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Nu säljer vi tomter för 1 krona styck
Politikerna i Gnosjö kommun testar
nu ett nytt grepp för att få lite rörlighet på bostadsmarknaden i kommunen. Genom att sälja ett antal tomter
för 1 kr hoppas de stimulera byggandet av nya hus och på så sätt göra det
lättare för nya inflyttare att hitta en
ledig lägenhet eller ett hus till salu.
I alla kommunens tätorter finns ett antal
strötomter som inte har blivit bebyggda
när nya bostadsområden har växt fram.
Totalt rör det sig om ett 50-tal tomter.
Dessa tomter har nu kommunfullmäktige beslutat att sälja för 1 kr styck.
- Det här är också något av en lands-

bygdssatsning. Många av tomterna ligger i våra mindre tätorter, och vi vill
gärna stimulera till nybyggnation där,
säger LarsÅke Magnusson, kommunstyrelsens ordförande.
Vill du veta mer om 1 kronas-tomterna
hittar du information på vår hemsida
www.gnosjo.se under ”Bo och bygga”
- ”Mark och tomter”.
Politikerna har också beslutat att återinföra subventioneringen på 50 000
kr för den som är bosatt i kommunen
och bygger ett en- eller tvåfamiljshus.
Även detta hittar du mer information

om på hemsidan under ”Bo och bygga”
- ”Mark och tomter”.

Facebook - här möts gamla gnosjöbor
Sedan slutet av augusti finns en
grupp på Facebook för dem som är
”födda, uppvuxna, eller som skulle
vilja bo i Gnosjö”. Upphovsmannen
till gruppen är David Willermark,
som är uppvuxen i Gnosjö men bor
och jobbar i Göteborg idag.
- Jag sökte på Gnosjö men hittade
inget, och då bestämde jag mig för
att starta en grupp själv. Jag ser det
här som en träffpunkt för att komma
i kontakt med andra från Gnosjö,
säger David Willermark.
Idén med Internet-tjänsten Facebook är
att man ska kunna hålla kontakt med
sina vänner och utveckla nya kontakter
och nätverk. Man lägger upp sin egen
sida på Facebook med namn, bild och

lite personlig fakta om sig själv. Sen
bland annat lagt upp foton från Gnosjö
kan man söka på vänner, gamla kolleoch argumenterat för vilken badsjö
gor eller klasskamrater
som egentligen är bäst. Gnosjöoch fråga om de vill ta
gruppen har idag 124 medlemmar
upp kontakten, bli en
och det ökar varje dag.
- Det är jättekul att så många är
”vän”. Genom att se
vilka ”vänner” andra
intresserade av att vara med, och
personer har hittar man
jag uppmanar den som inte har
fler och fler personer
sett gruppen än att leta reda på
oss och komma med!
att knyta kontakt med.
- Facebook gör att man
David Willermark
kan hålla kontakten
Facebook startades i februari
2004 av Harvardstudenten Mark Zuckmed folk man inte har träffat på ett tag.
erberg och var från början bara öppen
Det är mycket enklare än att ringa upp
någon, säger David Willermark.
för Harvardstudenter. Sedan september
2006 är Facebook tillgängligt för alla
med en e-postadress. I juli 2007 hade
Genom att starta en grupp kan man
bygga ett nätverk kring ett specifikt
Facebook 34 miljoner aktiva använämne. På Gnosjö-sidan har deltagarna
dare. Adress: www.facebook.com
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Kommunen har sålt konst
för miljoner på Bukowskis

Full fart i Marieholm
En nyhet från i sommar är att det nu
ordnas båtturer mellan Marieholm
och Hillerstorp. Projekt Kulturarv
Marieholm har röjt och muddrat
och gjort Marieholmskanalen farbar
igen. Marieholms kanal sträcker sig
mellan Marieholm och Hillerstorp
och är en knapp mil lång. Den är
utgrävd längs Skärvåns sträckning,
men passerar också sjöarna Mosjön
och Flaten.
Kanalen grävdes ursprungligen ut för
Marieholmsbruks transporter i början
av 1900-talet. En pråm trafikerade kanalen med råvaror och produkter fram
till en bit in på 1940-talet. Nu består
fraktgodset av människor som vill
uppleva en rofylld stund i naturen med
brukets historia som inramning.
Det är fler saker på gång i Marieholm:
I september var det invigning av en
ny vandringsled, Lindestubbeleden,
som man kan gå med guide eller på
egen hand. Under hösten kan man
också dansa bugg eller testa Qi Gong i
Marieholm.
Kulturarv Marieholm bygger på ett
engagemang från befolkningen i
bygden. I projektet deltar markägare,
intresseföreningar, företag, föreningar,
samt Gnosjö kommun, Länsstyrelsen
och Jönköpings läns museum. Projektet
ska lyfta fram kulturarvet genom att
ta tillvara de boendes kunskaper och
engagemang. Projekttiden sträcker sig
från 2003 - 2010.

