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En del av att vara människa är att 
fundera över framtiden. Över den tid 
som ännu inte varit. 

Just det faktum att framtiden ännu 
inte har varit, gör att vi kan förhålla 
oss till den lite annorlunda än vad vi 
kan göra till annan tid. 

Framtiden är dock inte den enda tid 
vi har att förhålla oss till. Vid sidan 
om framtiden talar vi om både dåtid 
och nutid som två andra och viktiga 
tidsformer. 

Dåtiden eller historien, är den tid som 
föregår vår egen tid och som vi till 
viss del själva kan minnas. I minnet 
finns viktiga händelser och skeenden 
ur vår egen historia. Minnet kan vara 
bedrägligt, men skänker oss likväl 
både stunder av glädje och av sorg 
och saknad. 

Nuet, den tid som är just nu, den får 
vi i någon mån acceptera. Den inne-
håller så många skeenden som vi 
inte kan påverka och som är utanför 
vår kontroll. Samtidigt vet vi alla att 
det är just i nuet som vi faktiskt kan 
förändra våra och andras liv. I den tid 
som redan varit, i historien, är det för 
sent. Den kan vi inte ändra på. 

Men i nuet kan vi ta vårt ansvar som 
människa, vi kan utföra de handlingar 
vi har förmåga till och därmed faktiskt 
påverka både våra egna och andra 
människors liv. 

Här finns en koppling till framtiden.

Framtiden kan vi både hoppas på och 
frukta. Vi kan tänka oss en framtid 
som ser annorlunda ut än nuet. Detta 
kan vara något vi strävar efter eller 
längtar till, men det kan också vara 
något vi är rädda för och fruktar. Vi 
har väl alla längtat till en varm och 
solig sommarsemester. Just nu, i 
december när jag skriver detta, är det 
många av oss som både drömmer om 
och längtar till en vit jul. 

Många av oss är bär säkert också 
på någon form av oro för framtiden. 
Det kan handla om pengar, exempel-
vis om huruvida pensionen kommer 
att räcka. Det kan också handla om 
sjukdomar som riskerar att drabba 
både oss och våra närstående. Vi kan 
ha realistiska tankar om framtiden, 
medan tankarna ibland mer kan ha 
karaktären av drömmar eller till och 
med mardrömmar. 

Men det som är gemensamt för alla 
våra framtidsfunderingar är att de 
gäller händelser som ännu inte har 
hänt. Vi kan hoppas eller frukta att de 
kommer att ske. Men i hoppet och i 
fruktan måste vi inse att de ännu inte 
har skett. Och inte heller kommer in-
träffa, utom om vissa omständigheter 
inträffar som gör att det vi hoppas på 
eller är rädda för uppfylls. Genom vårt 
sätt att agera har vi människor den 
unika förmågan att påverka händelser 
och skeenden så att det vi hoppas på 
faktiskt kommer att ske. Vi kan, på 
samma sätt, motverka att det vi fruk-
tar, kommer att inträffa. 

För mig är det just denna insikt om 
människans förmåga att faktiskt på-
verka framtiden, som gör att jag på 
samhällsnivå tycker att politik är vik-
tigt och att politiker på alla nivåer ut-
för ett oerhört viktigt uppdrag. Jag är 
ju inte själv politiker utan en kommu-
nal tjänsteman. I mitt uppdrag ingår 
att ge politiker underlag för beslut om 
hur framtiden ska se ut i vår kommun. 
En framtid som vi medborgare kan 
hoppas på och längta till. Utan rädsla.  

Dessa politiska beslut tas ju ”nu”! Och 
nuet kännetecknas av både handlings-
frihet och möjligheter. Det är i nuet 
vi kan ta beslut som gör att fram-
tiden blir den vi hoppas på och inte 
den vi fruktar. Och i nuet kan vi ofta 
ta hjälp av historien, av dåtiden, för 
att de beslut vi tar om framtiden ska 
vara både så förståndiga och kreativa 
som möjligt, utifrån den framtid vi 
vill skapa. På så sätt binds framtiden 
samman med både nuet och historien. 
Detta gäller för Sävsjö kommun, men 
också i våra egna liv, och för var och 
en av oss.

