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”Sommar, sommar, sommar,
det är dans i Folkets Park”
Så börjar en välbekant sommardänga.
Och visst är det så, att när solen skiner från klarblå himmel blir
man glad och lättare i sinnet. Solen är ju för oss nordbor, som
balsam för själen. Men vi är också duktiga på att klaga, när det
blir för varmt och att man inget orkar. Det hör nog ihop med att
vi skall klaga på vädret, oavsett hur det är.
Kanske har några av er redan börjat sin semester, eller är daglediga och hinner njuta av de härliga sommardagarna. För mig
som skall vara i verksamhet några veckor till känns det egent
ligen som skönast nu precis innan ledigheten börjar. Att få tänka
på alla sköna stunder jag skall ha under några veckor. Se fram
emot att göra de där småturerna och besöka de underbara
platser som vi har i vår kommun, men som oftast glöms bort för
att de finns för nära. Du som vill få tips på våra smultronställen
hittar mycket på vår helt nya turistsajt visit-gislaved.se
Lite jobb skall jag nog göra fast jag är ledig.
För som politiker är det svårt att undgå att
diskutera frågor som kommer upp och
berör kommunen. Jag får passa på att
praktisera ’medborgardialog’ när jag
möter människor i sommar.
Tänk på att jag finns här för dig,
så kontakta mig gärna.
Glad och trevlig sommar
önskar jag er alla!
Marie Johansson
Kommunalråd (S)
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Demokratitorg
Ungdomar lär sig mer om demokrati och politik

T

orsdagen den 25:e april slogs portarna upp
för Gislaved Kommuns första demokratitorg
någonsin; en dag då ungdomar fick lära sig mer
om demokrati och politik.
Demokratitorgen är en del av kommunens projekt
medborgardialog där syftet är att öka kännedomen
kring demokrati, men också att visa på vilket sätt
ungdomar kan vara med och påverka. Ungdomar
na får också vara med och lyfta fram frågor som de
vill höra mer om och som de är intresserade av.
Många ungdomar med utländskt ursprung
Under mötet torsdagen den 25:e april samlades
ungdomarna tillsammans med några politiker i
sessionssalen, kommunhuset. Just att samla ung
domar tillsammans med politiker var väldigt positivt
då de båda grupperna sällan får tillfälle att träffas
och prata med varandra. Ungdomarna var alltifrån
15 – 25 år gamla och en stor grupp av deltagarna
kom från Gislaved gymnasiums IVIK-linje. En linje
som är till för ungdomar som nyligen kommit till
Sverige och håller på att lära sig svenska.

– Det är positivt att ungdomar från andra länder
och kulturer får tillfälle att träffa våra lokala politiker
och lära sig mer om demokrati och lokal politik,
samtidigt som de tränar upp sin svenska, berättar
Ulrika Dagård som är projektledare för kommunens
satsning på medborgardialog.
Genomgång i olika statsskick
Dagen startade med en genomgång om demokrati
och hur olika statsskick kan se ut, även den kom
munala organisationen gicks igenom. Detta gillades
av många deltagare som berättade om hur roligt
det var att få en inblick i hur kommunen arbetar
och i hur många olika statsskick det faktiskt finns i
världen, berättar Dagård.
Deltagarna fick också göra en uppskattad övning.
De skulle avbilda varandra, men använda ”fel” hand.
Övningen gjorde att den lilla nervositet som från
början fanns släppte och skrattsalvorna avlöste
varandra. Det fick också effekten att gruppdelta
garna började prata mer och mer med varandra.
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Själva lyfta fram frågor
Under eftermiddagen var det dags för en workshop där deltagarna skulle lyfta fram frågor som
de själva tycker är viktiga och vill veta mer om.
Flera roliga diskussioner tog fart i grupperna och
det kom in alla möjliga förslag på områden som
deltagarna vill veta mer om, alltifrån McDonalds i
Gislaved till hur kommunens ekonomi sköts och
vart alla pengar tar vägen.
Själva styra en kommun
Nästa träff hölls den 28 maj och då spelades ett
rollspel. Själva spelet heter Valköping och innebär
att deltagarna styr en fiktiv kommun under en
mandatperiod. Deltagarna delades in i partier som
de namngav och sedan gällde det att på bästa
sätt fördela resurser/pengar. ”Fria Demokraterna”
var de parti som slutligen tog hem segern.
– Rollspelet gick väldigt bra och det var kul att se
hur politiker och ungdomar samarbetade, berättar
Ulrika Dagård.

