VÄLKOMMEN
TILL ÄLMHULT.
KÄNN DIG
SOM HEMMA.

ÄLMHULT

– EN UNIK PLATS ATT LANDA PÅ

Vi är väldigt glada att kunna hälsa dig välkommen till
Älmhults kommun. Älmhult är både en plats i Småland
och i världen – idylliskt, internationellt och spännande.
Älmhult är hjärtat av IKEA och en trygg plats att bo på.

in till Älmhult varje dag för att arbeta. Till det kommer ett
stort antal affärsresenärer och andra besökare som dagligen
finns här. Det är därför inte så konstigt att det finns många
frisörer och lunchställen i Älmhult.

I Älmhults kommun bor och lever ungefär 18 000 personer
från världens alla hörn. Många kommuner i Älmhults stor
lek minskar vad gäller invånare, men Älmhults tätort går
mot strömmen. Vi växer och är inte riktigt som alla andra.
Och det är bra, tycker vi. Under dagtid är vi dessutom
betydligt fler. Det är ungefär 3 500 personer som pendlar

När du är hemma i Älmhult betyder det att det finns en
plats för dig – en bostad, ett jobb, möjligheter till utveck
ling, vila och rekreation. Möjligheter till ett gott liv. Det
finns också en plats för dina nära och kära, dina barn och
dina föräldrar där alla blir väl omhändertagna. Du blir
mött med ett leende, vänliga ord och av människor som
står på din sida.
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Avtalat broschyrinnehåll

HÄR ÄR DET LÄTT
ATT LEVA OCH BO!
Att leva i Älmhult är enkelt. Många uppskattar att ha
nära till arbete, skola, fritidsaktiviteter, natur, handels
plats och shopping i centrum. Närheten spar tid och
ger oss mer fritid.
I Älmhult byggs det för fullt och flera spännande bostads
områden växer fram, bland annat i Paradiset i Västra Bök
hult och i de nya områdena Vena och Solvikskajen.

Vi har också stora möjligheter att skapa attraktiva boenden
på landsbygden, både sjönära och ostört som samtidigt har
större arbetsplatser på nära håll. Vad letar du efter? Om
du funderar på att bygga nytt kan du kontakta kommunen
eller gå in på www.almhult.se/byggaochbo för att få mer
information om vilka tomter som är till salu. Här får du
också tips om vilka områden som bebyggs just nu.

”EN FANTASTISK
PLATS MED EN
INTERNATIONELL
MILJÖ”
För sex år sedan lämnade paret Polupan Ukrainas
huvudstad Kiev för att flytta till Älmhult.

få min egen trädgård. Ganska snabbt fick jag jobb som
planarkitekt i Älmhults kommun, säger Oleksandra.

– Allt är väldigt nära i Älmhult, därför har vi mycket mer
fritid, säger Oleksandra och Pavlo Polupan.

LIVSKVALITET

Förutom Oleksandra och Pavlo består familjen också av
parets dotter Emma Maria, som föddes för två år sedan.
Precis som sina föräldrar stortrivs Emma Maria i Älmhult.
– Hon går på den underbara Montessoriförskolan, här i
Älmhult, säger paret.
Paret Polupan träffades redan under studietiden vid uni
versitetet. I Ukraina hade Oleksandra ett landskapsföretag,
där hon skapade trädgårdar åt kunder i Kievområdet.
Pavlo arbetade som inköpare på IKEA i Kiev och reste runt
till möbeltillverkare i hela Östeuropa. Sedan fick han jobb
på IKEA:s huvudkontor i Älmhult och flyttlasset gick till
Småland. En efter en föll pusselbitarna på plats i det nya
landet.
– Vi började lära oss svenska direkt. Sex månader efter
att vi kommit hit köpte vi ett hus och jag kunde äntligen

Hos oss hittar ni allt till hus & trädgård,
lantbruk, smådjur, häst och skogsbruk.
Välkomna till Carl Nilsson AB!
urasacarlnilsson.se
Bäckgatan 26, Älmhult
Tel: 0476-53300

