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Vår och växtkraft

Det händer 
på våren: 

Gatusopning, 
ristippar och 

bygglov.

Nytt bostadsområde och en digital översiktsplan.
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På omslaget
Emma Nordstrand är ny på posten som enhetschef för 
samhällsbyggnadsenheten på Sävsjö kommun. I denna 
nya roll arbetar hon bland annat med det nya bostads-
området Tällevad III i Sävsjö. Läs mer på sidan 4.

Denna tidning är utgiven av Sävsjö kommun.
Ansvarig utgivare: Jan Holmqvist
Produktion: Kommunikationsavdelningen
Tryck: Kalmar kuvert

Har du synpunkter på innehållet eller vill tipsa oss?
Kontakta oss gärna via telefon 0382–152 00 
eller mejla till kommunikation@savsjo.se.

Öppettider i påsk
 
Under påskhelgen har växel och reception i  
Kommunalhuset följande öppettider:

Skärtorsdag 14 april, öppet klockan 8.00–13.00

Långfredag, påskafton, påskdagen och  
annandag påsk 14–18 april har vi stängt.

Ordinarie öppettider:
Vardagar klockan 8.00–16.00  
Lunchstängt 12.00–13.00

0382–152 00

kommun@savsjo.se

Anhörigstöd: 
Stöd till dig som stödjer
Även du som ger stöd kan behöva stöd ibland. Anhörigstödjarna  
i Sävsjö kommun finns till för dig som lever nära någon som du  
stöttar och hjälper. Här kan du känna att du inte är ensam, få råd 
och tips och någon att prata med. 

Om du har en närstående  
som till exempel är långtids-
sjukskriven, har en funktions-
variation, som lever i psykisk 
ohälsa eller missbruk? Då kan 
du kontakta anhörigstödet för 
att få stöd i din roll som anhörig.  

I Sävsjö kommun finns två 
anhörigsamordnare. Jenny  
Thelander Poulsen finns till för 
dig som är anhörig till någon  
med en funktionsvariation,  
psykisk ohälsa eller beroende. 
Hon har också hand om barn 
som är anhöriga.  
– Det är en grupp som många 
kanske inte tänker på. Men 
även barn kan ju vara anhö-
riga till någon med långvarig 
sjukdom, psykisk ohälsa eller 
kanske har en närstående med 
någon typ av beroende, säger 
Jenny Thelander Poulsen. 

Hennes kollega Sara Fransén 
har hand om anhöriga till äldre. 
Hon håller med. 
– Vi stöttar även syskon, både  
de som är barn och de som har 
ett vuxet syskon med exempel- 
vis funktionsvariation eller 
psykisk ohälsa.   

I anhörigstödet kan du få 
samtalsstöd både enskilt och i 
grupp där du får träffa andra i 

samma situation. På träffarna 
som ordnas för olika grupper 
kan du få både information och 
lite distraktion.  
– Vi har flera må-bra-aktivi-
teter. Det är viktigt att bara få 
göra något trevligt för egen del 
ibland, menar Sara Fransén. 

Anhörigstödet ordnar före- 
läsningar på olika teman. Då 
bjuds kunniga personer in och 
deltagarna får information och 
tips som kan stötta dem i deras 
vård och stöd av sin anhörig. 
Det kan till exempel handla om 
demens eller hälsobalans. 
– Vi försöker snappa upp och 
göra teman kring det vi märker 
behövs. Och givetvis får man 
gärna komma med förslag, 
säger Sara Fransén. 

Till våren och sommaren  
planeras anhörigträffar med 
tema sömnsvårigheter, föräld-
ragrupper för barn som har en 
funktionsvariation eller diagnos 
och även träffar för att bara tri-
vas och ha trevligt tillsammans.  
– Vill du ha stöd och någon att 
prata med, så hör av dig! Vi har 
tystnadsplikt och dokumente-
rar inga samtal, avslutar Jenny 
Thelander Poulsen. 

Jenny Thelander Poulsen (till vänster) 
och Sara Fransén (till höger) är anhörig-
samordnare i Sävsjö kommun. 

Kontakta oss

Jenny Thelander Poulsen

Anhörigsamordnare, individ- och familje- 
omsorg samt funktionshinderomsorg.

0382–156 24

jenny.thelander-poulsen@savsjo.se

 
Sara Fransén

Anhörigsamordnare, äldreomsorg.

