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Brevet hemifrån
Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Den 26 november var det invigning av Meröppet. En av bibliotekets flitigaste boklånare, Elias Stenström, klippte bandet tillsammans med kultur- och utbildningsutskottets ordförande, Kristin Hästmark. Linnéa Friberg (till vänster) och Bodil Vestlund, som jobbar på biblioteket, hjälpte till att hålla bandet.

Biblioteket öppet alla dagar klockan 7-22
I november fick biblioteket i Gnosjö nya
öppettider. Låntagarna kan nu besöka
biblioteket alla årets dagar, mellan kl 7 och
22. Den nya servicen kallas Meröppet och
innebär att man som låntagare kan skaffa
ett passerkort och därmed besöka biblioteket på egen hand. Bibliotekets personal

finns på plats måndag till fredag under
ordinarie öppettider.
- Satsningen har fungerat jättebra och
besökarna är nöjda. Under de här första
månaderna har cirka 200 personer skaffat
ett passerkort, säger Åsa Ekblad, bibliotekschef.

När biblioteket är meröppet kan man:
- låna och återlämna böcker i automaten.
- hämta reserverade böcker.
- studera och använda datorn.
- surfa på internet med bibliotekets WiFi.
- använda biblioteket för olika typer av
möten, t ex bokcirkel, stickcafé, årsmöten.

Skidåkning på nyanlagda Gnosjöslingan
I Töllstorpsområdet finns det nu en 2 km
lång asfalterad slinga som är avsedd för
rullskidåkare, inlines, kickbikes och rullstolsburna. Slingan ligger på kommunens
mark men är byggd av Gnosjö friluftsklubb
(GFK). Medel för att finansiera bygget har
GFK fått från Arvsfonden (2,5 miljoner
kronor) och Riksidrottsförbundet (300 000
kronor). Slingan är sex meter bred. Halva
bredden är grusad och halva är asfalterad.
- Under vintern när det var gott om snö
kunde vi göra skidspår på båda sidorna
och få en dubbelt så lång slinga. Mellan
spåren fanns det då dessutom utrymme
för den som ville köra fristil, säger Sven
Sundquist från GFK.

Gnosjöslingan
är ett tillskott till
Töllstorpsområdet, både under
sommar- och
vintertid.

Ny barnpool i simhallen
Barnpoolen i simhallen i Töllstorpshallen
har byggts om och blivit en mysig badanläggning för alla som gillar dinosaurier. Den
nya poolen är lite större än den tidigare, det
är också större skillnad på vattennivåerna.
Den nya barnpoolen har en avdelning med
endast 15 cm djupt vatten vilket gör att den
är anpassad för barn från noll år och uppåt.
Poolen har utsmyckats med ett tema i
dinosauriernas tecken som har blivit mycket
uppskattat av de yngre badgästerna.

Tappershuset ger ny karaktär
till Gnosjö centrum
I centrala Gnosjö är nu bygget av ett
nytt trevåningshus igång. På den så
kallade Tapperstomten mellan Ur &
Guld och Evelyns mode & hemslöjd
ska ett hyreshus med tio lägenheter
och två kontorslokaler ta plats. Tidigare
låg här ett vitt tegelhus som under
senare år bland annat har inrymt en
tatueringsstudio. När fastigheten blev
till salu såg Fastighets AB Järnbäraren
en chans att lägga ytterligare en
pusselbit till skapandet av ett attraktivt
centrum. Det nya flerbostadshuset har
fått namnet ”Tappershuset”.
I ett första skede är det grävarbetet för
grundläggningen av den nya fastigheten

Det nya huset som ska ta plats utmed Bankgatan och Storgatan kommer att rymma två kontorslokaler i
markplan och totalt tio lägenheter på våning två och tre.

