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Hurudant blir vårt 
nya bostadsområde?
Andelslaget Finlands Bostads-

mässa beslöt i oktober 2018 att 

bostadsmässan 2023 arrange-

ras på Drottningstranden i Lo-

visa. Vilken typ av bostadshus 

och andra byggnader kommer 

området att hysa, stadsarkitekt 

Maaria Mäntysaari?

– Områdets högsta byggna-

der byggs intill Skärgårdsvä-

gen. Husen blir stegvis lägre 

och området mer småhusbe-

tonat längre söderut. Bebyg-

gelsen sträcker sig till Gröna 

Uddens vackra ekdunge som 

har betydande miljö- och re-

kreationsvärden.  

– Kvartersområdet med 

tjänster för välmående, mo-

tion och kultur i norra delen 

av området utgör en ny pärla i 

Lovisas utbud av offentlig ser-

vice. Målsättningen är att även 

erbjuda kommersiella tjänster, 

till exempel en fristående affär 

eller en butik i anslutning till 

någon av servicebyggnaderna.

Kommer Lovisas trähustradi-

tion att leva vidare?

– I Nedre stan och Degerby 

på motsatta stranden finns i 

dag träbebyggelse av riksin-

tresse, vilket talar för att ge 

trähustraditionen en modern 

fortsättning på Drottningstran-

den. Traditionen kommer att 

synas i byggnader, konstruk-

tioner och detaljer. Avsikten är 

att även uppföra byggnader i 

massivträ på det nya området. 

I diskussionen har förekom-

mit planer på ett frilufts- eller 

havsbad. Vad kan du berätta 

om det här? 

– I anslutning till planlägg-

ningen kartlägger vi kostna-

derna för ett friluftsbad, ett 

havsbad och en utomhusbas-

säng. Målet är att förverkliga 

det bästa alternativet.

Stranden längst in i Lovisavi-

ken är planlagd som parkom-

råde. Hurudant blir området? 

– Området utgör en fort-

sättning på den parkhelhet 

som börjar på västra stran-

den. Vi vill skapa en omfat-

tande strandparksbåge som 

följer Lovisaviken. Genom 

vassruggsmosaiken löper 

en markstig eller en ponton-

gång. Den landskapsanpas-

sade rutten förenar Nedre 

stan och Märlax och gör 

Skeppsbrons gästhamn 

och restauranger lättill-

gängliga.

– Strandområdet i 

Märlax, som i olika en-

käter har bedömts som 

ovårdat och ruggigt, 

görs till ett attraktivt re-

kreationsområde som är 

tillgängligt för alla och 

förstärker stadens 

maritima framto-

ning.

Läs mer om mässpla-
nerna på sidorna 
6–7

INTERVJUN PÅ 3:E SIDAN: STADSARKITEKTEN

Jul i Kommendantshuset
Hur firades julen då det begav sig? Kom och upplev gammaldags 
julstämning i Kommendantshuset! 

Museet är klätt i julskrud enligt traditioner från olika epoker. 
Familjens minsta kan gå på jakt efter små tomtemöss. Den som hittar 
alla möss får en överraskningspresent ur museets skattkista!  

I verkstaden på Kommendantens vind kan barn och vuxna knåpa 
ihop gammaldags karamellstrutar för julgranen. Söndagen den  
9 december klockan 14 bjuder Mirella Pendolin på jazzinspirerade 
julsånger i museisalen.

Kommendantshuset, Lovisa stads museum, Parkgatan 2
Öppet tis.–fre. & sön. kl. 12–16
Under Lovisa Jul-veckosluten 1–2.12 och 8–9.12 kl. 10–17
Stängt 6.12, 23–26.12 och 1.1 
Fritt inträde

PROVA PÅ CIRKULÄR EKONOMI –  
GÖR EN KLIMATHANDLING
Vet du vad cirkulär ekonomi är? För att citera Sitras webb-

plats betyder det att konsumtionen i stället för ägande 

grundar sig på användningen av tjänster: att dela, hyra och 

återvinna. Samtidigt gör man viktiga klimathandlingar för 

att förminska koldioxidavtrycket.

Lovisa stad har gått in för att främja den cirkulära eko-

nomin i form av mobilitetstjänster. I somras tog staden i 

bruk sex elbilar som är i gemensam användning. Stadens 

anställda susar med elbilar när de har arbetsuppgifter att 

sköta, medan invånare och turister kan hyra dem för sina 

egna resor. Testa du också en lätthanterlig och tyst elbil. 

Mer information hittar du i den här tidskriften.

I den här tidningen kan du även läsa om två trafikförsök 

där man testar att förena buss- och taxiskjutsar med en mo-

bilapplikation för att göra det lättare för invånare att ta sig 

från byarna till centrum. Lämna bilen hemma, skicka ditt 

barn till sina hobbyer med buss eller hoppa på bussen till 

dina egna hobbyer.

Till samma tema om delande hör också den gemensam-

ma arbetslokalen CoWork Lovisa som staden upprätthåller. 

Arbetslokalen är avsedd för dem som jobbar på distans eller 

för stadsbor och besökare som har 

ett sporadiskt behov av en plats att 

jobba på. När du jobbar på distans 

i Lovisa kan din bil ha en vilodag!

Jaana Laine

kommunikations- och marknads-

föringssakkunnig
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LOVISA STAD har skaffat sex lättanvända hjärtstartare.

En hjärtstartare, defibrillator, används för att få 

hjärtat att slå normalt hos en person som drabbats 

av en livshotande rytmstörning. Personalen på place-

ringsplatserna och närbelägna ställen utbildas i hur 

apparaten används. 

– Vi hoppas att de som får utbildning delar med 

sig av kunskaperna inom sina organisationer, säger 

ekonomiplanerare Eija Henriksson.

Apparaten tolkar automatiskt patientens status. Om 

patientens hjärta kräver defibrillering guidar apparaten 

användaren. 

– Man ska inte vara rädd att använda hjärtstartaren 

vid behov. Trots att apparaten guidar användaren lönar 

det sig att bekanta sig med instruktionerna på förhand.

