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Jag har aldrig bott på landet. Så 
tänker jag. För jag har nästan hela 
mitt liv, utom under sommaren då jag 
varit i mitt fritidshus, bott i städer och 
samhällen som på något sätt påmin-
ner rätt så mycket om Sävsjö. Ett 
centrum med handel, några industri-
områden, något eller några lite större 
hyreshusområden och så en stor och 
dominerande villabebyggelse, ofta 
i direkt anslutning till eller nära ett 
skogsområde. Och under större delen 
av mitt liv har jag bott i sådana vil-
lor, som legat precis i utkanten av ett 
samhälle, nära skog och mark, nära 
naturen. Så när jag tänker på de plat-
ser jag har bott på, inser jag att det 
är just närheten till skog och natur, 
det vi kallar landet, som varit viktig. 
Så kanske, efter lite reflektion, är 
det så att jag lika gärna skulle kunna 
säga att jag nästan hela mitt liv har 
bott på landet. För mig har liksom det 
här med att bo i en tätort och bo på 
landet smält samman och varit svårt 
att särskilja från varandra. 

För mig är landet, eller kanske bättre 
uttryckt att få vara ute i naturen, 
viktigt som avkoppling. Det är dit 
jag söker mig för motion och rörelse, 
men också för att få kunna få lugn 
och ro, tänka igenom saker och samla 
ny kraft. För mig är naturen något 
som främst ger mig estetiska upple-
velser. Jag söker mig till platser som 
jag tycker är vackra och sköna, jag 
studerar blommor och djur och i allt 
detta är det estetiska tilltalet förmod-
ligen det allra viktigaste. Jag behöver 
inte alltid veta vad blomman eller 
fågeln eller djuret heter, jag kan tycka 
att det räcker med själva upplevelsen 
och den skönhet den förmedlar. Att få 
vandra i skogen en dimmig höstdag, 
eller vara ute på en sjö och sakta se 
solen sänka sig ner i väster, att få 
sitta högt på ett berg och se horison-
ten långt borta i fjärran, sådana tillfäl-
len är för mig så vackra och så sköna 
att de i sig motiverar mig att söka mig 
ut i naturen och ut på landet.

Samtidigt vet jag att landet för många 
människor, inte minst i vår kommun, 
är den plats där man skaffar sig sin 
försörjning. Jorden man odlar, grödor-
na man sår, skogen man sköter och 
så småningom avverkar och sedan 
nyplanterar, allt detta ingår i verk-
samheter som ger många människor 
möjlighet att bo och verka på landet. 

För dessa personer är kanske inte den 
estetiska upplevelsen alltid den vik-
tiga. Här kommer lika ofta frågor som 
handlar om lönsamhet och avkastning 
in. Och det handlar om att sköta en 
mark man ärvt eller köpt från någon 
och som så småningom ska gå vidare 
till någon annan. Det handlar om ett 
hållbart förhållningssätt till marken 
och naturen och det handlar om en 
långsiktighet som inte alltid behöver 
komma fram i den estetiska upplevel-
sen. Ofta måste dessutom en verk-
samhet på landet kombineras med 
andra inkomstkällor för att en familj 
ska få en lön man kan leva på. Det 
innebär ofta långa arbetsdagar och 
liten egen fritid. Att som jag gör, bara 
vandra runt i naturen, finns det oftast 
inte tid till.

Men jag tänker att båda dessa per-
spektiv är viktiga när vi funderar över 
ett liv på landet. Vi måste ha ett sam-
hälle som skapar förutsättningar för 
människor att verka och bo på landet. 
De som har tagit på sig uppdraget att 
sköta våra skogar, ängar och hagmar-
ker ska kunna göra det och samtidigt 
leva ett gott liv. Men människor måste 
också ha möjlighet att söka sig ut i 
naturen, vara på landet, motionera, 
koppla av eller bara uppleva dess 
estetik och skönhet. Och utan en 
långsiktighet i hur vi sköter skog och 
mark, finns ingen natur där vi kan 
uppleva skönhet, vila och avkoppling. 
I Sävsjö kommun kan vi erbjuda båda 
dessa perspektiv. Det är ett av våra 
starka varumärken. Det ska vi vara 
rädd om, vårda och utveckla. 

