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Brevet hemifrån
Nyhetsbrevet till dig som flyttat från Gnosjö kommun

Nytt vandrarhem byggs i Gnosjö kommun
På Töllstorpsområdet i Gnosjö pågår byggnationen av kommunens
nya vandrarhem för fullt. Vandrarhemmet kommer att ha 12 rum och
beräknas stå klart i juli månad då
O-ringen går av stapeln i trakterna
kring Gnosjö.
Det nya vandrarhemmet byggs på Töllstorpsområdet i Gnosjö, mitt emellan
kommunens gymnasieskola och Töllstorpshallen.
– Dess läge är mycket attraktivt då de
boende kommer ha närhet både till friluftsliv och inomhusaktiviteter, säger
Arne Annerhult, kultur och fritidschef
i Gnosjö kommun.
Vandrarhemmet kommer ha 12 rum där
varje rum har fyra bäddar och dessutom
egen uteplats mot sydväst. Byggnaden
är fullständigt handikappanpassad. I
det gemensamma köket ﬁnns bland annat höj- och sänkbara bänkar.
Fyra av rummen är anpassade för lång-

I detta nummer:
Nytt vandrarhem i Gnosjö
50 000 kronor vid nybygge

På Töllstorpsområdet i Gnosjö pågår byggnationen av kommunens nya vandrarhem.
Lagom till O-ringen i sommar ska byggnaden stå klar.

tidsboende. Tanken är att de långtidsanpassade rummen ska kunna hyras ut till
personer som t.ex. är i trakterna kring
Gnosjö för att prova ett nytt arbete

kunna hyra ut samtliga av vandrarhemmets rum, säger Arne Annerhult.

Invigningen beräknas ske i början av
juli månad, lagom tills dess att O-ringen
går av stapeln i trakterna kring Gnosjö.
– Under O-ringenveckan är efterfrågan
på boende stor och vi räknar med att

Välkommen att boka rum:
Tel. 0370-33 11 15
Fax 0370-33 11 17
Mobil: 070-489 97 13

Bygg nytt - få 50 000 kronor
Har du tankar på att ﬂytta tillbaka
till Gnosjö kommun och bygga ditt
eget hus? Passa på! Du får 50 000
kronor av Gnosjö kommun.

Industrimässa i antågande
entek - ny utbildning

Väljer du att bygga din bostad i Gnosjö
kommun under 2005 och slutför bygg-

nationen under 2006 bidrar kommunen
med 50 000 kronor. När din bostad är
färdigbyggd och besiktigad lämnar
du in ditt slutbevis till kommunen och
därefter betalas pengarna ut. Kontakta
miljö- och byggförvaltningen för ytterligare information, tel 0370-33 10 00.

O-ringen till gnosjötrakten
Brevet hemifrån produceras av Gnosjö kommuns kansliavdelning.
Teatersommar på Hylténs
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Industrimässa anordnas i centrala Gnosjö
Den 26 maj förvandlas de centrala
delarna av Gnosjö till ett stort mässområde. Gnosjö Industriförening anordnar då en industrimässa – BOL,
Business On Location 2005.
Under dagen kommer mässbesökarna
ha möjlighet att träffa entreprenörer
från Gnosjöregionen, besöka dem i
deras montrar och även göra studiebesök ute på industrin.
I dagsläget har över 90 utställare anmält sitt intresse för att delta och inbjudningar har gått ut till inköpare och
andra nyckelpersoner inom industrivärlden att besöka mässan. Även Gnosjö kommun kommer att delta med en
monter med syfte att visa att Gnosjö
kommun är en bra plats att etablera företag på. Kommunens näringslivschef
Eddie Davidsson är tillsammans med
Industriföreningen delaktig i förberedelserna inför mässan.
–Tanken är att vi ska visa upp kommunens näringsliv och vår unika sammansättning av tillverkningsindustri för
omvärlden. Det är roligt att kunna visa

Industrimässans attraktiva mässområde kommer vara beläget i de centrala delarna av
Gnosjö. Över 90 utställare har hittills anmält sitt intresse att delta med en monter på
mässan.

besökarna hur traktens industrier omvandlar råmaterial och halvfabrikat till
produkter som hela världen efterfrågar
och handlar idag säger kommunens näringslivschef Eddie Davidsson.

kommer att bli en succé bland annat därför att många är nyﬁkna på Gnosjö och
Gnosjöandan och det här är ett gyllene
tillfälle att besöka vårt mytomspunna
Gnosjö och få en inblick i vad Gnosjöandan innebär i praktiken.