När Pavlo och Oleksandra bodde i Kiev brukade de pendla
tre timmar per dag och tempot i livet var högt. Idag är livs
takten helt annorlunda och möjligheterna till en rik fritid
stora.
– Här är det nära till allt, som affärer, arbete, förskola och
gym. Och vi kan göra det vi gillar mest, som att idrotta,
promenera, cykla i skogen eller vid sjön, grilla och träffa
vänner. I en storstad var detta mycket svårare att göra, då
det fanns mindre tid, menar paret.
Pavlo och Oleksandra tycker att Älmhult är en fantastisk
stad för alla som gillar naturen och tid med familjen.
– Här finns en småstadskänsla, där alla känner varandra.
Samtidigt har Älmhult också en internationell miljö då det
finns människor från hela världen här. Vi trivs och hoppas
att nya inflyttare också ska trivas, säger Pavlo.
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Foto: Jonas Ljungdahl

UTBILDNING
FÖR LIVET

Nu börjar flera av våra nya skolor i kommunen att växa
fram. Fler invånare innebär ökade krav på kommunal
service som skolor och förskolor, men det ger oss också
möjligheter. Vi behöver därför bygga nytt, rusta upp
och hitta nya lösningar som gör att vi kan utvecklas
långsiktigt hållbart för kommande generationer.
Eftersom det finns många barnfamiljer i Älmhult är det
också en av de verksamheter som växer och utvecklas som
mest. För dig som nyinflyttad vill vi göra det enkelt att
hitta rätt bland såväl förskolor som skolor. Oavsett om
dina barn är små eller stora är det viktigt att ni snabbt och
smidigt får information om vilka alternativ som finns.

FÖRSKOLA
Förskolans pedagogiska utveckling är stark och i Älmhult
ser vi förskolan som en viktig framgångsfaktor för barns
lärande. Förskolan arbetar med att stimulera barnens
intresse för bland annat språk, naturvetenskap, teknik och
matematik samt skapa en digital lärmiljö. Pedagogerna ut
vecklas genom lokala och centrala satsningar och vi arbetar
med att skapa barngrupper i balans utifrån sammansätt
ning och storlek. När det är dags att välja barnomsorg
kan många frågor uppstå. Hör av dig så guidar vi dig rätt.
Kortfattat finns inom kommunen förskola för barn 1–5
år och också öppna förskolan Kotten. När barnet börjar
skolan erbjuds fritidshem. Barnomsorg och skola söker du
via kommunens e-tjänster.

SKOLA

almhult.se/
barnutbildning

Älmhults skolor ligger långt framme vad gäller inklude
rande lärmiljöer, där varje elev blir sedd och utmanad
utifrån sina förutsättningar. Tillsammans skapar vi just
nu en likvärdig förskola och skola i ständig utveckling.
Du hittar flera grundskolor och också fristående skolor.
HAGANÄSSKOLAN
På vår kommunala gymnasieskola och gymnasiesärskola
Haganässkolan finns många olika utbildningar, både hög
skoleförberedande och yrkesprogram, introduktionspro
gram, IB-program, SFI, vuxenutbildningar och gymnasie
särskola.
Haganässkolan är mer än en skola. Här finns både gym,
en nybyggd sportanläggning och nyrenoverad simhall.
Naturen har vi in på knuten om du vill ta en promenad
eller en joggingtur. På Haganäsområdet finns ett handels

haganasskolan.se

område med affärer och matställen. Till Älmhults centrum
promenerar du på några minuter men det finns också en
buss du kan åka.

INTERNATIONELLA SKOLAN
I Älmhult är vi internationella. På riktigt. I vår kommun
bor och verkar människor från fler än 50 olika länder. Var
femte invånare mellan 25 och 44 år är född utomlands. Det
gör att Älmhult har en internationell atmosfär. Företagen
i Älmhult drar till sig folk från hela världen och till det
kommer personer som kommit av andra skäl. Det är ingen
slump att det finns en internationell skola just i Älmhult.
Skolan har klasser från förskola till årskurs nio, där all
undervisning sker på engelska. Eleverna på skolan, som
följer en internationellt baserad läroplan, kan gå vidare i en
annan internationell skola någon annanstans i världen. Den
internationella skolan växer i takt med en ökad efterfrågan.

