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Tråddragaren
Nyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommun

Producera din
egen solel
Att installera solceller på en villa är i dag
enkelt och lönsamt. Både teknik och
regler har utvecklats, vilket gör att riskerna
är små och procedurerna enkla. Solceller
har rasat kraftigt i pris och är en långsiktigt
god investering för många villaägare –
även för dem som inte har ett tak i perfekt
söderläge.
Om du vill veta mer om dina förutsättningar kan du kontakta kommunens
energi- och klimatrådgivare.
Mer information
Energi- och klimatrådgivare
Jan-Ove Rickardsson
e-post jan-ove.rickardsson@gnosjo.se
telefon 0370-33 10 93

Gratis bygglov för villor
Gnosjö kommun ser positivt på ett ökat bostadsbyggande och har därför valt att
göra en insats för den eller de som går i byggtankar. Kommunstyrelsen i Gnosjö
kommun har beslutat att bygglovsavgiften för nybyggnation av en- och tvåfamiljshus
ska vara gratis. Beslutet sträcker sig fram till utgången av 2018. I samma kostnadsfria bygglov inkluderas även garage som byggs till huset. Bygglovsavgiften täcker all
handläggning av lovet, arbetsplatsbesök och samrådsmöten.
Välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du går i byggtankar.
Förvaltningen ger dig råd och information. Boka gärna in en tid i förväg per telefon,
0370-33 10 18 eller 33 10 46.
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All information om vad som händer, tider och platser hittar du på www.gnosjo.se/jarnbarardagen
Missa inte! På plats i centrum under Järnbärardagen finns:
Green Charge			
- utställning om elbilar		

Fastighetsnära insamling (FNI)			
- visning av nya sopkärl med sortering av avfall		

Fairtrade City
- information om Fairtrade

Alla verksamheter i Gnosjö kommun
har som mål att ge en god service till
invånarna och att erbjuda tjänster av
hög kvalitet. Det arbete som görs i
kommunen granskas bland annat av
SKL (Sveriges kommuner och landsting) eller av statliga myndigheter
som till exempel Skolinspektionen.
Sedan något år tillbaka har kommunen
dessutom beslutat sig för att ingå i
kvalitetsnätverket Kommunens kvalitet
i korthet (KKiK) som ger kommuner
möjlighet att jämföra sig och inspireras av varandras kvalitetsarbete. Med
start i detta nummer av Tråddragaren
kommer vi att presentera olika verksamheter i kommunen och visa hur
man jobbar med kvalitets- och förbättringsfrågor. Först ut är Gnosjöandans
kunskapscentrum (GKC).

En lektion i samhällskunskap för elever i årskurs 1 på gymnasiet. Läraren Ande

Målmedvetet kvalitetsarbete på Gno
Gnosjöandans kunskapscentrum
har sedan flera år tillbaka arbetat
målinriktat med att förbättra
verksamheten och höja kvalitén
i undervisningen. Att arbetet har
varit lyckat bekräftar bland annat
Skolinspektionens tillsyn.
För GKC:s del startade ett mer fokuserat
och långsiktigt kvalitetsarbete i samband
med Skolinspektionens besök på skolan
2010.
- Vi insåg då att vi gjorde mycket på
skolan, men att vi inte kände till vad var
och en gjorde. Vi konstaterade också att
kvalitetsarbete är inget man gör en termin,
utan det är något man måste ta ett helhetsgrepp om och jobba långsiktigt med,
säger Klas Boberg, gymnasiechef.
För att komma till rätta med de an-
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märkningar som Skolinspektionen hade,
valde GKC att börja arbeta med kvalitetssystemet Qualis. I arbetet engagerades
all personal, det vill säga både lärare och
rektorer. Tillsammans kom man fram till
vilka värderingar man ville stå för, vilka
behov av fortbildning som fanns och hur
man skulle lägga upp arbetet för att få
det att fungera över tid. Det var viktigt att
allt förbättringsarbete skulle ha en direkt
koppling till det som händer i klassrummen. Undervisning är GKC:s huvuduppgift och kvalitetsarbetet skulle därmed
fokusera på just undervisningen. Som
ett led i detta ändrades upplägget på de
gemensamma studiedagarna och utvalda
personalkonferenser på GKC.
Det första gemensamma utvecklingsområdet som personalen enades om var
språk. Det handlade inte enbart om äm-

nena svenska och engelska, utan om att
utveckla språket i alla ämnen. Satsningen
innebar en längre gemensam fortbildning
samt att lärarna hittade ett gemensamt
språk som de använder sinsemellan och
i mötet med eleverna. Genom att lyfta
språket till en ny nivå har eleverna fått en
utvecklad förståelse för de olika skolämnena.

