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Vardagen är annorlunda nu både på jobbet och i privatli-
vet. Pandemin är långt ifrån över och det kommer att ta tid innan 
vi återfår en normal vardag igen. Under senhösten såg vi också en 
ökande smittspridning av corona-viruset vilket ledde till skärpta 
restriktioner för att bromsa smittspridningen. Nu gäller det att vi 
tillsammans återigen samlar kraft för att möta pandemin. Jag vill 
tacka för allt fantastiskt arbete som görs i vår organisation varje dag. 
Vi har Sveriges viktigaste jobb, vilket blir extra synligt det här året 
då vi inom välfärden får möta helt nya situationer och utmaningar 
Med hjälp av vår fantastiska personal har Ljungby kommun lyckats 
säkerställa en god kommunal service trots stora omställningar, vilket 
gör mig väldigt stolt.  

Många människor känner stor ensamhet och är begränsade till sitt 
hem på grund av Corona. I dessa tider blir det därför extra viktigt att 
hålla i och hålla ut men också att hålla ihop. Ofrivillig ensamhet var 
redan ett samhällsproblem före Corona, men vi måste nu ta krafttag 
tillsammans för att motverka att ensamheten inte växer sig större. 
Vi behöver arbeta för gemenskap och närhet för att inte riskera att 
folkhälsan försämras.  Det gäller att hitta ljusglimtar i vardagen och 
att sprida glädje och hjälpa varandra. 

Det finns många positiva inslag som jag vill lyfta upp som vi till-
sammans kan vara stolta över i Ljungby. Bland annat har Ljungby 
deltagit i tävlingen om Sveriges godaste vatten. Allt dricksvatten i 
Ljungby kommun kommer ifrån grundvatten. Det är den bästa käl-
lan. Vattnet har alltid låg temperatur, vilket innebär att inga bakterier 
kan överleva i råvattnet och det är också skyddat från föroreningar. I 
tävlingen fick Ljungby följande fina hedersomnämnande "vatten med 
en finstämd klang av mineraler och en angenäm fräschör".  

En annan glädjande nyhet är att Ljungby stiger i Lärarförbundets 
skolranking med 111 placeringar från föregående år. Ljungby kom-
mun placerar sig på plats 112 av 290 kommuner, och förbättrar sig i 
åtta av elva kategorier. Våra barn och ungdomar är framtiden och 
i Ljungby vill vi kunna erbjuda ett livslångt lärande för alla vilket 
betyder att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom pedagogis-
ka läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till alla våra 
invånare.  

Slutligen vill jag önska ett riktigt fint avslut på 2020. 
Var rädda om er och om varandra!  
God jul & gott nytt år!

LJUSGLIMTAR I VARDAGEN

JENNIE VIDAL
KOMMUNDIREKTÖR
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VAD HAR HÄNT I ARBETET 
MED FOKUSOMRÅDEN?

FRITIDSBANKEN 
ETT ÅR SENARE

HÄNDER MED NONSTOP

VAD GÖR EN 
KOMMUNIKATÖR?

OM TIDNINGEN
Tvärdraget Ljungby är en tidning för 
alla anställda i Ljungby kommun och 
dess bolag, samt förtroendevalda. 
Tidningen kommer ut fyra gånger om 
året (tre gånger år 2020).
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TIPSA!
Har du tips på något du tycker vi  

borde skriva om i tidningen? Eller vill du 
själv skriva ett reportage? Hör av dig till  

kommunikationsavdelningen@ljungby.se

Hur gick det till? 
• Inläsning på nuvarande iden-

titet, vilka är Ljungby kommun 
enligt vision, värdegrund, 
styrdokument osv.  

• Enkät öppen för alla, såväl 
externt som internt. Syftet var 
att få fram underlag till våra 
färger, former och uttryck.  

• Byrån utformade utifrån den 
öppna enkätens svar tre spår 
på identiteter som kan fungera 
för Ljungby kommun. Dessa 
tre spår stämdes av internt 
bland alla er som jobbar hos 
oss genom dels en intern enkät 
och dels en fokusgrupp med 
representanter från våra olika 
förvaltningar.  

• De tre spåren blev utifrån 
interna synpunkter ett slut-
förslag. Slutförslagets färger 
och illustrationer stämdes av 
ytterligare en gång med fokus-
gruppen. Därefter utformade 
byrån identitetens övriga delar 
till ett komplett slutförslag.  

• I skrivande stund pågår finjus-
teringen av förslaget så att det 
fungerar i alla kanaler och 
format så att vi får en komplett, 

professionell och heltäckande 
visuell identitet.  

• Identiteten kommer att fast-
ställas av kommunstyrelsen. 
När det är gjort kommer den 
att presenteras i sin helhet 
så att ni alla kan sätta tän-
derna i den och sprida bilden 
av Ljungby kommun. Enligt 
planen ska detta göras i januari 
2021.  

Vad tyckte folk?
De positiva värden som fram-
kommit i undersökningarna att 
vi har och som man uppskattar 
här är naturen på olika sätt, både 
som smultronställe för att den är 
vacker men också som plats att 
odla sina fritidsintressen på. Annat 
som många lyfte var närheten och 
att man får tid att leva. Mer om 
resultatet av enkäten kan du läsa 
på intranätet eller vår webbplats. 
Använd sökfunktionen. 

Alla element i identiteten har plock-
ats in för att och utformats så att 
de stärker de värdena som andra för-
knippar oss med samt som vi anser 
att vi vill förstärka. 

Kommunen i ny kostym
Under hela 2020 har ett arbete pågått med att ta fram en ny visuell identitet för Ljungby kom-
mun. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige som en del i arbetet med fokusområden och 
visionen.  Just nu pågår den sista finjusteringen av identiteten så alla delar är inte helt klara så 
de kan följa med i tidningens tryck. På intranätet kan du hitta allt som är aktuellt just nu. När 
kommunstyrelsen fastställt identiteten i början på 2021 så presenteras den i sin helhet, men delar 
av den kan vi avslöja redan nu. 

Hur blir det?   
Kommunvapnet är grunden och 
kommer i sig inte att förändras men 
texten Ljungby kommun som hör 
ihop med vapnet och gör det till en 
logotyp är uppdaterad. 

I övrigt består vår nya visuella 
identitet nu av en mönsterbild med 
illustrationer, ett antal färger, två 
typsnitt och ett bildspråk.  

Till profilen hör också ett rutnät 
som ska hjälpa oss att följa en mall 
i layout, det vill säga placering av 
rubriker, bilder, texter och mönster, 
vilket som gör att vår layout också 
blir en igenkänningsfaktor. Bilder 
och rubriker placeras alltid på ett 
visst sätt enligt vissa storleksmässi-
ga förhållanden, till exempel.  

Mallar  
I slutfasen av arbetet kommer vi att 
ta fram mallar för en massa olika 
användningsområden så att det blir 
lätt för dig att använda profilen i 
din vardag. 
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LJUSMANIFESTATION

VARFÖR VISUELL 
IDENTITET?   
När vi kommunicerar i jobbet och 
när vi representerar Ljungby kom-
mun ska vi leva vår värdegrund 
och det ska alltid synas att vi är 
Ljungby kommun. När vi skickar 
information till våra "kunder", när 
vi syns i sociala medier, i broschy-
rer, på roll ups, på skyltar och i 
annonser eller på annat sätt ska 
det vara tydligt att det är Ljungby 
kommun som är avsändare. Det 
är därför vi har en visuell identitet 
(även kallad grafisk profil) och 
det är därför det är viktigt att den 
används av alla som jobbar hos 
oss. Det enklaste sättet att göra 
det på är att använda de färdiga 
mallar som finns, för tex Word och 
Powerpoint.  

Profilen och vårt varumärke är en 
viktig del i vår identitet och blir en 
förtroendeingivande symbol som 
visar de vi kommunicerar med att 
vi är en professionell och seriös 
organisation som man kan lita på. 

Exempel på hur material från 
oss kan komma att se ut med 
den nya visuella identiteten. 
Med den blir det bland annat 
enklare att göra layouter då 
det finns en rutmall att följa. På 
så vis blir även vår layout mer 
sammanhängande och där-
med  en igenkänningsfaktor. 
Rutmönstret ska givetvis inte 
synas i materialet sen, men 
blir ett stöd för hur vi placerar 
rubriker och bilder till exem-
pel, i allt från annonser, inlägg 
i sociala medier, brevmallar 
med mera. 

Snart är det klart hur Ljungby kommun kommer att se ut framöver!  

VARFÖR UPP- 
DATERING?  
Vår nuvarande grafiska profil har 
hängt med några år och behöver 
uppdateras av flera olika skäl. Den 
främsta anledningen är att vi be-
höver ha en profil som är i linje med 
och förstärker vilka vi är och hur 
vi vill vara som organisation – och 
hur vi vill att andra ska se på oss. 
Vi har en vision som säger att vi ska 
växa och det är politiskt beslutat att 
i vägen mot visionen ska vi fokusera 
på ett antal fokusområden (se sidan 
10). Alla dessa delar behöver syn-
liggöras även i vår grafiska profil, 
och det är det som är grunden till 
uppdraget, som kommer från kom-
munfullmäktige.  

