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Brevet hemifrån
Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Ny förskola i Kulltorp
Oscar Kekonius Johansson, Alexander Kuti och Vincent Pedersen Karlsson tillhör avdelningen Turkos. Här äter de lunch tillsammans med förskolläraren Jennie Nilsson.

I januari öppnade en nybyggd förskola
i Kulltorp. Förskolan heter Bokskogen
och ersätter de två mindre förskolorna
som tidigare har funnits i Kulltorp.

Karin Persson, som jobbar i köket, förbereder
barnens fruktstund.

Förskolan består av flera huskroppar som
sitter ihop i en gemensam entrédel.

Lekrummen har stora fönster som ger mycket
ljusinsläpp.

Barnfamiljerna har under de senaste åren
blivit fler och fler i Kulltorp, och platserna
på ortens tidigare förskolor, Eken och
Klockaregården, har inte räckt till. För
att lösa platsbristen och samtidigt få till
nya moderna och ändamålsenliga lokaler
beslutade kommunen därför att bygga
en helt ny förskola med tre avdelningar i
Kulltorp. Den nya förskolan ligger utmed
en villagata i utkanten av samhället, med
naturen som närmsta granne. På förskolan
finns just nu drygt 40 barn i åldrarna 1-6
år. Varje avdelning består av ett större rum
där alla kan sitta och äta, och några lite
mindre lekrum, varav ett fungerar som en
ateljé. På Bokskogen jobbar tio förskollärare och barnskötare, och en person som
ansvarar för köket. Utemiljön är förberedd
för att kunna erbjuda spännande lekmöjligheter, men än så länge domineras den av
rena jordytor. Lite längre fram i vår kommer
gräs och växter att börja spira och ge en
trivsam inramning till den nya byggnaden.

Linda Falkboman, Karl Lindow, Ulrika Elmersson och Tommy Tolf var några av personerna som var med
och firade att Facebook-sidan ”Gnosjöandan” har fått så många engagerade följare.

1000 likes för Gnosjöandan
I förra numret av Brevet hemifrån kunde ni
läsa om den nya lokalförankrade hemsidan Gnosjoandan.se och dess tillhörande
facebookgrupp. Under vintern har trogna
besökare fortsatt att följa ambassadörerna för sidan. Ambassadörerna består
av representanter för regionen med bred
spridning i ålder, yrke och bakgrund. Varje
vecka tar en ny ambassadör vid och delar
med sig av sina tankar.
Den 12 februari nådde Facebook-sidan
en stor milstolpe, närmare bestämt 1000
likes. Det vill säga 1000 personer som
följer facebooksidan och dess ambassadörer.
Detta firades med en kväll på Hammargården. Personerna som har stått bakom
projektet från början presenterades och
berättade lite om vad tanken med det
hela är. Några av de ambassadörer som
figurerat på sidan närvarade och det bjöds
på tårta och kaffe.

Från vänster Jaana Melle, verksamhetschef på Gnosjö vårdcentral, Anna Engström, kommunchef, Arne
Ottosson, kommunstyrelsens ordförande och Lars Johansson, chef för vårdcentralerna Bra Liv.

Pris för bästa samarbetspartner
I början av december fick Gnosjö kommun
ta emot ett samverkanspris från primärvården i länet. Priset har instiftats av Vårdcentralerna Bra Liv. Syftet är att stödja
och uppmuntra olika former av föredömlig
samverkan inom vård och omsorg inom
länet. Utmärkelsen är ett sätt att uppmärksamma och sprida goda exempel.
Vårdcentralerna i länet har fått komma
med förslag till nomineringar. En av de
nominerade var Gnosjö kommun. Gnosjö
vårdcentral, som stod bakom nomineringen, skriver i sin motivering att:
Gnosjö kommun har eftersträvat en bra
och konstruktiv dialog med primärvården i

Gnosjö. Kommunen har visat ett lösningsfokuserat förhållningssätt och agerande.
Kommunen har vidare försökt utgå från
invånarperspektiv oberoende organisation och profession. Kommunen har också
visat följsamhet till gemensamt (landsting
och kommun) framtagna riktlinjer både
lokalt och centralt. Allt detta har bidragit
till att samarbetet med primärvården och
kommunen bygger på optimism och ett
mycket gott samarbetsklimat.
Den fina motiveringen räckte hela vägen, och representanter från primärvården
uppvaktade med blommor och diplom till
kommunledningen.

Webbplats:
www.gnosjoandan.se

Facebook:
www.facebook.com/gnosjoandan

Tidningar från
hela världen i
mobiltelefonen
I tidningsrummet på Gnosjö
bibliotek finns det en dator med
Library Press Display, som är en
webbaserad portal med mer än
1 700 tidningar och tidskrifter
från mer än 92 länder på 48
språk. Med en smart telefon,
surfplatta eller läsplatta kan du
logga in på bibliotekets trådlösa
nätverk och ladda ner appen
PressReader från appstore (eller
motsvarande). Genom appen kan
du sedan ladda ner upp till fem
tidningar och läsa när som helst hemma, på tåget, i klassrummet,
bredvid fotbollsplanen...

