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Invånarna är kommunen —
men utan kommunen stannar kommunen …
Låter det knepigt? Och kaxigt? Ja, kanske det … Men när
man tänker efter: Mycket av det som finns i vår gemensamma vardag står kommunen för.
Naturligtvis skulle det inte finnas ett fungerande samhälle – eller en
kommunal organisation – om inte alla andra arbetsplatser och all service
i privat regi fanns. Tillsammans, i inbördes beroende och i samverkan,
blir vi en fungerande och attraktiv kommun!
Det är mycket som vi medborgare – historiskt och i nutid – bestämt oss för
att utföra gemensamt för att det är praktiskt. Kommun (latin: communis)
betyder gemensam – det som vi har eller gör tillsammans inom vårt eget
geografiska område. Sedan drygt 150 år har vi i Sverige lag om att vi
kan lösa uppgifter lokalt, gemensamt och med självstyre. Det har förstås
kommit till en rad nationella påbud från riksdag och regering under åren
som gör att kommunpolitikerna inte har full frihet att bestämma helt som
de vill. Styrning kan ske med lag, men också med pengar. Statsbidrag
är t.ex. ett användbart verktyg för styrning av kommunernas verk
samheter. I bilagan kan du bland annat läsa mer om hur kommunen
finansieras, vart pengarna går och ana hur omfattande vår verksamhet är!
Vi, ca 2 500 anställda i organisationen, ska leverera det som våra förtroendevalda bestämt ska finnas för en fungerande vardag. Dessutom ska vi
bidra till utveckling av kommunen. Allt ska ske under demokratiska former.
Men problem kan uppstå, och leveransen av enskilda eller kollektiva
tjänster kan krångla av olika skäl. Mycket råder vi över, annat inte. Att stän
digt arbeta med kvalitetssäkring av tjänster är därför nödvändigt liksom
att garantera rättssäkra myndighetsprocesser. Därför är de synpunkter
som kommer från brukare och invånare viktiga att uppmärksamma i såväl
den enskilda verksamheten som av de politiker, som bestämmer omfatt
ning och kvalitet av de kommunala tjänsterna och uppdragen.
I höst är det val till kommun, landsting (region) och riksdag. Att rösta är
en rättighet och – som jag tycker – en medborgerlig plikt. Ett högt valdel
tagande tyder på engagerade medborgare!
Så gör din röst hörd och tyck till om politikens och verksamhetens innehåll
genom att:
• kontakta kommunen med dina synpunkter – i det direkta mötet på
våra arbetsplatser, ring, skriv eller använd det digitala formuläret på
gislaved.se/tycktill
• rösta i valet i höst för att visa politiken vem/vad du sympatiserar med
Jag önskar att vi alla får en bra sommar!

Karin Gustafsson
Kommundirektör
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Illustration: Sven Hedlund, stadsarkitekt

Lek-, häng- och
odlingsmöjligheter
på Trastenområdet

I kvarteret planeras: växthus, odlingar, äppelträd, grill, paviljonger, pulkabacke, lekplats, parkour och multi
sportarena samt parkering i anslutning till området.
Parkour går ut på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt och effektivt kunna ta sig förbi hinder på ett smidigt, kontrollerat
och snabbt sätt. Hinder kan vara allt i omgivningen från hustak, stolpar, bänkar och trottoarkanter till träd, stenar, staket och murar.
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CITAT
På en yta som idag är
ganska tråkig kommer vi
att få ett naturskönt område
med allt från gungor och
lekredskap till grillplats,
parkour och sportarena.

T

ill hösten står ett nytt aktivitetsområde klart
mellan bostadsområdet Trasten och Gullviveskolan i Gislaved. Ytan delas in i olika ”rum” för
mindre barn, större barn, tonåringar och odlingsintresserade. Multisportarena, grillplatser och pulka
backe finns också i anslutning till området.

– Jag ser verkligen fram emot det här nya området,
säger Stanley Guldmyr. Det är mycket värdefullt
med en mötesplats över generationsgränserna
och mellan människor med olika bakgrund och
kultur. Jag tror att det kan skapa nya möjligheter
och samarbeten, menar Guldmyr.

Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare i
Gislaveds kommun som är en av de som drivit
projektet, tycker det är mycket roligt att området
nu görs i ordning.

De minsta barnen nära grönsakslanden
I västra delen av området finns idag ett mindre
växthus kallat Hönshuset. I anslutning till det plane
ras odlingslotter och planteringar med ett stort
äppelträd i mitten. Nästa yta är tänkt för de mindre
barnen, med gungor, sandlåda och balanslek. Där
emellan finns en grillplats och ett skärmtak där man
kan söka skydd mot sol eller regn samtidigt som
man har uppsikt över både barnen och odlingarna.

