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Hemma kan vara en 
   glänta i skogen
När jag skriver de här raderna sitter jag på 
tåget på väg hem till Sävsjö. Har varit på ut-
bildning i Sigtuna under tre dagar och om allt 
fungerar som det ska är jag hemma i Sävsjö 
fram mot halv nio-tiden i kväll.

Temat för det här numret av Tillsammans är 
hemma. Det har givetvis fått mig att reflektera 
lite kring vad hemma är, eller kanske snarare 
vad vi menar när vi pratar om hemma.

Det första sättet vi använder ordet på är 
naturligt vis som benämning på den geogra-
fiska plats vi bor på. Den stad, det samhälle, 
den by eller landsbygden där jag bor. Eller 
 gatan där mitt hus ligger. Hemma är min bo-
stad, vare sig det är en villa eller en lägenhet.

Hemma kan nog också vara mitt eget rum, 
där jag har mina alldeles egna saker. Och jag 
tänker att hemma också kan vara en glänta i 
skogen hemmavid som är alldeles speciell för 
mig, eller fotbollsplanen där jag tränar varje 
dag tillsammans med mina kompisar. Jag 
tror att vi alla kan beskriva det vi kallar för 
hemma, som en eller flera platser som betyder 
något alldeles speciellt för oss. Just därför att 
det är där vi hör hemma.

Men hemma kan också vara en känsla och står 
i många fall för längtan. När jag sitter på tåget 
just nu längtar jag hem. Jag längtar efter att 
få sitta i mitt kök, tända en brasa i vardags-
rummet och så småningom få gå lägga mig i 
min egen säng. 

Hemma kan också stå för saknaden av den 
plats på jorden som jag en gång kallade mitt 
hem och som inte finns kvar längre. Huset jag 
växte upp i, som var mitt hem en gång, kan 
vara rivet. Eller så bor mina föräldrar inte kvar 
där längre. 

Kanske kan jag inte längre resa till den plats 
där det jag kallar för hemma finns. Kanske på 
grund av krig och förtryck. Eller kanske bara 
därför att det ligger så långt bort att det är 
svårt att kunna resa dit.

För de allra flesta av oss står hemma också 
för trygghet. Mitt hem skyddar mig mot väder 
och vind, vare sig det är för varmt ute, eller 
om vinden och snön piskar runt husknutarna 
en riktigt kulen decemberdag. Men i hemmet 
finns också den känslomässiga trygghet andra 
människor kan ge.

Som mamma och pappa, mina syskon, mina 
barn eller kanske bara goda vänner. Vi vet 

idag att ett tryggt hem är det unga människor 
behöver för att kunna växa upp till trygga, 
empatiska och ansvarskännande vuxna.

Men jag tänker också att det jag kallar hemma 
kan flytta på sig. När jag satt och funderade 
på vad jag skulle skriva i den här ledaren 
började mina tankar vandra till den röda tegel-
villan på Konvaljevägen i Åtvidaberg, där jag 
växte upp. När jag kom hem från skolan och 
såg att det lyste i köket och min mamma för-
modligen höll på och lagade middag.  Eller kan-
ske bakade bullar. En plats, något att längta 
till, där jag upplevde trygghet.

Fast idag är inte den röda tegelvillan i Åtvida-
berg hemma för mig längre. Det är i Sävsjö 
jag har mitt hem. Där finns mitt hus, det är dit 
jag längtar när jag är borta och det är där jag 
upplever den trygghet som jag faktiskt tror är 
unik för det vi kallar hemma.

Under senare år har många människor flyttat 
till Sävsjö kommun. De sista fem åren långt 
över 1000 personer. Alla dessa människor har 
lämnat något de kallat sina hem och de har 
av olika skäl valt att bosätta sig hos oss här i 
Sävsjö. Jag hoppas att dessa människor ska få 
uppleva att det är i Sävsjö de får sitt nya hem. 
Den plats på jorden som de bor på, men också 
den plats som de längtar till och där de känner 
trygghet. 

Att det blir så, har alla vi som kallar någon 
plats i Sävsjö kommun för hemma, ett ansvar 
för!

Jan Holmqvist 
Kommunchef
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Porträttet

5 snabba med 
   Urban Blücher
Vad är den viktigaste frågan 
för Sävebo just nu?
— Att underhålla våra befintliga 
fastigheter och få ner driftkost-
naden. Det är ett stort arbete 
som vi strukturerar upp ytterli-
gare med att bland annat göra 
underhållsplaner. Vi vill slippa 
ifrån brandkårsutryckningar och 
renovera akut. 

