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Bäst tillväxt i Gnosjö för fjärde året i rad
Gnosjöandan lever i allra högsta grad

För fjärde året i rad tar Gnosjö kommun hem titeln Bästa
Tillväxt i Jönköpings län 2018. Priset, som delas ut av
kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007,
premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. På andra och tredje plats kommer grannkommunerna
Gislaved respektive Värnamo.
– Vi har helt fantastiska företag i Gnosjö. Det här är en utmärkelse som helt och hållet är deras, säger Ingalill Ebbesson, som tidigare varit näringslivsutvecklare i kommunen.
Jag kan bara glädja mig åt att vi tar hem förstaplatsen för
fjärde året i rad och sjätte gången totalt sett. Utmärkelsen
visar också att Gnosjöandan i högsta grad är levande.
Bästa Tillväxt utser en vinnare i varje län och utgår helt och
hållet från företagens bokslut. Syna mäter tre olika kriterier
hos alla aktiebolag i Sverige och ser hur dessa förändras
mellan de två senaste boksluten. Utmärkelsen går till den

kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. På så sätt
skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län
kan jämföras med varandra.

Vid årsskiftet lanserade Gnosjö kommun tillsammans med Gislaved en ny
webbsida för turism www.vastrasmaland.se och ett nytt varumärke Västra Småland.
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Besök nya turismwebben på: www.vastrasmaland.se
Lina Sandström, turism- och destinationsutvecklare
i Gnosjö kommun, menar att en gemensam turismwebb
kommer att underlätta för besökare att hitta det de söker
och ge dem ett bredare utbud över ett större område.
Vissa besöksmål, som till exempel vandringsleder och en

del evenemang sträcker sig över kommungränserna,
nu kommer allt finnas på en och samma webbsida.
Det kommer även finnas artiklar om olika turistmål, med
syfte att inspirera till fler besök runt om i kommunerna.
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Ny näringslivsutvecklare
i Gnosjö kommun
Vill verka för tillväxt i kommunen
I december 2018 tillträdde Katrin Svensson som
näringslivsutvecklare i Gnosjö kommun. Katrin kommer
att arbeta för att underlätta för företagens tillväxt, vilket
i ett större perspektiv innebär att verka för tillväxt för
Gnosjö som kommun:
– Allt hänger ihop och faktorer som är viktiga för både
näringsliv och kommunen är att det finns goda förutsättningar för att Arbeta, Bo och Leva i Gnosjö kommun. Vi har företag som är attraktiva som arbetsgivare
och vi har närheten till en fantastisk natur, med många
upplevelser som lockar besökare. Vilket också lockar
människor att flytta till kommunen. Tillgång till bostäder, mark och lokaler för expansion och etablering
inom näringslivet är viktiga faktorer för ett fortsatt gott
företagsklimat, säger Katrin.
– Det finns ingen annan kommun i Sverige som är så förknippad med företagande och entreprenörskap som Gnosjö. Att
få möjlighet att arbeta med näringslivsfrågor här känns väldigt roligt. Gnosjö och Gnosjöandan är ett fantastiskt varumärke att förvalta och marknadsföra, säger Katrin.

Ny affärsutvecklare
i Gnosjö kommun
Ingalill Ebbesson är ny affärsutvecklare inom
Science Park med placering i Gnosjö. Science
Park finns, med affärsutvecklare, i samtliga
tretton kommuner i Jönköpings län. Som affärsutvecklare arbetar man med att starta företag,
idéutveckling och utveckling av befintliga bolag. Ingalill Ebbesson har god insikt i Gnosjös
näringsliv eftersom hon under många år arbetat
med utvecklingsfrågor i kommunen. Hon kommer
närmast från tjänsten som näringslivsutvecklare
där hon arbetade med att stötta kommunens
befintliga företag.

Bollplank för dem som vill
starta eget
Som affärsutvecklare inom Science Park är man ett stöd för personer som vill starta eget eller som har en idé som behöver
testas. Vi hjälper till att hitta rätt affärsmodell, nya produkter, tjänster och processer men framför allt är vi ett bollplank för
nya idéer, berättar Ingalill. Inom Science Parks verksamhet finns det expertis som har möjlighet att ge stöd och rådgivning
gällande patent och registrering, digitalisering, varumärkesstrategi och utbildning.

Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete
På Bäckgårdens demensboende startades i mitten av december 2018 en
kvalitetsgrupp. Gruppen består av en
kvalitetsutvecklare och ett kvalitetsombud, från var och en av de tre avdelningarna. Gruppen arbetar kontinuerligt med
kvalitetsarbete som ska främja Bäckgårdens brukare.
Just nu arbetar arbetar kvalitetsgruppen
med att ta fram de bästa rutinerna från
varje avdelning och göra dem gemensamma för alla.
Dessutom har en schemagrupp börjat
arbeta med ett gemensamt schema där möjligheten finns att göra vissa pass på en
annan avdelning. Ett gemensamt schema ska skapa förutsättningar för gemenskap
och samhörighet över avdelningarna.
Även hygien- och inkontinensombuden samarbetar över avdelningarna för gemensamma rutiner. Målet är, som i allt kvalitetsarbete på Bäckgården, att brukarna ska ha
det så bra som möjligt och att rutinerna ska spara arbetstid, som i förlängningen ska
ge mer tid för samtal och andra aktiviteter.

På bilden från vänster:
Peter Olausson, Anna Paracka,
Loan Nguyen, Kvalitetsombud,
Anna Andersson, kvalitetsutvecklare

Kommunen satsar på
utomhuspedagogik
Vi människor lär oss saker på olika sätt. Lektioner utomhus
i naturen är ett bra komplement till undervisningen inne i
klassrummet; genom utomhuspedagogik får barnen frisk
luft, fysisk aktivitet och möjlighet att använda flera sinnen vid
inlärning.
Satsningen stämmer bra överens med kommunens arbete
med temat: Hållbar utveckling. Förhoppningen är att barn
som får vistas utomhus regelbundet och får lära sig om
naturen, också vill ta hand om naturen.
Det senaste året har Hillerstorpsskolan fokuserat extra på att
få in mer utomhuspedagogik på schemat från förskoleklass
till årskurs 6. Vilket innebär att varje vecka har minst en klass
tillbringat en förmiddag i naturen. Lektionerna utomhus har
berört olika ämnen: matte, svenska, idrott, samarbete, biologi
med mera.
Även förskolan fokuserar extra på utomhuspedagogik; att
uppfylla förskolans läroplansmål på ett aktivt och givande sätt
med inspiration från naturen.

Nyheter i korthet från Gnosjö kommun
Industrinatten
Den 25 oktober 2018 var det Industrinatt för andra
gången i kommunen, för alla elever i årskurs 8. Efter en gemensam genomgång på skolorna var det dags att besöka
företagen. Alla fick möjlighet att göra tre företagsbesök, där
eleverna delades in i mindre grupper. Temat var ”Från idé
till färdig produkt” främst för att visa eleverna att det finns
många spännande yrken inom industrin på hemmaplan,
inom vilka de har möjlighet att göra karriär. Efter företagsbesöken var det gemensam avslutning på GKC, Gnosjöandans Kunskapscentrum.
Falks Metall var ett av de företag som engagerade sig i
Industrinatten. Anna Falk säger att de hoppas på att kunna
förbättra ungdomars bild av hur en industri ser ut idag.

Anna Falk, Falks Metall

På gång i Gnosjö kommun
•

Spinninghall i Töllstorphallen.

•

Gatubelysning i Kävsjö, i samarbete med Hillerstorps
vägstyrelse och Kävsjö byalag.

•

Ny förskola i Hillerstorp, placering och anpassning för
8 avdelningar utreds.

•

Fjärrvärmenät för Bäckaskolan, vårdcentralen, Hammargården, Rosendal och Bäckgården i Gnosjö, klart
vid årsskiftet.
(Beställare av fjärrvärmen är Järnbäraren - kommunen
upplåter mark och hanterar gatorna.)

•

Pump Track-bana i Töllstorp - drivs av Gnosjö FK med
stöd av kommunen.

•

Cykelled mellan Tyngel och Kulltorp, projektet drivs av
byalaget i Tyngel med stöd av kommunen.

Pump Track-bana
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