– På en yta som idag är ganska tråkig kommer vi
att få ett naturskönt område med allt från gungor
och lekredskap till grillplats, parkour och sport
arena. Lekplatsen byggs så att den blir tillgänglig
för alla, berättar Frimodig Lust.
Medborgare bidrog till idén
På Trastendagen för några år sedan delade Gislavedshus ut en enkät till besökarna för att få veta
vad de hade för tankar och önskemål för området.
Överlägset flest svarande önskade en spontan
idrottsplats liknande den som finns vid Sörgårdsskolan.
Gislavedshus kontaktade kommunens fritidskontor
och tillsammans med tekniska kontorets parkavdelning, barn- och utbildningsförvaltningen samt
stadsarkitekten kom idén fram att göra en mötesplats för alla åldrar, där de olika aktiviteterna delas
in i olika ”rum”.
Stanley Guldmyr som är vd på Gislavedshus ser
framför sig en mötesplats för alla åldrar och i huvud
sak boende från centrum, Trasten och Gullvivan.
Förutom att bidra till finansieringen kommer bostadsbolaget även att samordna odlingslotterna
tillsammans med en arbetsgrupp för området.

Möjlighet till att både sporta och slappa
För de äldre barnen byggs det kompisgungor,
hinder för parkour och redskap där man kan
”hänga” och umgås. Området berikas också med
en multisportarena, där man kan spela fotboll,
basket och innebandy. Den är även förberedd för
volleyboll genom nätstolpar på respektive långsida.
– Fritidsförvaltningen har beslutat att det ska
byggas minst en spontanidrottsplats i varje tätort i
kommunen, berättar Kent Kruuse, fritidschef. Att vi
i det här fallet kan bygga den i anslutning till ett helt
område med aktiviteter känns extra roligt, säger
Kruuse.
Mötesplatsen beräknas vara klar under senare
delen av 2014.
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Skateparken i Gnosjö är ett mycket populärt tillhåll för barn och ungdomar. I Gislaveds kommun kommer den första parken av
det här slaget byggas i Smålandsstenar. Foto: Gnosjö kommun

Ny Skatepark byggs
i Smålandsstenar
U

nder hösten byggs kommunens första skate
boardpark. Den kommer ligga vid Stationsparken i Smålandsstenar och är tänkt för såväl
skateboard- som kickbike- och BMX-åkare.
Kent Kruuse som är fritidschef i Gislaveds kommun
berättar att det är en ny typ av fritidsanläggning
som ska byggas, som attraherar en ny målgrupp.
Skateboardåkare har under lång tid haft det svårt
att hitta bra platser där de kan hålla till, något det
nu blir ändring på.

Ungdomar får vara med och utforma
När parken ska planeras kommer man bjuda in
intresserade ungdomar för att ta in förslag, önskemål och synpunkter på hur anläggningen ska utformas. Och att bygga parken i samråd med ungdomarna är något Kruuse tycker är mycket viktigt.
– Det är inte ofta man bygger en anläggning som
kan utformas ”fritt”, och vad är då bättre än att ta
hjälp från de som faktiskt ska använda den.

– Jag är helt övertygad om att skateparken kommer
bli ett mycket positivt inslag i kommunens anläggningsutbud och är övertygad om att skateboard-,
kickbike-, och BMX-åkning kommer öka kraftigt.

Invigs till våren 2015
Kent Kruuse berättar att parken från början var tänkt
att stå färdig under hösten i år, men att diskussioner
om var parken skulle placeras drog ut på tiden ett
tag, vilket gjort att projektet blivit lite försenat.

| Rullbräda är en mer ovanlig benämning för skateboard.

– Om allt går enligt planerna blir premiäråket under
våren 2015, säger Kent Kruuse.
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Ät upp resterna – ett av många miljötips

T

ipsträdet som har funnits på Gislaveds biblio
tek under våren är en del av kommunens miljöarbete och ett sätt att göra våra invånare delaktiga.
Det har engagerat många människor och närmare
tvåhundra miljötips har hängts upp på trädet.
Framförallt är det barnen som har lämnat in sina
egna tips, berättar Maria Alm som är miljöhandläggare. Många skriver om hur viktigt det är att
inte skräpa ner, att sortera sitt avfall på rätt sätt
och att gå eller cykla i stället för att använda bilen.
– Det är kul att så många tagit sig tid att skriva ner
sina idéer. Allt från traditionella tips som att släcka
lampan efter sig till mer kreativa tankar som att
använda baksidan av gamla kvitton för att skriva
ner sin inköpslista, säger Maria Alm.
Läs mer: gislaved.se/miljotips

Agnes 8 år, delar med sig av sitt bästa miljötips.

