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LÅT OSS HJÄLPAS ÅT ATT BERÄTTA DEN
GODA BERÄTTELSEN OM PLATSEN
GISLAVEDS KOMMUN !
När Gislaveds kommun genomförde en näringslivsdialog i våras blev det
mycket tydligt att ett viktigt område för näringslivet i kommunen är attraktivite
ten i vår kommun tillsammans med att det måste byggas mer bostäder. Vårt
kommunala bostadsbolag, AB Gislavedshus har flera byggprojekt på gång
och vi ser också ett ökande intresse från andra byggföretag att sätta spaden
i jorden runt om i kommunen. Vi tycker att det är mycket glädjande och det
tillhör en av våra allra mest prioriterade frågor från kommunfullmäktige.
För att byggföretag ska vilja etablera sig här måste platsen Gislaveds kommun
uppfattas lika attraktiv som den är. Platsen Gislaveds kommun är mycket
mer än organisationen Gislaveds kommun. Från kommunens sida arbetar vi
intensivt med att förbättra våra resultat och bygga vidare på den höga kvalitet
som verksamheterna levererar. Jag upplever dock att allt för många inte
känner till att det är så här och jag är övertygad om att det påverkar bilden vi
gemensamt förmedlar om Gislaveds kommun, såväl platsen som organisationen. Att ”sätta Gislaveds kommun på kartan” är väldigt viktigt för att skapa
en stolthet. När allt fler hjälper till med att berätta den berättelsen kommer
det ge stora positiva effekter för utvecklingen av vår kommun. Låt oss bygga
stolthet tillsammans. Låt oss sprida budskapet om att det är riktigt bra här!
Om vi själva inte tror på vår egen plats kommer ingen annan att göra det
heller, oavsett allas ansträngningar. Under vintern kommer ett arbete inledas
för att utarbeta ett platsvarumärke där målsättningen är att invånare, närings
liv, föreningar och kommun tillsammans ska arbeta fram det vi ”ställer i
skyltfönstret” mot omvärlden.
Har du tankar och idéer om hur vi gör detta? Tveka inte att kontakta mig.
Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla Gislaveds kommun tillsammans
med både politiker, medarbetare, invånare, företagare och civilsamhället.
Vi går nu mot jul- och nyårshelgen och för många innebär det lite extra ledighet
och samvaro med vänner och familj, oavsett om man firar jul eller inte. Många
av kommunens verksamheter fortsätter dock sin verksamhet utan uppehåll
året runt och i vissa fall dygnet runt. Jag vill framföra ett
stort tack till alla er som inte blir långlediga utan istället
ser till att verksamheten fungerar vardag som helg,
dag som natt. Jag möter er på mina verksamhetsbesök och jag är så stolt över att vara en del av det vi
gemensamt erbjuder invånarna i Gislaveds kommun.

© Gislaveds kommun 2017

Malin Aronsson
Kommundirektör
malin.aronsson@gislaved.se
072-145 84 57
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PÅ GÅNG 2018
K

ommunens verksamheter och tjänster utvecklas hela tiden. Vad är på gång under 2018?
Här berättar fyra medarbetare vad som händer
inom deras områden det närmaste året.

Therése

Therése Lakatos, utvecklingsledare på fritidsförvaltningen berättar att deras uppdrag är att skapa
förutsättningar för en meningsfull fritid. De arbetar
både med anläggningar, som sporthallar och bad
platser, och med bidrag till föreningar.

2018 bjuder på flera nyheter:
– Trygg hemgång utvecklas. Verksamheten Trygg
hemgång startade under hösten 2017 och innebär att den som har behov av hjälp och stöd i
hemmet efter att ha blivit utskriven från sjukhuset
kan få det av Trygg hemgångsteamet. Under
2018 utvecklas arbetet genom ett ökat sam
arbete med vårdcentralerna och deras läkare.
– E-tjänster. För att förenkla våra invånares kontakt
med socialförvaltningen arbetar man med olika
e-tjänster. En är kopplad till försörjningsstöd så
att enklare ärenden kan följas av den enskilde.
Andra former av e-tjänster införs för att förenkla
olika ansökningar, anmälningar, bokningar och
avbokningar.
– Digitala mötesformer. Ett annat utvecklings
arbete som förenklar kontakten mellan invånaren
och socialtjänstens medarbetare är digitala
mötesplatser. Förvaltningen vill kunna erbjuda
både digitala möten, exempelvis videomöten,
och vanliga möten.

