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Medborgarpanel får
tycka till om kommunen
Sedan årsskiftet deltar Gnosjö kommun, tillsammans med ett 30-tal andra kommuner i landet, i ett projekt
som kallas Medborgarpaneler. Syftet
med projektet är hitta nya sätt att få
kommuninvånarnas åsikter i olika
frågor. Med hjälp av medborgarpanelen ska politikerna få ett bättre beslutsunderlag.

Medborgarpanelen kan bland annat få
tycka till om kommunens lekplatser.

Projektet som varar i tre år ska göra det
möjligt för deltagarna att påverka den
kommunala beslutsprocessen med hjälp
av ny teknik, exempelvis genom e-pos-

tade frågor eller genom enkäter på kommunens hemsida på Internet. Tanken är
också att deltagarna ska känna att det
är möjligt att göra sin röst hörd, att de
själva kan vara med och påverka kommunens framtid.
De frågor som panelen kan komma att
ta ställning till kan vara miljöfrågor,
utformningen av samhällena och utbudet av kommunala tjänster. Än så länge
har ett 40-tal personer anmält att de vill
vara med i panelen. Den första frågan
ska gå ut till panelen innan sommaren.

Gnosjö kommun satsar
på att bli en Fairtrade City
Gnosjö kommun siktar på att bli
länets första Rättvisemärkta kommun, en Fairtrade City. Satsningen
gäller för hela samhället och engagerar både butiker, restauranger och
”vanliga” arbetsplatser.
Genom att välja Rättvisemärkta produkter bidrar man till bättre arbetsoch levnadsvillkor för
odlare och anställda
i utvecklingsländer. I
Gnosjö har nu en styrgrupp bildats som ska
inspirera fler att välja

Rättvisemärkta produkter. Förhoppningen är att det ska gå så väl att hela
kommunen kan kalla sig Rättvisemärkt.
Kraven för att bli en diplomerad Fairtrade City skiftar beroende på hur stor
kommunen är. För Gnosjö kommuns
del krävs ett utbud av minst 15 Rättvisemärkta produkter fördelade i två
butiker i kommunen. Minst två kaféer,
restauranger eller hotell ska servera
Rättvisemärkt kaffe. Dessutom ska
minst fem arbetsplatser i kommunen
konsumera minst en Rättvisemärkt
produkt. Ett flertal av kraven uppfylls

Christian Bagan och Ann Lindahl har sin
arbetsplats i kommunhuset i Gnosjö. På
fikarasten är det numera Rättvisemärkt
kaffe i kaffekoppen.

redan idag och därför bör det inte ta
lång tid innan Gnosjö kommun kan
titulera sig som en Fairtrade City.
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Kommunstyrelsens ordförande i Gnosjörespektive Gislaveds kommun, LarsÅke
Magnusson och Niklas Palmgren, höll ett
gemensamt tal.

Ny väg till Gislaved
och Anderstorp
Nu har startskottet gått för byggandet
av väg 604 mellan Anderstorp och
Gnosjö. Vägbygget kommer att pågå
fram till hösten 2009. Därefter ska det
finnas en ny säker bilväg, och dessutom en ny gång- och cykelväg, mellan
Gnosjö och Anderstorp.

Befolkningen ökar
9 657 personer var vid årsskiftet
folkbokförda i Gnosjö kommun. Enligt
Statistiska centralbyråns statistik är det
en ökning med 59 personer under 2007.
Roligt att notera är även att det föddes
30 fler barn under 2007 i jämförelse
med år 2006.

5a och 5b i nya klassrum
Nu är den nya skolbyggnaden på Hillerstorpsskolan färdig. 5a och 5b hade sina
första lektioner i de nya klassrummen på måndagen efter sportlovet. I byggnaden
finns också en musiksal. Den nya byggnaden ersätter de tillfälliga paviljonger
som funnits på skolgården sedan 1999. Den gamla musiksalen var inte tillräckligt
ljudisolerad och det utrymmet kommer nu istället att byggas om till konferensrum
och arbetsrum. På bilden syns klassföreståndare Karin Eiborn.

Ny satsning på Världens barn-insamlingen
En grupp eldsjälar i kommunen satsar nu för
tredje gången på att samla in riktigt mycket
pengar till Världens barn-insamlingen och som
bonus ge Gnosjö kommun en topp-placering i
insamlingsligan. Förra året kom kommunen på
en tredjeplats i landet med 44,98 insamlade kr/
invånare. I år är målet att gå om Öckerö kommun som förra året samlade in 48,20 kr/inv.
2007 kom Gnosjö på tredje plats i insamlingen för
Världens barn. Marie Åberg är en av eldsjälarna.

Töllstorpshallen 30 år!

Simhall Sporthall Styrketräning Friskvårdscentral
Cafeteria Friskotek Solarium Massagesäng Boule Dart

Töllstorpshallen firade sin 30-årsdag under sportlovsveckan med
olika upptåg och evenemang varje
dag. Här spexar Allgot och Villgot
för sportlovslediga barn.

