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Hela Gnosjö satsar på Världens barn
Den 13 och 14 oktober sänds Världens
barn-galan i Sveriges Television. Då
utses också landets bästa insamlingskommun. Förra året hamnade Gnosjö kommun på en fjortonde plats. I
år siktar Gnosjö på att hamna bland
de fem bästa kommunerna i landet.
Radiohjälpens
insamlingskampanj
Världens Barn genomförs i samverkan
med tolv av Sveriges mest etablerade
humanitära hjälporganisationer. Syftet
med insamlingen är att lindra nöden för
barn runt hela jorden.
Årets kampanjkulmen äger rum den 1314 oktober med två helkvällars evenemang i Sveriges Television. Då räknar
man också ut vilken kommun som har
samlat in flest kronor per invånare.
Pastor Natanael Claesson från Gnosjö
har under flera år brunnit för insamlingen till förmån för Världens barn. Han
har bland annat skickat brev och besökt
företag för att få dem att skänka extra
mycket. I år får han draghjälp av Gnosjö handel och Lutherhjälpskommittén.
Tillsammans vill de hjälpa nödställda
och på samma gång sätta Gnosjö kommun på kartan.
Målet för Gnosjö kommun är att samla
in 200 000 kronor. Då kommer Gnosjö
kommun förmodligen på tredje plats i
landet. Insamlingen sker via Radiohjäl-

Marie Åberg framför pelaren där gnosjöborna kan följa insamlingen. Tillsammans med
Natanael Claesson siktar hon mot en rekordinsamling för Världens barn.

pens plusgirokonto (90 19 50-6, ange
Gnosjö kommun). Under hösten sker
också ett antal insamlingsarrangemang
runt om i kommunen. Bland annat anordnar butikerna i Gnosjö handel en gemensam utförsäljning där alla pengarna
går till Världens barn. Secondhand-butiken Gnosjö hjälper skänker en dagskassa till insamlingen. På en del företag
går de anställda ihop och skänker ett
antal timmars lön var. Och politikerna i
några av kommunens nämnder skänker

gemensamt sammanträdesarvodet för
en månad. I centrum av Gnosjö har en
genomskinlig plexipelare satts upp. Där
kan kommuninvånarna följa insamlingen dag för dag. För varje tusenlapp som
samlas in fylls pelaren på med färgade
plastkulor. Det går också att följa insamlingen på Gnosjö kommuns hemsida.
Missa inte tv-galan den 13 och 14 oktober. Håll tummarna för Världens barn
och för Gnosjö kommun.
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Mireille Bechthold och Henk van Berkel passade under sitt besök i Gnosjö på att smaka den svenska specialiteten blåbär.

Stort gensvar på emigrationsmässa
I mars deltog Gnosjö kommun i en
emigrationsmässa i Holland. Syftet
var att erbjuda trångbodda holländare en ny bostadsort i Gnosjö kommun. Två familjer har under våren
köpt hus i Gnosjö.
Mässan lockade drygt 7 000 besökare
under två dagar. Det var nionde gången
som en emigrationsmässa anordnades
i Holland, men det var första gången

Gnosjö kommun deltog.
Redan några dagar efter mässan kom
det första holländska paret på besök i
Gnosjö. Därefter har ytterligare tio familjer besökt kommunen under våren
och sommaren.
I juni hittade en av mässbesökarna
sitt nya drömboende på landet utanför
Nissafors. Det är en familj med två barn.

Lite senare bestämde sig en enmansföretagare för ett hus i skogskanten. Han
ska fortsätta driva sitt dataföretag därifrån och lämnar nu storstadslivet i Holland bakom sig.
Under hösten är ytterligare två besök
inbokade. Resultatet av mässbesöket
har hittills varit långt över förväntan
och Gnosjö kommun ska även nästa år
vara med på emigrationsmässan.

Gnosjö Mingel samlar folk i centrum
Under parollen Gnosjö Mingel har
några organisationer slagit sina kloka
huvuden ihop för att få invånarna i
Gnosjö kommun att träffas och småprata lite och kanske samtidigt göra ett
ärende i någon av butikerna i centrum.
Det är Gnosjö Handel och Lions som
tillsammans med Korpen och kommunen testar lite olika grepp för att få
gnosjöborna att befinna sig på samma
ställe - i centrum - samtidigt.
Två mingel-dagar har ägt rum hit-

tills, den 1 april och den 16 september.
Båda gångerna har Korpen ordnat en
blixttipspromenad genom centrum,
där priserna har delats ut så fort alla
har gått i mål. Elever från musikskolan
har underhållit på Bernts konditori och
ute på gatorna. Några skolklasser har
tagit chansen att tjäna lite extrapengar
genom att ordna loppmarknad och sälja
hembakat. Mingel-dagen i september
fokuserade starkt på valet dagen efter.
Alla politiska partier fanns på plats för
att fånga sina sista väljare.

Gnosjö Mingel, den 1 april, lockade mycket
folk till centrum.

Gnosjö rankas som 14:e
bästa kommun att bo i
Tidskriften Fokus har rankat vilken av
Sveriges kommuner det är bäst att bo
i. Med hjälp av tillgänglig statistik och
mätningar har kommunerna rankats
från plats 1 som är bäst till plats 290
som är sämst.
I undersökningen har 30 faktorer ingått. Faktorerna som mätts har exempelvis varit anmälda brott, lärartäthet i
skolan, andel arbetslösa, antal skilsmässor och storlek på kommunalskat-

ten. Gnosjö kommuns genomsnittliga
placering blir högst i länet, en
14:e plats. Det är bland annat det låga
antalet skilsmässor (plats 7), den låga
arbetslösheten (10) och den höga personaltätheten i förskolan (28) som ger
den fina placeringen.
När det gäller utbildningsnivå är dock
Gnosjö sämst i landet, i mätningen av
andel lågutbildade rankas Gnosjö på
plats 290.