Under 2018 är flera nya saker på gång:
– Två nya utegym byggs, ett i Anderstorp och ett i
Broaryd. I gymmen finns redskap som kan använ
das dygnet runt. Du tränar gratis och är inte styrd
av några öppettider.
– Ny sporthall i Smålandsstenar. Projektstart för
den nya sporthallen planeras till våren 2018. Drygt
ett år senare ska en ny sporthall stå klar.
– Nytt och enklare bokningssystem för idrottshallar. Många invånare bokar kommunens sport
hallar för att kanske spela innebandy eller ha ett
barnkalas. Under våren kommer onlinebokningen
att bli mycket enklare.
Helena Post Mårtensson, kansli- och utvecklings
chef på socialförvaltningen arbetar med att samordna förvaltningens kvalitets- och förbättrings
arbete. Förvaltningens uppdrag är att stödja
människor i deras vardag så att alla invånare ska
kunna leva ett så självständigt och bra liv som
möjligt.

Camilla

Camilla Johansson, utvecklingsstrateg på barnoch utbildningsförvaltningen arbetar med utvecklingsfrågor inom skola och förskola, exempelvis
IKT-frågor (information- och kommunikationsteknik).
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Under 2018 kommer det flera förbättringar:
– Ljudutjämningssystem införs i många klassrum.
Sedan tidigare finns det ljudutjämningssystem
som förstärker pedagogens röst för elever med
hörselnedsättningar. Det har visat sig att alla elever
mår bra av en bättre tydlighet och förvaltningen
har därför börjat installera ljudutjämningssystem
i flera av kommunens skolor.
– Nya tjänster i V-klass. Lärplattformen V-klass är
ett digitalt system för snabbare och enklare infor
mation och kommunikation mellan skola och för
älder samt mellan pedagog och elev. Systemet
utvecklas ständigt genom att nya funktioner läggs
till. Två nyheter är att alla föräldrar ska kunna göra
frånvaroanmälan samt att systemet kommer att
skicka en notifiering när det finns något nytt att
ta del av.
– Digitalisering i förskolan. Ett av de fokusområden
förskolan arbetar med är språkutveckling. Lärplattorna som finns på varje förskoleavdelning är
ett bra verktyg i det arbetet. Genom att utgå från
barnens egna tankar och intressen kan pedagogerna visa bilder på lärplattan, vilka man sedan
pratar kring. Barnen kan också lyssna på sagor,
fotografera och filma samt spela spel som utvecklar språket.
Ulrika Frimodig Lust arbetar som stadsträdgårds
mästare på tekniska förvaltningen. Hon och hennes
medarbetare sköter om kommunens parker, lekplatser, torg, planteringar och rondeller. Inom förvaltningen har man också ansvar för exempelvis
kommunens gator, gång- och cykelbanor samt
vatten och avlopp.

VILL DU ARBETA
MED MÄNNISKOR?
Vi söker sommarvikarier till 2018.
Läs mer på gislaved.se/medmänniskor

Ulrika

Några av de saker som händer 2018:
– I Smålandsstenar byggs en lekplats på Hörsjögatan med bland annat balansområde, gungor,
klätterställning och en pulkabacke för de minsta
barnen. Väster om Nordinskolan byggs en ny
gata, Avenboksgatan. Där kommer tomter att
finnas till försäljning. Utmed Furugatan anläggs
en gång- och cykelbana.
– I Anderstorp byggs, i samarbete med Rotary, en
ny grillplats med betongbänkar vid Ekekullen och
ett nytt vattenhjul sätts upp vid Moforsdammen.
– I Gislaved byggs gång- och cykelbanor på Linné
gatan och Eneströmsgatan/Glasbruksgatan.
Korsningarna Eneströmsgatan/Glasbruksgatan
samt Ådalsvägen/Eneströmsgatan/Mossarpsvägen byggs om. Träkörbanan på den gamla järn
vägsbron kommer att bytas.
Arbeta hos oss!
Tycker du att vi arbetar med intressanta saker?
Det tycker vi! Vi har Sveriges viktigaste jobb. De
kommande åren ska vi anställa flera hundra nya
medarbetare. Är du en av dem? Våra lediga tjänster
hittar du på: gislaved.se/ledigajobb
Funderar du över hur Gislaveds kommun är som
arbetsgivare? Läs om våra värderingar och titta på
filmer där några av våra medarbetare berättar om
sin vardag: gislaved.se/karriar