Ömsesidigt utbyte med
Södertälje kommun
Gnosjö kommuns industrier har
brist på utbildad arbetskraft och
i Södertälje har man överskott på
utbildad arbetskraft. Kommunledningarna för de båda kommunerna
har nu träffats för att diskutera ett
ömsesidigt utbyte och samarbete.
Södertälje och Gnosjö har börjat diskutera ett samarbete och ett utbyte till
ömsesidig nytta för båda parter. Gnosjö
kommun har under några år haft en
minskande befolkning, ett antal tomma
lägenheter och en industri som söker
utbildad arbetskraft. Södertälje kommun har en så stark befolkningstillväxt
att man inte klarar av att hantera situationen, detta på grund av att ett stort
antal flyktingar söker sig dit. Många av
dom är välutbildade och med yrkesvana från sitt hemland. Det stora flyktingmottagandet i Södertälje medför ett

hårt tryck på den kommunala servicen,
trångboddhet och arbetslöshet. Många
av de flyktingar som kommit dit vill
därför lämna kommunen och Gnosjö
skulle kunna vara en möjlighet för
några av dem.
Vid en träff mellan kommunchefer,
kommunalråd samt företrädare för
arbetsförmedling och näringsliv diskuterades hur ett sådant samarbete skulle
kunna utformas. Diskussionerna kommer att fortsätta och industriföreningen
samt arbetsförmedlingen skall tillsammans inventera behoven och Södertälje
kommun i sin tur undersöka vilka av
de mottagna flyktingarna som skulle
passa Gnosjös behov.
Den 1 april var den första södertälje
bon på besök i kommunen för en
anställningsintervju.

Mässa lockar holländare
att flytta till Gnosjö

Gnosjö kommuns monter var mycket välbesökt under emigrationsmässan i Holland. Besökarna var inställda på att flytta men hade ofta inte bestämt sig för vilket land de ville till.

I början av mars deltog Gnosjö kommun för tredje gången i en emigrationsmässa i Holland. Mässan är till
för holländare som vill emigrera och
bland utställarna fanns, utöver Gnosjö
kommun, representanter för Kanada,
Australien, Sydafrika, Spanien m fl.
Efter de tidigare mässtillfällena har ett

40-tal familjer besökt Gnosjö kommun och tittat på skolor, hus till salu,
naturen och samhällena. Tre familjer
har bosatt sig i kommunen.
Gnosjö kommun deltar i mässan för att
locka till sig nya invånare och bredda
näringslivet med nya företag.

Gnosjö - 2007 års
nyföretagarkommun
Under slutet av förra året blev
Gnosjö kommun utsedd till ”Årets
nyföretagarkommun 2007”. Det var
program- och tjänsteföretaget Visma
tillsammans med Jobs and Society
NyföretagarCentrum som för tredje
året i rad delade ut ett pris till ”Årets
nyföretagarkommun”.
Utmärkelsen grundas på underlag från
Nyföretagarbarometern och en motivering från kommunen. Priset utgörs
av 100 000 kr som sedan kan delas ut
i form av årliga stipendier till lokala
entreprenörer och inspiratörer. Syftet
med priset är att uppmuntra initiativ
och aktiviteter som gynnar nyföretagandet.
Priset delades ut den 18 oktober i samband med Starta eget-mässan i Stockholm. Vid prisutdelningen deltog Eddie
Davidsson, näringslivschef, LarsÅke
Magnusson, kommunstyrelsens ordförande och David Jonsson som under
2007 startat eget företag i Gnosjö inom
elbranschen.
Juryns motivering:
”För ett aktivt deltagande i en framgångsrik process för att vända en
negativ trend på en traditionsrik industriort till en positiv utveckling med
plats för nya generationers entreprenörsanda. I det arbetet har kommunen
tillsammans med många lokala aktörer
gett Gnosjöandan med dess nätverk
och samarbeten ny vitalitet och en
framtidsinriktad innebörd.”

Evenemang

Se fler evenemang på www.gnosjo.se
15 april
Om klimat och skog
Föreläsning, Svante Axelsson.
Tid: 19.00
Plats: Naturum
Arr: Svenska naturskyddsföreningen, Gnosjö
19 april
Gnosjö mingel
Lilla mingelloppet för barn
4-7 år. Butikerna öppna till kl
15.00. Barnloppis på ICA-torget. Visning och provkörning av
gasbilar. Tipspromenad.
Tid: 10.00 - 15.00
Plats: Gnosjö centrum
Arr: Gnosjö handel, Lions,
Gnosjö innebandyklubb m fl
20 april
Tipspromenad
Kaffe och våfflor serveras,
lotterier.
Tid: 10.00 - 11.30
Plats: Start GFK-stugan
Arr: GFK
21 april
Torpvandring
Samling vid Järnvägsstationen,
Gnosjö för samåkning. Medtag
fika!
Tid: 14.00
Arr: Gnosjö PRO
21 april - 9 maj
Utställning
Dorota Vestlund, konst och
Duanmanee Pengsee, blommor
av japansk deg.
Plats: Gnosjö bibliotek
Arr: Gnosjö kultur- och fritidsnämnd
22 april
Världsbokdagen - Livsglädje
Författare AnneMarie Hellström
berättar.
Tid: 18.30
Plats: Gnosjö bibliotek
Arr: Gnosjö kultur- och
fritidsnämnd i samarbete med
Vuxenskolan