Ekonomiplanerare Eija Henriksson 
040 779 0428, eija.henriksson@loviisa.fi

ANVÄNDNINGSKLARA 
HJÄRTSTARTAREMORJENSENKÄT 

KARTLÄGGER ERA 
ÖNSKEMÅL OM 
SERVICE

Barnvänliga Lovisa
Lovisa deltar i Unicefs projekt En barnvänlig kommun. 
Inom ramen för projektet förbinder sig staden till ett 
tvåårigt utvecklingsarbete för barnens bästa.  

Arbetet inleds med en kartläggning av dagens 
barnvänlighetsläge. Vid kartläggningen används en 
lista med tio punkter som har utarbetats av Unicef.   

Efter den två år långa projekttiden bedömer kom-

munen resultaten och rapporterar dem till Unicef. Om 
resultaten är goda får kommunen utmärkelsen En 
barnvänlig kommun. 

Bildningsdirektör Thomas Grönholm  
0440 555 250, thomas.gronholm@loviisa.fi

T.f. chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff  
044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi

Nu kan alla Lovisabor delta i 
utvecklingen av stadens service 
och tjänster.

LOVISA STAD samlar som bäst in infor-

mation som ska hjälpa staden att ut-

arbeta instruktioner för personalen 

om god service. Enkäten görs med 

mobilapplikationen Morjens. På 

basis av de insamlade uppgifterna 

kommer staden att utarbeta instruk-

tioner för personalen om god ser-

vice. Förvaltningsdirektör Kristina 

Lönnfors hoppas att så många som 

möjligt deltar i enkäten. 

– Vi vill veta vad Lovisaborna upp-

lever som god service. När vi känner 

till önskemålen kan vi förbättra be-

tjäningen, säger hon. 

Den enkla och tydliga enkäten om-

fattar flervalsfrågor, ja- eller-nejfrå-

gor och öppna frågor. Den som inte 

kan eller vill använda applikationen 

kan delta i enkäten genom att fylla i 

ett frågeformulär. Formulären finns 

hos Lovinfo och på biblioteken.  

Kristina Lönnfors berättar att sta-

den redan har utnyttjat information 

som har samlats in via Morjens  

Lovisa.

– Bland annat frågorna om en när- 

idrottsplats i Bruket gav värdefull 

information.  

Den avgiftsfria appen Morjens Lo-

visa kan laddas ner i telefoner och 

pekplattor med operativsystemen 

Android och iOS. Nedladdningen 

sker i respektive appbutik.

loviisa.fi/sv/morjensappen

Förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors 
0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi

Motionslokaler i före detta 
Valintatalo
Staden har byggt om Valintatalos före detta fastighet 
i Märlax till ett tillfälligt motionscenter. Lokalen står 
till skolornas och idrottsföreningarnas förfogande 
under höst- och vårterminerna.  

Ventilationen har inspekterats och lokalen har 
försetts med mattgolv. Utöver den 700 kvadratmeter 
stora motionslokalen har fastigheten duschar och 
toaletter.  

Dagtid är motionscentret reserverat för stadens 
skolor och daghem. Kvällstid kan det användas av 
olika föreningar.    

– Lokalen lämpar sig för bland annat innebandy, 
barnfotboll, gymnastik samt olika spel och lekar, 
säger fritidssekreterare, idrottsinstruktör Päivi 
Hämäläinen.

Adress: Skärgårdsvägen 2, 07940 Lovisa
Fritidssekreterare, idrottsinstruktör Päivi Hämäläinen 
0440 555 483, paivi.hamalainen@loviisa.fi

Hjärtstartarna finns på följande ställen:

Lovisa idrottshall, ishallen, Agricolahallen,

Vattenaffärsverkets kontor, Tekniska depån och

Naturen bekant  
för dagisbarnen
Rauhala daghem deltar i det internationella projektet 
Move, Sing and Spy Under the Same Sky.

Under två års tid får dagisbarnen delta i olika pro-
gram med temat motion och natur. Programmet omfattar 
bland annat teckning och naturinspirerade sånglekar. 

I projektet deltar även Paks i Ungern, Valencia i Spa-
nien, Istanbul i Turkiet, Riga i Lettland och Landskrona 
i Sverige. I projektet ingår besök på deltagarorterna. 

Lovisa får besök i februari 2020.
– De utländska deltagarna ser fram emot att få upp-

leva motion i verkliga vinterförhållanden. Vi finländare 
motionerar ju i alla väder, säger daghemsföreståndare 
Päivi Ahola. 

Projektet finansieras av EU-programmet Erasmus+.

Daghemsföreståndare Päivi Ahola 
044 565 1084, paivi.ahola@loviisa.fi 
movingunderthesamesky.blogspot.com
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Tekniska centralens kansli

AKTUELLT

MER INFORMATION



STYRELSEN FÖR ANDELSLAGET Finlands Bo-

stadmässa beslöt i oktober 2018 att bo-

stadsmässan 2023 arrangeras i Lovisa. 

Bostadsmässan förväntas locka cirka 

150 000 besökare.

I början av 2020-talet kommer 

mässplatsen på Lovisavikens östra 

strand att utvecklas till bostadsom-

rådet Drottningstranden. Det nya 

bostadsområdet och busstationsom-

rådet, som utvecklas samtidigt med 

mässområdet, bildar naturliga bitar i 

centrala Lovisas servicekedja. Avstån-

det till Lovisa torg är mindre än en 

kilometer. 

Från det nya bostadsområdet har 

man utsikt över historiska Nedre stan 

och åsen på andra sidan Lovisaviken. 

Bebyggelsen på Lovisavikens östra och 

västra stränder bildar en kontrastrik 

helhet med traditionell och modern 

träarkitektur.  

Höghusen, radhusen och småhusen 

i det nya området präglas av miljövän-

lig träarkitektur. Drottningstranden får 

även en strandbastu och en småbåts-

hamn.  

I planerna ingår också ett välmående- 

center med motions- och kultur- 

faciliteter samt ett frilufts- eller havsbad.  

Lovisabornas gemensamma grön- 

område med gång- och cykelvägar 

sträcker sig från Märlax till Nedre stan, 

Skeppsbron och Plagen.    