FÖRSKOLLÄRARE, SOCIALSEKRETERARE, EKONOM, BRANDMAN, BIBLIOTEKARIE, LÄRARE, SJUKSKÖTERSKA,
OMRÅDESCHEF, MASKINIST, KURATOR, REKTOR, OMSORGSASSISTENT, DRIFTTEKNIKER, HANTVERKARE,
HÄLSOUTVECKLARE, IT-TEKNIKER, UNDERSKÖTERSKA, ASSISTENT, INGENJÖR, KOMMUNVÄGLEDARE, TRÄD
GÅRDSARBETARE, UTVECKLINGSLEDARE, LOKALVÅRDARE, BADMÄSTARE, BRANDINGENJÖR, UNGDOMSCOACH, NÄMNDSEKRETERARE, FRITIDSPEDAGOG, KOCK, PERSONLIG ASSISTENT, HR-KONSULT, KONST
INTENDENT, FASTIGHETSSKÖTARE, ARBETSTERAPEUT, PROJEKTÖR, HANDLEDARE, SYSTEMFÖRVALTARE
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TÄTARE TURER
MED KRÖSATÅGEN

N

u görs en storsatsning på Krösatågen med
fler turer mellan Småland och Halland. Sedan
den 10 december går sju turer i vardera riktning,
varje vardag, inom Halland och vidare mot Småland. Dessutom blir det ännu bättre förbindelser till
och från Jönköping.
Den ökade turtätheten kommer att ge fler resmöjligheter, framförallt morgon och eftermiddag. Det
innebär att tåget i fortsättningen kommer att gå hela
vägen mellan Halmstad, med stopp bland annat i
Smålandsstenar, Reftele och Värnamo vidare mot
Nässjö eller Jönköping.
– Vi är mycket nöjda över att denna satsning görs.
Fler turer varje dag kommer göra det lättare för
såväl arbetspendlare som för studenter, säger
Niclas Palmgren (M), kommunalråd med ansvar
för näringslivsfrågor.

Till Halmstad och vidare mot Skåne eller
till Värnamo och vidare mot Stockholm
Med Krösatågen kan du enkelt resa sträckan
Halmstad – Smålandsstenar – Reftele – Värnamo –
Vaggeryd – Nässjö/Jönköping. I Värnamo kan du
byta tåg och ta dig vidare mot Växjö, eller hoppa av
i Alvesta och gå på snabbtåget mot Stockholm.

Vi som bor i Gislaveds kommun kan även dra nytta
av den ökade turtätheten ner till Halmstad och
anslutningarna mot Skåne och Göteborg.
Den nya tidtabellen trädde i kraft den 10 december.
Fullständig tidtabell hittar du på webben, jlt.se och
hallandstrafiken.se, där du kan planera din resa.
Satsning för framtiden
Den stora satsningen på Krösatågen mellan Småland och Halland drivs i samarbete mellan Hallands
trafiken och Jönköpings länstrafik. De närmaste
tre åren investeras 15 miljoner kronor i projektet
som ska bidra till att öka resandet på sträckan
Halmstad – Värnamo – Nässjö/Jönköping.
Projektet kommer att utvärderas löpande under
perioden och blir underlag för kommande beslut
om tågtrafiken i Halland. I dag är resandet lågt,
både inom Halland och vidare mot Småland.
– Vi behöver få ett ökat resande om det ska gå tåg
på sträckan i framtiden. Satsningen på fler turer är
därför viktig och en bra möjlighet att få fler rese
närer att välja tåget, säger Amra Salihovic, chef
över avdelningen för hållbar utveckling i Gislaveds
kommun.
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SAMARBETE FÖR
MILJÖN, LÅNGSIKTIGHET OCH DIG

D

en 1 januari 2018 tas det kommunala ansvaret
för insamling och hantering av hushållsavfall
över av det kommunalförbund som Gislaved,
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner tillsammans bildat. Förbundet har fått namnet SÅM,
Samverkan Återvinning Miljö.
Syftet med ett gemensamt förbund är främst att
öka servicegraden till dig som invånare, samt att
bidra till en god miljö genom att utveckla en långsiktigt hållbar verksamhet.
Enligt EU-direktiv ska avfall hanteras enligt den så
kallade avfallstrappan, som består av fem steg, där
det översta steget är det som ger minst påverkan
på vår miljö. Genom att samarbeta kring hantering,
sortering, behandling och transporter av hushållsavfall förbättras förutsättningarna för oss i GGVVområdet att ta oss högre upp i avfallstrappan.
Samarbetet ger oss även storskalighetsfördelar
som hjälper oss att hålla nere kostnader, samt
större resurser som säkerställer att avfallsverksam
heten uppfyller ställda krav och målsättningar.
Tar över ansvaret i alla fyra kommuner
SÅM kommer utöver insamling av hushållsavfall,
även att ansvara för återvinningscentralerna i samt
liga fyra kommuner. Förbundet kommer att ha sitt
administrativa säte i Vaggeryds kommun, med

kontor i Skillingaryd, men personal kommer även
att finnas på plats ute i verksamheterna i respektive
kommun.
Så här påverkas du
De största förändringarna för dig som invånare blir
inledningsvis att du, från och med den 1 januari
2018 kontaktar SÅM istället för din kommun i frågor
som rör avfallshantering och återvinningscentraler,
att din renhållningsfaktura från och med årsskiftet
betalas till SÅM, samt att du framöver kommer ha
möjlighet att nyttja samtliga återvinningscentraler i
de fyra kommunerna.
Det håller även på att tas fram en webbplats för
SÅM, som beräknas kunna lanseras vid årsskiftet.