Det kommer också att bli 
förändringar i fastighetsför-
valtningen?
— Ja, från och med den 1 ja-
nuari 2017 kommer Sävsjö kom-
muns fastighetsförvaltning att 
flyttas över till Sävebo så att det 
blir en samordnad förvaltning för 
alla fastigheter.

Nu är byggnationen igång av 
de nya hyreshusen i kvar-
teret Kopparslagaren. Där 
blir det sammanlagt 24 nya 
lägenheter. Har ni många 
som köar för att få en lägen-
het där?
— Totalt sett, för hela Sävebo, 

har vi en kö på 500-600 perso-
ner och på Kopparslagaren har 
drygt 60 ställt sig i kö. Men det 
kan förstås vara så att en del 
fått annat boende under kötiden. 
Är man intresserad av en lägen-
het i Kopparslagaren ska man 
inte tveka att höra av sig. 

Du bodde tidigare i Malmö 
och veckopendlade till 
Lammhult där du har din 
hustru. Nu har du flyttat. Hur 
var det att flytta till ett min-
dre samhälle?
— Det var ingen stor omställning 
i sig. Det som var jobbigt var 
själva flytten. Att tömma en fullt 
möblerad lägenhet och flytta 
till ett hus som också var fullt 
möblerat.

Vad är viktigast i livet för 
dig?
— Att vara lycklig och att få ha 
hälsan. Jag tränar mycket för 
att hålla mig frisk och tävlar i 
triathlon på Ironmandistans.

Urban Blücher, vd för Sävebo, med hjärta 
för näringslig och bostäder.

Med hjärta för
näringsliv och bostäder

Urban Blücher blev vd för Sä-
vebo och AB Sävsjö Industri-
byggnader (ABSI) den 1 april 
i år. Självklart har det varit 
en del nytt att sätta sig in i. 

— Den kommunala delen av 
jobbet var helt ny för mig så det 
har varit roligt att få lära sig. 
Men det har också varit många 
vardagsfrågor, som arbete i två 
styrelser och i kommunens nä-
ringslivsråd. 

Men Urban har med sig många 
bra erfarenheter i bagaget. Han 
är jurist och har en gedigen er-
farenhet av fastighetsmarknaden 
och rådgivning. Tidigare jobbade 
han med fastighetsrådgivning på 
Colliers International i Malmö. 

En av anledningarna till att han 

sökte jobbet som vd var att han 
alltid har haft en förkärlek för 
bostadsfrågor och tycker att det 
är mycket stimulerande att få 
vara med och påverka och ar-
beta för att människor trivs i sin 
omgivning. 

— Det är en arbetsuppgift som 
bär med sig ett stort ansvar. 
Bostaden är det centrala i varje 
människas liv. 

När det gäller arbetet i ABSI så 
händer det en hel del där också. 

— Just nu bygger vi till på Skrufs 
snus och även hos Rojos bageri i 
Vrigstad. Det är viktigt att hänga 
med i hyresgästerna företags-
utveckling och de allra flesta vill 
ha speciallösningar.
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Energirådgivning 
Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från 
Sävsjö kommun som vänder sig till allmänheten, mindre 
företag, föreningar och organisationer. 

Följande torsdagar under våren 2017 finns vi på Sävsjö 
stadsbibliotek klockan 10.00-18.00: Den 26 januari,   
23 februari, 30 mars och 27 april. 

Med reservation för ändringar.

Övriga tider finns vi på Energicentrum A6, Jönköping. 

Utställningen är öppen: måndag-onsdag 10.00-17.00, tors-
dag 10.00-19.00 och fredag 10.00-15.00.

Kompanigatan 4, 553 05 Jönköping,  
telefon 036-12 87 60 • www.energicentrum.se

Värt att veta

Nu tändas tusen juleljus
     - var rädd om ditt hus
Så här i jultider är det extra mysigt att tända levande ljus. Men tänk på följande: 

• Ställ inte ljusen för nära gardiner eller andra brännbara föremål.

• Använd ljusstakar av glas, metall och keramik. Undvik träljusstakar. 

• Placera aldrig värmeljus tätt tillsammans eller direkt på brännbart material. 

• Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Släck innan du går ut ur rummet!

Barn har i alla tider varit nyfikna på eld. Det är därför viktigt att barn lär sig att handskas  
med eld på ett naturligt sätt. Skräm aldrig ett barn för eld – det ökar bara nyfikenheten. 

Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller öppen eld.

Granhämtning
När den glada julen är slut är det dags 
att kasta ut granen. I Sävsjö kommun 
samlas alla granar in måndagen den 16 
januari 2017, med start klockan 7.00. 

Du lägger din gran i en gemensam hög i 
vägkorsningar enligt en speciell ordning. 
Tyvärr har vi inte plats att skriva ut alla 
gatukorsningar här, men du kan hitta 
listan på www.savsjo.se, se annons i 
lokaltidningen eller ringa till kommunens 
växel, 0382-152 00. 
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Fina minnen som
  vigselförrättare
I 46 år har Ingvar Jarfjord varit 
kommunens borgerliga vigsel-
förrättare. 

— Det ingick i min tjänst när jag 
tillträdde som kommunchef 1970, 
berättar han. 

Genom åren har det blivit mellan 
500 och 600 vigslar (lågt räknat). 
Oftast sker de i Vallsjösalen i Kom-
munalhuset, framme vid podiet. 
Men det har också blivit vigslar i an-
dra kommuner och ute vid sjöar, på 
olika värdshus och på skånska slott 
och vid Eksjöhovgårdsruinen. Som 
borgerlig vigselförrättare måste 
man vara flexibel och kunna möta 
brudparens olika önskemål.

— Man kan göra en borgerlig vigsel 
mycket högtidlig och bland annat 
ge vigsellöften. Då träffas man ofta 
före vigseln för att diskutera ige-
nom hur man vill ha det och det är 
många som har lite speciella önske-
mål med både sång och musik.

Rekordet för antalet vigslar på en 
dag är 18 vigslar. Det var i slutet av 

1980-talet. Lagen om ATP-poäng 
för änkepension skulle ändras den 
1 januari 1990. Då ville många 
sambopar gifta sig och passade då 
på att göra det på ett enkelt och 
smidigt sätt. Då var det lite löpan-
debandprincipen över det hela. 

Trots att det ibland kan gå ganska 
snabbt att gifta sig borgerliget blir 
det – förstås - ändå ett minne för 
livet och Ingvar Jarfjord har många 
gånger fått möta  människor som 
kommer fram till honom och berät-
tar att han vigt dem.

— Det är väldigt trevligt. 

Ett alldeles särskilt minne är förstås 
den gången Ingvar vigde sin egen 
dotter. Det var utomhus på Fårö och 
med hela Östersjön som utsikt.

Samtidigt vigdes också ett annat 
par från Sävsjö.

 — Det var mycket roligt och speci-
ellt och något jag aldrig kommer att 
glömma. 

Ingvar Jarfjord framför en triptyk, föreställande Eksjöhovgårds slottsruin. Konstverket donerades till Sävsjö kommun 
av konstnären Edward Webb som själv gift sig i Vallsjösalen. Han ville att tavlan skulle få vara ett blickfång för andra 
brudpar när de vigs. Bilden är målad efter ett foto som är taget av Jan Fransson, före detta gatuchef i kommunen.

Fakta
För att kunna gifta sig måste man 
lämna in hindersprövningsbevis. Det 
utfärdas av Skatteverket och får inte 
vara äldre än fyra månader. 

Förutom vigselförrättaren måste 
två vittnen vara med under vigsel-
ceremonin. Det kan antingen vara 
vänner eller släktingar till brudparet 
eller också ordnar kommunen med 
vittnen. Dessa måste vara myndiga.

Som borgerlig vigselförrättare är 
man skyldig att även viga samkö-
nade par. 

Om du är intresserad av att gifta dig 
borgerligt kan du kontakta kommu-
nens kansli, 0382-15204. Och det är 
gratis att gifta sig Vigseln i Sävsjö 
kommun är avgiftsfri.
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Vi lottar ut en biobiljett  
vardera till fyra av de som  

skickar ett vykort eller ett mejl 
med namn och adress till oss.

Sävsjö kommun  
Ywonne Gill 

576 80 Sävsjö

ywonne.gill@savsjo.se

Vi vill ha ditt svar senast  
den 15 januari 2017.