Planläggningen av området har star-

tat och byggandet kan inledas 2020.

NYTT BOSTADSOMRÅDE  
PÅ LOVISAVIKENS ÖSTRA STRAND
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• Tomtfördelningen godkänns 2020 
• Mässtomterna kan sökas från och med våren 2021
• Byggarna väljs hösten 2021
• Mässhusen börjar byggas i början av 2022
• Mässhusen är färdiga våren 2023
• Bostadsmässan är öppen från juli till augusti 2023

GRÖNOMRÅDET OCH 
FRILUFTSNÄTVERKET 
SKAPAR SAMHÖRIG-
HET
Drottningstrandens stora strandområ-
de planeras och förverkligas som en 
mångsidig strandpark med strandbastu, 
småbåtshamn, idrottsplatser, frilufts-  
eller havsbad och ett motions- och  
kulturcenter.

Pontonbron och promenadstråket som följer strandlinjen förenar den östra och västra strandens parkområden.

Bostadsområdet Drottningstranden får 
småhus, radhus och terrasshöghus.

I planerna ingår ett välmående- och motionscenter.

TIDSSCHEMA

Han ser bostadsmässan 

och det nya bostadsområdet 

som stadens största utma-

ningar under de närmaste 

åren. Projekten är centrala 

element i stadens utveckling.  

Staden och byggarna har 

fyra och ett halvt år på sig 

att färdigställa mässom-

rådet. Enligt stadsdirektör 

Oker-Blom är tiden till-

räckligt lång. Redan innan 

mässbeslutet fattades hade 

Lovisa planer på att uppföra 

ett nytt bostadsområde med 

förbindelse till servicen i 

centrala Lovisa. Planlägg-

ningen av Drottningstran-

den har inletts. 

– Det hade inte lönat sig 

att ansöka om bostadsmäs-

san utan planer på och be-

hov av ett nytt bostadsområ-

de, säger Jan D. Oker-Blom.

GEMENSAMT PROJEKT

Enligt stadsdirektören är 

Lovisas storlek väl lämpad 

för en bostadsmässa.  

– En mindre ort skulle 

knappast klara utmaningen 

och på en större ort skulle 

bostadsmässans effekt vara 

betydligt mindre än i Lovi-

sa, säger han och fortsätter: 

– Projektet är stort, men 

inte för stort i förhållande 

till stadens resurser och in-

vånarantal.  

Stadsdirektören hoppas 

att så många som möjligt 

deltar i projektet.  

– Utgångsläget är ut-

märkt eftersom det hand-

lar om Lovisabornas ge-

mensamma projekt. Alla 

i staden, från planläggare 

till invånare, är engagera-

de. Vi satsar helhjärtat på 

samhörigheten för att locka 

folkrörelserna, Lovisaborna 

och andra intresserade att 

dra sitt strå till stacken, av-

rundar Jan D. Oker-Blom. 

Bostadsmässan i Lovisa har 
alla förutsättningar att lyckas, 
säger stadsdirektör Jan D. 
Oker-Blom. 

GODA FRAMGÅNGS- 
MÖJLIGHETER

BOSTADSMASSAN

loviisa.fi/sv/bostadsmassan2023

MER INFORMATION
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Bildning och 
välfärd

Kirsi Kinnunen

Näringsliv och 
infrastruktur
Joakim Holmström

Stadskansliet
Kristina Lönnfors

EM och PM Joakim Holmström har 

utsetts till direktör för centralen för 

näringsliv och infrastruktur. Centralen 

för bildning och välfärd leds av FM Kir-

si Kinnunen. 

Lovisa stads nuvarande förvaltnings-

direktör Kristina Lönnfors verkar fram-

över som direktör för stadskanslicen-

tralen. 

NYA UTMANINGAR

Under de senaste fem åren har Joakim 

Holmström arbetat på Nordiska Inves-

teringsbanken där han bland annat 

sysslade med finansiering av kommu-

nala infraprojekt relaterade till skolor, 

vattenförsörjning och kollektivtrafik. 

På fritiden ägnar sig Joakim Holm-

ström åt bland annat litteratur, film, 

resor och idrott. 

Han har två små flickor. 

– Min äldre dotter är fyra år gammal 

och den yngre såg dagens ljus i som-

ras, säger Joakim Holmström och fort-

sätter:

– Jag kommer väl överens med alla 

människor och jag har lätt för att an-

passa mig till nya utmaningar och nya 

miljöer.

STORT INTRESSE FÖR  
EN TVÅSPRÅKIG ARBETSMILJÖ

Direktören för centralen för bild-

ning och välfärd, Kirsi Kinnunen, 

har arbetat som bildningsdirektör i 

Ilmola sedan år 2010. Hon har över 

tjugo års erfarenhet av kommunalt 

arbete.  

Kirsi Kinnunen ser fram emot sitt 

nya jobb, sina nya kollegor och sin 

nya arbetsmiljö. 

– Den tvåspråkiga miljön lockar, 

säger hon. 

Innan hon inleder sitt arbete tän-

ker hon bekanta sig med Lovisas 

kultur- och motionsutbud. På prog- 

rammet den närmaste tiden står 

bland annat promenader, simning 

och motionering samt anskaffning 

av gym- och bibliotekskort.  

Kirsi Kinnunen betraktar sig som 

en positiv och flexibel människa. 

– Jag är flitig, öppen och kanske lite 

otålig, säger hon.

MER ANSVAR

Kristina Lönnfors har arbetat som förvalt-

ningsdirektör i Lovisa sedan 2014. Hon 

leder stadskanslicentralen från och med 

början av nästa år. 

– Mitt arbete förändras inte så mycket 

men i fortsättningen ansvarar jag även 

för stadens ekonomienhet, säger Kristina 

Lönnfors.

I samband med organisationsföränd-

ringen avvecklas tjänsten som ekonomi-

direktör.

NYA DIREKTÖRER OCH NYA CENTRALER
I anslutning till Lovisa stads orga-
nisationsförändring grundas tre nya 
centraler som inleder sin verksamhet 
den 1.1.2019.

