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Att tänka på när du fyller din pool
När du fyller din pool måste du ha ett så kallat luftgap
installerat så att påfyllningsslangens mynning inte når
vattenytan.

Handlingar till sammanträdet finns på kommunens hemsida, www.almhult.se/kfhandlingar.
Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhusets reception och på kommunens bibliotek.

Ska du fylla din pool?

Innan du fyller eller tömmer din pool är det viktigt
att du kontaktar VA-avdelningen så att din påfyllning
eller tömning inte är olämplig vid det tillfälle du
tänkt dig.

Tänk också på att inte lägga en slang på botten och fylla
på med vatten. Om trycket i de kommunala ledningarna
försvinner, tillfälligt eller långvarigt, kan vattnet från
poolen sugas tillbaka in i ledningen och förorena
dricksvattnet.
Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du
sannolikt redan ett återströmningsskydd installerat för att
förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta
är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. Kontrollera detta innan påfyllning.

Socialförvaltningen
bloggar
Vad gör vi på Socialförvaltningen? Vad är hemsjukvård
och vad kan du som invånare få för stöd och hjälp med
från socialtjänsten?
Läs vår blogg www.almhult.se/socialforvaltningenbloggar

Vattengatan har öppnat!
I fredags fick Älmhult en helt ny väg i centrum
– den nya Vattengatan. Den går från Haganäsleden
till Källargatan.

Inbjudan till idrottsskolan
2017-2018
Älmhults kommun tillsammans med 20 föreningar/
organisationer inbjuder till ett nytt år med
idrottsskolan i Älmhult.

Upptaktsträff
Onsdagen den 6 september 2017 kl. 17.45 är det upptaktsträff på Haganässkolan för alla anmälda barn och
föräldrar.

Vi lägger även ut information på vår hemsida
www.elmnet.se. På hemsidan uppdateras informationen
kontinuerligt.

Anmälan/avgift
Anmälan görs på www.almhult.se/idrottsskolan senast
1 juli. Vi skickar en faktura på anmälningsavgiften som är
250 kronor efter sommaren.

Om du vill få information vid störning kan du registrera
ditt telefonnummer på www.elmnet.se.

Följ Älmhults kommun på
Instagram och Facebook!

Vill du veta mer?
Kontakta: Eva Holmström-Sjödahl, fritidsavdelningen,
lokalbokning@almhult.se, tfn 0476-551 65.
Arr: Fritidsavdelningen, medverkande föreningar
och organisationer.

Älmhults kommun
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Söndag 21 maj
Tipsrunda i Eneryda. Kl 14.00-15.00.
Arr: Eneryda bygderåd.
Elevutställning och vernissage på Kulturhuset
Blohmé kl. 15.00-17.00. Konstuställning av elever
från Haganässkolan.
Bio - Milo – Månvaktaren, kl. 16.00 i Älmhults
Folkets Hus.
Fotboll herrar div 6. Hallaryd- Strömsnäsbruk.
Kl. 17 på Åvallen, Hallaryd.
Bio - Alien: Covernant. Älmhults Folkets Hus,
kl. 19.00.
Måndag 22 maj
Fotboll herrar div 6. Göteryd-Ling. Kl 19.00
på Göteryds idrottsplats.
Tisdag 23 maj
Motionsdans, kl. 16.00-19.30 på Hallaborg i
Hallaryd. Arr: Göteryds PRO.
Carl von Linnés födelsedag firas på Linnés Råshult, kl. 19.00-21.00. Arr: Hembygdsföreningen.
Onsdag 24 maj
Berättelsen om IKEA för dig som är 60+.
Kl. 15.00 på Ikea Museum.
Afterwork i Älmhult på IKEA Museum, kl. 17.00.
Fotboll herrar div 5. Liatorp/Eneryda Hjortsberga. Kl. 19.00 på Boklidens idrottsplats.
Bio Pirates of the Caribbean: Salazar´s Revenge,
kl. 19.00 på Älmhults Folkets Hus.

D
L
R

H

ENS H

•

När ElmNets fibernät drabbas av en driftstörning
informerar vi de berörda genom vår SMS-tjänst.
Tjänsten gör att du snabbt får ett sms med information
om du drabbats av en driftstörning.

Lördag 20 maj
Skepp ohoj på Älmhults bibliotek kl. 10.0013.00. En dag för alla, stora som små, pirater
och landkrabbor i Älmhult.
Dagbio/eftermiddagsbio – Diana.
Kl. 14.00 på Älmhults Folkets Hus.
Fotboll herrar div 3. Älmhult-Kalmar.
Kl. 15.00 på Älmekulla idrottsplats.
Psalmmaraton V. Per Gunnar Petersson, orgel.
Kl. 16.00 i Älmhults kyrka.
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Vem kan vara med?
Alla barn i Älmhults kommun, födda 2009 och 2010,
inbjudes att vara med. Tjejer och killar blandas i
samma grupp.

Torsdag 18 maj
Lunchmusik med efterföljande lunch i Älmhults
kyrka, kl. 12.10. Anna Heverius, orgel.
Fotboll herrar div 4. Delary/Pjätteryd - Grimslöv/V Torsås. Kl. 19.00 på Delary idrottsplats.
Fotboll herrar div 6. Virestad-Urshult.
Kl. 19 på Kvarnavallen i Virestad.
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Information vid driftstörningar i fibernätet

Onsdag 17 maj
Möt Bölsöflickorna, kl. 16.30 på IKEA Museum.
Fotboll herrar division 6. Häradsbäck-Hamneda.
Kl. 19.00 på Härlidens idrottsplats.
Bio - Alien: Covernant. Älmhults Folkets Hus,
kl. 19.00.
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Om du fyller poolen utan att först kontakta avdelningen
för vatten och avlopp kan det orsaka ett larm i övervakningssystemet om hög förbrukning. Detta larm tolkas
då som att en vattenläcka har uppstått i ledningsnätet
och vår personal påbörjar läcksökningen.

Älmhults kommunfullmäktige sammanträder i Linnésalen, Kommunhuset i Älmhult,
måndagen den 29 maj 2017 klockan 18.30.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
		
Ärenden
1–3. Upprop, protokollets justering och
godkännande av dagordning
4. Vägledningsdebatt: renhållning och
återvinning
5. Eventuella motioner för remittering
6. Eventuella interpellationer
7. Frågor
8. Avsägelser och valärenden
9. Kalendarium för kommunfullmäktige
10. Hvita Korset och Silverdalsområdet
11. Utökning av investeringsram och låneram
12. Begäran om utökad budget 2017 för
utbildningsnämnden
13. Prognos per den 31 mars 2017
14. Kommunassurans Syd Försäkrings AB
15. Förvärv av aktier i Inera AB
16. Revidering av policy för hållbart arbetsliv
17. Policy för kemikaliesmart förskola
18. Svar på motion (C) om Årets Ljusby i
Älmhult
19. Meddelanden

17/5 - 24/5
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Kommunfullmäktige
KUNGÖRELSE

Evenemang
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Den 1-6 juni anordnas Världens hem i
Älmhult. Det blir bland annat prideparad och
internationell matmarknad. Varmt välkommen!
Läs mer på www.almhult.se/varldenshem.

