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”Vi valde Emmaboda för det
perfekta lägets skull”
Emmaboda, mitt i sydöstra Sverige, ligger
mycket bra till – på flera sätt. När familjen
Holgersson ville bygga sitt drömhus föll valet på
Emmaboda efter tips från en god vän som bott
där många år. Vännen talade entusiastiskt om
sin hemort: ”Största fördelen är kanske Emmabodas
fantastiska läge mitt i sydöstra Sverige exakt 57
kilometer från Kalmar, Växjö och Karlskrona.” Det
innebär bekvämt pendelavstånd till regionens
stora städer – i ett område som har en
arbetsmarknad med över 30 000 arbetsplatser
och närhet till 300 000 människor.
Familjen Holgersson, består av mamma Ingrid
som är egenföretagare inom IT, pappa Frank
som är journalist i Kalmar, sonen Erik som just
börjat läsa vårdvetenskap på Linnéuniversitetet i
Växjö och dottern Amanda som går på Vilhelm
Mobergsgymnasiets industritekniska program i
Emmaboda. Barnens farmor Alma och farfar
Eskil flyttade med tiden också till Emmaboda,
för att kunna vara nära barn och barnbarn. De
flyttade in i ett attraktivt seniorboende inne i
Emmaboda.
Ingrid och Frank hade länge närt drömmen om
att bygga det perfekta huset på en sjönära tomt
och få det precis enligt sina egna planer. Och
när hela familjen varit på plats och beskådat
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den underskönt belägna tomten i Vissefjärda,
dryga milen från centralorten Emmaboda, var
det som om allt föll på plats och de fattade sitt
beslut, något de aldrig ångrat.
De goda kommunikationerna innebär dels att
det går lätt och smidigt att pendla till Växjö,
Kalmar och Karlskrona, dels att det är lätt att
ta Kust till kust-banans tåg till bl a Göteborg
och även att man kommer till Malmö/
Köpenhamn/Kastrup på tre timmar med tåg
från Emmaboda. Genom miljardsatsningen
Emmabodabanan kommer vi ännu närmare
Europa som exemplevis Polen via Karlskrona
färjelinjen StenaLine.
Utöver de uppenbara geografiska och
kommunikationsmässiga fördelarna finns det
en rad andra faktorer som talar för att bosätta
sig och/eller starta verksamhet i Emmaboda.
Det finns gott om lediga tomter och även äldre
hus i genuin småländsk miljö. Kommunens
medborgardialog, service, skolor, omsorg,
bibliotek och sportanläggningar håller hög
nivå. Idrotts-, kultur- och föreningslivet är
rikt och mångfacetterat – något som alla i den
aktiva familjen Holgersson uppskattar mycket
och deltar i regelbundet.

Fakta om Emmaboda kommun
•
•
•
•

Yta: 719 km2
Invånare: ca 9 000
Orter: Boda Glasbruk, Emmaboda, Eriksmåla, Broakulla, Långasjö, Lindås, Algutsboda och Vissefjärda
Kommunikationer: Järnvägsförbindelser längs Kust till kust-banan till Kalmar, Karlskrona och Växjö

Ett tryggare boende.
TILL DIG SOM ÄR HUSÄGARE erbjuder vi
tjänster som till exempel:
• Överlåtelsebesiktning och energideklaration
• Radonsäkring och byggrådgivning
• Krypgrundsbesiktning och -avfuktning
• Avfuktning och sanering vid vattenskador
• Utredning av problem med inomhusmiljön

Kontakta oss på telefon 0480-408850
eller läs mer på www.anticimex.se.