Jan Holmqvist 
Kommunchef
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Sävsjö kommun har utsett 
2018 att vara ett digitaliserings- 
år. Varför det utvecklingschef 
Kristin Nilsdotter Isaksson?

-Det handlar om att vi ska foku-
sera lite extra på digitaliserings-
frågorna eftersom samhället står 
inför ett systemskifte som kallas 
för den fjärde industriella revolu-
tionen. Den första var ångmaski-
nen, den andra elektriciteten, den 
tredje elektroniken och nu är det 
digitaliseringen. 

Det låter krångligt med digita-
lisering. 

-Egentligen handlar det om våra 
vanor i vardagen. Invanda saker 
som vi redan gör men som vi kan 
göra enklare och snabbare. Som 
när vi beställer tid hos doktorn ex-
empelvis. Istället för att ringa kan 
vi själva gå in på nätet och boka 
en tid som passar oss.

-Detta är ju en utveckling som 
bland annat banker, statlig service 
och våra konsumtionsvanor har 
drivit fram.

Använder alla internet idag?

-Nej, det gör förstås inte alla. 
Och det finns människor som inte 
har en smart telefon. Här finns 
det en fara, för vi pratar ibland 
om den digitala klyftan. Det vill 
säga människor som halkar efter 
i utvecklingen för att de inte har 
kunskaper eller resurser att hänga 
med i den digitala utvecklingen. 
Därför är det viktigt att de som 
har resurserna kan klara sig själva 
och att de som behöver extra stöd 
får den hjälpen.

-Vi ska inte skapa ett samhälle 
där de som inte har tillgång till 
internet glider ifrån oss. Men vi 
kan konstatera att av dagens 
70-åringar så är det 55 procent 
som använder internet. 

Vilka målgrupper vänder ni er 
till?

-Vi jobbar mycket mot företagen 
eftersom det är viktigt med kom-
petensutveckling och kompetens-
försörjning för både deras del och 

för kommunens del. Utan kompe-
tent arbetskraft står vi oss slätt. 
Men ungdomarna är också en 
viktig målgrupp eftersom de måste 
kunna hänga med i arbetslivets 
krav för att kunna få jobb. 

Vilka aktiviteter kommer att 
ordnas under digitaliserings-
året?

-Vi har haft seminarium om digital 
annonsering och vi kommer att 
ordna en resa till Jönköping för att 
lära mer om hur man utvecklar 
smarta fabriker. Och vi kommer 
att vara med på Internetdagarna 
i Stockholm i höst och bjuda in 
utflyttade Sävsjöbor att flytta 

tillbaka till oss och bidra med ökad 
kompetens i näringslivet.  

-Det kommer också att komma 
fler arrangemang som ännu inte är 
färdigplanerade. 

Måste vi digitalisera?

-Ja, det måste vi. Våra gemen-
samma resurser kommer inte att 
räcka till och då är det viktigt att 
vi kan jobba smartare och mer ef-
fektivt för att de som behöver mer 
stöd och hjälp ska kunna få det.   

Genom digitaliseringen skapar vi 
resurser till de som behöver mer hjälp

4 | tillsammans - om Sävsjö kommun . April 2018

Digitaliseringsåret
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Porträttet
Alla dagar är olika 
Det var 2012 som Karolina 
Rellme började jobba med 
planfrågorna i Sävsjö kom-
mun. Hennes yrkesbenäm-
ning är planstrateg och hon 
är den som tar fram nya 
detaljplaner. 

När ett område ska detaljplane-
läggas så inleds också en lång 
arbetsprocess i många steg. 
Man startar med en bedömning 
och prioritering av behovet och 
oftast är det efterfrågan som 
styr. Men man kollar förstås 
också att en ny detaljplan är 
förenlig med vad som står i 
översiktsplanen. 

