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Välkommen
till Team Kultur
I Gnosjö kommun vet vi att kultur och fritid spelar en
stor roll för våra medborgare. Det är genom kulturen
som vi får upplevelser som berikar och stimulerar vår
kreativitet och personlighet. Därför är vi stolta över att
erbjuda ett brett spektrum av olika kulturyttringar, som
passar till människor i alla åldrar.

Samarbetet ger oss möjlighet att nyttja varandras
lokaler, kreativitet och kompetenser. Exempel på hur
samarbetet kan se ut är att det t.ex. kan komma att
arrangeras en konstutställning på musikskolan eller
att vi tar hjälp av biblioteket när vi ska livestreama en
konsert på musikskolan.

Nytt för 2022 är att vi äntligen har startat upp vårt nya
koncept Team Kultur. Detta innebär att vi kommer att
samarbeta över gränserna mellan allmänkultur, bibliotek
och musikskolan. Något som inte var möjligt tidigare.

Vi hoppas att du ser fram emot alla spännande aktiviteter lika mycket som vi gör!

Roliga aktiviteter

Men vad innebär då Team Kultur egentligen? Rent konkret innebär samarbetet att vi tillsammans kan arrangera
massor av spännande och roliga aktiviteter i Gnosjö
kommun. Aktiviteterna anordnas både för medborgarna i
Gnosjö, men även för turister från andra delar av Sverige.

För att veta vilka aktiviteter vi arrangerar kan du besöka vår hemsida och kika i vår evenemangskalender här:
vastrasmaland.se/sv/evenemang/

Vi ses!

DEN NYA GENERATIONENS
BYGGENTREPRENÖR
Ågårds BYGG är en komplett byggpartner synonym med
stort engagemang, hög kvalitet och god service. Med lång
erfarenhet och bred kompetens erbjuder vi projektering
och utformning från idéskiss och budget till nyckelfärdig
entreprenad. Vi utför nybyggnation, om- och tillbyggnad
för såväl kontor och industri som lager- och produktionshallar
– självklart som totalentreprenör om så önskas!
•
•
•

BYGGENTREPRENAD
BYGGSERVICE
SVETS & SMIDE

Vill du ha en offert eller har du frågor om oss eller våra tjänster?
Hör av dig! info@agardsbygg.se, 0370 227 77
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Team Kultur
om de globala målen

För Team Kultur är det en självklarhet att stå bakom FN:s globala mål. Här ger vi er en inblick i hur vi
arbetar mot en del av målen.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
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3: Vi vill att våra medborgare ska må bra. Livet ska inte enbart
handla om skola och jobb utan även om en aktiv fritid. För att
öka välbefinnandet hos våra medborgare erbjuder vi bland annat generösa öppettider på våra bibliotek, konstutställningar och
konserter.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

4: På våra bibliotek finns det möjlighet att ta hjälp av vår kunniga
personal om man behöver stöd i sin utbildning eller för hantering
av nya digitala tjänster. Som student på musikskolan får man
träffa en musiklärare varje vecka för att få möjlighet att utveckla
sitt spelande. Det finns även möjlighet att prova på instrument
som man kanske inte provat annars.

JÄMSTÄLLDHET

5: Vi på Team Kultur är stolta över att vara HBTQI-certifierade.
Detta innebär att vi har fått utbildning i hur vi på bästa sätt kan
inkludera och välkomna alla till vår verksamhet. Förhållningssättet
att välkomna alla och ge alla ett väl bemötande är inget som är
nytt för oss utan har alltid varit en självklarhet. Certifieringen innebär för oss en kvalitetsstämpel på att det vi gör är bra.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

11: Detta är ett av vårt gemensamma kommunmål som går ut på
ett fortsatt arbete med hållbara städer, och där utgör kulturen en
stor del. För att öka välbefinnandet hos våra medborgare erbjuder
vi flertalet konstutställningar, konserter och idrottsaktiviteter. Livet
är mer än att bara arbeta eller studera och därför arbetar vi aktivt
med att ge värde åt våra medborgares fritid.

