Töllstorpshallen

– toppmodern anläggning i historisk miljö
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– liten men aktiv kommun
Gnosjö, mitt i natursköna Småland
Du har säkert hört talas om Gnosjöandan, fliten och företagsamheten som kännetecknar den
lilla orten i västra Småland. Och visst är det något vi är stolta över, men Gnosjö är trots allt
mer än en anda.
Här möter historiska miljöer och trolska skogar en framåtanda och modern utveckling, en kombination som tar Gnosjöandan vidare in i framtiden. I det natursköna Töllstorpsområdet ligger vår toppmoderna fritidsanläggning, Töllstorpshallen. Bara ett stenkast bort finns det gamla industrimuseet
och de bevarade 1800-talsstugorna där lokalbefolkningen startade småskalig tillverkning och lade
grunden till ortens idag så omtalade anda.
Det var fattiga tider, och den ursprungliga Gnosjöandan handlade lika mycket om överlevnad och
gemenskap som om företagsamhet och framåtanda. Idag är Gnosjö en liten men aktiv kommun,
vackert belägen i den småländska urskogen.
Välkommen till Gnosjö, och välkommen till Töllstorp!
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En plats för motion och rekreation
Ett aktivt liv är avgörande för att vi ska må bra och det är ingen hemlighet att det gäller alla människor.
Vi mår helt enkelt bättre om vi får röra på oss. För en del handlar det om att svettas hårt bland
gymmets vikter, medan andra föredrar att kombinera motion med att vara ute i naturen.
Oavsett vem du är och vilken typ av fysisk aktivitet du gillar, finns det garanterat något för dig i
Töllstorpshallens digra utbud. Här finns ett topputrustat och modernt gym och ett stort utbud av
gruppträning. Dessutom är vi särskilt stolta över vår fantastiska simhall med fräscha och nyligen
renoverade omklädningsrum och bastu. En kväll i veckan är det myskväll, med tända ljus och musik,
för en riktigt avslappnad simtur i bassängen. Kom hit och njut, och avsluta med en stund i bastun
för att verkligen ända dagen med en varm och behaglig känsla.
I anslutning till simhallen finns här också en trevlig cafeteria som serverar olika maträtter, salladsbuffé och smörgåsar. Här kan du fylla på med energi efter simningen, eller umgås med träningskompisarna över en kopp kaffe eller en lunch.
Töllstorpshallen är kommunens största fritidsanläggning, och vår ambition är generösa öppettider
och ett lika generöst aktivitetsutbud. Välkommen!
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– aktivitet året runt

TRYCKERIET NÄRA DIG!
Med mer än 40-års erfarenhet vet vi hur ett bra tryck ska se ut. Allt från visitkort till
broschyrer, men det slutar inte där. Numera hittar du även reklamflaggor, bildekor,
beachflaggor, utskrifter i storformat och adresserade utskick bland produkter som
vi tillverkar till företag här i Gnosjö och till övriga landet.
Vi producerar alla trycksaker under samma tak här i Gnosjö, hjärtat i Småland.
Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.

www.hylitryck.se

Vi är certifierade enligt:
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Vi erbjuder även:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotbollsplaner, naturgräs
Fotbollsplan, konstgräs
Utegym
Skidspår/vandringsleder
Ångbastu
Beachvolleyboll
Sporthall, fullmått
Simhall med familjedel/barnpool
Simhall 25 m med sex banor
Konferenslokal

-Ventilation/Plåtslageriwww.qctradgardsexperten.se

Gnosjö Trädgård & Handel
Strömgatan 8, 335 30 Gnosjö
Telefon & Fax: 0370-910 80
E-mail: gnosjo.ht@gmail.com
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Mobiltel: 0709-999 349
Web: www.tradgardhandel.se

Torskinge
Plåtslageri AB
www.torskingeplatslageri.se
0370-860 10

– perfekt för en aktiv vistelse
Töllstorps vandrarhem
– för semester, läger eller konferens
För mer långväga besökare, som lägerdeltagare, konferensgäster eller semesterfirare, är
vi stolta över att kunna erbjuda övernattning på vårt fräscha vandrarhem. På Töllstorpsområdet med den småländska skogen runt knuten har samtliga rum egen uteplats för en
stillsam kopp kaffe eller en bok.
Vandrarhemmet är nybyggt, och både mysigt och modernt, med tillgång till tvättstuga, matlagningsmöjligheter och till Töllstorpshallens utbud. Här finns också både tv och trådlöst
internet.
Gnosjö vandrarhem är öppet året runt och läget är perfekt för en både rofylld och aktiv
vistelse. På bekvämt bilavstånd ligger flera attraktiva och intressanta utflyktsmål, som Store
Mosse, High Chaparral och Isaberg Mountain Resort. I Gnosjö finns dessutom mycket
kulturhistoria, bland annat tre industrimuseer att besöka.
Så kom och ta del av Gnosjö, av vår vackra natur och unika historia!

www.hekbygg.se
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Töllstorpshallen
Fritidsvägen 6, Gnosjö
Cafeterian 0370–33 11 00
Fritidskontoret 0370–33 11 01
Simhallen 0370–33 11 11
Vandrarhem 0370–33 11 15
Föreståndare 0370–33 11 07
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Gnosjö kommun
335 80 Gnosjö
Växel 0370–33 10 00
kommun@gnosjo.se

