Brevet he
nr. 1 2006

Brevet hemifrån
Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Gnosjö kommun marknadsför livskvalité
Reklamsatsningen ”Gnosjö kommun
– Livskvalité för alla” ska synliggöra
Gnosjö kommun och visa vilka fina
kvalitéer kommunen har. Under hösten och vintern har ett flertal kampanjer genomförts.
Marknadsföringskampanjen ”Gnosjö
kommun – Livskvalité för alla” tog sin
start i början av hösten i form av reklam
på baksidan av Sven Carlssons bussar.
Bussreklamen syns numera runt om på
vägarna i både Sverige och Europa.
Under hösten har gnosjöskyltar satts
upp vid kommunens fem största infarter. Gnosjö är ett känt namn världen
över och ett varumärke som vi är stolta
över. Skyltarna stärker vårt varumärke
ytterligare. I en av bokstäverna på skylten finns en jordglob. Jordgloben sym-

De nya gnosjöskyltarna lyser upp infarterna till Gnosjö kommun. De har redan väckt
mycket uppmärksamhet och kommer förhoppningsvis att sätta Gnosjö på kartan.

boliserar att Gnosjö är i framkant såväl
nationellt som internationellt.

förmedla är att du sparar både tid och
pengar på att bo där du jobbar.

Gnosjö kommun vill att fler ska bosätta
sig i kommunen och därför har kampanjen utökats med radioreklam i den lokala radiostationen Radio Match. Radiorek lamen
riktar sig
till personer som
pendlar
till jobbet
i Gnosjö
kom mu n.
Det budskap som
kommunen
vill

För att fler ska få ta del av de många
fördelarna med att bo i Gnosjö kommun pågår arbetet med att ta fram en ny
broschyr. Broschyren ska på ett allmänt
och överskådligt sätt beskriva Gnosjö
kommun utifrån de olika teman som
används i reklamsatsningen ”Livskvalité för alla” – utbildning, fritid, familj,
arbete och boende. Broschyren ska
delas ut till den som vill veta mer om
Gnosjö kommun. Nyinflyttade, eventuella hitflyttare och besökare är några
av broschyrens målgrupper. Dessutom
kommer den användas vid mässor och
andra evenemang som Gnosjö kommun
deltar i.

Gnosjö kommuns reklamkampanj syns på baksidan av
Sven Carlssons bussar. Personerna i annonsen är alla
gnosjöbor som snällt ställt upp som fotomodeller.
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Göran Andersson, arbetsledare Almkvists bygg, Gunnar Lindow, fastighetsingenjör Gnosjö kommun till vänster. Till höger Ann-Christin
Bucht och Ann-Marie Turesson, förskollärare på Regnbågens förskola som ser fram emot att från och med i höst få börja jobba i nya fina
lokaler.

Nu bygger vi ny förskola i Töllstorp
Nu byggs den första helt nya förskolan i Gnosjö på nästan 20 år. Förskolan som kommer heta Regnbågen
byggs i Töllstorpsområdet där det
just nu vimlar av barnfamiljer.

Behovet av nya lokaler för förskolebarnen har funnits under några år. Till att
börja med löste man det akuta behovet
genom att sätta upp tillfälliga lokaler,
bodar, på samma tomt som man nu bygger permanent på. När det visade sig att

Regnbågens förskola byggs på ett sätt
som ska vara så underhållsfritt som
möjligt. Bland annat kommer fasaden
att vara putsad och fönstren blir av typen trä-aluminium.
Regnbågen är den första av kommunens fastigheter som värms upp av
bergvärme. Bergvärmen kommer ut i
rummen via värmeslingor i golven, så
det kommer bli varmt och gott för de
små att krypa omkring. Fastigheten är
också kommunens första som återvinner luften från kylaggregat och från
ventilation. Genom denna teknik sparas

60% av den energi som annars skulle ha
kastats ut.
Byggnaden karaktäriseras av mycket
fönster, även många fönster som går
ända ner till golvet. Till bygget kommer
också en spännande gård med mycket
utrymme att leka på.

Visste du att...

Regnbågens förskola kommer att vara
färdig i oktober. Då finns här plats för
uppåt 50 barn fördelade på tre avdelningar. I byggnaden finns då också ett
eget tillagningskök där all mat lagas av
förskolans egen kock.

det akuta behovet kvarstod, och till och
med ökade, fattade kommunen beslutet
att bygga en helt ny förskola.

