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Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Uppbyggnaden av kvarnen på Töllstorps
industriområde är i full gång!

I juni 2016 brann den gamla kvarnen på
Töllstorps industriområde ner. Branden
var omfattande och den gamla byggnaden gick inte att rädda. De sällsynta
kvarnstenarna skadades också vid
släckningsarbetet. Idag står dock
grunden till en nyuppbyggd kvarn på
plats knappt två år senare.
Ingemar Lundberg som är ordförande i
hembygdsföreningen i Gnosjö tog med
oss på en guidad tur vid bygget. Ingemar
känner glädje över att kunna se kvarnen
åter växa fram, även om det återstår en
hel del arbete. Vissa pusselbitar såsom
de sällsynta kvarnstenarna är svåra att få
tag i, som också håller rätt storlek på 1,40
meter. Men Ingemar är hoppfull och tror
det kommer lösa sig.

Det ska alltså malas mjöl precis som förut
i den nybyggda kvarnen, som sedan kan
inhandlas i butiken. Invändigt ska det
finnas lite bänkar att sitta på för de som är
med på guidade turer.
Hela bygget görs enligt ritningar och fotografier man turligt nog lyckades hitta efter
den olyckliga branden. Ritningarna gör att
man kan bygga upp kvarnen såsom den
såg ut. Virket och själva bygget arbetas
fram enligt gamla metoder, allt för att efterlikna originalbyggnaden så mycket som
möjligt. Med numrerade byggdelar har
delarna lyfts på plats med lyftkran i den
kuperade miljön. Mellan träet läggs mossa
precis som man gjorde förr för att isolera.
Utsidan kommer så småningom få samma
gråa färg som de övriga byggnaderna

på området, då man precis som förr, inte
kommer måla eller behandla träet.
Byggarbetet har rullat på snabbt då det
inleddes i år, och redan kommit så långt.
När allt sedan är klart hoppas Ingemar
på en högtidlig invigning nästa år, våren
2019. ”Kanske kan vi till och med få hit
landshövdingen” säger Ingemar glatt.
När allt väl står färdigt är tanken att det
ska finnas en informationsskylt där man
ser en jämförelse av den tidigare och den
nya kvarnen med information om vilka
som legat bakom arbetet och lite annan
historik.

Bokskogsprojektet i Kulltorp nu invigt!

Kvällen den 8 maj fylldes Bokskogen av solljus, glädje och aktivitet. Omkring 200 personer deltog denna vackra kväll i invigningen
av Leaderprojektet skolskogen i Bokskogen, Kulltorp. Förskola och skola bjöd på sång och dans. Tal hölls om projektet och naturens
kraft. Gemenskapsband knöts och fanfar framfördes. Elever visade upp sina ritade förslag på framtida uppfinningar inom miljö och
natur.
Syftet med projektet är att skapa ett rum utanför väggarna där alla har möjlighet att undersöka och uppleva naturen. Naturen stimulerar alla sinnen, ger ökad kreativitet och har en positiv inverkan på människors välbefinnande. Skogen är en mötesplats för flera generationer och platsen kommer göras tillgänglig för alla oavsett rullator, rullstol eller barnvagn. Naturen ger utrymme för frisk luft, fysisk
aktivitet och rekreation. Skogsområdet ligger på kommunens mark i Kulltorp och utgör en gemensam samlingsplats för både förskola/
skola och samhälle.
Med hjälp från pensionärer, föräldrar, föreningsliv, barn och ungdomar kan en neutral mötesplats skapas där vardagsroller neutraliseras. Projektet vill öka gemenskapen i samhället och välkomna gammal som ung. Här finns nu sittplatser för gemenskap, kunskapsutbyte och återhämtning. Det finns även en utomhusscen där till exempel dans/teatergrupper kan uppträda samt ett väderskydd för att
platsen lättare ska kunna användas i alla väder och ge möjlighet att uppleva de olika årstiderna utomhus.

Pendlarbuss Hillerstorp - Jönköping
Ett nytt projekt med en direktbuss mellan
Jönköping och Hillerstorp pågår sedan
början av september. Bussen går måndag
till fredag, helgfria dagar och ansluter till
buss 201 i Hillerstorp, vilket innebär att
man lätt kan ta sig vidare mot Gnosjö. Det
finns även möjlighet att åka med vändande
buss tillbaka till Jönköping, till exempel för
dem som studerar på högskolan eller vill
spendera en dag i Jönköping.
Pendlarbussen är en del av ett kompetensprojekt där man arbetar för att göra
vår attraktiva arbetsregion tillgänglig för
fler personer. Projektet är ett samarbete
mellan Region Jönköping, Gnosjö kommun och näringslivet i kommunen.
Busstiderna hittar du på www.jlt.se

Sommarens mobila turismservice
maranställd turistinformatör) samt Adna
och Mohamed (feriearbetare).
Genom ett framtaget schema bemannas
olika platser av de totalt två sommarjobbarna och fyra feriearbetarna. Sommarpersonalen är anställda nio veckor och
feriearbetarna arbetar tre veckor var.
När vi besökte dem bemannade de
entrén till Store Mosse nationalpark. Då
hade de haft besök av främst tyska gäster,
berättade de. De tycker sällan att språket
blir ett problem då i princip alla de träffat,
från andra länder, kan engelska. Adna
berättar att hon läst tyska i skolan, men
att det såklart kan vara lite svårt att prata
i ett helt nytt sammanhang, jämfört med i
skolan.
Hittills hade de bland annat bemannat
vid Kallfeldts Läder, Flatenbadet, Isaberg,
High Chaparral och Store Mosse.
Andra platser som funnits med på schemat är bland annat
industrimuséerna
och våffelcaféerna
i Åsenhöga och i
Marieholm. Lina berättar att syftet är att
få en så bra bredd
som möjligt och finnas synlig på olika
typer av besöksmål.
”Det roligaste med
jobbet är att få ha
sin arbetsplats
utomhus i det fina
sommarvädret”,
säger Adna. ”Att
träffa och prata
Fr. vänster i blått: Kenny Nguyen, Adna Hodzic och Mohamed Ghaznavi
med mycket folk
är också en positiv
del i arbetet”, säger
Kenny.