Språk i alla ämnen
Lärarna har även under denna tid fått
diskutera tillsammans kring olika undervisningssituationer. Lärarna har fått visa
exempel på hur de har arbetat med att
omsätta ”Språk i alla ämnen” i klassrummet. Ena gången är det en lärare i historia
som ger ett exempel från sin undervisning,
en annan gång är det en lärare i matematik. På det här sättet skapas en öppenhet

ers Hansson är, tillsammans med övriga lärare och rektorer, engagerad i det utvecklings- och kvalitetsarbete som pågår på skolan.

osjöandans kunskapscentrum
för att utbyta tankar och idéer, och lärarna
kan i mycket större utsträckning ta hjälp
av varandra för att utvecklas. Det GKC
därefter har tittat närmare på är hur lärarna
kan arbeta med så kallad formativ undervisning. Formativ undervisning innebär att
lärarna fortlöpande gör bedömningar av
hur deras undervisning har fungerat och
vad eleverna har förstått.

Goda resultat i granskningar
- Det gemensamma kvalitetsarbetet har
skapat en tydlighet, och detta påpekar
även eleverna. De upplever att det finns en
tydlighet, de vet vad målen med skolarbetet är, och de känner att de har verktyg för
att nå målen, säger Klas Boberg.
Att GKC:s kvalitetssatsning har gett
resultat visar flera granskningar under
senare år. Skolinspektionen gjorde ett

nytt besök 2014 och hittade då inte en
enda punkt att anmärka på, något som
är mycket unikt bland landets gymnasieskolor. Skolan blev certifierad enligt
Qualis kvalitetssystem 2015, vilket är ett
kvitto på att verksamheten bedrivs med
hög kvalitet. Den senaste jämförelsen i
KKiK visade också att gymnasieeleverna
i Gnosjö kommun lyckas bra med sin
utbildning. 88 % av eleverna som bor i
Gnosjö kommun tar examen inom fyra
år efter att de slutat 9:an, vilket placerar
Gnosjö kommun bland de 25 % bästa
kommunerna i landet*. En undersökning
från SKL, kallad ”Öppna jämförelser”, placerar Gnosjö kommun som en av de 25
bästa kommunerna i landet när det gäller
ungdomars sysselsättning efter gymnasiet. När de undersökte vad ungdomar gör
två år efter sin gymnasieexamen visade

det sig att ungdomarna som växt upp i
Gnosjö kommun antingen hade arbete
eller studerade på en högskoleutbildning.
Jämfört med landets övriga kommuner var
det en mycket liten andel som inte hade
sysselsättning.
- För vår del handlar det om att inte stå
still, utan att jobba för ständiga förbättringar i vår verksamhet. På det sättet
jobbar vi även mot eleverna, och det gör
att de får självförtroende och steg för steg
kan ta sig mot målet, säger biträdande
rektorn Helena Gustavsson.

* Siffran avser alla elever som bor i kommunen, oavsett var de studerar. Merparten
går på GKC.
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I det nya insamlingssystemet har varje hushåll två tunnor. På så sätt finns
det utrymme att direkt vid hemmet sortera och återvinna all sorts avfall
som mat, förpackningar, batterier med mera.

Att återvinna material och ta vara på energi från
exempelvis matavfall är viktiga åtgärder ur miljösynpunkt.
Genom att gå tillsammans i ett kommunförbund kan
Gnosjö kommun tillsammans med Gislaveds, Värnamo
och Vaggeryds kommuner, införa ett insamlingssystem
som förenklar för invånaren och förhoppningsvis ökar
återvinningsgraden.

Nu blir det enklare att återvinna
material och spara på jordens resurser
Under slutet av 2018 kommer ett nytt
system för insamling av hushållsavfall
att införas i kommunen. Den nya insamlingsmodellen kallas FNI, ”fastighetsnära
insamling”, och innebär att utöver det
som redan idag samlas in som brännbart
restavfall, så ska även matrester, förpackningar och tidningar sorteras och samlas
upp i hushållens soptunnor. För att allt ska
få plats kommer varje hushåll ha två tunnor. Tunnorna kommer vara indelade i fyra
fack vardera. I de olika facken kan var och
en själv sortera matrester, förpackningar
av färgat och ofärgat glas, metall, papper,
plast, tidningar och restavfall. Det kommer
dessutom att vara möjligt att samla in
mindre mängder av småbatterier, elektronik samt ljuskällor. Detta innebär att du
som invånare inte längre behöver åka till
återvinningsstationerna för att återlämna
förpackningar.
- Det är viktigt ur miljösynpunkt att materialåtervinningen ökar. Även matavfall är
en viktig energiresurs och behöver komma
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in i kretsloppet. Kommunerna har krav på
sig från både nationell nivå och från EU
om att återvinningen ska öka på allt avfall.
På det här sättet tror vi att det blir enklare
för hushållen att källsortera sitt avfall, säger Michael Bucht, VA- och renhållningschef i Gnosjö kommun.

