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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
 
Studentmedarbetare i Tingsryd
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Nu står det klart att Academy of Music and Business 
kommer att starta i Tingsryd

ÖPPET HUS!  
den 27 april, kl 10-13

kommer vi att ha öppet hus  
på kommunen. 

Mer detaljerad information  
kommer att läggas ut på  

hemsidan och i nästa nummer  
av Allehanda den 25 april.

Information till dig som är 
fastighetsägare 
För att förbättra sikten i korsningar och för att våra 
fordon som används vid bland annat sophämtning och 
snöröjning lättare ska kunna ta sig fram på gatorna 
behöver vi din hjälp. Var snäll och se till att era träd, 
buskar, häckar och staket ger fri sikt enligt skisserna till 
höger.

För dig som har tomt intill gatan:
Träd, buskar, häckar eller annat får inte inkräkta på 
gång- eller körbana. För gångbana gäller fri höjd 2,5 m 
och för körbana 4,6 m.

För dig som har hörntomt:
Häckar, buskar, plank, stängsel eller annat som kan 
skymma sikten i en gatukorsning får inte vara högre än 
80 cm. Detta gäller 10 m åt vardera håll.

Har du frågor, kontakta gatuingenjör Ola Karlsson,  
telefon 0477-442 53.

Bäst i Kronoberg
Tingsryd är i topp i Kronoberg när det gäller att samla 
in elavfall. Under 2012 lämnades 19,96 kg elavfall per 
person in i Tingsryd. Genomsnittet i Kronoberg är 15,03 
kg person och motsvarande siffra i Sverige är 15,14 kg så 
även det slår vi med stor marginal. Bra jobbat!
Det vi kan bli bättre på är att lämna glödlampor och 
lågenergilampor trots att det finns möjlighet att lämna in 
dem i Samlarna som finns på flera ställen i kommunen. 
Ta med dig dina gamla batterier samt glöd- och lågenergi-
lampor när du handlar och lämna dem där. Samlaren finns 
på följande platser:
     ICA Supermarket Tingsryd
     ICA Nära Ryd
     ICA Nära Väckelsång
     Matöppet Rävemåla
     Matöppet Linneryd
     Lindgrens Järn och Bygg Urshult

Full fart på biblioteken
Låntagarna hos biblioteken i Tingsryds kommun är fort-
farande bland Sveriges bästa. Både den totala utlånin-
gen av media och antalet besök på huvudbiblioteket 
ökade något jämfört med föregående år. Under året som 
gått har det inrättats en barnbibliotekarietjänst som vi 
hoppas ska sätta fart på läsningen bland våra barn och 
ungdomar. Flera rapporter visar att bland det viktigaste 
för oss alla är att lära våra barn och unga att öka sin 
läsning och sin läsförståelse.

Därför har vi också sedan en tid tillbaka åter igen bör-
jat med Sagostunder för barn mellan 3–6 år på huvud-
biblioteket. Vi tar hjälp av Mathilda på Kulturverkstan 
och tillsammans gör vi ett varierat program varannan 
fredag klockan 10. Denna termin återstår tre gånger.

     Den 12 april är det sångstund med sånger hämtade  
     från  Emil i Lönneberga.

     Den 26 april tillverkar vi egna hästar och hjälper  
     Mathilda att hitta de bortsprungna hästarna.

     Fredag den 10maj är det terminsavslutning. Då  
     bjuder Ludde in till cirkusföreställning. Vi använder  
     ballonger, såpbubblor och mycket annat och dessutom  
     bjuder vi på popcorn och glass.  
     Är vädret fint kommer vi att vara ute. Välkomna!

Bredband
Tingsryds Energi AB, TEAB, har sedan den 1 jan 
2012 ansvaret för det kommunala fibernätet inom 
kommunen.

Eftersom moderna kommunikationer är allt 
viktigare för både privatpersoner och företagare 
har omfattande investeringar gjorts i ett väl utbyggt 
bredbandsnät.

För närvarande pågår ett flertal projekt i tätorts-
näten och i utbyggnaden av stamnätet på lands-
bygden.

Glädjande är det stora intresset för bredband på 
landsbygden. För närvarande har nitton byanät 
bildats och vi får nya förfrågningar i takt med att 
stamnätet byggs ut.

Via vår samarbetspartner, Wexnet, får du naturligt-
vis tillgång till billig telefoni och ett brett urval av 
tv-kanaler men också ett antal andra tjänster som  
t ex larm, säkert trygghetslarm och möjligheter att 
via trådlöst nätverk ansluta din smartphone och Ipad.

För dig som redan är ansluten till fjärrvärme kan vi 
i de flesta fall erbjuda bredband till ett bra paketpris. 
Kontakta Tingsryd Energi för mer information. 

Vill du ta del av hur arbetet med bredband via fiber 
fortskrider gå in på www.tingsryd.se och läs mer.

Har du frågor om bredband, kontakta gärna vår  
projektledare Sven-Olof Sörgårn på tel 0477-442 13. 

Ny VD för TEAB
Efter 12 år som verkställande direktör för Tingsryds 
Energi AB går Kenneth Brorsson i pension den 30 
april. Som ny verkställande direktör har Per-Åke 
Claesson utsetts. Per-Åke kommer närmast från 
NCC där han har arbetat som platschef och projek-
tledare vid byggnation av fjärrvärmeanläggningar. 
Han har tidigare också arbetat som driftchef inom 
fjärrvärmeverksamheten på Miljöteknik i Ronneby. 