www.bad-varme.se/emmaboda
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Attraktivt boende
– i tätort eller på landet
Oavsett om du väljer att bo i någon av tätorterna
eller på landet kan du alltid hitta ett tilltalande
boende i Emmaboda kommun. Om du vill bo
med omedelbar närhet till vacker natur, skog
och sjö, om du liksom familjen Holgersson vill
skapa ditt drömboende till en rimlig kostnad,
vara garanterad förskoleplats och dessutom
snabbt vill kunna ta dig till tre av de stora
städerna i sydöstra Sverige – då är Emmaboda
något för dig.
För dig som funderar på att bygga nytt hus finns
tomter tillgängliga. Holgerssons fann sitt eget
paradis i anslutning till sjön Kyrksjön. Läs mer
på kommunens hemsida under För invånare –
Inflyttarservice.
Ett starkt skäl till att familjen Holgersson valde
att bygga sitt hus i Vissefjärda var möjligheten
att komma över en tomt med sjönära läge
till bra pris – aspekter som entydigt talar till
Emmabodas fördel, jämfört med situationen i
storstadsregionerna.
Erik, som just börjat pendla till sina studier i
vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, har börjat
kolla på möjligheterna till egen hyreslägenhet:
”På kommunala Emmaboda Bostads AB:s (EBA)
hemsida upptäckte jag direkt att det fanns ett
flertal lediga mindre lägenheter – med låga hyror.”
Bostadsbolaget hyr ut nästan 900 lägenheter
för olika smakriktningar och kategorier, från
studenter som Erik till barnfamiljer och
seniorer. Hos EBA får man låg hyra, hög
kvalitet och god service! Tillsammans med
kommunens energibolag erbjuder EBA ett
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effektivt bredbandsnät med fritt val av tv,
bredband och telefoni – allt till bra priser.
Den supersnabba datauppkopplingen är något
som mamma Ingrid uppskattar mycket. Hon
är en av allt fler egenföretagare som väljer
Emmaboda som arbets- och bostadsort. I
arbetet som IT-konsult och programmerare
hjälper hon företag över hela Sverige att utveckla
nya effektiva webblösningar, exempelvis för
expanderande webbutiker. Då är snabb stabil
datauppkoppling en absolut förutsättning
för framgångsrikt företagande: ”Vårt nya hus i
Vissefjärda kunde anslutas till fibernätet med en gång
och det har visat sig fungera perfekt. För mig som ofta
hanterar stora datamängder är det mycket bra, jag kan
alltid lita på den snabba uppkopplingen. Dessutom
gillar alla i familjen att vi på fritiden kan använda nya
nättjänster för film och tv, precis när vi vill utan minsta
problem.”
Kommunen gör en stor kontinuerlig satsning
på fiberbredband – den stabilaste, snabbaste
och mest skalbara bredbandslösningen
som öppnar för framtidssamhällets oanade
tillämpningar inom datakommunikation. Målet
är att samtliga hushåll i hela kommunen ska ha
tillgång till detta före 2020. Utbyggnaden har
redan kommit så långt att de flesta tätorter är
anslutna.
www.emmaboda.se - Inflyttarservice
tel. 0471-24 90 42
Näringslivsservice tel. 0471-24 90 12
www.emmabodabostadsab.se