som är igång. Därefter är det gjutningen
av bottenplattan som ska ske. Grävarbetet behöver gå ordentligt på djupet vid
två punkter, nämligen för att ge utrymme
för en hissgrop och för en värme- och
ventilationscentral.
Utöver värmecentralen i källaren byggs
huset i tre våningar.
I gatuplan kommer
det att finnas två
kontorslokaler på
100 respektive 200
m². I de två övre
planen kommer
det finnas totalt tio
lägenheter fördelade
på en enrumslägen-
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het, fem tvårumslägenheter, tre trerums
och en fyrarumslägenhet. Fastigheten
kommer att följa den rundade gatulinjen
längs Bankgatan och Storgatan. I mitten
av huset skapas därmed en spännande
paradlägenhet med fönster i vid vinkel.
Den svängda utformningen av byggnaden
gör att det bildas en innergård på baksidan av huset. Här kommer finnas en liten
grönyta och några parkeringsplatser. Även
utmed gatan, på framsidan av huset, har
några parkeringsplatser planerats in.
Tappershuset kommer att ha en fasad
av terrakottafärgad puts och mörkgrå
fibercementskivor. Uppvärmningen sker
med bergvärme. Alla lägenheterna kommer att vara av hög standard med modernt
utrustade kök. Till varje lägenhet hör en
inglasad balkong.
Redan idag finns några intressenter
som står i kö för lägenheterna och kontorslokalerna. Den som är intresserad av
en lägenhet, eller vill få mer information, är
välkommen att höra av sig till Fastighets
AB Järnbäraren. Fastigheten planeras att
vara inflyttningsklar i februari 2017.
Fastighets AB Järnbäraren
telefon 0370-33 24 00
e-post info@jarnbararen.se

Första spadtagen
inför ny förskola

Gnosjö bästa
tillväxtkommun
i länet

På Bäckaskogsområdet ska en ny förskola byggas.

I Synas tillväxtundersökning placerar
sig Gnosjö kommun på första plats
i Jönköpings län, följt av Vetlanda på
andra plats och Eksjö på tredje. Efter
att ha stått för den bästa tillväxten i
länet även 2012 och 2011, blir Gnosjö
nu trefaldig vinnare av priset.
Utmärkelsen Bästa Tillväxt tilldelas den
kommun i varje län där företagen växer
bäst. Priset delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, och går till den
kommun som har störst andel företag som
nyanställer, ökar sin omsättning och går
med vinst. Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har lång erfarenhet av företagsbedömningar.
– I Gnosjö finns många starka tillverkningsföretag men vi ser också en stor
potential inom turismen. Det finns en lång
tradition av familjeägda företag och den
kulturen betyder mycket för näringslivet

på orten. Från kommunens sida försöker
vi vara ute och träffa företagen så mycket
som möjligt, för att lyssna och hitta nya
möjligheter. Att vi får pris är väldigt roligt
för oss som kommun men framförallt för
företagen, som ser att Gnosjö kommun
ligger väl till, säger Ingalill Ebbesson,
näringslivsutvecklare i kommunen.
Det var hela 50 företag i kommunen
som utmärkte sig genom att uppfylla
samtliga tre kriterier och därmed bidrog till
den fina placeringen.

Ingalill Ebbesson,
näringslivsutvecklare
i Gnosjö kommun,
gläds åt den goda
tillväxten hos kommunens företag.

Toppbetyg till hemtjänsten
I slutet av året kom resultatet
från Socialstyrelsens årliga
brukarundersökning. Undersökningen
visar fantastiska resultat för
äldreomsorgen i Gnosjö kommun.
Hemtjänsten har under flera år haft topplaceringar och det här året är inget undantag. De äldre som har hjälp och insatser
från den kommunala hemtjänsten och
hemsjukvården är otroligt nöjda på alla
områden. Några exempel från undersökningen är:
- Personalen kommer på avtalad tid och
de har tillräckligt med tid för arbetet tycker
98 % av brukarna.
- Handläggarnas beslut är anpassade
efter behovet tycker 90 %.
- Det är lätt att få träffa sjuksköterska
vid behov anser 87 %.
- 98 % av brukarna anser att personalen utför sina arbetsuppgifter bra.
- Sammantaget nöjd med hemtjänsten
är 98 %.

Trycket på förskoleplatser är just nu mycket stort i Gnosjö kommun. En ny förskola
med fyra avdelningar har börjat byggas
utmed Läroverksgatan. Den beräknas vara
färdig i början av 2017.
Fram tills att den nya förskolan är färdig
får kommunen använda olika tillfälliga
lösningar. Vid Åvikens förskola har en
paviljong satts upp för att ge plats åt en
extra avdelning med barn. I centrala Gnosjö har lokaler i bottenvåningen av det så
kallade Maden-huset ställts i ordning för
att användas som tillfällig förskola.
Även i Åsenhöga är det fler förskolebarn
än vanligt. En extra förskoleavdelning har
tillfälligt fått hysas in i missionskyrkans
lokaler. I Åsenhöga ska förskoleverksamheten få nya lokaler genom att skolan
byggs till. Utbyggnaden beräknas bli klar
under 2017.

