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Tingsryds kommun arbetar aktivt för 
kommunens kompetensförsörjning 
och för att motverka ungdomsarbets-
löshet på flera sätt. Några exempel 
på sådana projekt är ”Plug in” som 
är ett projekt för ungdomar som ris-
kerar hoppa av gymnasiet, TvärdraG 
som bland annat arbetar med 
Lärlingspaket, Studentmedarbetare 
Kronoberg ser till att ge studenter i 
teoretisk utbildning möjlighet till 
kontakt med arbetsliv under studieti-
den och så vidare. Det finns många 
fler projekt där Tingsryds kommun 
medverkar. Exempelvis sommar-
lovsentreprenörer som för första 
gången genomfördes i år.

Sommarlovsentreprenörer 
ger framtidstro

Jobb för ungdomar
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Under hösten kommer TEAB att ansluta 
Urshults skola till fjärrvärmenätet. Detta 
innebär nya möjligheter för att erbjuda 
fastigheter i området ett miljövänligt upp-
värmningsalternativ och ett fast bredband 
med hög kapacitet.  

Det hölls ett informationsmöte om den 
kommande utbyggnaden den 27 augusti 
tillsammans med representanter för 
Wexnet. 

Regionalt bredbandsbolag 
Wexnet AB
För att skapa de bästa tekniska och 
ekonomiska förut-sättningarna för en 

fortsatt god utveckling av bredbandsverk-
samheten har Växjö Energi AB, Alvesta 
Elnät AB, Tingsryds Energi AB och AB 
Lessebo Fastigheter bildat ett gemensamt 
regionalt bolag – Wexnet AB. Kontakt-
man i Tingsryd är som tidigare Sven-Olof 
Sörgårn på TEAB.

Genom nya Wexnet AB är förhoppnin-
gen att kunna behålla en lokal förankring 
och fortsätta ge dig stor valfrihet, bra 
priser, trygghet och den bästa service. 
Wexnet AB kommer under hösten att  
öppna ett lokalt kontor i Tingsryd för 
att ge bästa möjliga service till nya och 
gamla kunder inom Tingsryds kommun.

I höst anordnar Tingsryd tillsammans 
med Lessebo och Uppvidinge kommuner 
kursen Ansvarsfull alkoholservering. 
Kursen hålls tre måndagskvällar – 23/9, 
30/9 och 7/10, kl. 16.30 - 21.00. 
Kursen hålls kvällstid för att också det 
ideella föreningslivet som vill ha eller 
har haft tillfälliga tillstånd ska kunna 
vara med.
Syftet med kursen är framför allt att 
skapa just en ansvarsfull alkoholservering 
på våra serveringsställen. Såväl för de 
som har permanenta som de som har 
tillfälliga serveringstillstånd.

Kursinnehåll:
- Alkohollagens bestämmelser,  
  Länsstyrelsen
- Alkoholens medicinska effekter  
(Landstingets beroendeenhet medverkar)
- Konflikthantering, praktisk övning
- Säkerhetsfrågor, Räddningstjänsten 
- Kronobergsmodellen, narkotika på 
krogen, drogtecken, Polisen
Deltagarantalet är begränsat till 30 
personer. Kostnad är 250 kronor per 
deltagare inklusive fika.

Är ni intresserade av att delta i Ansvarsfull alkoholservering är ni välkomna att 
kontakta kommunens alkoholhandläggare, Carina Petersson, tel 0477-443 19.

SKL:s matematiksatsning PISA 2015
Tingsryds kommun kommer att delta i ”SKL:s matematik- 
satsning PISA 2015” för grundskolan. Motivet för 
satsningen är de sjunkande resultaten som Sverige up-
pvisar i olika internationella jämförelser. En bärande 
tanke i satsningen är att alla nivåer i kommunen måste 
involveras för att kunna åstadkomma en förändring – 
från politisk ledning och förvaltningsledning till rektorer 
och lärare. Satsningen är flerårig. 

Utökad tid i matematik
Matematikundervisningen i grundskolan och mot-
svarande skolformer ska utökas med 120 timmar i 
grundskolan. Syftet är att öka elevernas kunskaper i 
matematik som har blivit sämre under 2000-talet. Totalt 
ökar antalet undervisningstimmar i matematik i grund-
skolan från 900 till 1020. Utökningen kommer att gälla 
från den 1 juli 2013. Skolverket rekommenderar att 
utökningen görs i årskurserna 1, 2 och 3. I Tingsryds 
kommun kommer eleverna i åk 1 och 2 att få en utök-
ning i matematik på 65 minuter i veckan och i åk 3 blir 
utökningen 70 minuter i veckan.

Spetsutbildning i matematik 
Hösten 2013 startas en spetsutbildning i matematik 
för eleverna på Dackeskolans högstadium. Syftet med 
utbildningen är att elever med god matematisk förmåga 
och intresse för ämnet ska få möjlighet att, redan från 
åk 7, läsa matematik på hög nivå. Eleverna kommer att 
läsa högstadiets matematik i en snabbare takt och arbeta 
allt mer på gymnasienivå i samarbete med Wasaskolan.