Rörgränd, Emmaboda, Tel. 0471-125 40 •Öppet: Vardagar kl.7-17.30, Lördag 9-13

EMMABODA

www.brodernaolssons.se
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Garanterad förskoleplats
– satsningar på framtidens skola
Oavsett ålder kan du som invånare i Emmaboda
hitta den utbildningsform du söker. Allt från
barnomsorg och skolor till vuxenutbildning
håller hög kvalitet över hela linjen – Emmaboda
har placerat sig högt i Lärarförbundets
rankinglista som bästa skolkommun. Genom
alla åldrar präglas verksamheterna av samverkan,
helhetssyn och tillgänglighet. Alla jobbar utifrån
ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt där barnen
har inflytande och delaktighet i verksamheten.
En stor fördel för alla småbarnsföräldrar och
deras barn är att man garanterat får plats i
förskolan – utan köer. Det finns även nattöppen
förskola, ”nattis”.
Alla kommunens rektorsområden har förskolor
och skolor som jobbar med ”Skapande skola”.
Bjurbäcksskolan 7-9 i Emmaboda satsar särskilt
på samverkan mellan skola och näringsliv.
I varje skola har eleverna tillgång till bra
skolbibliotek. Alla barn får möjlighet att lära sig
simma i skolan. Simundervisning och bad på
skoltid är kostnadsfritt för eleverna i kommunen.
Under senare år har Emmaboda satsat mycket
på skolan – samtliga skollokaler är nyligen
renoverade och skolorna kännetecknas av ljusa,
fräscha klassrum och ny teknik. Kommunen
fortsätter fortlöpande att investera i skolornas
framtid.
Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda
är en liten gymnasieskola som erbjuder
studier inom ekonomi-, vård- och omsorg-,
naturvetenskaps-, teknik-, samhällsvetenskapsoch industriteknikprogrammen. När det gäller
industriteknik har skolan ett unikt samarbete
med Xylem – ett av världens teknikledande
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företag som utvecklar dränkbara pumpar.
Skolan utmärks generellt av goda studieresultat
och hög trivselfaktor.
För Amanda, som ärvt sin mamma Ingrids
tekniska
intresse,
passade
gymnasiets
industritekniska program perfekt. Här får hon
kvalificerad utbildning i toppmoderna lokaler
med mycket avancerad teknisk utrustning.
Programmet ligger i framkant som ett av
Sveriges i särklass bästa. ”Jag gillar flera saker
med utbildningen: att få lära mig att programmera
och hantera de senaste CNC-styrda maskinerna och
skolans samarbete med företaget Xylem. Sedan är
sammanhållningen på skolan mycket bättre än jag var
van vid från min förra. Det är mysig stämning med små
undervisningsgrupper.”
Industriteknik- och teknikprogrammen ingår
i Teknikcollege Sydost och är certifierade.
Teknikföretagen har utsett industriteknikprogrammet till Årets Teknikutbildning på
gymnasiet.
De tre välkända bröderna Rasmus, Viktor och
David Elm, svenska mästare och landslagsspelare
i fotboll, gick alla på Vilhelm Mobergsgymnasiet
– och har visat att skolan är det rätta valet när
man både vill träna hårt och samtidigt klara av
sina studier.
www.emmaboda.se -Barnomsorg-och-skola
Vilhelm Mobergsgymnasiet
tel. 0471-24 93 00
www.mobergsgymnasiet.se
www.teknikcollege.se

Behovet

av rent vatten kommer

hålla oss

sysselsatta i

många
generationer till.

Södra Sveriges
största konstaffär.
400 svenska
konstnärer är
representerade
med mer än 3.000
tavlor.
www.emmabodakonst.nu
0471-137 60

Läs mer på xyleminc.com/jobbahososs
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Äldreomsorg i
absoluta toppklassen
Socialförvaltningen i Emmaboda arbetar
utifrån en värdegrund med utgångspunkt i ett
salutogent synsätt. Värdegrundsfrågorna går
som en röd tråd genom hela socialtjänstens
verksamheter. Det betyder delaktighet, ett
undrande förhållningssätt och inflytande för
den enskilde. För att tydliggöra vad vi menar
med att arbeta utifrån ett salutogent synsätt kan
vi hänvisa till vår nya värdegrundsbok.
Äldreomsorgen har i olika mätningar,
genomförda av Socialstyrelsen, visat att
verksamheten håller hög kvalité inom flera olika
områden. Trygghet för den enskilde och hög
kontinuitet bland personalen är två exempel.
Vårt mål är att skapa en delaktighet så att det
går att fortsätta leva det naturliga vardagslivet
trots att man är i behov av hjälp och stöd från
hemtjänsten. De personer som är i behov av
särskilt boende eller korttid kan också få det
utan dröjsmål.
Farmor Alma lever därför i den trygga
förvissningen om att bli väl omhändertagen
på ålderns höst. Det är också en stor glädje
för henne att regelbundet kunna umgås med
sonen Frank, hans fru Ingrid och barnbarnen
Erik och Amanda som bor på bara en dryg mils
avstånd.
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Eskil är nedsatt efter en tids sjukdom och
behöver stöd för att klara sin vardag. Han
får mycket stöd av sin hustru Alma men
även av hemtjänsten. Alma vill ibland besöka
allaktivitetshusen som finns på flera ställen
i kommunen och då besöker hemtjänsten
Eskil för att ge honom det stödet och den
hjälpen han behöver. Alma tycker mycket
om att besöka Solparadiset Mauritzius. Det
är ett upplevelserum utöver det vanliga med
möjligheter att samla energi och koppla av. ”Det
är en verklig helhetsupplevelse där alla sinnen berörs,

man kliver rakt in på en sandstrand där det är 28
grader varmt och hör vågskvalp och fågelkvitter, känner
en sval havsbris mot kinden och sand mellan tårna.”
Upplevelsen är gratis för alla pensionärer och
deras närstående, övriga får betala en liten
kostnad för att ta del av upplevelsen.
Alma och Eskil vet också att om de skulle behöva
flytta till ett särskilt boende så är de garanterade
att fortsättningsvis också få leva tillsammans.
Paret har dock inga planer på att byta bostad
utan känner sig mycket nöjda och trygga med
det stöd de idag har från socialtjänsten. Skulle
de behöva mer eller annan hjälp så vet det att
biståndshandläggaren snabbt är på plats.

