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I år är det valår, vilket säkert inte har undgått någon. Att arbeta i en  
politiskt styrd verksamhet skiljer sig på flera sätt från att arbeta i närings
livet. Ett konkret exempel på det är att vart fjärde år kan hela styrelsen 
bytas ut och inriktningen ändras. Det är invånarna i Gislaveds kommun 
som väljer vilka politiker man vill ska leda kommunen och det är vår 
uppgift som tjänstepersoner att verkställa de politiskt fattade besluten. 
Vi har också ansvar för att beskriva, utreda och lämna förslag till beslut 
inför politiska sammanträden. Enkelt sagt brukar man beskriva detta 
som att politiken bestämmer VAD som ska göras och NÄR det ska vara 
klart. Vi tjänstepersoner bestämmer HUR det ska göras och VEM som 
ska göra det. 

Gislaveds kommun är en stor arbetsgivare, kommunens största faktiskt, 
med 2 900 medarbetare inom vård, omsorg, skola, kultur, fritid och teknik 
för att nämna några av alla ansvarsområden som vi har. Som invånare 
funderar du säkert inte så ofta på hur mycket som kommunen har hand 
om – men det är väldigt mycket som du möter i din vardag. Det är min, 
alla chefers och medarbetares ansvar att se till att all denna verksamhet 
fungerar. Dag som natt, sommar som vinter och oavsett om det är val år 
eller ej. 

På sommaren erbjuder Gislaveds kommun liksom tidigare år möjlighet 
för ungdomar att testa på våra yrken i något som kallas feriepraktik. 
Det är viktigt för oss att många ungdomar väljer yrken inom offentlig 
sektor – så att vi kan fortsätta upprätthålla en hög kvalitet i våra väl
färdstjänster. Att erbjuda feriepraktik är ett väldigt bra sätt att visa upp 
vår verksamhet och kanske återkommer ungdomarna som sommar
jobbare nästa år. 

Jag vill önska dig en riktigt trevlig sommar!

Malin Aronsson
Kommundirektör
malin.aronsson@gislaved.se
072145 84 57

VI ÄR TILL FÖR VÅRA INVÅNARE — DAG 
SOM NATT, SOMMAR SOM VINTER !

mailto:kommunen%40gislaved.se?subject=
http://www.gislaved.se
http://www.facebook.com/gislavedskommun
http://www.twitter.com/gislavedkommun
http://www.tryckservice.nu
mailto:malin.aronsson%40gislaved.se?subject=
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Kommundirektörens ledningsgrupp leds av Malin 
Aronsson och består av förvaltningschefer, fyra 
avdelningschefer på kommunstyrelseförvaltningen 
samt kommunikatör.

Det första besöket gjordes i april på Andrénverken 
i Smålandsstenar. Företaget startade 1923 med till
verkning av spiskrokar. Numera levererar de bearbe
tade plåtdetaljer till världsledande industriföretag.

De besök som görs av kommunens tre heltidsan
ställda kommunalråd, kommundirektör och vd för 
näringslivsbolaget Enter Gislaved AB kommer att 
fortsätta som tidigare.

Kommundirektörens lednings-
grupp gör företagsbesök
N äringslivet har under ett antal näringslivs

dialoger kommit med synpunkter och förslag 
kring vad man tillsammans med kommunen kan 
göra för att förbättra näringslivsklimatet. Arbetet har 
samlats i en aktivitetslista där en av punkterna är 
att det krävs mer kommunikation mellan kommu
nen och näringslivet. Av den anledningen kommer 
kommundirektörens ledningsgrupp varje år att 
göra minst två företagsbesök i helgrupp och två i 
mindre grupper.

– Nära samverkan och goda relationer mellan 
kommunen och näringslivet är ett prioriterat mål i 
Gislaveds kommun, säger kommundirektör Malin 
Aronsson.

V i söker alltid efter nya medarbetare som vill 
vara med och utveckla kommunen för våra  

invånare. Välkommen att forma det tillsammans 
med oss! 

Gislaveds kommun är kommunens största arbets
givare med runt 2 900 medarbetare som arbetar 
med allt från skola och omsorg till utomhusmiljöer, 
kultur, samhällsplanering och mycket mer. Här får 
du möjlighet att göra en insats för våra invånare 
på olika sätt. 