Kvalitet och miljöansvarig
- ny utbildning vid Högskolan på Hemmaplan i Gnosjö
Visste du om att Gnosjö kommun nu
har en egen yrkeshögskoleutbildning?
Vi är en av två kommuner i regionen
som har fått en utbildning beviljad och
detta är vi självklart väldigt glada över!
Kvalitet och miljöansvarig är en spetsutbildning som utvecklar och utbildar personal till tillverkningsindustrin inom ämnena
kvalitet och miljö. Den är utformad tillsammans med näringslivet, med näringslivet
i tanken. Det är en ettårig utbildning på
halvfart där fokus är på ämnen som efterfrågas i näringslivet. Kursens syfte är att
ge personalen kunskap om synsätt, metoder, verktyg och hjälpmedel för att styra,
förbättra och säkerställa kvalitet inom
tillverkning och tillverkningsprocessen.
Inom Kvalitet och miljöansvarigutbildningen läser man kurser som: kvalitet och
miljöstandard, Core Tools, processtyrning,
Six Sigma, projektledning samt kvalitetle-

darskap. Kunskaperna som dessa kurser
för med sig är efterfrågade och det finns
ett klart behov av denna kunskap inom
tillverkningsindustrin. De studerande skall
vara ute på en arbetsplats och omsätta de
teoretiska momenten i praktisk handling.
Utbildningen avslutas med examenslikt
arbete på företaget.
Utbildningen ger 100 Yhp och startar
hösten 2014.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 9 maj, mer
information och ansökningshandlingar hittas på www.hph.nu -> Gnosjö.
Låter det hela intressant kan man även
kontakta högskolesamordnare Jelena Trupina på jelena.trupina@gkc.se, alternativt
telefon 072-741 14 09.

Ta med en
kompis som
stöd eller
hjälp
Nu har ett flertal verksamheter och föreningar i Gnosjö kommun infört ”Pluspolarekortet”. Pluspolarekortet är en möjlighet
för den som har en funktionsnedsättning
att lättare ta del av olika evenemang och
verksamheter på fritiden. 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. Denna person följer då med utan att betala entréavgift, på t ex ett idrottsevenemang.

Lars Arvidsson (stående) berättade under paneldiskussionen om ett av Smålandsvillans huskoncept.

Workshop om byggande
Den 7 april anordnades en workshop om
byggande och boende i Gnosjö kommun. Ett 70-tal personer deltog i arrangemanget. Deltagarna kom bland annat
från husföretag, banker, näringslivet och
politiken. Bostadsminister Stefan Attefall
(KD) var på plats och berättade om vad
regeringen gör för att förenkla och möjliggöra byggande. Även riksdagsledamoten
Lars Eriksson (S) höll ett anförande om
bostadspolitik. Arkitekten Johnny Grauengaard fungerade som moderator under
workshopen och höll även en föreläsning

på temat ”attraktiva miljöer”. Under början
av workshopen delades deltagarna in i
mindre grupper som gjorde en så kallad
SWOT-analys, där man försökte hitta de
styrkor, svagheter, möjligheter och hot
som finns för byggande. Kvällen avslutades med en paneldiskussion där många
intressanta frågor och svar lyftes fram.
- Det behövs byggas mer i Gnosjö
kommun, men för att det ska vara möjligt
måste reglerna bli enklare, säger Arne Ottosson (M), kommunstyrelsens ordförande
i Gnosjö kommun.

Snabbare hjälp med första insatsperson
Sedan den första februari rullar fem
nya räddningstjänstbilar i Gnosjö och
Gislaveds kommuner, som körs av en
första insatsperson.
Första insatspersonen är en del i utryckningsorganisationen där styrkeledaren av
en grupp åker i en egen bil till olyckan.
Denna bil följer hela tiden styrkeledaren,
dygnet runt, under en veckas jourtid, varefter man byter förare av första insatsbilen
till nästkommande styrkeledare i jourschemat.

För en snabb första insats
Syftet, och en fördel med första insatsperson är att styrkeledaren åker direkt till
olyckan och kan göra en snabb första insats, exempelvis tömma en pulversläckare
i ett brinnande rum eller påbörja hjärt- och
lungräddning snabbare. En annan fördel
är att denna person också kan rapportera
väldigt snabbt till övriga styrkor som är på
väg, som i sin tur kan förbereda sig bättre
inför uppgiften.
Styrkeledaren kan också i ett tidigt
skede tillkalla fler enheter/grupper eller
specialfordon, men även be larmade styrkor att vända ifall det är ett falsklarm eller

”Första insatsperson” innebär att styrkeledaren alltid är redo att åka direkt till olycksplatsen och därmed
kan göra en snabb första insats. Styrkeledaren kan även förbereda resten av styrkan genom att lämna en
första bedömning av olycksläget.

att larmet inte är så allvarligt.
- Med en första insatsperson som hela
tiden ”rullar” i kommunens orter kan invånarna känna sig tryggare när den första
hjälpen är nära tillhands, säger Peter
Dubrefjord enhetschef verksamhetsstöd,

Järnbärardagarna
13-14 juni

vid räddningstjänsten.
Första insatsperson har funnits sedan
2003 i Sverige och det hela startade i
Norrahammar, sedan har allt fler organisationer skaffat och anpassat sitt arbete
efter detta.

Ny klädbutik i Gnosjö

Den 13-14 juni är det Järnbärardagarna i Gnosjö.
Programmet bjuder som vanligt på aktiviteter för
alla åldrar, bland annat hoppborgar för barnen,
musikunderhållning, löpartävling och marknad.
Välkommen!

Brevet hemifrån

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

I slutet av mars öppnade en ny butik i Gnosjö. Det är Sanela
Dacic som står bakom satsningen. I butiken, som heter Umina,
säljer hon barn- och damkläder samt även en del accessoarer
och presentartiklar.
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