-Prioriteringen som görs hand-
lar om att väga allmänhetens 
intresse mot ett enskilt intresse, 
säger Karolina. Så om man pla-
nerar in bostäder för kanske 50 
personer så väger det tyngre än 
vad en eller två personer tycker. 
När en prioritering har gjorts så 
går Karolina till politikerna och 
får ett planbesked.  

-Därefter går jag ut med infor-
mation om att en ny detaljplan 
ska göras. När ett planförslag 
har tagits fram får berörda möj-
lighet att lämna synpunkter på 
förslaget. Detta kallas samråd. 
Samrådet är till för att samla 
information i ett tidigt skede av 
processen.

- Efter samrådet tar vi in och 
bemöter synpunkter. Efter even-
tuella ändringar ställ detaljpla-
nen ut för granskning. Det gör 
vi dels på kommunens webb-
plats och dels i Tillväxthuset, 
säger Karolina. 

- Och då finns det återigen möj-
ligheter att lämna synpunkter.

En detaljplan beslutas alltid av 
kommunfullmäktige och det är 
endast de berörda som under 
planprocessen har lämnat in 
synpunkter som har möjlig-
het att överklaga beslutet. När 
granskningstiden sedan har gått 
ut antar kommunfullmäktige 
detaljplanen.

Karolina är byggnadsingenjör i 
grunden och har utbildat sig vid 
Jönköpings tekniska högskola. 
Sitt tredje år på utbildningen 
studerade hon i Skottland där 
hon också tog en masterexa-
men i arkitektur. Vilket har gett 
henne ett genuint intresse av 
hus och deras uttryck. 

Efter några års arbete på ar-
kitektkontor i Stockholm fick 
kärleken henne att återvända till 
Småland och Vetlanda där hon 
har vuxit upp. Nu bor hon på en 
gård på landet tillsammans med 
sin sambo och deras två barn. 

3 snabba med 
Karolina Rellme
Vad är det roligaste med ditt 
jobb? 

— Att det är så brett. Utöver ar-
betet med detaljplanerna så är jag 
med och startar olika projekt. Som 
exempelvis projektet med gång- 
och cykelvägar i kommunen. Jag är 
också med och genomför detaljpla-
nerna. Ingen dag är den andra lik 
på jobbet. Ofta får jag lära mig nya 
saker och ta till mig ny information 
och det är så kul.

Vad är din största passion i 
livet, förutom familjen då? 

— Jag brinner för hästar och försö-
ker rida varje dag. Ger man sig in 
i hästvärlden är det svårt att inte 
bli biten av den och jag har varit en 
hästtjej sedan jag var liten. Just nu 
har jag två hästar, en tävlingshäst 
och en sällskapshäst. 

Vad gillar du för hustyper?

— Jag bor ju själv i ett 1920-tals-
hus som vi har renoverat tidsty-
piskt. Exempelvis har vi sidohängda 
tvåglasfönster med haspar. 

— Det viktigaste för mig är att 
detaljerna i ett hus stämmer med 
tiden när det byggdes. Så jag kan 
tycka det är lika häftigt med ett hus 
från 1970-talet som är orört som 
det är med ett funkishus.  

Karolina Rellme, här med en karta över en 
del av Sävsjös tätort.
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Leader Linné Småland arbetar med EU-medel till  
spännande utvecklingsprojekt på landsbygden  
i åtta olika kommuner: Alvesta, Ljungby,  
Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö  
och Älmhult. 

Leader Linné Smålands övergripande områden:

• Spännande miljöer där människor och idéer 
kan växa. Vi ser gärna att det skapas mötesplatser, 
fysiska eller virtuella, där människor med olika  
bakgrund, erfarenhet och kompetens kan mötas.  
Det viktiga är interaktionen mellan människor.

• Öppenhet för det okända. Ingen vet något om 
framtiden. Nya tjänster och produkter kommer att  
behövas, vi uppmuntrar till innovationer, nya affärs-
idéer och samarbetsformer. Våga testa nytt! 

• Entreprenörskap och självförsörjning. Här 
är fokus på entreprenörskap, företagande och tillväxt 
men också på kompetensutveckling och integration på 
arbetsmarknaden.