Antalet direktörer och chefer är mindre i den nya organisationen än i den gamla, men förändringen främjar kommunikationen mellan de olika förvaltningsområdena.

• Antalet direktörer minskar

• Antalet personer med chefsansvar minskar

• Teamarbetet ökar

• Direktörerna får bättre förutsättningar 
än tidigare att koncentrera sig på 
nyckelarbetsuppgifter

Grundtrygghetscentralens nuvarande 
organisation fortsätter tills landskaps- och 
vårdreformen blir säker. Carita Schröder är 
grundtrygghetsdirektör.

Organisationsreformen  
i ett nötskal

FORVALTNING
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Grundstenen till den svenska högsta-

dieskolan invid Lovisaviken murades 

i början av oktober. Enligt tidsschemat 

står skolan färdig 2019. 

Den nya tvåvåningsbyggnaden i trä 

uppförs där den gamla skolan stod in-

vid idrottshallen. Den gamla skolbygg-

naden revs 2017.  

Skolbyggnaden blir en modern och 

välanpassad läroinrättning. Den U-

formade byggnaden byggs i massivträ 

och får en matsal i två våningar samt 

en aula som lämpar sig som läsesal. 

Skolans våningsyta är 3 660 kvad-

ratmeter och budgeten går på drygt 16 

miljoner euro. 

Grundstenen till Forsby nya skolcentrum mu-
rades i oktober. Centret uppförs i trä med un-
dantag för skyddsrummet som byggs i betong. 

I det tvåspråkiga skolcentret inryms sam-
manlagt tio finsk- och svenskspråkiga un-
dervisningsgrupper och två förskolegrupper. 
Nybygget blir klart i slutet av 2019 och efter det 
saneras det nuvarande skolhuset. Hela skolcen-
tret ska stå klart i slutet av 2020.

NYA
SKOLPROJEKTEN 
AVANCERAR 

LOVISA DELTAR i Den nyfikna klassen, ett pro-

jekt vars mål är att öka barns och ungdo-

mars möjligheter att ta till sig konst och 

kultur i anslutning till skolarbetet.  

Pilotprojektet omfattar 30 lektioner un-

der ledning av en konstfostrare under läs-

året 2018–2019.

Eleverna, lärarna och konstfostrarna 

samarbetar och väljer tillsammans ämnen 

med konst- och kulturinnehåll.  

Målet är att stärka elevernas kreativa och 

kritiska tänkesätt, stimulera deras kom-

munikations- och inlevelseförmåga samt 

främja och fördjupa samarbetet mellan 

skolorna och konstfostrarna.   

Undervisnings- och kulturministeriets 

pilotprojekt Den nyfikna klassen ingår i 

regeringens spetsprojekt Förbättrande av 

tillgången till konst och kultur.

Kulturproducent Jaana Laaksonen  
0440 555 499, jaana.laaksonen@loviisa.fi

LOVISASKOLORNA  
DELTAR I PROJEKTET  
DEN NYFIKNA KLASSEN 
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Forsby  
skolcentrum i trä

Lovisa svenska högstadieskola 
byggs i massivträ

Bekanta dig med skolprojekten på adressen  
loviisa.fi/sv/skolprojekt och på skolornas  
Facebook-sidor

@lovisanejdenshogstadium 
@ForsbyskolaiLovisa 
@KoskenkylanKouluLoviisa
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Förskola: samarbete med  
biblioteken
åk 1 dans  
åk 2 bildkonst
åk 3 litteratur, ordkonst 
åk 4 musik

åk 5 lokal historia 
åk 6 scenkonst
åk 7 museiverksamhet
åk 8 film, mediakultur 
åk 9 kulturbesök i  
Helsingfors

Sedan läsåret 2016–2017 har Lovisa-
skolorna en så kallad kulturstig. Målet 
med Kulturstigen, som är en plan för 
kulturfostran, är att göra alla låg- och 
högstadieelever bekanta med olika 
konst- och kulturformer och det lokala 
kulturarvet.   

Lovisa kulturtjänster producerar 
och koordinerar skolornas konst- och 

kulturprogram, som är anpassat till de 
olika årskurserna. Under skolgången 
får eleverna en bred uppfattning om 
konst- och kulturfältet. Kulturstigens 
etapper utformas i samarbete med 
lokala kulturaktörer, konstinstitutioner 
och konstnärer.

Kulturstigen når alla låg- och hög-
stadieelever i Lovisa.

Allt i skick på en gång
Lovisa stad deltar med sina aktuella 
skolrelaterade byggnads- och reno-
veringsprojekt i det riksomfattande 
projektet Satakunta. Projektet leds 
av Åbo universitet och har principen 
”allt i skick på en gång”.   

Projektens framskridande, 
byggnadernas skick och persona-
lens välbefinnande är föremål för 
långsiktig uppföljning.  

Vid renoveringar undviks enkla 
täthetskorringeringar och materia-
len som väljs är trygga och hälso-
samma kombinationer. Hälsovådliga 
eller annars skadliga material und-
viks helt.   

Genom att delta i projektet för-
binder sig staden till att hålla igång 
ventilationen i lokalerna och att re-
parera eventuella fuktskador utan 
fördröjning. Åbo universitet stöder 
de deltagande kommunerna med 
information och utbildning. Projektet 
avslutas år 2028. Lovisa har förbun-
dit sig att delta i åtminstone fem år.

Kulturstig i Lovisa

Kulturstigens teman

VÅRD  
SAMMA DAG
Lovisa hälsocentrals brådskande 
mottagning har goda erfarenheter 
av den så kallade VIPA-tjänsten, 
som innebär att ärenden behandlas 
meddetsamma. Klienterna ska vårdas 
samma dag som de anländer till 
mottagningen. 

NÄR EN KLIENT ringer till hälsocentralen 

gör sjukskötaren en bedömning och 

kartläggning av vårdbehovet. Vid be-

hov kallas klienten till hälsocentralen 

samma dag, även under rusningstid. 

