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Sävsjö 75 år
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Sävsjö kommun, föreningar och invånare firar tillsammans.
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På omslaget
I år firar Sävsjö 75-årsjubileum. Flera föreningar, kyrkor  
och organisationer deltar i firandet tillsammans med   
kommunen. Samordnar det hela gör festkommittén. 

På bild: Anders Varga (kultur- och fritidschef),  
Andreas Hugosson (utvecklingsledare, kultur- och fritid), 
Susanne Sjögren (ordförande, kultur- och fritidsnämnden), 
Jan Holmqvist (kommundirektör),  
Stefan Gustafsson (kommunstyrelsens ordförande),  
Erika Tor Rundblad (förvaltningschef serviceförvaltningen). 

I festkommittén ingår även utvecklingschef Kristin Nilsdotter 
Isaksson och VD på Sävsjö Näringsliv AB, Helena Gill. 

Läs mer om evenemang kring jubileet på sidorna 8–9. 

Denna tidning är utgiven av Sävsjö kommun.
Ansvarig utgivare: Jan Holmqvist
Produktion: Kommunikationsavdelningen
Tryck: Kalmar kuvert

Har du synpunkter på innehållet eller vill tipsa oss?
Kontakta oss gärna via telefon 0382–152 00 
eller mejla till kommunikation@savsjo.se.

Ett starkt ”tillsammans”
Tillsammans är ett ord vi i Sävsjö kommun 
är stolta över och som känns extra viktigt just 
nu. Det är ingen slump att Sävsjö kommuns 
egen hushållstidning heter Tillsammans. Det 
är ett ord som återfinns i vår värdegrund och i 
vår vision men också i kommunens tradition av 
samverkan. Vi är vana vid att samverka i den 
kommunala organisationen, men också med 
olika externa aktörer, både inom och utom vår 
kommun. En viktig part i denna samverkan är 
vårt civilsamhälle som bärs upp av alla de för-
eningar och frivilligorganisationer som engage-
rar många av våra invånare.

Att risken för cyberangrepp, desinformation 
och falska nyheter har ökat i och med Ryss-
lands angrepp på Ukraina är de allra flesta 
överens om idag. Det är kanske ett av de allvar-
ligaste hoten mot Sverige som nation just nu. 
Därför har vi valt att låta en del av det här num-
ret av Tillsammans handla om desinformation 
eller, som man också säger, otillbörlig informa-

tionspåverkan. Och här är uttrycket ”tillsam-
mans” centralt. Syftet med desinformation är 
att splittra människor och grupper, för att göra 
samhället svagare och få det att framstå i dålig 
dager. Desinformationen används i syfte att 
skapa ett samhälle som är raka motsatsen till 
det samhälle där vi arbetar tillsammans. 

Men att vara starka tillsammans betyder 
inte att alla behöver tycka lika. En fri debatt är 
viktig i en demokrati och faktiskt ett motme-
del mot falska nyheter. För när man i den fria 
debatten tillåter olika ståndpunkter att mötas 
och brytas mot varandra ges också möjlighet att 
avslöja de lögner och halvsanningar desinfor-
mationen bygger på.

Prata gärna med din familj, dina vänner och 
dina grannar om det du läser här. Då bidrar du 
till att tillsammans med alla andra bygga ett 
starkare samhälle, bättre rustat för att stå emot 
desinformation i olika former.

Öppettider i sommar
 
Öppettider för växel och reception i Kommunalhuset  
under semester och helgdagar, maj till augusti:

Kristi himmelsfärdshelgen 25 och 27 maj,  
öppet klockan 8–13

Dag före midsommarafton, 23 juni  
öppet klockan 8–13

Semesterperiod veckorna 28 till 31,   
öppet klockan 8.00–13.00.

Övriga veckor gäller ordinarie öppettider.

Ordinarie öppettider:
Vardagar klockan 8.00–16.00  
Lunchstängt 12.00–13.00

0382–152 00

kommun@savsjo.se

I detta nummer
Sidan 3
Kommundirektör Jan Holmqvist om samverkan 
och ”tillsammans” som en motvikt till desinfor-
mation och splittring. 

Sidan 4–5
Om vi befinner oss i en extraordinär händelse 
eller kris och våra vanliga kanaler för informa-
tion inte fungerar, kan Sävsjö kommun aktivera 
informationsplatser. Lägg på minnet vilka de är 
så är du förberedd!

