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Brevet hemifrån
Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Spontanidrottsplatsen lämpar sig för många olika sorters bollsporter. På bilden syns tjejer från Gnosjö IF.

Invigning av kommunens nya
spontanidrottsplats
Nu är spontanidrottsplatserna i Gnosjö
och Hillerstorp färdigbyggda. Här är det
fritt fram för den som vill aktivera sig
och röra på sig. Det går att spela olika
bollsporter som fotboll, basket och
”innebandy”.
Lördagen den 20 september var det officiell invigning av den nya spontanidrottsplatsen vid Bäckaskolan i Gnosjö. Utöver
skateparken finns här nu även löparbanor,

en grusplan och spontanidrottsplan för
valfri bollsport. Dagen innehöll en föreläsning om jämställdhet, diskussion om regler i skateparken, och en skateuppvisning.
Det fanns också möjlighet att prova på
olika sporter på spontanidrottsplanen och
att testa ovanliga cyklar och cirkusprylar.
Kristine Hästmark, ordförande i kultur- och
ubildningsutskottet, höll invigningstal, och
därmed förklarades spontanidrottsplatsen
invigd.

Spontanidrottsplatsen i Hillerstorp ligger vid
skolan, vid hörnet Björsgatan/Köpmansgatan.

Det fanns olika cyklar att testa på
under invigningsdagen.
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Musikskolan bjöd på blåsmusik.

Kristine Hästmark.

Ny räddningsstation i Hillerstorp

Nyheter
i korthet

Nu kan du hitta kommunens diarium
på kommunens hemsida:
www.gnosjo.se

Från vänster syns Mats Hilding, vd Axelent, Arne Ottosson, kommunstyrelsens ordförande Gnosjö kommun, Johan Nilsson, tf räddningschef Gnosjö-Gislaved, Johan Axelsson, Axelent, och Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef Gnosjö kommun.

Gnosjö kommun hyr idag lokaler för
räddningstjänsten i Hillerstorp av företaget Axelent. Byggnaden och hyreskontraktet ingick i köpet när Axelent
för några år sedan utökade sin företagstomt med angränsande markytor.
Hyresavtalet löper över flera år och för
att kunna fortsätta expandera väljer nu
Axelent att bygga en ny räddningsstation
lite längre ut på Annelundsområdet i Hillerstorp. Stationen byggs den här gången
på kommunal mark, men i övrigt kommer
avtalet löpa på som tidigare, dvs Axelent
bygger, äger och hyr ut räddningstjänstlokalen.
- Vi vill bereda plats så att vi har möjlighet
att expandera på ett effektivt sätt. Samtidigt är det väldigt viktigt för oss att räddningstjänsten finns på plats i Hillerstorp.

Därför ser vi det här som en bra lösning,
säger Axelents vd, Mats Hilding.
Den nya stationen kommer att ha samma
storlek och funktioner som den nuvarande.
Byggstart blir framåt våren och förhoppningen är att de nya lokalerna ska kunna
tas i bruk efter sommaren.
- Det här blir ett lyft för räddningstjänsten och för Hillerstorp. Flytten medför att
stationen får ett bättre läge, med närhet ut
till både väg 151 och 152, säger tillförordnade räddningschefen Johan Nilsson.
Inom räddningstjänsten i Hillerstorp jobbar
20 deltidsbrandmän, de är fördelade på
fyra styrkor som har beredskap dygnet
runt. Räddningstjänsten finns idag utmed
Kävsjövägen, mot centrum av Hillerstorp.
Den nya stationen byggs längre ut på
Kävsjövägen, närmare väg 152.

Det nya naturgymmet i Töllstorp har
invigts. Här kan man träna styrka och
kondition utomhus, det finns även en
informationsskylt med tips på övningar.

Optikern i Gnosjö har flyttat till nya lokaler och finns nu i Puss gamla lokaler
på Köpmansgatan.

Gnosjö IF till division 3
För första gången på tjugo år
så har Gnosjö IF nu flyttat upp
till division 3. Gnosjö IF har
under den här säsongen spelat i
Division 4 Elit Västra. Men i och
med seriesegern så får klubben
nästa säsong spela i en högre
division. Segern blev klar i näst
sista matchen, då GIF vann med
2-0 mot Markaryd. För Gnosjö IF
blir det därmed extra mycket att
fira detta år. Klubben bildades
nämligen 1924, och firar alltså
90 år i år.

Foto: Smålandsvillan AB

Under våren 2015 kommer företaget
Smålandsvillan att bygga en visningsvilla, på bostadsområdet Vinkåsen i
Gnosjö.