Gnosjö kommun har genom försäljning av ett antal tavlor som kommunen fick i gåva av makarna Särnmark
i Marieholm 1960 fått en välkommen
och oväntad extrainkomst på 2,5 miljoner kronor, pengar som nu kan användas till att göra kommunen ännu
mer attraktiv.
1960 donerade makarna Särnmark ett
antal tavlor till kommunen. Tavlorna
har hängt i foajén utanför kommunfullmäktigesalen fram tills renoveringen
av kommunhuset för några år sedan,
men man bedömde därefter att dom inte
skulle hängas tillbaka. I våras väcktes
tanken på att sälja tavlorna och efter att
samtycke inhämtats från de efterlevande till donatorerna kontaktades Bukowskis auktionsfirma i Stockholm.
Auktionen ägde rum tisdagen den 28
maj på Bukowskis stora internationella
vårauktion och sex tavlor såldes för
sammanlagt 2,8 miljoner kronor. Bukowskis arvode är på 10%, kvar är då ca
2,5 miljoner kr.

Kardinal, såld för 1 575 000 kr, italiensk
konstnär 1600-tal.

Kommunens politiker kommer nu att
ha det positiva bekymret att fundera
över hur pengarna skall användas. Målsättningen är dock att den oväntade
inkomsten skall komma kommunens
alla invånare till godo och bidra till en
positivare och attraktivare kommun. En
arbetsgrupp som ska jobba med detta
har bildats.

Rekordsommar för
Gnosjö hjälper

Lejonpark för roliga
stunder i centrum

Nu finns det en ny lekplats i Gnosjö centrum. Det är kommunen och Lions som
står bakom lekparken, och den kallas
följdaktligen Lejonparken. Lekparken
ligger i korsningen Regeringsgatan/
Storgatan mittemellan kommunhuset
och Ur & Guld. Den invigdes på Järnbärardagen i mitten av juni.

Second hand-varuhuset Gnosjö hjälper
har den här sommaren slagit nytt försäljningsrekord. Under juli sålde butiken för 354 085 kr. Den bästa försäljningsdagen i butikens historia är torsdag
19 juli i år då det såldes för 61 400 kr.

Drive-in bio vid
Töllstorpshallen

Så här glada blev turistvärdarna Petter Ramnemo och Macarena Rojas när de fick höra
att de vann Radio Jönköpings tävling Kommunkampen.

Turistbyrån tävlade och
vann en turist för en dag
I somras anordnade Radio P4 Jönköping en tävling, Kommunkampen,
mellan turistbyråerna i länets 13 kommuner. Det gällde att i direktsändning
marknadsföra sin egen kommun på
bästa sätt och att samtidigt vara lite
småelak mot sin motståndare.
Gnosjö representerades av turistvärdarna Petter Ramnemo och Macarena
Rojas som gick in för tävlingen med liv
och lust. Första deltävlingen var mot
Värnamo.
- Vi kom på att vi skulle göra en berättelse och så gjorde jag lite ljudeffekter
till för att det skulle bli lite roligare,
säger Macarena Rojas.
Gnosjö vann utan problem.
Sen var det dags för semifinal mot
Mullsjö, och Gnosjö vann även då.
- Den här gången gjorde vi en sång
istället, vi satte ny text till Zlatansången.
Vid det här laget var kommunens P4-

Den 24 augusti var det premiär för en
ny form av bio-upplevelse i kommunen.
I samband med Filmfestivalen i Jönköping anordnades nämligen drive-in bio
på grusplanen vid Töllstorpshallen. När
mörkret började lägga sig gled ett 40tal bilar in för att titta på Cry baby med
Johnny Depp i huvudrollen.

lyssnare som i extas och satt klistrade
vid radioapparaterna i väntan på finalen mot Gislaved och Aneby.
Med en Sagan om ringen-berättelse
tog Petter och Macarena med en vilsen
Aneby-bo på en vandring på helig
Gnosjö-mark och aktade sig noga
för köttätande gislavedsbor. De hann
passera de flesta turistmålen i Gnosjö
kommun och var lagom elaka mot
motståndarna, något som föll tävlingsdomaren i smaken. Vinsten var given!
Och vinsten, det var en turist, upphittad precis utanför länsgränsen mot
Halland, som lite senare samma dag
dök upp i Gnosjö med programledare
och radioutrustning i släptåg. Besöket
resulterade i ett halvtimmesreportage
som sändes den 10 augusti kl 9.3010.00.
Övriga inslag sändes vid ungefär
samma tidpunkt på dagen den 25 juli,
3 augusti och 9 augusti.