MED ÖNSKAN OM ENfröjdefull jul 
OCH ETT 

gott nytt år
på återseende 2017         

Gustafssons
saffranslängd med mandelmassa
Till två kakor
150 g smör

5 dl mjölk

50 g jäst

2 dl socker

1 tsk salt

2 kuvert saffran (à 1/2 g)

1 ägg

16 dl vetemjöl

Fyllning
200-300 g riven mandelmassa

Smält smöret i en kastrull och häll i mjölken. 
Värm blandningen till fingervarmt, cirka 37°C.

Smula ner jästen i en degbunke. Häll över mjölk- och smörblandningen. Blanda ner saffran med 
salt och socker. Rör ner mjölet lite i taget tills du har en smidig deg.

Låt degen jäsa övertäckt i 10-20 minuter.

Sätt ugnen på 200°C. Dela degen i två delar och ta bort 1/3 av varje bit till dekoration. Kavla ut 
varje stor del till en rund plata. Riv mandelmassa och lägg den mitt på plattan. Vik kanterna så 
att de möts på mitten. Vänd och kavla lite. Gör dekorationer av den lilla degbiten och klistra fast 
med lätt upvispat ägg.

Jäs 30 minuter.

Pensla längderna med uppvispat ägg. Grädda i mitten av ugnen i cirka 20 minuter.

Saffranslängden med mandelmassa är en tradi-
tion i kommunalrådets, Stefan Gustafssons, 
familj till jul.
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Det är skönt att slippa
    pendla varje dag
Det är full aktivitet i Kärnhems 
produktionslokaler på Hjärtlan-
davägen i Sävsjö. Det byggs på 
stora huselement och det luk-
tar härligt av allt trä. Mitt i allt 
spikande och monterande finns 
NaPhat ”Nappe” Jönsson. Han är 
17 år och går första året på bygg- 
och anläggningsprogrammet på 
Aleholm. 

Men han är också lärling på Kärn-
hem och är på företaget två dagar i 
veckan. 

Utbildningen är en lärlingsutbildning 
som varvar teori och praktik vilket är 
något som tilltalar Nappe. 

 — Jag gillar att det är omväxlande 
och det är roligt att få spika och lära 
sig nya saker hela tiden. 

Övriga tre dagar i veckan är det lek-
tioner på Aleholm som gäller och då 
handlar det bland annat om matte, 
svenska och byggteori. 

Anledningarna till varför Nappe valde 
att gå på Aleholm är flera.

— Det är nära och bra att gå gym-
nasiet här hemma och slippa pendla 
varje dag. Dessutom vill jag jobba 
med kroppen och så är det lätt att få 
jobb också.  

Spika och fika
Utbildningen är tre-årig och andra 
året är man på praktik tre dagar i 
veckan. Det tredje och sista året kan 
man antingen välja på att praktisera 
fyra dagar eller plugga lite mer teori 
för att skaffa sig högskolebehörighet. 

Man byter praktikplats varje termin 

och det gör förstås att det blir mer 
variationsrikt och att man får pröva 
på flera olika verksamhetsområden 
inom bygg och anläggning. 

Självklart har man handledare när 
man ute på sin praktik och det tycker 
Nappe är mycket lärorikt. 

— Man ska ju inte bara göra jobbet 
utan det ska ju bli snyggt också. Det 
vore så häftigt att åka förbi ett hus 
och tänka att jag har varit med och 
byggt det där huset. 

Men det är ju inte bara själva byg-
gandet som är viktigt när man är ute 
på praktik. Det är också den sociala 
samvaron i fikarummet som betyder 
mycket. 

Eller som Nappe själv säger: 

— Det är roligt att spika och fika.

Nappe Jönsson är Aleholms ambassadör för bygg- och anläggningsprogrammet. Det betyder att han kan svara på 
frågor om programmet och också berätta om hur det är att vara lärling.

Hemma bäst
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Det är fritt att önska nya  
lärlingsutbildningar
Det var nu i höstas som bygg- och 
anläggningsprogrammet startade 
på Aleholm. En utbildning som är 
en lärlingsutbildning och där man 
som elev tillbringar 50 procent av 
tiden ute på praktik. Ofta kan ett 
sådant program vara bra för den 
som inte vill plugga så mycket 
teoretiskt utan hellre vill jobba 
praktiskt. Dessutom är det så att 
i del branscher skriker man efter 
arbetskraft och erfarenheten har 
visat att ofta får man jobb direkt 
efter avslutad utbildning.