Jan Holmqvist 
Kommunchef
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Med några månaders arbete 
som gatuchef är Tomas Lundin 
ännu inte riktigt varm i kläderna 
men är på god väg att bli.

-Det är väldigt mycket att sätta 
sig in i och det är många sam-
arbetspartners jag ännu inte 
har träffat, säger han. 

-Men alla är så tillmötesgående 
och hjälpsamma. 

Som gatuchef har man många 
ansvarsområden. Barmarksun-
derhåll, Sävsjös trädgård, par-
ker och grönområden, lekpar-
ker, projektering av nya gator 
och vägar, skötseln av kommu-
nens skogsmark och VA-frågor. 

Och så snöröjningen förstås. 
Det är en service som berör i 
stort alla kommuninvånare och 
något som många har en åsikt 
om. 

-Vi snöröjer ju i en viss ordning. 
Vi börjar med centrum och fort-
sätter ut i ytterområdena. Alla 
gång- och cykelvägar ska vara 
snöröjda inom 16 timmar. 

-Det är en svår avvägning när 
man ska snöröja eller inte snö-
röja. Det kostar cirka 300 tusen 
kronor för en snösväng och vi 
har budget för sju. Så det gäl-
ler att ha is i magen ibland och 
vädret kan slå om snabbt. 

Tomas har bland annat en 
bakgrund inom industrin och 
har även jobbat som enhetschef 
inom Sävsjö kommun och som 
chef på Samhall i Nässjö och 
Vetlanda. När han fick frågan 
om att bli gatuchef tvekade han 
inte.

-Jag ser det som en stor utma-
ning.

Porträttet

Tomas Lundin
3 snabba med
Är jobbet som gatuchef som 
du trodde?
-Ja, och lite till. Vi jobbar nära 
människors vardag och folk 
rycker olika om samma åtgärd. 
Därför är det viktigt att berätta 
varför vi gör som vi gör. 

Vad är roligast?
-Det är den stora variationen. 
Allt ifrån samtal om otömda 

papperskorgar till byggmöten 
om stora projekt. Det är en 
stor spännvidd på arbetsuppgif-
terna. 

Hur många medarbetare har 
du?
-Med säsongsanställningar är 
det som mest 40 medarbetare. 

Tomas Lundin bor i Nässjö tillsammans 
med fru och barn. 

På sin fritid gillar han att träna. 
Så det blir en hel del mountainbike, 
utförsåkning och golf. 

Jobba som gatuchef
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Under denna mörka årstid tänder vi 
allt fler ljus i våra hem. 

Men visste du att du inte får slänga 
utbrunna värmeljus i den vanliga 
återvinningen utan att de ska tas 
med till återvinningscentralen i 
Flishult. 

Eller så kan du lämna dem i de 
särskilda lådor som finns på Coop 

och ICA i Sävsjö, Tempo i Stocka-
ryd, affären i Rörvik och Hemköp i 
Vrigstad. 

Lådorna töms av Smörblommans 
Café och Hemslöjd i Stockaryd som 
renas ljuskopparna och delar upp 
materialet i tre delar. De färdigren-
sade värmeljuskopparna lägger 
man i en särskild hög för att de 

sedan ska plattas ihop och kunna 
skickas för aluminiumåtervinning. 
Den lilla metallplattan som veken 
är fäst vid läggs för sig och går 
till metallåtervinning. Slutligen tar 
man hand om stearinet och efter-
som allt ska återanvändas smälter 
man ner det och tillverkar tänd-
rullar och säljer i Smörblommans 
butik.

Värt att veta
Lämna dina utbrunna värmeljus till Smörblomman!

• 7000 insamlade ljusbehållare  
 motsvarar en hel cykel.

• Återvinning av ett enda utbrunnet 
 värmeljus ger lika mycket energi 
 som behövs för att driva en
 bärbar dator i ett dygn. 

• 1 kilo aluminium räcker till mer än 
 70 läskburkar. 

• Aluminium kan återvinnas gång på  
 gång. 