0382–154 83

sara.fransen@savsjo.se

I detta nummer
Sidan 3
Om du är anhörig till någon som behöver  
stöd kan du själv få råd och stöttning genom 
anhörigstödet. 

Sidan 4
Det nya bostadsområdet i Sävsjö, Tällevad III, 
kommer att kunna erbjuda hela 18 nya tomter 
för småhusbebyggelse.

Sidan 5
Så funkar det: Hur går det till när nya gator 
namnges? Läs om processen för gatunamn. 

Tycker du att tidningen ser annorlunda ut?  
Vi har gjort om den lite för att bättre möta  
de behov våra läsare uttryckt. 

Sidan 6
Aktuellt från Sävsjö kommun: Information och 
nyheter som även publicerats på kommunens 
webbplats.  

Sidan 7
Aktiviteter och evenemang: Tips om vad som 
är på gång och program för olika verksamheter. 

Sidorna 8–9
Bra att veta: På våren händer det mycket!  
Här får du tips och koll på allt från bygglov till 
ristipparnas öppettider. Klipp ut och spara! 

Sidan 10
Kommunala bolag: Information och kontakt- 
uppgifter till våra kommunala bolag.  

Sidan 11
Bilden: Börja firandet av Sävsjö 75 år med en 
tillbakablick, genom bilderna på Tunneltorget. 
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Namn för nya gator
Så funkar det

Tidningen omgjord  
efter svar i läsarenkät
I höstas bad vi dig som läsare att svara på en enkät om Tillsammanstid-
ningen och om kommunens kommunikation på vår webbplats samt i 
sociala medier. Vi har lyssnat och gjort en del förändringar som du kan 
se redan i detta nummer. 

Enkäten som publicerades i vårt höstnummer 
gick även att svara på via kommunens webbplats. 
Flera hörde av sig med intressanta svar och kom-
mentarer. 
– Vi vill verkligen tacka alla som tog sig tid 
att svara. Det är väldigt värdefullt för oss 
att veta mer om vad som efterfrågas. Nu 
har vi tagit till oss av den informationen 
och gjort en del ändringar i tidningen, 
berättar redaktör och kommunikatör Rose-
marie Engblom. 

Den nya Tillsammanstidningen är mer fak-
tabaserad. Under de olika blå vinjetterna kan du 

bland annat hitta nyheter om aktuella projekt och 
verksamheter samt fakta och guider om hur olika 
tjänster fungerar. 

Tanken är att tidningen ska ge dig som läsare 
praktisk information om det som är aktuellt.  
Det kan vara allt ifrån hur du ska klippa häck-
arna för att få god sikt i korsningar till vem du 
ska prata med om du vill hjälpa en anhörig att 

få hemtjänst.  
– Men vi ger också utrymme för att djupdyka i 

aktuella ämnen och förklara mer om hur och varför. 
Den mixen hoppas vi ska bli en trevlig läsning för 
dig, avslutar Rosemarie Engblom. 

När det ska sättas nya gatunamn 
kontaktar kommunens kart- och 
GIS-ingenjör hembygdsföreningen. 
De kommer med ett förslag som 
kart-och GIS-ingenjören lämnar 
vidare till myndighetsnämnden. 

Det är kommunens myndighets-
nämnd som beslutar om namn på 
gator och kvarter inom tätorterna 
och även vissa delar utanför dessa. 

När gatunamnen beslutats sätts 
adresser. Adresserna följer en logisk 
ordning, oftast löpande numrering, 

för att vara lätta att hitta för framför 
allt utryckningsfordon. 

När adressen är fastställd med 
gatunamn och nummer, förs den in i 
Lantmäteriets databas för adresser. 
Med någon veckas fördröjning syns 
de även hos andra myndigheter, till 
exempel Skatteverket. PostNord ger 
adressen ett postnummer. 

Mer information om vem som be-
stämmer över namnen hittar du hos 
Riksantikvarieämbetet. Gå till deras 
webbplats och sök på ortsnamn.

Du kan läsa mer om  
historierna bakom vissa  
av Sävsjös gatunamn på  
vår webbplats savsjo.se.  
Sök på odet ”gatunamn”. 

När nya bostadsområden planeras behöver gatorna och kvarteren  
förstås ett namn. Så här går det vanligtvis till när nya gator får sin adress. 