Få hjälp med din ansökan

Leaderkontoret hjälper gärna till som ett stöd i ansök-
ningsprocessen och ger råd om hur du kan utforma  
din ansökan. Det ordnas också regelbundet utbildning-
ar och informationstillfällen för den som vill veta mer 
om hur man går från projektidé till en komplett  
ansökan. 

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter 
kan söka projektstöd för att främja utvecklingen i 
Leaderområdet under perioden 2014–2020.  Ansökan 
kan skickas in när som helst under året. Beslutet tas 
på Leaders styrelsemöten 4–6 gånger per år. I sty-
relsen sitter två representanter från varje kommun 
fördelat på ideell, privat och offentlig sektor. 

Ta gärna kontakt med Leaderkontoret eller  
Pernilla Nordh, telefon 0382-15415 eller  
mejl: pernilla.nordh@savsjo.se och diskutera era  
projektidéer innan du påbörjar din ansökan.

Vill du diskutera en idé,
   bygga nätverk och kanske söka finansiering för att vara 

    med och utveckla landsbygden?
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Service till dig

Kommunen kan bidra ekonomiskt till  
hemsändning av dagligvaror för dig  
som är fast boende i glesbygd.

Följande regler gäller för hemsändningsbidrag 
av livsmedel: 

• Hemsändningen avser hushåll med längre än  
 3 kilometer till närmaste livsmedelsbutik.

• Ersättning kan även ges till personer med kortare  
 avstånd om särskilda skäl föreligger.

• Bidrag ges för en leverans per hushåll och vecka.

• Hemsändningen organiseras av butiksinnehavare 
 /livsmedelshandlare på lämpligt sätt.

• Hemsändningen gäller från den livsmedelsbutik 
 som är närmas bostaden och som erbjuder 
 denna service.

• Bidrag ges endast för hemsändning till  
 åretruntboende.

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga  
varuförsörjningen i kommunens gles- och lands-
bygd. Bidraget gäller för livsmedelsbutiker på 
landsbygden, det vill säga utanför Sävsjö tätort. 
Från 1 januari 2018 är beloppet 150 kronor per 
hemsändning.

Ansökningsblankett finns på kommunens  
webbplats, www.savsjo.se , sök på  
hemsändningsbidrag. 

Kontakta Esna Alic på utvecklingsavdelningen  
om du har frågor.  

Telefon: 0382-15231 eller mejl:esna.alic@savsjo.se

Gårdsbelysning 
För helårsboende på landsbygden finns möjlighet 
att ha en så kallad gårdslampa. Kommunen ger 
bidrag till armaturen och står för underhåll såsom 
byte av glödlampa och skymningsrelä. Fastighets-
ägaren står för energikostnad och eventuellt byte 
av lampkupa. Det finns för närvarande cirka 750 
gårdslampor.

Ansökningsblankett finns på kommunens 

webbplats, www.savsjo.se, sök på gårdsbelysning. 

Kontakta arbetsledare Carl Rydén på gata/parken-
heten om du har frågor.

Telefon: 0382-152 61 eller  
mejl: carl.ryden@savsjo.se

Byapeng 
Med byapengen vill Sävsjö kommun stödja byala-
gen. Den sociala gemenskapen är viktig för lands-
bygdens invånare och man vill uppmuntra ideella 
krafter i föreningarna att fortsätta sitt arbete med 
att anordna aktiviteter och stödja innovativa ideer 
som stärker den sociala gemenskapen i bygden. 
Byapengen bidrar till utvecklingen av landsbygden 
i Sävsjö kommun. 

Kontakta utvecklingschef Kristin Nilsdotter  
Isaksson om du vill veta mer. 

Telefon 0382-1530 eller  
mejl: kristin.nilsdotter-isaksson@savsjo.se

som bor på landet
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Bredband för alla
Hur står det egentligen till med möjligheterna att få en bra 
internetuppkoppling via fiber när man bor på landet?

Ja, enligt bredbandsbolaget  
SavMans vd, Bo Dahl, så är möjlig-
heterna mycket goda. 