NT-utvecklare
Fram till 2016 pågår Naturvetenskaps- och teknik-
satsningen som erbjuder förskolor och skolor stöd för 
att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. 
Bakom satsningen står Skolverket.

I september får 171 lärare och förskollärare möjlighet 

att ingå i ett nationellt nätverk inom naturvetenskap och 
teknik. Lärarna i nätverket utbildas till NT-utvecklare 
som tillsammans med sina kollegor ska arbeta lokalt för 
att utveckla undervisningen. I Tingsryds kommun kom-
mer vi att ha en NT-utvecklare i förskolan.

Regelbunden tillsyn av  
       Skolinspektionen
Skolinspektionen genomför tillsyn i landets samtliga 
kommuner och skolor. Under hösten 2013 granskas 
Tingsryd med besök i kommunen och i kommunens 
samtliga skolor. Tillsynen sker för att bedöma hur 
kommunen och verksamheterna arbetar i enlighet med 
de nationella målen samt för att kontrollera att för-
fattningarnas bestämmelser följs. En väsentlig del är 
verksamheternas arbete för god måluppfyllelse och de 
förutsättningar som finns för arbetet. Elevernas utveck-
ling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen 
samt varje enskild elevs rätt till utbildning är exempel på 
sådant som granskas i alla utbildningsverksamheter.  
I tillsynen kontrolleras även att verksamheternas lärande- 
miljö är stimulerande och trygg. I tillsynen ingår bland 
annat intervjuer med elever, personal, föräldrar och 
politiker.

Fjärrvärme- och  
bredbandsnätet i Urshult

Kurs för Ansvarsfull alkoholservering

Skolstart läsåret 2013/2014

Ny skolorganisation; I skolorganisationen har följande förändringar gjorts inför skolstarten:

Rektorsområde 1:
Förskolorna i Tingsryd och Konga förskolechef Kenneth Karlsson
Dackeskolan F-åk 3   rektor Anna-Lotta Clarberg
Dackeskolan åk 4-9   rektor Fredrik Wärn, 
    bitr rektor Ing-Marie Bostam Hegnelius
Örmoskolan F-åk 3   rektor Anna-Lotta Clarberg

Rektorsområde 2:
Förskolorna i Urshult och Ryd  förskolechef Lisbeth Lindström
Urshultsskolan F-åk 6  rektor Agneta Johansson
Trojaskolan F-åk 6   rektor Agneta Johansson

Rektorsområde 3:
Förskolorna i Rävemåla och Linneryd förskolechef Gunnar Lindgren
Rävemålaskolan F-åk3  rektor Gunnar Lindgren
Linnerydskolan F-åk 6  rektor Gunnar Lindgren 

Rektorsområde 4:
Förskolan i Väckelsång  förskolechef Robert Jonasson
Väckelsångskolan F-åk 6  rektor Robert Jonasson

Rektorsområde 5:
Wasaskolan   rektor Anna Isaksson
Tingsryds Lärcenter   rektor Tony Lundström

Nu satsar Wasaskolan på internationalisering. Ett Atlas-
projekt med Nepal är på gång och två elever och två 
lärare åker till Katmandu under höstlovet för att planera 
mer samarbete. Under nästa läsår kommer Wasaskolan 
också att ha språkassistenter, europeiska lärarstudenter, 
i spanska, tyska och engelska. På ekonomiprogram-
met är ett samarbetsprojekt med Holland på gång och 
ishockeygymnasiet planerar ett utbyte med Tyskland 
och Norge.

Internationalisering 
Wasaskolan
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Kl. 12.30 fredagen den 14 juni öppnade samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande Patrick Ståhlgren för första 
gången grinden till den nya återvinningscentralen. 
Under fredagseftermiddagen och lördagen besöktes 
centralen av ett 100-tal personer som alla bjöds på korv, 
kaffe och kaka. De 30 första ”ekipagen” fick en gåva 
i form av ett källsorteringsset om fem kassar som ska 
användas för sortering av förpackningar.
Det anordnades även en tipstävling med frågor om 

sortering och miljö. Det visade sig att den inte var helt 
lätt. Bästa resultat var åtta rätt av nio vilket endast en 
av 44 tävlande hade och det vara bara fyra som hade sju 
rätt. Förstapriset, ett presentkort från Korrö på kanothyra 
i 4 timmar samt lunchkorg för 2 personer, vann Stijn 
De Wachter, Hultalycke i Urshult. Ett stort grattis till 
honom.
Alla besökare verkade mycket nöjda med vår nya åter-
vinningscentral och vi hoppas på flitig användning.

Vad kan konsumentrådgivningen hjälpa 
er med?
Om man har hamnat i en tvist med en näringsidkare 
kan man höra av sig till oss för rådgivning. Det kan 
vara allt från fel på en bil till trasiga skor eller en dålig 
hantverkare. Vidare kan man även ringa oss om man 
har frågor om vad som gäller vid t ex bankbyte, köp 
av kylskåp eller mobiltäckning. Om inte vi kan hjälpa 
konsumenten så ger vi råd och tips om hur man kan få 
mer information hos t ex Telekområdgivarna.