Rektor Johnas Stranne är mycket 
nöjd med att man nu också, för-
utom andra attraktiva utbildningar 
på Aleholm, kan erbjuda lärlings-

utbildningar. 
Och detta är 
något som han 
tänker utveck-
la och jobba 
vidare med.

—Jag ser stora 
möjligheter 
i att starta 
lärlingsutbildningar inom andra 
områden också. Som blivande elev 
hos oss kan man få önska sig vad 
man vill utbilda sig till. Vi ska göra 
våt bästa för att hjälpa till. Vi job-
bar mycket med samverkan mellan 
skola och näringsliv så här finns 
det många möjligheter, poängterar 
han.

Bygg- och anläggning

• Lärlingsutbildning 

Ekonomi
Inriktning
• Ekonomi
• Juridik

Samhälls veten  skap
Inriktning
• Samhälle
• Beteende
• Medier, information och  

kommunikation

Naturvetenskap
Inriktning
• Natur
• Samhälle

Restaurang och  
livsmedel
Inriktning
• Bageri och konditori

Teknik
Inriktning
• Information och media-

teknik, Appakademin
• Design och produkt-

utveckling

Vård och omsorg
Fördjupande kurser

• Akutsjukvård
• Psykiatri
• Äldreomsorg

Industriteknik
Inriktning

• Produkt och maskin-
teknik. CNC och 
verkstads teknik

• Svetsteknik. Metoderna 
MIG/MAG, TIG, MMA, 
gassvetsning och plåt-
bearbetning

Riksintag - Skyttesport
Inriktning
• Gevär
• Pistol

Individuella val
• E-sport
• Musik

KomVux  
- för alla som vill lära mer
Är du sugen på att börja plugga 
fast du är lite äldre? Eller vill du 
komplettera med behörighetskur-
ser för att kunna komma in på en 
eftertraktad utbildning. I så fall 
kan KomVux vara något för dig. 

— Just nu är cirka 360 elever 
inskrivna, säger Åsa Thor, som 
är studie- och yrkesvägledare på 
Aleholm. 

Flexibiliteten är ett nyckelord i det-
ta sammanhang och du kan läsa 
enstaka kurser eller hela program. 
Och du kan studera samma utbild-
ningar som finns på ungdomsgym-
nasiet eller också vara med på en 
distansutbildning.

— Vi har kontinuerlig intagning 
och du är välkommen att studera 
på KomVux från och med den  1 

juli det året du 
 fyller 20 år. 

Utbildningarna 
är avgiftsfria 
och det är bara 
kurslitteratu-
ren som man 
måste betala 
själv. 

— Du är välkommen att höra av 
dig om du är intresserad av något 
specifikt program eller kurs. Du 
får också gärna komma om du vill 
ha studie- och yrkesvägledning i 
allmänhet, hälsar Åsa Thor.

Åsa kontaktas antingen via mejl, 
asa.thor@savsjo.se eller telefon, 
0382-15368. 

Program
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Välkommen till 
   Tillväxthuset
Vid årsskiftet flyttar Sävsjö 
kommuns utvecklingsavdelning 
och myndighetsförvaltning från 
Kommunalhuset till kontorslo-
kalerna hos före detta Sävsjö 
Trähus. Dessutom kommer Säv-
sjö Näringslivs AB att flytta in i 
samma fastighet.

Meningen är att Sävsjö kommun 
ska bli ännu bättre på att sam-
arbeta med näringslivet och den 
här flytten gör att det skapas ett 
centrum för tillväxt som kom-
mer att underlätta för företag och 
medborgare. Och att också myndig-
hetsförvaltningen finns med här gör 
att det blir enklare att kunna ha en 
dialog om tillstånd och tillsyn.

Redan tidigare är det ett gott sam-
arbete mellan Sävsjö Näringslivs 
och Sävsjö kommun men genom 
att man nu rent fysiskt kommer 
att sitta i samma fastighet blir det 
ännu fler samordningseffekter. Om 
man har nära till varandra är det 

lättare att över morgonfikat kunna 
utveckla fruktbara idéer till verkliga 
projekt och konkreta handlingar.

