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Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Två kommuninvånare
har tagit SM-guld
Från vänster syns
Anna Engström,
kommunchef, Kenny
Hong, svensk mästare i
thaiboxning, Patrik
Turesson, svensk
mästare i styrkelyft,
och Arne Ottosson,
kommunstyrelsens
ordförande.

Två kommuninvånare tog i början av året SM-guld i sina respektive sporter. Kenny Hong bor i Hillerstorp och blev svensk
mästare i thaiboxning. Patrik Thuresson bor i Gnosjö och blev
svensk mästare i styrkelyft. För att uppmärksamma detta bjöd
Gnosjö kommun in de båda vinnarna på en fika i kommunhuset.
Patrik och Kenny berättade om sina bedrifter hittills och vilka
ambitioner de har framöver.

Kortare restid
till Jönköping
Länstrafikens busslinje 136 kör åtta turer
i vardera riktningen mellan Gnosjö och
Jönköping på vardagar. Från mitten av
december började en ny tidtabell att gälla,
och resan Gnosjö-Jönköping går nu 13
minuter snabbare än tidigare. Restiden är
nu 1 timma och 22 minuter. Linje 136 går
via Hillerstorp, Skillingaryd, Vaggeryd och
Torsviksmotet.

Hus på Vinkåsen

Nu börjar det nya bostadsområdet Vinkåsen i Gnosjö växa fram.
Vinkåsen ligger in anslutning till Töllstorpsområdet. Här finns
sporthall, motionsslingor, simhall, fotbollsplaner, förskola och
gymnasieskola. Från Vinkåsen leder en gång- och cykelväg till
närbelägna Åvikenområdet där det bland annat finns en förskola
och en låg- och mellanstadieskola. Tomterna på Vinkåsen är
relativt stora, ca 1100-1200 m². De ligger naturskönt, med
bland annat grönområden och några stora ekar bevarade mellan tomterna.

Lördagsöppet i simhallen
Den 3 januari var det premiär för lördagsöppet i simhallen. Nu är simhallen öppen
alla veckans dagar förutom måndagar. På
lördagar är det motionssim kl 8-10 och
familjebad kl 10-14.
Att kunna besöka simhallen även på

lördagar är något som har efterfrågats
av kommuninvånarna. Under en kortare
period i början av 2014 gjorde simhallen
ett försök med lördagsöppet för att se hur
stort intresset var. Försöket föll så väl ut
att man nu har infört de nya öppettiderna
permanent.

Nytt entré- och biljettsystem
i Töllstorpshallen

Nu gäller
Pluspolarekortet i
hela länet
Pluspolarekortet är en möjlighet för
den som har en funktionsnedsättning
att lättare ta del av olika evenemang
och verksamheter inom fritid och
kultur. Med Pluspolarekortet får man
ta med sig en ”Pluspolare” som extra
stöd, hjälp eller bara som sällskap.
Det kan exempelvis vara en kompis,
en anhörig eller en assistent. Man bestämmer själv från gång till gång vem
man vill ta med sig. Denna person följer då med, utan att betala entréavgift,
på t. ex. ett idrottsevenemang, konsert,
föreläsning eller teaterföreställning.
Personen med funktionsnedsättning
betalar givetvis som alla andra.
Nytt från 1 januari är att Pluspolarekortet nu inte bara gäller i Gnosjö
kommun, utan det fungerar även om
man vill delta i en aktivitet i Aneby,
Gislaved, Tranås, Jönköping, Vaggeryd, Nässjö och Värnamo kommuner.
(Från 1 januari 2016 kommer även
Habo, Mullsjö, Sävsjö, Eksjö och Vetlanda vara tillgängliga för Pluspolare i
hela Region Jönköpings län.)
Alla verksamheter som är anslutna
till Pluspolarekortet har en dekal väl
synlig vid entrén. På kommunens
hemsida, www.gnosjo.se, finns en
förteckning över vilka verksamheter
och arrangörer i Gnosjö kommun som
är anslutna till Pluspolarekortet.

Björn Thorsson, föreståndare för Töllstorpshallen, hjälper Eva Johansson och Oscar Johansson Kekonius
att passera genom den nya spärren.