Hämta sandpåsar    
Vet du att du kan hämta sandpåsar och själv 
sanda din trappa eller trädgårdsgång när det halt 
och isigt? Påsarna finns att hämta i mataffärerna 
i alla tätorter, på vårdcentralen i Sävsjö och i 
Kommunalhuset. 

Om värmeljusen återvinns rätt så kan värdefullt aluminium återanvändas. 
Om man använder återvunnen aluminium jämfört med nytt material sparas 95 procent energi. 

Visste du att...



6 | tillsammans - om Sävsjö kommun. Januari 2019

– Arbetet med att göra förskolorna 
giftfria påbörjades med en förstudie 
i januari 2018, där. Konsulterna på 
Kemikalieklok undersökte samtliga 
förskolor. Jag är glad över att pro-
cessen har varit effektiv. Vi såg ett 
behov, samlade in information, sam-
verkade över förvaltningsgränserna 
och tog fram en handlingsplan. Allt 
detta på mindre än ett år, säger 
Veronika Johansson, miljö- och håll-
barhetsstrateg.

På frågan i vilken del av förskolan 
detta passar in på, svarar hon:

– Den gröna och barnvänliga. Men 
även den inkluderande eftersom vi 
skapar en arbetsmiljö där alla kan 
vistas.

Satsningen på giftfria förskolor 
förklarar Veronika Johansson med 
att barnen är extra mottagliga och 
känsliga när de växer och utvecklas. 
Exponeringen blir extra stor för en 
liten kropp.

Förstudien visade bland annat att 

utbildning behövdes och här fram-
kom också vikten av att jobba 
kommunövergripande. Utbildningen 
genomfördes i september och 
samtliga förskolepedagoger, med-
arbetare från kost-och städenheten 
och myndighetsförvaltningen var 
inbjudna. För giftfria förskolor är 
inte enbart en fråga för förskolor 
utan en kommunövergripande fråga 
där man frågade sig ”Vad serverar 
vi för mat? Hur renoverar vi? Hur 
bygger vi? 

– Medarbetare från olika förvaltingar 
arbetade fram en handlingsplan, 
som antogs i kommunstyrelsen i no-
vember. Nu ska vi jobba utifrån den 
och arbeta fram riktlinjer och olika 
aktiviteter på detaljnivå, berättar 
Veronika och kommer in på några 
exempel på leksaker som är olämp-
liga och som ska slängas.

– Hälften av alla förskoleavdelningar 
använder gammal elektronik som 
leksaker, exempelvis mobiltelefo-
ner. Plastleksaker inköpta före 2008 

har vi fokus på, eftersom det kom 
strängare regler då. Allt innan dess 
ska bort! Men jag vill även nämna 
något positivt. Alla barn äter på 
porslinstallrikar istället för plast.

Veronika resonerar kring vilka 
utmaningar vi står inför:

– Vi har en bra bit kvar innan vi nått 
vårt mål med giftfria förskolor. Det 
som kommer ta längst tid är ex-
empelvis fastighetssidan. Det krävs 
ekonomi, tid och kunskap kring de 
material vi bygger in i förskolan. 
Men det finns en hög medvetenhet 
och vilja idag, så jag ser det hela 
positivt.

Satsning på

FAKTA
En ny utvecklingsstrategi 
”Utvecklingsstrategi 2016-2022 
för Sävsjö Kommun med sikte  
på 2030” antogs av avskrivning  
ikommunfullmäktige 2016.

Förskolebarnens arbetsmiljö 
består av farliga kemikalier.
Det är plastleksaker, kemika-
lier i möbler och elektronik. 
Barn utforskar sin omgivning 
genom att smaka och suga på 
saker. Det gör dem extra 
utsatta. Vissa ämnen är hor-
monstörande och kan påverka 
barnens utveckling negativt. 
Sävsjö kommun satsar därför 
på att göra förskolorna fria 
från gifter.

giftfria förskolor
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Välkommen 
att kontakta oss!