Andra lämnade tips
• Använd tygkassar
• Sänk temperaturen inomhus
• Dela tidningsprenumeration med grannen

gRÖNT LJUS FÖR INVIGNING AV ETAPP 1

B

oka upp lördag 20 september. Då öppnar vi
officiellt upp portarna till ”nya Gisleparken *”
och bjuder in till folkfest. Du får chansen att få en
bra inblick i alla nya verksamheter som den nya
byggnaden kommer att inrymma. Håll utkik i din
brevlåda i slutet av augusti. Då kommer vi skicka ut

en inbjudan till samtliga hushåll i kommunen. I den
berättar vi också mer om alla verksamheter som
kommer att finnas i byggnaden.
* Den nya byggnaden kommer att få ett nytt namn, som
inte var bestämt när denna tidning gick till tryck.
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sommarlovet, från fredag 13 juni till
Fria bad för barn Under
söndag 17 augusti, badar alla barn och ungdomar till och med årskurs 3 på gymnasiet gratis i
och ungdomar
kommunens simhallar och på Hörsjöbadet. Barn
under 9 år måste ha sällskap av en vuxen.

Semestra på biblioteket

D

et har blivit lite av en tradition att biblioteken
anordnar aktiviteter på sommarlovet. Under
hela juli månad kommer det att hända något varje
vardag på Gislaveds bibliotek. På Anderstorps och
Smålandsstenars bibliotek arrangeras aktiviteter
två dagar i veckan.

Sommarkul

P

å kommunens sommarkul händer det alltid
något roligt. Det är öppet för de barn mellan 7
och 12 år som inte går på fritidshem. Man kan
komma och gå när man vill, ingen anmälan behövs.
Ledare finns på plats och ordnar uteaktiviteter
som bollspel, lekar, korta utflykter, bad och inomhusaktiviteter vid dåligt väder.

Kreativitet, nyfikenhet och fantasi ska stå i fokus.
Kanske skulle du vilja bygga din egen minibil eller
göra ett eget dataspel? Försöka blåsa världens
största såpbubbla? För de lite yngre barnen
(och deras föräldrar) anordnar vi tillsammans med
organisationen Retoy en leksaksbytardag på
Gislaveds bibliotek. Alla aktiviteter är gratis och
ingen anmälan behövs.

Fler aktiviteter
Mer om sommarlovsaktiviteterna hittar
du på gislaved.se/sommarlov

Sommarkul arrangeras i Gislaved, Hestra och
Burseryd, mellan kl. 10 och 15 fr.o.m. vecka 25.

En sammanfattning
av årsredovisningen
för 2013
Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar
1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 med
arbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda),
som på olika sätt ger service till kommunens
28 713 invånare. Här är en sammanställning av
det viktigaste under 2013. De flesta uppgifterna
har hämtats ur kommunens årsredovisning.

21,99 kronor
i kommunalskatt

Kommunalskatten i Gislaved
låg 1 krona och 37 öre över
riksgenomsnittet. I länet hade
fyra kommuner högre
kommunalskatt än
Gislaved.

39 903 kronor
i kommunalskatt
per invånare

Kommunalskatten för år 2013
var 21,99 kronor. Sammantaget
var skatteintäkterna 1146
miljoner kronor. För år 2014
höjdes skatten till
22,13 kronor.

2 295 årsanställda

1120 kronor
i överskott per invånare

Bra äldreomsorg

Våra särskilda boenden
rankas näst bäst i länet!
Gislaved ingår i den bästa
femtedelen av Sveriges
kommuner.

Överskottet är 2,2 procent av de
totala intäkterna, eller drygt 2 kronor
per hundra kronor. Inräknat är då
en extraordinär intäkt på 27 miljoner
i återbetalda pensionspremier.
Utan dem skulle överskottet vara
169 kronor per invånare,
eller 0,3 procent.

En ökning med 37 vilket
bland annat beror på
kommunens övertagande
av hemsjukvården från
landstinget.

148 miljoner
i nyinvesteringar

De största investeringarna var
om- och tillbyggnationen av
”nya Gisleparken”, kommunhuset,
Lundåkerskolan och
Nordinskolan.

Utmaningar i skolan

Kvaliteten i grundskolan
hamnar ungefär i mitten
bland Sveriges kommuner
och gymnasieskolan i den
sämsta fjärdedelen.

28 713 invånare!

Befolkningen minskade
med 19 invånare, vilket är
lite jämfört med tidigare.
Orsaken till minskningen
är utflyttning.

Gislavedsborna
är ganska nöjda med
kommunens service

Totalbetyget är 57 på en
100-gradig skala där 55
är gränsen för nöjd.
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Vi börjar med intäkterna
Kommunalekonomi är i mycket som en vanlig
hushållsbudget. Man har intäkter och man har
kostnader och förhoppningsvis blir det lite över
när man betalt dem.
Här har vi dock inte tagit med intäkterna för
vatten och avlopp samt renhållning. Enligt lag ska
avgifterna ska täcka kostnaderna.