– Eftersom vi alltid har en eller flera 

läkare på hälsocentralen kan vi i all-

mänhet lösa klientens problem relativt 

snabbt. I vissa fall kan hälsocentralens 

övriga vårdpersonal hjälpa klienten 

eller styra honom eller henne vidare, 

säger ledande läkare Tero Taipale.   

Hälsocentralen vill undvika långa 

väntetider och erbjuda sina klienter 

snabb och effektiv vård.   

– Om sjukskötaren inte kan vårda 

klienten konsulterar han eller hon en 

läkare eller styr klienten till läkarmot-

tagningen, säger avdelningsskötare 

Senja Kangas. 

Dagens snabba och effektiva vård 

möjliggörs av förändrade rutiner och 

attityder.  

– Varför beställa tid långt i förväg 

när problemen ofta kan lösas meddet-

samma?, undrar Tero Taipale. 

Sjukdomen behöver inte vara akut, 

men VIPA-tjänsten är inte avsedd för 

hälso- och årskontroller som sköts en-

ligt ett separat bokningssystem.  

Lovisa hälsocentral  
Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa

Telefon 019 505 1300, betjäning vardagar kl. 8–16

Fortsatt kommuntillägg  
till hemvårdsstödet
Lovisa fortsätter betalningen av kommuntillägg 
till hemvårdsstödet även nästa år. De familjer 
som har beviljats FPA:s hemvårdsstöd är berät-
tigade till kommuntillägg. 

Kommunstödet på 200 euro betalas när barnet 
vårdas i hemmet. Familjer som lyfter föräldra-
dagpenning är inte berättigade till stödet. Kom-
munstödet gäller familjens yngsta barn. 

– För att främja jämlikheten betalar Lovisa 
kommunstöd även till familjer vars övriga barn 
omfattas av småbarnsfostran, säger t.f. chefen 
för småbarnspedagogik Sofia Hoff.

T.f. chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff  
044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi
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UTVECKLARNA Anna Palasmaa 

och Tuula Åminne leder pro-

jektet Sikta mot stjärnorna, 

som inleddes i början av au-

gusti. Till deras uppgifter hör 

att hjälpa lärarna identifiera 

elever som är särskilt begåva-

de i något skolämne eller har 

till exempel en exceptionell 

social kompetens.  

– Vår strävan är att bereda 

särskilt begåvade elever möj-

ligheter att utvecklas i egen 

takt för att bevara deras moti-

vation, gnista och studiegläd-

je, säger Anna Palasmaa. 

Den individuella undervis-

ningen planeras i samarbete 

mellan eleven, föräldrarna 

och skolans lärare. I Lovisas 

relativt små skolor kan man 

även inrätta så kallade sam-

klasser. 

– De begåvade eleverna kan 

stödas med nuvarande resurser, 

men det förutsätter nytänkande 

och okonventionella metoder, 

säger Anna Palasmaa och Tuu-

la Åminne.   

Palasmaa och Åminne ord-

nar särskilda utbildningstill-

ställningar för lärarna. I till-

ställningarna deltar experter 

på identifikation och stöd av 

begåvade barn och ungdo-

mar. 

Anna Palasmaa 040 485 3305,  
anna.palasmaa@edu.loviisa.fi

Tuula Åminne 040 358 4802,  
tuula.aminne@edu.loviisa.fi

Individuell undervisning  
för begåvade elever

– Ett individuellt lärospår ökar elevens 
motivation, säger Anna Palasmaa.

HALSA
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Smidigt  
med eHälsan

AKTUELLT

Lovisa hälsocentrals tjänst 
eHälsan gör det smidigt att sköta 
ärenden. Patientuppgifterna är 
skyddade och ärendeskötseln 
sker med bankkoder.

VIA DEN ELEKTRONISKA tjänsten kan 

man göra icke-brådskande tidsbe-

ställningar, kommunicera med vård-

personalen samt ta emot påminnel-

ser, laboratoriesvar och anvisningar 

gällande fortsatt vård.

Användning av tjänsten förutsät-

ter att man fyller i en nätblankett.

– Tillsvidare ska blanketten skri-

vas ut och lämnas in på hälsocen-

tralen. Blanketten kan även fyllas i 

hos oss. Tjänsten utvecklas konstant 

och vi hoppas få så många användare 

som möjligt, säger avdelningssköta-

re Senja Kangas.

loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/ 
elektroniska-tjanster/

Avdelningsskötare Senja Kangas  
044 505 1978, senja.kangas@loviisa.fi

GLÖMDE DU 
INFLUENSAVACCINERINGEN? 
DU HINNER ÄNNU! 

Alla grundtrygghets- 
centralens tjänster i  
hälsocentralen
Förvaltningen och kundservicen inom Lo-

visa stads grundtrygghetscentral har nu 

koncentrerats till lokalerna i hälsocentralen.

– Det blir lättare att uträtta ärenden när 

alla tjänster finns under samma tak, berät-

tar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Familjecentralens nya lokaler finns på andra 
våningen i hälsocentralen. Till Familjecentralen 
kommer man via dörr C1.

Också grundtrygghetscentralens förvaltning har 
flyttat till andra våningen i hälsocentralen, in går 
man via dörr C2.

Fysioterapiavdelningen har sina nya lokaler i 
hälsocentralens bottenvåning. Ingång från inner-
gården, dörr C1. 

Grundtrygghetscentralens adress är  
Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa.

Nattvård av barn
Lovisa har sedan september 2018 erbjudit natt- 
och helgvård av barn. Småbarnsomsorgen dyg-
net runt betjänar familjer där föräldrarna arbetar 
inom exempelvis vården, räddnings- eller polis- 
väsendet, restaurangbranschen eller industrin. 

För närvarande är natt- och veckoslutsvår-
den koncentrerad till den tvåspråkiga gruppen 
Blåbären i Forsby daghem. 

– Forsby daghem erbjuder de bästa förhål-
landen för vård dygnet runt. I stadens framtids-
planer finns ett nytt daghem med skiftesvård 
nära Lovisa centrum, säger t.f. chefen för små-
barnspedagogik Sofia Hoff.

T.f. chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff 
044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi

Lovisa behöver nya stödfamiljer. Alla familjer med 
stabil livssituation och fungerande människorelationer 
lämpar sig för uppgiften.