Sedan slutet av förra året använder Töllstorpshallen ett nytt biljettsystem för att gå
in i simhallen och i Friskoteket. De som har
ett årskort eller halvårskort behöver inte
längre registrera sig i simhallskassan eller
komma ihåg en kod till Friskoteket, utan
använder istället ett inpasseringskort som
öppnar en spärr. Detta förenklar framförallt

för simhallsbesökarna som slipper stå i kö
till kassan.
Biljettsystemet ska i nästa steg byggas på
med bokning av passen i gruppträningslokalen. Under 2015 kommer det bli möjligt
att boka en plats på gruppträningen via
internet.

Slipade betongplattor i olika former med italiensk mosaik och bladguld grävdes i höstas ner i gräsmattan vid Bokskogens förskola. Det är både vacker och tålig
konst som håller för frost, hoppande barn och körning med åkgräsklippare.

Utomhuskonst på Bokskogens förskola
Den 25 november installerades konstverket ”Kull i Kulltorp” på nybyggda Bokskogens förskola i Kulltorp. Verket består av
slipade betongplattor i olika former med
vacker italiensk mosaik. De har grävts
ner på sin plats i förskolans gräsmatta.
Konstnärerna heter Linda Tranquist och
Helena Felldin.

”Kull i Kulltorp” innebär ett nytänk. Mycket
av den övriga offentliga utsmyckningen
i kommunen har en historisk koppling.
Det här konstverket knyter istället an till
barnens perspektiv. Detta är också första
gången som kommunen använder den
så kallade 1 %-regeln i samband med
nybyggnation.

I Uppebo går det nu en cykelbro över Storån.

Cykelväg till Flaten
Nu är den nya gång- och cykelvägen
mellan Hillerstorp och Flatenbadet färdig.
Det fanns sedan tidigare cykelväg fram
till det så kallade gamla missionshuset
vid väg 152 strax utanför Hillerstorp. En
förlängning, som gör det säkert att ta sig
hela vägen till bad- och campingplatsen

vid Flaten, har under lång tid varit ett
önskemål från invånarna i Hillerstorp.
Den nya cykelbanan är 3 km lång. Den är
grusad och följer vägen mot Skillingaryd
(väg 152) ända fram till Uppebo. I Uppebo
rinner Storån ut i Flaten, där har därför en
större cykelbro fått anläggas.

Rekommendationen om att 1 % av byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig
utsmyckning kom till redan på 1930-talet.
Från början gällde regeln främst statliga
byggnationer, men så småningom har
den även kommit att bli vägledande för
kommuner och landsting. 2013 beslutade
Gnosjö kommun att börja följa regeln.

Stor
befolkningsökning
Under 2014 ökade befolkningen
med hela 103 personer i Gnosjö kommun och nu är vi 9509
personer totalt i kommunen. Det
föddes 102 barn vilket gav ett
födelseöverskott på 32 personer. Även inflyttningen bidrog till
befolkningsökningen.

Invigning av allaktivitetshuset Hillecenter
I Betania-kyrkans tidigare lokaler, utmed
Storgatan i Hillerstorp, har nu ett allaktivitetshus skapats. Invigningen den 18 januari blev en succé. Omkring 400 personer
besökte huset och bekantade sig med
lokalerna och de aktiviteter som bedrivs i
byggnaden. Under invigningen presenterades husets nya namn: Hillecenter.

er

Träningscent

Gränden

De föreningar och företag som finns i Hillecenter är Hillerstorps träningscenter, Företagshälsan, ungdomsgården Gränden,
PRO, samhällsföreningen Hillerstorpare,
vägföreningen och hembygdsföreningen.
Det finns även möjligheter för andra föreningar och företag att hyra lokaler för möten
eller konferenser.
Den tidigare kyrkolokalen har nu blivit ett
aktivitetshus med allt från gym till ungdomsgård.

Trygghetsboende i Hillerstorp
Den 15 januari var det invigning av ett nytt
trygghetsboende i Hillerstorp. Boendet
ligger centralt i Hillerstorp, på Holmavägen mellan Haga värdshus och Hamngården. Trygghetsboendet består av sex
lägenheter som ligger samlat i hyreshuset.
För att hyra lägenheterna ska man vara 65
år eller äldre. Hyresformen fungerar i princip som att hyra vilken lägenhet som helst,
skillnaden är att lägenheterna är handikappvänliga, att det finns hemtjänstpersonal i huset och att det erbjuds en viss form
av gemensamma aktiviteter och aktivering.
Huset är byggt med en inglasad innergård, vilket gör att man oberoende av
väder kan röra sig torrskodd i ”utemiljö”.
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