KONTAKTA SÅM
Besök: Centralplan 5, Skillingaryd
Telefon: 010-414 47 00
E-post: kontakt@samiljo.se
Webb: samiljo.se
Obs, samtliga kontaktuppgifter gäller från
och med den 1 januari 2018.
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Kultur tillgänglig för alla
K

ulturförvaltningens uppdrag är att kulturen
ska vara tillgänglig för alla oavsett eventuella
svårigheter. Därför finns det flera olika projekt som
underlättar för exempelvis äldre eller personer med
funktionsvariation att ta del av utbudet som finns i
kommunen.
– Att kunna nå alla som vill ta del av kultur är viktigt
för oss. Tillsammans med andra kommunala verksamheter kommer vi att fortsätta att utveckla verk
samheten för de människor som inte har möjlighet
att delta i det ordinarie kulturlivet. Det handlar om
livskvalitet, säger Magnus Jonsson, kulturchef.
Kultur i vården är ett samarbete med socialförvalt
ningen som riktar sig till kommunens äldreboenden. Eva Olsson, konstsekreterare, besöker flera av
kommunens äldreboenden en gång i månaden för
att tillsammans med hyresgästerna titta på bildkonst, skapa genom exempelvis målning eller besöka en utställning i Gislaveds konsthall. Det finns
också ett nystartat projekt på Blomstervägen –
seniordans, där hyresgästerna får tillfälle att utforska
rörelse enskilt och tillsammans.
– Samtalen kring det man ser och gör skapar gemenskap och en meningsfullhet. Jag märker att
de människor jag träffar mår väldigt bra av det här,
säger Eva.
Projektet startade på Blomstervägens demenscentrum våren 2016 efter att Eva och Mimmi Svärd,
aktiveringssamordnare på Blomstervägen, träffades och upptäckte att de tillsammans skulle kunna
erbjuda hyresgästerna en social samvaro med hjälp
av kulturen.
I november när Eva besökte Blomstervägen tryckte
man adventskort. Tolv hyresgäster lyssnade på Eva
när hon berättade hur de skulle trycka korten och
efter att ha delat ut färg, papper och
svampar började de att skapa kort.
Ethel Paulsson är en av hyres
gästerna. Hon gjorde adventskort till sina barn.

– Det här är jättetrevligt. Det är fin gemenskap och
jag trivs väldigt bra, säger Ethel.
Kulturunderstödd rehabilitering (tidigare kultur
på recept). Forskning visar att kulturupplevelser
aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Exempel på aktiviteter är eget skapande som
måla, tova, sy- och träslöjd, körsång, dans och
rörelser. Rehabiliteringen är ett samarbete mellan
Region Jönköpings län, kommunen och lokala
kulturaktörer.
Teater Vilja vänder sig till ungdomar och unga
vuxna med funktionsvariation. Verksamheten utgår
från vad gruppens deltagare vill och önskar. Under
våren 2017 hade de premiär för sin första föreställning, Sköna människor – ett persongalleri. Nu
repeterar de för sin andra föreställning, Våga leva!
som bygger på deltagarnas egna berättelser om
vad som ger kraft och mod att våga leva.
– Vi fikar, umgås och framförallt skapar tillsammans.
Genom drama, rörelse, musik och texter bygger vi
upp en föreställning som vi visar för publik, säger
Alexandra Linder, dramapedagog som tillsammans
med Lotta Rudolfsson, speciallärare leder teatergruppen.
Alexandra berättar att när hon frågar deltagarna
varför de kommer till Teater Vilja svarar många att
det är skönt att komma till en sådan trygg grupp
och en aktivitet som gör att man kan få vara den
man är och glömma bort de utmaningar man har i
sin vardag.
– Vi märker på deltagarna att verksamheten är
viktig. De lär känna nya vänner och får prova på
att byta roller för en stund, säger Alexandra.
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Boken kommer är en biblioteksverksamhet som
har funnits i många år. Till de personer som inte
kan ta sig till biblioteket åker bibliotekarien Tina
Kolström hem och lämnar de böcker personen
önskar låna. Tina berättar att låntagarna är övervägande positiva till tjänsten.
– En del har specifika önskemål om vilka böcker
de vill ha när de ringer till mig och andra låter mig
välja åt dem. Vid hembesök brukar de också återkoppla till mig vilka böcker som varit bra och vilka
som varit dåliga. Efter ett tag brukar jag lära mig
ungefär vilken bok som fungerar för vilken person,
säger Tina Kolström.