Per-Åke och Kenneth
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Kungaparet besökte ett soligt Tingsryd den 6 mars!
Den 6 mars fick Tingsryd besök av kungaparet. De kom 
resande från Kosta och började sitt besök med lunch på 
Blidingsholms Gård. Där hälsades de välkomna av kom-
munalråd Arne Karlsson och kommunchef Laila Jeppsson. 
Ta en titt på menyn för att se vad som serverades under 
lunchen!

Därefter var det dags att ta bussen vidare 
mot Tingsryd, och under resans gång berät-
tade näringslivsutvecklare Anders Borgehed 
om projektet Destination Åsnen för kunga-
paret och landshövdingsparet. Nästa besök 
gjordes på KulturVerkstan där rektor Magnus 
Lundin hälsade kungaparet välkomna till en 
rundvandring i musikens tecken. Ett stort antal 
barn med svenska flaggan viftandes hälsade 
också välkomna. Under rundvandringen fick 
kungaparet se framföranden av musik och 
sång. Slutligen blev Frans Nilsson med sitt eget 
klädmärke Swedish Fish intervjuad av Arne 
Karlsson. 

Sista stoppet på resan genom Tingsryd blev 
Wasaskolan. Där hälsades de välkomna av 
rektor Anna Isaksson tillsammans med elevråds-
representanter från skolan. AMB (Academy of 
Music and Business) med Andreas Carlsson, 
Magnus Lundin, Daniel Hylse och Bengt Eriks-
son berättade om planerna och syftet med AMB. 
Kungen avslutade sedan med att hålla ett tal till 
allmänheten som samlats utanför Wasaskolan. 
Britta Lundén lämnade symboliskt över ett utegym 
till invånarna i Tingsryds kommun som kommer 
installeras i kungens namn. 

Ett stort förberedelsearbete med minutpreciserat schema 
har legat till grund för att detta besök kunnat genomföras. 
informationschef Pia S Mastenstrand, gatu- och parkchef 
Ola Karlsson och Eivor Carlsson, produktionsledare inom 
kosten, har haft stor delaktighet i arbetet tillsammans med 
sina kollegor. 

Det var även Eivor som ansvarade för bakningen av alla 
de smålandskringlor som allmänheten bjöds på!

Tingsryds kommun riktar ett stort tack till alla som varit 
delaktiga i arbetet, och givetvis till alla besökare som tog sig 
ut i den strålande solen för att delta vid kungabesöket!

Ny återvinningscentral
Vi hade hoppats på att vintern skulle dröja lite så att vi hann asfaltera och 
färdigställa återvinningscentralen till årsskiftet. Tyvärr blev det inte så. 
Nu ser vi fram emot vårens ankomst och först när vädret tillåter kan vi börja 
med det sista arbetet för att färdigställa återvinningscentralen.  
Trädgårdskomposten i Tingsryd kommer att flyttas ut till Elsemåla nya åter-
vinningscentral. Detta innebär att den kompost som idag finns bakom Nelsons 
kommer att stängas. 
I samband med att den nya återvinningscentralen öppnas kommer vi dessutom 
att utöka öppethållandet.

Tingsryds energi AB – din lokala 
fjärrvärmeleverantör
Tingsryds Energi AB bedriver produktion, distribution 
och försäljning av fjärrvärme i Tingsryds kommun.  
Bolaget bildades år 2000 som ett led i en energiom-
ställning från fossilt till miljövänligt biobränsle. I dag 
levererar vi fjärrvärme till nästan 400 kunder i Tingsryd, 
Linneryd, Urshult och Väckelsång. 

Tingsryds Energi säljer årligen ca 38 000 MWh vilket 
motsvarar den energi som förbrukas av 2 000 villor. 
Biobränslet vi eldar med i värmeverken i Tingsryd och 
Väckelsång kommer från lokala leverantörer inom 
skogsindustrin. Det innebär korta transporter och använ-
dning av förnybart material vilket främjar miljön.

Linneryd och Urshult förses med inköpt värme från 
lokala sågverk och distributionen sker i fjärrvärmenät 
som ägs av Tingsryds Energi.

Biobränsle beräknas ersätta ca 5 200 m3 eldningsolja 
som annars hade använts för industriproduktion och för 
uppvärmning av bostäder och lokaler.

Efter de stora investeringarna när verksamheten 
etablerades i början av 2000-talet har Tingsryds Energi 
byggt ut fjärrvärmenäten till nya områden och genomfört 
förtätningar av befintliga. Den årliga investeringen har 
varit mellan 3–5 Mkr. Nu planerar vi för nästa större ut-
byggnadsprojekt; området mellan Skolvägen och Ekliden 
i Urshult. Vår målsättning är att genomföra projektet un-
der 2014–2015 under förutsättning att det finns tillräck-
ligt med intresse från fastighetsägarna i området. Värmeverket i Väckelsång

Jordärtskockssoppa
Åsnengös, friterad persilja 

& knaperstekt bacon

Rådjur på 2 vis
Wallenbergare, ytterfilé

buljongkokta betor, 

senapsbräserad brysselkål, 

serveras med kroppkakor 

& en kraftig viltsky

Kaffe