Tre tycker till om demokratitorget:
Varför kom du hit idag?
– Jag kom hit idag för att lära mig mer om demokrati och det har jag verkligen gjort. Det känns
som jag har mycket bättre koll än innan jag kom
hit och det har varit väldigt intressant.
Mustafa Savdari, 16 år, Smålandsstenar
Politiker och ungdomar
diskuterar Gislaveds framtid.

Vad tycker du har varit bäst under dagen?
– Svårt att säga, men när vi gick igenom demokratin och de olika statsskicken lärde jag mig väldigt
mycket. Jag trodde att jag hade bra koll på det,
men nu känns det som att jag lärt mig en hel del.
Johan Karlsson, 24 år, Gislaved

Vill du delta i nästa demokratitorg?
Läs mer om det på gislaved.se/demokratitorg

Känner du att du vet mer om demokrati nu än
vad du gjorde innan?
– Det gör jag verkligen! Detta har varit väldigt bra
och det känns som att jag har mycket bättre koll
på vad demokrati är. Det var också väldigt kul att se
hur vi ungdomar faktiskt kan vara med och påverka.
Amina Muse Farah, 18 år, Gislaved
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Sunnaryd Smak & Design
prisas för arbete med
turismutveckling
U

nder våren delades för första gången kommunens turismpris ut, i samband med Gislaveds
Näringslivbolags årliga galakväll. Priset gick till Daniel
Johnsson och Cecilia Magnusson som tillsammans
driver Sunnaryd Smak & Design.
Sunnaryd Smak & Design, har med en otrolig energi
och entusiasm jobbat för en levande landsbygd. De
har en blomsteraffär, ordnar tipspromenader, pyssel
aktiviteter och möjlighet att fika på en vacker plats.
På deras webbplats marknadsför de sig som ”Västra
Bolmens pärla och Gislaveds kommuns Riviera”.
I denna landsbygdsdel är Sunnaryd Smak & Design
ett bra exempel på att det går att lyckas med att
gräva där man står, locka till sig besökare och driva
på utvecklingen. Det senaste som har blivit verklighet
vid färjelägret är att Sunnaryd Smak & Design öppnar en glasskiosk tillsammans med ungdomar från
bygden. Företaget kommer fungera som mentorer
och hjälpa en till två ungdomar att bli framtida egna
entreprenörer inom besöksnäringen.
Cecilia och Daniel är en otrolig kraft att samtala med
och har ständigt nya idéer som de arbetar med. Vad
som händer härnäst får framtiden utvisa men Gislaveds kommun hoppas att de med sin idoghet och
framtidstro fortsätter att utveckla sig själva och andra
i kommunen.
– Att få den här utmärkelsen öppnar upp för nya
möjligheter, säger Daniel Johnsson. Stort tack! Det
känns fantastiskt roligt.

Cecilia Magnusson och Daniel Johnsson

Rösta på nästa
Gå in på gislaved.se/turismpris för att
ansöka eller nominera till nästa pris.
Det är avsett att belöna eller stimulera
goda insatser som har bidragit till att
utveckla turismen i kommunen.
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tänkvärt Inför sommarens
bil- och fordonstvätt

B

iltvättmedel kan innehålla ämnen som skadar
både människor och miljö. Vid biltvätten följer
dessutom olja och tungmetaller med ut med tvättvattnet. När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageinfarten rinner förorenat vatten
oftast ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet går då
orenat ut i närmaste vattendrag.

Allmänna städtips
Ättika avlägsnar effektivt fett, mögel, lukter och vax.
Som ett allrengöringsmedel, blanda en del ättika
med en del vatten. Ättika är effektivt utan att göra
märken på fönster, speglar eller andra ytor.
Citronsaft doftsätter och tar bort fläckar. När det
blandas med vatten blir det en effektiv luftrenare.

Tvätta därför din bil i en gör-det-själv-anläggning
eller i en automatisk biltvätt. På dessa anläggningar
ställs krav på rening av tvättvattnet innan det leds
vidare till avloppsreningsverket.

Salt är ett naturligt rengörings-, desinfektions- och
ett milt slipmedel. Blanda salt med ättika eller citron
saft för allmän rengöring. Var försiktig – kan repa.

När du tvättar din bil bör du använda miljömärkta
rengörings- och avfettningsmedel.