VÄLKOMMEN TILL OSS
PÅ TANDVÅRDSHUSET!
Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård.
Hos oss kan du bland annat få diskret tandreglering
med Invisalign samt implantatbehandling.
Vi arbetar med modern teknik för att erbjuda dig
den bästa vården.

Danska vägen 7, 343 31 Älmhult | 0476-133 88 | almhult@tandvardshuset.net

www.tandvardshuset.net

Hemkänsla
i alla miljöer

En upplevelse
för hela familjen

Checka in i Älmhult
– hjärtat av IKEA
Det är i Älmhult resan för IKEA en gång började. Det är här vi har våra rötter och här vi
fortsätter utveckla IKEA med produkter som säljs över hela världen. I närmare 60 år har
vi fått gäster från när och fjärran att känna sig som hemma på IKEA Hotell. Ett hus fullt
av mötesplatser, mat från det småländska skafferiet och rum för alla – med inredning
från IKEA, såklart. Med 254 rum och 1 kök är vi kanske inte världens största hotell, men
vi är det enda IKEA Hotell i världen. Välkommen in redan idag på IKEAhotell.se
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Upptäck
våra rötter

En resa i tid
och rum för alla
sinnen och åldrar

Skapa ditt
eget katalogomslag

Nya perspektiv
på IKEA
IKEA Museum ligger i världens första IKEA varuhus, öppnat år 1958 och renoverat
till originalskick 2016. Här kan du ta del av utställningen ”Berättelsen om IKEA” –
våra rötter vår nutid och framtid. Vi har även spännande tillfälliga utställningar,
restaurang KÖKET och museibutiken med unika produkter. IKEA Museum är en
familjedestination som erbjuder upplevelser för alla sinnen och åldrar – året om.
Lär känna oss på IKEAmuseum.com

www.almhult.se/
evenemang

EN AKTIV
FRITID
I Älmhult är det lätt att skapa en aktiv fritid för ett
rikare och friskare liv. Det finns aktiviteter för alla, ung
som gammal, inom både kultur och idrott. Förenings
livet är mångsidigt och det finns fler än 200 föreningar
som du kan engagera dig i. Här finns kulturskola, fritids
gård, ishall, idrottshallar, go-cartbana, utegym, ridklubb,
Friskis & Svettis, golfbana och mycket mer.
BADA ÅRET RUNT
För dig som gillar att bada finns flera badplatser och
simhallen Haganäsbadet med en 25-metersbassäng,

bubbelpool och en bassäng för rehabilitering. Haganäs
badet erbjuder också babysim och simskola.

LEKPLATSER OCH PARKER
I kommunen finns det många natursköna platser som
bjuder in till lek, umgänge eller bara en stund i lugn och
ro. Vad sägs om en promenad i Åparken i Diö, en jogging
runda i Haganäsparken eller en rolig stund vid en av våra
lekplatser?

IDROTTSSKOLAN

MYCKET ATT BESÖKA

Genom samarbete med 20 föreningar erbjuder vi alla barn
i första och andra klass att vara med i Idrottsskolan. Här
får alla barn möjlighet att prova på olika idrotter. Det gör
det lätt att hitta sin favoritidrott. Läs mer på almhult.se/
idrottsskolan.

I Älmhult finns det mycket att upptäcka. Här finns fri
luftsliv med kanot, cykel och frisbeegolf, Carl von Linnés
hembygd, sjöar med bra fiske, konstutställningar och flera
restauranger. Här finns det alltid något att göra.

MUSIK I ÄLMHULT
Älmhult erbjuder en stor och blandad musikscen. Välj att
spela själv, till exempel genom kulturskolan, eller besök
våra populära och årliga musikevenemang.

EVENEMANG ÅRET RUNT
Varje år arrangeras en rad olika evenemang, bland annat
på Folkets hus, Destination Möckelsnäs, på IKEA Live! och
i Älmhults centrum.