Turisterna blir fler och fler

Ny lekplats i Gnosjö
Nu finns det en ny lekplats utmed Anderstorpsvägen i Gnosjö. Det låg tidigare en gammal lekplats på samma ställe,
men den var i stort behov av upprustning. Arbetet med den nya lekplatsen
har pågått under sommaren och nu står
klätterställningen och gunghästarna
redo att ta emot leksugna barn.

Oktoberfest i gamla
järnvägsmagasinet

Töllstorps industrimuseum är ett av de stora besöksmålen för turister i Gnosjö kommun.

2005 var ett riktigt höjdarår för
Gnosjö kommun i turismhänseende.
Omsättningen ökade med 26 procent
jämfört med 2004.
Smålands Turism AB sammanställer
varje år en rapport över turismnäringen i
Småland. Förra året minskade turismen
i landet i stort. Men i Gnosjö kommun
gick det åt motsatta hållet. 165 personer,
en ökning med 20 personer, var årssysselsatta inom rese- och turistindustrin.
Omsättningen var 182 miljoner kronor,
en ökning med 38 miljoner från föregående år. Dagbesöken står för den största
ökningen, men även övernattningarna
ökade rejält.

High Chaparral är det största turistmålet i kommunen och står för den stora
delen av gästnätterna. Där upplever
man att turisterna nu stannar flera dagar i sträck.
Birgitta Bruveris, turistansvarig i Gnosjö kommun, tror också att fler har upptäckt att det finns mer än High Chaparral att besöka:
- De ”brun-vita skyltarna” har gjort att
turister uppmärksammar fler sevärdheter utmed vägen. Sedan Naturum vid
Store mosse byggdes har nationalparken fått ännu fler besökare. Vi har också
blivit bättre på att marknadsföra oss för
varje år.

Lions tömmer och ställer i ordning det
gamla godsmagasinet inför oktoberfesten.

Godsmagasinet vid järnvägsstationen i
Gnosjö håller just nu på att rustas upp
till en festlokal i bayersk anda. Det är
Lions som vill få till lite feststämning
i oktobermörkret och ställer till med en
oktoberfest för första gången.
Festen kommer att pågå i dagarna två,
den 13 och 14 oktober. Biljetterna (225
st till varje dag) är redan slutsålda. Göteborgsbaserade Vaudevill kommer stå
för underhållningen under kvällen.

EVENEMANG
Oktober

November

1

1

1

7

Konsert - till förmån för
världens barn. Åsenhöga
kyrka, kl. 18.00.
- 21 okt Abstrakt textilapplikation. Paavo Kauhanen.
Textilutställning från Textilia.
Gnosjö bibliotek.

Waterloo på
Marieholms bruk
Den 13 och 14 oktober blir det Abba-konsert
på Marieholms bruk. Det svenska tio-mannabandet Waterloo firar i år 10 år och gör en
jubileumskonsert i Gnosjö kommun. Waterloo har blivit utsedda till Världens bästa
Abba-band av den internationella fan-cluben
i Holland. De både låter och ser ut som original-Abba. För biljetter och mer information:
www.marieholmsbruk.se

2

- 3 okt Teater - Önskekonserten. En pjäs utan ord
- som har oändligt mycket att
säga. Riksteatern. Spelas i en
lägenhet på Furuhall.

Teater - I taket lyser stjärnorna. En dramatisering av
boken med samma namn av Johanna Thydell. Robinson Crusoe
& Fredags vänner. Hammargården, kl. 19.00.

19

Öppet hus på Gåröström.
Gåröströms industrimuseum,
kl. 14-17.

Musik - Beppe i våra
hjärtan. Musikalisk
kavalkad med Beppe Wolgers
texter. Henningson & Glans
och Värnamo kammarkör under
ledning av Per-Åke Bergman.
Gnosjö missionskyrka, kl. 19.00.

12

22

8

Teater - Rose. En stark
monolog om en kvinna
som överlevde allt. Evabritt
Strandberg. Riksteatern. Hammargården, kl. 19.00.

15

Musikteater - för de
minsta barnen och
vuxna. Vilda djur, en rivig föreställning med klös. Sångerskan
Gitte Pålsson och clownen och
trollkarlen Jozef Homaly. Gnosjö
bibliotek, kl. 15.00.

17

Mötesplats Beta - Friskare barn. Föreläsning i
Hälsoveckan med Peter Wilhelmsson. Gnosjö bibliotek, kl.
18.00.

15 oktober
kl 15.00

Mötesplats Beta - Mångkulturdag. Gnosjö bibliotek, kl.
19.00.

30

- 25 nov Fotoutställning.
Gösta Bengtssons fotogalleri. Gnosjö bibliotek.

Gjutarnatta på Hylténs.
Hylténs industrimuseum,
kl. 18-20.

29

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

December

3
6

- året ut Julutställning - Jultomtar. Gnosjö bibliotek.

Julkonsert. Folkmusikgruppen Sågskära. Kröning av
Gnosjö Lions Lucia. Gnosjö
missionskyrka, kl. 19.00.