Den andra anledningen är att 
vi idag har ett annat informa-
tionslandskap med många olika 
nya medier och kanaler som inte 
fanns när profilen skapades och 
som nuvarande profil alltså inte är 
anpassad för. 
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Smått och gottSmått och gott

Nytt dokument- 
och ärendehan-
teringssystem: 
Ciceron 
Ljungby kommun har upphandlat 
ett nytt dokument- och ärende-
hanteringssystem. Så vad är det för 
något? Det är ett gemensamt system 
för diarieföring, hantering av nämn-
dadministration, distribution av be-
slutsunderlag och digital arkivering 
av handlingar. Med hjälp av systemet 
kan också diariet med handlingar 
publiceras på vår webbplats. 

Ciceron kommer främst att använ-
das av nämndsekreterare, registrato-
rer, chefer, handläggare och förtro-
endevalda.  

Vilken kommer den största för-
ändringen bli med Ciceron? 
- Systemet kommer att ge handläg-
gare och kommuninvånare tillgång 
till handlingar i digital form. Det 
kommer också att effektivisera 
nämndadministrationen och vara ett 
stöd i handläggning och beslutspro-
cesser, svarar Eva-Marie Holgersson 
kommunsekreterare.  

Målsättningen med det nya systemet 
är en helt digital dokument- och 
ärendekedja från inkommen till 
arkiverad handling.

Syftet med Lärarförbundets ranking 
är att synliggöra och förstå skolans 
förutsättningar utifrån ett lokalt 
perspektiv. 

Förbättring i åtta kategorier
Ljungby kommun förbättrade sin 
placering i rankingen i åtta av elva 
kategorier, bland annat resurser till 

undervisning, lärartäthet och kom-
munen som huvudman. De kategorier 
där Ljungby tappade i ranking var 
andelen utbildade lärare, lärarlöner 
samt andel barn i förskolan. 

Stort tack till förvaltningens 
medarbetare 
- Resultatet har vi uppnått efter en 

Tack till alla som firar 25 
år som anställda hos oss
År 1995 anställdes 20 medarbetare som nu har arbetat 
inom Ljungby kommun i 25 år. Detta uppmärksammas 
med ett presentkort på exempelvis smycke, klocka eller 
en cykel. Vanligtvis hyllas 25 års-jubilarerna även på en 
tillställning i november.  

En ny fas för 65  
medarbetare
I år är det 65 medarbetare som skulle firats som pensio-
närer under november. Pensionärerna uppmärksammas 
med ett presentkort i Centrumföreningens butiker eller 
med presentkort hos en lokal konstnär.

AKTUELLA  
PROJEKT
Ekebackenskolan ska byggas ut 
Ekebackenskolan ska byggas ut 
med fler klassrum, tillhörande 
utrymmen samt lärararbetsplatser 
för att möjliggöra en två-parallel-
lig skola. Nu arbetar kommunen 
tillsammans med konsulter med 
projektering. När alla underlag är 
klara ska entreprenaden upphand-
las. En tillfällig parkeringsplats 
kommer att anläggas och användas 
under byggtiden. Arbetet på plats 
påbörjas enligt planen under våren 
2021 och beräknas bli klart till 
våren 2022.   

Regnbågen har kommit upp 
På Strömgatan växer den nya 
Regnbågens förskola fram. Den får 
två våningar och syns nu på håll 
när strålkastarna lyser upp arbets-
platsen i vintermörkret. Det arbetas 
med montage av bjälklag och stom-
me på båda våningsplanen. Den 
gamla förskolebyggnaden kommer 
att rivas när den nya förskolan 
står klar, vilket beräknas bli under 
hösten 2021.  

 Bergagatan byggs om 
Sedan i somras pågår en omfat-
tande ombyggnad av Bergagatan 
i centrala Ljungby. Gatan ska 
bli tillgänglighetsanpassad och 
säkrare för gång- och cykeltrafi-
kanter. Det är en del av centrum-
förnyelsen. Samtidigt sker arbeten 
under marken med ledningsnätet 
för vatten, avlopp och fjärrvärme. 
Nya kabelrör för framtida fiber- 
och elarbeten läggs ner och ny 
belysning ska monteras. På www.
ljungby.se/bergagatan kan du se var 
det är avstängt för fordonstrafik. 
Arbetet beräknas bli klart under 
sommaren/hösten 2021. 

Fler projekt 
Mer om kommunens projekt med 
nya områden, infrastruktur och 
byggnation finns på www.ljungby.
se/projekt. 

Ljungby klättrar 111 platser i 
rankingen "Bästa skol- 
kommun" för år 2020

Årets Primus Kim finns i 
vår nattpatrull 
 Vård- och omsorgscolleges hedersvärda pris Primus Kim delas ut för att uppmärksam-
ma och fira framgångsrikt arbete i vård och omsorg samt att lyfta fram medarbetare som gör extraordi-
nära insatser för den enskilde, anhöriga och kollegor.  
   
Årets pris går till Viktor Petersson som jobbar i vår nattpatrull inom socialförvaltningen.   
Viktor valde jobbet som undersköterska för att han ville jobba med människor och detta var ett yrke där 
man dessutom kommer ut i arbete direkt efter skolan. Efter att ha jobbat i hemtjänsten några år ville 
han testa något nytt och det öppnade sig en möjlighet i nattpatrullen.   
- Jag har alltid tyckt att det har verkat spännande att jobba natten så när chansen kom tog jag den. Det 
är ett kanonjobb med härliga människor, både kollegor och brukare. Alla som jobbar som undersköter-
ska ska vara stolta över det, för det är ett viktigt arbete man gör, vi tar hand om människor som behöver 
hjälp.  

Att få utmärkelsen tycker Viktor är jättekul.  
- Det är ju en viss bekräftelse på alla de år man har jobbat som undersköterska att bli sedd och hörd på 
detta sätt. Men att vara en primus kim det kan alla vara på en arbetsplats. Så till er som kanske skulle 
fått det här priset eller ni som ej blivit nominerade vill jag ge er en stor eloge, och påminna er om att ni 
gör stor skillnad både för brukare och personal. Så fortsätt kämpa för en bättre framtid tillsammans.

Ljungby kommun placerar sig i år som nummer 112 av 290 kommuner, vilket är en förbättring med 111 placeringar från före-
gående år. Bästa skolkommun är en rankning som jämför alla 290 kommuner i 11 olika kriterier. 

Gott klimat för 
näringslivet 
När företagen ger sina omdömen på 
det lokala näringslivsklimatet hamnar 
Ljungby kommun på plats 59 av 290. Det 
innebär att vi klättrat 8 placeringar.  

Förutsättningarna för att äga, driva och 
utveckla företag bestäms i stor utsträck-
ning i landets 290 kommuner. Trots att 
det är samma lagar som gäller upplevs 
förutsättningarna olika beroende på var 
företaget är lokaliserat. Kommunens roll 
är stort avseende tillstånd och tillsyn, 
detalj- och översiktsplaner, lokal infra-
struktur, kompetensförsörjning, upp-
handling med mera. 

Vi håller i och ut
År 2020 har präglats av coronapandemin och hante-
ringen av den. Det har inneburit och innebär omställ-
ningar och omprioriteringar i kommunens verksamhe-
ter och i vårt dagliga arbete.  

Håll i, håll ut och ta hand om varandra. Fortsätt att 
följa myndigheternas rekommendationer: 
• Stanna hemma om du har symtom 
• Tvätta händerna noga och ofta 
• Försök undvika att röra vid ansiktet och ögonen 
• Skydda äldre och riskgrupper 
• Följ råden och håll avstånd till andra människor 

medveten satsning på att öka kvali-
tet och måluppfyllelse i samverkan 
med en bra ledning på skolor och 
fantastiskt gott arbete av duktig 
personal ute på våra enheter, säger 
Nils-Göran Jonasson, barn- och 
utbildningschef.

Regnbågen, november 2020

Medarbetarenkät på g
I början av 2021 är det dags igen för en medarbetaren-
kät.  Då får du som jobbar hos oss chans att ge din syn 
på några frågor om oss som arbetsgivare, din arbetsplats 
och annat. Det är viktigt att du besvarar den. 

Enkäten kommer den här gången att skickas ut på 
e-post. 

Läs mer om enkäten redan nu på intranätet. 

Tvärdraget blir 
digital från 2021
Från 2021 kommer Tvärdraget endast 
att ges ut digitalt. Beslutet togs i sam-
band med budgeten för år 2021. 

Oavsett form och distributionssätt 
så kommer Tvärdraget även fortsätt-
ningsvis att bjuda dig på reportage 
från kommunens verksamheter, notiser 
om vad som är på gång, viktig infor-
mation som är bra att känna till som 
medarbetare, hejarop och annat stort 
och smått.

Klart med årets 
innovationspris
Årets innovationspris inom socialför-
valtningen delades ut i december. Grattis 
till vinnarna! Motiveringar kan ni läsa 
på intranätet.  
 
HSL-handläggningar, hemsjukvård 
och Kommun Rehab får innovations-
priset för att arbetssättet har lett till en 
effektivisering i arbetet och ett positivt 
ekonomiskt resultat samtidigt som det 
är hållbart över tid. Det gör dessutom att 
vi har fått en jämlikhet och enhetlighet i 
våra bedömda hemsjukvårdsbeslut, samt 
en tydlighet i vår kommunikation med 
både interna och externa samverkans-
parter.  
 
Familjehemsgruppen i Ljungby kom-
mun, får innovationspriset för att de med 
framtagen broschyr tydliggjort all den 
information som lämnas ut i samband 
med åtgärden. Det är mycket information 
som ska tas emot i en redan svår situa-
tion. Att få något tydligt och skriftligt 
som berörda kan gå tillbaka till under 
processen underlättar. 
 