18 nya tomter i Sävsjö
Ett nytt bostadsområde håller på att växa fram i förlängningen av Femtinge-
vägen. Det är Tällevad III som med sina 18 tomter för småhusbebyggelse blir 
ett mysigt område för den som vill bygga nytt och bo med närhet till både 
naturen och till centrums bekvämligheter.

Tällevad III har ett lugnt och 
eftertraktat läge, omgärdat av 
lövskog och naturmark. En gång- 
och cykelväg kommer att binda 
ihop bostadsområdet med  
centrala Sävsjö, ett plus  
för dig som arbetspend-
lar. Många komponenter 
som tillsammans ger 
en hållbar och attraktiv 
boendemiljö!

Under första halvåret 
2022 gör kommunen omfattande 
markarbeten för att uppfylla sitt 
huvuduppdrag, det vill säga bygga 
gator och möjliggöra för drag-
ning av ledningar för vatten och 
avlopp, el och fiber. 

En hel del arbete krävs då 
Tällevadsområdet har stora höjd-
skillnader och delvis är ganska 
blött, vilket är en utmaning.   

I inledningen av arbetet togs 
en hel del skog ner och denna 
planeras att ersättas med lövträd 
så småningom. Markberedningen 
krävde också sprängning av berg. 

Femtingevägen stängdes av för 
biltrafik i januari och plane-
ras vara avstängd fram till 
mitten av maj.

Emma Nordstrand, 
samhällsbyggnadschef, ser 

med spänning fram emot det nya 
området. 
– Att skapa ett nytt bostadsom-
råde är en ganska lång process. 
Detaljplanen antogs redan 2016. 
Men nu är det roligt att följa 
arbetet och se hur området växer 
fram. Jag tror att Tällevad blir  
efterfrågat på grund av sitt läge, 
där man kan kombinera ett näs-
tan lantligt boende med närheten 
till Sävsjös utbud av service. 

Emma vill också poängtera  
att för att få till ett nytt bostads- 
område krävs samarbete. 
– Det är många människors 
arbete som ligger till grund för 
utvecklingen av området och det 
är tillsammans som gör att det 
här blir så bra, säger hon.

När markberedningen är klar 
gör Lantmäteriet en fastighets- 
bildning, det vill säga de drar 
tomtgränser och markerar ut 
exakt var de olika tomterna ska 
ligga. Vad du får bygga på fastig-
heten styrs av detaljplanen och 
på Tällevad III kommer man att 
ha möjlighet att bygga både villor 
och radhus. 

Vill du köpa tomt?
Information om tomtförsäljning, 
priser, bygglov, anslutnings- 
avgifter och tomtkö finns på vår 
webbplats savsjo.se. 

Några som redan nu kan flytta in 
på Tällevad III är de insekter och 
larver som trivs i högstubbarna 
som sparats. 
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Digital första hjälpenpå biblioteket i Sävsjö
Vill du ha hjälp av någon som visar hur du hanterar din telefon, surfplatta eller dator? Välkom-men till oss. Drop-in onsdagar mellan klockan 10.00–12.00 på biblioteket i Sävsjö. Max 20 minuter per besökare. Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse, kontakta biblioteket. 

biblioteket@savsjo.se 
0382–154 00
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Trafikverket rustar 
upp Sävsjö station
Under våren kommer Trafik- 
verket inleda arbetet med att 
tillgänglighetsanpassa Sävsjö 
station. Arbetet innebär bland 
annat att belysningen förbätt-
ras, det blir nya hissar och den 
befintliga gångbron rustas upp 
med nya trappor. 

Läs mer om tillgänglighetsan-
passningen av Sävsjö station 
på Trafikverkets webbplats: 
trafikverket.se/savsjostation

Aktuellt från Sävsjö kommun

Goda grannar i  
trygga kvarter
Grannsamverkan är ett socialt 
nätverk av grannar som håller ex-
tra uppsikt över vad som händer 
i närområdet. Målet är att öka 
trivsel och trygghet för de boen-
de genom att minska risken för 
brottslighet, bränder och olyckor. 

Enligt en rapport från brottsfö-
rebyggande rådet minskar meto-
den Grannsamverkan brottslig-
heten med 36 procent och ger en 
ökad känsla av trygghet. Arbetet 
i Sävsjö kommun samordnas 
av räddningstjänsten och Poli-
sen, som den 15:e och 22:e mars 

kommer att hålla i två informa-
tionsträffar om hur man startar 
upp sin egen grannsamverkan. 
Informationsträffarna kommer att 
hållas på brandstationen i Sävsjö, 
med start klockan 17.30. 