Njudung Energi    Box 172    576 24 Sävsjö     Telefon 0383-76 38 00 
Besöksadress: Smedgatan 40    info@njudung.se    www.njudung.se
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8 april
23 april
6 maj
20 maj
3 juni
17 juni
1 juli
15 juli
29 juli
12 augusti
26 augusti
9 september
23 september
7 oktober
21 oktober
4 november

Grovsopshämtningar 

Sävsjö kommun 2019 

Boendeområden:

Nordost (NO)- Sävsjö 

Bjännesby, Femtinge, Forsa, Grimsholm, Komstad, Mäjensjö, Skrapstad, Vallsjöbaden, Hultagård 

Nordväst (NV) - Vrigstad 

Bjärkaryd, Holkaryd, Horvesryd, Hylletofta, Lämmarp, Nordanskog, Norra Boda, Norra Ljunga, 
Rickelstorp, Stenshult, Åkaköp 

Sydost (SO) - Stockaryd 

Stockaryd, Björnhult Burseryd, Eskilstorp, Hjärtlanda, Häggatorp, Hjärtnäs, Hultsjö, Ormestorp, 
Lommaberg, Nässja, Rosen, Skepperstad, Stigåsa, Svältestorp, Örsby 

Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

4, 27 2, 30 29 1, 30 2, 30 30 2 

Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

18 18 15 15 17 15 12 16 14 13 16 

Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

5 4 3 2 3 2, 31 3 1, 31 3 

Sydväst (SV) - Rörvik 

Allgunnaryd, Applehult, Bjärkanäs, Bodaryd, Båreskalla, G:a Hjälmseryd, Hetseryd, Hökhemmet, 
Kännestubba, Lövshult, Målen, Släthult, Uggleryd, Äpplaryd, Lammhult 

Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

19 19 16 16 18 16 13 17 15 14 17 

Behöver du hjälp att 
sortera rätt? 

Ladda ner Sopkollen! 
Finns som app eller på nätet, 

sopkollen.se

Grovsopshämtningar 
Sävsjö kommun 2019
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Tömning av trädgårdskärl 
i Sävsjö kommun 2019.
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Med FN:s globala mål som 
grund har Njudung Energi 
formulerat sin företagsvision. 
Tillsammans med medarbeta-
re, entreprenörer och kunder 
ska visionen visa vägen i be-
slutsfattning och styrning.

- Vi vill att alla i företaget ska 
fundera innan de tar beslut. Är 
detta hållbart för framtiden? 
säger Njudung Energis VD, Ola 
Rosander. Vi vill också skapa en 
vi-känsla, genom att utveckla 
vårt samarbete inom bolaget, 
men också externt. Att skapa en 
hållbar framtid är allas ansvar.

Njudung Energi har redan idag 
ett utpräglat hållbarhetstänk i 
alla sina olika verksamheter. Det 
handlar om allt från elbilar och 
lokalt producerat elkraft till optisk 
sopsortering och en väl utvecklad 
verksamhet för att ta emot farligt 
avfall.

- Att vi på många sätt redan idag 
lever efter vår vision är verkli-
gen inte en anledning att sluta 
utvecklas, säger Ola Rosander. 
Det finns fortfarande mycket att 
göra och vi vill hela tiden jobba 
för ännu bättre hållbarhet, såväl 
miljömässigt som socialt och 
ekonomiskt. 

Vi på Njudung Energi erbjuder ser-
viceavtal till dig som är villakund. 
Kontakta oss för ett kostnadsfritt 
besök där vi tillsammans går ige-
nom hur just din central fungerar 
och hur du sköter den på bästa 
sätt. Ring oss på 0383- 76 38 00 
eller skicka e-post till info@nju-
dung.se så hör vi av oss vi dig och 
berättar mer. 

Ett värmesystem är en stor inves-
tering, väl värd att ta hand om. 
En väl underhållen anläggning kan 
fungera felfritt i många år. Så, vet 
du hur din värmecentral mår?

Du som har fjärrvärme vet hur 
bekvämt det är. Dessutom bidrar 
vi tillsammans till en bättre miljö 
genom att minska de totala utsläp-

pen av växthusgaser. Fjärrvärme 
ger dig ett lägre elbehov jämfört 
med elbaserad uppvärmning, och 
på så vis högre marginal på elservi-
sen om du skulle vilja ladda en elbil 
i framtiden. 