Goda måltider i skolor
och äldreomsorg
– all mat lagas på plats
All mat som serveras i kommunens skolor
och inom äldreomsorgen tillagas på plats och i
kommunal regi. Dagligen erbjuds två rätter och
salladsbuffé.
Det har visat sig att detta sätt att ta hand matlagningen i kommunen innebär betydande
fördelar – matlagning i egen regi blir både
billigare och ger bättre kvalitet. Skolelever och
äldre får god mat, tillagad med omsorg och
baserad på råvaror av hög kvalitet. Kommunen
använder medvetet svenska, ekologiska och
rättvisemärkta råvaror i allt större utsträckning
och andelen ekologiska inköp har nu passerat
33 procent.
Kostenhetens mat i kommunens särskilda
boenden är bäst i landet, enligt en rapport med
öppna jämförelser från Sveriges Kommuner
och Landsting.
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Mycket att göra på fritiden
– stort utbud, många aktiviteter
I Emmaboda finns det alltid något intressant
och spännande att göra – oavsett ålder
och intresseinriktning. Det sker mycket i
kommunen när det gäller kultur, arrangemang
och föreningsliv. Familjen Holgersson
kan välja bland 170 föreningar och flera
familjemedlemmar är aktiva i olika föreningar,
bland annat en musik-, en fotbolls- och en
konstförening. De besöker också ofta kommunens eget Bad- och träningscentrum, något som
pappa Frank uppskattar särskilt mycket: ”Jag
tycker simhallen håller toppklass och man har generösa
öppettider, både träningscenter och bad, så jag passar
ofta på att träna eller simma som ett stopp på vägen till
eller från jobbet i Kalmar.”
Efter skolan kan barn och ungdomar hitta på
flera saker. Det finns en kommunalt driven
fritidsgård i Emmaboda, som är öppen
tre kvällar i veckan och har en utvecklad
lovverksamhet med resor och läger. Övriga
fritidsgårdar drivs av föreningar, de finns i alla
övriga tätorter i kommunen och är även de
öppna några kvällar i veckan.
Ett rikt utbud med många möjligheter välkomnar
dig till idrottsaktiviteter runt om i kommunen,
exempelvis flera bra anläggningar för
inomhussport och en nyanlagd konstgräsplan.
I kommunen finns fyra vandringsleder, sex
elljusspår och ett brett spektrum av föreningar,
som bland annat driver ridskolor, sportfiske
och en högklassig golfbana.
Emellanåt besöker familjen Holgersson
Nöjeshuset i Emmaboda, där de kan spela
bowling, styrketräna, köra go-cart eller skjuta
luftgevär.

| 10

Kulturen, i vid bemärkelse, har en prioriterad
position i Emmaboda kommun. Utöver
stöd till föreningar, studieförbund och andra
kulturaktörer satsar kommunen aktivt på att
upprätthålla och utveckla hög kvalitet när det
gäller bibliotek, museer, kulturskola och andra
verksamheter.
I Emmaboda finns ett av Sveriges bästa bibliotek, med hög tillgänglighet, som har bland
landets högsta utlåningsstatistik och som
ofta ordnar aktiviteter. Dessutom finns flera
lokalbibliotek i tätorterna.
Kulturskolan är en annan kommunal satsning,
till glädje för alla intresserade invånare. Hit kan
man, som Amanda gör, komma för att spela ett
instrument, men också för att lära sig mer om
film, musikteknik och drama. Kulturskolan är
öppen för alla i Emmaboda kommun och har
ingen åldersgräns.
Varje onsdag ordnar ett antal kommunala
aktörer, föreningar och företagare evenemanget
Go on (sdag). Det är ett unikt och mycket
uppskattat arrangemang i Emmaboda som
pågår på onsdagskvällar, även dessa aktiviteter
riktar sig till alla invånare. Samarbetet mellan
kommunen,
fritidsgården,
Nöjeshuset,
Folkets Hus, Allaktivitetshus, Skatehallen
samt föreningar och handlare resulterar i ett
stort antal aktiviteter och evenemang inom
kultur, nöjen och idrott. Också personer med
funktionsnedsättning kan vara med och lära sig
och uppleva nytt kring bild, musik och drama.