Kommunalskatten var
största inkomstkällan

kommunalskatt
39 900 kronor
per invånare

Kommunalskatten var största intäktskällan och
uppgick till 39 900 kronor per invånare. Kommunal
skatten var 21,99 kronor, vilket i princip innebär
att 21,99 procent av invånarnas inkomster går till
kommunalskatt.

Utan statsbidrag skulle
kommunalskatten vara
mer än 5 kronor högre

Flera olika statsbidrag ska ge alla kommuner i
Sverige rimliga förutsättningar att sköta sin service.
Gislaved kompenseras för att kommuninvånarnas
inkomster ligger på 92 procent av riksgenomsnittet.
Statsbidrag lämnas även för att det är dyrare att
driva verksamhet i en kommun med en hel del gles
bygd, fler äldre med mera.
Statsbidragen år 2013 var sammanlagt 10 097
kronor per invånare. (Utan dem skulle kommunal
skatten behövt vara mer än 5 kronor högre.)

statsbidrag

10 100 kronor
per invånare

Avgifter är 6 procent
av intäkterna

Avgifterna uppgår till 3 600 kronor per invånare eller
6 procent av de totala intäkterna. Avgifterna täcker
normalt bara en liten del av den totala kostnaden.
Avgifterna för förskolan täcker exempelvis 7 procent
av kostnaderna.

avgifter

3  600 kronor
per invånare
En krona på bilden motsvarar
1 000 kronor i verkligheten.
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Personalen svarar för
65 procent av kostnaderna
I stapeln intill är kostnaderna per invånare för
delade efter kostnadsslag.

personal

39 000 kronor
per invånare

Helt dominerande är kostnaderna för kommunens
2 525 anställda, som uppgår till 1116 miljoner kronor
eller 39 000 kronor per invånare. Kostnaderna för
personal svarar för 65 procent av de sammanlagda
kostnaderna. I personalkostnaderna ingår också
pensionskostnaderna.
Posten varor innefattar livsmedel, skolmaterial
med mera och uppgår till 338 miljoner kronor eller
12 000 kronor per invånare och år.

varor

12 000 kronor
per invånare

fastigheter

4 000 kronor
per invånare

bidrag
och avgifter

3 000 kronor
per invånare

En krona på bilden motsvarar
1 000 kronor i verkligheten.

avskrivningar
3  000 kronor
per invånare

Fastighetskostnaderna är exempelvis drift, under
håll, uppvärmning och räntor för både kommunens
egna fastigheter samt kostnaderna för lokalhyror.
Den sammanlagda lokalytan är 173 000 kvadratme
ter och kostnaderna 129 miljoner eller 4 000 kronor
per invånare och år.
Bidrag och avgifter består av föreningsbidrag,
bidrag till samlingslokaler, bidrag till enskilda indi
vider med mera och blir totalt 80 miljoner eller
2 000 kronor per invånare och år.
Avskrivningar är en post som skiljer en kommunal
budget från hushållsekonomin. Man kan säga att
man i bokföringen bara tar upp värdeminskningen
per år på bland annat fastigheter, maskiner och
bilar. Avskrivningarna var totalt 80 miljoner eller
3 000 kr per invånare.
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Hur används pengarna?
Det korta svaret är enkelt: det allra mesta går
till vård, skola och omsorg. De totala netto
kostnaderna är 48 980 kronor per invånare i
Gislaveds kommun. Diagrammet visar fördel
ningen på nämnderna.

Kulturnämnden

som ansvar för bibliotek,
allmänkultur med mera
kostar 830 kronor per
invånare.

Fritidsnämndens

Socialnämndens

verksamhet med äldreomsorg,
individ- och familjeomsorg
samt stöd till personer med
funktionsnedsättning kostar
18 700 kronor per invånare.

verksamhet kostar
1 215 kronor per
invånare.

Kommunstyrelsen

svarar för bland annat
gemensam ledning samt
mark och exploatering.
Kostnaden är 2 700 kronor
per invånare.

Barn- och
utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Räddningsnämnden

Förskola, grundskola
och gymnasium kostar
23 700 kronor per invånare,
det vill säga nästan
hälften av de totala
kostnaderna.
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Vad kostar olika
verksamheter?
Ett tredje sätt att se på kostnaderna är att se vad
det kostar med exempelvis en plats på förskolan
eller en plats på ett särskilt boende. Nedan finns
kostnaderna för några viktiga tjänster. Här visas
också på skillnader mellan Gislaved och andra
liknande kommuner. (Det är inte rimligt att jämföra
Gislaveds kommun med vare sig kommuner i stor
stadsregioner eller kommuner i glesbygden.)