Serviceavtal till din fjärrvärme

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid

Grovsopshämtningar 
Sävsjö kommun 2019
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Välkommen att kontakta Njudung Energi för att få det bästa elavtalet för just dig.  

- Vi finns nära dig när du behöver få tag på oss.
- Vi erbjuder lokalt producerad vattenkraft – ett hållbart alternativ!
- Du får allt på samma faktura – elhandel, elnät, VA och renhållning.  

Och fjärrvärme om du har det.

Läs mer på www.njudung/elavtal eller ring oss 0383-76 38 00.

Ny design
Våra soppåsar är gjorda av 70 procent återvunnet material. De är till för avfall och inget annat. 
Ibland får vi synpunkter på att påsarna går sönder. Ofta är förklaringen att man använt dem för att slänga  
förpackningar eller för att bära hem varor från affären. Påsarna är avsedda för avfall och det håller de för. 

För att göra det lite svårare att använda påsarna på fel sätt ändrar vi nu designen och påsarnas (både röda  
och gröna) handtag kommer inte längre att ha några öglor. 

Tack för att vi tillsammans använder våra soppåsar på rätt sätt!

Påståenden om påsar
• Använd påsarna bara till avfall. Matavfall i den gröna påsen, restavfall i den röda.  
 Förpackningar, tidningar och glas ska till återvinningsstationen. Farligt avfall lägger du i din röda  
 miljöbox. Saknar du miljöbox är du välkommen att kontakta kundservice, 0383-76 38 00.

• Ha en påse fastknuten på soptunnan bara när du behöver nya påsar.

• Påsarna ingår i ditt renhållningsabonnemang, men det betyder inte att du får 
 hamstra påsar och använda dem till annat än avfall. 

• Vi använder nästan en soppåse om dagen per person. 
 Det betyder att vi använder påsarna till annat än sopor, och det är inte ok.

• Varje år delar vi ut i snitt 310 stycken röda och 180 stycken gröna påsar  
 till varje hushåll i Sävsjö kommun. 

SÄVSJÖ
Vid Borrgatan, 
Kl. 12.00 – 13.30

12 januari
2 februari
2 mars
30 mars
4 maj
1 och 29 juni

STOCKARYD
Vid reningsverket, 
Kl. 10.00 – 11.30

12 januari
2 februari
2 mars
30 mars
4 maj
1 och 29 juni

RÖRVIK
Vid reningsverket, 
Kl. 10.00 – 11.30

19 januari
16 februari
16 mars
13 april
18 maj
15 juni

VRIGSTAD
Vid reningsverket, 
Kl. 12.00 – 13.00

19 januari
16 februari
16 mars
13 april
18 maj
15 juni

Mini-ÅVC Januari – juni 2019

Observera att du inte får lämna avfall andra tider än de som presenteras.

Vi informerar- om påsar

Elavtal för smålänningar
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Nu är det dags att söka sommarjobb igen. 
Socialförvaltningen ska anställa 300 vikarier 
till sommaren 2019. 
Vill du bli en av dem?
Precis som tidigare år har vi många intressanta tjänster i kommunens alla tätorter. En viktig nyhet är att vi 
erbjuder heltidsvikariat till alla som vill.

Om du har frågor, eller om du vill diskutera en anställning redan nu, kan du mejla till 
vård- och omsorgschef Erika Ask, erika.ask@savsjo.se

Bästa jobbet!
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3 snabba till våra nya
nämndsordförande

Hur länge har du varit politiskt 
aktiv?
– Över 35 år. 

Vad ger ditt politiska engage-
mang dig?
– Jag har en möjlighet att påverka 
och jag träffar många intressanta 
människor med olika uppfattningar. 
Det är viktigt att respektera var-
andras åsikter. Det är också spän-
nande att följa med i debatten och 
samhällsutvecklingen.

Vad gör valnämnden?
– Förbereder våra allmänna val och 
valen till EU. Vi ser till att det finns 
folk till förtidsröstningen och till 
vallokalerna. Det är också mycket 
efterarbete med att transportera 
valsedlar till länsstyrelsen. Vårt ar-
bete är styrt av Valmyndigheten och 
all rösträkning är offentlig. 