ETT FASTIGHETSBOLAG I STARK
TILLVÄXT MED FORTSATT STOR
TILLVÄXTPOTENTIAL FÖR FRAMTIDEN.
Vårt bostadsområde i Gnosjö genomgår just nu en total ombyggnation
där gammalt blir nytt. Här kommer vi ge våra hyresgäster ett rejält lyft i
deras boendemiljö och totalt kommer 217 lägenheter genomgå en total
ombyggnation, invändigt som utvändigt.
Utemiljöerna likväl fasaderna på våra fastigheter kommer göras om och
moderniseras. Hyresgästerna erbjuds även helt nybyggda garage och
parkeringsplatser, samt nya ytor för lek och skoj. En helt egen fotbollsplan låter väl inte så dåligt?
Ombyggnation av befintliga fastigheter pågår fram till 2023. Nya och
härliga hem kommer att skapas! Redan nu har vi ombyggda lägenheter
som är redo att hyras ut.

Vill du också bo hos oss?
Varmt välkommen att ansöka på
www.mathesa.se

HEMSIDA
www.mathesa.se

TELEFONNUMMER
035 - 19 30 55

EMAIL
info@mathesa.se

Biblioteket
– en mötesplats för alla
Förutom att du kan låna böcker, musik och annat i
något av våra fina bibliotek i Gnosjö kommun är biblioteken även en mötesplats med många olika aktiviteter.
Några exempel på aktiviteter som anordnas på biblio-

teken är inspirerande föreläsningar och författare som
kommer på besök för att berätta om sina böcker. Hos
oss kan du väcka läslusten med böcker för både stora
och små!

Plåtslageri och ventilation
- det jobbar vi med
torskingeplatslageri.se
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Gnosjöandan
– ett levande kulturarv
Gnosjöandan har sitt ursprung i 1700-talets småindustri, något som fortfarande genomsyrar bygden.
Vad är då gnosjöandan? Kanske handlar det om att vi
samarbetar för att få saker och ting att hända? Eller att
vägen från tanke till handling inte är så lång? Problem
är till för att lösas, skulle kunna vara en devis som
kännetecknar gnosjöandan. Runt om i Gnosjö kommun
finns flera museer som tagit tillvara det som kännetecknar gnosjöandans can do-mentalitet.
Några exempel på museum som du kan besök i Gnosjö är:
•

Hylténs industrimuseum – var en tidigare
metallfabrik mellan 1874-1974.

•

Töllstorps industrimuseum – visar framväxten av
småindustrin från 1700-talet och framåt.

•

Marieholms bruk – det sista järnbruket i småland
som grundades av Anders Wingård 1836.

•

Gåröströms industrimuseum – speglar mekaniseringen av automatiseringen av Gnosjöindustrin.

Konsten i Gnosjö – Första rummet

Åsenhöga ödekyrkogård

Strax utanför Åsenhöga ligger socknens gamla kyrkplats som etablerades under medeltiden. På kyrkogården finns ett 30-tal handhuggna gravstenar resta från
1684 till 1832.

High Chaparral

Att besöka High Chaparral är som att kliva rakt in i Vilda västern, som det såg ut i 1870-talets Amerika. Här
finns karaktärer, shower och upplevelser som gör ditt
besök spännande, lärorikt och äventyrligt. Här finns
salooner med god mat och dryck och övernattningsmöjligheter.

Gnosjö Scenkonst - en del av Riksteatern

Vi tror att medborgarna i västra Småland behöver
mötas och uppleva saker tillsammans. Det är därför
vi finns! Vårt uppdrag är att arrangera professionella
kulturevenemang runtom i Gnosjö kommun. Givetvis är
du också varmt välkommen att bli medlem, engagera
dig och påverka. Hos oss får alla plats.

I Första rummet kan du stifta bekantskap med konstnärer
med såväl lokal förankring, som nationella och internationella konstnärer. Här kan du stöta på alla möjliga konstformer, som måleri, skulptur, grafitti, textilkonst eller ljudoch videoinstallationer. Modern konst eller konst som
speglar historien varvas friskt. Runt om i kommunen kan
du ta del av andra vackra, offentliga konstverk.

Medlem kan du bli direkt, då får du vårt medlemskort
”Scenpasset” som är fullmatat med rabatter på hotell
och scenkonst utöver hela vårt land.

E.ON Energidistribution

Hej Gnosjö!
Det är vi på E.ON som distribuerar elen i ditt område. Dessutom driver
vi omställningen till det hållbara energisamhället. Framtidens elnät är
förutsättningen för ett elektrifierat och hållbart energisamhälle.
Tillsammans skapar vi superkrafter.