AB EMMABODA GRANITSLÖJD
Svarvade arbeten • Specialarbeten • Vastillverkning.

Egen tillverkning av gravstenar • Renovering av gamla stenar
Omslipningar • Textkomplettering • Naturstenar
Kontakta oss på:
Tfn 0471-10159 • Fax 0471-33884 • E-post kontor@granitslojd.se • Se även vår Hemsida www.granitslojd.se
Vår adress är Rörgränd 4, 361 31 Emmaboda. För vägbeskrivning, se vår hemsida eller ring oss.
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I händelsernas centrum
– evenemang som lockar
Inte många orter har i sig själva en så rik och
levande kultur som Emmaboda. Här arrangeras
också en rad populära återkommande
evenemang som lockar tusentals besökare
från när och fjärran. På somrarna går Erik och
Amanda med sina kompisar och besöker den
rikskända Emmabodafestivalen, som pågår fem
dagar och är en av de få större musikfestivalerna
som lever vidare och utvecklas. Andra årliga
evenemang är Mundekulla Musikfestival, En
dag på strippen, som för motorintresserade
inleder motorsportens utomhussäsong, och
Power End of Summer Meet med raggarbilar
från hela Norden.
Emmaboda är en del av det traditionsrika och
världsberömda Glasriket. Det finns glashyttor
att besöka i Boda Glasbruk och Johansfors.
En helg när alla i familjen är lediga passar man
på att åka till Boda Glasbruk för att besöka
The Glass Factory, Sveriges enda renodlade
glasmuseum – ett upplevelsebaserat, interaktivt
museum där historiska traditioner ger
perspektiv åt samtiden. Här finns landets mest
omfattande konstglassamling på ett museum
som fungerar som kunskapscentrum och
kreativ mötesplats för konstnärer, designers
och besökare. På The Glass Factory pågår
hela tiden en intensiv programverksamhet
med bland annat happenings, glasshower, film,
teater och workshops.
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En annan dag tar Frank, som är särskilt
intresserad av litteratur och historia, med sig
familjen till Vilhelm Mobergs Duvemåla där
de tar en fikapaus. De fortsätter till Mobergs
födelsebygd Moshultamåla och besöker därefter Klasatorpet som är romanfigurerna
Karl-Oskars och Kristinas hem i filmen om
Utvandrarna. På vägen hem till Vissefjärda
berättar Frank om Dackefejden som utspelades
här under 1500-talet – Vissefjärdabonden Nils
Dacke och hans rebeller förde en omutlig
frihetskamp mot Gustav Vasa och hans fogdar,
en kamp som snart blev känd i hela Norden.
Utöver alla populära evenemang och de rika
historiska kulturtraditionerna lockar även den
vackra småländska naturen många besökare,
från både Sverige och utlandet. I Emmaboda
kommun finns många möjligheter till olika
utomhusaktiviteter: fiska, spela golf, vandra,
cykla, rida, paddla kanot, bada och bara koppla
av i oförstörda miljöer med milsvida skogar,
åkrar, ängar, små byar och en mängd sjöar och
vattendrag.
http://theglassfactory.se
www.emmaboda.se - För turister
tel. 0471-24 90 47
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Påverka din framtid!
Som invånare i Emmaboda kommun har du
goda chanser att påverka din vardag. Från
kommunens sida lägger vi stor vikt vid att
skapa bra kontaktmöjligheter med medborgare
och företag. Politiker och tjänstemän arbetar
för invånarnas bästa och värnar om den
demokratiska processen.
Alla som är folkbokförda i kommunen får till
exempel lämna medborgarförslag, som kan
undertecknas av en eller flera kommuninvånare,
föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.
Våra återkommande träffar med medborgarna
som äger rum på olika mötesplatser i kommunen
är bra tillfällen för dialog med beslutsfattarna.
Både folkvalda politiker och tjänstemän deltar
i dessa träffar.
Amanda, som går på Vilhelm Mobergsgymnasiet, är med och påverkar sin situation genom
att delta i de fokusgrupper för ungdomar som
finns i kommunen, hon tycker att träffarna är
givande och ger henne en möjlighet att påverka
sin och andra unga medborgares situation och
utveckling i kommunen.