I Älmhult finns en lång tradition av kreativt företagande
med stark entreprenörsanda, där många företag startar
och samverkar. Här finns en nyfiken öppenhet, där tra
ditioner krokar arm med mångfald och innovationskraft.
Vi vill skapa ett bra näringslivsklimat och goda möjligheter
för befintliga företag att expandera och nya företag att eta
blera sig. Det har investerats miljarder de senaste åren och
ytterligare satsningar är på gång. Företag expanderar och
bygger, här uppförs nya bostäder och det pågår en kraftig
utveckling av infrastrukturen.
Älmhult har unika förutsättningar med IKEA, världens
största inredningsföretag, på orten. Vårt mål är att vara
”Home of the Home” – hemort för våra framgångsrika
företag och de kreativa och visionära människor som
skapar Älmhults framtid.
Älmhult är en stad att växa i. Att påverka. Och utveck
las med. Arbetsmarknaden är stark och rymmer goda

karriärmöjligheter inom många olika branscher. Så för dig
som söker nya vägar i arbetslivet finns alla chanser att hitta
rätt. Här finns cirka 1 800 företag, där många efterfrågar
ny kompetens. Kanske just din?

FÖRETAGSLOTSEN
Företagslotsen hjälper dig som redan har, eller vill etablera,
företag att hitta rätt inom kommunen. De fungerar som en
samordnare för alla inblandade aktörer i ditt ärende. Läs
mer på www.almhult.se/foretagslots.

STARTA EGET
Om du startat eller tänker starta eget företag kan
du kontakta NyföretagarCentrum. Här finns erfar
na rådgivare som själva är företagare som kan hjäl
pa dig med affärsidé, budgetfrågor, marknadsföring
och andra saker som du behöver veta. Läs mer på
www.nyforetagarcentrum.se/almhult.

Brasserie Goaroije

Muff Älmhult

IKEA

ETT EXPANSIVT
NÄRINGSLIV SOM
GENERERAR
FRAMTIDSJOBB

”SAMARBETET
MELLAN
NÄRINGSLIVET
OCH KOMMUNEN
ÄR VIKTIGT”
SwePart Transmission AB är verksamt inom tung
teknisk industri. Företaget levererar kugghjul och
transmissionslösningar till framförallt automotive
industrin, men även till robotar, marina applikationer
samt gruvindustrin. SwePart är med överallt där kraft
ska överföras, växlas upp eller växlas ner.
SwePart har funnits i Älmhults kommun i över 50 år och
VD:n David Andersson trivs med företagsklimatet.
– Att vara företagare i Älmhult är bra. Det viktigaste för

oss är att kunna hitta kompetent personal och hittills har vi
lyckats. Men vi har ambitioner att växa och därför måste
kommunen vara på tå för att fortsätta vara attraktiv. Så
länge livet i kommunen fungerar bra med förskola, trans
porter och liknande blir kommunen attraktiv att bo i.
Det medför i sin tur att SwePart som arbetsgivare har
lättare att hitta arbetskraft.
– Därför ser jag att samarbetet mellan näringslivet och
kommunen är viktigt och kommer att bli ännu viktigare
framöver!

Transforming
energy into action
At Danfoss Power Solutions we engineer
innovative products and solutions for optimum
performance of mobile equipment, regardless
of the technology, with seamless integration of
electronics, electric driving power and
hydraulics.
At Danfoss in Älmhult, we develop advanced
software tools for control system development,
testing, and simulation. We perform application
programming for work vehicles, and are a part
of a global support and training unit.
Learn more about PLUS+1® software.

www.danfoss.com
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ÄLMHULT
VÄXER!