Hemtjäns

t

107 000 kro

nor per v
årdtagare
re än gen
omsnittet

75 000 läg

Förskola

r per barn
117 000 kronono
msnittet
3 000 högre än ge

Grundskola

per elev
89 000 kronorno
msnittet
1 000 högre än ge

Gymnasium

nor p
103 000änkrgoen
omsnittet

er elev

3 000 lägre

Särskilt b

oende

664 000 kro

nor per vå
rdtagare
gre än ge
nomsnitte
t

66 000 hö
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Vad får vi för pengarna?
Gislaveds kommun ska förstås inte bara sköta
ekonomin utan också använda pengarna väl och
driva en bra verksamhet för dem. Det är mycket
lättare att mäta ekonomi än kvalitet. Men Gislaveds
kommun använder sig bland annat av neutrala
undersökningar genom SCB för att veta hur invå
narna uppfattar olika verksamheter. För en del
verksamheter – som skolan – finns det gott om
jämförelser mellan kommunerna.

Grundskolan är
normalbra och blir
sakta bättre

Både i Sverige och i länet får kvaliteten på grund
skolan i Gislaveds kommun ett genomsnittsbetyg,
placeringarna är 141:a plats i Sverige och 8:e plats
i länet. Utvecklingen är positiv. Bland annat har
resultaten i matematik överlag blivit bättre.

Gislavedsborna ganska
nöjda med kommunens
service

Kommuninvånarnas betyg på kommunens service
är 57 på en 100-gradig skala, att jämföra med riks
genomsnittet på 53. Bästa betygen får räddnings
tjänsten (76) och förskolan (65). Sämsta betyget
(48) gäller stöd för utsatta personer.

Gymnasieskolan STÅR
INFÖR UTMANINGAR

Bra äldreomsorg

Bland landets 290 kommuner placerar sig Gislaved
på 61:a plats när det gäller kvaliteten på särskilda
boenden. Vi tillhör alltså den bästa femtedelen i
Sverige. Bland länets kommuner hamnar vi totalt
på 2:a plats.

Också gymnasieskolan utvecklas på en del sätt till
det bättre, bland annat ökar andelen elever som
fullföljer gymnasieskolan inom tre eller fyra år. Men
förbättringarna sker från en låg nivå. Gislaved ham
nar i de flesta avseenden i den sämsta fjärdedelen
bland landets kommuner. Den genomsnittliga
betygsp oängen sjunker liksom andelen elever
som uppnår grundläggande behörighet till gymna
sium eller högskola.
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Gislavedsbon och
skattepengarna
Peter

Ett helt annat sätt att se vad vi får för skattepengarna
är att se vad kommunens verksamheter kan betyda
för olika människor. Låt oss se på några personer,
mer eller mindre verkliga.

... är 47 år och fotbollstränare på
fritiden. Kommunen stöttar föreningslivet för ungdomar med 9 miljoner
kronor. Dessutom ger kommunen
11 miljoner i anläggningsstöd
för ungdomsverksamhet.
Kommunen har 41
fotbollsplaner och
tre fotbollshallar.

JoUKO

... är 18 år och
går på gymnasiet.
Gislaveds Gymna
sium har 1 045
platser på 17
program.

BILAN

... är 3 år och går
på förskola. I genomsnitt kostar en plats
117 000 kronor
per år.

Alice

... är 84 år och bor i ett av
kommunens 10 särskilda
boenden med sammanlagt
367 platser. Innan dess var
hon en av 525 Gislavedsbor
som fick hjälp i hemmet.
Sammantaget arbetar 686
personer i äldreomsorgen.

Hanna

... är 38 år och
arbetar heltid. Hanna tar sig fram
främst via kommunens 10 mil gångoch cykelvägar. Dessa kräver årligt
underhåll med cirka 22 kronor per
meter för snöskottning, reparationer
med mera. Hanna är också en flitig
biblioteksbesökare, där hon
botaniserar bland närmare
167 000 böcker.

Fernemo Information & Grafik AB

Sammanfattningen av årsredovisningen visar
delar av 2013 års räkenskaper för kommunen
Den fullständiga årsredovisningen som finns till
gänglig på vår webbplats, innehåller en översikt
över kommunens och de kommunala företagens
ekonomiska ställningar och verksamhet.
Årsredovisningen är en väsentlig del av ekonomi
styrningen. Den ger upplysningar om kommunens
verksamhet och finansiella situation utifrån god
ekonomisk hushållning.