Om du eller några andra i ditt 
område är intresserade av att 
ingå i grannsamverkan eller vill 
anmäla dig till informationsträf-
fen, kontakta räddningstjänsten i 
Sävsjö kommun:

jonny.karlsson@savsjo.se

Digital översiktsplan på savsjo.se
Hur ska Sävsjö se ut i fram-
tiden? Just nu jobbar vi med 
att ta fram en översiktsplan för 
Sävsjö kommun. Översiktsplanen 
berättar hur mark och vatten ska 
användas i framtiden. Var ska det 
byggas bostäder? Var ska vi ha 
industrier och naturområden? 

Planförslaget kommer sena-
re under våren eller början på 
sommaren och du kommer att ha 
möjlighet att påverka genom att 
skicka in synpunkter. Vi vill veta 
vad du tycker.

En spännande nyhet är att 
planförslaget kommer att finnas 
digitalt på savsjo.se. Där kommer 
du att få klickbara kartor, över-

skådlig och tydlig information 
och möjlighet att skicka in dina 
synpunkter. Vi meddelar i kom-
munens olika kanaler när du kan 
ta del av den digitala planen, vi 
jobbar med detta för fullt just nu. 
Håll utkik!

Och för dig som inte är digital 
kommer planen också finnas i 
PDF-format som är möjligt att 
ladda ner och skriva ut. Planen 
kommer dessutom att ställas ut 
och vi kommer att bjuda in till 
samrådsmöten i kommunens 
tätorter. 

Översiktsplanering är en 
långsiktig process och planen be-
räknas antas under 2023. Då har 

vi en plan för markanvändning 
som siktar mot visionen att skapa 
Sveriges mest barnvänliga, inklu-
derande och gröna kommun.  

Aktiviteter och evenemang

Fritidsgårdarna i Sävsjö kommun 
Veckoprogram:

Måndagar

Klockan 16.00–17.30  
Gruppverksamhet: skateboard eller musik. 

Klockan 18.00–21.00  
Öppen verksamhet för unga mellan 13 och 19 år i Sävsjö.

Klockan 18.30–21.30  
Öppen verksamhet för unga mellan 13 och 19 år i Rörvik.

Tisdagar

Klockan 14.00–16.30 
Lilloteket för barn från Vallsjöskolan, ålder 10 till 12 år. 

Klockan 18.00–19.30  
Parkour i B-hallen. 20 kronor.

Klockan 18.00–21.00   
Öppen verksamhet för unga mellan 13 och 19 år i Sävsjö.

Onsdagar

Klockan 16.00–17.30  
Pingis och biljard för den som vill. 

Klockan 16.00–17.30  
Grupp med musikinriktning.

Klockan 18.30–21.30  
Öppen verksamhet unga mellan 13 och 19 år i Stockaryd.

Torsdagar

Klockan 15.00–17.00  
Lillotek för barn från Hägneskolan, ålder 10 till 12 år.

Klockan 17.30–19.30  
Funkis för barn med funktionsvariation, ålder 10 år och uppåt.

Lördagar 

Klockan 18.00–21.00 
Öppen verksamhet för unga mellan 13 och 19 år. 

savsjo.se

Följ våra  
nyheter på vår 

webbplats

Sävsjö camping
Välkommen på glasscafé och 
evenemang. För mer info: 
savsjo.se/savsjocamping 

0382–100 40

Vecka 16
Skräpplockar- 

dagarna

Program och öppettider för  
Öppna förskolan

Måndagar

Klockan 10.00–12.00: Föräldrar och barn mellan  
0 och 6 år. Lek, sång och skapande verksamhet.

Tisdagar

Klockan 10.00–12.00: Babycafé för dig med barn  
upp till 1 år. Sång/rytmik.

Klockan 13.00–14.00: Gravidpromenad. Samling  
utanför Familjecentralen.

Torsdagar

Klockan 9.00–11.00: Småbusarna för dig med barn 
upp till 2 år. 

Klockan 11.00–12.00: Barnvagspromenad, samling 
utanför Familjecentralen. 

Fredagar

Klockan 9.30–12.00: Lek, sång och skapande  
verksamhet för föräldrar och barn upp till 6 år.  
Familjepedagog finns på plats. 

Vid alla tillfällen inomhus erbjuds fika  
till självkostnadspris.

