Kommun

info 1

Hållbar levnadsmiljö
i Älmhult?
ETT HÅLLBART
ÄLMHULT
24–29 APRIL

Den 24–29 april 2017 arrangeras

HÅLLBARHETSVECKAN
Arrangemanget är ett samarbete mellan flera organisationer.
Syftet är att skapa aktiviteter för att stärka hållbarhet.

Vill du vara med?

Vi välkomnar dig att arrangera något hållbart. Stort som smått.
Lokala föreningar, företag, skolor, politiker och privatpersoner är
välkomna att bidra.
Anmäl dig senast den 1 mars till cecilia.axelsson@almhult.se.

Januari 2017
ET!

NYH

Lunchöppet i kommunens
reception och växel från
den 2 januari!
Från och med den 2 januari till den 23
juni 2017 kommer kommunen att hålla
kommunhusets reception och växel
öppet även under lunchtid. Tidigare har
kommunhuset och växeln varit stängd
för besökare mellan kl. 12.00–13.00.
Detta genomförs som ett försök efter ett
medborgarförslag som kom till kommunen
i augusti. Försöket görs eftersom vi vill vara
så tillgängliga som möjligt för våra invånare
och besökare. Slår det väl ut så kommer
lunchöppet sannolikt att permanentas.

Öppettider
Kommunhuset med växel och reception
Ordinarie öppettider
Helgfri mån-fre

kl. 8.00–16.30

Avvikande öppettider i januari
1/1 och 6/1		

Stängt

Diö Ishall
Allmänhetens åkning
Mån–fre med klubba
Lör
utan klubba
Lör
med klubba
Sön
utan klubba

kl. 14.00–16.00
kl. 16.00–18.00
kl. 18.00–21.00
kl. 9.00–11.00

Ring alltid tfn 0476-214 74 för besked.
OBS! Under jullovet gäller andra tider.
www.diohockey.se

... fortsättning på nästa sida

Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00, fax 0476-552 00
info@almhult.se, www.almhult.se
Ansvarig utgivare: Malin Blom

... fortsättning från föregående sida

Haganäsbadet

Ordinarie öppettider
Tis
Allmänheten
Motionssim, ej lek
Ons Pensionärsbad
Allmänheten
Tors Morgonsim
Allmänheten
Motionssim, ej lek
Fre
Allmänheten
Sön Allmänheten*
Allmänheten
* motionssim 2 banor
Avvikande öppettider
1/1, 5/1–7/1 och 9/1
4/1 		
2/1 		
3/1 		
8/1 		

kl. 15.30–18.00
kl. 18.00–20.00
kl. 15.00–16.00
kl. 16.00–18.00
kl. 7.00–8.00
kl. 15.30–18.00
kl. 18.00–20.00
kl. 14.00–19.00
kl. 13.30–16.00
kl. 16.00–17.00

I januari börjar arbetet med
ett mer attraktivt centrum

Stängt
kl. 13.00–18.00
kl. 10.00–14.00
kl. 14.00–20.00
kl. 13.30–17.00

Biblioteket i Älmhult

Ordinarie öppettider
Mån, tis och tors
kl. 9.00–19.00
Ons* 		
kl. 11.00–19.00
Fre		
kl. 9.00–17.00
Lör		
kl. 10.00–14.00
* tidningsrummet öppnar, kl. 9.00

Älmhults kommun växer och allt fler vill ha ett levande och
attraktivt centrum. Under det kommande året tar centrumutvecklingen i Älmhult fart på riktigt. Målet är att göra centrummiljön mer attraktiv, trygg och välkomnande med en tydlig
småstadskaraktär. Arbetet börjar redan i januari!

Avvikande öppettider i januari
5/1
		
kl. 9.00–15.00
6/1 		
Stängt

Renovering i januari-februari
Spillvattenledningarna i Södra och Norra Esplanaden är gamla
och kommer att renoveras med start i mitten av januari. Arbetet
beräknas ta två veckor.

