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Hultsfred är en lugn och trygg kommun 
med stora möjligheter för både barn och 
vuxna. En omväxlande natur med många 
sjöar erbjuder spännande aktiviteter, lugn 
och rekreation. Här finns också ett rikt 
föreningsliv med tonvikt på idrott, musik 
och kultur. Den årliga festivalen i Hultsfred 
är en mötesplats för musikintresserade 
ungdomar.

Hultsfreds kommun har en bas av tillverk-
ningsindustri som under senare år bred-
dats med ett ökat antal tjänsteföretag. Ett 
växande utbud av utbildningar, inklusive 
högskoleutbildningar med inriktning på 
bland annat musikindustri, hälsa och media 
samt ett gymnasium med starkt fokus på 
hälsa och musikindustri som förstärker vår 
framtida attraktionskraft. Vi är en kommun 
där det finns plats för individer, initiativ och 
idéer. Du syns och hörs i Hultsfred!
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&Förskolor

skolor

” I Hultsfred ser vi allas olikheter som en 
tillgång. Vi jobbar aktivt för att ta tillvara 
de unika förutsättningar och möjligheter 
som en liten kommun med stor kulturell 
mångfald kan erbjuda. 

I våra utbildningsgarantier kan du läsa 
vad du kan förvänta dig som elev och 
förälder i Hultsfreds kommun:

•   Hur arbetet är upplagt och hur det 
dokumenteras

•   Hur vi arbetar med barns och 
elevers inflytande

•   Hur du som förälder har möjlighet 
att ha inflytande på verksamheten

•   Hur du som elev och förälder kan 
följa kunskapsutvecklingen

Vi utvecklar samverkan mellan förskola, 
förskoleklass, skola och fritidshem för 
att stödja barnens/elevernas allsidiga 
utveckling både på kort och på lång sikt. 

I förskolan strävar vi efter att hålla en 
god service med flexibla tider. För oss är 
det viktigt att barn och vårdnadshavare 
känner sig väl mottagna och delaktiga. 
Vi har ett utvecklat arbete inom natur 
och teknik i förskola och skola. Årskurs 
7-9 erbjuder spetsutbildning i matematik 
och NO med riksintag och ett utvecklat 
samarbete med gymnasiet.

För att lyckas med studierna är det  
viktigt att du mår bra. Därför jobbar alla 
mentorer på gymnasiet med coaching 
kring både studieresultat och hälsa. 
Som elev får du lära dig mer om din 
läroprocess och om hur du kan nå så 
långt som möjligt. Du erbjuds även en 
egen dator och ges möjligheter att jobba 
i projekt som syftar till en ökad interna-
tionalisering. För att ytterligare förstärka 
det internationella perspektivet erbjuder 
Hultsfreds gymnasium dig möjligheter 
att resa till andra länder.

Hållbar utbildning till nytta för dig, för andra  
och för världen.

Varje individ är stolt över sig själv, har tilltro till sin  
förmåga, fungerar väl tillsammans med andra och  
har drömmar om framtiden. ”

I Hultsfreds kommun arbetar vi utifrån ett hel- 
hetsperspektiv från förskola till vuxenutbildning.  
Allt arbete strävar i riktning mot våra visioner:
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&Kultur 
fritid
Hultsfred erbjuder livskvalitet, 
upplevelser och naturliga mötes-
platser. Föreningslivet frodas runt 
husknuten.Du har många alter-
nativ att välja mellan inom både 
idrott, motion och kultur.

Här finns bibliotek, simhall, idrotts-
hall, gym och fritidsgårdar. Små 
avstånd ger stora möjligheter.

Här finns plats för alla!

Musikskolan i Hultsfred 
finns till för alla elever från 
och med årskurs 3. Elev som 
önskar spela väljer fritt vilket 
instrument som är lockande.  
Musikskolan har många olika 
orkestrar i vilka man kan med-
verka. Målet med musikskole-
verksamheten är att varje elev 
skall få uppleva glädjen med 
musik, växa i självförtroende 
som individ och tillsammans 
med andra.   
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”Kakelugnar,  
trägolv och  
spegeldörrar.. 

Mathilda Trawtchenko, 23 år 
och Alexander Eriksson, 25 år 
från Vimmerby och Tuna hittade 
drömhuset i Hultsfred. Mathilda 
och Alexander träffades för sex 
år sedan och bodde tidigare i 
en lägenhet i Vimmerby.
Länge sökte de efter ett hus i hemkommu-
nen. Visst hade de vissa önskemål. Det skulle 
vara ett äldre hus, gärna med kakelugnar, 
trägolv och spegeldörrar, förklarar Mathilda 

och tillägger att Alexander önskade sig ett 
rymligt garage där han kunde meka med 
bilen. De insåg ganska snart att huspriserna 
drog i väg och att de skulle få tulla på sina 
önskemål rejält. Men när Mathilda fick jobb 
som kokerska i Hultsfred kändes det natur-
ligt att utöka sökområdet på hemnet.se till 
Hultsfred också. 

– Vi insåg att här skulle vi få mer hus för 
pengarna. Ett äldre hus, från 1923 väckte vårt 
intresse och vi bokade tid för visning, säger 
Mathilda. Väl på plats fick båda den rätta 
känslan. Mathilda skrattar och berättar att 

Alexander lyste upp som en sol när de kom 
ut från visningen och sa ”det var ett fint dub-
belgarage.” Inte så konstigt eftersom ett av 
hans största intressen är just bilar. Mathilda 
fick sina kakelugnar, trägolv och spegeldörrar 
och pengar över till att renovera huset efter 
tycke och smak. På fritiden gillar de att sim-
ma i Hagadal sportcentrum och att träna i 
KGM-hallen.