Sidan 6–7
Så funkar det: Få tips på vad desinformation är 
och hur du kan avslöja det. Lär dig att känna igen 
Sävsjö kommun så att du vet att det verkligen är 
vi som är avsändare av informationen du läser.  

Bra att veta på försommaren: Nu är det dags för 
dig som är fastighetsägare att klippa häckar och 
träd som riskerar att skymma sikten för förbipas-
serande trafikanter. (Om du inte redan gjort det.)

Sidorna 8–9
Evenemang: Var med och fira Sävsjö 75 år. Till-
sammans med föreningslivet har vi laddat upp 
med massor av intressanta föreläsningar och 
härliga evenemang.  

Sidan 10
Kommunala bolag: Information och kontakt- 
uppgifter till våra kommunala bolag.  

Aktuellt från Sävsjö kommun: Ta chansen att 
tycka till om den nya översiktsplanen.

Sidan 11
Bilden: Tips och tävlingar med Sävsjös Trädgård 
på Biologiska mångfaldens dag 22 maj. 

Jan Holmqvist 
Kommundirektör, Sävsjö kommun
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Tillförlitlig information  
– när inget annat funkar
Om vi skulle befinna oss i ett krisläge där våra vanliga kanaler  
för kommunikation inte fungerar, aktiveras Sävsjö kommuns  
informationsplatser i kommunens fyra tätorter. Förbered dig  
nu så vet du hur du kan få information i ett krisläge. 

I första hand är det alltid på kommu-
nens webbplats, savsjo.se som du hittar 
information från Sävsjö kommun, både 
i vardag och kris. Men vid en extraordi-
när händelse eller kris som påverkar vår 
vardag kan det vara så att vår webbplats 
eller våra sociala medier inte fungerar. 
Det kan till exempel bero på längre 
elavbrott, dataintrång eller avbrott på 
vårt nätverk för internet. 

Om det händer kan kommunikations- 
chefen i Sävsjö kommun ta beslutet 
att aktivera våra informationsplatser 
runt om i kommunen. För att du som 
invånare ska veta att de har aktiverats 
kommer det att meddelas via radions 
trafik- och serviceredaktion. Om det 
finns andra kanaler som fortfarande 
fungerar, så som facebook, kan beslutet 
även kommuniceras där. 

På informationsplatserna kan vi då  
sätta upp anslag med viktig informa-
tion. När situationen kräver det kan vi 
också bemanna informationsplatserna.

Informationen kommer att vara 
tydlig och enkel. Anslagen kommer att 
sitta på insidan av ett fönster eller en 
glasdörr, så du kan läsa utifrån även om 
lokalen är stängd. 

Om vi förbereder oss när allt är som 
vanligt i samhället, har vi god kunskap 
och kan vara lugnare om något skulle 
hända.

Kommunens informationsplatser

Viktigt att veta
 • Informationsplatserna använder vi bara i 

krisläge och när våra andra informations- 
kanaler inte fungerar. Du kan inte förvänta 
dig att hitta kommunal information här 
när läget är som vanligt eller vid ett kortare 
strömavbrott till exempel.

 • Det är bara Sävsjö kommun som använ-
der informationsplatserna. Sitter informa-
tion uppe från en annan avsändare bör du 
kontrollera informationen.

 • Vi informerar om det som rör kommu-
nens verksamhet i första hand. För annan 
information samverkar vi med till exempel 
länsstyrelsen eller räddningstjänsten.

 • Informationsplatserna finns i lokaler som 
används av äldreomsorgen. Det är viktigt 
att du följer anvisningar för var du inte bör 
vistas, för att se till att det förblir tryggt och 
smittsäkert för våra äldre. 

 • Mer om Sävsjö kommuns informations-
platser och kommunens information i 
händelse av kris finns på vår webbplats 
savsjo.se.  
 
Har du frågor om Sävsjö kommuns  
informationsplatser kan du höra av dig  
till kommunikationsavdelningen via mejl 
eller via kommunens växel.

kommunikation@savsjo.se

0382–152 00?