Krösabussar tar
pendlarna till jobbet
Sedan den 17 juni kör Länstrafiken täta
bussturer mellan Gnosjö, Värnamo och
Gislaveds kommuner. Bussarna kallas
Krösabussar och går en gång i halvtimmen under morgonen och eftermiddagen när folk ska till och från jobb
och skola. Mitt på dagen och senare på
kvällen går bussarna en gång i timmen.
Krösabussarna är ett försök på två
år. Om det faller väl ut kommer det
även i fortsättningen att finnas många
bussturer att välja mellan. Hittills har
projektet varit lyckat, bussresorna har
ökat med 40%.
En nyhet är också att det nu går nattturer på fredag- och lördagnätterna.

EVENEMANG

Elvis-show på
Marieholmsbruk
Den 20 oktober blir det ”One night with the
king” på Marieholms bruk. En Elvis-show
i bästa Las Vegas-stil med bandet Coverland och Jocke Sjökvist som Elvis Presley.
Det blir en musikalisk resa från 1954-1977.
Maila info@marieholmsbruk.se eller ring
0370-932 22 för mer information.

Danskurser på
biblioteket i höst

Oktober

November

7
8

7

Öppet hus på Gåröström.
Kl. 14.00-17.00.

Mötesplats Beta - Bland
stjärnor och stjärnsmällar.
Lisa Syrén från ”Karlavagnen”
och ”Ring så spelar vi” berättar
fina radiominnen. Gnosjö bibliotek, kl. 18.30.

8

-27 Fotoutställning. Gunnar Lundquist ställer ut
småländska naturbilder. Gnosjö
bibliotek.

8

okt-1 nov Utställning. Store
mosse 25 år - hur nationalparken har vuxit fram. Hillerstorps bibliotek.

9

Att vara barn förr i tiden.
Författare AnneMarie Hellström berättar. Gnosjö bibliotek,
kl. 14.00.

14

Clowner till tusen. Barn
och familjeföreställning
av Krax teater med clownerna
Axel Wigforss och Christian
Scharf. Månsidan. Gnosjö bibliotek, kl. 15.00.

20

Teater - Ensam, långt
ute. Musikprogram om
Evert Taube av Olle Adolphson
med Peter Harryson. Riksteatern. Hammargården, kl. 18.00.

Biblioteket i Gnosjö upprepar succén från
i våras med danskurser varannan vecka. I
höst blir det buggkurs fem onsdagkvällar
och därefter squaredans två kvällar. Danslärare är de lokala förmågorna Jan Gråe-Nielsen och Leif ”Snuffe” Ericsson.

24

Konsert - Astrid Lindgren 100 år. En hyllningskonsert med musikskolan
i samarbete med biblioteket.
Gnosjö missionskyrka, kl. 19.00.

Mötesplats Beta - Linné
300 år. Håkan Nordmark,
Länsmuseet i Kalmar, berättar
om eleven och läraren Linné och
om hans liv. Gnosjö bibliotek, kl.
18.30.

13

Teater - Midsommarkvartetten. En komedi av
Christina Herrström. Smålands
musik och teater. Hammargården, kl. 19.00.

21

Gjutarnatta på Hylténs.
Hylténs industrimuseum,
kl. 18.00-20.00.

25

Musik - Gislaveds
storband. Med unga
stjärnskottet Susanna Risberg.
Hammargården, kl. 16.00.

28

Mötesplats Beta - Julstämning med musikskolan. Gnosjö bibliotek, kl.
18.30.

December

J

ulutställning - Lucior. Bidrag från allmänheten, skolklasser m fl visas upp. Gnosjö
och Hillerstorps bibliotek.

5

Musik - Gladys del Pilar.
Kröning av Gnosjö Lions
lucia. Gnosjö missionskyrka, kl.
19.00.