- Vi har många byalag som är 
starka och driver på och det är 
jättebra. Men det är också möjligt 
för enskilda personer att gå sam-
man och bilda en grupp som kan ta 
kontakt med oss och fixa ett möte. 
Då går vi igenom förutsättningarna 
och kan så småningom erbjuda TV, 
telefoni och internet via fiber för 
alla som vill ha. 

-Alla vill kanske inte, men det är 
viktigt att alla får frågan, betonar 
Bo Dahl. 

Idag är det 84 procent av kommu-
nens hela yta som har fiber eller 
finns med i utbyggnadsplanerna. 
Det är en siffra som står sig bra i 
en nationell jämförelse. 

-Ja, vi är nöjda så här långt, säger 
Bo. Under 2016 var motsvarande 
siffra 45 procent. 

Bredbandsutbyggnaden i Sävsjö 
kommun har gått framåt bit för bit 
och politikerna har förtroende för 
SavMan och att man gör och har 
gjort installationerna i den takt som 
bolagets plånbok orkar med är en 
viktig faktor för framgång. 

En annan viktig framgång för en 
kommun är en bra infrastruktur 
där ett kraftfullt internet är en del 
för att exempelvis kunna bedriva 
företag på landsbygden. Eller ha en 
bra fastighetsövervakning. 

Eller om man är lite äldre och vill 
stanna kvar i sitt hem på landet så 
kan man ha rörelseaktiverad ka-
meraövervakning på natten för att 
känna sig trygg. 

Exemplen är många och vi är bara 
i början av en explosionsartad 
utveckling. 

-Det gäller att vi har en stabil elför-
sörjning och en säker infrastruktur 
för att detta ska fungera ordentligt, 
menar Bo Dahl.

Välkomna till SavMan och prata bredband säger Bo Dahl, VD, Mona Carlsson, kundtjänst, Kent Wennerstam, 
projekteringsledare och tekniker Stellan Streiffert.

Det var 2001 som kommunen be-
stämde sig för att bilda ett eget bred-
bandsbolag. Detta på grund av att de 
stora aktörerna inom bredband inte 
var intresserade av att börja investera i 
småkommunerna. 

För Sävsjös del har detta inneburit lägre 
priser för att få fiber och en närhet till 
service och dialog. 

Om du har frågor eller funderingar är du 
välkommen att kontakta SavMan.

Besöksadress: Storgatan 18 i Sävsjö.

Mejl: info@savman.se

Telefon: 0382-18 18 00

Webbplats: www.savman.se

G:a
Hjälmseryd

HultagårdNorra
Ljunga

Hjärtlanda
Skepperstad

Nya
Hjälmseryd

Hylletofta

Hultsjö

SÄVSJÖ

Stockaryd

Vrigstad

Rörvik

48 mil kanalisation

97 % av kommunens invånare
Mer än 11 100 personer
av totalt 11 492 personer
i kommunen.

84 % av kommunens
yta täcks
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Har spelandet om pengar
blivit ett problem?

Kontakta oss gärna via telefon: 036 - 10 54 44
Mejl: familjehemsresursen@jonkoping.se
Webbplats: www. plus.rjl.se/fourumsocialvalfard - se familjehemsresursen
Facebook: Familjehemsresursen Jönköpings län

Från den 1 januari 2018 är det kommunernas ansvar 
att erbjuda stöd och behandling för sina invånare som 
har problem med spel om pengar. Kommunerna ska 
även arbeta förebyggande i detta. I Sävsjö är du väl-
kommen att kontakta MoA om du känner att spelandet 
om pengar har blivit till ett problem för dig.

Familjehem sökes!
                       Till tjejer och killar i åldern 0-18 år

Vi söker trygga och stabila familjer. 
Hör av dig om du har tid, utrymme och vill göra skillnad för ett barn

Värt att veta Du har möjlighet att komma till MoA för rådgivande 
samtal. Inget i denna kontakt dokumenteras och 
dessa samtal kan även ske över telefon.

