Det har blivit spännande möten mellan människor som kanske annars inte skulle
lärt känna varandra, säger Maria Stjerneby, integrationshandläggare och ansvarig
för språkvän.
Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk
bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny
kultur. Din insats hjälper dessa personer att komma in snabbare i samhället. Är du
nyanländ och vill bli språkvän ger det dig nya kontakter med svenskar och det
svenska samhället, och ökad kunskap om svenska traditioner, den svenska
kulturen och språket. Deltagandet i verksamheten bygger på frivillighet, ömsesidigt
utbyte och språkträning.
Maria Stjerneby berättar att de nyanlända som är språkvänner upplever stora
vinster med att just kunna få en svensk vän och använda svenskan på ett naturligt
sätt. Känslan för etablerade svenskar är att det känns spännande och utvecklande
att möta människor med en annan bakgrund.
Helena Svedin, Gislaved, och Yasser Koukeh, som kom till Sverige från Syrien
2015 är två nyfunna språkvänner. De träffades första gången på ett café. Efter det
har de promenerat tillsammans och googlat bilder på de ord de inte har kunnat.
– Jag tycker att mycket kring flyktingar är negativt i media. Jag vill visa att vi
välkomnar nyanlända. Att majoriteten är glada över att vi får nya tankar, idéer och
människor som hjälper till att bygga upp Sverige till ett mångkulturellt land med
omtanke för varandra, säger Helena Svedin.
När Yasser Koukeh anmälde sig som språkvän såg han fram emot att träffa en
svensk kompis, träna på språket och lära sig mer om sitt nya land.
– Det är väldigt kul att träffa Helena. Vi pratar om olika saker. Jag säger till andra
jag träffar att de måste prova på att vara språkvän eftersom det är mycket bra,
säger Yasser Koukeh.
Helena Svedin berättar att första mötet var spännande och nervöst men att de
snabbt märkte att de var lika i att prata och gestikulera så de fick ganska lätt igång
en konversation.
– Att bli språkvän är ett bra sätt att få en ny vän och nya erfarenheter. Det visar
även en ståndpunkt i att du vill engagera dig och välkomnar alla som kommer till
Sverige. Tid är allt vi har och allt du behöver ge, så dela med dig av den. Du får så
mycket mer tillbaka än vad du ger, säger Helena Svedin.

Ingegerd Eliasson från Anderstorp och Zaher Abd Alhories som ursprungligen
kommer från Palestina har träffats flera gånger, även tillsammans med sina
respektive familjer.
– Min språkvän är mycket snäll och vi har blivit kompisar. Det känns roligt och jag
lär mig mer svenska, säger Zaher Abd Alhories.
– Jag är intresserad av människor och arbetet med språkvän är ett mycket bra
initiativ av kommunen. Det här ger mig minst lika mycket som det ger min nya vän.
Ta vara på den här möjligheten att lära känna någon ny person, säger Ingegerd
Eliasson.

Citat:
Testa! är Helena Svedins uppmaning till andra som funderar på att bli språkvän.
Bildtext: Språkvännerna Yasser Koukeh och Helena Svedin.

Faktaruta:
Språkvän
Läs mer på gislaved.se/sprakvan eller sök språkcaféer på bibliotek.gislaved.se

Hörsjöns camping drivs nu av nederländsk familj
Våren 2015, när Gislaveds kommun ställde ut på emigrantmässan i Houten,
Nederländerna, dök familjen Veldkamp upp. De hade drömt om att driva en
camping i 25 år och blev glatt överraskade över att fritidsförvaltningen sökte en
arrendator till Hörsjöns camping i Smålandsstenar. John Veldkamps föräldrar hade
en camping när han var barn och det har alltid funnits med i hans tankar. Hörsjöns
camping har drivits i kommunal regi de två senaste åren men det fanns ett politiskt
beslut att hitta en arrendator som kunde driva campingen. Efter diskussioner
mellan fritidsförvaltningen och familjen Veldkamp skrev man ett avtal om arrendet i
början av 2016.
– Detta är ju en solskenshistoria, säger Anna Gamlén, fritidschef.
Anna Gamlén berättar att familjen Veldkamp har många bra idéer som kan
utveckla campingen och att Hörsjöområdet är en pärla som ligger fantastiskt och
har mycket att erbjuda.
Familjen Veldkamp består av John som är snickare, frun Jolanda, sonen Micael
och hans flickvän Celine. De lämnade livet i Nederländerna och flyttade till
Gislaveds kommun i april och har sedan dess drivit Hörsjöns camping.
Hörsjöbadet kommer även i fortsättningen att drivas av kommunen.