– Vi får mer helg tillsammans utifrån våra 
arbetstider när vi bor i Hultsfred. Och till 
sommaren ska vi bli föräldrar och det är det 
vi längtar mest efter nu, avslutar Mathilda.

Mer hus  
för pengarna
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Jag träffar en bekant i mataffären. Hon är 
hemma för att hälsa på sin familj och vi 
har den obligatoriska ”Vad gör du nu för 
tiden”-konversationen. Hon berättar glatt att 
hon bor i Stockholm, hyr en lägenhet i andra 
hand och pluggar till jurist. Jag svarar lika 
glatt att jag bor kvar i Hultsfred, att vi precis 
har byggt ut huset och att jag väntar mitt an-
dra barn. Direkt ser jag den komma – den där 
medlidandeblicken. Hon tycker synd om mig 
för att jag inte har kommit härifrån, för att jag 
”nöjde” mig med ett liv i lilla Hultsfred.

Jag vill skrika ”JAG BOR KVAR HÄR AV EGEN 
FRI VILJA!”. Men det gör jag såklart inte. I 
stället avslutar jag samtalet artigt och  sen 
återgår vi till våra liv. Hon till sitt flärdiga 
i storstan och jag till lugnet på landsbyg-
den. Och i motsats till vad många tycks tro så 
är jag mer än nöjd med mitt livsval.

Ja, jag är nöjd. Men jag har absolut inte nöjt 
mig. Att bosätta mig i Hultsfred är inte det 

näst bästa alternativet, det är mitt första-
handsval. Jag bor i en nyrenoverad villa som 
jag stortrivs i. Summan som vi betalade för 
den skulle inte ens räcka till handpenningen 
på en etta med kokvrå i en storstad. Och tack 
vare den låga boendekostnaden så har jag 
råd att vara hemma med min dotter en extra 
dag i veckan. Ovärderlig tid.

Jag har fem minuters restid till jobbet och jag 
älskar charmen med att känna och heja på 
ungefär varannan person jag möter.

Om jag blir rastlös och vill ha större shop-
pingutbud och fler än ett uteställe att välja på 
– ja, då ordnar jag det genom att åka till valfri 
stad över helgen. Men lugnet och tryggheten 
i Hultfred vill jag ha som bas, det vill jag inte 
behöva resa iväg för att få.

Jag vet inte varför det har utvecklats en syn 
på oss landsbygdsbor som misslyckade men 
det faktumet skaver i hela mig. Precis som 

alla andra har jag livsmål och söker personlig 
utveckling, men för min del begränsas inte 
det av att jag bor kvar i min hembygd. Jag är 
inte en person som drömmer om en status-
fylld karriär där jag lever för mitt härliga jobb, 
jag är mer en sån som jobbar för att kunna 
leva mitt härliga liv. Men vem bestämde att 
det förstnämnda är mer värdefullt?

Jag tittar inte medlidande på min bekanta i 
mataffären trots att hennes livsmål skiljer sig 
så gravt från mina. Jag tar för givet att hon 
har fattat sina beslut utifrån sitt eget bästa. 
Och det kanske vore på tiden att folk slutade 
ha fördomar om oss på landsbygden och 
förstod att våra liv också är aktivt valda – och 
inte bara något vi har nöjt oss med för att vi 
inte förstår bättre.

Vi drar tillbaka tiden till 1970. 
Då flyttade Doris tillsam-
mans med sin make Stig från 
Blomstermåla till Hultsfred. 
Stig fick jobb som rörmokare på 
Hultsfreds-Hus och Doris var 
hemmafru.

De blev de första hyresgästerna som flyttade 
in i Hultsfreds Bostäders lägenheter i Stålha-
gen. Det var den 1:e juli 1971. De flyttade in 
i en trerummare men fick snart flytta till en 
större lägenhet eftersom sonen Anders inte 
ville dela rum med lillasyster Malin. Närheten 
till skogen, skolan och utbudet av fritidsakti-
viteter för barnen gjorde att de trivdes mycket 
bra, den goda relationen till de som jobbade 
på Hultsfreds Bostäder var ett extra plus. 

”I dag drar de ett 
streck för mig när 

de går igenom 
inventarierna

Jag valde landsbygden

frivilligt!
KRÖNKIKA.  

Hanna Stenbäck  
om de fördelar som  
hennes liv på lands-

bygden medför. 
Hon bloggar på,  

foreningsgatan8b.blogg.se

– Jag har lärt känna dem väl och man kan 
alltid vända sig till dem om det är något. Det 
har blivit en fin relation och vänskap under 
dessa år, berättar Doris.

Barnen var med i scouterna och deltog i 
invigningen av Hagadals simhall. När barnen 
blev stora och flyttade ut behöll Doris och 
Stig sin fyrarummare. De ville ha plats för 
barn och barnbarn när de kom och hälsade 
på. Under en period hade de ungdomar som 
bodde inackorderade för att studera här i 
Hultsfred. När Stig blev sjuk och flyttade till 
Lundagården i Mörlunda blev lägenheten för 
stor för Doris och tredje gången gillt flyttade 
hon till sin tvåa som hon bor i dag. Hon 
trivs och är stolt över att bo kvar i Hultsfreds 
Bostäders område Stålhagen.

– I dag drar de ett streck för mig när de går ige-
nom inventarierna, berättar Doris och skrattar.

Doris –  en stolt och  
trogen hyresgäst
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Frida Bieberbach, Inflyttarservice,  

0495-24 08 38, frida.bieberbach@hultsfred.se

  https://sv-se.facebook.com/hultsfredskommun

www.hultsfred.se   

Kontakta
 oss!