Behöver du en längre kontakt träffar du en handläg-
gare på MoA. Tillsammans gör ni en kartläggning av 
hur din situation ser ut. Vi kan då även erbjuda ett 
behandlingsprogram som är speciellt framtaget för 
personer med problem med spel om pengar.

Denna typ av problem påverkar ofta även omgiv-
ningen. På Moa kan du som anhörig få stöd. 

Välkomna att kontakta MoA på telefon:

0382-154 47, 154 48, 154 78 eller 155 33.
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Lätt att sortera rätt
Vilka är FTI?

-Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som har producenternas uppdrag att se till att förpackningar och  
tidningar samlas in och återvinns. Ägare till FTI är de fem materialbolagen: Plastkretsen, Metallkretsen, Retur-
kartong, Pressretur och Svensk Glasåtervinning.

Vad betyder producentansvar?

-När det gäller förpackningar är alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer dem eller förpackade varor  
ansvariga för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas. Detsamma gäller tidningar.

Vem betalar för återvinningen?

-En del av finansieringen får FTI in genom att sälja det återvunna materialet, och en del betalas av producen-
terna genom förpackningsavgifter.

Är det inte kommunen som ansvarar för återvinningen? 

-Nej.

Varför ska jag källsortera förpackningar och tidningar?

-Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, det sparar både energi och material. Alter-
nativet till återvinning är att vi fortsätter att förbruka resurser och sedan bara slänger allt i soporna, i en och 
samma hög.

Äts inte miljövinsten upp av ökade transporter? 

-De extra transporter som kan uppstå vid källsortering och återvinning motiveras av de miljövinster som  
uppnås med återvinningen.

Varför ska jag sortera ofärgat och färgat glas för sig? Har hört att det blandas sedan i alla fall.

-Allt sorterat glas hålls separerat, även efter att behållarna har tömts. Om du ser en bil som tömmer färgat och 
ofärgat glas i samma bil är det två fack på flaket, så glaset hålls separerat även där. Efterfrågan från glasindu-
strin på återvunnet ofärgat glas är mycket stor, det finns alltså en önskan från marknaden att hålla det ofär-
gade från det färgade.

Allt blandas väl ändå ihop och hamnar på tippen?

Entreprenörerna som tömmer behållarna får sin ersättning för arbetet när de levererar rent och sorterat materi-
al till de platser som vi anvisar. Om de blandar ihop materialet tar inte vi emot det och entreprenören måste då 
lämna ifrån sig det till förbränning eller deponi — vilket de måste betala för. Dessutom måste förpackningarna 
och tidningarna enligt lag återvinnas och vår verksamhet granskas kontinuerligt av bland annat Naturvårdsver-
ket.

Varför får jag inte lägga annat än just förpackningar och tidningar i behållarna på återvinningsstationen?

Den huvudsakliga anledningen är att insamlingen kostar pengar, de återvunna förpackningarna bär inte sina 
egna kostnader. Och de så kallade producenter som finansierar återvinningen av sina produkter kan givetvis 
inte hållas ansvariga för att betala andra producenters varor.

Hur mycket ska jag rengöra förpackningarna?

Töm förpackningarna och se till att de är fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda.  
Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan  
påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag  
sorterar förpackningarna efter vikt.

  – frågor och svar om Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen, FTI.
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SÄVSJÖ

Vid Borrgatan, 12.00 – 13.30.

Den 7 april
Den 5 maj
Den 9 juni
Den 30 juni
Den 25 augusti
Den 22 september
Den 20 oktober
Den 24 november
Den 15 december

Sävsjö – Nordost (NO) 

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

Den 30 april, 31 maj, 2 juli, 31 juli, 3 september, 1 oktober, 31 oktober och 3 december.

Vrigstad – Nordväst (NV) 

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

Den 16 april, 16 maj, 18 juni, 16 juli, 13 augusti, 17 september, 15 oktober, 14 november och 17 december. 

Stockaryd – Sydost (SO)

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

Den 2 maj, 4 juni, 3 juli, 1 augusti, 4 september, 2 oktober, 1 november och 4 december. 

