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Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Ny räddningsstation
i Hillerstorp

I början av juni var det invigning av
en ny räddningsstation i Hillerstorp.
Stationen ligger som tidigare utmed
Kävsjövägen, men den nya placeringen
är närmare väg 152.

Räddningstjänsten finns nu i nya lokaler utmed Kävsjövägen i Hillerstorp.

Kommunen hyr sedan många år tillbaka
räddningstjänstlokaler av företaget
Axelent. Den nya stationen kom till sedan
Axelent själva hade eget behov av de
uthyrda ytorna. Företaget löste situationen
genom att uppföra en ny byggnad som

kommunen även fortsättningsvis hyr in
sig i.
I och med nybyggnationen har lokalerna
bättre kunnat anpassas till räddningstjänstens behov. I den nya stationen finns

exempelvis en funktionell utbildningslokal
och ordentliga omklädningsrum både
för män och kvinnor. Räddningstjänsten
i Hillerstorp består av fyra lag med fem
deltidsbrandmän i varje lag.

Kommunanställda berättar om
sina jobb på Facebook
Under hösten har en ny satsning
startat på kommunens Facebooksida. Den som är intresserad kan
följa anställda i Gnosjö kommun som
berättar om sin arbetsvardag.
De anställda turas om att lägga ut inlägg
under varsin vecka. Exempel på personer
som man har kunnat följa är en skoladministratör, kommunchefen, en växelreceptionist och samhällsbyggnadschefen.
Kolla in vem som är skribent den här
veckan på www.facebook.se/gnosjo
Gilla gärna sidan så får du även i fortsättningen rapporter om vad som händer i
Gnosjö kommun.

Se sammanträden
på webben

Skateparken, som ligger utmed Järnvägsgatan i Gnosjö, tilldelades årets arkitekturpris.

Vinnare av arkitekturpris
Gnosjö kommun delar varje år ut ett
arkitekturpris för att uppmärksamma
projekt som genom god arkitektur har
gett samhället mervärden. I år gick priset
till skateparken i Gnosjö. Byggherre för
skateparken var Gnosjöandans näringsliv.
I motiveringen står det bland annat:

Skateparken i Gnosjö är en stilren och
modern parkanläggning som på ett
utmärkt sätt förenar design och funktion.
Parken är välbesökt av både barn och
ungdomar, och bidrar med liv och rörelse
till samhället. Skateparken är en plats full
av energi och bidrar gott till samhällsnyttan, då många barn och unga på ett
naturligt sätt kommer ut och rör på sig.

Kommunfullmäktiges sammanträden
sänds sedan i våras ut via kommunens
hemsida. Detta innebär att den som är intresserad av att följa sammanträdena kan
välja att göra det hemifrån, via sin dator.
Det går att titta på mötet direkt när det
pågår, men sändningarna spelas också in
och läggs upp på webben i efterhand. Du
hittar inspelningarna på adressen:
www.gnosjo.se/webbsandning

Tillgänglighetsguide på hemsidan
Nu finns det en tillgänglighetsguide på
kommunens webbplats. I ett första skede
är det de offentliga byggnaderna i kommunen som presenteras, men allt eftersom
ska guiden fyllas på med information om
tillgängligheten i butiker, kyrkor med mera.
I guiden finns symboler som talar om ifall
byggnaden exempelvis har handikapptoalett, hiss och hörslinga.
Du hittar tillgänglighetsguiden på
www.gnosjo.se, klicka på ”Omsorg och
hjälp” och därefter ”Handikapp, funktionsnedsättning”.
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