Hög ranking i
”Bästa skolkommun”
Lärarförbundet har gjort en ranking av
landets kommuner utifrån 14 kriterier för
att utse Bästa skolkommun. Gnosjö kommun hamnar på plats 47 (av 290 kommuner) och det är bland annat lärartätheten,
löneläget, att lärarna har varit friska och
andelen elever som är godkända i alla
ämnen i årskurs 9 som bidrar till det goda
resultatet.

Låg ungdomsarbetslöshet
Hemtjänstpersonalen i Hillerstorp packar bilarna
för att åka ut med matleveranser. Från vänster syns
Dan Ove Svensson, Alexandra Maunonen, AnneLena Rydh och Ulla Mårtensson.

Även kommunens särskilda boenden får
mycket goda omdömen:
- 100 % av de boende känner förtroende för personalen.
- Av de som har fått en plats på särskilt
boende uppger 94 % att de har fått där
de önskat.

Arbetsmarknadsenheten arbetade under
2014-2015 med ungdomsprojektet
”Behövd från början”. Projektet har tillsammans med en extra satsning från Arbetsförmedlingen gett ett positivt resultat. I
september 2014 var ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i kommunen 15,2 %. I
september 2015 var siffran 8,9 %. Gnosjö
har därmed lägst ungdomsarbetslöshet i hela arbetsmarknadsområdet, vilket
innefattar Gislaved, Värnamo, Ljungby,
Markaryd, Älmhult och Gnosjö kommuner.

Filmtävling

- gör en film om Gnosjö!
Vi som jobbar med varumärket Gnosjöandan saknar en äkta film om hur bra det
är i våra hemtrakter. Istället för att köpa in
en extern filmproduktion öppnar vi upp för
alla att bidra med filmklipp och sin syn på
saken. Varför gillar vi Gnosjöbygden?
Antar du utmaningen?
Skicka in ett klipp idag!

Vi söker fler entreprenörer till Gnosjö
Var i världen ska du starta företag om inte
i Gnosjöregionen? Här kan du få tillgång
till ett stort nätverk av befintliga företag
och vi ser stora möjligheter inom nya
näringar som turism, gröna näringar samt
kreativa och kulturella näringar. Just nu
finns det många olika möjligheter för att
förverkliga nya idéer på landsbygden.

Kom hem och förverkliga dina
drömmar!
Här har du möjligheten till ett nytt livsval:
• Här är enkelt att leva
• Nära till naturen
• Vi bryr oss om varandra
• Stor entreprenörsanda
Är du intresserad så hör av dig till oss på
Gnosjöandans Entreprenörskapscentrum,
GEC:
Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare,
Maria Kristiansson, affärscoach Science
Park, Jelena Trupina, skola-näringsliv, Lina
Sandström, turismsamordnare och Ulrika
Johansson samt Sofia Skörde på Leader
Västra Småland.

Insamlingen av filmklipp kommer att pågå
ända fram till 1 november 2016. Därefter
kommer en jury bedöma insamlat material samt klippa ihop filmen. Priser till de
bästa bidragen kommer att delas ut under
premiären i slutet av 2016.

Vem som helst får bidra med klipp, gärna
under något/några av nedanstående
teman:
• Smultronställen
• Aktiviteter/fritid
• Gnosjöandan
• Arbeta och bo
• Intervjuer/selfies

Mer information om projektet och om hur du laddar upp din film hittar du på
www.gnosjoandan.se/filmen

Vi söker
sjuksköterskor
Söker du nya utmaningar? Vill du
jobba som sjuksköterska i Gnosjö?
Vi söker dig som gillar ett omväxlande arbete med eget ansvar och
stor flexibilitet i ett gott arbetsteam.
Kontakta verksamhetschefen Helen
Geijersson, telefon 0370-33 13 02
eller e-post helen.geijersson@
gnosjo.se, för mer information.

För mer information och kontaktuppgifter
besök våra hemsidor: www.gnosjo.se
www.leadervastrasmaland.se

Vi söker
semestervikarier
Inför sommaren söker vi vikarier inom
äldre- och funktionshinderomsorgen.
Tjänsterna är av varierande längd och
finns inom dagverksamheten, hemtjänsten, hemsjukvården, på gruppbostäder och servicebostäder och
som personlig assistent. Du hittar mer
information om tjänsterna och hur du
söker dem på kommunens hemsida,
www.gnosjo.se, under ”Lediga jobb”.

Brevet hemifrån

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