Bakpulver är ett effektivt allrengöringsmedel för alla
typer av ytor. Det kan även blandas med ättika.

Närtrafik för dig som bor på lands
bygden eller i Broaryds tätort

F

rån och med årskiftet har Gislaveds kommun
en ny form av anropsstyrd trafik för dig som bor
på landsbygden.

Du ringer minst två timmar innan du vill bli hämtad
till länstrafikens serviceresor. Där beställer du din
resa som du kan åka vardagar klockan 9 – 13 och
17 – 22 samt helger 15 – 22. Du kan åka mellan en
valfri gatuadress eller hållplats och din hemmaadress.
Avgiften följer länstrafikens taxa för kollektivtrafik.
Lägsta avgift är två zoner, som för vuxen i nuläget
innebär 37 kronor. Därefter betalar du för varje zon
du passerar.
Det kan ske en viss förskjutning av restid på grund
av samordning med andra resande. Närtrafiken
är inställd alla aftnar. För mer information eller
för att beställa en folder, kontakta kommunens
utredare för kollektivtrafikfrågor eller surfa in på
gislaved.se/nartrafik

För frågor och bokning kontakta Länstrafikens
serviceresor på 020-777 666. Du behöver uppge
personnummer, telefonnummer, önskad avresetid
samt vilken adress du åker från och vilken adress
du vill åka till. Vi ser helst att barn under tio har en
vuxen i sällskap under resan.
Har du frågor eller funderingar
kring närtrafiken kan du
kontakta Henrik Hellström,
utredare, på telefon
0371-816 39.

Henrik Hellström
arbetar bland annat
med närtrafik och
andra kollektivtrafiks
frågor för kommunen.
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Gisleparken blir

Vy från caféhörnan

E

n plats att vara på, träffa vänner och hänga.
Funktionella lokaler för ungdomens kulturhus,
teatersalong, utställningslokal, nytt nöjespalats,
café och spontana mötesplatser. Detta är några av
de saker som kommer att bli verklighet när Gisle
parken omvandlas till mötesplats Gisle.
– Vi vill skapa en mötesplats för människor där
kultur och nöje finns i anslutning. Det fanns ett behov av att renovera Gisleparken och då valde vi att
kraftsamla där och göra det till ett kulturcentrum
säger kulturchef Magnus Jonsson.
Första etappen klar om ett drygt halvår
Sedan mitten av mars har vi påbörjat en omvandling
av Gisleparken till ett kultur- och aktivitetshus för alla
i kommunen. Fastighetskontoret, kulturförvaltningen
och Gislaveds gymnasium driver tillsammans projektet där om- och tillbygget kommer att ske i fyra
etapper. Den första avser två nya kök, till stiftelsen
Gisleparken som driver nöjesverksamhet, och till
Gislaveds gymnasiums restaurangprogram. Man
kommer också bygga inspelningsstudio, mediastudio och replokal till Ungdomens kulturhus samt
en ny entré, hiss till plan två och en terrass. Arbetet
beräknas vara färdigt i början av 2014.

– Det är en stor satsning som har påbörjats och
jag ser fram emot resultatet som kommer att ge
kommunen en fantastisk mötesplats för både
människor och kultur, säger fastighetschef Mikael
Fröler.
Ett nav för verksamheterna i området
Nya Gisle kommer att bli 8 700 kvadratmeter och
beräknas kosta mellan 170 och 200 miljoner kronor.
Går allt som planerat blir området helt färdigt om 5
till 7 år. Förutom större och mer funktionella lokaler
för ungdomsverksamheten kommer alla nöjeslystna
att få ett fräschare ställe att gå till där dansgolv,
disco, pub och restaurang ligger i anslutning till var
andra och entrén separeras från övrig verksamhet.
I anslutning till caféet kommer det att finnas gott
om ytor där människor kan träffas och umgås på
vägen till eller från andra aktiviteter. Lokalerna ska
locka till spontana besök och aktiviteter av olika
slag. Kommunen kan exempelvis även dra till sig
fler teateruppsättningar, shower och utställningar
när den nya teatersalongen och utställningslokalen
står färdiga.
Idéskisser kommer från bsv arkitekter & ingenjörer ab i Värnamo
och visar hur Mötesplats Gisle är tänkt att se ut.
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Mötesplats Gisle

Vy mot restaurang

Utemiljö för olika smaker
När lokalerna är färdigbyggda finns det planer på att
även göra om utemiljön. Förslagen, som fortfarande
är på idéstadiet är att det ska finnas olika gångstråk, lekplats, utegym, amfiteater och parkytor.
– Vi vill göra området så attraktivt som möjligt, såväl
invändigt som utvändigt, säger Magnus Jonsson.