Fördjupad information om 2013 års verksamhet
presenteras i de nämndsvisa bokslutsrapporterna
vilka finns tillgängliga på kommunstyrelsekontoret.
För mer information är du välkommen att besöka
vår webbplats: gislaved.se/ekonomi
Stefan Tengberg
ekonomichef
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Din guide till höstens val
– så här funkar det!
D

en 14 september är det val i Sverige. Då röstar
vi till riksdag, kommun och landsting. Det är då
vi ska bestämma vilka politiska partier som ska
styra Sverige de kommande fyra åren. I Gislaveds
kommun har du möjlighet att förtidsrösta vid sju
olika ställen. Väljer du istället att rösta på valdagen
finns 19 olika vallokaler. En av de personer som
kommer jobba under valet med att ta emot din
röst är Charlotta Hurtig. Vi träffade henne för att få
hjälp med att beskriva hur det går till.
Vem får rösta?
– För att få rösta i valet måste du ha fyllt 18 år, vara
svensk medborgare och folkbokförd i Sverige eller
någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. Om du
enbart är folkbokförd i Sverige kan du ha rätt att
rösta till kommun- och landstingsfullmäktige. Den
informationen står på ditt röstkort.
Röstkort – hur funkar det?
– Röstkortet får du hem i brevlådan med posten.
Det tar du med dig när du ska rösta. Förutom röst
kortet måste du också kunna legitimera dig om vi
som valförrättare inte känner igen dig. Du kan
också ha med dig någon som kan legitimera sig
och intyga din identitet.
Om du inte får något röstkort med posten eller råkat
slänga det, kan du på vissa förtidsröstningställen
få ett nytt utskrivet. Ett nytt röstkort kan du även få
genom kommunens valkansli.

mer om valet
Vill du läsa mer om valet i höst kan du
göra det på gislaved.se/val2014.
Där hittar du också information om alla
vallokaler i kommunen, både för förtidsröstning och under själva valdagen.

Maria Lönnegren-Wikensten och Charlotta Hurtig arbetade
under EU-valet i maj med att ta emot röster. Båda kommer
också arbeta under höstens val.

Måste jag rösta, eller kan någon göra det
åt mig?
– Nej du kan inte ”ge bort” din röst. Det är alltid du
själv som måste göra valet. Däremot kan ett bud
lämna din röst. Exempelvis kan alla som får sin post
av en lantbrevbärare budrösta genom den. Om du
på grund av hög ålder, sjukdom eller funktions
hinder inte kan ta dig till vallokalen går det också att
rösta genom ett bud. I det fallet behöver du material
för budröstning som du kan få på något av ställena
för förtidsröstningen eller via kommunens valkansli.
På själva valdagen finns också möjlighet att få
skjuts till din vallokal. I det fallet krävs att du är
rörelsehindrad eller har minst 3 km till din vallokal.
På röstkortet står det i vilken vallokal jag ska
rösta. Får jag rösta i en annan vallokal?
På valdagen får du rösta antingen i din vallokal enligt
röstkortet eller på ett förtidsröstningsställe. Ungefär
två och en halv vecka innan valdagen kan du rösta
på vilket förtidsröstningsställe du vill, i hela landet.
Hur funkar det här med förtidsröstning?
Förtidsröstningen öppnar den 27 augusti och du
kan förtidsrösta var du vill i landet. Du får förtidsrösta en gång. När du har förtidsröstat skickas din
röst och röstkortet till din vallokal. Om du ångrar
dig kan du gå dit på valdagen och rösta igen. I så
fall plockas din förtidsröst bort.
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Camilla Wallin Kupferberg på International Street Market som besökte Gislaved i maj.

Samarbete utvecklar
Gislaveds centrum
D

en senaste tiden har det hänt mycket och en
gagemanget är stort hos såväl fastighetsägare
som handlare och invånare kring utvecklingen av
Gislaveds centrum specifikt, och handeln i stort i
kommunen. Det menar kommunens näringslivsstrateg Camilla Wallin Kupferberg.
Hon berättar att nya tag kring att ha mer kontakt
med fastighetsägare i centrum och många engagerade handlare har lett till att skyltfönstren i de
tomma lokalerna utmed gågatan har fyllts, och fler
samarbetsidéer finns. Smålandiaområdet förväntas
dra fler människor åt Gislavedshållet och därför
tittar man även på lösningar för att binda samman
centrum med Smålandia.
Ett mer långsiktigt projekt är Framtidens stad. Efter
en analys av detaljhandeln i Gislaveds kommun
kommer förslag och idéer arbetas fram kopplat till
ett antal framtidsscenarier. Analysen visade bland
annat att det finns en potential för detaljhandeln att
öka, särskilt i centrum och speciellt inom vissa varu
grupper som exempelvis kläder och accessoarer.