VI BEHÖVER DIG !
Vi erbjuder:
•  en modig arbetsgivare som antar utmaningar för 

att ständigt utvecklas och förbättras
•  goda utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet 

att växa och delta i utvecklingsarbetet
•  förutsättningar för att du ska må bra – en god 

arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid

Läs mer oss som arbetsgivare och om våra lediga 
tjänster på gislaved.se/ledigajobb

http://www.gislaved.se/ledigajobb
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HÖRSJÖBADET  
– EN AV KOMMUNENS PÄRLOR
P å sommaren är sol och bad en given kombina

tion för många människor. I Gislaveds kommun, 
med 388 sjöar är möjligheterna många. För den 
som istället vill bada i tempererat vatten finns Hör
sjöbadet i Smålandsstenar. Där är vattnet alltid 28 
grader och det finns personal på plats för en ökad 
trygghet. 

Runt 10 000 besökare kommer varje sommar till 
Hörsjöbadet. Inför öppningen i maj gjordes en om
fattande renovering. Magnus Handell, utvecklings
ledare på fritidsförvaltningen berättar att bassängen 
har fått en ny plastfolie, omklädningsrummen har 
renoverats och fräschats upp samt att utomhus
duscharna är nya. 

– Det känns roligt att vi kan erbjuda en nyrenoverad 
anläggning till årets säsong. Min förhoppning är att 
vi kan utveckla badet ännu mer framöver, säger 
Magnus.

Bassänger för olika åldrar
Badet har två bassänger, en mindre plaskbassäng 
för de yngsta barnen och en större bassäng som är 
25×25 meter. Där finns ytor för både motionssim 
och lek samt två trampoliner som är 1 respektive 3 
meter höga. I anslutning till bassängerna finns om
klädningsrum med dusch och bastu, kiosk samt 
ytor för solbad och lek.  

Många aktiviteter i området
Dessutom erbjuder området runt Hörsjöbadet 
många olika aktiviteter för den som inte vill bada, 
eller för den som vill kombinera badandet med 
något annat. Det finns en nyrenoverad minigolf
bana, ett utegym, en nybyggd lekplats och en 
beachvolleyplan. För den fiskeintresserade är ädel
fisk inplanterad i sjön Hörsjön. Det går även bra att 
övernatta på campingen som ligger i anslutning till 
badet. Den arrenderas och drivs sedan några år 
tillbaka av familjen Veldkamp.

– Om du är ute efter en rolig dag för stora och 
små med aktiviteter som passar alla, är Hörsjö
området svårslaget, avslutar Magnus. 

HÖRSJÖBADET

Kommunens barn och ungdomar  
(till dagen man fyller 20 år) har gratis  
inträde under hela sommarlovet.
Badet är öppet 21 maj – 19 augusti.

Mer information: gislaved.se/horsjobadet

Magnus Handell, utvecklingsledare

http://www.gislaved.se/horsjobadet
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D et blir Sommarliv med aktiviteter för barn och 
ungdomar från 6 till 15 år även i år. Precis som 

tidigare är det gratis och en stor bredd på program
punkterna, både geografiskt och innehållsmässigt. 
Några exempel är cirkusskola, filmskola, summer
camp och sommarskejt. Dessutom erbjuder flera 
föreningar allt från ridning till matlagning och matt
curling. 

Nytt för i år är att fritidsgårdarna deltar genom att 
ta med sig ungdomarna på resor för att upptäcka 
kommunen. De testar gokart, kanotpaddling och 
anordnar en fotbollsturnering. 

Annie Nilsson, som är projektledare för Sommarliv 
berättar att målet med aktiviteterna är att skapa ett 
roligt och bra sommarlov med möjlighet att prova 
på nya saker. Det ska också vara en inkluderande 
verksamhet för både flickor och pojkar där alla kan 
vara med. 

– Förhoppningen är även att deltagarna ska lära 
sig något nytt och träffa nya vänner. Kanske att de 
också får ett nytt fritidsintresse eller engagerar sig 
i en förening, säger Annie.  

En aktivitetshusvagn rullar runt i kommunen 
Kulturplatån som är en verksamhet inom kultur
förvaltningen kommer att rulla runt i kommunen 
med en husvagn. Där tar de med sig utrustning för 
musikproduktion, pyssel och minibio. På tisdagar 
följer även bibliotekens personal med och har ett 
popupbibliotek, ett mobilt bibliotek. Dessutom har 
de med sig littleBits, ett material som påminner 
om Lego, fast här skapar man kretsar och pro
grammerar händelser. Det går att bygga allt från 
ficklampor till små robotar och musikinstrument.

