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Delegationsbeslut redovisade till tekniska 
utskottet september 2022 

 

Ärendebeskrivning 

1. Förvaltningschef 
 

2. VA-chef 
 

3. Gata/parkchef 
 

4. Fastighetschef 
 

5. Biträdande fastighetschef 
 

6. Fritidschef 
 

7. Ordförande 
 Beslut om att reviderad tjänste-                    2/2022 

skrivelse skickas till kommunstyrelsen  
gällande slutredovisning.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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Slutredovisning av projekt Toalettbyggnad 
Osuddens badplats, projektnummer 1208_220003 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet har gått ut på att upprätthålla och förbättra 
toalettfunktionen vid Osuddens badplats. Avloppstank vid 
befintlig toalettbyggnad var sprucken och hade dömts ut. Ny 
VA-lösning (vatten- och avloppslösning) har byggts ut med 
inkoppling på kommunalt VA-nät. Vatten- och 
spillvattenledningar har byggts på en sträcka av cirka 1000 
meter utmed vägen mellan Mossle och Osuddens badplats. Vid 
toalettbyggnaden har en pumpstation installerats. I projektet har 
även toalettbyggnaden vinterisolerats.  

Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen 
 
Entreprenadform 
Egen regi.  
 
Historik, tider och information 
Projektstart i december 2017 
Anläggningsarbetena startade 2018-04-02 och färdigställdes 
2018-06-01. Arbetena slutbesiktigades med godkänt resultat 
2018-10-02. Kommunfullmäktige beslutade 2017 att anvisa 1,2 
miljoner kronor från projekt Inventarier fritidsanläggningar, 
projektnummer 1202.  
 
Ekonomi 
Beslut Kf §285, 2017                               1 200 000 kr  
Beslut 2018 Tu §5 Från projekt 231005 Investeringar  
oförutsedda fastighetsinvesteringar                                       250 000 kr 
Totalbudget                                                                         1 450 000 kr 
 
Kostnader 2017                                    12 902 kr 
Kostnader 2018                                                                   1 379 123 kr 
Totalkostnad                                                                        1 392 025 kr 
 
Överskott på projektet                                    57 975 kr 
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Sammanfattning 
Arbetena har utförts på ett effektivt sätt med gott resultat samt 
med liten påverkan på övrig verksamhet och trafik. Arbetena 
färdigställdes i god tid inför badsäsongen 2018. 
Ledningssträckning och markarbete vid Osuddens badplats fick 
anpassas efter fem särskilt skyddsvärda ekar. Överskottet i 
projektet beror på att schaktförhållandena var gynnsamma så 
projektet gick snabbare än beräknat.  
 
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 
Toalettbyggnad Osuddens badplats, projektnummer 
1208_220003 samt 

att  överskottet 57 975 kr regleras mot projekt Investeringar 
oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005. 

 

 

Henrik Lönngren Jesper du Rietz 
Avdelningschef teknik och projekt Förvaltningschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2017-12-14   

Justerare  

§ 285 Dnr: 2017.498 
 
Toalett Osudden - VA-anslutning och vinterbonad 
byggnad, projekt 1208 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att omfördela 1 200 000 kronor från TN024 Ombyggnad snickeri och 

parkförråd, projekt 0639 till TU071 Inventarier fritidsanläggningar, 
projekt 1202 samt 

att anvisa 1 200 000 kronor från TU071 Inventarier 
fritidsanläggningar, projekt 1202 till Toalettbyggnad Osuddens 
badplats, projekt 2637. 

     
Ärendebeskrivning 
Toaletten vid Osudden är i stort behov att investering med 
anledning av att nuvarande system har spruckit. För att utveckla 
Osuddenområdet inför framtiden bör en VA-ansluten toalett 
byggas. Arbetet innebär både dragning av VA-ledningar och 
upprättande av toalettbyggnad som är vinteranpassad. 
 
Osudden är Värnamos mest besökta och populära kommunala 
badplats. Många medborgare motionerar längs Lagan, den så 
kallade Osuddenrundan. Under 2018 fullföljs 
belysningsarbetena för att Osuddenrundan ska vara belyst längs 
hela sträckan. 
 