PÅ GÅNG
Funkisdisco och karaoke
Dansa, sjung karaoke, träffa nya och
gamla vänner i Stora salen, Glashuset
31 januari kl. 17 – 19.
Teaterföreställningen Våga leva!
Stora salen, Glashuset 18 april kl. 17.
Kontakt: 0371-814 31 eller
kulturplatan@gislaved.se

HUR MÅR GISLAVEDS KOMMUN?

D

et har på senare år talats mycket om vår miljö,
vår planet, och hur vi behöver skapa ett mer
hållbart samhälle och värld. Amra Salihovic är chef
på kommunens avdelning för hållbar utveckling.

Hur mår egentligen Gislaveds kommun?
Generellt sett mår kommunen bra. Fler har arbete
och sysselsättning, många nyanlända går ut i arbete
eller studier efter avslutad etablering. Brukarunder
sökningar visar att vi ligger bra till vad gäller tillgäng
lighetsarbete och äldreomsorg. Det vi dock har
kunnat se är att vissa grupper i kommunen har det
lite svårare på vissa områden. Till exempel ser vi att
otryggheten och den psykiska ohälsan ökar framför
allt bland unga tjejer och kvinnor, samt att det finns
barn i kommunen som lever i ekonomiskt utsatta
hushåll. När det kommer till vårt miljö- och klimatarbete har vi ett högt utsläpp av växthusgaser, även
om vi har en minskande trend. Däremot gör vi fram
steg med att öka användningen av fossilfria drivmedel som biogas och biobränsle. För att kunna
nå målen om minskad klimatpåverkan behöver vi
bland annat genomföra åtgärder på transportsidan
och satsa mer på förnybar energi.
Hur kan kommunen bidra?
Kommunens verksamhet kan påverka hållbarhets
arbetet på många olika sätt. Som en stor arbetsgivare kan vi påverka genom att till exempel arbeta
för att våra anställda ska få ett hållbart arbetsliv
bland annat genom att jobba hälsofrämjande och
möjliggöra en bra balans mellan arbete och privatliv. Kommunen är också en leverantör av många

olika välfärdstjänster som skola, vård, omsorg och
kultur. De tjänsterna behöver vara tillgängliga för
alla våra kommuninvånare, vilket vi arbetar med och
försöker förbättra kontinuerligt. Ett viktigt uppdrag
som kommunen har är att vara samhällsbyggare
med utmaningen att göra det hållbart. Vi behöver
bygga samhället på ett sätt som inte äventyrar
kommande generationers möjligheter till ett gott liv.
Hur står sig Gislaveds kommun jämfört med
kommunsverige i genomsnitt?
Vi har ett väldigt väl utvecklat systematiskt miljö
arbete och vi har kommit långt med att utveckla
nya sätt att arbeta för en socialt hållbar utveckling.
Vad gäller metoder och arbetssätt tycker jag att
Gislaveds kommun tagit många nya spännande
grepp som ligger i framkant. I och med att det görs
ett noggrant kartläggningsarbete vet vi också var
våra utmaningar finns och det skapar goda förutsättningar för oss att fortsätta bedriva ett bra arbete
för en hållbar utveckling.
Vilka tips skulle du vilja ge våra invånare?
Det är en gemensam utmaning att bygga ett hållbart samhälle. Alla behöver ta sitt ansvar, så fundera
över vad just du kan göra annorlunda. Kanske börja
källsortera, åka mer kollektivt, äta vegetariskt en
eller flera gånger i veckan. Kanske gå på språkcafé,
träffa nya människor och få dem att känna sig mer
delaktiga, eller lova dig själv att din nästa bil kommer
att vara en elbil? Börja smått och utifrån dina förut
sättningar och glöm inte att alla bidrag räknas –
stora som små!
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LINGONPANNACOTTA
– ETT VINNANDE RECEPT
F

örra året vann Gislaveds Gymnasium Lejonkampen. Det är en matlagningstävling för elever
som läser restaurang- och livsmedelsprogrammet
vid gymnasieskolor i hela Småland. Från Gislaved
ställde man upp med en trerätters meny kompone

rad av eleverna Michelle Tapio Teir, Sanna Nguyen
och Johannes Adolfsson. Här delar Johannes med
sig av sin prisbelönta efterrätt lingonpannacotta
med kanelmousse och mandelcrunch.