Hur länge har du varit politiskt 
aktiv?
– Nu går jag in i min tredje mandat-
period. Jag började som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden, nu 
senast ersättare där och vice ordfö-
rande i kultur- och fritidsnämnden 
och ledamot i kommunfullmäktige.  

Vad ger ditt politiska engage-
mang dig?
– Jag har alltid haft ett samhälls-
engagemang och vill vara med och 
bidra och göra nytta. Jag känner en 
stor tacksamhet till de som gått före 
och byggt vårt samhälle och jag vill 
gärna vara med och ge tillbaka för 

det som jag fått. I vår kommun är 
det nära mellan invånare och be-
slutsfattare och tillsammans kan vi 
göra det bättre för oss som bor och 
verkar här, det är inspirerande!

Vad vill du uträtta som ordfö-
rande i barn- och utbildnings-
nämnden?
– Jag brinner för att ge våra barn 
de bästa förutsättningarna så att 
de kan nå sina mål och känna sig 
trygga i skola och barnomsorg. Det 
handlar också om att se till att det 
finns resurser och en bra personal-
täthet så att man kan se varje barns 
behov och kunna möta det. 

Hur länge har du varit politiskt 
aktiv?
– Jag har varit med i politiken i  
18 år. Jag började som ordinarie 
ledamot i socialnämnden. 

Vad ger ditt politiska engage-
mang dig?
– Det är intressant och roligt att få 
vara med och lära mig nya saker. 
Alla människor har ett lika värde 
och det vill jag vara med och jobba 
för. Jag har också vuxit som män-

niska under min tid i politiken och 
lärt mig mycket. Det är viktigt att 
stå upp för de svaga i samhället. 

Vad gör socialnämnden?
– Vi har ett brett ansvarsområde. 
Det handlar om äldreomsorg, indi-
vid- och familjeomsorg, migrations-
frågor, funktionshindersomsorg och 
missbruksärenden. 

Kerstin Hvirf, (S), 
undersköterska och ordförande i 
socialnämnden.

Bengt Persson, (S), 
pensionär och ordförande i val-
nämnden

Fredrik Håkansson, (KD), 
egen företagare och ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden.
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3 snabba till våra nya Hur länge har du varit politiskt 
aktiv?
– I 16 år. Jag har varit ledamot i 
kommunfullmäktige och kultur- och 
fritidsnämnden. Och nu är det andra 
mandatperioden jag är ordförande.

Vad ger ditt politiska engage-
mang dig?
– Det är roligt och intressant, an-
nars hade jag inte hållit på i 16 år. 
Och jag ser resultat av det vi gör. 
Då blir det i sig ett kvitto på att vi 
satsar på rätt grejer för våra ungdo-
mar och föreningar. 

Vad vill du uträtta som ordföran-
de i kultur- och fritidsnämnden?
– Jag vill fortsätta att utveckla 
Hofgårdsområdet med att bygga 
ut Familjebadet, göra fler omkläd-
ningsrum och se till att våra idrotts-
föreningar får bra förutsättningar 
för sina verksamheter. Men jag vill 
också utveckla fritidsgårdarna och 
skapa lockande aktiviteter så att det 
finns något för alla unga i Sävsjö 
kommun. Det är viktigt att fortsätta 
att underlätta Kulturhusets arbete 
och stötta våra föreningar som  
jobbar mycket på hemmaplan. 

Hur länge har du varit aktiv 
politiskt?
– Sedan 2002. Har varit ordförande 
i kultur- och fritidsnämnden, leda-
mot i kommunfullmäktige och nu är 
det andra mandatperioden jag är 
ordförande i myndighetsnämnden.

Vad ger ditt politiska engage-
mang dig?
– Det ger väldigt mycket. Jag är 
samhällsintresserad och tycker om 
att ha med människor att göra. De 
allra flesta är så trevliga att disku-
tera med. 