Tekniska förvaltningen har investeringsuppdraget TN024 
Ombyggnad snickeri och parkförråd, vilket är fullföljt som en 
del i den allmänna upplyftningen av förrådet vid Nydalavägen. 
Därför är det möjligt att kunna omfördelas till annat ändamål 
utan negativ påverkan vid förrådet. 
 
Tekniska utskottet beslutade den 28 november 2017, § 363 
föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 
att omfördela 1 200 000 kronor från TN024 Ombyggnad snickeri och 

parkförråd, projekt 0639 till TU071 Inventarier fritidsanläggningar, 
projekt 1202  

att anvisa 1 200 000 kronor från TU071 Inventarier 
fritidsanläggningar, projekt 1202 till Toalettbyggnad Osuddens 
badplats, projekt 2637. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017, § 531. 
 
 
 
 
                                                                                                 Forts. 
 

6



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2017-12-14   

Justerare  

Kf § 285 (forts) 
 
Yrkanden 
Raymond Pettersson (C) med instämmande av Stig Claesson 
(KD): bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Tekniska utskottet 
Ekonomiavdelningen 
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Slutredovisning av projekt Nöbbele SPU, 
projektnummer 1102_303006 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet omfattar nybyggnation av en spillvattenpumpstation 
(SPU). Stationen byggdes med anledning av det nya området vid 
Nöbbele och den pumpar vidare allt avlopp från orter som 
Tånnö, Rolstorp, Hjälshammar med flera.    

Beställare av projektet 
Tekniska förvaltningen 
 
Entreprenadform 
ABT06 (Totalentreprenad) 
ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion 
och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt 
funktion finns, även kallat totalentreprenad.  
 
Historik, tider och information 
Projektstart år 2017 
Projektslut 2019 
 
Ekonomi 
Beslut 2017 Tu § 205 2017 från 
projekt 304050 Ledningsförnyelse                           3 500 000 kr 
 
Kostnader 2017                       248 977 kr 
Kostnader 2018                                                        1 856 790 kr 
Kostnader 2019                                                           676 482 kr 
Totalkostnader                                                         2 782 249 kr 
 
Överskott på projektet                      717 751 kr 
 

Sammanfattning 
Projektet flöt på bra förutom att markförhållanden inte var 
riktigt de som förutsatts. Det blev bland annat nödvändigt att  
använda spontlåda vid schakt av sumpen. Anledningen till 
projektets stora överskott är att åtgärden behövde göras 
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skyndsamt och någon i förväg upprättad och godkänd budget 
fanns inte. Av den anledningen avsattes medel som bedömdes 
väl skulle räcka och i fall av överskott i projektet skulle medlen 
återföras till projektet de anvisats från, det vill säga projekt 
Ledningsförnyelse med projektnummer 0020_304050.  
 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna slutredovisningen av projekt Nöbbele SPU, 
projektnummer 1102_303006 samt 

att överskottet på 717 751 kronor regleras mot projekt 
Ledningsförnyelse, projektnummer 0020_304050. 

 

 

Ulf Nilsson Antti Vähäkari 

Enhetschef Avdelningschef VA 
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Anvisningar av medel från projekt Oförutsedda 
fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005 

 

Ärendebeskrivning 

Från investeringsprojekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, 
projektnummer 231005, föreslås att nedanstående anvisning av 
medel utförs. Se även under rubrik ”Utredning”.  

Projekt Utemiljö helhetslösning Östboskolan 231052 
I samband med att projektet genomfördes visade det sig att 
belysningen i området behövde ses över. Det gällde belysning 
på stolpar och till viss del även på fasader. Belysning på stolpar 
behövde bytas ut och kompletteras och belysning på fasader 
behövde kompletteras. Detta ingick inte i uppdraget men det 
utfördes i samband med att maskiner och resurser fanns på plats. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår därför att medel om 300 000 
kronor anvisas från projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, 
projektnummer 231005, till projekt Utemiljö helhetslösning 
Östboskolan, projektnummer 231052.  
 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  anvisa 300 000 kronor från projekt Oförutsedda 
fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005, till projekt 
Utemiljö helhetslösning Östboskolan, projektnummer 
231052 

 

Samuel Skog Stefan Åberg 
Avdelningschef Bitr. Avdelningschef fastighet 
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Utredning 

 

 

 

 