Åbrinken har gjort en stor insats i 
arbetet med att ha heltid som norm i våra 
verksamheter. De har på ett innovativt 
sätt hittat en väg att erbjuda heltid utan 
att budgeten för personal överskrids.  

Du missar väl inte vår 
julkalender?
På intranätet pågår just nu en intern julkalender. 
Varje dag fram till och med julafton möter vi en ny 
kollega som delar med sig av sitt bästa tips för att 
öka motivationen och göra vintermörkret lite ljusare. 
Varje dag öppnas en ny lucka men har du missat de 
tidigare går det bra att se ikapp i efterhand. 

Du hittar dem via länk högst upp i vänster- 
spalten direkt på intranätets startsida, eller i face-
bookgruppen för personalklubben NonStop.

Hotell för de minsta
Vilda pollinerande insekter, som exempelvis bin, fjä-
rilar och flugor, har minskat drastiskt de senaste åren. 
Bin har en nyckelroll för den biologiska mångfalden 
och för vår matproduktion. I vår kommun anlägger 
vi områden som gynnar insekter i staden. Det finns 
även ett antal bi-hotell. Det finns skyltar uppsatta där 
Ljungby kommun har genomfört åtgärder som gynnar 
insekterna. Det finns även ett vykort med tips på växter 
som är bra för de vilda pollinerarna.
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Friskare arbetsplatser

Friskare arbets-
platser genom 

fokus på det som 
fungerar

-Att jobba med friskfaktorer är en del av verksamhetsutveckling. När med-
arbetare mår bra och trivs på jobbet så visar forskningen att man får bättre 
kvalitet i verksamheten, man når resultateten. När vi är motiverade så gör vi 
det lilla extra. En viktig bieffekt är att vi får låg och stabil sjukfrånvaro. Det i 
sin tur gör att medarbetare trivs, vill fortsätta jobba i Ljungby kommun och 

det blir lättare att rekrytera nya medarbetare. Så förklarar Marlene Stenqvist, 
HR-strateg, det arbete som pågår kring våra friskfaktorer.  

Vi fokuserar på det som gör oss friska och på det som gör att vi mår bra på jobbet. 

Friskfaktorer är kort och 
gott det som ökar hälsa 
och arbetslust Arbets-
miljöverket förklarar det 

enkelt: Att fokusera på friskfaktorer 
är ett sätt att söka sig framåt i positiv 
riktning istället för bort från något 
negativt. Det som ökar hälsa och 
arbetslust är friskfaktorer. Frisk-
faktorerna finns såväl i som utanför 
arbetet. Eftersom både människor 
och arbetsplatser är olika blir även 
friskfaktorerna unika för var och en.  

Friskfaktorer på arbetsplatsen 
Så, vilka är friskfaktorerna på ar-
betsplatsen? 

• Delaktighet och påverkans- 
möjligheter,   

• kompetensutveckling hela 
karriären,   

• rehabiliteringsarbete för kort- 
och långtidssjukskrivning,   

• rättvis och transparent organi-
sation,   

• kommunikation och åter- 
koppling,   

• prioritering av arbetsuppgifter,   
• ledarskap som är närvarande, 

tillitsfullt och engagerarat samt   
• systematiskt arbetsmiljöarbete 

i vardagen.   

Sektionscheferna är pilotgrupp 
Socialförvaltningen har förmånen 
att få extra mycket kunskaper om 
våra friskfaktorer. De blir friskfakto-
rambassadörer. Verksamhetschefer-
na på socialförvaltningen tillsam-
mans med fackliga representanter 
utgör en arbetsgrupp. Socialförvalt-
ningens sektionschefer tillsammans 
med fackliga är pilotgrupp. 

Att förstärka beteenden 
Marlene berättar om pilotgruppens 
arbete så här långt:  
-Pilotgruppen började med en 
workshop där de fick kunskap om 
friskfaktorerna och forskningen 
kring dem. Utifrån det valde de den 
friskfaktor de skulle börja att arbeta 
med och det blev ”ledarskap som är 
närvarande, tillitsfullt och enga-
gerat”. De valde den för att titta på 
förutsättningarna för att vara en god 
ledare på socialförvaltningen.  

Pilotgruppen har reflekterat över sig 
själva som ledare och tillsammans 
har de identifierat nuläget.  
-För att komma till önskat läge 
måste man göra något annorlunda 
i sitt beteende. Sektionscheferna 
har därför fått hemuppgifter med 
att välja ut vilka beteende man ska 
förstärka eller lägga till. De har 
också diskuterat med sina medar-
betare om vad de tycker att de ska 
göra för att bli mer närvarande som 
ledare. Det är ofta relativt enkla 
saker som ger stor effekt: att ta en 
fika tillsammans, att återkoppla till 
medarbetare som jobbar exempelvis 
kväll och natt. För att fånga upp har 
några valt att börja arbetsplatsträf-
far med att diskutera mående och 
verksamhet först och att avsluta med 
informationen, förklarar Marlene. 

Att säga hej och vad tycker du? 
En del i ett tillitsfullt ledarskap är 
att få till coachande samtal som 
stimulerar samverkan och där varje 
medarbetare får ökat handlingsut-
rymme. Hur gör man det? 
-Genom att säga ”hej Malin” istället 
för enbart ”hej” påbörjar man ett 

samtal. Den som blir hejad på tittar 
upp och man ser varandra. Det är en 
enkel förändring som är en början 
på att bygga relationer. De informel-
la samtalen, att man lär känna var-
andra, gör att det blir enklare som 
ledare att känna av när något är på 
gång. Att ha sin dörr öppen gör att 
man upplevs vara mer närvarande, 
vilket också är viktigt. För att skapa 
handlingsutrymme för medarbetare 
är det bra att lyssna på och använda 
den kunskap som var och en har. 

Ett exempel på hur man kan göra det 
är att när någon framför ett klago-
mål eller önskan om en förändring 
så möter man det med en motfråga: 
”Vad tycker du är en bra lösning?” 
Att ha den här typen av samtal 
bygger på tillit.  

Konkret 
Marlene om vad det här kan innebär 
konkret för oss som arbetar i Ljung-
by kommun: 
-Genom det här arbetet byter vi 
fokus till det som gör att vi är friska 
och mår bra på jobbet. Det här är en 
del av vår verksamhetsutveckling 
och vi kommer att ta fram nyck-
eltal för det. Förutom det kan det 
mynna ut i en policy för ledare kring 
beteende och det kan bli andra typer 
av frågor i våra medarbetarsamtal. 
Framförallt kommer det att bli tyd-
ligt i rehabiliteringsarbete på så vis 
att genom god kontakt mellan med-
arbetare och chef så är det enklare 
att fånga upp att någon inte mår bra 
vilket leder till en kortare väg tillba-
ka till friskhet, avslutar Marlene.

text: Malin Svensk

SUNTARBETSLIV
Suntarbetsliv är en ideell 
förening som drivs av de 
fackliga organisationerna i 
samverkan med SKR (Sveri-
ges kommuner och regioner) 
och Sobona i syfte att bidra 
till friskare arbetsplatser. Sunt 
arbetslivs resursteam vänder 
sig till kommuner, regioner 
och Sobonaföretag som vill 
arbeta med friskfaktorer 
och beteendeförändring på 
individ- och organisations-
nivå för att hålla en låg och 
stabil sjukfrånvaro och friska 
arbetsplatser. Arbetet är 
forskningsbaserat och flera 
organisationer har arbetat 
med detta med goda resultat. 

Läs gärna mer på  
www.suntarbetsliv.se . 

FÖRÄNDRING 
OCH FORTSÄTT-
NING
Den här typen av arbete tar 
tid och en del är det man kan 
göra själv genom att reflekte-
ra och göra förändringar i sitt 
beteende. En del föränd-
ringsarbete kan behöva göras 
på organisationsnivå och att 
ge chefer rätt förutsättningar. 

Just nu arbetar pilotgruppen 
på socialförvaltningen med 
det här. Även övriga organi-
sationen kommer att ta del av 
vikten av friskfaktorerna och 
hur man kan och bör arbeta 
med detta.  

Från en workshop med chefer om friskfaktorer



98 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 3 2020 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 3 2020 

Anna Gummesson, en av kommuni-
kationsstrategerna, har arbetat som 
kommunikatör i Ljungby kommun 
i 12 år. Vad är den största skillnaden 
nu jämfört med tidigare? Hur skiljer 
sig arbetet?  
- Arbetet i sig är detsamma: att 
hjälpa organisationerna nå sina mål 
genom insatser som rör kommu-
nikation. Däremot blir det givetvis 
ett annat arbetssätt när vi inte är en 
personalmässig del av den förvalt-
ning vi jobbar med. På en avdelning 
när man inte sitter tillsammans 
med sin förvaltning blir det alltså 
ännu viktigare att få till bra former 
för till exempel möten och avstäm-
ningar så att kommunikatören hålls 
uppdaterad om vad som händer i 
organisationen där de kan hjälpa till. 
Fördelen är att vi kan dra nytta av 
varandra och fokusera på det vi kan 
bäst, berättar Anna.

En fördom man kan känna mot en 
kommunikationsavdelning är att det 
är krångligt med kommunikation. 
- För att vi ska kunna bidra med ett 
gott kommunikationsarbete börjar 
vi ofta med att ställa en mängd frå-
gor. Det gör vi inte för att ifrågasätta. 