Emmabodas ungdomar
har lägst stress i länet
Under hösten 2012 gjordes en LUPP-enkät
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
där länets ungdomar svarat på frågor om
mobbning, stress, trygghet, hur de äter och
rör på sig. Enkäten, som används som ett
förbättringsverktyg för kommunen, tog även
upp frågor om inflytande, demokrati och om hur
unga upplever fritid, skola och arbetsmarknad.
Resultatet visar att Emmabodas ungdomar
har lägst stressnivå bland de undersökta
kommunerna i Kalmar län. En liknande enkät
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gjordes 2009, då Emmaboda också var bäst i
länet. Det senaste resultatet innebär 14 procents
förbättring.

etablera företag
Ingrids bror jobbar på ett Norrlandsföretag
som säljer och servar skogsmaskiner. Företaget
vill öppna ett regionkontor i sydöstra Sverige,
eftersom de ser möjligheter i denna skog- och
sågverkstäta region. Brodern berättar att man
funderar på Kalmar, Växjö eller Karlskrona och
då föreslår Ingrid Emmaboda. Efter personligt
stöd och service från näringslivsutvecklaren,
invigs så småningom Sveriges modernaste
serviceanläggning för skogsmaskiner i Emmaboda.
Framgångsrika företag är en förutsättning för
tillväxt och välstånd. Emmaboda kommun
arbetar aktivt för att skapa så bra företagsklimat
som möjligt. Vi vill gärna ge dig som funderar
på att starta eget eller som redan är företagare i
kommunen, så bra stöd som möjligt. Därför har
vi en dedikerad näringslivsutvecklare som lotsar
dig rätt om och när frågor uppstår. Kontakta
näringslivsutvecklaren på 0471-24 90 12.
Vi bjuder också in dig som företagare för att
nätverka med företrädare från kommunen
och det lokala näringslivet. Det sker i
form av nätverksträffar i samarbete med
företagarföreningen Centrum Sydost. Alla
företag med verksamhet i kommunen är välkomna på dessa sammankomster. naringslivsservice.se.
www.emmaboda.se - För näringslivet
Näringslivsservice tel. 0471-24 90 12
naringslivsservice@emmaboda.se

Välkommen att kontakta Emmaboda kommun:
Box 54, 361 21 EMMABODA
Tel 0471-24 90 00
Fax 0471- 24 90 19
Järnvägsgatan 28, Emmaboda
kommunen@emmaboda.se
www.emmaboda.se

Vi utför alla typer av
asfaltbeläggningar, stora som små.
Asfaltbolaget Sverige AB
Tel/fax. 0471-202 00 • 0730-79 78 11
www.asfaltbolaget.se

Asfaltbolaget
Sverige AB

Fynda!

Välkommen till
Möjligheternas Hus!
Fynda i vår Second Handavdelning!
Förutom Second Handförsäljning finns här
Återvinningscentral
och Arbetsmarknadscentrum.

SECOND

H AN D

Möjligheternas Hus AB
ÅT E RV IN N IN G SCENT R AL
AR B E T S M ARK N ADS CENT R U M
Tegnergatan 2, Emmaboda
Tel. 0471-249850
Öppettider, se
www.emmaboda.se/mhab
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Emmaboda
Bostads AB

Emmaboda Energi driver ett öppet kommunikationsnät som bygger på optisk fiber ända hem till dig.
Vi gör det möjligt att ansluta olika tv-, telefoni- och bredbandstjänster från olika leverantörer, vilket
ger bättre tjänster och lägre priser för dig som användare.
Så förutom att förse dig med rent vatten, miljösäkert avlopp, bekväm fjärrvärme och effektiv renhållning ordnar vi nu också med vägar för ett snabbt och effektivt informationsflöde, allt för att
Emmaboda kommun ska fortsätta att vara en attraktiv plats för dig att bo och leva på!

• Concept: JS Media Tools A/S • 6652 • www.jssverige.se

Tel uthyrning 0471-24 98 30
Box 122, 361 22 Emmaboda
www.emmabodabostadsab.se