Informationsplats i Sävsjö
Bryggaren, trygghetsboende 
Västra Järnvägsgatan 9, Sävsjö

Informationsplats i Vrigstad
Göransgården, särskilt boende 
Göransgatan 2, Vrigstad

Informationsplats i Stockaryd
Södergårdens matsal, särskilt boende 
Lillgatan 1, StockarydInformationsplats i Rörvik

Träffpunkten, seniorboende 
Östra Torggatan 1, Rörvik

Sävsjö kommuns  

informationsplats i kris
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Ska vi tro på allt vi läser?

I dagens medialandskap, med 
många alternativa källor, kan det 
ibland vara svårt att veta vad som 
är fakta, egna åsikter eller osan-
ning. Den som vill sprida falska 
nyheter kan utnyttja många knep 
för att förvanska eller förfalska 
information, inte minst på sociala 
medier. 

I oroliga tider blir detta vanliga-
re än annars. Detta brukar kallas 
desinformation och kan vara svårt 
att upptäcka. 

Desinformation kan användas i 
syfte att ställa grupper mot var-
andra, att splittra samhället eller 

att få dig att tro på osanning som 
stöder en av parterna i en konflikt. 

Det är viktigt för oss som 
kommun att du känner dig trygg 
med att den information som vi 
förmedlar verkligen kommer från 
oss och ingen annan. Du ska också 
kunna känna dig säker på att inne-
hållet är sant.  

Du kan känna igen Sävsjö 
kommuns kommunikation på 
flera sätt. Våra nyheter, inlägg och 
vår webbinformation handlar om 
kommunal verksamhet eller infor-
mation från andra myndigheter 
som direkt rör Sävsjö kommuns 

invånare. ”Sensationsjournalistik” 
med starka bilder och filmer är 
inget du kan hitta i våra kanaler.

Kolla logotypen. Kommunvap-
net är Sävsjö kommuns känne-
tecken. Den syns i all vår infor-
mation. Vi följer också en grafisk 
profil med färger och typsnitt som 
du kan känna igen.

Vi försöker alltid skriva enkelt 
och tydligt. Finns det tecken på 
att texten översatts från ett annat 
språk, till exempel med Google 
translate? Om du är tveksam kan 
du jämföra informationen med 
en text som du vet är från Sävsjö 

Så funkar det

Svaret kan verka enkelt – självklart tror vi inte på allt. Men det finns många 
knep för att göra så att felaktig information ser trovärdig ut. Hur vet man vad 
som är sant? Här får du praktiska tips som kan hjälpa dig att vara källkritisk.

Du har en viktig roll:
 • Var uppmärksam.

 • Hör av dig till oss om du  
     misstänker att någon utger sig  
     för att vara Sävsjö kommun.

 • Dela inte information på  
     sociala kanaler utan att vara  
     källkritisk.

kommun. Skiljer den sig mycket 
från originalet kanske det inte är 
kommunen som är avsändare.

Syftet med våra nyheter, inlägg 
på sociala medier och informa-
tion på våra webbplatser är aldrig 
att försöka skapa osämja mellan 
grupper eller ta politisk ställning i 
någon fråga. Vi jobbar med ”till-
sammans” som ledord.

Vi delar inget från okända källor. 
De inlägg vi delar vidare från andra 
på sociala medier har sitt ursprung 
i andra kommunala verksamheter, 
myndigheter eller annan säker 
samhällsinformation.

Kolla adressen i ditt sökfält 
på datorn (URL). Vår webbplats 
heter savsjo.se, vår besökswebb 
heter savsjo.se/turism och vår 
facebooksida www.facebook.com/
savjokommun. Ser adressen annor-
lunda ut, kanske det inte är kom-
munen som är avsändare.

Genom att vara observant på 
vem som är avsändaren till det du 
läser och inte dela vidare sådant 
som kan vara desinformation, bi-
drar du till att stärka vårt samhäl-
les motståndskraft mot splittring 
och sårbarhet. 

savsjo.se

Bra att veta på försommaren

Dags att klippa häcken
Sommaren är på gång och med den 
kommer blomster och grönska. Men 
tänk på att växtligheten på din tomt kan 
skymma sikten för trafikanter och orsaka 
onödiga risker i trafiken. Kanske är det 
dags att klippa häck, träd och buskar?