Vi kommer också gärna ut och föreläser för skolklasser 
eller andra grupper som är i behov av konsument-
information.

Vad är Konsument Södra Småland?
Konsument Södra Småland är ett samarbete mellan tolv 
kommuner gällande konsumentrådgivning. Ljungby 
kommun är initiativtagare och har huvudansvaret,  
Tingsryd är sedan länge en av de kommuner som är 
med i samarbetet. I Ljungby arbetar två personer som 
servar alla 12 kommuner med konsumentrådgivning.

Hur får man kontakt med oss?
Vi har telefonrådgivning 3 dagar i veckan. Måndag, 
tisdag och onsdag mellan 9-12 samt även 13-15 på 
tisdagar och ni når oss på 0771-215 216.  
Som konsument kan man också maila oss på  
konsumentradgivning@ljungby.se eller ställa en fråga 
via Facebook. Vi har också vår egen sida, Konsument 
Södra Småland. På Tingsryds kommuns hemsida har  
vi mer information och en länk för att gå vidare till 
”vår” hemsida på ljungby.se.

Nu börjar LSS-boendet i hörnet av Sandgatan och 
Västra Björkvägen i Tingsryd att ta form.
Dessa 6 lägenheter byggs för hyresgäster med  
funktionshinder och behov av stöd och service.
Slutbesiktning sker i september och inflyttning sker 
därefter under hösten.

Nya återvinningscentralen 
i Elsemåla är invigd! 

Konsument Södra  
Småland

LSS-bostäder i Tingsryd

Patrick Ståhlgren invigde nya Elsemåla. 

Efter många års stötande och blötande, tänkande och 
funderande, vånda och beslut är det nu dags att både 
sätta stopp och att sätta fart. Slut på projektering och 
start av byggnation!  

Sista etappen i äldreboendet Örnens födelse inleds i 
månadsskiftet augusti – september. Då tas första spad-
taget i en byggnation som skall stå klar under 2015. 

Processen för äldreboendet Örnen har varit lång och 
mött flera motgångar  – främst på grund av ekonomin. 
Idag är vi framme vid en lösning som är väl genomtänkt 
utifrån byggnation, ekonomi och de behov och krav som 
omsorgen har på lokaler och omgivningar. 

Tankarna på att ersätta Tingsgården började för snart 
tio år sedan. Tingsgården hade bland annat fått anmärk-
ningar på arbetsmiljön och lokalerna skulle behöva 
omfattande renoveringar samtidigt som lokalerna på 
Dackegatan också drogs med problem. Lösningen blev 
att lägga ner Tingsgården och att satsa på att bygga om 
lokalerna på Dackegatan  i kvarteret Örnen. 

En arkitekttävling arrangerades där tre arkitektbyråer 
deltog i sista omgången och fick betalt för att ta fram 
förslag. Utgångspunkten för arkitekterna var väldigt fri 
och öppen för nya idéer. Behåll delar, riv, placera om 
eller gör det ni ser som bäst. Alla tre byråerna valde 
att använda befintliga byggnader i mer eller mindre 
utsträckning. Vinnande förslag kom till slut från arkitekt-
byrån Atrio från Kalmar. Bågen med äldreboende blev 
ett signum för byggnaden. 

Nu tog processen med att detaljprojektera vid. I denna 

process, som tagit ett antal år, har byggnadshöjden 
varierat från tre till fem våningar. Slutligen hamnade den 
på tre våningar men med en konstruktion som gör det 
möjligt att lätt bygga på en våning och, med något större 
insats, även bygga till två våningar. Under projekteringen 
fann man också att ombyggnation skulle var lika kost-
samt som att bygga nytt. Beslut togs om att det var lämp-
ligast att riva hela byggnaden. På det viset kunde man 
både göra mer ändamålsenliga lokaler och få energimäs-
siga fördelar. 

2010 var man klar för en upphandling. När anbuden 
kommit in kunde man konstatera att kostnaden blev för 
hög för att kommunen skulle kunna finansiera bygg-
nationen. Det var från början meningen att kommunen 
skulle stå för hela fastigheten inklusive landstingets 
vårdcentral. Efter kontakter med landstinget gjorde man en 
överenskommelse om att landstiget bygger vårdcentralen 
själv – en byggnation som för övrigt redan startat. 

En ny upphandling genomfördes utan vårdcentral 
och efter ytterligare en översyn av ytbehovet. Detta har 
resulterat i att vi idag står med en investering som är 
rimlig för Tingsryds kommun och som kommer att lyfta 
verksamheten inom omsorgen i framtiden. 

2015 skall Örnen vara färdigbyggd och äldreomsorgen 
kan flytta in i nya moderna ändamålsenliga lokaler. 
Det som då hetat Örnen i många år kan komma att byta 
namn till något helt annat – ett namn som kommer att 
finnas med längre än den tid det tagit att projektera och 
bygga Örnen.

Örnen - från början till nu