Verksamheterna gör ett bra jobb och 
är bäst inom sina expertområden. Vi 
frågar för att vi ska förstå både förstå 
själva sakfrågan, syftet och mål-
gruppen. Utifrån det kan vi addera 
effektiv kommunikation i de kanaler 
och via de insatser som ger mest 
effekt. Det händer att en verksamhet 
vänder sig till oss med en önskan 
om exempelvis en broschyr. Efter 
ett möte med massor av frågor kan 
det mynna ut i något helt annat: en 
e-tjänst, uppdaterad webbinforma-
tion, tips till media och kanske även 
en broschyr, förklarar Malin Svensk.   

Vår webbplats www.ljungby.se
Katharina Wass, du är webbansvarig 
och har inte titeln kommunikatör. 
Vad innebär det?  
- Det innebär att jag har det över-
gripande ansvaret för kommunens 
webbplats (ljungby.se) och intranät. 
Även kommunens e-tjänster och 
system för synpunktshantering 
ligger på mitt bord, säger Katharina 
Wass som är ansvarig för webbplat-
sen. 
-Vårt jobb är att säkerställa att 
webbplatsen följer de lagkrav, om 
exempel tillgänglighet, som finns 

och att informationen på sidorna 
uppdateras. 

Kriskommunikation 
Krisarbete är något som verkligen 
har varit högaktuellt i år. För många, 
även för kommunikationsavdel-
ningen, har det vardagliga arbetet 
helt fått läggas åt sidan i perioder 
och istället har mycket tid lagts 
på pandemin och kommunikation 
kring den. Kommunikationsavdel-
ningens roll i ett krisarbete är att 
hjälpa till med budskapsformulering 
och kartlägga vilken kommunika-
tion som behövs internt och externt 
och vad som bör och kan samverkas 
med andra aktörer. Och sen ska det 
givetvis genomföras. Det kan vara 
allt från snabba presskonferenser till 
webbnyheter, informationsmöten 
och översättningar.  

Hör av dig till oss 
Vill du prata kommunikation, be-
höver du kommunikationsstöd, har 
du funderingar? Hör av dig till oss 
på kommunikationsavdelningen@
ljungby.se 

ArbetsplatsArbetsplats 

ommunikation, detta oändligt vida 
begrepp och det lite luddiga yrket 
kommunikatör. Alla kommunice-
rar i sitt yrke: med boende, elever, 
vårdnadshavare och invånare. Det 
kommunikatörer gör är en annan 
typ av kommunikation.  När man 
hör ordet kommunikation kan man 
först tänka att det är ju allt vi gör i 
vårt arbete: alla samtal, alla mejl, 
alla brev och visst är det så men det 
blir inte ett konkret yrke.  

Så, vad gör kommunikationsav-
delningen hela dagarna?  
Några konkreta exempel på arbets-
uppgifter som kommunikationsav-
delningen har är att ansvara för och 
administrera digitala kommunge-
mensamma kanaler bland annat 
ljungby.se, intranätet och sociala 
medier såsom Facebook, Instagram 
och LinkedIn. Webbplatsen är 
navet och innehåller ca 950 sidor 
och har mellan 75–80 000 besökare 
varje månad. Personaltidningen är 

ytterligare ett uppdrag vi har. I Tvär-
draget gör vi reportage på andras 
arbetsplatser och vi berättar om så-
dant som är på gång i våra verksam-
heter. Syftet är att berätta om vad 
som händer i vår breda organisation 
och skapa vi-känsla. 
-Det vi brukar få beröm för är att 
vi gör en tilltalande tidning med 
intressant och värdeskapande inne-
håll, säger Anna Gummesson som 
arbetsleder arbetet med tidningen. 

Det bästa sättet att ta reda på vad 
avdelningen gör är att kika in i ka-
lendrarna. I skrivande stund arbetar 
avdelningen med att producera den 
här tidningen, producera en film 
med uppmaning att få fler att följa 
råd för att minska smittspridning, ta 
fram en ny webblösning för visit-
ljungby.se, ta fram skyltar för en ny 
rastplats, producera en adventska-
lender, följa de politiska samman-
trädena och färdigställa vår nya 
visuella identitet. Bland annat. 

Kommunikationsplanen är vår 
ritning 
En stor del av arbetet är att ta fram 
bästa möjliga kommunikation 
som en del av ett större projekt, till 
exempel översiktsplan, attraktiv 
arbetsgivare eller visionsarbete. En 
kommunikationsplan visar när olika 
nyheter ska publiceras, inlägg på 
sociala medier ska publiceras eller 
möten hållas – det är en plan över 
olika kommunikationsaktiviteter, 
när de ska genomföras och varför, 

alltså vad kommunikationen ska 
bidra till och vilka som är målgrup-
perna.  Kommunikationsavdelning-
en har många kommunikationspla-
ner igång samtidigt.  
- En kommunikationsplan kan vara 
allt från en liten post it-lapp över 
evenemanget “1000 lyktor” eller 
arbetet med det årliga tillgänglig-
hetspriset till ett Excelark i flera 
flikar om matavfallssortering, säger 
Catarina Bengtsson som ansvarade 
för kommunikation när matavfalls-
sorteringen infördes.  

Så med andra ord gör inte kommu-
nikationsavdelningen aktiviteter 
med enbart syftet att fylla kom-
munens kanaler, utan för att fylla 
ett syfte som bidrar till ett mål som 
ligger någon annanstans i organi-
sationen.  
- Kommunikationsavdelningens 
medarbetare besitter specifik kom-
petens och kunskaper inom flera 
områden: strategisk kommunika-
tion, foto, textbearbetning, filmning, 
kriskommunikation, tillgänglighet, 
webb och layout. Det arbete vi gör är 
till största del kommunikation som 
leder till ett förbättrat utfall av andra 
avdelningars och förvaltningars ar-
bete, förklarar kommunikationschef 
Malin Svensk och fortsätter:   
För oss är kommunikationsplaner 
ritningen och våra kanaler verk-
tygen för att uppnå ett mål. Målet 
med kommunikationen är att stötta 
verksamheterna att nå sina mål. Vi 
börjar inte en morgon med att fråga 

oss “vad ska vi lägga på Facebook 
idag?” Allt vi gör har ett syfte som 
oftast är en del av någon verksam-
hets mål. 

7 blev 6 
Kommunikationsavdelningen är en 
relativt ny avdelning som bildades 
i juni 2018. Avdelningen består av 
totalt 6 personer: en kommunika-
tionschef, två kommunikationsstra-
teger, två kommunikatörer och en 
webbansvarig.  
-Även om avdelningen inte är så 
gammal så har kommunikationsrol-
lerna funnits i organisationen länge, 
men utlokaliserade på olika förvalt-
ningar. Innan vi blev en avdelning 
var vi totalt 7 som arbetade inom 
området (6 kommunikatörer och en 
webbansvarig) och vi hade 8 olika 
chefer, berättar Malin. 

Vad är det bästa med att ha blivit 
en avdelning om du jämför med 
tidigare?  
Det bästa är att vi har samlat ihop 
all vår kommunikationskompetens 
på ett och samma ställe. Vi kan 
effektivisera vårt arbete, samarbeta 
över förvaltningsgränserna och ta 
vara på vår kompetens. Tidigare var 
förvaltningscheferna kommunika-
törernas arbetsledare, vilket kunde 
innebära delade tjänster med andra 
arbetsuppgifter och att vi inte kunde 
hjälpas åt i större projekt eller förde-
la arbetsuppgifter mellan varandra, 
säger Malin. 

Har du funderat på vad en kommunikatör egentligen jobbar med?  
En relevant fundering då yrkesrollen är väldigt bred och svår att få överblick 

över. Därför gör vi idag ett besök hos kommunikationsavdelningen på kommun-
ledningsförvaltningen.  

#vadgörenkommunikatör

K
 Kommunikationschef Malin Svensk samordnar en presskonferens.

 "Fågeln" som går runt på avdelningen och symboliserar vem som beva-
kar facebook, avdelningens e-postadress, gör veckonytt och lite andra 
administrativa sysslor.

text och bild Evelina Jahnsén och Anna Gummesson

 

NÖRDIG FAKTA
• Antal Facebookföljare: ca 

5200 st 

• Antal Instagramföljare: ca 
1250 st 

• Antal Linkedinföljare:  
1250 st 

• Antal webbsidor på ljung-
by.se: ca 950 st 

• Antal sidor på intranätet: 
vem kan räkna? 

• Antal besvarade kommen-
tarer på Facebook under 
oktober: 27 st 

• Antal medietips oktober: 
11st 

Verktyg vi arbetar i: 

• Adobe Indesign - Layout 

• Adobe Photoshop och 
Bridge - Bildredigering 

• Adobe Premier - Film 

• EpiServer – Webbplats 
och intranät 

• Office-paketet - word, 
powerpoint, excel 

• Teams 

• WIS – Kriskommunikation

• Vizzit – Webbstatistik 

Kommunikationsstrateg Catarina Bengtsson spelar in en kampanjfilm.

Nu har vi våra möten via Teams, närmare en gruppbild än så här kom vi inte. 



Ämne
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Experterna tipsar

Vad innebär de 
olika fokusom-
rådena och vad 
har vi tillsam-
mans åstad-
kommit under 
året? 

