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Brevet hemifrån
Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Vid invigningen den 21 september kom 700-800 personer till skateparken. Även om alla besökarna inte hade med sig en skateboard, så blev ändå ganska trångt.

Nu är skateparken vid Bäckaskolan klar
I mitten av juni påbörjades arbetet med
att bygga en skatepark på grusplanen
nedanför Bäckaskolans högstadium.
Önskemålet om en skatepark kom från
ungdomar i kommunen, inte minst från
den aktiva skateföreningen Pangcake.
Med hjälp av projektet ”Attraktiva
Gnosjö och Hillerstorp” stod parken
klar den 21 september.
Byggandet av skateparken finansieras till
stora delar av Allmänna arvsfonden*. I april
beslutade fonden att sätta 1,9 miljoner
kronor till parken. Önskemålet om en
skatepark fångades upp av näringslivets
projekt ”Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp”.
Skateprojektet har drivits av Gnosjöandans näringsliv i nära samarbete med
Gnosjö kommun och Pangcake. Även
handbollsklubben HG69 har varit aktiva i
bygget och har fått 175 000 kr från Smålandsidrotten att satsa på barn och ungdo-

mar. Pengarna gick direkt till skateparken.
Medel till parken har också kommit från
Lions i Gnosjö som donerat 50 000 kr.

Tro på sin idé
- Att skateparken blev verklighet visar
på ett fantastiskt engagemang från ungdomarna, och att man ska våga tro på sin
idé. Parken kunde byggas med hjälp av
Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp, och det
ser jag som ett framtida inslag av att vi alla
behöver verka, inspirera och se möjligheterna för vår utveckling av kommunen,
säger Nicklas Huuva, allmänna utskottets
ordförande.
Parken ligger på en del av grusplanen
utmed Järnvägsgatan i Gnosjö, närmast
Willys. I mitten av juni började markarbetet
och den 21 september stod den klar. Utformningen är tänkt att likna en stadsmiljö.
Den bjuder på liknande hinder som dyker
upp om man skatar i en urban miljö, så

kallad ”street”-skating.
Efter premiären har lovorden haglat över
parken. Bland annat tycker skateprofilen
John Magnusson att ”ni har en av de bästa
bowlerna i Sverige. Parken är väl värd ett
besök!”

Ljus framtid
Skateparken är redan välbesökt. Varje
dag och långt in på kvällen är det aktivitet i
parken. Den egna facebooksidan ”Gnosjö
Skatepark” har snabbt gått upp i närmare
700 likes. Kommunens ungdomar fick sin
önskan uppfylld och många får njuta av
resultatet. Gnosjö har fått ett nytt modernt
minnesmärke att stoltsera med!
* Allmänna arvsfonden får pengar från dödsbon där
det inte finns någon arvinge. Fonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och
personer med funktionsnedsättning och skateparken i
Gnosjö är helt i linje med fondens ambitioner.

Gnosjö - här är det
bäst att bo!

I ett naturgym kan man till exempel lyfta stockar, göra sit-ups eller göra övningar med sin egen kroppsvikt
som motstånd. (Bilden visar ett gym som liknar det som ska byggas i Töllstorp.)

Naturgym på gång vid
Töllstorpshallen
Ett nytt utegym har börjat byggas i
anslutning till Töllstorpshallen.
Utegym, eller naturgym, är en trend som
har kommit starkt de senaste åren. Under
sommarhalvåret vill man kanske inte gå
inomhus för att träna, då kan man istället
göra övningarna ute i naturen. För den

som löptränar är gymmet också ett bra
komplement. När man har sprungit färdigt
sin runda runt Töllstorpssjön kan man avsluta med några styrkeövningar i gymmet.
- Vi har inspirerats av liknande anläggningar
ute i landet. Det blir ett bygge som vi gör
på egen hand med start nu under hösten,
säger Björn Thorsson, hallföreståndare.