Rörvik – Sydväst (SV)

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

Den 17 april, 17 maj, 19 juni, 17 juli, 14 augusti, 18 september, 16 oktober, 15 november och 18 december.

 

Mini-ÅVC

Njudung Energi samlar in grovavfall och farligt avfall från hushåll på så kallad Mini-ÅVC i Sävsjö, 

Vrigstad, Rörvik och Stockaryd. Följande tider och platser gäller för resterande delen av 2018.

Guide för hämtning             av grovsopor och Mini-ÅVC

Har du frågor eller 

vill beställa hämtning, 

kontakta Njudung Energi: 

Telefon: 0383-76 38 00

Mejl: info@njudung.se

Webbplats: www.njudung.se

STOCKARYD

Vid reningsverket, 10.00 – 11.30

Den 7 april
Den 5 maj
Den 9 juni
Den 30 juni
Den 25 augusti
Den 22 september
Den 20 oktober
Den 24 november
Den 15 december

RÖRVIK

Vid reningsverket, 10.00 – 11.30

Den 21 april
Den 26 maj
Den 16 juli
Den 11 augusti
Den 8 september
Den 6 oktober
Den 10 november
Den 8 december

VRIGSTAD

Vid reningsverket, 12.00 – 13.30

Den 21 april
Den 26 maj
Den 16 juli
Den 11 augusti
Den 8 september
Den 6 oktober
Den 10 november
Den 8 december



Landsbygden        - livskvalitet helt enkelt
Har vi plats för en levande 
landsbygd i Sverige av idag? 

-Ja, verkligen. Landsbygden har en 
stor potential och många tillgångar 
som människor vill ha och behöver. 
Jag tror att en del av Sävsjö kom-
muns attraktivitet är just landsbyg-
den. Många människor drömmer om 
att få leva nära naturen, få leva i 
trygga miljöer, med tillit till varandra 
och samhället. Jag vet att vi med 
vår landsbygd har något att erbjuda 
som är lockande för många.

Men vad krävs för att människor 
ska vilja leva på landet?

-Det är viktigt att det finns en 
grundläggande service och infra-
struktur. Vi måste ha goda kommu-
nikationer och skolskjutsar. Vi måste 
också ha bra bredband som ger en 
direktkontakt till hela världen och 
som gör det möjligt att driva företag 
på landsbygden. Där ligger vi bra 

till i Sävsjö kommun, vi har en bra 
täckning och fortsätter bygga ut. 

-Vi ger också bidrag till gårdsbelys-
ning och själva armaturen, ström-
kostnaden får man stå för själv.  Vi 
underhåller också en hel del av våra 
vägar på landsbygden. 

Upplever du att det finns en 
stark gemenskap på landsbyg-
den idag?

-Ja, det gör jag. Vi har många 
byalag som gör ett stort arbete för 
sin bygd och skapar gemensamma 
aktiviteter. Det såg vi inte minst när 
vi hade stormarna Gudrun och Per. 
Man hjälpte varandra och  var en 
stor tillgång. Som byalag kan man 
också söka så kallad byapeng hos 
kommunen för att få bidrag till att 
göra sådant som skapar mervärde 
för de boende i bygden. 

Tror du att det kommer en ny 
”Gröna vågen”?

-Ja, men den kommer inte att vara 
som på 1970-talelt utan idag är den 
mer anpassad till dagens samhälle. 
Vi har flera goda förebilder som ex-
empelvis bloggerskorna Underbara 
Clara och Jonna Jinton. Unga kvin-
nor som tack vare internet och bra 
företagsidéer lever sina liv på lan-
det. Och Mandelmanns som också 
de skapat ett intresse för självhus-
hållning och ett lantligt liv. Det är en 
bestående förändring i tiden och en 
trend som jag tror kommer att öka. 

-Jag tror att många människor 
idag längtar efter något annat. Ett 
liv med mer trygghet och äkthet. 
Livskvalitet helt enkelt. Därför är 
det också viktigt att vi kan erbjuda 
attraktiva tomter på landet där man 
kan bygga hus för att här, mitt i vår 
kommun, kunna skapa det liv som 
många drömmer om.