Öka attraktiviteten mot 
gruppen unga vuxna och 
etablera lockande lev-
nadsmiljöer   
Statistiken visar att gruppen unga 
vuxna tenderar att flytta till större 
städer eller universitetsorter för att 
sedan bli kvar där. Livsstilsfrågor 
kan här vara avgörande att fokusera 
på. Förhoppningsvis kan vi hitta 
framgångsfaktorer för att locka 
unga vuxna till Ljungby kommun 
och få dem att stanna kvar.     

Inled ett arbete som 
stödjer utveckling kring 
relevanta vattenfrågor i 
Ljungby kommun  
Denna rekommendation vill peka 
på ett globalt problem som numera 
även är relevant i Sverige, nämligen 
frågan om vatten och tillgången till 
vatten. I Ljungby kommun finns 
nästan 180 sjöar och vattendrag, och 
Sveriges tionde största sjö –Bolmen 
– är lokaliserad i kommunen.   

Dessutom försörjer Ljungby kom-
mun cirka 1 miljon människor med 
dricksvatten. Baserat på detta är 
Ljungby kommun en naturlig plats 

I arbetet mot visionen har kommunens politiker beslutat om tre fokusområden. Fokusområdena 
är centrala för att kunna utvecklas och växa som kommun. Dessa är utvalda för att kunna fokusera 
mot visionen att bli 35 000 invånare år 2035 och är vägledande när beslut fattas: 
• Öka attraktiviten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer. 
• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun. 
• Utveckla arbetet kring berättartraditionen 

Berättartraditionen och vatten valde man för att det är unikt för vår kommun. Genom att öka att-
raktiviteten mot unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer skapar vi förutsättningar för att 
unga vuxna ska stanna kvar och flytta till oss.   

På väg mot visionen

Vi är alla experter inom våra jobb. Här delar två av kommunens kockar med sig 
av några recept och tips. Maria Danielsson arbetar i köket på Åsikten och Chata-
rina Ursjö på Hjortsbergskolan, du kanske känner dem som Gia och Kacka? 

Advent och jul är för många en tid för samvaro och traditioner. Så även för Gia och Kacka 
som utbildade sig tillsammans på Ryssbygymnasiet och har en alldeles speciell tradition. 
Varje år sedan 1989 har de träffats för att klä Kackas julgran och äta den allra första julma-
ten tillsammans. Här delar de med sig av några recept som kanske kan skapa nya traditio-
ner. 

Några tips till dig som planerar julbord:  
•  Skippa den utrotningshotade ålen, även den odlade.
• Välj MSC, ASC och Kravmärkt fisk så du är säker på att den är schysst .
• Hellre kvalitet än kvantitet, köp t.ex. en bra svensk julskinka.
• Håll maten så länge som möjligt i kyla och lägg upp lite efter hand istället.
• Ta hand om överbliven mat, tänk så mycket mat vi kastar i onödan, mat som är fullt ät-

bar… skinkan är kanske den enklaste att ta hand om, använd den i pastarätter, sallader, 
pizza eller gratänger. 

Smördegsrullar med fetaost och honung  
1 rulle smördeg   
Fetaost  
Solrosfrön  
Flytande honung  

Tina smördeg, fyll plattan med smulad fetaost, solrosfrön och ringla över lite honung. 
Rulla ihop smördegsplattan och skär sedan i 2 cm breda rullar, lägg i småbrödsformar och 
grädda i ugnen på 200 grader 10-15 minuter.  

Fyllda krustader  
1 paket krustader 
140 g ädelost eller brie  
3-4 msk fikonmarmelad  

Portionera ut ost och marmelad och grädda i ugnen på 200 grader i ca 5 min, njut!!   

Långkål  
2 medelstora grönkålsstånd  
4 dl skinkspad  
50 g smör  
Grädde tills man skäms  
1 msk sirap  
Salt, vitpeppar  

Skölj och repa grönkålen, koka den mjuk i skinkspadet i 20 minuter, ta upp och låt rinna 
av, hacka den grovt. Fräs kålen i smör, späd med grädde och smaksätt med sirap, salt och 
peppar. Låt puttra ihop så det blir en fast stuvning.  

 Brigadeiros, julgodis från Brasilien, 35 st  
1 burk sötad kondenserad mjölk ca 400 g  
50 g smör  
3 msk kakao  
1 krm salt  
Garnering: kakao eller florsocker  

Häll alla ingredienserna i en tjockbottnad gryta, koka upp och rör under tiden med en trä-
gaffel. När smeten börjat tjockna sänk temperaturen och låt koka i 8-10 minuter. Låt smeten 
kallna i rumstemperatur i 1-2 h, forma till kulor och rulla i kakao eller florsocker.  

Under året har massor 
av aktiviteter och arbetet 
genomförts inom foku-
sområdena på väg mot 
visionen. Här är ett ax-
plock, som blir nästan en 
hel kärve. 

Konststad 
En dag då Ljungby förvandlades till 
en konststad. Evenemanget genom-
fördes i samarbete med Ljungby 
Centrumförening, Teater 16, Ljungby 
konstförening, konstnärer och 
andra. Runt om i Ljungby möttes vi 
av installationer, dans, målningar, 
performance, musik och annat. 

Ljungbys vatten har en finstämd 
klang och en angenäm fräschör 
Organisationens Svenskt Vatten 
arrangerade en tävling för att utse 
Sveriges godaste kranvatten. Syftet 
med vårt deltagande var att skapa 
stolthet för vårt dricksvatten. Vi 
vann inte men fick följande omdöme: 
"vatten med en finstämd klang av 
mineraler och en angenäm fräschör". 

Ny visuell identitet 
Arbetet med att ta fram en ny visuell 
identitet är beslutat av våra politiker 
och görs för att vi som kommun ska 
bli tydligare visuellt. 

Muntligt berättande på  
kulturskolan 
Kulturskolan erbjuder musikun-
dervisning, dans, teater, rytmik, 
musikteori och nu även muntligt 
berättande. 

Förstudie ån Lagan 
Ett sätt att skapa attraktiva miljöer. 

Vattendagar 
För elever på Sunnerbogymnasiet, 
genomförs på Sydvattens forsk-
ningsstation på Tiraholm. 

VI-skola 
Ny lärarutbildning för grundlärar-
programmet. 

Konstnärliga elskåp 
Elskåp är utsmyckade. 

Skateparken 
En naturlig mötesplats. 

Hundlekplats 
En naturlig mötesplats.

Ett nytt fokusområde 
Från och med januari har vi ett nytt 
fokusområde för näringsliv. Det är 
ett beslut av politikerna i kommun-
fullmäktige.

text: Pernilla lydén  

Kockarnas tips och recept 
för julbordet

för att diskutera alla former av frågor 
kring användning och förbrukning 
av vatten.   

Utveckla arbetet kring 
berättartraditionen  
Denna rekommendation handlar om 
berättandet och de mjuka kultu-
rella värden som finns runt det. Att 
använda Sagobygdens redan eta-
blerade varumärke ses ha en stor po-
tential då det redan finns kopplingar 
till Unesco och våra traditionella 
folksagor. Det handlar om det talade 
ordets kraft och möjlighet, retori-
kens styrka och den goda sagans sätt 
att påverka oss som individer. 
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Krisarbete Smått och gott

Vision: Ett Ljungby fritt från våld

Information om verksamhetsintegrerad lärarutbildning i Ljungby

Inför hösten 2021 kommer det vara möjligt att ansöka en verksamhetsintegrerad lärarutbildning i 
Ljungby/Växjö. Verksamhetsintegrerad utbildning innebär att studenten studerar teorin på  
Linnéuniversitet i Växjö och genomför alla de praktiska delarna i Ljungby kommun. 
En verksamhetsintegrerad utbildning har dubbelt så mycket praktik som ordinarie lärarutbildning. 
vilket är ca 40 veckor. Praktiken fördelas på förutbestämda VI-skolor, två dagar varannan vecka där 
studenten tillhör ett arbetslag. 

Studenten byter skola och arbetslag inför varje nytt läsår.  Skolorna som tar emot studenterna kallas 
för VI-skolor. I Ljungby kommun är VI-skolorna Stensbergskolan, Hjortsbergskolan, Astradskolan och 
Åby/-Kungshögskolan. Utöver den regelbundna praktiken genomför studenten VFU (verksamhetsför-
lagd utbildning) på en av VI-skolorna. 

Utbildningen kommer att starta för första gången hösten 2021 för Grundlärarprogrammet åk F-3 och 
Grundlärarprogrammet åk 4-6. Utbildningarna har åtta platser var. 

Vad krävs för att söka? 
Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.  
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Ansökan görs via antagning.se. Sista ansökningsdag är 15 april. 

Vid frågor kontakta Kajsa Weckéus, utvecklingsledare 
kajsa.weckeus@ljungby.se

+                                       = sant

Från augusti 2021 är Ljungby en 
del av den verksamhetsintegre-
rade lärarutbildningen i samar-
bete med Linnéuniversitetet.  

All praktik i Ljungby
Inför hösten 2021 kommer det vara 
möjligt att söka en verksamhetsin-
tegrerad lärarutbildning i Ljung-
by/Växjö. Utbildningen innebär 
att studenten studerar teorin på 
Linnéuniversitetet i Växjö och 
genomför alla de praktiska delarna 
i Ljungby kommun.  

