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Evenemang
27/6–4/7

ONSDAG 27 JUNI

Bio - Ocean’s Eight på Folkets hus kl. 19.00.
Stenbrohults musikvecka i Stenbrohults kyrka,
kl. 19.00. Robert Bennesh - den otroligt begåvade
domkyrkoorganisten i Lund, bjuder på orgel &
pianospel. Arr: Stenbrohults församling

TORSDAG 28 JUNI

Kvarlämnade matrester kan
sprida dödlig djursjukdom
Den smittsamma och dödliga grissjukdomen
afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot
svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är
inte farlig för människor. Däremot kan människor
sprida smittan, via mat. Därför vädjar nu svenska
myndigheter till allmänheten att vara noggranna
med att aldrig lämna eller slänga matrester så att
vildsvin eller grisar kan komma åt av dem.
Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats
tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel
på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka
- En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte
bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också
slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till
allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller
slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller
grisar kan komma åt dem. Exempel på charkvaror är rökt
korv och skinka, säger Maria Cedersmyg, handläggare på
Jordbruksverket.
Läs mer på www.almhult.se

Kungörelse

Ny detaljplan ska ge fler
bostäder i centrum
En ny detaljplan ska tas fram till tomten Gunnar
Gröpe 2 (före detta Ingvars kiosk) och Gunnar Gröpe
4 (före detta Evas gatukök) vid korsningen Norra
Esplanaden och Kvarngatan. På tomterna kan ett 50tal bostäder i tre till fem våningar byggas, som bidrar
till en viktig förtätning i centrum.
- Det finns en stor efterfrågan på bostäder centralt i Älmhult.
För att tillmötesgå det är det viktigt att kunna omvandla
fastigheter i centrum till bostäder. Fler boende i Älmhults
centrala delar bidrar till liv, rörelse och en stadsmässig
känsla. Det behövs för att skapa ett mer attraktivt centrum,
säger Henrik Johansson, stadsarkitekt.
Förslag till detaljplan kommer att presenteras inom någon
månad och planen är att detaljplanen ska vara färdig till
vintern 2018/19. Fastigheten som står på tomten idag är i
mycket dåligt skick och behöver rivas och marken saneras.
Hur omfattande saneringsarbetet blir håller på att utredas.

Detaljplan för del av
Sånnaböke 1:158 (Norra
Gamla vägen) i Älmhult
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett
förslag till detaljplan för del av Sånnaböke 1:158,
i Älmhults kommun. Detaljplanen har varit ute
på samråd och nu finns planen tillgänglig för
granskning innan miljö- och byggnämnden
beslutar om att anta detaljplanen.
Planområdet ligger i norra delen av Älmhult längs
Norra Gamla vägen, cirka tre km från centrum.
Syfte och förslag
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt
att komplettera den befintliga bebyggelsen längs
Norra Gamla vägen med fler bostäder. Vidare ska
detaljplanen säkerställa att den nya bebyggelsen
passar in i den befintliga historiska miljön och att
viktiga element så som stenmurar bevaras.
Planen möjliggör fem nya bostäder längs Norra
Gamla vägen. Den nya bebyggelsen föreslås ligga i
grupp runt en gemensam väg som ligger vinkelrätt
från Norra Gamla vägen.
Mer information
Detaljplanen med alla tillhörande planhandlingar
finns tillgängliga under granskningstiden på
www.almhult.se/detaljplaner fliken pågående
detaljplaner. Förslaget finns även tillgängligt i
kommunhusets reception, Storgatan 1.
Synpunkter
Granskningstiden varar mellan den 27 juni-13
augusti. Senast den 13 augusti 2018 vill vi ha dina
synpunkter och du framför dem till e-post
mob@almhult.se eller Miljö- och byggnads‑
nämnden, Box 500, Älmhults kommun. Den som
under granskningstiden inte har lämnat någon
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att
överklaga beslut att anta planen.

