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Brevet hemifrån
Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Rekryteringsresa för att hitta arbetskraft
Just nu är industrin i Gnosjö kommun i stort behov av arbetskraft. En
rekryteringsgrupp med representanter från olika delar av samhället har
bildats och letar nu efter lämpliga orter att presentera Gnosjö på.
I rekryteringsgruppen ingår arbetsförmedlingen, kommunen (genom näringlivschefen, kultur- och fritidsförvaltningen och skolan), industriföreningen
och bostadsbolaget Järnbäraren. Genom
att ge de arbetssökande en helhetsbild
av jobb, boende och fritidsaktiviteter
hoppas de kunna skapa ett intresse för
att söka jobb i kommunen.
Den första rekryteringsresan gick till
Hässleholm den 25 januari. Att det blev
just Hässleholm beror på att ett stort
varsel hade lagts där strax innan. Ett
50-tal personer kom för att lyssna och
göra sig en bild av Gnosjö kommun.
Den 8 februari gick en ny resa till Lernia i Kristianstad. Här utbildas precis
den typ av arbetskraft som Gnosjö efterfrågar just nu, bland annat CNC-operatörer, elektriker och svetsare. I Kristianstad deltog omkring 35 personer.
- Det är inte lätt att hitta den typ av arbetskraft som vi söker just nu. Industrin
har ett akut behov av personal och tillsammans testar vi olika vägar för att
hitta folk med rätt kompetens, säger
Eddie Davidsson, näringslivschef.

Kristofer Lindahl berättade om sitt jobb som elmontör på GARO AB.

Just nu söker vi:
Innesäljare
Logistikchef
Maskinreparatör
Programmerare/Ställare
Kylmontör
CNC-operatörer
Verktygsställare

Konstruktörer
Operatör/Montör
Produktionstekniker
Produktionsledare
Orderplockare
Inredningssnickare
Produktions- och
lagerarbetare
Sömmerska/kostymör

Är du intresserad av något av jobben? Hör av dig till näringslivschef
Eddie Davidsson, tel 0370-33 10 22, e-post: eddie.davidsson@gnosjo.se
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Nyggda förskolan Regnbågen invigd
Nu är den nya förskolan
Regnbågen i Töllstorpsområdet i Gnosjö färdigbyggd. Här finns plats för
ett 50-tal barn. Regnbågen är den första helt nya
förskolan som har byggts
på 20 år i kommunen.

Barnen kommer in
i en rymlig groventré med slitstarka
klinkergolv. Utanför
dörren finns en vattenkran att spola av
den värsta smutsen
med.

Ateljén,
för konstnärliga
aktiviteter
med pensel och
hammare.

Patrik - världsmästare från Gnosjö
Patrik Thuresson, 32 år, blev i mitten på november världsmästare i
styrkelyft. Han tävlar i 90-kilosklassen och har sedan tidigare
bronsmedaljer i VM. Kommunchefen Lars-Göran Magnusson och
kultur- och fritidschefen Arne Annerhult uppvaktade Patrik hemma i
Gnosjö.
- Det känns bra, men oväntat.
Patrik tränar tre dagar i veckan och
började sin karriär 1992 i styrketräningshallen i Töllstorpshallen. Då
tävlade han för Gnosjö FK men numera
tillhör han Borås AK. 1996 vann han
junior-VM och förra året kom den
riktiga fullträffen med ett senior-VMguld.
- Det gäller att vara ihärdig. Jag har
aldrig gett upp eller slutat träna, utan
jag har hållit på hela tiden sen jag
började 1992.
2006 var ett riktigt bra år för Patrik.

Kommunchefen Lars-Göran Magnusson överräcker en blomma till Gnosjö kommuns första världsmästare, Patrik Thuresson. Till vänster kultur- och fritidschefen Arne Annerhult.

Förutom VM-guldet tog han också sitt
tionde raka SM-guld, blev 3:a i EM och
vann NM.
Styrkelyft består av tre delgrenar: knäböj, bänkpress och marklyft. Man har
tre lyft på sig i varje delgren och stor

vikt läggs vid hur lyftet görs.
VM-tävlingen gick i Stavanger i Norge.
I knäböj fick Patrik ett godkänt lyft på
320 kg, i bänkpress 200 kg och i marklyft 315 kg. Totalt 835 kg. Tvåa blev
holländaren Pjotr v.d. Hook.

Lichron startar gymnasium i Gnosjö
Nu pågår byggandet för fullt av ett
nytt gymnasium i Gnosjö. Det är
Lichron, som sedan tidigare har
teknikgymnasium i Skövde och i
Trollhättan, som tilll hösten startar
en tredje skola i Gnosjö.
Företaget Lichron startade 1994 i

Skövde med maskinförsäljning. 2001
tillkom en friskola, ett gymnasium, i
kombination med maskinförsäljningen.
Huvudkontoret ligger i Skövde, men
nu finns filialer även i Trollhättan och
Gnosjö. Upplägget är det samma på
alla tre orterna: Utställning och försäljning av maskiner kombinerat med

utbildning av gymnasieelever för jobb
som CNC-operatörer och automationstekniker.
Skolan i Gnosjö har plats för 100 elever
när alla årskurserna är igång. Den
byggs på Industrigatan, mellan Göhlins
verktyg och Pingstkyrkan.