Översikt: etappindelning, plan 2

Nyfiken på mer?

Översikt: etappindelning, plan 1

Gå in på gislaved.se/nyagisle för fler
bilder och illustrationer samt för att läsa
mer om vad som kommer byggas under
respektive etapp.
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Jubileumsshow av
Gislaveds Dansstudio

Vänster: Slutnumret på showen. I förgrunden syns Olivia Pernefors och Adnan Fazlinovic i en modern dans.
Höger: Felicia Rivera Cetre och Brandon Björnerström tog andan ur publiken med sin moderna dans.

I

mitten av april firade Gislaveds Dansstudio 10års jubileum. Eleverna bjöd publiken på en underhållande dansuppvisning av hög klass.
– Det går inte att beskriva, det är helt underbart,
säger dansläraren och koreografen Andrea Donoso
Lillo om föreställningen.
Modern dans, balett, jazz, street- och breakdance.
Elever mellan 10 och 20 år blandade alla stilarna
till en lysande show där besökaren stundtals fick
känslan av att befinna sig framför en professionell
scen.

Årets höjdpunkt
Brandon Björnerström är 16 år och läser första
året på det estetiska programmet, inriktning dans.
Han började dansa när han var 7 – 8 år och har
sedan dess provat flera olika dansstilar. Till den
här showen har han även varit med och gjort en
del koreografi.
– Det här är årets höjdpunkt, säger Brandon. Det är
jätteroligt att få dansa inför publik och dansen gör
mig alltid så glad.

Gästspel av tidigare elev
Under föreställningen bjöd Johan Lööf, tidigare elev,
numera elev på Balettakademien, på ett annorlunda och väldigt personligt dansnummer.
– Det är underbart att få komma tillbaka och möta
sin hemmapublik, säger Johan. Jag blir enormt
inspirerad av att träffa de här ungdomarna och jag
känner att jag kan inspirera dem till att tänja på
gränserna.
Flera olika dansstilar inom samma verksamhet
Från att Andrea steg in på kulturchefens kontor för
10 år sedan och föreslog att Gislaveds kommun
skulle starta en dansstudio har antalet elever ökat
från 30 till 170 ungdomar. Stilarna är många, allt
från breakdance och hiphop till modern dans.
Från början fanns det två dansgrupper, idag finns
14 stycken. Målet är att eleverna ska bli duktiga
dansare, vara kreativa, ha roligt tillsammans och
få chansen att uppträda inför publik.
Johan Lööf och Andrea Donoso Lillo är
mycket nöjda över dansstudions show.

Vill du börja dansa? Läs mer och anmäl dig senast 23/8 på gislaved.se/dansstudio
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3 tankarPå gång – i korthet
Om du fick välja en
superkraft, vilken hade
du valt och varför?

Äldredagen: Peppar, peppar är en dag för seniorers säkerhet. Det är
ett återkommande nationellt evenemanget som går av stapeln den
2 oktober i Gislaved. Platsen är Församlingshemmet i Gislaved och
dörrarna står öppna för alla som intresserar sig för seniorers säker
het. Håll utkik på gislaved.se i slutet av september för mer information.
Missa inte Hälsoveckan
i Gislaveds kommun
den 14 till 20 oktober.

Emil Hääg, 14 år, Reftele

– Då hade jag valt att kunna
flyga. Man verkar så fri och sen
skulle man kunna rädda någon
som ramlar ner för ett stup.
Nellie Johansson, 15 år,
Anderstorp

Den 15 september kommer tre landshövdingar till Sandvik för att
inviga naturreservat Fegen. Under dagen bjuds det på olika aktiviteter
och godsaker. Programmet presenteras på gislaved.se i början av
september.

Illustration: Irene Ljungskog

– Hmm, då tror jag att jag hade
valt snabbhet. Jag vet inte riktigt
vad jag skulle göra, men snabbhet övervinner alltid styrka.