LINGONPANNACOTTA
6 portioner

Gör så här:
1.	Skär vaniljstången och skrapa ut fröna, lägg
frön och stång i en liten kastrull tillsammans med
1 dl socker och lingonen. Koka till önskad smak.
Sila sedan bort vaniljstång och lingonskal.
2.	Häll grädde, socker och stevia i en kastrull och
sätt på medelvärme tills sockret har smällt, tillsätt
lingon och rör ihop och ha kvar på låg värme.
3. Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten.
4.	Tillsätt gelatinet till resten av pannacottablandningen. För sedan över blandningen i en kanna
och häll upp i glasen. Låt stå i minst 2 timmar
eller tills den har stelnat.

Ingredienser:
4 dl grädde
3 msk socker
1 tsk stevia
2 gelatinblad
2 dl lingon (frysta)
1 dl socker
¼ vaniljstång
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KANELMOUSSE
Ingredienser:
3 dl + 1 dl vispgrädde
100 gram vit choklad
1 st ägg
2 st kanelstänger
1 tsk malen kanel

MANDELCRUNCH
6 portioner

Gör så här:
1.	Koka 1 dl av grädden tillsammans med kanelstängerna på låg värme tills grädden tjocknar.
Ta ut kanelstängerna och låt sedan svalna.
2.	Smält choklad över ett vattenbad så att det
precis smälter, rör med en gaffel för att få bort
eventuella klumpar.
3.	Häll resten av grädden i en bunke och vispa
löst, häll i den tjocka grädden och vispa sedan
till önskad konsistens.
4.	Knäck ägget i en liten skål och vispa lite med en
gaffel, tillsätt sedan ägget till chokladen under
kraftig omrörning.
5.	Vänd i vispgrädden och den malda kanelen.
Ställ kallt tills den tjocknat. Om den är lös kan
man vispa upp den med en ballongvisp.

Gör så här:
1.	Strö sockret i en stekpanna och sätt den på
hög värme tills sockret smält, var noga med att
det inte bränns.
2.	Häll i de hackade mandlarna och eventuellt en
matsked smör.
3.	Ta av från värmen och häll över på ett smörpapper och lägg på en kall yta.
4.	Hacka eller krossa crunchen och använd som
garnityr till desserten.

Ingredienser:
100 gram socker
75 gram hackade mandlar
(1 msk smör)

FRÅGA PÅ STAN … OM DU FICK GE VEM SOM HELST EN NYÅRSKYSS –
VEM SKULLE DU VILJA KYSSA OCH VARFÖR?

För hon är mitt liv.”
” Min fru!
Mahmoud Salhani, Anderstorp

 gammal kärlek från Köpen”En
hamn, det vore trevligt.”
Anne, Reftele

och Martinus, för att de

”Marcus
är så söta!”

Baneen Al Lami, Gislaved
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Gislaved Energi har
fokus på miljön

E

tt av kommunens bolag är Gislaved Energi
Koncern AB som är indelat i två dotterbolag,
Gislaved Energi AB och Gislaved Energi Elnät AB.
Många människor vet om att vi producerar och
handlar med el men det är inte lika många som
känner till att det bara är en del av vår verksamhet,
berättar vd:n Hans Brunström.
Verksamheten är bred med bland annat ansvar för
drift- och underhåll av elnätet, elhandel, produktion
och distribution av fjärrvärme, produktion av el
via vattenkraft, gatubelysning och energitjänster.
Energitjänster avser exempelvis utbyggnaden av
laddstolpar för elfordon, energiöversyn och solcellsanläggningar. Företaget äger också två solcellsanläggningar och är delägare i vindkraftverket
Klämman Vind.
– Vi vill vara kundens naturliga och miljövänliga val
för klimat- och energilösningar, säger Hans. Miljöarbetet går som en röd tråd genom hela vår verksamhet, inte minst när det gäller gatubelysningen.
Tillsammans med kommunen byter vi löpande ut
belysningen till mer energieffektiva och miljövänliga
alternativ.
Gislaved Energi har delat upp sitt miljöarbete i två
delar, att sänka sin egen miljöpåverkan och att
hjälpa sina kunder att bidra till en bättre miljö. Källan
till all el man säljer är 100% förnybar. Det innebär att
det är en källa som inte bara förbrukas, utan finns
mer eller mindre obegränsad som sol-, vind- och
vattenkraft samt energi från biobränsle.