Till stödfamiljens uppgifter hör att dela vardagen och 
umgås med ett barn som behöver tid, värme och omsorg. 
Syftet är att ge barnet positiva upplevelser och minnen. 

Barnet tillbringar i allmänhet ett veckoslut i må-
naden hos sin stödfamilj. Uppgiften är sekretess-
belagd och familjerna får en ersättning för vården 
av barnet.

– Lovisa ordnar stödfamiljsutbildning med några 
års mellanrum. Den som redan har gått utbildningen 

är varmt välkommen att kontakta oss, säger social-
handledare Sari-Sisko Veppling.

Socialhandledare Sari-Sisko Veppling  
0440 555 923, sari-sisko.veppling@loviisa.fi.

Du hinner ännu få avgiftsfri vaccination 

Ö
stra Tullgatan

Ö
hm

ansgatan

mot säsonginfluensa via tidsbeställning.

MER INFORMATION

Intresserad av att bli stödfamilj?

A1

A2

C1 C2
D1

D2

A1
Seniortjänster
Rådgivning
A2
Hemsjukhus

C1
Familjecentralen/socialtjänster
Sjukhusets avdelning
Fysioterapi
Utdelning av vårdmaterial

C2
Vuxensocialarbete
Mental- och missbrukarvård
Handikappservice
Invandrartjänster
Grundtrygghetscentralens förvaltning
D1
Mottagning, brådskande fall
Laboratorium
Röntgen
Läkar- och vårdarmottagning
Munhälsovård
D2
Ambulans
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För vissa människor är influensa en  
allvarlig sjukdom
Influensa är inte detsamma som förkylning. Hos friska personer i arbets-
för ålder ger influensa vanligen hög feber, men kan botas hemma. En del 
människor har dock förhöjd risk att få svåra symtom. Svår influensa slår 
till kraftigt, försätter snabbt den drabbade i dåligt skick och kan kräva 
sjukhusvård.  

Influensa kan leda till lunginflammation. Influensavirus skadar också 
slemhinnorna så att bakterier kommer åt att orsaka följdsjukdomar, 
bland annat öroninflammation, luftrörskatarr och bihåleinflammation.   

Vem får gratis influensavaccin?
• Personer som fyllt 65 år. Personer som fyllt 65 år löper stor risk att 

insjukna i allvarlig säsongsinfluensa och dess följdsjukdomar. Det 
lönar sig även för friska personer som är i gott skick att ta vaccinet, 
eftersom risken att insjukna ökar med åldern.

• Personer i åldern 3–-64 år som tillhör en riskgrupp på grund av sjuk-
dom. Risken att insjukna i svår influensa är störst hos personer med 
en underliggande sjukdom, till exempel kronisk hjärt- eller lungsjuk-
dom, diabetes eller njursvikt. Influensa kan också leda till att den un-
derliggande sjukdomen förvärras och funktionsförmågan försämras.

• Gravida kvinnor. Risken för svår influensa ökar när graviditeten fram-
skrider. Om den blivande mamman dessutom har någon underlig-
gande sjukdom, femdubblas risken. Det vaccin mamman får under 
den sista trimestern ger barnet ett avsevärt skydd under de första 
levnadsmånaderna.

• Alla barn i åldern 6–35 månader. Influensa är vanligt bland små barn: 
vart femte barn under tre år drabbas årligen av influensa. Många av 
de barn som insjuknar i influensa får också en följdsjukdom, vanligast 
är öroninflammation och lunginflammation. Småbarn är också effek-
tiva smittspridare.

• Närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa. 
Vaccinet förebygger nedsmittning, och därför skyddar vaccinationen 
förutom den vaccinerade också dennes familjemedlemmar och 
andra närstående.

• Social- och hälsovårdspersonalen och personalen inom läkemedels-
försörjningen. Vaccination av personalen skyddar både personalen 
själv och även patienterna och klienterna mot influensa.

• Värnpliktiga som inträder i beväringstjänst.

Skydda dig själv och dina närmaste 
mot influensa – vaccinera dig!

TA VACCIN! 
–Motverka influensan

Influensa är en luftvägsinflammation som 
orsakas av virus. Influensa sprids lätt genom 
droppsmitta eller beröring.   

Influensa har följande symtom

• snabbt stigande hög feber

• kraftiga muskelsmärtor

• frossbrytningar

• trötthet

• huvudvärk

• illamående

• svår hosta.

Eftersom influensa är en virussjukdom, hjälper 
inte antibiotika.

ÅRETS VACCIN är effektivare än förr. Vaccinet behöver två 

veckor för att ge skydd. Om du insjuknar i influensa trots 

att du har fått vaccinet är symtomen i allmänhet lindrigare 

och kortvarigare än om du inte har blivit vaccinerad.

– Inget vaccin ger hundraprocentigt skydd, men årets 

influensavaccin är effektivare än fjolårets. I Lovisa är vacci-

nationsskyddet mycket gott, säger avdelningsskötare Senja 

Kangas.

Personer över 65 år, barn mellan sex månader och sex 

år, gravida, anhöriga till personer som tillhör en riskgrupp, 

personer som inleder sin militärtjänstgöring samt perso-

ner som på grund av sjukdom eller vård tillhör en risk-

grupp är berättigade till avgiftsfri vaccinering.

Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa 
Tidsbeställning: 019 505 1300 vardagar kl. 8–16 

 OCH  
BARN

HALSA

loviisa.fi/sv/meddelanden/skolning-for-stodfamiljer-i-lovisa/
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MED UNDANTAG för viss slutbearbetning 

är förbättringen av Strandvägens 

norra del klar i slutet av november. 

Det återstående arbetet görs under 

våren.

– Strandvägens norra del blir li-

kadan som den södra som byggdes 

2017. Cykelvägen och trottoaren se-

pareras av en kant och längs vägen 

finns parkeringsfickor. I korsningen 

mellan Strandvägen och Långgränd 

finns en upphöjd trafikdelare. Vat-

ten- och avloppsrören i området 

förnyades redan i somras, säger 

chefen för samhällsteknik Markus 

Lindroos. 