Tiden går fort, och snart står
förbifart Gislaved – Andestorp
(riksväg 27) färdig. Invigningen
av den nya vägsträckan sker
den 11 oktober klockan 11.00.
Exakt var man kommer hålla till
under invigningen är ännu inte
helt bestämt, men vi vet redan

nu att kommunalrådet Niclas
Palmgren som tog ett av de
första spadtagen när bygget
startade, också kommer vara en
av invigningstalarna. Håll utkik på
gislaved.se dagarna före invigningen för mer information.

Kulturhuset Borgen byter namn: Invigning av Gislaveds Konsthall
den 31 augusti, kl. 12.00, Köpmangatan 12.
– Jag hade valt att kunna flyga,
då skulle jag kunna hjälpa folk i
nöd som behövde min hjälp.
Mohamed Issa Mohamed, 17 år,
Gislaved

I Gislaveds kommun utbildar vi våra elever
för säkerhets skull i trafiksäkerhetsfrågor.
Don’t Drink & Drive-veckan startar i slutet
av september.
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ENERGIEFFEKTIVA JESSICA
TILL DIN HJÄLP

D

et kan vara ganska snårigt att veta hur du
ska bära dig åt när du vill byta uppvärmningssystem, eller ventilation, eller om du funderar på
att tilläggsisolera. Men du kan vara lugn, Gislaveds
kommuns energi- och klimatrådgivare Jessica
Stridh finns till för att hjälpa och leda dig på rätt väg.
Till henne kan du vända dig till vare sig du är privat
person, representant för en förening eller företagare.
Jessica försöker hjälpa alla som hör av sig.
– Hittills har det varit flest villaägare som vill ha väg
ledning och tips kring värmesystem och tilläggsisolering, men jag kan hjälpa till i fler ärenden.
Jessica berättar att det är många äldre människor
som hör av sig som länge bott i sina vedeldade
hus. Nu har de kommit upp i åren, vill bo kvar i

sina hus, men orkar inte längre med hanteringen
av ved. I de fallen tipsar Jessica om vilka alternativ
som finns, och vad som skulle kunna passa, också
beroende på vilken typ av hus man bor i.
Allt bra vi gör, är också bra för miljön
Det märks att Jessica brinner för miljö- och energi
frågor. Tidigare har hon jobbat inom det privata
med bland annat husbesiktningar, energideklarationer och radonbesiktningar. Men hur viktigt är
dessa frågor egentligen, är det inte överdrivet?
Hon funderar en stund, och menar att det är en
svår fråga som hon grubblar mycket kring.
– När inte ens forskarna är samstämmiga, hur ska
vi då veta vad som är rätt eller fel.
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C I TAT
När inte ens forskarna
är samstämmiga,
hur ska vi då veta vad
som är rätt eller fel.
Hon utvecklar sina tankegångar, med motfrågor.
Hur värderar man ekonomi, jämtemot miljö? Vad
kostar det i miljö och hälsa att tillverka exempelvis
ett däck, ett par jeans eller kläder i allmänhet? Hon
menar att vissa klädtillverkare till och med rekom
menderar att kläderna ska tvättas ett par gånger
före användning. Och då menar hon, kan man
verkligen fundera på vilka kemikalier som använts.
Syns det inte, så finns det inte
Förr i världen kunde man släppa ner gifter och kemi
kalier i vattnet, i tron om att syns det inte, så finns
det inte. Idag vet vi bättre, men fortfarande finns
det gifter, kemikalier och annat som släpps ut som
inte syns, menar Jessica.
– Vi ser inte koldioxidutsläppen eller avgaserna
som släpps ut från våra bilar, men vi vet att det
påverkar vår miljö.
Glaciärer smälter sakta, växthuseffekten ökar. Kemi
kalier påverkar våra kroppar. Jessica menar att allt
vi släpper ut får en konsekvens och har en effekt
på oss människor på lång sikt.

Råd och stöd
Jessica Stridh finns för att hjälpa dig
rätt när du behöver stöd och rådgivning
kring energi- och klimatfrågor. Kanske
har du funderingar på att byta uppvärmningssytem eller ventilation i ditt hus.
Kanske har du radonfrågor eller vill ha
tips på hur du kan spara energi. Jessica
kan ge tipsa dig om saker du behöver
tänka på, utifrån dina förutsättningar.