Succé för vandrarhemmet
En ny grupp som har upptäckt vandrarhemmet är företagen i trakten som gärna bokar in sina gästarbetare, exempelvis reparatörer och byggnadsarbetare,
över veckorna.
- Det passar gästarbetarna perfekt eftersom det finns folk och aktiviteter i
anslutning till boendet. De kan simma,
styrketräna, ut och jogga, eller bara ta
en fika i cafeterian.
Det nya vandrarhemmet i Gnosjö har
fått en drömstart. Målet för 2006 var
satt till 2700 gästnätter, men vid slutet av året hade över 3000 gästnätter
noterats.
- Det märks att det har börjat sprida sig
från mun till mun att vi har ett så fräscht
vandrarhem. Det ligger också helt perfekt i anslutning till Töllstorpshallen
och Töllstorps fritidsområde, säger föreståndaren Björn Thorsson.
Under sommarsäsongen är vandrarhemmet i princip fullbelagt, men även vinterveckorna i februari och mars är efterfrågade bland danskar och skåningar
som ska åka skidor på Isaberg.

Även gnosjöborna själva har fått upp
ögonen för vandrarhemmet. Det kommer in fler och fler bokningar av vandrarhemmet för bröllopsgäster, släktträffar och liknande arrangemang.
Drygt 2000 av förra årets gäster kom
från Sverige. De utländska gästerna kom
till största del från Danmark, Tyskland
och Holland. Många uppskattar vandrarhemmets centrala läge i Småland.
- Vi har till exempel ett motorcykelgäng
från Danmark som har bokat hela vandrarhemmet under tre dagar i maj och
som ska åka runt och titta på Småland
med utgångspunkt från Gnosjö.

Magdalena Nilsson jobbar i den nya PUSSbutiken som ligger i Storckens tidigare
lokaler på Köpmansgatan.

PUSS i Gnosjö
I december öppnade en ny butik i Gnosjö centrum. De tre bröderna Jim, Bill
och Björn Friman driver sedan tidigare
smyckesgrossistfirman Robert Friman
& Co i Gnosjö. De säljer smycken till
butiker i hela Skandinavien. Nu har de
öppnat en butik i Gnosjö för att sälja
sitt eget märke PUSS direkt till konsumenterna. I butiken finns också smink,
mössor, scarves, skärp och väskor. Det
går även att ta hål i öron, näsa eller navel.
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BOL-mässan 26 maj 2005.

Made in Gnosjö
Den så kallade BOL-mässan (Business on
Location) återkommer nu under nytt namn:
Made in Gnosjö. Den 24 maj är det dags, då
får inköpare från hela världen möjlighet att
se ett smörgåsbord av industriell produktion
och tjänster. Ett hundratal företag från Gnosjö kommun ställer ut i tre tält längs Storgatan och Bankgatan i Gnosjö centrum. Mer
information finns på www.gnosjoandan.com

Öppen föreläsning. ”Klarar
människan av hur mycket
stress som helst?” Föreläsning
med Anna-Karin Herbert. Gnosjöandans kunskapscentrum, kl.
07.45-09.00.
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- 17 mars Fotoutställning.
Thomas Svenningsson. Gnosjö bibliotek.

1

- 22 mars Fotoutställning
- Skolkort från förr. Hillerstorps skola 50 år. Hillerstorps
bibliotek.

7

Mötesplats Beta - I Elvis
fotspår. Lena Högberg berättar och visar bilder från en resa i
USA. Gnosjö bibliotek, kl. 18.30.

8

Bokcafé för daglediga. Vi
berättar våra bästa läsminnen
för varandra. Gnosjö bibliotek,
kl. 10-11.

22

Bokcafé för daglediga.
Vi berättar våra bästa
läsminnen för varandra. Gnosjö
bibliotek, kl. 10-11.

Honda hoj skoj
Den 7-9 juni blir det stor motorcykelfest i
Marieholm. Honda Rider´s Club of Sweden (HCRS) håller sin första träff för sina
medlemmar och allmänheten är inbjuden.
Om du är sugen på att åka på roliga utflykter,
se på uppvisningar av stuntförare, ståuppkomiker, gå på marknad, provköra hojar, köpa
mc-prylar, testa enduro, fyrhjuling, träna
cross, åka fort på bana, prova mc för första
gången, då kan du läsa mer om Honda Hoj
Skoj på www.marieholmsbruk.se
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Öppen föreläsning.
”Motivation”. Föreläsning
med Leonard Ngaosuvan. Gnosjöandans kunskapscentrum, kl.
07.45-09.00.

25

Musik - Sunnerbo
Transfer sjunger och
spelar Cornelis Wreswijk.
Församlingshemmet, Gnosjö, kl.
17.00.

26

mars - 21 april Utställning - Redskap från
gamla tider. Hans Södermark.
Gnosjö bibliotek.

29

Teater - Monica sjunger
Monica. Monica Borrfors
sjunger och berättar om Monica
Zetterlund. Hammargården, kl.
19.00.

April

4

Mötesplats Beta - Gunnar
Wiklunds svensktoppar
från 60-talet. Camilla Ruud
och Tomas Karlström sjunger
och spelar. Gnosjö bibliotek, kl.
18.30.

24

Teater - Oscar och den
rosa tanten. Anita Wall
i en mycket gripande och rolig
berättelse om livet. Hammargården, kl. 19.00.

30

april - 26 maj Textilutställning - Kryddiga vävar. Anette Magnusson. Gnosjö
bibliotek.

29

Musik - Julstämning
med musikskolan. Gnosjö bibliotek, kl. 18.30.

Maj

3

Öppen föreläsning. ”Evolution - är det något att bry sig
om?” Föreläsning med Anders
Forsman. Gnosjöandans kunskapscentrum, kl. 07.45-09.00.