Stordriftsfördelar
Övergången till den nya insamlingsmodellen görs inte bara i Gnosjö kommun,
utan sker gemensamt i Gnosjö, Gislaved,
Vaggeryd och Värnamo kommuner. De fyra
kommunerna har beslutat sig för att bilda
ett så kallat kommunalförbund från och
med januari 2018. Det finns flera vinster
med denna samverkan, bland annat större
gemensamma resurser för att utveckla
avfallsverksamheten så att målen nås. Det
blir också storskalighetsfördelar när det
gäller administration, information, fjärrtransporter och upphandlingar. Att samverka
var en förutsättning för att kunna införa
det nya insamlingssystemet och syftet

med den nya organisationen är i grund
och botten att kunna erbjuda invånarna en
ökad service.
Det nya kommunalförbundet har fått
namnet SÅM (Samverkan Återvinning och
Miljö). Utöver insamling av hushållsavfall
ingår även återvinningscentralerna i organisationens ansvarsområde. Förbundet
kommer att ha sitt administrativa säte i
Vaggeryds kommun, med kontor i Skillingaryd, men personal kommer att finnas
på plats ute i verksamheterna i alla fyra
kommunerna.
För kommuninvånarna innebär det
fastighetsnära insamlingssystemet en
förenkling eftersom man inte längre behöver ta sig till en återvinningsstation för
att återvinna sina förpackningar. Samtidigt
innebär det nya systemet en något högre
kostnad, ca 60-80 kr mer per månad för
ett villahushåll.
Mer information om avfallshanteringen
finns på kommunens hemsida,
www.gnosjo.se

Sommarlovsaktiviteter för
barn och ungdomar
Alla kommuner i landet kan i år söka pengar från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor (MUCF) för att ordna kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet. Storleken på stödet baseras på hur många familjer med knappa resurser som
finns i respektive kommun. Syftet är att alla barn i åldern 6-15 år ska kunna ta del
av stimulerande och utvecklande aktiviteter under sommarledigheten.

Kommunen och olika föreningar anordnar aktiveteter
För Gnosjö kommuns del utgör det statliga stödet drygt 300 000 kr. Kommunens teknik- och fritidsförvaltning står bakom en majoritet av aktiviteterna, men
även olika föreningar och kommunens kultur- och utbildningsförvaltning har planerat flera spännande arrangemang. Några exempel på det som barnen kommer
kunna vara med på är fotbollsskola, sommarkollo, tv-spelskväll, Lisebergsresa,
dagläger, hajk, golf, höghöjdsbana och bowling.
För mer information om de olika aktiviteterna, se kommunens webbplats,
www.gnosjo.se. På startsidan finns en banner ”Sommarhäng 2017”. Här hittar du
information om kommunens aktiviteter och länkar till de aktiviteter som föreningarna anordnar.

Rekordår för
vandrarhemmet
2016 var ett riktigt toppenår för vandrarhemmet. Med över 3500 gästnätter var
det det bästa året sedan vandrarhemmet
öppnade 2005.
- Vandrarhemmet är inarbetat nu och
många uppskattar möjligheterna som finns
i området med att kunna bada, motionera
och äta, säger Björn Thorsson, hallföreståndare.
En bidragande orsak till att vandrarhemmet blev så pass välbesökt förra året var
troligtvis de olika fiberanläggningsarbetena som pågick i kommunen.
- En stor del av våra gäster är just personer som befinner sig här för att utföra
olika kortare arbetsuppdrag, säger Björn
Thorsson.
Även uthyrningen för i år ser lovande ut
för vandrarhemmet, men den når inte upp
till förra årets toppnotering.