Du som är fastighetsägare har nämligen 
ett ansvar för att se till att sikten på gatan 
inte blir skymd av växtligheten på din 

tomt. Inga häckar, buskar, träd, stängsel, 
plank eller andra föremål får skymma sik-
ten, trafikmärken eller inkräkta på gång- 
eller körbanans bredd. 

Klipp grenar och annan växtlighet som 
sticker ut över trottoaren från din tomt 
och lämna det på närmaste ristipp, på 
sortergården i Vrigstad eller återvinnings-
centralen i Flishult. 

Om du har utfart mot gatan
Dina växter bör inte vara högre än 80 centi-
meter. Se till att sikten är fri minst 2,5 meter 
från gatan eller gångbanan.

Om du har hörntomt
Sikten ska vara fri i tomthörn så att trafikan-
ter lätt kan se över buskage och planteringar 
i gatukorsningar. Om din tomt ligger intill en 
gång- och cykelväg eller gata ska du se till att 
dina växter inte är högre än 80 centimeter. 
Kontrollera att du ser minst 10 meter runt 
hörnet.

Om du har tomt intill gata
Se till att häck och buskar inte växer utanför 
tomten. Om du har träd som sträcker sig ut 
över gatan eller gångbanan ska du se till att 
det är tillräckligt högt upp. 

Vilken höjd krävs?
 • Över gångbana - minst 3,5 meter.

 • Över cykelväg - minst 3,5 meter.

 • Över körbana - minst 4,7 meter.

Regler för växtlighet för din typ av tomt



Alternativ festival
2 SEPTEMBER  
Arrangör: FUB

Historiska föreläsningar
Sjörövaren på Eksjöhovgård
7 AUGUSTI KLOCKAN 18.00 
Röda kvarn, Kulturhuset i Sävsjö.  
Arrangör: Stockaryds hembygdsförening. 

Adjunkt Elisabeth Hernestrand från Söndra by  
berättar om godset Eksjöhovgård under unions- 
tiden. Källan är Sävsjös äldsta skriftliga kulturarv. 

Helgonen som medicin  
– Medeltida mirakelberättelser 
14 AUGUSTI KLOCKAN 18.00 
Röda kvarn, Kulturhuset i Sävsjö.  
Arrangör: Sävsjö hembygdsförening 

Docent Anders Fröjmark från Linnéuniversitetet 
föreläser om tankevärlden före tiden kring Gustav 
Vasa, då mirakel var en del av vardagen.  

Från jägar- och fiskaresamhälle till  
vikingahövdingar och dagens Sävsjö
21 AUGUSTI KLOCKAN 18.00 
Missionskyrkan i Vrigstad.  
Arrangör: Vrigstad hembygdsförening.

Länsarkeolog Mikael Nordström, Jönköping,  
berättar om de spår som hittats i Sävsjötraken  
från äldsta jägartiden till vikingstiden. 

Tillsammans i Sävsjö kommun

Var med och fira 
Sävsjö 75 år
Sävsjö kommun ordnar tillsammans med föreningar, kyrkor och organisationer 
flera aktiviteter och evenemang för att fira stadsbildandet av Sävsjö stad för 75 år 
sedan. Här kan du se ett axplock. Fler evenemang hittar du på vår webbplats.  

Industrivandringar
3 OCH 9 JULI 
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Industrihistorisk rundvandring som du kan utföra 
på egen hand med hjälp av karta och QR-koder. För 
dig som är intresserad av industrihistoria. Start och 
stopp är i Vuxenskolans lokaler på Köpmangatan 4  
i Sävsjö. Där få du karta och tipskupong. 

Familjeloppet
20 AUGUSTI  
Arrangör: Familjebadet

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i 
programmet och evenemangen. För aktuell 
information, se webbplatsen savsjo.se/75.

savsjo.se/75
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Föreningsdagen
KLOCKAN 10.00–13.00  
Bakom Kulturhuset i Sävsjö.

Ta chansen att möta många av kommunens föreningar och se  
vad de har att erbjuda. Missa inte att delta i Jubileumskampen!  
Dessutom hoppborgar, uppträdande av lokala förmågor och servering.

Loppis på torget i Sävsjö
KLOCKAN 10.00–14.00 
Stora torget i Sävsjö. 

Passa på att fynda fina saker, prisvärt och miljövänligt. 