GISLAVED ENERGI
Mårtensgatan 27, Gislaved
0371-58 91 00, info@gislavedenergi.se
0371-58 91 20 (vid akuta ärenden)

Fjärrvärme är en klimatsmart uppvärmning som
bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje hus har en egen värme
källa. Det varma fjärrvärmevattnet distribueras via
rör i marken till den fjärrvärmecentral som finns i
kundens fastighet. Ekonomiskt stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet har gjort att
utbyggnaden av fjärrvärme växer i kommunen. I
oktober invigdes sammankopplingen av fjärrvärme
näten i Gislaved och Anderstorp och utbyggnaden
fortsätter.
– Utbyggnaden av fjärrvärmenätet är väldigt positiv.
Genom den bidrar vi till en hållbar miljö, då utsläpp
från fossila bränslen minskar. Det är helt i linje med
kommunens miljömål, säger Hans.
– Vi har en hög kundnöjdhet vilket är ett gott betyg
som vi ständigt arbetar för att uppnå, säger Hans.
Det lokala arbetet är viktigt, med närhet till service.
Våra ledord är Närmare, Enklare och Snabbare.
För att stötta föreningslivet i kommunen har bolaget
en sponsringsverksamhet till föreningar med
ungdomsverksamhet. Som elkund kan du köpa
Klubb-El för att sponsra din lokala favoritklubb.
Det kostar inget extra utan innebär att Gislaved
Energi ger klubben 100 kr per år för varje tecknat
avtal inom dess avtalsperiod.
I koncernen Gislaveds Kommunhus AB ingår förutom
Gislaveds kommun fyra kommunala bolag: Gislaved Energi
Koncern AB, Gislaved Näringsliv AB, AB Gislavedshus och
Gisletorp Lokaler AB. I detta och kommande nummer av
kommuntidningen kommer de att presenteras.

13

PRODUCERA DIN EGEN SOLEL!
F
ör många fastighetsägare är elkostnaden en
stor del av driftkostnaden. Genom att installera
solceller sänks de löpande energikostnaderna
samtidigt som du påverkar miljön positivt. Sol
energin avger ingen koldioxid eller andra utsläpp
som påverkar atmosfären.
– De senaste åren har priset på solcellssystem
minskat kraftigt och idag kan en investering för ett
villatak vara återbetald på 10 – 13 år om taket har
ett bra söderläge, säger Jan-Ove Rickardsson,
energi- och klimatrådgivare för Gislaveds och
Gnosjö kommuner.
Den solinstrålning som når jorden kan enkelt omvandlas till energi i form av både el och värme.
Installationerna är enkla och går att koppla ihop
med andra system som exempelvis värmepump,
pellets- eller vedeldning. Vid de tillfällen då elen
som dina solceller producerar inte räcker för att
täcka dina behov köper du den el du behöver av
din elleverantör. Producerar dina solceller mer el
än du använder, kan du lagra överskottsenergin i
batterier eller sälja den till ett elbolag.
Jan-Ove berättar att en investering i solceller har en
livslängd på 25 – 30 år och att den oftast är mer eller
mindre självgående. Kostnaden för ett komplett
solcellssystem för en villa är runt 18 000 – 23 000 kr
per installerad kilowatt (kW), beroende på storlek
och val av system. Genom ett statligt investerings
stöd kan du få tillbaka 30% av dina investeringskostnader. En yta på ungefär 7 kvadratmeter i
söderläge producerar ungefär 900 – 1 000 kilo
wattimmar per år.

– Ska du byta tak på din villa? Fundera på om du
ska lägga något annat än tegel. Idag finns effektiva
tak med integrerade solceller, säger Jan-Ove.

VILL DU VETA MER?
Kontakt:
Jan-Ove Rickardsson, energi- och
klimatrådgivare, 0370-33 10 93,
jan-ove.rickardsson@gnosjo.se