Ändrade öppettider
i sommar
Simhallen

vecka 26-32
(26 juni-13 augusti)
måndag-fredag: kl 16.00-20.00

Gynnås
återvinningscentral

vecka 27-31 (3 juli-6 augusti)

14-18 augusti
Stängt för sommarstädning

måndag-fredag: kl 8.00-16.00
lördag: kl 9.00-13.00

Kommunhuset

Äldreguiden

måndag-torsdag: kl 8.00-15.00
fredag: kl 8.00-12.00

måndag-fredag: kl 8.00-10.00

vecka 28-31 (10 juli-6 augusti)

telefon 0370-33 13 60
1 juni-31 augusti
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Retroaktiv avgiftskontroll
Gnosjö kommun strävar efter att alla
familjer ska betala rätt avgift för förskola,
familjedaghem och fritidshem. Därför gör
vi årligen en avgiftskontroll. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den
som betalat för lite får en särskild räkning
att betala.
Avgiftskontrollen genomförs med drygt
två års eftersläpning, eftersom kommunen
behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2017
kontrollerar Gnosjö kommun de avgifter
för förskola, familjedaghem och fritidshem,

som betalades 2015.
Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur
mycket avgift vårdnadshavare betalat
under det aktuella året. Detta jämförs med
vad man borde ha betalat om man anmält
en månadsinkomst motsvarande den
taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi
tar också hänsyn till om man i efterhand
betalat eller fått tillbaka avgifter.

För mycket eller för lite
Visar det sig att de inkomstuppgifter
du lämnat till oss är lägre eller högre än

den faktiska inkomsten, innebär det att
kommunen i efterhand justerar avgiften för
2015.
Har du betalat för lite får du en faktura,
som ska betalas inom 30 dagar. Om
fakturan inte betalas inom angiven tid
skickas ärendet till inkasso. Om du inte
kan betala hela fakturan på en gång, finns
det möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan.
Har du betalat för mycket barnomsorgsavgift 2015 informeras du brevledes om
utbetalningsförfarandet.

Nytt kommunalråd
på plats

Omdiplomerad
som Fairtrade City

Kommunfullmäktige
beslutade den 30 mars
att utse Kristine Hästmark
(M) till nytt kommunalråd
och ordförande för kommunstyrelsen. Kristine som
är Gnosjö kommuns första
kvinnliga kommunalråd
tillträdde posten den 1 april
sedan partikollegan Arne
Ottosson gått i pension.
Kristine Hästmark lämnar
med detta sina uppdrag
som ordförande i kultur- och
utbildningsutskottet samt valnämnden.
- Jag ser fram emot det nya uppdraget och vill att vi
alla politiker ska samarbeta för kommunens bästa, säger
Kristine.

Gnosjö kommun har åter blivit omdiplomerade och uppfyller
kraven för att kunna kallas en Fairtrade City. Gnosjö kommun
blev en Fairtrade City redan i april 2008, och var då den tionde kommunen i landet som blev diplomerad. Varje år lämnas
en ansökan in som granskas för att se om kommunen fortfarande håller de krav som ställs på en Fairtrade City. Fairtrade
City innebär bland annat att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk
upphandling samt
ett aktivt informationsarbete. Genom
att välja Fairtrademärkta produkter
bidrar man till
bättre arbets- och
levnadsvillkor för
odlare och anställda
i utvecklingsländer.

Tråddragaren

ges ut av Gnosjö kommun och kommer ut fyra gånger om året.

Ansvarig utgivare: 		
		
Anna Engström
				
anna.engstrom@gnosjo.se		
		

Redaktör:				
Karin Bengtsson 				
karin.bengtsson@gnosjo.se		

Mer information:		
Telefon 0370-33 10 00
Webbplats www.gnosjo.se

Vik här

Öppettider på
biblioteken i sommar
Gnosjö bibliotek
Torsdag 22 juni öppet 10.00-13.00
Fredag 23 juni (midsommarafton) stängt

KULTURPROGRAM

Vecka 26 – 33 (26/6 – 18/8):
Måndag		
13.00-18.00
Tisdag		
10.00-13.00
Onsdag		
13.00-18.00
Torsdag		
13.00-18.00
Fredag		
10.00-13.00
Du som har ett mer-öppetkort kan besöka Gnosjö
bibliotek kl 07-22 alla dagar i sommar!

Hillerstorps bibliotek
Följande öppettider gäller till och med vecka 25:
Måndag 		
8.00-12.00 och 16.00-18.00
Onsdag		
8.00-12.00
Torsdag		
8.00-12.00 och 16.00-18.00
Torsdag 22 juni stängt
Stängt vecka 26-33 (26/6 – 18/8)

Åsenhöga bibliotek
Följande öppettider gäller till och med vecka 24:
Tisdag		
9.00-12.00

juni - augusti 2017

Stängt vecka 25-33 (19/6 – 18/8)

Glad sommar önskar
bibliotekspersonalen och kultursekreteraren!