Projekt 231005 Oförutsedda fastighetsinvesteringar

Budget för innevarande år: 4 500 000 kr Budget år: 2022
Ombugdterat från förgående år: 1 900 000 kr

Tot budget: 6 400 000 kr

Behov, kort beskrivning
Planerade
medel

Medel för 
beslut

Tidigare 
beslutade medel

Projekt
nummer Projekt namn

Sporthallen, golv, tak 100 000 kr 231086 Sporthallen byte av sportgolv och belysning
Återställning pannrum Väst 140 000 kr 231061 Ombyggnad närvärme Forsheda Bredaryd
Ombygg styr och övervakning 2 000 000 kr 231083 Styr och övervakning konvertering EBO
Kaffestugan Apladalen VP 300 000 kr
Bredaryd skola Gymnastiksal 750 000 kr 231087 Bredaryd skola gymsal fjärrvärme
Ekbackens förskola 500 000 kr 234011 Ventilationsombyggnad Ekbackens förskola
Fryele fsk Infiltration 500 000 kr 231078 Fryele förskola infiltration
Gröndalskolan markarbeten 650 000 kr
Expoområdets utemiljö 300 000 kr

Överskott slutredovisat projekt -6 094 kr 231065 Tillbyggnad kaffestugan
Överskott slutredovisat projekt -5 000 kr 231069 Nytt golv Gröndalsskolan idrottshall
Överskott slutredovisat projekt -156 148 kr 231063 Tillbyggnad carport/garage vid kommunförrådet

Summor totalt 1 550 000 kr 300 000 kr 3 222 758 kr

Medel för beslut + Tidigare beslutade medel 3 522 758 kr

Kvar att fördela 1 327 242 kr

Medel flyttas till
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Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet 
ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt 
ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 
231045 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
idrottshall belägen mellan Gröndalsskolan och Folkets park för 
att ersätta Trälleborgsskolans idrottshall och erbjuda större 
möjligheter att utöva idrott på skoltid samt utökat föreningsliv 
på kvällstid. Idrottshallen utrustas även för att möjliggöra 
skolidrott för grundsärskolan som kommer inrymmas i nya 
Trälleborgsskolan med 30 platser. ”Park Arena” beräknas stå 
klar hösten 2024. 

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 27 miljoner kronor, 
utav totalt 35,526 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022. Tidigare år är 1 miljon kronor 
anslaget. Under 2022 har även 3 miljoner kronor avsatts extra 
för ökade kostnader i partneringprojektet enligt beslut KF § 135 
år 2021.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park 
arena) samt ombyggnader inom Folkets park, 
projektnummer 231045. 

 

Linus Redevall Stefan Åberg 

Projektledare Avdelningschef fastighet 
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Anvisning av medel till projekt Trälleborgsskolans 
utbyggnad nya klassrum, matsal, musiksal, trafik- 
och parkeringslösningar, projektnummer 235021 
(Nya Trälleborgsskolan) 
 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva befintliga 
Trälleborgsskolan och uppföra en ny på grund av brister i 
inomhusmiljön under flera år. Projektets namn bestämdes innan 
det uppdagades att skolan behöver rivas och byggas upp på nytt.  

Den nya skolan kommer hysa 480 elever varav 30 elever tillhör 
särskolan. Byggnaden blir i två plan med tillhörande 
tillagningskök med kapacitet för 700 portioner samt matsal. 

Skolan beräknas stå klar till hösten 2024. 

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 14 miljoner kronor, 
utav totalt 42 miljoner kronor från kommunfullmäktiges 
investeringsbudget 2022. Under 2022 har även 8 miljoner 
kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringprojektet 
enligt beslut KF § 135 år 2021.   

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget 
till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, 
matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösningar, 
projektnummer 235021. 

 

Sebastian Scheler Stefan Åberg 

Projektledare Avdelningschef fastighet 
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Projekt Personalutrymme arenaservice, 
projektnummer 231079 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering 
och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på 
fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara 
beläget i ishallen Axelent Arena, vid den gamla entrén. 
Byggnationen kommer vara i två plan, på vardera cirka 14 
kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning 
med handikapp-WC samt duschmöjlighet. Övre plan kommer 
innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry 
med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar.  

Arbetet beräknas påbörjas omgående.  