Vad gör myndighetsnämnden?
– Vi hanterar alla bygglov, har hand 
om miljötillsynen enligt miljöbal-
ken så att vi kan lämna över en 
bra miljö till våra barn och barn-
barn. Hälsoskydd, livsmedelstillsyn 
och tillsyn över tobaksförsäljning, 
läkemedelsförsäljning och förore-
nade områden är exempel på andra 
områden som vi ansvarar för. 

Hur länge har du varit politiskt 
aktiv?
– Cirka 18-19 år. Jag började som 
ersättare i kommunstyrelsen och 
har varit ledamot i kommunfull-
mäktige innan jag engagerade mig i 
överförmyndarnämnden.

Vad ger ditt politiska engage-
mang dig?
– Jag tycker om att ta ansvar och 
engagera mig i samhället. Och jag 
önskar att fler skulle vilja vara med 
och arbeta politiskt. 

Vad gör överförmyndarnämnden?
– Nämnden har till uppgift att utöva 
tillsyn över förvaltare, gode män 
och förmyndare så att inga förlus-
ter ska uppstå för de som av olika 
anledningar inte kan förvalta sina 
tillgångar själva eller tillvarata sina 
intressen. 

Hugo Cruz (KD), 
pensionär och ordförande i 
överförmyndarnämnden

Susanne Sjögren, (S), 
Logistics Coordinator och ordfö-
rande i kultur- och fritidsnämnden

Sten-Åke Claesson, (C), 
jord- och skogsbrukare och 
ordförande i myndighetsnämnden
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Lös korsordet och få fram budskapet.
1

2
3

4
5

6
7

8

9
10
11

 1. Klimatgas som släpps ut av tex
  bilar och kolindustri och som 
 förorenar luften.

 2. Vad kan ge oss miljövänlig el?

 3. Vad kallas de djur som fiskas upp, 
 men som kastas tillbaka i havet igen?

 4. Djur äter ibland plastpåsar som 
 hamnar i havet, för att de ser ut som 
 ett geléaktigt havsdjur. Vilket?

 5. Det uppskattas att upp mot 100
 utrotas dagligen i världen, Vad?

 6. Vad står för ungefär 1/3 av vår
 klimatpåverkan, i Sverige?

 7. Något vi har gott om i Sveriges
 landskap, och som tar upp koldioxid
 och gör om till syre.

 8. Energisnåla ljuskällor.

 9. Djur som förekommer på julbordet,
 och som är starkt utrotningshotade?

10. Vad kallas världens största
 miljömanifestation?

11. Många djur är sorgligt nog 
 just det.

kryssetKlimat-

Rätt lösning 
skickas in senast den 

28 februari till: 
Sävsjö kommun 

Ywonne Gill 
576 80 Sävsjö 
eller mejlas till:

ywonne.gill@savsjo.se

1:a pris Lunch för två på Eksjöhovgårdsvärdshus
2:a pris Biobiljett
3:e pris Biobiljett
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Frank Isaksson, enhetschef  
kultur-och fritid;
– Digidel är ett nationellt projekt 
som internetstiftelsen och regering-
en ligger bakom. Det finns många 
som hamnat i en digital utsatthet. 
Äldre kan vara svåra att entusias-
mera till att använda digitala verk-
tyg. Även nyanlända saknar ibland 
verktygen. Vi märker att allt fler 
personer söker hjälp på biblioteket 
med bankärenden, försäkringskas-
san och andra vardagsnära digitala 
bekymmer.

Han fortsätter:
– Projektet är unikt. Vi försöker få 
igång sätt att använda digitala verk-
tyg på för att uppmuntra till rörel-
seaktiviteter. Kan man uppmuntra 

människor med digitala verktyg och 
appar till rörelseaktiviteter, och nå 
dem som normalt inte går på grupp-
träning eller gym, så gör vi en stor 
samhällsinsats.

Sävsjö blir en av 15 kommuner i 
Sverige som får statligt stöd för att 
stärka invånarnas digitala kompe-
tens genom projektet DigidelCenter

– Det är såklart jätteroligt, att få 
chansen att ta del av massa pengar 
för att möta ett uppdämt behov.  
Det ska bli spännande att försöka  
få ihop flera olika verksamheter  
och försöka hitta sätt att använda 
lättillgängliga teknik för att motivera 
människor till ny kunskap och nya 
aktiviteter, säger Frank Isaksson.