Ordinarie öppettider på filialbiblioteken
Diö
Måndag (udda veckor) kl. 15.00–19.00
Eneryda
Onsdag (jämna veckor) kl. 13.00–16.00
Torsdag (udda veckor)
kl. 15.00–19.00
Hallaryd
Måndag (jämna veckor) kl. 15.00–19.00
Tisdagar (udda veckor) kl. 13.00–16.00
Häradsbäck
Tisdag (udda veckor)
kl. 15.00–19.00
Torsdag (jämna veckor) kl. 13.00–16.00
Liatorp
Tisdag (jämna veckor)
kl. 15.00–19.00
Pjätteryd
Torsdag (udda veckor)
kl. 15.00–19.00
Ryfors bokpåseservice
Leverans tisdagar till Ryfors skola. Kan
hämtas alla vardagar kl. 7.00–15.00.
Virestad
Måndag (jämna veckor) kl. 15.00–19.00
Avvikande öppettider i januari
Filialerna är stängda 26/12 och 5/1

Du vet väl att du kan följa
Älmhults kommun på
Instagram och Facebook!

Renoveringen görs genom ”relining” som är en nästan helt schaktfri
teknik. Det gör att vår entreprenör bara gräver i marken på ett fåtal
platser längst Norra Esplanaden. Vägen kommer att vara framkomlig
och gående kommer alltid att nå butikerna under deras öppettider.
Byte av vatten- och avloppsledningar under våren/sommaren
Under våren 2017 kommer vi att byta ut våra vatten- och dagvattenledningar och göra en ny ytbeläggning. Vi hoppas ha en entreprenör
färdig i mitten av februari och att arbetet kan starta i mars. Arbetet
beräknas vara klart under hösten 2017.
Nytt utseende i centrum
Samtidigt som grävarbeten görs längs Norra Esplanaden, kommer
gatan att göras om för att bli trevligare och mer stadsmässig. Bil-,
gång- och cykelvägar kommer att få ny ytbeläggning men det kommer också att göras planteringar som ger gröna inslag i stadsmiljön.
Exakt hur centrum kommer att se ut beslutas politiskt i januari.
De gamla oxlarna är i dåligt skick och om vi får tillstånd från
Länsstyrelsen är planen att dessa ska bytas ut mot nya, friska träd.
Dagvattnet kommer att tas om hand i särskilda regnträdgårdar med
vatten- och torktåliga växter. Gatan får också ny belysning.
Gatan kommer att hållas öppen under arbetets gång genom att vi
bara stänger av ett körfält i taget.
Hur kan du bidra?
Har du tankar och idéer kring centrumutvecklingen? Kontakta oss
gärna på centrum@almhult.se. Följ arbetet på www.almhult.se/
centrumutveckling

Kvinnojouren Märta

Idrottsskolan
7-åringar
Onsdagar
v 2–3
v 4–5

Plats
Haganäshallen
Linnéhallen

Aktivitet
Lekar
Showdans

Ljungby – Markaryd – Älmhult
Förening
Barn & Fritid
Kulturskolan		

		

8-åringar
v 2–3
v 4–5

Linnéhallen A
Cirkelgympa
Judohallen,
Judo/Kung Fu
Haganässkolan		

Grupp 1: kl. 17.30. Grupp 2: kl. 18.30.

Friskis & Svettis
Älmhults Judoklubb/Kung Fu

Kvinnojouren Märta arbetar bland
annat med att ge individuellt stöd
till kvinnor och deras barn. Den som tar
kontakt med jouren får vara anonym. Alla som
arbetar på kvinnojouren har avgett tystnadslöfte.
Ingen information lämnas ut utan kvinnans
medgivande.
Tfn 0372-814 85 • ljungby@roks.se • www.kvjmarta.se

Vecka 51–1
jullov

Mer info finns på www.almhult.se eller kontakta Fritidsavd.
Eva Holmström Sjödahl, tfn 0476-551 65, lokalbokning@almhult.se

Välkommen till butiken som ger gamla saker nytt liv!

