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Brevet hemifrån
Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Nybyggda lägenheter i centrala Gnosjö
På Humleåsen i Gnosjö finns
nu ett helt nytt bostadsområde.
Området består av radhus med tre
lägenheter i varje huskropp. Det är
tvårumslägenheter på 60 m² och
trerumslägenheter på 69 m².
Inredningen på Humleåsen håller hög
standard. Som exempel finns det både
tvättmaskin och torktumlare i badrummen.
Lägenheterna har öppen planlösning
med delvis avgränsade kök. Varje lägenhet
har en egen uteplats i söderläge. Dessutom finns en liten trädgårdstäppa mot
ankomstvägen.
Framför varje lägenhet finns en parkeringsplats och varje lägenhet har eget
garage.
Husen är byggda som så kallade passivhus. Väggarna är 70 cm tjocka och
varje lägenhet är provtryckt för att vara helt
tät. Detta innebär att energiförbrukningen
blir väldigt låg. Uppvärmningskostnaden
för en lägenhet beräknas ligga på
ca 200 kr i månaden.
Lägenheterna förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget Järnbäraren AB.

Lägenheterna på Humleåsen håller hög standard. Alla
köksluckor och garderobsdörrar är i ekträ, och i badrummen finns tvättmaskin och torktumlare.

Skatepark på gång vid Bäckaskolan

Så här kan en skatepark se ut. I augusti kommer en liknande anläggning att finnas i Gnosjö.

Nu är planerna i full gång för att bygga en
skatepark i Gnosjö. Önskemålet har kommit från ungdomar i kommunen, inte minst
från den aktiva skateföreningen Pangcake.
Utformningen av skateparken är tänkt att
likna en stadsmiljö. Det ska påminna om
de hinder som dyker upp om man skatar i
en urban miljö, så kallad ”street”-skating.
Skateparken kommer ligga vid Bäckaskolan, i kanten av den stora grusplanen
utmed Järnvägsgatan. Förhoppningen är
att parken ska locka både nya och gamla
skatare. Tanken är också att den ska bli ett
trevligt inslag i samhällsbilden, en inbjudande samlingspunkt där även åskådare
slår sig ner för att titta och umgås.
Parken börjar byggas under sommaren och väntas kunna öppna i slutet av
augusti.

Gnosjö kommun
fick pris för bästa
tillväxt 2012

Kommunstyrelseledamöterna Elisabeth Eklund-Svensson (KD), Johan Malm (C) och Lizbeth Johansson (C).

Från papper till läsplatta
Vid kommunstyrelsens sammanträde den
6 november fick ledamöterna för första
gången hantera möteshandlingarna via en
läsplatta istället för i en pappersbunt.
Syftet med övergången till digitala
handlingar är att spara tid och pengar. Ett
sammanträde i kommunstyrelsen har som
exempel cirka 20 punkter på dagordningen, och handlingarna som hör till mötet
OLDIOXIDUTSLÄPP
brukar i genomsnitt sträcka sig över 150
A4-sidor.
Fram tills nu har handlingarna skrivits

ut, kopierats upp och skickats i kuvert till
ledamöterna. Det har inneburit mycket tid
för kopiering, och höga portokostnader.
Genom införandet av läsplattorna kan
ledamöterna nu själva plocka upp handlingarna till respektive ärende direkt från
webben.
Utöver själva läsplattan har också en
programvara köpts in. Programmet gör det
möjligt att göra anteckningar i det digitala
materialet och att dela anteckningar och
synpunkter med andra ledamöter.

Koldioxidutsläpp ton/år
Värme och drift samtliga anläggningar

Kreditupplysningsföretaget Syna har
kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut och kommit fram
till att i Jönköpings län är det företagen i
Gnosjö kommun som har bäst tillväxt.
- Efter lågkonjunkturen har våra företag
jobbat målmedvetet med att bli konkurrenskraftiga och effektiva. Det finns
mycket optimism i Gnosjö kommun och vi
hoppas att vi står oss bra även i fortsättningen. Bästa Tillväxt är ett kvitto på att
kommunen och företagen går bra, säger
Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare i
Gnosjö kommun.
Synas tillväxtindex uppmärksammar de
kommuner där en stor andel av företagen
går bra och växer. I varje län får den kommun priset som har den största andelen.
Tre värden mäts:
- andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste
årsredovisningarna.
- andelen företag som ökat antalet
anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.
- andelen företag som går med vinst
enligt senaste årsredovisningen.
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Minskning på koldioxidutsläppen med 98 %
Gnosjö kommun har sedan mitten av
1990-talet gjort strategiska satsningar för
att minska energianvändningen i kommunens fastigheter. Satsningarna bottnar
både i ett miljötänk (att minska koldioxidutsläppen) och i ett ekonomitänk (att sänka
energikostnaderna).
EU har ett mål att koldioxidutsläppen
ska minska med 20 % från år 2000 till
2020. För Gnosjö kommuns del är målet
redan uppnått med råge. I en jämförelse
mellan 1999 och 2012 har kommunen
minskat koldioxidutsläppen med 98 %.