Dubbelt så mycket praktik
En verksamhetsintegrerad utbild-
ning har dubbelt så mycket praktik 
som ordinarie lärarutbildning, 
vilket är cirka 40 veckor. Prak-
tiken fördelas på förutbestämda 
VI-skolor två dagar varannan 
vecka. På skolan tillhör studenten 
ett arbetslag.  

VI-skolor
Studenten byter skola och arbetsl-
Studenten byter skola och arbets-
lag inför varje nytt läsår.  Skolorna 
som tar emot studenterna kallas 
för VI-skolor. I Ljungby kommun 
är VI-skolorna Stensbergskolan, 
Hjortsbergskolan, Astradsko-
lan och Åby-/Kungshögsskolan. 
Utöver den regelbundna praktiken 
genomför studenten VFU (verk-
samhetsförlagd utbildning) på en 
av VI-skolorna. Linnéuniversitetet 
kommer att kunna erbjuda 16 stu-
denter att gå VI-utbildningen där 
all praktik är fördelad i Ljungby 
och teorin läses i Växjö.  

- Det är mycket inspirerande att 
vara en del av den nya verksam-
hetsintegrerade lärarutbildningen. 
Jag tror att de studenter som går 
Vi-utbildningen kommer att vara 
bra rustade för att efter avslutad 
utbildning gå ut och jobba som 
lärare. Att kontinuerligt under hela 
sin utbildning få vara ute på fältet 
och se hela läsåret är en stor vinst. 
Det kommer också att vara bra för 

de skolor som är Vi-skolor att få 
bygga nätverk med universitetet 
och ta del av ny forskning, få ut-
bildning av handledare med mera, 
säger Carin Jonasson som är rektor 
på Stensbergskolan. 

Unik utbildning
Det är unikt i Kronobergs län att en 
ensam kommun tar emot lärarstu-
denter under dessa villkor genom 
att erbjuda studenterna praktik-
platser på hemmaplan. I och med 
avtalet med VI-utbildning hoppas 
man kunna öka möjligheterna för 
en ny målgrupp att börja studera.  
- Vi hoppas kunna motivera de 
personer som bor i Ljungby och 
dess närhet att börja studera till 
lärare men som om av olika an-
ledningar tyckt att det geografiska 
avståndet hindrat dem, att det tagit 
för mycket tid från familjen till 
exempel. Genom att genomföra de 
praktiska delarna av utbildningen 
på hemmaplan hoppas vi kunna 
motivera dem till att börja, säger 
Kajsa Weckéus, utvecklingsledare 
på barn- och utbildningsförvalt-
ningen.  

Start augusti 2021
Studenterna kommer att kunna 
starta den verksamhetsintegrerade  
utbildningen i augusti 2021. 

VFU-handledarutbildning i 
Ljungby 
I avtalet med VI-utbildning-
en ingår det att handledarna 
till studenterna ska ha gått en 
VFU-handledarutbildning (7,5hp) 
inom fyra år.  

Från och med våren 2021 är det 
möjligt att gå VFU-handledar-
utbildningen i Ljungby. Utbild-
ningen kommer att genomföras 
av Linnéuniversitetet på Campus 
Ljungby. Utbildningen har 24 plat-
ser och kommer att pågå mellan 
mars och juni. 

Studera till lärare  
i Ljungby

ara Grimmtjärn är socialse-
kreterare och arbetar sedan 
i höstas på del av sin tjänst 
med strategiska frågor som 

rör våld i nära relationer och hedersre-
laterat våld och förtryck. Några saker 
det arbetet innebär för Sara är att ha 
tagit fram e-tjänster och riktlinjer 
samt deltagit i och hållit i utbildningar. 
Nu närmast har Sara planerat Ljungby 
kommuns deltagande i kampanjen Ett 
Kronoberg fritt från våld.  
- Min grundtjänst är som socialse-
kreterare för ekonomiskt bistånd där 
jag innan arbetade med att bedöma 
och besluta om rätt till ekonomiskt 
bistånd för arbetssökande personer, 
berättar Sara. Jag hade vid sidan om 
ekonomiskt bistånd även ansvar för 
handläggning av ärenden som rör våld 
i nära relationer tillsammans med 
en kollega. Det var det arbetet som 
gjorde mig intresserad av att arbeta 
mer med våld i nära relationer och att 
lyfta frågan högre än bara de akuta 
insatserna när någon kommer till oss 
och redan är våldsutsatt och måste fly 
från sitt hem.  

Vad hände i Ljungby under 
kampanjveckan?   
Under veckan anordnades aktiviteter i 
hela Kronoberg. I Ljungby uppmärk-
sammade vi detta den 25 november 
genom en ljusmanifestation tillsam-
mans med kvinnojouren Märta vid 
Lilla torg under hela dagen, då vi också 
delade ut reflexer. Den dagen lyste vat-
tentornet i Ljungby dessutom i orange.

Allas ansvar att upptäcka  
-Syftet med våra aktiviteter var att 
uppmärksamma mäns våld mot 
kvinnor och hedra de som utsatts 
för våld eller till och med mist livet 
till följd av våldet, berättar Sara. 
Vi vill också starta samtalet om 
våld och få medborgarna i Ljungby 
kommun medvetna om att det är ett 
problem som vi alla måste hjälpas 
åt att få bukt med. Grannar måste 
vara uppmärksamma på vad som 
händer i trapphuset, kollegor måste 
våga ställa den obekväma frågan 
och chefer måste ta sitt ansvar 
som arbetsgivare med ansvar för 
arbetsmiljön nu när allt fler arbetar 
hemifrån. Personal inom skolan och 

föräldrar måste prata om jämställd-
het med våra barn för det är där vi 
kan förebygga våldet så att det inte 
ska hända i framtiden. Och vi från 
samhällets sida måste vara redo att 
hjälpa när det redan hänt. 

Instagram
Sara hade också hand om kommunens 
instagramkonto den veckan, så vill 
man gå tillbaka och kika kan man 
göra det på det kontot (@levailjungby). 

Integrationsprojekt vid sidan om 
Ytterligare en del i Saras tjänst är som 
projektledare för ett integrationspro-
jekt som kallas för BAS (Bas för Arbete 
och Samhälle) som drivs tillsammans 
med öppna förskolan i Ljungby och 
biblioteket. Projektet finansieras med 
pengar från Länsstyrelsen och riktar 
sig till nyanlända kvinnor som är 
föräldralediga 
-Genom projektet får dessa kvinnor 
möjlighet att träna språket och lära 
sig mer om samhället och arbetslivet 
under sin föräldraledighet tillsam-
mans med andra mammor i samma 
situation, berättar Sara.  

Vad gör du mer just nu? 
-Jag tillbringar just nu en stor del 
av min tid framför datorn då jag 
sitter och arbetar med riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd och våld i nära 
relation. Ibland har jag möten s och 
utbildningar om nu för det mesta 
genomförs digitalt. Det kan vara 
styrgruppsmöte med BAS-projektet, 
verksamhetsmöte med ekonomiskt bi-
stånd eller samverkansmöte med polis, 
kvinnojouren eller psykiatrin.  

Vad är det bästa respektive vär-
sta med ditt jobb?   
-Det bästa är att få jobba med något 
som jag är intresserad av och brinner 
för. Och att ha så bra kollegor och 
chefer som man kan prata och disku-
tera med. Det sämsta är frustrationen 
över att inte kunna göra mer. Jag hade 
också önskat att frågan fick större 
uppmärksamhet från politiskt håll.

Vecka 48 var det temaveckan "En vecka fri från våld" som i Kronoberg heter "Ett Kronoberg fritt från våld", och 
den 25 november inträffade Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, “Orange day”. Våld 
i nära relationer är tyvärr en verklighet för många, och syftet med kampanjveckan var att uppmärksamma vårt 

gemensamma ansvar för att upptäcka och förhindra våldet.    
text och bild: Anna Gummesson och Sara Grimmtjärn 

S

Mitt jobb som…

Namn: Tine Winther 

Bakgrund 
– Jag kom till Ljungby från Göteborg 
för två år sedan då jag blev erbjuden det 
jobb som stod högst på min önskelista: berättarpedagog i Sagobygden. 
Tidigare har jag som beteendevetare arbetat med socialt arbete inom 
kommun och region och bland annat hjälpt unga vuxna med olika 
former av psykisk ohälsa att hitta en plats i samhället. Berättandet har 
följt mig parallellt genom alla år, dels som scenberättare och dels som 
ett verktyg i samtal med de människor jag har mött i mitt arbete. 

Vad gör du på jobbet?
– Mitt arbete är otroligt allsidigt. Jag är mycket ute i förskolor och 
skolor med Sagobygdens Skapande skola-program och genomför allt 
från sagolek till workshops i berättande. Jag berättar inom vården, 
både med patienter och personal. Och så har jag också den stora äran 
att vara tillsammans med framtidens berättare på kulturskolan. I dag 
har vi två grupper, en för elever från åk 2-5 och en från åk 6-gymnasiet. 
Vi har kontinuerligt intag vilket berikar gruppen. De som varit med 
länge hjälper de nya. Vi tränar på att berätta förstås, och skapa fylliga 
berättelser av korta texter. Vi berättar och skriver egna sagor och så ofta 
det finns möjlighet så berättar vi dem på scen. Alla behöver inte stå på 
scen, men jag upplever att med förberedelser så vågar eleverna ta plats 
och stå på scen. Modiga elever tycker jag - ingen rekvisita, bara rösten 
och en bra historia. Fördelen med muntligt berättande är att historien 
aldrig behöver vara samma varje gång. Glömmer man bort sig så är det 
bara berättaren som vet det!  

