
Tänkte att det kanske är bättre att det följer med kallelsen ut så vet alla var de har fått frågan 
ifrån.  
 

Med vänlig hälsning 
Henrik Tvarnö 
Kommunstyrelsens ordförande/Kommunalråd 
Socialdemokraterna 
Telefon: 0383-97179, 073-335 90 62 
E-post: henrik.tvarno@vetlanda.se 
Besöksadress: Stadshuset 
Postadress: 574 80 Vetlanda 
vetlanda.se 

 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: Tessan Jigfjord <tessan.jigfjord@missingpeople.se> 
Datum: 21 november 2021 15:12:19 CET 
Till: Henrik Tvarnö <Henrik.Tvarno@vetlanda.se> 
Ämne: Fråga att ta med till ert nästa möte med Jönköpings kommuner. 

  
Hej Henrik  

Jag, eller rättare sagt Missing People Jönköpings ledningsgrupp har en fråga som vi gärna vill att du 
tar med dig till ert nästa möte, då ni träffas ifrån alla kommuner.  

Vi kommer att bli sponsrade med en VW Crafter nästa år, men vårt stora problem är då att 
fordonsskatten är på cirka 20-22 000 kr/år och det är något vi själva måste betala i Jönköping, det går 
inte centralt. 

Vi vill gärna ställa frågan till er kommuner, om ni har möjlighet att hjälpa oss med den? 

Det skulle bli cirka 1700 kr/kommun per år och vi kommer troligtvis att skriva ett avtal på 3 år med 
Atteviks, kan ni det så vore vi väldigt tacksamma, då det tar lång tid för oss att jaga sponsorer till det.  

Det är ju trots allt Jönköpings läns kommuners invånare som vi engagerar oss i vid försvinnanden.  

Du får som sagt, jättegärna ta med dig frågan till ert nästa möte och meddela mig ert beslut.  

Vi får väl ta det här istället för att fixa en anställning åt mig som vi pratade om tidigare, för det är nog 
och förblir en önsketänkande.  

Ser fram emot tills jag får komma och presentera oss och vår organisation för er. 

  

  

Ha det bäst ! 
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Tessan Jigfjord / Verksamhetsledare Jönköping   
tessan.jigfjord@missingpeople.se / 070-555 09 05 
  

    

                 
  
Arenavägen 29, 121 77 Johanneshov   
Alla personuppgifter som inkommer till och/eller samlas in av oss via e-post, personliga kontakter, webbformulär, behandlas i våra system i 
enlighet med Dataskyddsförordningen. Beroende på vilken typ av insamling och behandling av personuppgifter, så baseras vår behandling 

en eller flera av nedan angivna lagliga grunder:  
att du har lämnat samtycke till vår behandling  
att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal, eller motsvarande, i vilket du och/eller 
den organisation du representerar är part  
att behandlingen är nödvändig för att skydda grundläggande intressen för dig eller tredje part  
att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Missing People Sweden:s berättigade 
intresse, som vi bedömer väger tyngre än dina berättigade intressen 
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