Vik här

Med reservation för ändringar. Den senaste informationen
hittar du alltid på: www.visitgnosjo.se och www.gnosjo.se

Vik här
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Fredag 2 juni
Grodan blir glad – barnteater utomhus
Grodan blir ängslig när han förstår att det finns så mycket
han inte kan. Men Grodan ger inte upp så lätt! En musikalisk
berättelse med Teater Pellerin, fritt efter Max Velthuijs barnbok.
Fri entré.
Tid: 15.30 och 17.00
Plats: Bäckadalsparken vid Konsum/Coop, Gnosjö. Ta med egen
filt att sitta på. Vid dåligt väder Månsidan, Gnosjö bibliotek.

Torsdag 24 augusti
Sagoläsning
Tid: 10.00
Plats: Hillerstorps bibliotek

Tema: hem
Lördag 26 augusti
bygd
Samhällsvandring i Åsenhöga
Vi får veta mer om några specifika platser i Åsenhöga. Samling
vid Hembygdsparken.
Tid: 15.00
Plats: Hembygdsparken, Åsenhöga
Medarr: Åsenhöga hembygdsförening

Torsdag 15 juni
Vernissage Kulturklubben
Kulturklubben för barn mellan 9-13 år har träffats på torsdagar
under vårterminen. Nu visar de sin utställning. Vi bjuder på
förfriskningar.
Tid: 17.30-19.00
Plats: Gnosjö bibliotek

Tema: hem
Söndag 27 augusti
bygd
Samhällsvandring i Gnosjö
Birgitta Johannesson guidar oss och berättar om Gnosjös äldre
bebyggelse. Samling vid järnvägsstationens parkering.
Tid: 15.00
Plats: Järnvägsstationen
Medarr: Gnosjö hembygdsförening

Gillar du att läsa?
19 juni – 20 augusti
Sommarlovsläsning
Hej alla barn! Läs en bok och
skriv eller rita en recension
av boken, lämna in den till
biblioteket så deltar du i
utlottning av fina priser.
Plats: Alla bibliotek

Måndag 28 augusti
Bokcirkel
Uppstart för höstens bokcirkel.
Tid: 17.00 - 18.00
Plats: Gnosjö bibliotek
Medarr: Folkuniversitetet
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Fredagar vecka 26 - vecka 33
Sagoläsning
Varje fredag mellan vecka 26 och 33 blir
det sagoläsning på Gnosjö bibliotek.

Kulturstipendiet 2017

30/6 somaliska
7/7 svenska
14/7 svenska
21/7 svenska
28/7 arabiska
4/8 svenska
11/8 svenska

Vem eller vilka tycker du ska få Gnosjö Kommuns
kulturstipendium 2017?
Kulturstipendiet är på 10 000 kr och delas ut som
stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom
skilda konstnärliga och kulturella områden till personer
som gjort en god insats. Medlen kan även sökas av
studerande inom kulturområdet.

Välkomna alla barn!
Tid: 10.15
Plats: Gnosjö bibliotek

Kulturstipendiet tilldelas personer som är födda eller
bosatta inom kommunen eller som på annat sätt
har särskild anknytning till kommunen. Kultur- och
utbildningsutskottet beslutar om vem eller vilka som ska
få kulturstipendiet.
Skicka in din ansökan eller förslag på stipendiat till:

UTSTÄLLNINGAR

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö,
eller e-post: ku@gnosjo.se

Gnosjö bibliotek
12 juni – 11 augusti
Kulturklubben
Kulturklubben för barn mellan 9-13 år har träffats på
torsdagar under vårterminen. Nu visar de sina verk!

Senast den 30 september 2017.

14 augusti - 15 september
Tema: hem
bygd
Fotografier – Sven Magnusson
Fotografen Sven Magnusson visar urval ur sin stora
samling fotografier från Gnosjö, Hillerstorp, Kulltorp och
Nissafors mellan åren 1984-1998.

Vik här

Här hittar du de evenemang som Gnosjö kommun arrangerar under
sommaren, med reservation för ändringar. Besök gärna www.visitgnosjo.
se, där hittar du alltid den senaste informationen. Där hittar du även
evenemang från våra lokala föreningar och organisationer.