I Gnosjö kommun finns
19 förskolor för barn i
åldrarna 1-5 år. Tre av
dem är enskilda och drivs
i egen regi, exempelvis
Pingstkyrkans förskola
Lyckeborg. I Gnosjö kommun finns också 16 familjedaghem, ”dagmammor”.
Gnosjö kommun garanterar en plats i barnomsorgen senast två månader
efter anmälan.

Mässa i Utrecht ska locka
holländare till Gnosjö
Varje år anordnas en stor
emigrationsmässa i Utrecht
i Holland. I år finns Gnosjö
kommun på plats för att locka
holländare att bosätta sig i
just vår kommun.
Mässan, som går av stapeln den
10 och 11 mars, brukar vara
mycket välbesökt. En anledning
till att så många holländare vill
emigrera är att landet har en Anna Grunditz, informatör, Eddie Davidsson,
näringslivschef och Karin Bengtsson, informatör,
mycket hög befolkningstäthet hoppas mässan ska ge nya invånare till kommunen.
och och att man blir mer och
mer medveten om den säkerhetsrisk det verksamhet i Gnosjö eller med personer
innebär att delar av Holland ligger un- som har en yrkeskompetens som det råder havsnivå, skyddad enbart av vallar. der brist på här.
Många vill därför flytta till ett lugnare
och säkrare område.
– Vårt goda företagsklimat gör Gnosjö kommun till den idealiska platsen
– Vi riktar oss i första hand till personer att flytta till om man har tankar på att
som är självgående, säger kommunens starta en egen verksamhet. Att vi dessnäringslivschef Eddie Davidsson. Tan- utom har en underbar miljö precis runt
ken är att komma i kontakt med hollän- stugknuten gör inte saken sämre, säger
dare som är beredda att starta en egen Eddie Davidsson.

Tehås favoriten i centrum

Av de 120 svar som inkom framgick
tydligt var man ska börja i det stora arbetet med att göra Gnosjö centrum mer
attraktivt. Majoriteten av de svarande
anser att järnvägsstationen och torget
vid Tehås är den plats i Gnosjö som är
viktigast att rusta upp och iordningställa.

Storgatan vid Tehås är den plats i centrum som de svarande tycker bäst om.
På frågan om vilken byggnad i centrum
de helst skulle vilja riva, svarade majoriteten pizzerian vid stationshuset.
I övrigt framgick av enkäten att Gnosjö centrum behöver fler butiker och att
fotgängarna är den trafikgrupp som bör
prioriteras vid en framtida förändring
av Gnosjö centrum.
– Medborgarnas åsikter är viktiga för
oss. Därför kommer vi självklart att
använda oss av resultatet från enkäten
i vår framtida planering av Gnosjö centrum, säger kommunens stadsarkitekt
Tor Asbjörnsen.

Lördagen 1 april blir det extra festligt i
Gnosjö centrum. Gnosjö Handel, Lions
och Korpen har gjort gemensam sak för
att få lite mer liv och rörelse i samhället.
Deras tanke är att se till att gnosjöborna
drar ner på stan vid samma tillfälle, istället för att göra sina ärenden i all hast
och knappt träffa på någon annan. Den
här dagen ska vi träffas, snacka lite och
trivas i största allmänhet. Korpen kommer bland annat att anordna en tipspromenad i centrum med fina vinster och
ett flertal skolklasser kommer att ha
marknadsförsäljning. Affärerna har extraöppet till kl. 15.00.

Ny affär för sport
och fiske i Gnosjö

Tony Sjöblom startade i höstas Sjöbloms
sport och fiske tillsammans med sin fru
Lotta Sjöblom.

Nu har vi fått en ny sportaffär i Gnosjö.
Det är Tony och Lotta Sjöblom som har
startat Sjöbloms sport och fiske. Butiken
ligger på Regeringsgatan och säljer allt
ifrån fiskeredskap, pulkor, ryggsäckar
och badkläder mm.

Visste du att...