Eddie Davidsson tror att arrangemanget

- unik teknisk utbildning på gymnasieskolan
I augusti 2005 börjar den första årskullen elever på entek – ett helt nytt
tekniskt gymnasieprogram som är
utformat i samarbete med Gnosjöregionens många industriföretag.
Utbildningen ska på sikt locka elever
från hela Sverige att lära sig om teknik
och företagande i sann gnosjöanda under ledning av både lärare och entreprenörer. Eleverna kommer ha både skolan
och sina fadderföretag som arbetsplats. Lars Almén och Tomas Svensson är lärare på
Det traditionella schemat byts ut mot kommunens nya tekniska utbildning -entek.
ett ämnesöverskridande upplägg som
ska likna en arbetsdag som mycket som entek att lära sig om teknik, entrepremöjligt.
nörskap, språk, ekonomi, och marknadsföring i både teorin och praktiken.
Eleverna kommer under sina tre år på De skall få en bättre bild av tillverk-

ningsföretagens hela verklighet än vad
de får i dagens andra utbildningar. Tanken är att skapa en utbildning som förbereder eleverna inför högskolestudier
och näringsliv på ett helt annat sätt än
vad dagens tekniska program gör.
– I en tid där allt ﬂer storföretag erbjuder gymnasieelever teknisk utbildning
i egen skola, är entek ett alternativ där
eleverna får tillgång till en hel region
fylld av tillverkningsindustri, säger
Lars Almén, projektledare och lärare
för entek. Med så goda förutsättningar
är det inte omöjligt att Sveriges bästa
tekniska och industriella utbildningen
på gymnasienivå, inom en snar framtid,
ligger i Gnosjö.

O-ringen – Sveriges största idrottsäventyr kommer att gå av stapeln
i trakterna kring Gnosjö den 17-22
juli.
Tävlingens centralort är förlagd till
Skillingaryd och där kommer representanter från Gnosjö kommun att ﬁnnas
på plats i turistinformationen.
Två av tävlingens fem etapper kommer
att gå i trakten av Väset utanför Kulltorp. Övriga etapper går utanför Jönköping och Skillingaryd.
15 – 20 000 orienterare beräknas delta i

tävlingen. Förutom att springa i skogen
kommer deltagarna också att få en vilodag. Då ges det möjlighet att utforska de
andra delarna av regionen och förhoppningsvis kommer Gnosjö kommun med
dess många sevärdheter att få många
besökare under denna dag.

Visste du att...

O-ringen springs i skogarna kring Kulltorp

Kommunhuset i Gnosjö kommun
är tillbyggt och nyrenoverat. Den 3
mars har vi öppet hus för att visa
våra nya, ﬁna lokaler. Välkommen!

Kommunens industrimuseer har
öppet hela sommaren. Ytterligare
information hittar du på vår hemsida, www.gnosjo.se.

Teatersommar på Hyltens Industrimuseum
Nybyggda naturum Store Mosse
hade 58 000 besök under 2004.

Alla shower på High Chaparral
ingår i entréavgiften. Barn under 1
meter har gratis inträde.

Till sommaren kommer bänkarna vid Hylténs industrimuseum fyllas med publik som vill se
Gnosjö teaterförenings framförande av pjäsen ”Fem kilometer av evigheten”.

Under sommaren 2005 framför
Gnosjös teaterförening den nyskrivna pjäsen - Fem kilometer av evigheten, på teaterarenan vid Hylténs
industrimuseum.
Ett trettiotal amatörer och några professionella skådespelare har under ett antal
månader träffats regelbundet för att öva
inför premiären av pjäsen Fem kilometer av evigheten den 28 maj.
Pjäsens baseras bland annat på gnosjösonen Johannes Anderssons livsöde och underlaget till dess innehåll är till stora delar hämtat ur
historiska källor. Dessutom ﬁnns
några händelser som har sitt ursprung
i Harry Sjömans roman ”Svikaren”.