FORTSÄTTNING FÖLJER 

Följande stora förbättringsprojekt i 

centrumområdet gäller vägavsnittet 

mellan Saltbodtorget och Rådhustor-

get. Längs Drottninggatan saneras 

vatten- och avloppsnätet och därtill 

görs omfattande gatuarbeten. Arbetet 

inleds sannolikt under vårvintern. 

Enligt stadens preliminära planer 

breddas gångområdet utanför köp-

centret Gallerian.

STRANDVÄGEN 
NÄSTAN  
KLAR

Cykelvägsavsnitten längs Valkomvägen är färdiga. Det ena avsnittet 
finns i Valkom och det andra löper från korsningen mellan Antbyvä-
gen och Solviksvägen till Helsingforsvägen. 

Gång- och cykelvägen är finansierad av NTM-centralen i Nyland.
Det långa åkeravsnittet i Räfsby är utan gång- och cykelväg tillsvidare.

Valkomvägen fick två nya 
avsnitt för lätt trafik 

Gång- och cykelvägar i Forsby
Forsby har fått nya gång- och cykelvägar mellan Kullby och Skolbacken 
samt längs en del av Gamla Viborgsvägen. Vägarna ökar trafiksäkerhe-
ten för bland annat skolelever. 

– Nästa år byggs en gång- och cykelväg fram till Jorvasanslutningen 
vid väg 170, säger chefen för samhällsteknik Markus Lindroos. 

Lovisa lanserar i januari 2019 två trafikförsök med vilka man förbättrar mobili-
tetstjänsterna i byarna och glesbygden. Samtidigt minskar behovet att använda 
privatbil. I båda försöken används en mobilapplikation för att beställa och betala en 
skjuts. Försöken varar ungefär ett halvt år.

Byaskjussen testas i anslutningstrafiken för motorvägen på vardagsmorgnarna 
och -kvällarna. Lovisa testar anslutningsförbindelserna till bussar mellan Hel-
singfors och Kotka från Liljendal till Gammelsbys snabbturshållplatser. På så sätt 
betjänar Byaskjussen särskilt pendeltrafik.

Försöket Byaskjussen tas i bruk utöver Lovisa också i Borgå. Byaskjussen är 
en del av utvecklingsprojektet för regionala mobilitetstjänster som finansieras av 
Sitra. I projektet provar man på nya sätt att organisera mobilitetstjänster på glesare 
bebodda områden. I försöket sammanlänkas transporter som samhället stöder och 
privatpersoners mobilitetsbehov.

HOBBYBUSSEN FÖR UNGA
Hobbybussen är planerad särskilt för att föra unga till hobbyer på kvällarna. Skjut-
sen är dock öppen för andra som vill resa från byarna till centrumet. Skjutsar pla-
neras från Tessjö och Forsby till Lovisa centrum och tillbaka. Bakom Hobbybussen 
ligger statsunderstöd för mobilitetsstyrning som har beviljats staden.

Mer information om båda trafikförsöken ges vid årsskiftet.

PROVA BYASKJUSSEN 
ELLER HOBBYBUSSEN

Skiss av det breddade gångområdet på Drottninggatan.

TRAFIK
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BRA ATT VETA 

NAVIGATORN LOVISAS populära yrkeskväl-

lar för ungdomar fortsätter i december 

och januari. 

Tisdagen den 4 december står Fortum 

i tur. Företaget presenteras av Lovisa 

kraftverks biträdande direktör Thomas 

Buddas, arbetssäkerhets- och miljöchef 

Joni Niiranen och direktör Ingela Ulf-

ves, som ansvarar för Fortums placerar- 

relationer och ekonomikommunika-

tion. 

Tisdagen den 18 december får del-

tagarna bekanta sig med branscherna 

metall, el och VVS. Branscherna pre-

senteras av bland annat VVS-ingenjör 

Mikael Nystedt samt Daniel Tikander 

och Wille Törnqvist från företaget  

Steel Works.

Torsdagen den 10 januari 2019 får 

yrkeskvällen besök av en kosmetolog, 

en frisör och en fotvårdare.  

En vecka senare, 17 januari, in-

tas scenen av restaurangbranschen.  

Yrkeskvällen besöks av kocken Kris-

tian Vuojärvi, hovmästaren och ser-

vitören Sam Grönstrand och Annika 

Fellman, cateringföretagare. 

När de kreativa branscherna pre-

senterar sig den 24 januari berättar 

kompositör Markus Fagerudd om 

musikens fascinerande värld. I yrkes- 

kvällen deltar även en skådespelare 

och en kulturproducent. 

Det detaljerade programmet meddelas senare.

Navigatorn finns i centrala Lovisa på adressen 
Drottninggatan 18 (CoWork Lovisa, nedre plan).

Instagram: @ohjaamoloviisa 
Facebook: @OhjaamoLoviisa
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Lovisa stad tar vid årsskiftet i bruk fastighetsspe-
cifika dagvattenavgifter. Dagvattenkostnaderna har 
hittills täckts av skattemedel och avloppsavgifter. 

– Förändringen baserar sig på revideringen av 

markanvändnings- och bygglagen och lagen om 
vattentjänster. Enligt lagarna flyttas ansvaret för 
hantering av dagvatten inom detaljplaneområden 
till kommunerna, säger direktören för Affärsverket 
Lovisa vatten Markku Paakkarinen.   

Fastighetstypen avgör avgiftens storlek. För 
ett medelstort småhus eller parhus är årsavgiften 
47 euro. 

DAGVATTENAVGIFTER
I BRUK

Lovisa deltar i tjänsten Vapaaehtoistyö.fi i vilken olika 
organisationer och samfund berättar om möjligheter-
na till frivilligarbete. Den som är intresserad av frivil-
ligarbete kan anmäla sitt intresse via nättjänsten. 

Tjänsten är lätt att använda och dörren står öppen 
för människor i alla åldrar.

– Volontärarbetet kan vara av engångsnatur och 

handla om exempelvis hundrastning eller kaffekokning 
på en julfest, säger välfärdskoordinator Päivi Heikkilä. 

