VÄXTKRAFT
NY KOMMUNWEBB

Den 7 juni lanserades vår nya webb: www.emmaboda.se Nu har vi ett modernt
verktyg med många vägar att hitta information och det är betydligt lättare nu
att söka information. Gå gärna in på näringslivssidorna Är det något du saknar?
Tveka inte att höra av dig.

NYHETER FRÅN BYGG– OCH MILJÖ

Vi hälsar Therese Öredal välkommen som ny medarbetare på bygg- och miljö
året ut. Kristina Persson har tagit över efter Åsa Albertsson som avdelningschef.
Åsa arbetar numera helt på teknik och fritid, bl.a. med utvecklingsfrågor.

GLAD SOMMAR!
ÖNSKAR
EMMABODA KOMMUN
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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

Jag roade mig med att slå fram ordet juni och dess
betydelse på internet. Givetvis blev ett av svaren den
nu gällande månad som har 30 dagar, dvs. årets sjätte
månad i den gregorianska kalendern. Månaden innehåller
152:a till 181:a dagen när det inte är skottår. Namnet
kommer av den romerska kvinnan Juno. Ett annat svar
blev Junigrundlagen, Danmarks konstitution 1849. Juni
listan, ett politiskt parti i Sverige bildat 2004. Juni, juli
augusti, en hit av Gyllene Tider 1996. Se och hör här. En
kväll i Juni, en låt av Lasse Berghagen. Lyssna och se här.
Juni, en film från 2007 samt ett kvinnligt förnamn. I den
gammelnordiska kalendern kallades juni förr i Sverige för
sommarmånad eller midsommarmånad.
Jag tycker det kan vara spännande att se tillbaka på olika
ting för att lära något nytt. Kan tyckas att det här med
almanackan är oväsentligt, men inte säger jag. Det är
något vi lever med varje dag. Vi är beroende av den tid
som går. Vi har möjlighet genom almanackas grund att
fira olika tillställningar som berör oss alla på olika sätt.
Någon har födelsedag, andra har namnsdag en del firar
något som berör just honom eller henne enskilt eller i
grupp.

Boka in 23 aug kl. 11.30-13.00 redan nu. Vi startar denna nätverksträff i
samverkan med Centrum Sydost med lunch i Lindås Folkets hus och fortsätter
sedan över till Xylems nybyggda besökscenter. Anmälan till Centrum Sydost
0471- 100 12 eller friberg@centrum-sydost.se

Själv mår jag bra av att tänka på dessa olika dagar som
kommer och går. En del ger direkt värme och andra kan
ge sorg som i sin tur också kan bidrar till ett slags värme
på sikt.

NY CHECKLISTA RESTAURANG

I juni finns många sköna dagar att fira. Nationaldagen
är en som vi nyss har upplevt, skolavslutningar där barn
och unga rusar ut i sommaren med all spring som finns
i benen. Midsommarhelgen som bjuder in till vänskap
och gemenskap och alla andra dagar som bidrar med så
mycket sommar.

Nu har verksamt.se lanserat en checklista för att starta restaurang. Genom att
svara på några frågor får du snabbt en översikt över de uppgifter du behöver
lämna till olika myndigheter och oss i kommunen. Den funkar även om du
redan har restaurang och vill komplettera med någon verksamhet till exempel
serveringstillstånd, nöjesverksamhet eller annat och vill veta vilka regler,
anmälningar och tillstånd som gäller. Du hittar guiden här

EFTERLYSNING BOSTÄDER

Själv har jag en del vigslar att förrätta en tid som denna.
Lyckliga par som säger ja till varandra.

Antalet invånare ökar i princip i alla kommuner i Kalmar län och det har lett till
bostadsbrist i flertalet kommuner, så också i Emmaboda. Många människor bor
trångt. Har du ett vinterbonat fritidshus, en isolerad friggebod/Attefallshus på
tomten, utrymme i källare, på vinden eller annat ställe som kan användas som
bostad under några år? Kanske känner du någon i ditt nätverk som kan hyra ut?

Det finns många evenemang och utflyktsmål under året
och särskilt kul är det att mötas nu på sommaren. Varför
inte ta en tur till Duvemåla hage där Catharina Petersson
och hennes gäng bjuder in till guidade turer eller bara
njuta i hagen med en fika.

För dig som vill hyra ut bostad i Emmaboda kommun kontakta
inflyttarservice@emmaboda.se eller använd formuläret här.

Varje ort i Emmaboda kommun har något intressant att
bjuda på. Det finns många entreprenörer och frivilliga
verksamheter som finns där för dig. Titta gärna in på
kommunens nyinvigda hemsida för att uppdatera dig på
det som erbjuds i sommar. Själv kommer jag att hinna
med så mycket jag bara kan.

För bostadstips i övriga länet kontakta Länsstyrelsen,
asa.everbrand@lansstyrelsen.se, 010-223 84 79.

KREDITGARANTI VID BOSTADSBYGGANDE

Vi fick detta tips av en av våra lokala banker. Boverkets kreditgaranti kan vara
en del i finansieringslösningen för byggherrar som vill satsa på bostadsbyggande
utanför tillväxtområdena. Kreditgaranti fungerar som en försäkring som kan
tecknas för lån till ny- och ombyggnad av bostäder. Garantin ger ett skydd mot
kreditförluster och minskar därför behovet av egen kapitalinsats eller topplån
för den som vill bygga. Något som gynnar såväl byggherren som banken. Läs
mer här.
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Med önskan om en härlig sommar!
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