Många hamnar i utanförskap
Kontakt med myndigheter och fö-
retag förväntas skötas digitalt allt 
oftare. Som följd av detta finns det 
grupper som hamnar utanför då de 
inte har den digitala kompetensen. I 
januari eller februari förväntas Digi-
delcenter dra igång, fram tills dess 
letar man nu personer som kommer 
kunna jobba med projektet. Sävsjö 
kommun får hjälp med finansiering 
i två år

Sävsjö kommun får
 800 tusenför ökad digitalisering

Sävsjö kommun får ekonomiskt stöd för att öppna Digidelcenter – fysiska platser där 
kommuninvånarna ska kunna vända sig för att få hjälp med digitala tjänster och teknik.



- smarta lösningar
Samverkan

Vad är den största föränd-
ringen att vara kommunsty-
relsens ordförande idag mot 
hur det var när du började 
2000?

– Numera jobbar vi mycket mer 
med samverkan, både mellan 
höglandskommunerna och med 
kommunerna i länet. Många 
stora samhällsutmaningar 
måste helt enkelt lösas i sam-
verkan och det är bra för då 
kan vi hitta smartare lösningar 
än vi oftast gör ensamma. 

Nu har du fyra nya år som 
kommunstyrelsens ordfö-
rande framför dig. Vilka 
utmaningar ser du?

– Vi behöver hjälpa till med 
kompetensförsörjningen i 
näringslivet och i kommunen, 
skapa bra arbetsmarknadsåt-
gärder för att människor ska få 
jobb och även se till att nä-
ringslivet har goda möjligheter 
att expandera när det gäller 
lokaler och industrimark. Det är 
viktigt att förverkliga vår äld-
replan ”Livslust hela livet” och 
jobba för goda uppväxtvillkor 
för barn och unga.

En fråga som diskuteras är 
samhällets ökade digitalise-
ring. 

– Den är nödvändig och kan 
leda till mycket gott. Jag tänker 
på att man exempelvis inom 
vård och omsorg kan skapa 
mer frihet och självständighet 
genom digital teknik. Men vi 
måste också se till att människ-
or inte hamnar i ett digitalt ut-
anförskap. Där måste vi hjälpa 
till med utbildning. Rent allmänt 
har vi som bor i kommunen en 
låg utbildningsnivå, vilket också 
är en utmaning. 

Sävsjö är en kommun där 
det finns många aktiva för-
eningar. Hur ser du på deras 
roll i samhällsutvecklingen?

– Det finns många föreningar 
och byalag som gör en stor, 
ideell samhällsinsats. Vi måste 
vara rädda om dem för utan 
dem kan vi som kommun inte 
klara våra utmaningar. Jag 
tänker bland annat på att vi 
idag har en förskjutning i våra 
värderingar och där människors 
lika värde inte är lika självklart. 
Vi har bekymmer med droger 
och kan vi få med våra unga i 
en förening så är det mycket 
värdefullt. 

– Våra föreningar skapar också 
mötesplatser för alla åldrar och 
det är viktigt att människor får 
känna gemenskap och tillit till 
varandra. 

Hur tänker du om kommu-
nen som organisation?

– Vi kommer att ha mindre 
pengar de närmaste åren och 
måste arbeta ännu effektivare. 
Vi är beroende av det statliga 
skatteutjämningssystemet och 
det vore skönt med en stabil 
kontinuitet så att vi kan planera 
långsiktigt. Som alltid är skolan, 
vården och omsorgen mycket 
viktiga. Men vi måste också ha 
resurser för klimatarbete och 
kunna hantera värme och se till 
att vi alltid har tillgång till rent 
vatten. 

Den nya mandatperioden har precis inletts och det finns 
anledning att ta på sig framtidsglasögonen och se vilka ut-
maningar som väntar.
Men också att ta en titt i backspegeln och se hur det poli-
tiska arbetet har förändrats genom åren. 