Läs mer på eon.se
7

8

Hos oss är
alla välkomna

För oss i Team Kultur har det alltid varit en självklarhet att alla,
oavsett bakgrund, är välkomna till oss. Under 2021 gick samtliga
våra medarbetare inom Team Kultur en utbildning hos RFSL. Detta
gjorde vi för att utöka deras kunskap men också för att sända ut en
signal till omvärlden att vår verksamhet arbetar både strategiskt och
synliggörande för att utmana de föreställningar och normer som kan
bidra till att människor behandlas ojämlikt.

HBTQI-certifiering

Efter en tid av utbildningstillfällen och arbeten tillsammans med
RFSL, fick vi i juni 2021 äntligen vår HBTQI-certifiering. Certifieringen innebär att vi kommer att ha ett fortsatt arbete med inkludering
och mångfald i allt vi gör och den har också gett våra medarbetare
ökad kunskap om hbtqi, normer samt förutsättning för ett inkluderande bemötande.
Certifieringen innebär att vi kommer att
fortsätta vårt inkluderingsarbete och att vi
kommer att behöva göra en ny certifiering
vart tredje år.
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www.highchaparral.se

Hillerstorps Schakt AB är ett
entreprenadföretag med stor bredd.
Vi åtar oss arbeten inom kabel och markentreprenader som till exempel
anläggning, läggning av kabel samt små och stora markentreprenader.

www.hillerstorpsschakt.se
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Bibliotekets digitala värld

Kanske hör du till den skara som uppskattar att ta en tur till det lokala biblioteket och läsa en spännande bok?
Då är du varmt välkommen till oss! Men visste du att vi även kan erbjuda digital hjälp och tillgång till vårt digitala
bibliotek? Om inte, så fortsätt läsa så ska vi berätta mer om det.

Digitalt bibliotek

Som låntagare på biblioteken i Gnosjö kommun har du
tillgång till vårt digitala bibliotek som består av e-böcker, strömmande film, informationssidor samt databaser
med olika typer av material. E-böckerna kan du välja
om du vill läsa strömmande eller ladda ner det på din
dator, surfplatta eller smarttelefon.

Digital hjälp

I en tid där den digitala utvecklingen går fort har vi sett
ett ökat behov av digital hjälp. Därför erbjuder vi nu
våra invånare tidsbokning för digital hjälp med vardagstjänster som t.ex. bank-id, digitala blanketter samt
övriga e-tjänster. Du kan boka din tid via webben, per
e-post eller per telefon.

Vi finns på
sociala medier
Psst... Du har väl inte missat att du
kan få boktips och få veta vad som
händer på ett bibliotek nära dig via
våra sociala medier? Du hittar oss på
Facebook, Instagram och Youtube.

Oles svets är den kompletta svetsleverantören
som har specialiserat sig på legosvetsning.
Vi har kunder inom flera områden, bland annat bilindustri, butiksinredning, olika designhus och
även sjukvården. Både väletablerade företag och mindre enskilda firmor.
Ett bra samarbete med våra underleverantörer gör att vi kan ombesörja bockning,
laserskärning, ytbehandling m m.

0703099299 | www.olessvets.se
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Ökad tillgång till
biblioteket med Meröppet

Med vårt Meröppetkort får du tillgång till folkbiblioteket klockan 07.00–22.00, alla dagar året runt. Detta innebär
att du kommer att ha tillgång till biblioteket utanför våra ordinarie öppettider och att det vid en del tillfällen inte
kommer att finnas personal på plats.

Detta kan du göra under Meröppet-tiden

Så aktiverar du Meröppet

• Hämta reserverade böcker. Du hittar de reserverade
böckerna bakom lånedisken, sorterade i löpnummerordning. För att se vilket löpnummer boken har kan
du titta på ditt reservationsmeddelande.

Om ditt Meröppet-kort inte fungerar

• Låna och återlämna böcker i vår moderna automat.
De lånade böckerna ställer du i bokvagnen som finns
vid automaten.

• Studera och använda bibliotekets datorer samt använda bibliotekets wi-fi.
• Ladda din mobil eller surfplatta i laddningsstationen
bakom informationsdisken.

För att få tillgång till Meröppet krävs det att du är
låntagare hos oss samt att du har fyllt 18 år. Du aktiverar ditt passerkort hos bibliotekspersonalen under
de bemannade öppettiderna. Tänk på att ditt kort är
personligt och att du är ansvarig för de personer du
släpper in.
Ditt Meröppet-kort är aktivt i tre år från registreringsdatumet. När dessa tre år har löpt ut behöver du
besöka biblioteket under de bemannade tiderna för att
aktivera det på nytt.