Om Sommarliv
Sommarliv genomförs för tredje året i rad. I år har 
kommunen fått ett ekonomiskt stöd på två miljoner 
kronor från Socialstyrelsen. Pengarna ska även 
räcka till aktiviteter på övriga skollov. En del av akti
viteterna anordnas enbart av kommunens olika 
verksamheter och andra i samarbete med lokala 
föreningar.  

Se hela programmet på  
gislaved.se/sommarliv

AKTIVITETER HELA SOMMAREN 
FÖR BARN OCH UNGA

http://www.gislaved.se/sommarliv


TÄTORTSSYMBOL SKA BYGGAS

Interaktiv karta hjälper dig hitta  
lediga tomter

I höst kommer den stå där – en fullskalig kopia  
av Formel 1bilen Ronnie Petersson körde 1972. 

I skrivande stund håller bilbyggaren Magnus Ahl
qvist i Rydaholm på att bygga den. Exakt dag för 
invigningen är ännu inte bestämd, men det kommer 
mer information och en inbjudan till invigningen på 
kommunens webbplats.

För drygt ett år sedan beslutade kommunstyrelsen 
att det ska byggas någon form av tätorts symbol i 
Anderstorp. Uppdraget att ta fram underlag ham
nade på kulturförvaltningen och tekniska förvalt
ningen. 

I samarbete med näringslivet och föreningar 
på orten
När processen skulle dras igång bjöds represen
tanter från näringslivet och föreningar i Anderstorp 
in till en arbetsgrupp. Tillsammans kom de fram till 
att det skulle bli en Formel 1bil, och man pekade 
även ut ett område där den ska placeras. 

O m du tänkt tanken någon gång att bygga ett 
nytt hus, så är Gislaveds kommun helt rätt 

plats att göra det på. Här erbjuder vi såväl lediga 
villatomter i samtliga våra tätorter som byggklara 
tomter på landsbygden. 

Sedan ett tag tillbaka har vi även lanserat en helt 
ny interaktiv karttjänst. I den kan du, på ett pedago
giskt sätt, när som helst på dygnet när det passar 
dig, bland annat ta del av lediga tomter som finns, 
läsa mer om området tomten ligger i, storleken på 
tomten och tomtpriset. 

Smidigt även för dig som letar industrimark
Du som driver ett företag, eller funderar på att 
starta ett, och letar efter en plats att etablera ditt 

– Bilen ska ses som en symbol för det unika i att 
Formel 1 kördes på motorbanan i Anderstorp på 
1970talet, men även som en symbol för hela 
kommunen och det kulturarv kring motorsport som 
funnits här i snart hundra år. Exempelvis byggdes 
speedwaybanan utanför Gislaved redan på 1930 
talet och är en av de äldsta i hela landet, säger 
Peter Edvinsson som är teknisk chef och en av de 
ansvariga för att bilen kommer på plats.

företag på, kan med fördel också använda samma 
interaktiva karttjänst, då den typen av mark presen
teras i samma tjänst.

Vare sig du letar efter villatomter eller industrimark 
så kan din resa börja på gislaved.se/mark

Hela kommunens översiktsplan inne i verktyget
Kommunens översiktsplan beslutades av fullmäk
tige för drygt ett år sedan. Den är mycket omfattan
de och speglar kommunens tänkta utveckling fram 
till år 2030. Tidigare har den i princip bara funnits i 
pappersform, men nu finns även den gjord i samma 
digitala och interaktiva verktyg.

Ta del av översiktsplanen på gislaved.se/op16 
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En kopia av Ronnie Peterssons F1bil ska byggas. Här körs den 
av Stefan ”LillLövis” Johansson på motorbanan i Anderstorp.

http://www.gislaved.se/mark
http://www.gislaved.se/op16
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UTBYGGNAD AV GLASHUSET
dansestetiska program. Därmed kommer man få 
en bra användning av lokalerna både på dagtid 
och kvällstid.

En ny träffpunkt och bättre personalutrymmen
Tillbyggnaden av Glashuset kommer även innebära 
att det skapas ökad entréyta som ska fungera som 
en träffpunkt, en plats där man kan få information 
om vad som händer, inte bara i Glashuset utan i 
hela området. Träffpunkten blir också en plats man 
kan stanna till vid en stund om man exempelvis 
slutat skolan för dagen och har en fritidsaktivitet i 
området någon timme senare. 