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det är att se människor utveckla sitt eget berättande och hitta sin 
egen berättarstil. Att se dem våga ta plats och synas. Muntligt berät-
tande är ett fantastiskt demokratiskt verktyg.

Berättarpedagog 
på kulturskolan

Namn: Sonja Sundin

Bakgrund 
– Jag har jobbat med administration 
och kundtjänst i hela mitt liv, både inom privat och offentlig sektor. 

Senast kom jag från Ljungby kommun där jag varit anställd sedan 2014 
och där jag arbetat på olika avdelningar. 

Jag har ekonomisk gymnasieutbildning i grunden och har även haft 
uppdrag som god man och förvaltare.

Vad gör du på jobbet? 
– Som trygghetsvärdinna ska jag hjälpa till att genomföra aktiviteter 
allt efter hyresgästernas önskemål och förmågor. Tyvärr har pandemin 
satt käppar i hjulet för dessa sammankomster så min roll just nu inne-
bär mest att visa hyresgästerna till rätta och stötta och lära känna dem. 
Vi får förbereda och planera för tiden som kommer efter covid-19.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Alla härliga människor – att få lära känna alla hyresgäster och även 
deras anhöriga.  

Trygghets-
värdinna på 
Uttern 65+

Sara och representanter från kvinnojouren Märta informerar och håller ljusmanifestation på Lilla torg den 25 november. 

Temaveckan är ett initiativ från 
Unizon och MÄN med stöd av 
Sveriges kommuner och regio-
ner SKR, Jämställdhetsmyndig-
heten och länsstyrelserna. 
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En lyckad flytt

27 JANUARI 
Inspirationskväll färg och tapet  
Följ med till Happy Homes och låt dig 
inspireras av härliga kulörer och ta-
petnyheter. Ta gärna med en ljusstake 
eller kruka eller liknande som du vill 
ge ett nytt liv genom spraymålning. 
Det bjuds på fika. Erbjudande under 
kvällen 10% på färg och tapetbeställ-
ningar. 
Plats: Happy Homes, Gängesvägen 12, 
Ljungby. 
Tid: Kl. 18.00. 
Pris: 30 kr. 

28 januari 
Medlemskväll på Intersport 
25% på hela sortimentet på ordinarie 
pris (gäller ej cykel, beställningsvaror 
eller presentkort). 
Under övriga året gäller 15% rabatt 
på skor och träningskläder (dam 
och herr) vid ett köptillfälle. Medtag 
medlemskort. 
Plats: Intersport, Ringvägen 1A,  
Ljungby. 
Tid: Kl. 15.00-18.30. 
Pris: Kostnadsfritt. 

30 januari 
Familjedag i Myrebobacken  
Familjeaktivitet. Nonstop hyr hela 
backen. Ta med familjen och åk skidor 
eller snowboard. Möjlighet att hyra 
skidor/snowboard finns. Vi har bokat 
instruktör. Ange i anmälan om du vill 
ha tillgång till instruktör.  
Plats: Myrebobacken, Ljungby. 
Tid: Kl. 16.00-19.00. 
Pris: Kostnadsfritt. 

15 februari 
Ostprovning Lilla skafferiet 
Under leding av Frida Hansson får vi 
veta mer ostar och osttillverkning. Vi 
smakar olika ostar och efter det finns 
det möjlighet att handla.
Plats: Eskilsgatan 4, Ljungby. 
Tid: Kl. 18.00. 
Pris: 220 kr. 

Start 3 februari eller 3 mars 
Padelkurs, grundkurs tre ons-
dagar 
En introduktion av allmänna regler, 
poängräkning, banan och dess funk-
tioner samt utrustning. Vi går igenom 
grundslag, teknik och taktik. 
Plats: Padel Club Ljungby ,Ringvägen 
1A. 
Tid: Kl. 17.45-19.15. 
Pris: 400 kr. 

Start 4 februari eller 4 mars 
Padelkurs, fortsättningskurs tre 
torsdagar 
Vi går igenom slagteknik, position 
samt rörelsemönster. Passar för den 
som börjar få kontroll på padel och vill 
utveckla sin teknik i både slag och de 
taktiska bitarna från grunden, men är 
också ett nyttigt pass för den som vill 
ta nästa nivå i sitt spel.  
Plats: Padel Club Ljungby Ringvägen 
1A. 
Tid: Kl. 17.45-19.15. 
Pris: 400 kr. 

10 mars 
Matlagningskurs 
Under ledning av Chatarina Ursjö, 
kock på Hjortsbergskolan, får vi laga 
klimatsmart vegetarisk mat. Vi delar 
upp oss i matlag och lagar olika rätter, 
sen dukar vi upp en buffé av god mat 
som äter tillsammans. 
Plats: Hjortsbergskolans kök, Ljungby. 
Tid: Kl. 17.00- ca 20.30. 
Pris: 350 kr. 

13 mars 
Trädbeskärning 
Med hjälp av Sylve Wiik går vi igenom 
hur man beskär träd. Vi börjar med 
kaffe och fralla medan vi pratar om 
trädets anatomi och lär oss var och när 

det är bäst att beskära träd.  Därefter 
går vi ut och beskär fruktträd. 
Plats: Ljungby. 
Tid: Kl. 9.00-12.00. 
Pris: 100 kr. 
 
17 mars 
Föreläsning Samer Aiyan 
Samer Aiyan som idag arbetar på 
tekniska förvaltningen berättar om 
sin resa till Sverige från ett krigsdrab-
bat Syrien, en resa som tog nästan en 
månad, därefter bjuds vi på en pre-
sentation om Syrien innan kriget. Det 
vackra Syrien som aldrig ska glöm-
mas, historia, kultur, teknik och konst. 
Det serveras kaffe och fralla. 
Plats: Ljungby. 
Tid: Kl. 18.00. 
Pris: 50 kr. 

23 eller 25 mars 
Påskinspiration 
De nya ägarna Annie och Pernilla 
inspirerar oss vid två tillfällen med 
inredning och dekoration till påsk. Det 
bjuds på matigare macka och dryck. 
10% på allt i butiken under kvällarna. 
Plats: M&M Living Home, Eskilsgatan 
1, Ljungby. 
Tid: Kl. 18.30-20.00. 
Pris: 120 kr.

Information från Nonstop

Aktiviteter inte bara för medlemmar
Under hösten har tyvärr många av våra 
planerade aktiviteter fått ställas in av 
skäl ni säkert förstår. Men vi har hunnit 
med en konstvandring och vi hade rabatt 
på torsdagskafé på och inträde till Ljung-
bergmuseet. Nu ser vi fram emot ett nytt 
år med nya aktiviteter!  

På flera av våra aktiviteter är även 
icke-medlemmar välkomna, men inte till 
lika subventionerat pris som medlem-
marna. Information om vad som gäller 
står alltid i samband med aktiviteten. 
Men det betyder att man kan njuta av 
kultur-aktiviteter även om man inte är 
medlem.   

Årsmöte härnäst 
Närmaste aktiviteten är troligen vårt års-
möte, som vi kommer att arrangera lite 
annorlunda i år för att det ska bli tryggt 
för alla. Mer information om det kommer.  

Inträde på Ljungbergmuseet 20 kr  
Våra medlemmar går på Ljungbergmu-
seet för 20 kr! När du kommer till museet, 
ange att du är medlem i Contur och säg 
namn och personnummer till dem.   
Har du lön från kommunen dras då 20 
kr på din lön senare. Har du inte lön från 
kommunen (är pensionär, förtroende-
vald, föräldraledig utan tillägg, sjukskri-
ven eller liknande) kan du betala via vårt 
plusgiro (se nedan) eller swish (nummer 
finns på museet).  

Förslag och önskemål?  
Har du förslag eller önskemål på aktivi-
teter? Kanske kan du till och med tänka 

dig att anordna något med hjälp av oss 
i styrelsen? Hör gärna av dig till oss till 
anna.gummesson@ljungby.se.  

Information via e-post 
Via vår e-postlista får du information 
om aktiviteter, årsmöte, vernissager med 
mera. Mejla anna.gummesson@ljungby.
se om du vill vara med! Extra viktigt om 
du inte har tillgång till intranätet och 
inte vill missa de där korta snabba akti-
viteterna vi ibland ordnar. 

Vill du bli medlem?
Vill du bli medlem kan du betala in 
medlemsavgiften (200 kronor) på vårt pg 
14 89 59-0, CONTUR - kommunanställdas 
konstklubb, c/o Elsie-Britt Carlsson, 
Norhagen, 340 15 Vittaryd. Är du tills-
vidareanställd dras därefter avgiften på 
lönen i april varje år så länge du vill vara 
medlem.  

Glöm inte att skriva ditt namn,  
personnummer och din adress på in-
betalningskortet.

Behöver du betala in manuellt?
Är du medlem sedan innan men 
föräldra ledig (utan föräldrapenning-
tillägg), sjukskriven, pensionär, eller på 
annat sätt just nu inte får lön från kom-
munen så behöver du betala in avgiften 
manuellt. Är du osäker, kolla på ditt 
lönebesked i april om där är nån avgift 
dragen. Detsamma gäller dig som är 
förtroendevald eller anställd inom något 
av kommunens bolag. Du måste alltså 
betala in medlemsavgiften varje år du vill 
vara med. Glöm inte att göra det innan 
året är slut!