Gå gärna med i vår facebookgrupp.  Du 
hittar den via Sävsjö kommuns facebooksida. 

31 maj
Vårfest på  

mötesplatsen 
Allégården 
i Vrigstad!



Tillsammans i Sävsjö kommun Tillsammans i Sävsjö kommun

8 9

Bra att veta på våren

Tips om du ska 
söka bygglov

Ristipparnas öppet-
tider för 2022

Dags för  
vårstädning  
av våra gator 
När den sista snön har smält 
i april är det dags att se till 
att våra gator är rena och 
trafiksäkra genom att sopa 
bort all sand och grus som 
använts vid halkbekämpning 
under vintern.  
För att vi ska kunna komma 
åt ordentligt med våra  
maskiner uppmanar vi dig 
som fastighetsägare att: 

 • Sopa ut sanden från 
gångbanorna vid din 
fastighet så kommer våra 
maskiner åt den. 

 • Hålla gångbanan utan-
för din fastighet ren från 
ogräs och grenar. 

 • Klippa grenar och växter 
som sticker ut över trottoa-
ren från din tomt. 

 • Undvika att parkera 
bilar längs gatorna den 
aktuella tiden. (Håll utkik 
på vår webbplats.) 

 • Inte ställa cyklar, 
soptunnor med mera på 
trottoarerna. 

Skaffa koll. Kolla detaljplanen om du bor inom  
detaljplanerat område. Detaljplanen är som ett pus-
sel där din tomt måste passa in med andras tomter 
och miljön runtomkring. Beställ kartan hos miljö- 
och byggenheten eller ladda hem den på vår webb-
plats savsjo.se.  

Passa in. Bygg det nya i samma stil som det gamla. 
Om det du tänkt bygga avviker mycket från hur det 
ser ut där du bor eller ändrar karaktären på huset 
mycket, är det risk att din ansökan inte går igenom. 
Det finns regler kring det. 

Ta hjälp. Det är svårare för den som tänkt göra allt 
själv. Ta hjälp av en snickare och en konsult. De kan 
hjälpa dig att ha rätt handlingar och ritningar redo.  

Chansa inte. Om du bygger utan bygglov kan du 
få betala en sanktionsavgift. För ett genomsnittligt 
uterum rör det sig om cirka 25 000 kronor. Du kan 
tvingas riva det du byggt om det inte stämmer med 
exempelvis detaljplanen. 

Kontakta oss. Sävsjö 
kommuns byggnadsinspektö-
rer heter Timmy Abelsson och 
Marek Widegren. De är med 
dig hela vägen och hjälper dig 
att förverkliga din byggdröm 
på rätt sätt. 

Ring vår växel så hjälper vi dig 
till den som är ledig och kan ta 
emot ditt samtal.

0382 - 152 00

Du behöver söka bygglov  
om du ska bygga: 
Nytt hus, större tillbyggnader, inglasad uteplats, ute-
rum, parkering, högre plank eller mur och eventuellt 
om du ska byta fasad.

Du behöver göra en bygganmälan  
om du ska:
Bygga ett Attefallshus, göra ändringar som berör bä-
rande delar av huset eller installera braskamin.

Det finns speciella ristippar i Sävsjö kommun där du under 
en begränsad tid kan slänga trädgårdsavfall. Ristipparna 
drivs i samarbete med ideella föreningar. 

Öppettider. Klipp ut och spara!

När ristipparna inte är öppna hänvisar vi 
till återvinningscentralen i Flishult och till 
Vrigstad sortergård. 

Sävsjö
Öppet: klockan 10.00–14.00

Hitta hit: Landy Vents tidigare lokaler, Hantverkaregatan 4 
i Sävsjö (intill Sävsjö Transport).

Bemannas av: ideella krafter från IFK Sävsjö.

Ristipparna 
har öppet:

9 april

23 april

7 maj

21 maj

11 juni

18 juni

2 juli

13 augusti

27 augusti

10 september

17 september

1 oktober

15 oktober

22 oktober

29 oktober

Rörvik
Öppet: klockan 10.00–12.00

Hitta hit: finns brevid reningsverket i Rörvik.

Bemannas av: ideella krafter från samhällsföreningen  
i Rörvik.

Stockaryd
Öppet: klockan 10.00–12.00

Hitta hit: finns brevid reningsverket i Stockaryd.