Representanter för de fem fotbollsklubbarna i kommunen
tågade in med sina klubbflaggor. Därefter blev planen officiellt
invigd genom traditionsenlig bandklippning.

Konstgräsplanen invigd
Lördagen den 5 oktober var det
invigning av den nya konstgräsplanen
i Gnosjö. Fullt med folk var på plats i
Töllstorp.
Planen har kommit till efter önskemål från
fotbollsklubbarna i kommunen. Den ger
möjlighet till att spela på gräs året om.
Under invigningsceremonin var alla fem
klubbarna representerade. Efter bandklippningen spelades en premiärmatch
på konstgräset. De två lagen som möttes
bestod av en mix av personer från alla
klubbarna, både gamla och unga, tjejer

och killar. Därefter blev det två matcher
mellan Gnosjö IF:s och Hillerstorps Goif:s
unga spelare. I den ena matchen möttes
flickor -02 och i den andra pojkar -05.
Invigningstalare var allmänna utskottets
ordförande Nicklas Huuva, och konferencier och matchspeaker var Jonny Enocsson. Gnosjö brassband underhöll med
musik inför och under invigningen.
Konstgräsplanen är placerad närmast
GKC, där det tidigare låg en grusplan.
Konstgräsytan är i storlek som en elvamannaplan, men det går också att dela
upp den i två sjumannaplaner.

I tidningen Fokus nummer som kom ut
den 17 maj jämförs landets kommuner
utifrån 43 olika statistikuppgifter. Gnosjö
kommun får en topp-placering i undersökningen, som en av de kommuner i landet
som det är bäst att bo i. Gnosjö hamnar
på en niondeplats. På plats ett till tre ligger stockholmsgrannarna Solna, Nacka
och Lidingö.
Det är bland annat den höga lärartätheten, den väl fungerande hemtjänsten,
de låga antalen anmälda brott, de låga
ohälsotalen och det goda företagsklimatet
som gör att Gnosjö hamnar i topp.

Ny webbplats för
Gnosjöandan
Den första november är det premiär för
en ny hemsida, www.gnosjoandan.se.
Hemsidan bygger på att den som vill
ska dela med sig av sina erfarenheter
om Gnosjöandan.
Gnosjöandan.se ska bli en interaktiv sida,
där besökare kan lämna tips/information
eller färdigt material för att visa vad Gnosjöandan har varit och vad den är idag. På
hemsidan kommer det finnas möjlighet att
bidra själv genom formulär. Det kommer
även att öppnas en facebookgrupp med
samma namn, där man kan lämna tankar
och funderingar. Via facebook kommer
man även att kunna följa olika ambassadörer, som delar med sig av sin vardag och
hur de berörs av Gnosjöandan.
En av de tidigt involverade i arbetet
är Sara Brodin Söderlund från Grodd
Reklam AB i Gnosjö:
- Gnosjöandan har varit påtaglig för mig
på många olika sätt sedan jag flyttade till
Gnosjö från Göteborg för 12 år sedan.
Det känns angeläget att skapa en plattform för vår berömda anda, en ingång till
dagens Gnosjö, som samtidigt delar med
sig av myter och historier. Jag hoppas att
www.gnosjoandan.se blir en använd och
välbesökt väg in till att lära känna Gnosjöandan både för människor långt härifrån
och för oss som bor och lever här.
En annan röst om tankarna med sidan
är Karl Lindow näringslivsutvecklare på
Gnosjö kommun:
- Gnosjoandan.se är för mig en sida där
man på ett enkelt sätt kan få en överblick
över vad Gnosjöandan har varit och vad
den är idag. Att sidan är dynamisk och
styrs gemensamt av alla de som lever
andan gör den stark.

Erik Johansson blev
Formel Renault 1.6-mästare 2013!

Utomordentlig prestation av Gnosjö-killen, Erik Johansson!
Efter en dramatisk avslutning på Mantorp Park kunde Erik Johansson från
Gnosjö kliva upp på pallen som den förste mästaren i Formel Renault 1,6.
Det här var i slutet av september. Erik har under 2013 kört hem totalt fyra
segrar och 11 pallplatser. Han belönades bland annat med en splitter ny Renault Clio för sina framgångar.