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 200 000 kronor, 
vilket är samtliga medel för projektet i kommunfullmäktiges 
investeringsbudget för 2022. Ett startbeslut behöver också fattas 
av kommunfullmäktige.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt 

att  föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till 
projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 
231079. 

 

Niklas Petersson Stefan Åberg 

Projektledare Avdelningschef fastighet 
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Önskemål från Värnamo GIK om gemensam 
matchtaxa för seniorer i kommunens ishallar 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Värnamo GIK gick ner till division 3, från 
division 2 i seniorishockeyn uppmärksammade de att taxan för 
seniormatch i Axelent arena i Värnamo ligger högre än 
motsvarande taxa i Talavidshallen i Rydaholm.  

Värnamo GIK har med anledning av detta inkommit med ett 
önskemål om att matchtaxan i Axelent arena ska jämställas med 
taxan i Talavidshallen. De motiverar sitt önskemål med att de nu 
spelar i samma division som Rydaholms SK som spelar sina 
matcher i Talavidshallen. 

Match taxan sätts inte utifrån vilken division laget spelar i, utan 
utifrån kvalitet och funktioner i respektive arena, varför tekniska 
förvaltningen gör bedömningen att det inte är motiverat att ha 
samma taxa i de båda ishallarna. Se vidare under rubrik 
”Utredning”.  

 

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  inte förändra taxan.  

 

Johan Arvidsson Jesper du Rietz 
Avdelningschef fritid Förvaltningschef 
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Utredning 

Taxorna för Talavidshallen i Rydaholm och Axelent Arena i 
Värnamo skiljer sig åt.  

Taxorna idag ser ut enligt följande: 

 Ungdom  Föreningar senior 

 Axelent Arena Axelent Arena 
Matchtaxa 530:-/match  3876:-/match  

 Talavidshallen Talavidshallen 
Matchtaxa 530:-/match  2142:-/match  

Matchtaxan sätts inte utifrån vilken division laget spelar i, utan 
utifrån kvalitet och funktioner i respektive arena. 

Det finns främst ett par stora skillnader mellan Axelent arena 
och Talavidshallen: 
• Axelent arena har en inte oansenlig publikkapacitet, medan 

Talavidshallen har en ytterst liten publikkapacitet 
• Axelent arena har en modern sarg och plexiglas som 

reducerar risken för skador vid tacklingar, medan 
Talavidshallen har en gammal, helt stum, sarg.  
(Det finns i investeringsplanen att den ska bytas ut, och då 
kommer matchtaxan i Talavidshallen att höjas.) 

Ovanstående skillnader motiverar en högre match taxa för 
Axelent arena än för Talavidshallen. 

De redovisade taxorna beslutades av kommunfullmäktige och 
gäller från 2022-07-01.  
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Skrivelse från VGIK angående önskemål om gemensam matchtaxa för seniorer i kommunens 
ishallar 
 
Nedanstående text har inkommit via mejl från VGIK.  
 
Våra önskemål om att justera taxan för Axelent arena bygger till mångt och mycket om att vi anser 
att spelar man på samma nivå i seriesystemet så bör man ha samma förutsättningar 
kostnadsmässigt. 
Värnamo hockey har idag tyvärr inte förutsättningar att fylla arenan vid matcherna pga ett lägre 
intresse och det innebär lägre intäkter som skall täcka domararvodet samt planhyran. 
 
De sportsliga framgångarna har uteblivit och vi trillade ner i trean där vi nu gör en nystart. 
Att vi nu spelar i en lägre division innebär att vi har ett sämre utgångsläge att attrahera sponsorer 
och det gör att vår ekonomi riskerar att bli ansträngd. 
Våra kostnader har inte minskat, tvärtom så har alla omkostnader ökat och vi får justera våra utgifter 
över hela organisationen. 
Vårt önskemål är att redan inför den stundande säsongen 2022/23 ha en anpassad matchtaxa i 
Axelent arena lika Talavidshallen i Rydaholm och hoppas på positivt gensvar. 
 