Kontakta Jessica
Bäst hjälp får du alltid i det fysiska mötet. Hör gärna
av dig och boka upp en tid för ett möte. Du kan
också få hjälp och tips över telefon eller e-post.
Jessica Stridh
Telefon: 0371-812 35
E-post: jessica.stridh@gislaved.se

Ti ps
Hitta energi
tjuvar och
få ner dina
kostnader
Jessica hjälper även till att hitta energi
tjuvar för de som helt enkelt vill få ner
sina energikostnaderna. Jessica tipsar
om fem saker du kan tänka på.
1. Titta på energimärkning. Väljer du
exempelvis ett energieffektivt
sommardäck kan du spara upp till
20 % i bensinförbrukning.
2. Koka upp vatten i vattenkokaren
istället för spisen, det går både
snabbare och är mer energieffektivt.
3. Standby-läge på dina elektriska
apparater är en energitjuv som gör
ungefär 5 % på din elräkning.
4. Justera ytterdörrar och fönster inför
vintern så det inte glipar. Kolla av så
tätningslisterna är i gott skick.
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Gislaveds kommun –
en del av Affärsracet 2013
I

slutet av maj månad hölls regionens stora närings
livsmässa Affärsracet vid motorbanan i Anderstorp.
På plats fanns över 260 olika lokala utställare för
att visa upp sina produkter och tjänster.
Gislaveds kommun ställde ut i vår egen monter,
den här gången under temat ”Vi finns här för dig”.
Under de två dagarna som mässan pågick, fanns
specialistkompetens på plats inom en rad olika om
råden. Besökare, företagare och andra utställare
kunde få svar på en rad olika frågor som berör dem.
Kontakta kommunen tidigt
Personal från kommunen höll även i flera mini
seminarier inom olika områden. Hur det går till när
kommunen köper in produkter och tjänster, hur du
startar livsmedelsverksamhet, hur du ska tänka
kring ditt företag och brandskydd men även ett
seminarie kring bygglov, där åhörarna fick tips och
råd om hur och vad man ska tänka på inför att man
vill bygga.
– Kontakta kommunen i ett tidigt skede. Då minime
ras risken för att det blir fel och att man behöver
justera eller göra om något som dels tar tid, dels
kostar pengar, berättade kommunens stadsarkitekt
Sven Hedlund.

När man ska bygga något nytt, exempelvis en
byggnad, ett vindkraftverk eller för den delen en
golfbana behövs bygglov, men det finns även en
del saker man får göra som är bygglovsbefriat.
Hedlund tipsar om att kontakta kommunen vid
minsta osäkerhet, så att det blir rätt från början.
Det finns nämligen saker du får bygga på vissa
platser, men inte på andra.
– På landsbygden finns normalt inga detaljplaner.
Där finns större friheter att få bygglov, än i tätbebyggt område, men kontakta helst kommunen
i förväg och stäm av så du vet vad som gäller,
berättar Sven Hedlund.

Ti ps
bygga nytt,
bygga ut eller
bygga om?
Kolla gislaved.se/bygglov – där hittar du
fler tips och råd på vad du behöver veta.
Där hittar du också kontaktuppgifter till
rätt personer på kommunen att prata
med om du behöver stöd och hjälp.
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OR DFLÄTA – TÄV LA & V INN
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Orden går att finna både
horisontalt, vertikalt och
diagonalt. De skrivs både
fram- och baklänges.
Ett tips, vissa ord
är sammansatta.
Lycka till!

y

m d a c d h u m q ä e
m

Gör så här:
Leta reda på minst 20 st
”sommarord” som gömmer
sig i flätan. De är 4 till 13
bokstäver långa.

Skicka in ditt svar
senast 31/8 2013
Du kan posta in ditt svar till:
Kommuntidningen,
Gislaveds kommun,
332 80 Gislaved
Du kan även e-posta
de rätta orden till:
kommuntidning
@gislaved.se
Vi drar tre vinnare
som får varsitt par
glas från Bodum.

y

>>

VISSTE DU ATT...
... Gislaveds kommun har en helt ny turistsajt?
Där kan även du som invånare hitta massvis av
roliga och spännande aktiviteter som går att
hitta på i sommar. På den nya turistsajten hittar
du också kommunens evenemangskalender.
Kika närmare på visit-gislaved.se
... du kan hålla dig uppdaterad med vad som
händer i Gislaveds kommun genom att prenume
rera på nyheter? Du riskerar aldrig att missa något
då du får det skickat direkt till dig. Du anmäler
dig via gislaved.se/prenumerera

Vinnarna av förra ordflätan var:
– Inger Carlsson, Anderstorp
– Inger Richardsson, Smålandsstenar
– Majvor Larsson, Gislaved