Älmhult är en kommun under expansion, där fler och
fler väljer att bosätta sig, söka anställning eller starta fö
retag. Det byggs nya bostäder, verksamheter och skolor
samtidigt som det pågår en utveckling av infrastruktu
ren. Anledningen till utvecklingen är Älmhults expansiva
näringsliv och natursköna läge som utgångsposition
samt de goda förbindelserna till städerna Malmö och
Köpenhamn i söder, och Växjö i norr.
Kommunens mål är en årlig ökning av befolkningen med
en procent och för att nå dit pågår en rad spännande pro
jekt. Det här händer i kommunen just nu:

FÖRTÄTNINGEN AV ORTEN FORTSÄTTER
Vid kvarteret Stinsen, precis vid Älmhults station, har det
länge varit tal om ett åttavåningshus. Platsen, som idag
utgör busstorget, har ett centralt och strategiskt läge nära
stationen, Stortorget, kollektivtrafik och service. Platsen
används inte optimalt idag, utan behöver användas på ett
mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Därför utreder kom

munen en ny utformning av busshållplatsen och prövar
möjligheten att förtäta och utveckla kvarteret genom att
skapa fler bostäder, centrumanknutna verksamheter och
kontorslokaler. Förtätningen av kvarteret ska bidra till
skapandet av livskraft och småstadskänsla.

ÖSTRA DELEN UNDER UTVECKLING
– 350 NYA BOSTÄDER I CENTRUM
Kommunen vill knyta ihop centrum med IKEA:s handels
område och östra delarna av tätorten. Där har Östra
Esplanaden, strax öster om kommunhuset och väster om
handelsområdet, en nyckelroll. Östra delen av Älmhult
utvecklas i ett högt tempo runt Älmhults handelsplats och
det nya området Furulund.
Ett annat projekt i Älmhults östra delar är kvarteret Plåt
slagaren som det kommunala bolaget Älmhults Närings
livsfastigheter AB äger. Det ska omvandlas från verksamhe
ter och industrier till en mer blandad bebyggelse. Kvarteret
planeras rymma cirka 350 bostäder av olika typer men
även centrumändamål och icke störande verksamheter.
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PLANERING AV ETT 30-TAL VILLATOMTER
OCH FYRA KVARTER MED FLERBOSTADSHUS
Västra Bökhult är det helt nya området i Älmhult, med
småstadskaraktär. Området har närhet till natur och
badplats samt cykelavstånd till centrum. Stadsdelen ska
rymma uppemot 450 bostäder varav cirka en tredjedel är
villatomter. I Västra Bökhult finns gemensamma ytor och
grönområden som ska binda ihop delarna.
Västra Bökhults framtid är uppdelad i två etapper. Färdig
ställande av första etappen med byggnation ska vara klar
2022-2023. Etapp två pågår delvis parallellt med den
första. I den förbereds 33 villatomter, två områden för
radhus, parhus eller marklägenheter samt fyra kvarter av
flerfamiljshus.

I vår expansion arbetar vi även
med de globala målen för hållbar
utveckling och Agenda 2030. På
så vis vill vi i slutändan vara med
och arbeta för en bättre morgon
dag. Du kan läsa mer om målen på
www.globalamalen.se.

1 000 BOSTÄDER, NY IDROTTSPLATS OCH
PADELCENTER
I det framtida området Vena ska det byggas 1 000 bostäder
av olika karaktär. Vena ska bli ett andra centrum för älm
hultsborna och det ska finnas skola, handel och idrottsan
läggningar. Vena mosse ska fungera som ett rekreationsom
råde.
Förutom en ny idrottsplats planerar privata aktörer att
bygga åtta till tolv padelbanor. Förutom padelbanorna ska
anläggningen även ha plats för annan form av motion och
det ska bland annat byggas ett gym. Anläggningen ska vara
spelklar sensommaren 2022.

Tunga industrivävmaskiner
Automatiserade lagerlösningar
Box 602, 343 24 Älmhult | Tel 0476-560 00
info@texo.se | www.texo.se

ÄLMHULTS KOMMUN
Box 500
343 23 Älmhult
BESÖKSADRESS
Stortorget 1
Älmhult
INFLYTTARLOTS
Har du frågor inför din flytt?
Kontakta vårt servicecenter på:
0476-550 00
info@almhults.se
FLYTTA TILL ÄLMHULT!
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