Lunchmusik med efterföljande lunch i Kyrkbackssalen kl. 12.10-13.10.
Fotboll herrar div 6 Virestad-Råstorp/Timsfors på
Kvarnavallen i Virestad kl. 19.00.
Fotboll herrar div 6 Hallaryd-Ling på Åvallen i
Hallaryd kl. 19.00.
Stenbrohults musikvecka i Stenbrohults kyrka,
kl. 19.00. Åsa Jinder & Stenbrohults kyrkokör.
Arr: Stenbrohults församling
Bilbingo i och vid Liatorps Medborgarhus
kl. 19.00.

FREDAG 29 JUNI

Stenbrohults musikvecka i Stenbrohults kyrka,
kl. 19.00. Mikael Järlestrand. Arr: Stenbrohults
församling

LÖRDAG 30 JUNI

Fotboll herrar div 5 Liatorp/Eneryda-Moheda på
Boklidens idrottssplats i Liatorp kl. 16.00.
Handelsplats Älmhult & Rotary´s Elbilar på
torget. Utlottning av bilar. Alla barn upp till 8 år
är välkomna att komma och köra. Från kl. 10.00.
Utlottningen kl. 13.00.
Holländska resan med professor Gunnel
Wieslander i den årliga dialogen med Carl von
Linné kl. 14.30. Plats: Linnés Råshult

SÖNDAG 1 JULI

Tusen trädgårdar arrangeras på olika platser i
landet. Läs mer på www.tradgardsriket.se
Boken Såganäs presenteras kl. 14.30. Den vackra,
nyutgivna boken om Såganäs presenteras i ord
och bild av författarna. Plats: Caféet, Linnés
Råshult.
Bio - Sicario 2 Soldado på Folkets hus kl. 19.00.

TISDAG 3 JULI

Sommarcafé i Kyrkbackssalen vid Älmhults
kyrka, kl. 14.00-16.00. Kl. 14.30: ”Pigan”
Ann-Kristin Elgàn, Visselfjärda. Arr: Älmhults
Församling

Inbjudan till ABC
– Alla Barn i Centrum
föräldragrupp
Få saker är viktigare än relationen med våra barn.
ABC består av fyra gruppträffar om föräldraskap.
Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och
varje grupp har som mest 10 deltagare.
Träffarna sker på Familjecentralen kl. 17.30–20.00
och är kostnadsfria. Vi bjuder på frukt och kaffe/te.
Grupp 1 måndagar
27 augusti
10 september
24 september
8 oktober		

Grupp 2 torsdagar
30 augusti
13 september
27 september
11 oktober

Anmäl dig till kursen på adressen:
ABC@almhult.se
Läs mer på www.almhult.se/abc

Bevattningsförbudet
i Älmhult, Delary, Liatorp, Diö, Möckelsnäs,
Stenbrohult och Råshult gäller fortfarande.

Älmhults kommun
tfn 0476-550 00 • info@almhult.se • www.almhult.se

ONSDAG 4 JULI

Fotboll herrar div 5 Delary/Pjätteryd-Kulltorp på
Delary idrottsplats kl. 19.00.
Fotboll herrar div 5 Häradsbäck – Visselfjärda på
Härliden kl. 19.00.
Bio - Sicario 2 Soldado på Folkets hus kl. 19.00.
Läs mer på visitalmhult.se/evenemang
Evenemang skickas till evenemang@almhult.se

Följ Älmhults kommun på
Instagram och Facebook!

Dags för slåtter vid
kommunens enskilda
vägar
För trafiksäkerheten är det viktigt att röja
regelbundet för att få bort växtlighet som
hindrar sikten i till exempel kurvor. Älmhults
kommun genomför så kallad slåtter på cirka
50 mil enskilda vägar och på vissa ytor i
tätorterna varje år. Arbetet startar första
veckan i juli och pågår under hela månaden.