Bemannas av: ideella krafter från samhällsföreningen  
i Stockaryd.

savsjo.se/cykla

Nya rundor  
på cykel
Nu är det dags att plocka fram cykeln ur 
garage och uthus. Pumpa däcken, kolla lam-
porna och damma av hjälmen. 

Kanske kan du hitta en ny favoritrunda den här 
våren? På Sävsjö kommuns webbplats finns för-
slag på flera fina turer att trampa. Sidan kommer 
att fyllas på under våren med ännu fler tips. Där 
hittar du även karta och gps-koordinater. 

Det finns både långa och korta turer i skog såväl 
som på landsväg och i stadsmiljö. Här kommer 
våra tre favoriter: 

Runt Slättsjön i Vrigstad 
En lite kortare runda på sju kilometer med stor 
variation. Den svänger av mot badplatsen och 
går runt Slättsjön, förbi Östragården och följer 
sedan cykelvägen längs med väg 127 tillbaka in 
till samhället. 

Mountainbike på elljusspåret i Sävsjö
Med utgångspunkt vid Djurgårdsstugan finns 
flera olika slingor för mountainbike. Välj svårig-
hetsgrad och längd och njut av småstigar, skog 
och mark.  

Vrigstad, Nydala, Rörvik, Stockaryd
En härlig dagstur på 57 kilometer. Här cyklar du 
genom tre av kommunens tätorter. Kolla in Mat 
och dryck på visitsavsjo.se för tips på var du kan 
stanna och äta lunch eller fika. 
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Kommunala bolag

Bilden
En del av den kommunala servicen i Sävsjö kommun sköts av kommunala bolag. 
Här kan du se vilka de är, vad de ansvarar för och hur du kontaktar dem om du 
har frågor kring deras service. 

Kretslopp Sydost (KSO)
Hushållsavfall, sophämtning, grovsopor,  
återvinningscentraler och trädgårdstunnan. 

020–40 43 00 
info@kretsloppsydost.se 
App: KretsloppSydost 
Webbplats: kretsloppsydost.se 

Savman
Nät och tjänster för  
bredband för internet- 
anslutning. 

0382–18 18 00 
info@savman.se 
Webbplats: savman.se 

Sävebo
Kommunalt bostadsbolag med  
lägenheter, bostäder och fastigheter.

0382–152 28 (felanmälan vardagar)  
savebo@savsjo.se 
Webbplats: savebo.se 
Felanmälan jourtelefon: 0746 - 200 415

SävsjöNäringsliv AB
Kontakt och nätverk för företag 
och näringsliv. 

0382–57 72 00 
info@snab.nu 
Webbplats: snab.nu 

Njudung Energi
Vatten och avlopp, fjärrvärme, 
elnät och elhandel.

0383–76 38 00 
info@njudung.se 
Webbplats: njudung.se

OBS! Återvinnings-
stationerna, där du 
sorterar och lämnar 
förpackningar, sköts 
av Förpackningsin-
samlingen som inte är 
ett kommunalt bolag.

Sävsjö stad fyller 75 år
Det är i år 75 år sedan som Sävsjö stadskommun 
bildades. Under tidig vår förbereds firandet av jubi-
leumsåret i Sävsjö kommun. 

En projektgrupp har bildats och under sommaren 
och hösten väntas flera olika aktiviteter och evene-
mang i samarbete med föreningslivet. 

Tillsammanstidningen kommer att följa planering-
en och berätta om hur du som invånare kommer 
kunna vara med och fira. 

Varför inte börja med en promenad vid Tunneltoget 
för att se bilder och läsa om Sävsjö förr i tiden?

Grovsopor:  
Lämna själv eller beställ hämtning
Grovsopor är exempelvis din gamla soffa, cykel eller 
spis som du kasserat och vill bli av med. Du kan läm-
na grovsopor på återvinninscentralen i Flishult eller 
på Vrigstad sortergård. Om du bor i villa eller fritids-
hus kan du även beställa hämtning av dina grovsopor. 
Det beställer du av Kretslopp Sydost via mejl: 

info@kretsloppsydost.se
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Behåll dina goda vanor

Tvätta händerna

Stanna hemma om du är sjuk

Även om restriktionerna för covid-19 till stor del tas bort, är det bra för oss att  
behålla de nya, goda vanor vi fått under pandemin. Det skyddar oss inte bara mot 
covid-19 utan även andra infektioner.  

Vaccinera dig om du kan

Undvik trängsel