23 april
Dansa på Gnosjö bibliotek
Avslutning på vårens danskurser.
Tid: 18.30
Plats: Gnosjö bibliotek
Arr: Medborgarskolan och
Gnosjö bibliotek
23 april
Öppet för servering
av kaffe med hembakat.
Tid: 14.30 - 18.00
Plats: Betel Nissafors
Arr: Betelförsamlingen
27 april
Möte med Tjernobylbarnen
och Ove Claesson
Servering efter sammankomsten.
Tid: 18.00
Plats: Betel Nissafors
Arr: Betelförsamlingen
27 april
Tipspromenad
Start vid PRO-lokalen, samhällsrunda. Kaffeservering.
Tid: 14.00 - 15.00
Arr: Gnosjö PRO
30 april
Vi hälsar våren
Valborgsmässofirande gemensamt med kyrkorna i Gnosjö.
Kör, Gnosjö Brass m m.
Tid: meddelas senare
Plats: meddelas senare
30 april
Vårfirande
Kosmos, kyrkokören, servering.
Tid: 19.00
Plats: Kyrkans hus, Hillerstorp
30 april
Vårfirande
Servering, kyrkokören.
Tid: 19.30
Plats: Källeryds kyrka och
församlingshem
Arr: Källeryds församling

2 maj
Konsert med Vasa Gospel
Tid: 19.30
Plats: Gnosjö missionskyrka
Arr: Ekumeniska rådet
7 maj
Litterär buffé på Köket
med Kina-tema inför OS
Matbiljetter säljs på Gnosjö och
Hillerstorps bibliotek.
Tid: 19.00
Plats: Köket, Gnosjö
Arr: Gnosjö kultur- och fritidsnämnd i samarbete med Köket
8 maj
Öppen föreläsning
Internationalisering av sydsvenska små och medelstora företag
- var finns de och hur gör de
affärer österut?
Tid: 07.45 - 09.00
Plats: GKC
Arr: Högskolan på hemmaplan
11 maj
Sommarfest
Söndagsskolan inbjuder alla
intresserade till sommarfest. Det
blir program och servering.
Tid: 10.00
Plats: Betel Nissafors
Arr: Betelförsamlingen
11 maj
Fågelskådningsdag
Pingstdagen
Tid: 07.00
Plats: samling Gnosjö station
Arr: Svenska naturskyddsföreningen, Gnosjö
14 maj
Öppet för servering
av kaffe med hembakat.
Tid: 14.30 - 18.00
Plats: Betel Nissafors
Arr: Betelförsamlingen
15 maj
Ett stycke svensk historia
Anders Weijk, Växjö, kåserar
med bilder om beredskapstiden
1939 - 1945.
Tid: 15.00
Plats: Gnosjö församlingshem
Arr: Gnosjö PRO

19 maj - 31 maj
Farmors trädgård
Tolv posters i färg och svartvitt
från Bokköket.
Plats: Gnosjö bibliotek
Arr: Gnosjö kultur- och fritidsnämnd
22 maj
Öppen föreläsning
Vilka vill arbeta i framtiden?
Attityder och värderingar till
arbete i olika länder.
Tid: 07.45 - 09.00
Plats: GKC
Arr: Högskolan på hemmaplan
23 maj
Allsång och grillfest
Tid: 18.30
Plats: Åsenhöga församlingshem, slöjdsalen
Arr: Åsenhöga församling

Ob s!

30 maj - 29 juni
Teater
”Oj, nu faller änglarna ur himmelen!”
Ett spel om kärlek och makt.
Spelas 30 maj-1 juni, 5-8 juni,
12-15 juni, 26-29 juni.
Tid: torsdag-lördag kl 19.00, 		
söndagar kl 17.00
Biljetter: Förköp på Tehås,
tel 0370-911 46.
Plats: Hylténs friluftsteater
Arr: Teaterandan & Smålands
Musik och Teater
31 maj
Gnosjötrampen
Motionslopp
Tid: Start 10.00
Plats: Töllstorpshallen
Arr: Gnosjö Korpen
4 - 5 juli
Mässa HondaMChojskoj
Läs mer på www.hondahojskoj.
se.
Tid: 10.00
Plats: Marieholm
Arr: Hjärnbruket, Marieholm