ALLTID I 
NONSTOP
Du har väl inte missat att medlems-
kortet ger dig rabatter och erbjudan-
den. Till exempel har vi fina erbjudan-
den på flera träningsställen i Ljungby 
och gratis bad på alla våra simhallar. 
För aktuella erbjudanden kolla på 
intranätet. 

Medlemskapet i Nonstop är person-
ligt. Vid utnyttjande av rabatter och 
erbjudanden ska giltig legitimation 
kunna visas upp. 

Res med Personal - 
klubbar i Sydost 
Prisvärda resor till olika delar av världen. 
Du kan boka plats till dig och medföl-
jande, se www.personalklubben.com. 
Läs mer på intranätet. 

Rabatter 
Genom KAF (Kommunanställdas 
fritidsförbund), som Nonstop är 
medlem i, finns olika rabatter. Läs 
mer på kafinfo.se. 

MEDLEMSKORT 
Inför 2021 kommer det skickas ut ett 
klistermärke (2021) att fästa på befint-
ligt kort. Dessa skickas under december 
månad till varje chef. Nuvarande kort 
gäller fram till 2021-01-31, därefter 
måste den nya klisterlappen 2021 finnas 
på kortet för att det ska vara giltigt. 

15/2
OSTPROVNING

PADEL
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Personalklubbar

Alla som är anställda eller förtroende valda politiker i Ljungby kommun 
kan bli medlemmar i Contur som är kommunens konstklubb. Varje år 
har vi en utlottning av konstverk bland medlemmarna och anordnar 
aktiviteter. 

CONTUR
intranet.ljungby.se/nonstop

Aktuellt från Contur  
– kommunanställdas konstklubb

Ljungby kommunNonstop

Nonstop
Ljungby kommun

Paulina från Ljungbergmuseet tog oss med på en vandring bland den 
offentliga konsten i Ljungby centrum. 

Chrysoperla-larv som  
fångat en bladlus.

Fritidsbanken - 
snart ett år i nya 
lokalerna 
 
I februari har Fritidsbanken befunnit sig i Ljungby biblio-
teks lokaler i ett helt år. Även om det tog lite tid att komma 
på plats så berättar samordnare Chatarina Lundgren om 
hur det mesta nu äntligen börjar falla på plats.  

Samarbete med biblioteket
Sedan flytten till bibliotekets lokaler har öppettiderna blivit 
bredare och man kan dessutom samverka med biblioteket, 
vilket ger besökarna större möjligheter att lämna in sina 
prylar. 
- Skulle vi ha stängt går det alltid bra att lämna in grejer till 
bibliotekspersonalen. Dock får man vänta tills vi är på plats 
för att låna något. Öppettiderna anpassas hela tiden efter 
besökarnas önskemål och vi försöker hålla öppet när det 
passar flest, säger Chatarina.  

En bra placering
Då biblioteket redan har många besökare känns det som 
om Fritidsbanken har fått sin optimala placering här. Det 
blir ett naturligt flöde av folk och många kommer förbi för 
att kolla läget och är nyfikna på vad som händer i hörnan.  
Det har helt enkelt blivit en mötesplats och samarbetet med 
biblioteket och deras målgrupp gör att möjligheterna för 
Fritidsbanken bara växer.  

- Vi får vara med och bidra till att människor blir mer 
aktiva. Vi främjar spontanidrott. Saker som kanske inte 
skulle använts tidigare kommer nu till liv och allt är helt 
kostnadsfritt för invånarna. Det är så fantastiskt, säger 
Chatarina.  

Är du mer nyfiken på Fritidsbanken och deras arbete kan 
du alltid följa dem på Facebook eller Instagram. 
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LÅNA GREJER - ELLER LÄMNA IN 
DET DU INTE LÄNGRE BEHÖVER
Har du besök en helg och kanske behöver ett extra par 
skridskor eller några flytvästar till utflykten? Eller är du 
sugen på att prova på golf men saknar golfklubbor? Då 
är Fritidsbanken perfekt! Här kan alla låna utrustning 
helt gratis i två veckor och även lämna in saker du har 
hemma som du inte längre har någon användning av. 

Chatarina Lundgren och Magnus Svensson, båda samord-
nare på Fritidsbanken, är två av de tre hjältarna som arbetar 

här. Välkomna in för att kolla in utbudet, och låna gärna 
något du är sugen på att testa.  



ANNA BERG WIESEL EN AV 
ÅRETS NÄTSPRIDARE
En av årets nätspridare 2020 arbetar på 
Hjortsbergskolan  och heter Anna Berg 
Wiesel.  Anna arbetar på Hjortsberg-
skolan har varit drivande när det handlar 
om hur man kan arbeta digitalt utan 
klassuppsättningar av iPads och Chro-
mebooks, men med hjälp från Mot nya 
höjder och projektet Make IT Happen. 

Årets nätspridare är en utmärkelse som 
AV-Media Kronoberg delar ut för att lyf-
ta fram och hylla personal i skola, förskola 
eller fritidshem som förnyat lärandet 
med stöd av IT och internet. 

Stort grattis Anna! 

Hänt sen sist…

INFLYTTNING I NYA TRYGGHETS-
BOENDET UTTERN 65 +
”Det är god stämning och det är många nyfikna, 
glada och förväntansfulla hyresgäster som flyttat 
in” 

Efterfrågan har varit stor och alla lägenheterna är 
uthyrda i det nybyggda trygghetsboendet som är 
beläget mellan Brunnsgården och vattenverket. 
De första hyresgästerna flyttade in den 1 novem-
ber och inflyttningar har sedan skett succesivt för 
att inte alla ska flytta in samtidigt.  Vår nyanställda 
trygghetsvärdinna är också på plats och förhopp-
ningsvis kan vi snart komma igång med olika 
aktiviteter i husets gemensamhetslokal. 

Vivi-Anne Aronsson var den första hyresgästen 
som fick nycklar till sin nya lägenhet (bild). Sonja 
Sundin ”trygghetsvärdinna” på Uttern 65+ över-
lämnade nycklarna. 

"KONSTSTAD"  
- ETT AV VÅRA STÖRSTA KONSTEVENEMANG
Den 3 oktober flyttade konsten ut i den offentliga sfären, i butiker och 
på torg.   
 
Konststad var en konstutställning i Ljungby centrum där besökaren 
fick ta del av både aktiva, interaktiva och stilla verk genom flera olika 
konstuttryck så som installationer, performance, bildkonst, textil-
konst, foto och ljud. Ett tiotal konstnärer tolkade fritt temat ”närhet på 
distans” i sina verk, ett tema som genomsyrar allas vår vardag på olika 
sätt i den tid vi lever i just nu. 

KOMMUNENS NYASTE 
SKOLA INVIGDES
I oktober blev den nybyggda Hjortsberg-
skolan F-6 med tillhörande idrottshall 
äntligen officiellt invigda.  Deltagarna 
på plats var få men invigningen filmades 
och delades i sociala medier. Dessutom 
finns en digital rundvandring för dig som 
är nyfiken på hur Hjortsbergskolan ser ut 
inuti. Filmen hittar du på  
www.ljungby.se/hjortsbergskolan. 
 
Filmen har setts av nästan 10 000 Face-
book-besökare. 
 
Under invigningen på plats deltog skolans 
två rektorer Annika Lönn och Karin Ring-
blom, ordförandena för kultur- och fritids-
nämnden, Ulla Hansson, och barn- och 
utbildningsnämnden, Marcus Walldén, 
byggprojektledare Elina Salomonsson, 
Irene Mayor som var skolans rektor under 
byggtiden samt tre elever från elevrådet. 
 
Skolans idrottshall är kommunens största 
och till för både skolan och föreningslivet. 

STOR SPRIDNING PÅ CORONA-FILM OM ATT 
FÖLJA RÅD
I en långvarig kris som en pandemi är det lätt att våra målgrupper blir 
informationströtta. För att nå ut med viktiga budskap kring corona 
varierar och förnyar vi därför formerna och kanalerna. I mitten av no-
vember producerade kommunikationsavdelningen en film med upp-
maningar från kommunalråden om att följa de skärpta lokala råden. På 
fyra dagar nådde den drygt 20 000 personer enbart på facebook. 

BILDSKÖNA ELSKÅP PÅ PLATS I 
LJUNGBY
I början av hösten efterlyste Ljungby Energi foton 
för att pigga upp några av alla de 900 grå elskåp 
som finns utplacerade i kommunen.  Det visade 
sig att det var många som hade lämpliga foton i 
sina gömmor säger Ljungby Energi.  
- Vilken respons vi fick på detta projekt! Vi fick 
in över 600 bilder! Helt fantastiskt, berättar Ma-
thilda Petersson som arbetar på Ljungby Energis 
kundservice. 
 
Personal på Ljungby Energi sorterade upp alla 
bilder och kategoriserade dem i olika teman som 
till exempel vatten, natur, djur och så vidare.  Av 
dessa valdes åtta bilder ut som i skrivande stund 
håller på att monteras upp.  Några av dem som 
kommit upp är en bild  vid Smålänningen, en bild 
vid salongen ”På Håret” och en på parkeringen 
bakom månen. 
- Nu är detta projekt avslutat men mer kommer! 
Nästa omgång kommer vi att fokusera på ett visst 
område i Ljungby och även välja tema för bilderna, 
avslutar Mathilda.