Som jag har påvisat så är Värnamo hockey en av de större hockeyföreningarna i Småland sett till 
antal medlemmar och det är vi mycket stolta över, det skall kommunen också vara. 
Vi har en bredd verksamhet bland vår ungdomar både med tjejer och killar. 
Värnamo hockey ger sina ungdomar en positiv fritid och stärker folkhälsan vilket är oerhört viktigt 
efter dessa år med pandemi då många blev hemmasittande, vi har tappat barn och ungdomar pga 
uteblivna träningar och matcher, detta jobbar vi nu stenhårt med att ta igen men det tar tid. 
Vi märker en minskning i antalet spelare i mellansegmentet och på juniorsidan mycket tack vare 
pandemin. 
 
Föreningen drivs av helt ideella krafter och vårt representationslag är det som gör att vi har en 
förening idag och i framtiden, ger vi oss inte möjligheter att ha ett A-lag så faller tyvärr hela 
konceptet. 
Vi vill ha en stabil ekonomi så vi kan fortsätta att driva ungdomsverksamheten och driva ett A-lag 
som har framgång. 
 
De senaste 2 åren har ekonomiskt varit ansträngande pga pandemin och detta gör att vi idag har 
flera egna spelare i vårt A-lag, vi har flyttat upp yngre killar och ger dom chansen. 
Att ha en matchtaxa som ligger i paritet med när vi spelade i div2 och hade högre intäkter tycker jag 
inte reflekterar dagens situation. 
 
Matchtaxan i Axelent arena bör anpassas till samma nivå som i Talavidshallen då vi idag har samma 
förutsättningar. 
Vi har fler ungdomar i spel och vill på lång sikt ha ett starkt representationslag med lokala inslag. 
 
 
Med vänlig hälsning/Best regards 

Kay Zöllner 
Ordförande 
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Information om fritidsavdelningens arrangemang 
2022 

 

Ärendebeskrivning 

De arrangemang tekniska förvaltningen ansvarar för är 
nationaldagen samt midsommarfirandet i Apladalen.  

Uppskattad publiksiffra för nationaldagen var 1 500 personer 
och för midsommarfirandet 1 000 personer. Båda 
arrangemangen förflöt enligt planering. Se vidare under rubrik 
”Utredning”.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen. 

 

 

Maja Stenviken Johan Arvidsson 
Samordnare Fritidschef 
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Utredning 

Nationaldagen 
Nationaldagen 2022 anordnades med firande i Apladalen. Flera 
olika föreningar deltog med uppträdande och aktiviteter. 
För barnen fanns det fem olika aktiviteter att välja på. 
Föreningarna som deltog och hade barnaktiviteter var 
Natursnokarna, Royal Rangers (scouting), Värnamo 
Gymnastikklubb, Värnamo Scoutkår och Wärnamo Sportklubb 
(friidrott). Aktiviteterna var välbesökta och uppskattade. 
Föreningarna uppskattade att de hade mellan 50–150 besökare 
på sina aktiviteter. Alla föreningarna svarade att de kan tänka sig 
att vara med på firandet nästa år. 

Hembygdsföreningen höll stugorna öppna och serverade fika 
utanför prästgården. Det var uppskattat och välbesökt.  

Programmet på scenen höll på i 60 minuter och innehöll bland 
annat dansuppvisning, högtidstal, musik av sångerska 
tillsammans med Kammarkören. Pris för årets idrottsprestationer 
delades också ut från scenen av kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Föreningar och organisationer med fanor gick med i marschen 
tillsammans med musikkåren Lyran. Det var få deltagande 
föreningar och organisationer i marschen. 

Under dagen delades det ut pappersflaggor till barnen, ett 
mycket uppskattat inslag. Antalet besökare under dagen 
uppskattades till 1 500. 

Tidigare under våren anordnades en medborgarceremoni för nya 
svenska medborgare. Ceremonin hölls på Arken i Värnamo och 
det delades ut böcker och pins till alla deltagare. Det var en 
uppskattad ceremoni som leddes av bland annat 
kommunfullmäktiges ordförande. På grund av pandemin hölls 
ceremonin för de som blivit svenska medborgare både under 
2020 och 2021 och 130 nya svenska medborgare deltog. 

Midsommar 
Midsommarafton firades i Apladalen. Östbogillet brukar hålla i 
midsommarfirandet, men de aviserade tidigt att de inte kunde ta 
det ansvaret. Efter mycket arbete med att hitta en hållbar och bra 
lösning kom tekniska förvaltningen fram till lösning som 
innebar att Östbogillet hade ansvaret för att klä och resa 
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midsommarstången och att en privatperson (trubadur) hade 
ansvaret för att sköta sång och dans på midsommarafton. 
 