Det handlar bland annat om byte från olja
till biogas i uppvärmningen av kommunens
fastigheter och om köp av så kallad grön el.
Andra miljösatsingar som också har
minskat utsläppet av koldioxid är bytet av
gatljuslampor från natrium- till LVD-lampor,
och bytet från bensinbilar till el- och
gasbilar.
- Vårt mål är att fortsätta jobba för
att sänka koldioxidutsläppen och energikostnaderna så mycket som möjligt,
säger Lennart Hermansson, teknisk chef i
Gnosjö kommun.

Friskoteket i Töllstorpshallen har nu blivit
ett större och mer komplett gym. En dörr
till den intilliggande gymlokalen har satts
upp. Det här innebär att det nu även går
att komma åt att träna med fria vikter.
I gymmet finns bland annat skivstänger
och hantlar. För den som vill lägga upp sin
träning mer individuellt ger det här stora
möjligheter.
I Töllstorpshallen finns nu en bredd av
möjligheter för den som är intresserad av
träning. Utöver de båda gymmen körs här
även gruppträningspass som till exempel
TRX, kettlebells och spinning.

Ny översiktsplan
för Gnosjö kommun
Just nu pågår arbetet med att ta fram en
ny översiktsplan för Gnosjö kommun.
Översiktsplanen berör alla som bor i kommunen.
Den är ett medel för att forma kommunens
långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt. I
översiktsplanen ska kommunen redovisa sin
långsiktiga strategi för fortsatt utveckling.
Under de senaste månaderna har alla kommuninvånare haft möjlighet att komma in med sina tankar,
idéer och åsikter om hur kommunen ska utvecklas.
Över 300 synpunkter har kommit in och håller nu på
att sammanställas. Några exempel på synpunkter som
har lämnats in:
”Ta fram olika typer av bostäder så att alla kan hitta
det som passar.”
”Bygg ut bredbandsnätet, även i tätorterna.”
”Flytta bensinmacken ut från centrala Gnosjö.”
”Satsa på solvärme, solenergi och vattenkraft.”
Arbetet fortsätter nu med att upprätta en samrådshandling som alla kommuninvånare och många
andra berörda parter sen kan ta del av och lämna sina
synpunkter på. Detta samråd kommer att ske under
hösten 2013.

Vad
Jubileum och rekord
tycke

vid Gnosjö FK:s vasaloppsresa 2013 r
du?
I år firade Gnosjö FK jubileum när man
för fyrtionde gången ordnade gemensam
resa till Vasaloppet. Aldrig tidigare har så
många deltagit. Med 59 anmälda var man
en av de klubbar i Småland som hade flest
startande.
Första gången någon från Gnosjö kommun deltog i Vasaloppet var 1961. Sedan
dess har åtskilliga åkare från kommunen
tagit sig de nio milen från Sälen till Mora.
1973 ordnade Gnosjö FK sin första gemensamma resa och i år var det därmed
fyrtioårsjubileum.
Den snabbaste åkaren i Gnosjö-gänget
var Torgny Sundquist som tog sig i mål
på 4 timmar och 42 minuter. Den meste

Hela truppen från Gnosjö samlad utanför bussen innan avfärden till Dalarna.

vasaloppsåkaren var Harald Hermansson som gjorde sitt 32:a lopp. Den äldste

åkaren från Gnosjö FK var 71-åriga Åke
Pettersson.