Lokala initiativ viktiga för attraktiviteten
Camilla Wallin Kupferberg tycker att det är väldigt
kul att intresset är så stort. Inte bara från kommunens sida utan även från handlare, fastighetsägare
och inte minst invånare som startat en förening och
lyckades få International Street Market till Gislaved
i maj. Föreningen ”Engagemang Gislaved” jobbar
för att skapa aktiviteter och stödja andras evenemang. Vill du veta mer om föreningen kan du kika
på deras webbplats engagemanggislaved.se.
Ombyggnaden av Torggatan och planteringen av
fler blommor och växter har gjort centrum grönare.
För att underlätta flödet och göra handelsstråken
mer tillgängliga vill kommunen göra det möjligt för
biltrafik att korsa gågatan vid klockstapeln.
– Med den vilja och engagemang som våra fastighetsägare, handlare och entreprenörer visar finns
det jättemöjligheter att utveckla vår stad, säger
Camilla Wallin Kupferberg.
Läs mer: gislaved.se/framtidensstad
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SOMMAREN ÄR HÄR – TA ETT BAD
I

Gislaveds kommun finns hela 388 sjöar. Vid tolv
av dessa finns stränder som är iordningsställda
med bryggor och toaletter. På många badplatser
finns också små lekplatser.
• 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.

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.
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Träffpunkter ökar livskvalitén för pensionärer

S

edan ett par år tillbaka satsar Gislaveds
kommun på att öka livskvalitén för pensionärer.
Genom så kallade träffpunkter som finns i många
av våra orter anordnas det aktiviteter dit de äldre
är välkomna.

Allt från gympa till golfspel och trevliga utflykter
Träffpunkten med vissa av aktiviteterna betyder
mycket för Eva-Britt. Exempelvis missar hon inte
ett gympapass. Hon tycker ledaren av gympan är
proffsig och kunnig.

Vid Mariagården i Smålandsstenar finns en av
kommunens träffpunkter. Där är man positiv till de
aktiviteter som erbjuds, berättar pensionären EvaBritt Urfels som är en återkommande deltagare.

– Dessutom är hon alltid positiv och på bra humör,
säger Eva-Britt och skrattar.

– Det är ett jättebra sätt att träffa nya människor,
stifta bekantskaper och få nya vänner, säger EvaBritt.

Exempel på
aktiviteter
Gymnastik – olika grupper i olika tempo
Qigong – både sittande och stående
Balansträning – styrka och stretching
Promenader med stav (frivilligt med stav)
Utflykter
Prova-på långgolf

Ledaren som Eva-Britt pratar om är aktiveringspedagogen Birthe Stobbe vid Mariagården. Varje
tisdag och onsdag är hon med och leder de olika
aktiviteterna som är av både social och fysisk
karaktär. Exempelvis erbjuds enklare eller mer
fysiska gympapass, det anordnas både sittande
och stående Qigong, men man gör också en del
utflykter tillsammans.
– I våras åkte vi till det fina området utanför Sjötofta
där alla påskliljor växer. Det uppskattades mycket
av deltagarna, berättar Birthe Stobbe.
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Att delta på de olika fysiska aktiviteterna är helt
kostnadsfritt, och det krävs inte heller någon föranmälan. Det är bara att dyka upp, säger Birthe.
Men när det anordnas utflykter där man åker iväg,
brukar man försöka samåka och dela på bensinkostnaden. Vid de tillfällena brukar man också försöka samla in en anmälningslista, för att få ihop
samåkningen på ett bra sätt.
Fler män på önskelistan
Birthe berättar att antalet deltagare varierar, men
att de olika aktiviteterna emellanåt lockar upp
emot 40 deltagare i veckan. Annat var det i början
när man startade för lite mer än två år sedan.
– Då kom det kanske totalt upp till åtta personer i
veckan, så vi växer hela tiden, vilket är jättepositivt,
säger Birthe.
Samtidigt saknar hon manliga deltagare. Birthe
skulle vilja att fler hittade till aktiviteterna.
– Vi brukar ha ett par manliga deltagare i veckan.
Men jag har en idé om att framöver prova att
erbjuda någon aktivitet som enbart riktar sig till
män, så fler upptäcker verksamheten.
Fantastisk service som höjer livskvalitén
För pensionären Eva-Britt har livskvalitén höjts
sedan hon upptäckte träffpunktens verksamheter,
berättar hon. Gympan har gett henne bättre kondi
tion, balans och gör henne mer rörlig i kroppen.
– Träffpunkten här på Mariagården och framför allt
gymnastiken har blivit jätteviktig för mig, både
som en fysisk aktivitet men även på ett socialt plan
genom alla människor jag får träffa.

Eva-Britt Urfels och Birthe Stobbe

Träffpunkter
På dessa platser erbjuds träffpunkt för
kommunens pensionärer:
• Smålandsstenar, Mariagården
• Reftele, Solbacka
• Gislaved, Gislow
• Hestra, Hestragården
• Anderstorp, Klockaregården
• Burseryd, Ekbacken
• Broaryd, Lugnet
Vill du veta mer om kommunens träffpunkter och har tillgång till internet kan
du läsa mer på gislaved.se/traffpunkter
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Arbeta hos oss
V

i behöver dig – till Sveriges viktigaste jobb.
De kommande åren ska vi anställa 300 nya
medarbetare. Är du en av dem?
Vi kan erbjuda dig ett arbete där dina kunskaper
och ambitioner uppmärksammas och belönas.
Du kommer att arbeta i en miljö där de flesta anställda ser sitt arbete som meningsfullt och med
stora möjligheter att utvecklas – både personligt
och yrkesmässigt.