För- och nackdelar
… med solenergi:
+	Minskad miljöpåverkan, ger inget utsläpp
eller farliga avfall.
+ Bränslet är gratis och en oändlig resurs.
+	Solpanelerna är tysta och kräver nästan
inget underhåll.
+ Fungerar även vid strömavbrott.
+	Enkel installation och minimalt underhåll.
+ Du kan tjäna pengar på din överskottsel.
– Hög investeringskostnad.
–	Ojämn elproduktion, producerar ingen el
på natten och mycket lite under vintern.
– Vädret påverkar effektiviteten.
–	Tillverkningen av solceller är energi
krävande.
– Solcellerna tar stor plats.
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NÄRINGSLIVET OCH KOMMUNEN
I SAMARBETE – för en bättre kommun
”I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företags
klimatet vilket förutsätter en fördjupad samverkan
med näringslivet. Kommunen stödjer näringslivets
behov av rörlighet för kompetens och transporter på
ett hållbart sätt genom att utveckla infrastrukturen.”
Denna beskrivning är ett av målen som finns i
kommunfullmäktiges styr- och budgetdokument
och sträcker sig mellan 2017 – 2021. Mot denna
bakgrund har kommunen och näringslivet startat
ett fördjupat samarbete där målet är att företagsklimatet i Gislaveds kommun ska vara bäst.
14 punkter till förbättring
Gislaveds kommun har velat få reda på vad företagen önskar av kommunen för att näringslivet
ska bli ännu bättre. Under våren hölls därför en
näringslivsdialog, i form av en workshop, där representanter från näringslivet bjöds in. Mötet
mynnade ut i en 14 punkter lång aktivitetslista som
kommunen och Gislaved Näringsliv AB, GNAB,
tog på sig att genomföra. Några av punkterna
handlar om en förbättrad kommunal service, och
är redan genomförda. Ett exempel är ”en väg in”,
där ett företag erbjuds en kontaktperson inom
kommunen för samtliga sina företagsärenden,
istället för att företaget behöver ha kontakt med
flera olika personer. Från och med den 1 januari
2018 kan vissa typer av bygglov erbjudas snabbare till såväl företagare som invånare genom
”bygglov över disk”.
Under 2018 kommer det även att ske fler besök
hos olika företag i kommunen. Syftet är att kommun
direktörens ledningsgrupp ska lära sig mer om före
tagens verksamheter och utveckla relationen mellan
kommun och näringsliv.
Platsen Gislaveds kommun ska bli mer attraktiv
Bland de 14 punkterna finns det också ett par som
berör Gislaveds kommun som plats, och hur den
kan bli mer attraktiv. En punkt handlar om att öka
byggandet av bostäder i kommunen, såväl av det

kommunala bostadsbolaget AB Gislavedshus,
som av privata aktörer. En handlingsplan kommer
att tas fram för detta.
Dessutom behöver Gislaveds kommun upplevas
som en mer attraktiv plats att bo och arbeta i samt
att besöka. Om kommunen, som plats, upplevs
som attraktiv kan det bli en motor för ett välmående och brett näringsliv. Under vårens workshop
kom man även fram till att man måste stärka bilden
av platsen Gislaveds kommun. Det har mynnat ut
i ett behov av att ta fram ett platsvarumärke. Vad är
platsen Gislaveds kommun? Hur vill vi uppfattas i
framtiden? På vilket sätt är vi unika? Vad är våra
styrkor? Hur pratar vi om Gislaveds kommun som
plats? Hur skulle vi istället kunna prata om den?
Med hjälp av, bland andra, dessa frågor kommer
ett platsvarumärke för Gislaveds kommun att
mejslas fram.
Läs mer om samarbetet med näringslivet på
gislaved.se/naringslivssamarbete
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Gör så här:
Leta reda på minst tjugo stycken ”vinterord”
som gömmer sig i flätan. De är minst fyra
bokstäver långa.
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Skicka in ditt svar senast 31/3 2018
Du kan posta ditt svar till: Gislaveds kommun,
Kommunikationsfunktionen, 332 80 Gislaved
Märk kuvertet med ”Kommuntidning”.
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Orden går att finna både horisontalt, vertikalt
och diagonalt. De skrivs både fram- och bak
länges. Ett tips, vissa ord är sammansatta.
Lycka till!

Du kan även e-posta de rätta orden till:
kommuntidning@gislaved.se
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Vi drar tre vinnare som
får varsitt fint pris.
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Kom ihåg att ange namn
och postadress!
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Vinnarna av förra ordflätan:
– Petra Machová, Gislaved
– Per-Arne Thunberg, Gislaved
– Karina Persson, Hestra

<<

VISSTE DU ATT...
…onsdag den 17 januari arrangeras kulturtinget
för andra gången? Var med och bidra till utveck
lingen av kulturlivet i kommunen! Läs mer på:
gislaved.se/kulturtinget

…vecka 17 är det kulturvecka? Verksamheter i
kommunen anordnar aktiviteter som konserter,
film, dans, workshops, teater och fika. Det finns
något för alla!

…en fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring? Du bör ha en på varje våningsplan
och kontrollera batteriet regelbundet. Läs mer
om brandrisker hemma på: dinsakerhet.se

…en vinterklädd person klarar kylan i vattnet i
upp till 15 minuter innan grip- och reaktionsför
måga börjar påverkas? Testa isens tjocklek med
en ispik innan du ger dig ut. Glöm inte isdubbar!