Töaparken - en lekplats att inspireras av
I våras fick Pernilla Karlsson,
som representant för Törestorps
samhällsförening, åka till Stockholm
och konferensen ”Framtidens
lekplatser” för att berätta om
lekplatsen i Törestorp. Konferensen
är årligen återkommande och riktar
sig bland annat till kommunala
”lekplatsplanerare”.
Lekplatsen i Törestorp, Töaparken, stod
färdig för ett år sedan. Den kom till genom
ett engagemang från samhällsföreningen
i Törestorp, och med hjälp av finansiering
från bland annat Leader västra Småland
(landsbygdsutveckling). Lekplatsen är tillgänglig för alla, även för barn med någon
form av funktionsnedsättning.
- Vi har inte krånglat till det och köpt
speciella handikappanpassade lekattraktioner, utan vi har tänkt till på varje sak.

Man kan handikappanpassa så mycket
att man glömmer bort syftet: ”att leka”.
De funktionsnedsatta barnen vill ju vara
och leka där alla andra barn är och leker.
Och de vuxna, föräldrar och närstående
med funktionsnedsättning, vill ju också
kunna vara med sina barn och leka på ett
tillgängligt sätt, säger Pernilla Karlsson.
Törestorps samhällsförening var en av
fem inbjudna praktikfall under lekplatskonferensen. Bland de övriga inspirationsexemplen fanns bland annat Köpenhamns
kommun och Malmö stad.
- Åhörarna verkade intresserade och
nyfikna på vårt arbete och jag fick mycket
frågor efteråt, säger Pernilla.
Töaparken ligger utmed Österskogsvägen i Törestorp. Utöver lekparken med
klätterställning, linbana, gungor och
rutschbana, finns här även en skridskorink
och basketplan. Här finns även en vol-

Töaparken i Törestorp är en populär lekplats som
lockar familjer från när och fjärran. Här finns inte
bara en lekpark utan även skridskorink, volleybollplan med mera.

leybollplan och sittplatser om man vill sitta
ner och fika.

Ett lyft för
Gnosjö centrum
Just nu pågår byggarbeten för fullt utmed
Storgatan i Gnosjö. Delar av Storgatan
och Bankgatan ska byggas om till ett
gångfartsområde. Det kommer bli ny
beläggning på gatan och hela gatsträckningen kommer att bli i ett plan. Ombyggnaden och försköningen av Gnosjö
centrum har varit efterfrågad och på gång
i flera år. När gångfartsområdet nu blir av
innebär det även att det blir lättare för personer med funktionsnedsättning att röra
sig där. Ombyggnaden kommer sträcka
sig från Coops entré på Storgatan och
fram till Rosita och Anna-Karins fotvård på
Bankgatan. Ombyggnadsarbetet beräknas
vara klart till våren 2014.

Storgatan är just nu avstängd. När
ombyggnaden är färdig kommer här att bli
ett gångfartsområde.

www.visitgnosjo.se
Under våren hade kommunens nya sida för besöksnäringen
premiär. Gör gärna ett besök på sidan och se vad som erbjuds
i den tidigare hembygden. Är det några egna guldkorn som ni
tycker saknas på sidan, så är det alltid välkommet att skicka
tips och förslag till:
turism@gnosjo.se

Brevet hemifrån

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

Gjutarnatta
20 november
Nu är det snart dags för den årliga ”Gjutarnatta” på
Hylténs industrimuseum. Kl 17.30 slår dörrarna upp
på Hylténs industrimuseum. Förutom guidningar på
själva museet blir det även konstutställning av lokala
konstnärer. Missa heller inte de populära visningarna
av gjutning i gjuteriet. Det finns servering av varmkorv,
pepparkakor och glögg, samt bjuds på levande musik.
Välkommen!
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