Skidåkning
I Klöxhult finns 2,5 km preparerade skidspår med belysning.
Elmhults Sport Clubs skidsektion ansvarar för
skidspåren.

Samverkan mellan Älmhults kommun,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

FÖRSÄLJNING
Drivågatan 2 i Älmhult
Tis och tors
kl. 12.00–16.00
Ons		
kl. 12.00–18.00
Lör		
kl. 9.00–13.00
För öppettider lördagar se Facebook, webbplatsen eller ring för
besked.

INLÄMNING
Drivågatan 2 i Älmhult.
Följ skylt från Bäckgatan.
Mån-fre		
kl. 10.00–16.00
Äskya återvinningscentral
Mån
kl. 10.00–17.45
Tis–fre kl. 10.00–16.00
Lör
kl. 9.00–14.00

Tfn: 0476-101 46 eller 072-151 95 87
www.almhult.se/aterbruket

Status på spåren finns på www.skidspar.se.

Välkommen att boka lokaler!
Vi har lokaler för idrott, möten,
studier och barnkalas
På www.almhult.se kan du hitta lediga
tider och se bokningar i kommunens
idrottshallar, gymnastiksalar och i simhallen.
Har du frågor kontakta: Fritidsavd. tfn 0476-551 65
måndag–fredag, kl. 8.30–11.45

Bli elev på nya Elmeskolan!
VI HAR PLATSER KVAR!

Vi hoppas att många nya
elever vill vara med oss
och börja i den nya skolan
redan nästa höst!
Har du frågor eller funderingar om den nya skolan
eller vill du börja på
Elmeskolan F-5?

Älmhult växer och det gör att behovet
av skol- och förskoleplatser ökar. Hösten 2017 öppnas dörrarna till Älmhults
nya skola – Elmeskolan. En modern,
attraktiv och miljövänlig skola!
Framgångsrik skola
Älmhult strävar efter att kunna erbjuda
Sveriges bästa skola – ett mål som
ställer höga krav. Elmeskolan ska vara
en plats för lärande där alla elever är
viktiga och betydelsefulla. Tillsammans
skapar vi en framgångsrik skola med
stolta medarbetare och elever med
livslång lust att lära.

Undervisningen kommer att ske i stora,
ljusa och öppna lokaler med unika möjligheter. Dessutom kommer skolan att
få en stor gårdsmiljö som inspirerar till
såväl utevistelse, rörelse och lek som
lärande.
Miljömedveten skola
Elmeskolan kommer att vara energieffektiv, miljöklassad och uppfylla
kraven för passivhus. Ett passivhus
har hög komfort, är av god kvalitet,
använder minimalt med energi och
bidrar till minskningen av koldioxidutsläppen.

Välkommen att kontakta Eva Jönsson, grundskolechef, tfn 0476-550 32, e-post eva.jonsson2@almhult.se

Det händer i Älmhultsbygden i januari
Söndagen den 1 januari
Bio - på Älmhults Folkets Hus, kl. 16.00.
Sing
Julens sånger och psalmer i Älmhults kyrka,
kl. 16.00. Mixturen.
Bio Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00. Lion
Lion.
Tisdagen den 3 januari
Bio på Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00.
Passengers.
Onsdagen den 4 januari
Bio på Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00.
Skönheten i allt.
Fredagen den 6 januari
Julmusikal med Unga Röster i Älmhults
kyrka, kl. 16.00. Arr: Älmhults församling
Lördagen den 7 januari
Direktsänd opera från Metropolitan i New
York, på Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00.
Nabucco av Verdi.
Söndagen den 8 januari
Bio på Älmhults Folkets Hus, kl. 16.00.
Bamse och häxans dotter.
Innebandy herrar div 4 i Haganäshallen,
Älmhult, kl. 16.30. Älmhult-Gransholm.
Bio på Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00.
Skönheten i allt.
Tisdagen den 10 januari
Bio i Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00.
Tjuvjägaren.
Torsdagen den 12 januari
Ishockey herrar div 3 i Diö ishall, kl. 19.00.
Diö-Skillingaryd.