Utbyggnad av gång- och cykelväg på Storgatan
i Reftele
För att förbättra för gående och cyklister planeras en ny gång- och cykelväg i
Reftele på Storgatans norra sida, mellan Torggatan och busshållplatsen väster om
Anderstorpsvägen. Gång- och cykelvägen blir tre meter bred med en avskiljande
kantsten mot körbanan.
Upprustningen av Storgatan innebär också att körbana och gångbanan på södra
sidan får ny beläggning och att kantstenen justeras. Gångpassager anläggs på
sträckan så att oskyddade trafikanter ska kunna korsa gatan på ett tryggt sätt.
Framkomligheten för människor med nedsatt rörelseförmåga förbättras.
Samtliga arbeten utförs av Trafikverket i samband med att Storgatan rustas upp
under 2016.

Gott om parkeringsplatser
I Gislaveds kommun sköter tekniska kontoret de allmänna parkeringsplatserna.
På dessa är parkering tillåten högst 24 timmar i följd under vardagar om inget
annat framgår av en tilläggstavla (utom vardagar före söndag och helgdag).

Parkeringsplatser i alla orter
I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och
parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom
vägmärken utan du måste kunna dem ändå.
Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering.
Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt
med vägmärken.

Reglerna bygger på två enkla huvudprinciper
Du får inte stanna eller parkera så att:
• fara uppstår
• du hindrar eller stör andra
Du får dessutom aldrig stanna eller parkera (med något hjul):
• i ett cykelfält
• på en gångbana
• på en cykelbana
Det kostar inget att parkera på de allmänna parkeringsplatserna i kommunen.
Vid felparkering kan däremot Polisen utfärda en felparkeringsavgift.

Bildtext: Här är det förbjudet att stanna och parkera.
Bildtext: Här får du parkera.
Bildtext: Här är det förbjudet att parkera.
Bildtext: På en gågata eller i ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt
anordnade parkeringsplatser.

Sommartid är nu – ta ett dopp
I Gislaveds kommun finns hela 388 sjöar. Vid tolv av dessa finns stränder som är
iordningställda med bryggor och toaletter. På många badplatser finns också små
lekplatser.

Badplatser som kommunen ansvarar för:
• Stengårdshultsbadet (norra Hestra)
Längst i norr finns en badplats med gräsmatta.
• Valdshultsbadet (norra Hestra)
Är en långgrund badplats med sandstrand.
• Örerydsbadet (norra Hestra)
Är en av kommunens största badplatser med skön sandstrand och omgiven av
tallar. Härifrån har man en fantastisk utsikt över Isabergstoppen.
• Kroksjöbadet (Hestra)
Vid idrottsplatsen Isamon i Hestra. Du kan välja mellan sandstrand och
gräsmatta att sola på.
• Kyrksjöbadet (nordvästra Gislaved)
I Båraryd finns en stor och populär badplats med hopptorn. Här finns både
gräsmatta och sandstrand att lägga din filt på.
• Tokarpsbadet (Anderstorp)
Här finns en liten badplats med sandstrand och gräsmatta. Grillplats.
• Gläntan (Anderstorp)
Här ligger en badplats med sandstrand och en liten gräsmatta.
• Långhultsbadet (Burseryd)
Ligger mellan Långhult och Hällabäck. Här finns både gräsmatta och en liten
sandstrand.
• Borlångsbadet (Smålandsstenar)
Utanför Smålandsstenar finns en liten badplats med både sandstrand och
gräsmatta. Grillplats.
• Örsjöbadet (sydvästra Skeppshult)
Badplats utanför Broaryd utmed väg 153. Här finns sandstrand och en liten
lekplats.
• Hensjöbadet (Gryteryd)
Badplats med sandstrand som är omgiven av skog. Grillplats.
• Flatenbadet (Reftele)
Utanför Reftele finns en badplats med gräsmatta och sandstrand.

Faktaruta:
Badplatser
Badvattenprover tas med jämna intervaller. Två gånger per år utförs
säkerhetsröjning av dykarklubben.
Kika gärna in på gislaved.se/badplatser – där har vi publicerat en interaktiv
karta med alla badplatser utmarkerade.