Sävsjö stadsfest
START KLOCKAN 16.00 
Stora torget i Sävsjö.

16.00–18.30 spelar lokala band på scenen. På torget finns också  
öltält med servering, food truck, Mariannelunds karameller med mera.

Efter 18.30 välkomnar vi fler, både lokalt och nationellt kända, artister. 

9

3 september  
– en hel dag av festligheter!
Föreningsdag, loppis, och Sävsjö stadsfest med  
Cazzi Opeia, Top Cats, Stealing jokes, Covered Call,  
YTV, Stiltje samt Bill och Fia.  

Foto: JuliaDansarie, EKKOM
usicRightsEurope

Cazzi Opeia

Foto: Pressbild, Bill&Fia

Bill&Fia

Foto: pressbild, Top cats

Top Cats

Öppet hus på Kräftmuseet
7 AUGUSTI KLOCKAN 14.00–18.00 
Arrangör: Kräftmuseet i Sikanäs.



Tillsammans i Sävsjö kommun

10

Tillsammans i Sävsjö kommun

11

Kommunala bolag

Bilden

En del av den kommunala servicen i Sävsjö kommun sköts av kommunala bolag. 
Här kan du se vilka de är, vad de ansvarar för och hur du kontaktar dem om du 
har frågor kring deras service. 

Kretslopp Sydost (KSO)
Hushållsavfall, sophämtning, grovsopor,  
återvinningscentraler och trädgårdstunnan. 

020–40 43 00 
info@kretsloppsydost.se 
App: KretsloppSydost 
Webbplats: kretsloppsydost.se 

Savman
Nät och tjänster för  
bredband för internet- 
anslutning. 

0382–18 18 00 
info@savman.se 
Webbplats: savman.se 

Sävebo
Kommunalt bostadsbolag med  
lägenheter, bostäder och fastigheter.

0382–152 28 (felanmälan vardagar)  
savebo@savsjo.se 
Webbplats: savebo.se 
Felanmälan jourtelefon: 0746 - 200 415

SävsjöNäringsliv AB
Kontakt och nätverk för företag 
och näringsliv. 

0382–57 72 00 
info@snab.nu 
Webbplats: snab.nu 

Njudung Energi
Vatten och avlopp, fjärrvärme, 
elnät och elhandel.

0383–76 38 00 
info@njudung.se 
Webbplats: njudung.se

OBS! Återvinnings-
stationerna, där du 
sorterar och lämnar 
förpackningar, sköts 
av Förpackningsin-
samlingen som inte är 
ett kommunalt bolag.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj
Sävsjös Trädgård och gata- och parkenheten på  
Sävsjö kommun arbetar aktivt för en artrikedom 
bland växter och insekter i våra parker och plante-
ringar. Lär dig mer om biologisk mångfald tillsam-
mans med oss. 

•  Växtbingo på instagram @savsjokommun 22 maj.

•  Guidad tur genom Sävsjös Trädgård, 23 maj  
    klockan 17.00. Start i parken Kronan i Sävsjö.

•  Träffa oss på torget 27 maj klockan 8.00–14.00. 

Mer information hittar du på vår webbplats  
visitsavsjo.se.

Aktuellt från Sävsjö kommun

Mellan 20 juni och 20 september har du möjlighet 
att lämna dina synpunkter på ett förslag till en ny 
översiktsplan för Sävsjö kommun.

Översiktsplanen berättar hur mark och vatten ska 
användas i framtiden och vad som är planerat för 
olika områden i kommunen.

Planen kommer att finnas digitalt på savsjo.se 
Har du inte möjlighet att ta del av planen digitalt 
hemifrån kommer det finnas möjlighet att ta del av 

den på dator/surfplatta på kommunens bibliotek/
biblioteksfilialer eller i kommunalhusets reception. 
Du kommer också att ha möjlighet att träffa oss 
personligen på samrådsmöten och i andra offentliga 
sammanhang. 

Så säg inte ”om jag hade fått bestämma…”! Lämna 
dina synpunkter på kommunens översiktsplan och ta 
chansen att påverka utvecklingen i Sävsjö kommun.

Tyck till om översiktsplanen



Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö  |  Växel: 0382-152 00  |  Mejl: kommun@savsjo.se  |  Webbplats: savsjo.se

Var med och fira du också!

savsjo.se/75