Nytt utseende och
nya funktioner på
gnosjo.se
I slutet av juni lanserades en ny version
av kommunens webbplats. Hemsidan
följer nu en struktur för rubriker och
innehåll som är gemensam för ett
flertal av landets kommuner. Nytt är
också att webbplatsen är responsiv,
dvs den anpassar sig beroende på om
man surfar in till den via en dator, en
surfplatta eller en mobil.
Arbetet med den nya webbplatsen har
pågått under en längre period. All information finns nu under sju huvudrubriker:
- Bygga, bo och miljö
- Kommun och politik
- Näringsliv och arbete
- Omsorg och hjälp
- Trafik och infrastruktur
- Uppleva och göra
- Utbildning och barnomsorg
Huvudrubrikerna, och även rubrikerna
på undernivåer, är utvalda och formulerade
av flera kommuner gemensamt. På det här
sättet hoppas man underlätta för den som

söker på olika kommuners webbplatser.
Den gemensamma strukturen gör det också enkelt för en kommun att upptäcka om
det är någon rubrik, något ämnesområde,
som saknas och som borde kompletteras
med på den egna webbplatsen.
En stor fördel med den nya webbplatsen
är att den är responsiv. Det innebär att
den är byggd på ett sådant sätt att den
anpassar sitt utseende beroende på om
besökaren surfar in via en mobiltelefon,
surfplatta eller dator.

Många surfar till kommunens webbplats med hjälp av sin telefon. Därför är
hemsidan nu byggd så att den anpassar
utseendet beroende på om besökaren
sitter vid en bred datorskärm eller letar
information via ett smalt mobilfönster.

Boende för ensamkommande barn
Nu har det nya boendet för ensamkommande barn öppnat. Boendet ligger
på övervåningen på Hamngården i
Hillerstorp. Här finns rum för åtta barn,
och sedan slutet av augusti är de fyra
första barnen på plats.

att bli självständiga. Så småningom blir
de vuxna och ska kunna klara sig på egen
hand i ett nytt land. Handledarna är ett
stöd i den processen och tillsammans gör
man t ex praktiska hushållssysslor som
tvätt och städning.

Personalen består av en enhetschef för
boendet, åtta handledare samt en samordnare för handledarna. De jobbar efter
ett rullande schema så att någon vuxen
alltid finns på plats, även nattetid.

Alla kommuner har sedan årsskiftet en
skyldighet att ta emot ensamkommande
barn. Gnosjö kommun har avtalat om att
bereda åtta platser. Övervåningen på
Hamngården, som tidigare var ett äldreboende, blir nu hem för pojkar i åldern 15-17
år. De första pojkarna som är på plats
kommer från Afghanistan och Marocko.
Tanken är att boendet i Hillerstorp ska
likna en hemmiljö så mycket som möjligt.
På morgonen tar ungdomarna bussen
till Gnosjöandans kunskapscentrum för
att gå i skolan. När de kommer hem igen
finns personal på plats och tillsammans
lagar man mat, och därefter är det dags
för att göra läxor eller ägna sig åt någon
fritidsaktivitet. Pojkarna har inte sällan
traumatiska upplevelser med sig i bagaget
och handledarna som jobbar på boendet
finns där i form av en vuxen att prata med.
Men en viktig del för de boende är också

Övervåningen på Hamgården i Hillerstorp är sedan i augusti hem för ensamkommande barn. Just nu finns
fyra pojkar i tonåren på plats, men det finns plats för fyra till.

Gnosjö riksteaterförening har i samarbete med Hammargården och Gnosjö
bibliotek satt samman ett härligt höstprogram med teater, musik, föreläsningar, stand up, filmer och opera.
Festivalen är redan i full gång men håller
även på hela november.
Alla föreställningar hålls på Hammargården och börjar kl. 19.00. För priser och
mer information besök riksteaterns hemsida, www.gnosjo.riksteatern.se.
Biljett går att köpa på Gnosjö riksteaters
hemsida, men även på Hammargården
fram till 30 minuter innan föreställningen.

Missa inte!
Julskyltning i Gnosjö
söndagen den 30 november.

Program för november:

Tisdag 11 november
The Grand Budapest Hotel - Film
Fredag 14 november
Sverigepremiär för Roy Anderssons hyllade film ”En duva satt på en gren och
funderade på tillvaron”.
Tisdag 18 november
Jesper Odelberg Stand up med en av
Sveriges mest namnkunniga komiker.
Tisdag 25 november
Elise Lindqvist - Föreläsning med sommarprataren och författaren känd som
”Ängeln på Malmskillnadsgatan”.

Gångfartsområde
i Gnosjö centrum
Nu är ombyggnationen vid Storgatan framför Tehås klart.
Projektets syfte har varit att skapa ett
mer tillgängligt område för gående,
cyklister samt personer med funktionshinder. Det är också en förhoppning att området ska upplevas mer
tilltalande och därmed stärka attraktionskraften för Gnosjö centrum.

Skidprofil på GKC
I augusti startade gymnasieskolan i
Gnosjö kommun, GKC, en ny profil
kallad ”Skidelit GKC”. Schemat är
anpassat så att man, oavsett vilket
program man läser, kan satsa på
längdskidåkning och få tid till effektiv
träning. Ansvarig för programmet är Micael Elmblad som har 14 års erfarenhet
som skidtränare. Micael var själv under
1980- och 90-talet elitskidåkare. Den
nya satsningen har lett till att elever
från olika delar av landet nu läser sin
gymnasieutbildning i Gnosjö. De är
på plats i Gnosjö under veckorna, och
åker hem till sina familjer på helgerna.

Här tränar skideleverna vattenintervall i sjön Flaten
utanför Hillerstorp.
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