Känner du till kanotled Nissan?
Genom Gislaveds kommun rinner ån Nissan, en över 8 mil lång vattenväg från norr
till söder. Sedan några år finns kanotled Nissan. Gislaveds kommun, Stiftelsen
Isabergstoppen, Gnosjö kommun och lokala markägare samarbetar kring en mer
organiserad kanotverksamhet längs ån. I och med samarbetet ökar tillgängligheten
till ån för det rörliga friluftslivet och kanotturismen utvecklas. Samtidigt förhindras
nedskräpning, störningar och skador på djur och natur i och längs ån.
Längs vägen finns rastplatser med vindskydd, soptunnor, toaletter och grillplats.
Fritidsförvaltningen ansvarar för tillsynen av kanotleden, medan markägarna själva
ansvarar för tillsynen av sin egen rastplats. Vill du använda rastplatserna behöver
du kanotcheckar som kan köpas på ett antal platser i kommunen.
Du kan läsa mer på vår webbplats: gislaved.se/kanotlednissan

Flyktingmottagning och integration
Varje dag tvingas 40 000 människor att fly från sina hem på grund av krig,
förföljelse, tortyr och annat. Under hösten 2015 sökte ett rekordstort antal
människor skydd och asyl i Sverige i hopp om en tryggare tillvaro. De bidrog till att
Gislaveds kommun på så sätt fick nära 400 nya kommuninvånare. Idag bor
människor från över 100 olika länder inom kommunens gränser.
Sverige är ett land som värnar mänskliga rättigheter, det gör vi i Gislaveds kommun
också. Att vi välkomnar människor har flera syften. Dels är det en humanitär insats
då vi genom rätten att söka asyl erbjuder skydd till människor som flytt från
exempelvis krig, tortyr och förföljelse. Det ökar också förutsättningarna för ett
socialt hållbart samhälle, ett samhälle som kännetecknas bland annat av allas rätt
att vara olika. Dessutom är de människor som väljer att flytta till vår kommun ett
viktigt tillskott. Precis som övriga Sverige står vi inför en utmaning de kommande
åren då många människor väntas gå i pension. Det innebär arbetskraftsbrist som
bland annat drabbar vård, skola och omsorg hårt. Bland de nyanlända som
kommit till Sverige den senaste tiden finns många med utbildning och
kompetenser inom yrken som det idag är brist på. Som läkare, ingenjörer och
lärare. För att upprätthålla vår välfärdsstat och säkerställa att så många som
möjligt kommer in på arbetsmarknaden behöver vi bli ännu bättre på att tillvarata
nysvenskars kompetens och resurser.
Integration är det som uppstår när alla kommuninvånare oavsett social ställning,
kön, ålder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning känner samhörighet, gemenskap
och ansvar för vår kommun.
Integration handlar om vår gemensamma framtid och våra gemensamma
utmaningar. En viktig del i detta arbete är en väl fungerande introduktion och ett
bra mottagande av nyanlända. Det bidrar till att vi får en gemensam bild av våra
rättigheter och skyldigheter och genom svenskundervisningen också ett
gemensamt språk att kommunicera på. Det är bland annat det som gör
kommunens och alla våra samarbetspartners integrationsarbete viktigt för vår
framtida utveckling.

Ordfläta – tävla & vinn
Gör så här:
Leta reda på minst tjugo stycken ”trädgårdsord” som gömmer sig i flätan.
De är minst fyra bokstäver långa.
Orden går att finna både horisontalt, vertikalt och diagonalt. De skrivs både framoch baklänges. Ett tips, vissa ord är sammansatta. Lycka till!

Skicka in ditt svar senast 31/8 2016
Du kan posta ditt svar till: Gislaveds kommun, Kommuntidningen, 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:
– Kerstin Erlandsson, Gislaved
– Gunilla Johansson, Anderstorp
– Marianne och Charlie Björkman, Smålandsstenar

Visste du att …
… hälsoveckan byter namn till Fokus hållbarhet och kommer att handla om
hållbarhet. Den äger rum vecka 42.
… att Kontaktcenter nu har öppnat i kommunhuset. En väg in i kommunen för att
underlätta för dig.
… du kan följa kommunfullmäktiges möten på vår webbplats, antingen direkt eller
några dagar efter mötet. Adressen är: gislaved.se/kf
… i september är det europeiska trafikantveckan följt av ”Europa minskar avfallet”
i november.

Ordfläta: trädgårdsord
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