Dagen innan midsommarafton började förberedelserna med att 
klä midsommarstången. Tekniska förvaltningen försåg 
Östbogillet med björkris. Östbogillet klädde och reste 
midsommarstången dagen innan midsommarafton. 
Programmet började klockan 15 på midsommarafton. Den 
anlitade trubaduren sjöng och spelade. Det var ett välbesökt 
firande. Det var fullt med publik och många som dansade, 
uppskattat antal besökare var 1 000 personer. Efter avslutad 
sång och dans var det godisregn för alla barn. 
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Välkommen att 
fira nationaldagen 
2022 i Apladalen!
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Nationaldagen 2022 
6 juni kl. 15.00 i Apladalen 
 
Programledare: Bengt Jonsson
Högtidstal: Anki Albertsson

Tidpunkter
Kl. 13.00-16.30 
Aktiviteter för barnen

Kl. 14.30-15.00  
Kulturskolans husband spelar på scenen

Kl. 14.45   
Paraden går ifrån Julia Fredrikssons plats

Kl. 15.00-16.00 
Nationaldagsfirande med bland annat musikunderhållning, 
prisutdelning och högtidstal.

Under dagen är det kaffeservering i Prästgården.

Medverkande
Missionskyrkans Brassband
Musikkåren Lyran
Natursnokarna 
Royal Rangers
Värnamo Gymnastikklubb
Värnamo Hembygdsförening
Värnamo Hemvärn
Värnamo Kammarkör
Värnamo Kulturskola
Värnamobygdens Lottakår 
Värnamo Scoutkår
Wärnamo Sportklubb
Östbogillets Folkdanslag
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Musik Kulturskolans Husband 

Välkomsthälsning Bengt Jonsson 

Flagghissning Lottakåren och Hemvärnet 

Parad för fanan Musikkårerna 

Under blågul fana Musikkårerna 

Idas sommarvisa Allsång 

Ute blåser sommarvind Värnamo Kammarkör 

Dansuppvisning Kulturskolan 

Högtidstal Anki Albertsson 

Fanfar Musikkårerna 

Duvemåla Hage Anki Albertsson med Kammarkören 

Sunnanövalsen och Kumlamazurka Östbogillets Folkdanslag 

Slängpolska efter Byss-Kalle Värnamo Kammarkör 

Årets idrottsprestationer Camilla Rinaldo Miller 

Kan man ha en solkatt i en bur Anki Albertsson

Nationalsången Allsång 

Utmarsch

Program
26



Idas sommarvisa
Text: Astrid Lindgren

Musik: Georg Riedel

Du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nån sätter fart
på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.
Jag gör så att blommorna blommar,
jag gör hela kohagen grön.
Och nu så har sommaren kommit
för jag har just tagit bort snön.

Jag gör mycket vatten i bäcken
så där så det hoppar och far.
Jag gör fullt med svalor som flyger
och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden
och små fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen
för jag gör den alldeles skär.

Nationalsången
Text: Richard Dybeck, 1844

Musik: Folkmelodi från Västmanland

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Och smultron det gör jag åt barna
för det tycker jag dom kan få
och andra små roliga saker
som passar när barna är små.
Och jag gör så roliga ställen
där barna kan springa omkring.
Då blir barna fulla med sommar 
och bena blir fulla med spring.
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Välkommen att fira 
nationaldagen 2022 
i Apladalen!

Den 6 juni kl. 15.00 börjar årets nationaldagsfirande i Apladalen. 
Tidigare under dagen med start kl. 13.00 kommer det vara 
aktiviteter och musikunderhållning i parken. 

Under dagen är det kaffeservering i Prästgården. Välkommen!

Vill du läsa mer? Gå in på varnamo.se/handerivarnamo
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Välkommen att fira 
midsommarafton 2022 
i Apladalen!
Äntligen kan vi samlas och fira en härlig midsommar 
tillsammans igen.

Den 24 juni kl. 15.00 är det dans och lek runt 
midsommarstången i Apladalen. 
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Övrig information från förvaltningen 

 

Ärendebeskrivning 

Fritidschefen önskar dialog om utveckling och skötsel av 
friluftslivsanläggningar.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  godkänna informationen.  

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 

Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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