Miljö- och byggförvaltningen frågade
i en enkät kommunens medborgare
hur Gnosjö centrum kan bli mer attraktivt. Gnosjöborna fick bland annat ta ställning till vilken byggnad i
Gnosjö de helst skulle vilja riva, vilka
trafikgrupper som ska prioriteras vid
en framtida förändring av centrum
och vilken plats i centrum de tycker
bäst om.

Shoppa och snacka
i centrum 1 april

Mot uppvisande av giltigt lånekort från Gnosjö
kommuns bibliotek, erbjuds barn och ungdomar
upp till 13 års ålder, fritt
inträde till kommunens
simhall och biograf.
Ungdomar upp till 19
års ålder betalar endast
halva priset på inträdet mot uppvisande av
lånekort.
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Premiär 2 juni
Spelas 2-3, 6-10 juni
Entré 150:-, stud 75:Biljetter Gnosjö bibliotek
0370-33 11 32/38

Teaterpremiär på
Marieholms bruk
Den 2 juni har Smålands musik och teater
premiär av Moliéres Den girige på Marieholms nya teater - den gamla bruksbyggnaden. Affärsmannen Jim Blom gör om fastigheten, där det tidigare tillverkades plastbåtar,
till en lokal för teater och andra evenemang.
Teatern är ett av flera delprojekt som ingår i
Kulturarv Marieholm. Kulturarv Marieholm
ska utveckla den förr så livliga bruksorten i
kulturturismens tecken.

Ny chans att se
teatersuccé
Du som missade Fem kilometer av evigheten
eller vill se den igen får nu din chans. Succén från förra sommaren kommer i repris.
Nypremiären blir den 11 augusti.
Ett trettiotal amatörer och några professionella skådespelare deltar i uppsättningen.
Pjäsen baseras bland annat på gnosjösonen
Johannes Anderssons livsöde. Spelplatsen
blir som tidigare den vackra teaterscenen vid
Hylténs industrimuseum.
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Fotoutställning ”- och
det som ligger fram0REMIËR  JUNI -ARIEHOLM
för”. Utställning av Clara Magnussons fotografier.
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Indianer i väglöst land.
Naturfotograf Mats Andersson berättar och visar diabilder
om skogsindianerna i Canada.
Mötesplats Beta, Gnosjö bibliotek kl. 18.30.
WWWSMOTNU
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Konsert - Ellek Jazz.
Svängig och lättlyssnad
trivseljazz. Gnosjö kyrka kl.
18.00.

27

- 8 april Mormors kokböcker. En posterutställning från Bokköket om kokböcker från såväl enklare hushåll som
finare kök. Gnosjö bibliotek.

-13 Gnosjö.com. Fotoutställning av Fanny Carlsson om
Hylténs Industrimuseum. Gnosjö
bibliotek.

8

-27 De ovanliga. Fotoutställning av Åke Mokvist om
modiga människor som frivilligt
eller ofrivilligt lever ett annorlunda liv. Gnosjö bibliotek.

Juni

2

-3 Premiär! Den girige.
Smålands Musik och Teater
spelar Molières Den girige på
Marieholms bruk. Biljetter säljs
fr o m 13 mars på Gnosjö bibliotek, tel. 0370-33 11 32, 33 11 38.
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April

-22 Konstutställning. Deltagare från Medborgarskolans
kurs i inspirativ målning ställer
ut. Gnosjö bibliotek.

1
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Aktiviteter i centrum. Affärerna i Gnosjö öppna till kl.
15.00. Tipspromenad, marknad
mm.

3

Gnosjöandan - Myt eller
verklighet. Birgitta Wendeberg berättar från sin bok och
om tiden i Gnosjö. Mötesplats
Beta, Gnosjö bibliotek kl. 18.30.
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Konsert - Anders Widmark
Trio. Åsenhöga kyrka kl.
19.00.
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-6 maj Kvinnor i småföretagarriket. Utställning om kvinnors roll, genom
historien, i arbetslivet. Gnosjö
bibliotek.

-10 Den girige. Smålands
Musik och Teater spelar
Molières Den girige på Marieholms bruk. Biljetter säljs fr o m
13 mars på Gnosjö bibliotek, tel.
0370-33 11 32, 33 11 38.

Augusti

11

Nypremiär! Fem kilometer av evigheten. Teater
på Hylténs Industrimuseum. Arr.
Teaterandan i Gnosjö.