Foto: Matilda Christensen

Med givande, utmanande och utvecklande arbets
uppgifter tillsammans med kollegor som delar din
inställning och entusiasm tror vi att du kommer att
trivas. Dessutom kommer du att hjälpa till att nå
vår vision och våra mål genom att arbeta hos oss.
Det skapar bra förutsättningar för alla som bor
och verkar i kommunen.
Läs mer: gislaved.se/karriar, gislaved.se/ledigajobb
Visste du att … det finns mer än 360 olika yrken bara inom Gislaveds kommun?
Ett urval av dem är: controller, förskollärare, ekonomiassistent, socialsekreterare, brandman, sjuksköterska, miljöoch hälsoskyddsinspektör, hälsoutvecklare, personalkonsult, ingenjör, lärare, parkarbetare, kulturchef, omsorgs
assistent, undersköterska, projektör, brandingenjör, personlig assistent, hantverkare, informatör, livsmedelsinspektör,
arkitekt, bibliotekarie, områdeschef, stadsträdgårdsmästare, maskinist, utredare, tekniker, turismstrateg, badmästare,
biståndshandläggare, kock, psykolog …

Interaktiva kartor
på gislaved.se
Kart- och mätenheten i samarbete med utvecklingsenheten har under våren arbetat med att göra
interaktiva kartor som vi publicerar på kommunens
webbplats gislaved.se. I nuläget finns denna typ
av karta för exempelvis våra badplatser vid sjöar
som kommunen ansvarar för. Det finns också en
karta över Gislavedsleden där vi märkt ut intressanta platser.
Det pågår även ett större arbete för att sammanfoga alla olika kartor till en enda, där du själv kan
välja att tända det eller de lager som du är intresserad av. Vår förhoppning är att kunna lansera
denna karta under hösten.

För en ökad tillgänglighet…
Hur lätt är det för dig med ett funktionshinder att
gå på hockeymatch, handla i din lokala matbutik,
eller gå på bio? Det avser vi att ta reda på. Under
resten av året och en bit in på nästa pågår projektet
TD2. Under denna period kommer sex praktikanter
att inventera den fysiska tillgängligheten i alla
kommunala och privata lokaler och anläggningar
som är publika.
Resultatet kommer vi sedan att publicera på kommunens webbplats gislaved.se. Meningen är att
den som vill göra ett besök till någon lokal eller
anläggning, enkelt i förväg kommer kunna ta reda
på om besöket fungerar beroende på vilken funktionsnedsättning man har.
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Vi drar tre vinnare som
får varsitt fint pris.

l m

r v

p

Du kan även e-posta
de rätta orden till:
kommuntidning@gislaved.se

c

d a y x s h o l
t a p o l

Skicka in ditt svar
senast 31/8 2014
Du kan posta in ditt svar till:
Kommuntidningen,
Gislaveds kommun,
332 80 Gislaved

t t

s ö a k

l h a m t

Orden går att finna både horisontalt,
vertikalt och diagonalt. De skrivs
både fram- och baklänges. Ett tips,
vissa ord är sammansatta.
Lycka till!

t

t d e u g u s
s

Gör så här:
Leta reda på minst 20 st
”trädgårdsord” som gömmer
sig i flätan. De är 4 till 12
bokstäver långa.

Vinnarna av förra ordflätan var:
– Kerstin Erlandsson, Gislaved
– Margareta Ivarsson, Gislaved
– Agneta Sjöman, Reftele

<<

VISSTE DU ATT...
… Gislaveds Dansstudio engagerar fler än 200
barn och ungdomar i vår kommun? Den kommunala dansskolan erbjuder allt från balett och
showdance till streetdance. På gislaved.se/
dansstudio kan du läsa mer.
… du enkelt kan lämna synpunkter, klagomål
och beröm till kommunen? På gislaved.se/
tycktill har vi satt upp formulär som du fyller i
och klickar på en knapp för att skicka till oss.

… fler än 280 husbilar övernattat på ställplatsen
för husbilar vid marknadsplatsen i Gislaved
mellan perioden juni 2012 till oktober 2013.
… symbolen i kommunvapnet är det herald
iska tecknet för gästgiveri. Idag ser vi det som
ett tecken för öppenhet och gästfrihet. På 50talet började landets kommuner att skaffa egna
vapen. Gislaveds kommunvapen har funnits
sedan 1953.