Från näringslivets sida är man 
också positiv till den här förändring-
en. SNAB kommer att ha en egen 
ingång till sina lokaler och bolaget 
ska precis som innan arbeta efter 
sina ägardirektiv. Kommunstyrelsen 
är mycket nöjd med den här ut-
vecklingen eftersom uppdraget att 
arbeta ännu mer tillsammans kom-
mer därifrån. En av ledstjärnorna 
är att det ska vara snabbt, enkelt 
och nära att kunna få kontakt med 
handläggare av olika slag. Nu blir 
det förhoppningsvis ännu lättare. 

Alla tre enheterna kommer att ar-
beta med sina sedvanliga uppdrag 
så det blir ingen skillnad i arbets-
uppgifter. En nyhet är dock att Sci-
ence Park kommer att ha lokaler i 
huset med mötesplats och kontors-
platser tillgängliga för nystartade 
företag. 

Från vänster: Maria Thulin, chef myndighetsförvaltningen, Kristin Nilsdotter 
Isaksson, chef utvecklingsavdelsningen, Helena Gill, vd SNAB.

Tillsammans bildar deras verksamheter under början av 2017 ”Tillväxthu-
set”, nummer 2 på kartan, en plats för kommun och näringsliv att växa sig 
starkare tillsammans.
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Utvecklingsavdelningen
• Nyföretagande och näringslivs-

samordning
• EU-frågor
• Tomtmark och exploatering
• Landsbygds- och destinations-

utveckling
• Hållbarhetsfrågor
• Kommunikationer och infrastruktur-

frågor
• E-utveckling/IT 
• Skolskjutsar

Myndighetsförvaltningen
• Bygglov och tillstånd
• GIS – geografiskt informations-

system
• Miljötillsyn
• Livsmedelstillsyn
• Prövning av nya näringsverksam-

heter
• Räddningstjänsten (men den finns 

på Mejensjögatan).

Sävsjö Näringslivs AB – SNAB
• Företagsservice – utveckling av 

företag.
• Företagsträffar, frukostmöten, ut-

bildningar och nätverk.
• Tillväxtfrämjande aktiviteter, före-

tagsbesök och coachning.
• Samverkan skola-näringsliv
• Studiebesök, näringslivssafari och 

månadens yrke.

Tillväxthuset
Besöksadres 
Odengatan 55  
576 31 Sävsjö
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Den nya förvaltningens 
verksamheter: 
• Bibliotek
• Bad
• Fritidsverksamhet
• Idrotts och fritidsanlägg-

ningar

• Föreningsservice
• Programverksamhet
• Gata/Park
• Lokalvård
• Kost

Samarbete  
över kommungränserna
Från och med den 1  januari 
2017 kommer Sävsjö En-
ergi och Vetab att verka 
under det gemensamma va-
rumärket Njudung Energi. 

Vid årsskiftet ändrar Vetab 
bolagsnamn till Njudung En-
ergi Vetlanda AB och Sävsjö 
Energi kommer att byta namn 
till Njudung Energi Sävsjö AB. 
Bolagen behåller sina tidgare 
organisationsnummer. 

En ny grafisk profil för Nju-
dung Energi är framtagen och 
under hösten 2016 har bola-
gens profilering uppdaterats. 
Detta innebär förändringar 
i utseende på bland annat 
fordon, skyltar, kuvert, fak-

tura, informationsmaterial och 
webbplats.

 — Det är ett modernt utse-
ende som andas framtidstro 
och optimism. Bakom namnet 
Njudung Energi och vår nya 
visuella identitet är vi samma 
människor som möter framti-
dens utmaningar tillsammans 
med våra kunder, säger Ola 
Rosander, vd.

I och med sammanslagningen 
så flyttas verksamheten inom 
vatten och avlopp (VA) och 
renhållning, innefattande an-
läggningar och drift av dessa, 
från Sävsjö kommuns förvalt-
ning till Njudung Energi.

Den nya  serviceförvaltningen
Vid årsskiftet slås kultur- 
och fritidsförvaltningen 
ihop med delar av tekniska 
förvaltningen. Tillsammans 
bildar de serviceförvalt-
ningen.

— Vi är en liten förvaltning och 
eftersom tekniskas VA-verk-
samhet och fastighetsförvalt-
ning flyttas över till Njudung 
Energi respektive Sävebo så är 
det en logisk följd att vi nu slår 
ihop vår verksamhet med det 
som är kvar på tekniska för-
valtningen, säger Ola Bengts-
son, som blir förvaltningschef.