• Läsa tidningar och tidskrifter.
• Nyttja bibliotekets lokaler för olika möten som t.ex. läsecirkel, språkcafé, stickkafé eller årsmöte för din förening.

Öppet kl. 07–22
365 dagar om året
med vårt Meröppetkort
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Ansök till
musikskolan
För att ansöka till musikskolan,
besök vår hemsida:
gnosjomusikskola.se/ansokan/

Vi ingår i www.elektroarmatur.se
EL. NÄTVERK. LARM. KNX.
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www.elektroarmatur.se

Gnosjö Musikskola

Brinner du för musik? Kanske är du en riktig stjärna på att spela ett instrument? Då har du hamnat helt rätt! På
Gnosjö Musikskola kan våra elever lära sig att spela piano, gitarr, stråk, blåsinstrument eller slagverk.

Tre stråkorkestrar

din huvudsakliga inriktning är klassisk musik. Här är
alla välkomna och målet med denna kurs är att erbjuda
olika musikstilar.

• Uppstråket: Första spelåret, där elever och lärare
träffas cirka en gång per månad under vårterminen.

Egen studio

På Gnosjö Musikskola kan vi erbjuda tre olika stråkorkestrar som vi kallar för:

• Finstämmarna: Andra spelåret och då träffas elever
och lärare en gång i veckan. Här får eleverna möjlighet att spela låtar i olika genrer.
• Kammarorkestern: Denna orkester består i huvudsak
av högstadie- och gymnasieelever. I denna orkester
spelar eleverna blandad repertoar med tonvikt på
klassiskt.

Nybörjarblåset

Under det första året i nybörjarblåset spelar tvärflöjter, saxofoner och bleckblås tillsammans i en orkester.
Gruppen träffas några gånger per år och när första
året sedan är avslutat, är eleverna fria att välja vilken
blandad orkester de vill spela i.

Nytt för 2022 är att musikskolan har köpt in helt ny utrustning för att kunna göra studioinspelningar. Tanken
med studion är att vi ska kunna spela in konserter samt
repetitioner för att ge våra elever möjlighet att lyssna
på det i efterhand. Studion ger oss också möjlighet att
spela in musik av hög kvalitet som sedan kan skickas
till exempelvis föräldrar eller andra intressenter.

Musikskolans stödförening

Gnosjö Musikskola har ett nära samarbete med Musikskolans stödförening. Att vara medlem i Musikskolans
stödförening kostar 50 kr per år, men därefter är alla
aktiviteter för medlemmarna kostnadsfria. Aktiviteter
som anordnas kan vara konserter på annan ort, uppmuntringsresor samt fika till konserter eller liknande
aktiviteter.

Rockband

På Gnosjö Musikskola är vi unika och därför är vi stolta
över att erbjuda våra elever att spela i rockband. Det
spelar ingen roll vilket instrument du spelar eller om

Full kontroll och kvalitet i alla led – för kundens skull
Hög servicenivå, unika kollektioner och omsorg för minsta detalj har gjort By Rydéns till ett
starkt lysande varumärke på belysningsmarknaden. En viktig del i framgången är organisationen.
Vi har en platt sådan med kompetenta medarbetare och korta beslutsvägar, där idéer, synpunkter
och kreativitet tas tillvara.

www.byrydens.com
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Kontakta oss
Teamchef Kultur
Mikael Karlsson
E-post: mikael.karlsson@edu.gnosjo.se
Telefon: 0370- 33 11 31
Folkbiblioteket
Besöksadress: Storgatan 8, 335 30 Gnosjö
Telefon: 0370-33 11 38
E-post: biblioteket@gnosjo.se
www.gnosjo.se/bibliotek
Musikskolan i Gnosjö
Besöksadress: Läroverksgatan 17, 335 32 Gnosjö
E-post: musikskolan@edu.gnosjo.se
www.gnosjomusikskola.se/

VÄLKOMMEN TILL LÅNGHULTS MARKTJÄNST
LÅNGHULTS MARKTJÄNST ERBJUDER KOMPLETTA ARBETEN INOM MARKANLÄGGNING.
Vår affärsidé är att sälja anläggnings- och markarbeten, såsom asfaltering, grundläggning av byggnader, rörschaktning, anläggning av enskilda avlopp, markbyggnad, stenläggning och stenarbeten.
Självklart inkluderar vi i varje steg av företagets arbete ett stort kvalitets-och miljömedvetande.

langhult.se