Meningen är att främja och stimulera kommun- 
invånarnas aktivitet och samhörighet. 

Enligt Päivi Heikkilä kan föreningarna effektivera 
sin medlemsrekrytering och erbjuda sina medlemmar 
nya verksamhetsformer genom frivilligarbetet.

Välfärdskoordinator Päivi Heikkilä 
0440 555 882, paivi.heikkila@loviisa.fi
vapaaehtoistyö.fi

INTRESSERAD AV 
FRIVILLIGARBETE?

Hyr en  
elbil  
av staden

LOVISA STADS sex elbilar av modellen Re-

nault Zoe kan hyras av vem som helst 

via mobilapplikationen OP Yhteisauto. 

Timhyran under de sex första timmar-

na är 8 euro. Från den sjunde till den 

trettonde timmen är timhyran 5 euro 

och därefter är den 3 euro.

Under vintern står bilarna på Man-

nerheimgatan 4 i ändan av Rådhuset. 

Bilarna returneras till samma ställe 

där de har avhämtats. Bilbatteriet kan 

laddas på vilken avgiftsbelagd ladd-

ningsstolpe som helst under färden. 

Laddningen från en medelsnabb ladd-

ningsautomat räcker 2–3 timmar.
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NAVIGATORNS  
YRKESKVÄLLAR  

FORTSÄTTER

En modern arbetslokal för skarpa tankar.  
COWORKLOVIISA.FI     DROTTNINGGATAN 18  

Lovisa erbjuder dig gratis 
en modern arbetslokal 
med fiberanslutning i 
centrum fram till den 

6.1.2019!

Du kan arbeta när du vill mellan 
klockan 6–24, alla dagar i veckan. 

Du kommer in i lokalen med din 
smarttelefon via webbplatsen 

flextila.com. Närmare anvisning-
ar finns på dörren till CoWork.

Låter det här lovande?  
Kom och bekanta dig med 

lokalen!

loviisa.fi/sv/elbilar

:

:
:

Dagvattenavgifterna per år, 2019– 

Litet Medelstort Stort Mycket stort 

Små- och parhus 47 e 47 e 47 e 70,5 e

Radhus 141 e 212 e 317 e 476 e

Flervåningshus 188 e 282 e 423 e 435 e

Liten fastighet: under 2 000 m2 

Medelstor fastighet: 2 000–5 000 m2 

Stor fastighet: 5 000–10 000 m2 

Mycket stor fastighet: över  10 000 m2

Affärsverket Lovisa 
Vatten till nya lokaler
Affärsverket Lovisa Vattens nya servicekontor lig-
ger på Chiewitzgatan 14. Också vattenaffärsverkets 
all annan verksamhet i stadsområdet har flyttats 
under samma tak.

–  Det här förbättrar våra tjänster. Tidigare har vi 
varit splittrade på flera olika ställen, berättar direk-
tören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen.

Servicekontoret är öppet på vardagarna kl. 
9–12 och 13–15. Vattenmätarens mätarställning 
kan anmälas per telefon 019 555 225 eller genom 
att skicka e-post till adressen  
vesilaskutus@loviisa.fi.

Webbplatsen hittar du på adressen:
https://www.loviisa.fi/vesiliikelaitos/sv/framsida/

Du dar!  

Jobbar du pa 

distans?

behover du 

sporadiskt

arbetsbord?

INFO

MER INFORMATION
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Familjelivet i skick

Perheneuvonta palvelee
Loviisan kaupungin perheneuvonnan palvelut on tarkoitettu 0–18-vuotiaille lapsille, 
nuorille ja heidän perheilleen. 

Perheneuvontaan voit olla yhteydessä, jos
• haluat keskustella lapsen kasvatuksesta tai vanhemmuudesta
• sinulla on huoli lapsesta tai hänen tunne-elämästään
• lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa
• perheessä on vaikeita elämäntilanteita ja se tarvitsee tukea

Perheneuvonnan puhelinaika torstaisin klo 13-14 sekä 
maanantaisin klo 13-14 (vain psykologi).

Susanne Lindström
sosiaalityöntekijä 
040 774 6469, susanne.lindstrom@loviisa.fi

Tamás Gruborovics
psykologi
040 721 4468, tamas.gruborovics@loviisa.fi

Familjerådgivningen betjänar
Lovisa stads familjerådgivning är avsedd för familjer med 0-18-åriga 
barn och ungdomar.  

Vänd dig till familjerådgivningen om
• du vill diskutera uppfostran eller föräldraskap
• du är bekymrad över ditt barn eller ditt barns känsloliv
• ditt barn har problem på dagis, i skolan eller med kompisarna 
• din familj har problem och behöver stöd.

Familjerådgivningens telefontider torsdagar kl. 13–14 och  
måndagar kl. 13–14 (endast psykolog).

Susanne Lindström
socialarbetare  
040 774 6469, susanne.lindstrom@loviisa.fi

Tamás Gruborovics
psykolog
040 721 4468, tamas.gruborovics@loviisa.fi

Perheneuvonnan psykologina kohtaan 
lapsiperheitä, joissa on erilaisia ongelmia 
tai huolia. Pyrimme yhdessä hahmottamaan 
tilanteen moniulotteisesti ja löytämään 
ratkaisuja ongelmiin. Niin perheessä kuin 
futiksessakin tarvitaan joukkuehenkeä.”

Tamás Gruborovics on Loviisan kaupungin 
perheneuvonnan psykologi. Hän on 
menestynyt jalkapalloilija, joka on pelannut 
271 liigaottelua ja tehnyt niissä 68 maalia.

Som psykolog på familjerådgivningen träffar jag barnfamiljer med 
olika bekymmer. Vi strävar efter att analysera situationen tillsammans 
och finna fungerande lösningar på problemen. Laganda och teamarbete 
är a och o inom både familjer och fotbollslag, säger psykologen och 
fotbollsspelaren Tamás Gruborovics.

Tamás Gruborovics är psykolog på Lovisa stads familjerådgivning. Han 
är också en framgångsrik fotbollsspelare med 271 ligamatcher och 68 
ligamål i bagaget.

LISÄTIETOA MER INFORMATION