Det blir dock ingen ny nämnd 

för den nya förvaltningen utan 
kultur- och fritidsnämnden 
kommer att arbeta som vanligt 
med sina frågor. De tekniska 
frågorna kommer att, som 
tidigare, ligga kvar hos kom-
munstyrelsens utskott.  

— Jag tycker det ska bli jät-
teroligt att få jobba som chef 
för den nya förvaltningen och 
vara med och utveckla vår 
verksamhet. Vi kan redan nu 
se samordningsvinster och det 
finns säker mer vi kan samar-
beta kring som vi upptäcker 
så småningom, menar Ola 
Bengtsson. 

Ola Bengtsson, förvaltningschef för den nya  
serviceförvaltningen.

Ola Rosander, vd för Njudung Energi.



Viktigt att undvika
       polarisering
Nu är snart 2016 slut och det är 
dags att summera lite vad som 
har hänt. Om du tittar i backspe-
geln, vad ser du då?

 — Bostadsfrågan är ju central för 
oss. Det är viktigt att det byggs både 
lägenheter och småhus. Utifrån vår 
utvecklingsstrategi har vi fastställt 
som mål att det ska byggas 50 nya 
lägenheter per år. Sävebo bygger 
just nu 24 lägenheter som kommer 
att vara inflyttningsklara till hösten 
2017. Men vi välkomnar ju också 
privata entreprenörer som vill bygga 
nytt. 

— En annan fråga som vi arbetat 
mycket med är kompetensförsörj-
ningen. Företagen i kommunen är 
beroende av rätt arbetskraft och här 
gäller det att vi kopplar ihop behoven 
med våra arbetssökande. Vi behöver 
särskilt stödja de som står långt från 
arbetsmarknaden så de kommer in i 
riktiga jobb. När det gäller våra nya 
svenskars möjligheter på arbets-
marknaden gäller det att vi tänker 
annorlunda. Vi har lyckosamma pro-
jekt där vi arbetar hand i hand med 
företag, undervisning i svenska och 

adekvat utbildning. Det är betydelse-
fullt med integration och inkludering i 
vårt samhälle!

— Internt i kommunen genomför vi 
den största omorganisationen sedan 
kommunreformen på 1970-talet. 
All fastighetsförvaltning samlas hos 
Sävebo. Va-verksamheten flyttas 
över till Njudung Energi AB, före 
detta Vetlanda Energi. Kultur- och 
fritidsförvaltningen slås samman med 
kost - , gata/park- och lokalvårdsen-
heterna till en gemensam serviceför-
valtning. 

För att arbeta effektivare med så 
liten administration som möjligt har 
vi bildat en bemanningsenhet som 
ska sköta vikarieanskaffning och vi 
kommer att bygga om vår webbplats 
för att satsa på digitalisering av våra 
tjänster. 

Vilka tror du är de största utma-
ningarna inför 2017?
— I den kommunala vardagen måste 
vi landa allt vi har satt igång.  Det 
är viktigt att vi ser till att alla verk-
samheter får fotfäste och kan jobba 
ordentligt. 

Vi ska också jobba vidare med att 
inkludera våra nya svenskar och jag 
hoppas vi kan stimulera till ett ökat 
nyföretagande hos den gruppen.

— Om man ska se till vad som hän-
der i vår omvärld  är det viktigt att 
vi nu mer än någonsin värnar vår 
demokrati och står emot den polari-
sering som ser ut att öka allt mer. Vi 
måste alla ta gemensamt ansvar och 
skapa trygghet, kontinuitet och vara 
påhittiga. 

— Det finns oro och konflikter i värl-
den men det finns också goda mot-
krafter. Som exempelvis påven som 
påbörjat ett konsekvent arbete för 
att reparera århundraden av konflik-
ter mellan katoliker och lutheraner. 
Jag tycker han är ett föredöme i sitt 
arbete för att överbrygga olikheter, 
missförstånd och motsättningar.

— Vi har också Tysklands Angela 
Merkel som stod upp lugnt och sta-
bilt, som en stöttepelare, i Europa 
under förra årets flyktingkris. Jag 
hoppas på en världsvid positiv våg 
av människor som står upp för våra 
demokratiska värderingar, människo-
värde, fred och trygghet. 