Fredagen den 13 januari
Knutsdans i Virestads hembygdspark
Kajelund, kl. 18.00. Dans kring granen,
tomtebesök, godis till barnen. Arr: Virestads
Folkdanslag och Virestads Samhällsförening
Lördagen den 14 januari
Volleyboll damer i Haganäshallen, Älmhult,
kl. 15.00. Eneryda-VK Orion.
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Lördagen den 21 januari
Innebandy herrar div 4 i Haganäshallen,
Älmhult, kl. 16.30. Älmhult-Öjaby
Direktsänd opera från Metropolitan i New
York på Älmhults Folkets Hus, kl. 19.00.
Romeo och Julia av Gounod.
Söndagen den 22 januari
Ishockey herrar div 3 i Diö ishall, kl. 17.00.
Diö-Valdermarsvik.
Onsdagen den 25 januari
10-kaffe på Stinsens vävstuga, Älmhult.
"Plädar" - Nina Persson. Kaffe och kaka:
20:-.

januari

Biljettsläpp
Från kl. 9.00 går det att boka/köpa
biljetter till vårens program på
Älmhults bibliotek genom:
• Besök på Älmhults bibliotek
• Telefon: 0476-552 20
• E-post: bibliotek@almhult.se
Anmälningar till program som inte
kräver biljett kan ske från 2/1.

Onsdagen den 18 januari
Innebandy herrar div 4 i Haganäshallen,
Älmhult, kl. 19.45. Älmhult-Markaryd/
Strömsnäsbruk.

Har du behov av barnomsorg
i augusti 2017?
Skicka då in din ansökan senast den 1 mars!
E-tjänst och ansökningsblankett finns på www.almhult.se

Fredagen den 27 januari
Träff för alla i Älmhults Församlingshem,
kl. 14.00. "Kosseri om allt muu-ligt"
Elisabeth Ingvarsson, Älvängen berättar.
Älmhultsrevy på Älmhults Folkets Hus,
kl. 19.00. Älmhultsrevyn 2017 presenterar
"Dä går runt".
Lördagen den 28 januari
Älmhultsrevy på Älmhults Folkets Hus,
kl. 16.00. Älmhultsrevyn 2017 presenterar
"Dä går runt".
Söndagen den 29 januari
Ishockey herrar div 3 i Diö ishall,
kl. 17.00. Diö-Rydaholm.
Volleyboll damer i Haganäshallen, Älmhult,
kl. 11.30. Eneryda-Falköping.
Måndagen den 30 januari
Bokcirkel på Älmhults bibliotek,
kl. 18.00–19.30. Vi läser och diskuterar
"Svenskarna och deras fäder" av Karin Bojs.
Anmälan, tfn 0476-552 20.

Aktiviteter för barn
på biblioteken
23 januari
Anmälan!
Sagostund på Hallaryds bibliotek,
kl. 14.00. Roliga sagor, spännande
berättelser samt rim och ramsor.
För barn 2-5 år.
26 januari
Anmälan!
Babysagostund, kl. 10.00. Lekfull träff
med rim, ramsor och böcker för de allra
minsta. 7–12 mån.

Ansökan skickas till:
Älmhults kommun
Utbildningsförvaltningen
Box 501
343 23 Älmhult

Frågor? Ring Kerstin Sörensen, tfn 0476-552 63

Anmälan, tfn 0476-552 20 eller till
bibliotek@almhult.se

Evenemangstips för februari månad ska
skickas in senast den 2 januari.