Evenemangskalender
30 april
Valborgsmässofirande
vid Töllstorps industrimuseum.
Tal, sång, musik, tipspromenad
och kaffeservering. Välkomna!
Tid: kvällen
Plats: Töllstorps industrimuseum
Arr: Gnosjö hembygdsförening, kyrkorna i Gnosjö samt
SNF Gnosjö
1 maj
Gnosjötrampen
Tid: 10.00
Plats: Töllshov, Gnosjö
Arr: Gnosjö IFs damklubb
1 maj
Multisport race
Nationell tävling i Multisport.
Tvåmannalag genomför tre
grenar: löpning, cykling och
kanot där orienteringsmomentet ingår i samtliga grenar.
Plats: High Chaparral
Arr: Anderstorps Orienteringsklubb
2 - 24 maj
Kallkällor i Gnosjö kommun
En utställning av medlemmar
från Naturskyddsföreningen.
Utställningen bygger på en
studiecirkel som genomförs
i vår.
Plats: Gnosjö bibliotek
4 maj
Frukost för alla
”Ängeln från Malmskillnadsgatan”. Elise Lindkvist. Anmälan tel 070-6092870.
Tid: 09.00
Plats: Gnosjö missionskyrka
Arr: Gnosjö missionsförsamling

Brevet hemifrån

6 maj
Växtförsäljning
Kenneth Lorenzon från Gullmarplant kommer och säljer
unika växter.
Tid: 19.00
Plats: Gnosjö församlingshem
Arr: Gröna tråden

20 maj
Vårkonsert
Solister och orkestrar från
musikskolan medverkar.
Tid: 19.00
Plats: Åsenhöga miss.kyrka
Arr: Gnosjö musikskola

8 maj

Småland under
Wasatiden
med Dick Harrison
En fortsättning på en tidigare litterär buffé från 2010 om
Småland under medeltiden. Vi fortsätter den spännande
resan genom uppror och möten med personer som Nils
Dacke. Vi börjar på Månsidan och sedan går vi in och äter
en historisk buffé på Köket.
Biljetter säljs på Gnosjö bibliotek mellan den 2 april-2 maj.
Pris: 125 kr, mat och bordsdryck ingår. Max 100 platser.
Tid: 18.00
Plats: Månsidan, Gnosjö bibliotek och Köket
Arr: Gnosjö kommun
8 maj
Fotbollsmatch
Gnosjö IF - Aneby SK
Tid: 19.00
Plats: Töllshov, Gnosjö
Arr: Gnosjö IF
15 maj
Finsk afton med kantele
Tuuli Ekberg spelar kantele
och Finska föreningen serverar finska piroger och finsk
tigerkaka. Entré: 50 kr.
Tid: 18.00
Plats: Månsidan, Gnosjö bibl.
Arr: Gnosjö kommun i samarbete med ABF och Finska
föreningen

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

22 maj
Småspovsvandring utmed
Lilla Lövöleden
Småspoven, en raritet som vi
fick både se och höra förra
året och vi hoppas få höra den
i år också. Ta med kvällsfika.
Bengt Andersson guidar.
Tid: 19.00 - 21.30
Plats: Samling vid järnvägsbron vid Kittlakull
Arr: Länsstyrelsen, naturum
22 maj
Fotbollsmatch
Gnosjö IF - Gislaved IS
Tid: 19.00
Plats: Töllshov, Gnosjö
Arr: Gnosjö IF
25 maj
High Chaparral öppnar för
säsongen
Plats: High Chaparral
Arr: High Chaparral

25 - 26 maj
Ranch Team Challenge
Kickstarta våren med en
fartfylld och spännande hästtävling för alla cowboys och
cowgirls. Ta med nära och
kära och upplev något ut över
det vanliga.
Plats: High Chaparral
Arr: High Chaparral
26 maj
Nationalparkens dag
Försäljning, tipsrunda.
Landshövdingen inviger en ny
utställning i det renoverade
fågeltornet.
Tid: 10.00
Plats: Naturum, Store mosse
Arr: Länsstyrelsen, naturum
27 maj
Försäljning av perenner
Gröna trådens medlemmar
säljer växter från sina egna
trädgårdar till billiga priser.
Tid: 17.00-18.00
Plats: Bäckadalsparken
Arr: Gröna tråden
30 maj
Vårkonsert
Medverkan av bland annat
Kammarorkestern, kören,
gitarrer och Järnbandet.
Tid: 19.00
Plats: Gnosjö kyrka
Arr: Gnosjö musikskola
31 maj - 2 juni
Husbilsdagarna
Under tre intensiva dagar
förvandlas Vilda Västernstaden till ett mecka för dig
som älskar husbilslivet och vill
träffa likasinnade.
Plats: High Chaparral
Arr: High Chaparral
4 juni
Fotbollsmatch
Gnosjö IF - Assyriska
Tid: 19.00
Plats: Töllshov, Gnosjö
Arr: Gnosjö IF
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