Mellan v. 25-33 måndag-lördag i sommar
har turistinformatörer och feriearbetare
bemannat den ambulerande turistinformationen i Gnosjö kommun. Detta är nu
andra året som turistinformationen flyttar
runt till olika besöksmål, något som turismutvecklare Lina Sandström ser positivt
på. ”Istället för att bara finnas på en plats,
kommer vi dit besökarna finns och det
uppskattas”, säger hon.
Under första veckan hade personalen
en introduktion där de fick besöka olika
besöksmål och företag och testa på allt
från att gå med snöskor på Store Mosse,
till äventyrsgolf på Isaberg, båttur med
Svalan II och gå olika guidningar. Allt
för att lära sig mer om det turisterna kan
tänkas ställa frågor kring.
Den andra juli hälsade vi på den mobila
turistinformationen som då nyligen dragit
igång. Den bemannades av Kenny (som-

Turismen har satsat på att finnas både
på Facebook och Instagram med namnet
”Visit Gnosjö”. Där kan man hämta
inspiration och tips om olika besöksmål.
Under sommaren har Instagram även
underhållits av sommarpersonalen.
Men året runt hålls kontona aktiva för att ge
inspiration till besöksmål eller evenemang
för både nära och långväga gäster.
Följ oss gärna där du med!

visitgnosjo

Visit Gnosjö

Turismservicen i siffror

Efter sommarsäsongen konstateras
det att det har varit totalt 478 turister
som har besökt våra turistinformatörer.
272 av dem var svenskar, 134 tyskar,
47 danskar, 10 holländare och 15
stycken från andra länder. Som längst
ifrån har de träffat turister från Australien. Totalt har 530 broschyrer från
kommunens olika besöksmål delats
ut. Antalet följare på Instagramkontot
har ökat med 333 personer sedan
förra året och följs nu av närmare 500
personer.

Är du inresserad

Skulle du vara intresserad av ett varierande sommarjobb där du får möta
folk från alla delar av världen? Sök då
gärna tjänsten som sommaranställd
turistinformatör i Gnosjö kommun till
nästa sommar. Håll koll efter annons
som kommer ut i början av 2019.

Nyheter i korthet från Gnosjö kommun
vägen. Inför invigningen var en minimodell
av rondellkonstverket uppbyggt i hamnen.
Tal hölls av vägföreningens ordföranden
Jörgen Nillsson, teknik- och fritidschef
Jan Sandberg och kommunalråd Kristine
Hästmark. Det klipptes band, bjöds på
hamburgare och de politiska partierna var
på plats inför valets slutspurt.
Från vänster Johan Axelsson, Mats Hilding och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Samuel
Davidsson.

Företagsklimat i Gnosjö kommun
När Svenskt Näringsliv presenterade
årets enkätundersökning av hur företagen
i Sveriges 290 kommuner upplever det
lokala företagsklimatet, tappade Gnosjö
kommun och landade på plats 23 i landet.
I den siffran tas hänsyn till samlad statistik
från SCB med flera.
”Vi ska vara ödmjuka inför årets siffror
men om vi tittar lite på de bakomliggande
siffrorna så är det sammanfattande betyget från företagen plats 5 i hela landet.
Där har vi gått upp en placering”, säger
näringslivsutvecklare Ingalill Ebbesson.

Årets arkitekturpris till Axelent
Arena!

Fotocredit: ”Schauzmedia”

UngDrive sommaren 2018
Efter ännu en sommar har den Gnosjöbaserade organisationen UngDrive arrangerat UngDrive Masters - SM för Sommarföretagare i Gnosjö.
Lägret som arrangeras tillsammans med
Gnosjö kommun och Gnosjöandans
Näringsliv samlar landets främsta unga
företagare till en tredagars weekend och
utgör med sina 120 deltagare Sveriges
största läger för unga företagare.

Ny utsmyckning av rondell i
Hillerstorp invigd
Rondell invigdes onsdagen den 5 sep
2018 i hamnen i Hillerstorp. Av trafiksäkerhetsskäl kunde inte invigningen ske vid

Gnosjö kommuns arkitekturpris 2018
tilldelas Axelent Arena som genom ett
djärvt användande av samtida konstnärliga uttryck blivit ett skyltfönster för hela
Gnosjö kommun. Arenans läge som är
väl synligt från väg 151 gör att blickarna
vänds mot Axelent och Hillerstorp. Axelent
Arena är en byggnad som sticker ut och
skapar nyfikenhet och attraktivitet för hela
Gnosjö kommun. Axelent har med hjälp av
inkluderande arkitektur byggt en samlingsplats för såväl medborgare som medarbetare och byggnationen visar kraften i
Gnosjöandan.
Priset delades ut på kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 juni.

”Vi har haft ett extremt högt söktryck i år
- alla verkar vilja komma till Gnosjö sista
helgen i augusti, känns superkul!” säger
Rasmus Karlsson, rekryteringsansvarig
UngDrive Masters.

Kom och fira med oss!
I år fyller Gnosjö bibliotek 25 år, och det
firar vi med buller och bång hela vecka 46.
Vernissage, film, poesi, en TV-kändis till
barnen, paneldebatt, lunchkonsert, med
mera. Kom och fira vårt fina bibliotek!
Hela programmet hittar du i kommunens
evenmangskalender på www.visitgnosjo.se
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