– Även om inte allting i pjäsen är bokstavstrogen sanning, har vår avsikt varit
att fånga ihärdigheten och målmedvetenheten i Johannes Anderssons gärning säger Håkan Törefors, teaterföreningens ordförande.
Pjäsen kommer att spelas utomhus vid
Hyltens industrimuseum och arrangörerna hoppas att vädergudarna är med
dem under speldagarna.
– Vi har haft liknande uppsättningar två
gånger tidigare och aldrig haft regn så
nu hoppas vi på samma tur i år, säger
Håkan Törefors.
Biljetter kostar 150 kronor och du beställer dem på tel 0370-33 10 05 eller via
e-post birgitta.bruveris@gnosjo.se.

Det ﬁnns över 250 olika fritidsaktiviteter inom 30 minuters avstånd från Gnosjö.

I Gnosjö kommun ﬁnns ett antal attraktiva landsbygdstomter till
salu. Vill du bo på landet? Kontakta miljö- och byggförvaltningen tel.
0370-33 10 00, så skickar vi dig ett
exemplar av vår broschyr över attraktiva bostadstomter.

Idag ﬁnns det närmare 250 tillverkande företag i Gnosjö kommun.

Gnosjö kommun årligen anordnar sommarverksamhet för barn i
åldrarna 8-12 år.

EVENEMANGSKALENDERN
Mars

Maj

2

23

Gnosjö ur ett annorlunda perspektiv. Eva Londos
berättar bland annat om boken ”I skuggan av Gnosjöandan”. Gnosjö bibliotek, kl. 18.30, arr. Biblioteket och
Gnosjö Industrihistoriska sällskap.

3

Öppet hus i kommunhuset. Visning av kommunens
om- och tillbyggda kommunhus. Kommunhuset, Gnosjö,
17.00-20.00.

4

Bland pärlor och örhängen. Riksteatern ger en
kabaré med massor av härliga låtar från första halvan av
1900-talet, Hammargården, kl. 19.00.

7

-2 April
Fotoutställning. Erland Emanuelsson visar sina bilder, Biblioteket, Gnosjö.

13

Maries Maränger möter Les Jolies. Fem kvinnliga röster i världsklass, Gnosjö kyrka, kl. 18.00.

April

7

Tämmesboda-sista sommaren. Naturfotograf LarsOlof Hallberg visar diabilder och fortsätter sin berättelse
om syskonen Stig och Bertil Aronsson, Gnosjö bibliotek,
kl. 18.30.

19

Välkommen till mitt liv. Marie Nilsson Lind.
Föreläsning av en vilsen, utmattad glestbyggd Ainbuske
på fastlandsturné, Gnosjö bibliotek, kl. 19.00

-10 Juni
Konstutställning av Lina Svensson från Gnosjö,
Gnosjö Bibliotek.

26

Business On Location 2005 industrimässa i de
centrala delarna av Gnosjö, arr. Gnosjö industriförening.

28

och 29
Premiär! Fem kilometer av evigheten. Teater på
Hylténs industrimuseum, Vardagar kl. 17.30-20.00. Arr.
Teaterandan i Gnosjö.

Juni

3

-5
Fem kilometer av evigheten. Teater på Hylténs
industrimuseum, Vardagar 18.30-21.00, lördag-söndag kl.
17.30-20.00. Arr. Teaterandan i Gnosjö.

8

-12
Fem kilometer av evigheten. Teater på Hylténs
industrimuseum, Vardagar 18.30-21.00, lördag-söndag kl.
17.30-20.00. Arr. Teaterandan i Gnosjö.

15

-19
Fem kilometer av evigheten. Teater på Hylténs
industrimuseum, Vardagar 18.30-21.00, lördag-söndag kl.
17.30-20.00. Arr. Teaterandan i Gnosjö.

17

-18
Järnbärardagen. Fest i dagarna två. Fullt med
aktiviteter i Gnosjö centrum hela löragen och underhållning, pub och dans i tältet fredag och lördag kväll.

Augusti

7

Peter Carlsson & Blå grodorna ger utomhuskonsert
på Töllstorps Industrimuseum.

För ytterligare information om vad som händer och sker i Gnosjö
kommun kontakta vår turistinformation:
Tel: 0370-33 10 41, Fax: 0370-33 10 25, E-post: turism@gnosjo.se
eller besök vår hemsida www.gnosjo.se

21

Vattenhjulens dag. Alla hjul snurrar och verkstäderna är öppna. Här visas tillverkning av kruköron,
vispar, musfällor, träns, bakformar mm. Servering, musikunderhållning och lotterier.