Magnus berättar att tillbyggnaden också kommer 
förbättra personalutrymmet. Det kommer att ska
pas några fler kontorsarbetsplatser samt ett kombi
nerat personalrum/lunchrum.

Invigs hösten 2019
Tillbyggnaden är tänkt att påbörjas till hösten och 
kommer ta ungefär ett år. Om allt går enligt planerna 
kommer invigningen att ske omkring september 
2019.

T ill hösten startar tillbyggnaden av Glashuset 
Gislaved. En stor del av det som ska byggas 

handlar om att kommunens dansverksamhet ska 
få stabila och ändamålsenliga lokaler.

– Det känns mycket roligt att bygget kommer 
igång i höst, och att alla som dansar nu kommer 
få riktigt bra lokaler att göra det i, säger Magnus 
Jonsson, kulturchef.

En verksamhet som växer sig allt starkare
Dansverksamheten började 2003, då med ett 20tal 
elever. Idag är det närmare 200 barn och ungdomar 
årligen som finns i dansverksamheten. Till nästan 
varje kurs är det kö.

–  Vi skulle kunna ta emot ännu fler, men lokalerna 
har inte räckt till. Nu kommer det byggas två stora 
danssalar med tillhörande omklädningsrum,  
duschar och toalett, berättar Magnus Jonsson.

Förutom den dansverksamhet som anordnas av 
kulturförvaltningen, kommer de nya lokalerna även 
att användas av eleverna på gymnasieskolans 
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Gislavedsbördige Patrik Bengtsson 
ställer ut i Gislaveds konsthall

99

I nom kort öppnar utställningen A successful 
leap into the void i konsthallen. Den gestaltar hur 

man rör sig fysiskt och mentalt mellan tid och rum 
samt hur minnet relaterar till det. Konstnären, som 
är född och uppvuxen i Gislaved heter Patrik 
Bengtsson. Han har varit verksam som konstnär 
sedan 2005 då han tog sin masterexamen i fri 
konst på Konsthögskolan Valand i Göteborg. 

Utställningen är unik och platsspecifik för Gislaved. 
Patrik kommer både att göra fysiska ingrepp samt 
visa skulpturala verk och bilder. 

– Jag har utgått från Gislaved som plats, säger 
Patrik. I utställningen visar jag på olika sätt begrep
pet tomrummet. Kan det bli fysiskt? Kan det vara 
en känsla? Hur gestaltas i så fall det? 

Råkade bli 20-årsjubileum
Konstintresset vaknade tidigt och redan som 15 
åring ställde Patrik ut första gången på Kulturhuset 
Borgen. 1998 var det dags igen då han gjorde en 
sommarutställning tillsammans med en kompis. 
Av en slump firar han 20årsjubileum med att 
komma tillbaka.

– Jag ser verkligen fram emot att få ställa ut min 
konst i Gislaved igen. Gislaveds konsthall har 
lyckats bygga ett bra rykte bland verksamma 
konstnärer så det känns stort, säger Patrik.

Som ung hängde Patrik ofta på kulturhuset. Han 
berättar att det var en mycket viktig plats för honom 
där han tog del av bildkonst, läste tidskrifter och 
var med i en kulturförening. I utställningen använder 
han sina känslor för platsen, både genom att ut
trycka vad den har betytt för honom och vad en 
konsthall rent allmänt betyder och står för. 

Fullt upp framöver
Förutom utställningar gör Patrik även offentliga ut
smyckningar. Just nu arbetar han med två utsmyck
ningar som kommer att placeras på Värnamo 
sjukhus innegårdar, och en gestaltning till Södra 
Älvsborgs Sjukhus i Borås. Till hösten spenderar 
han en månad i Kiruna efter att ha fått årets Kiruna
stipendium.

– Efter Kiruna ska jag jobba vidare i min ateljé i  
Göteborg med nya tankar och idéer till framtida 
utställningar. Sedan ska jag ta mig tid att prova på 
något jag aldrig har gjort förut, kanske golf, det ser 
roligt ut, säger Patrik. 

Mer information på gislavedskonsthall.se

Foto: privat

http://www.gislavedskonsthall.se


10

U nder våren har vi lanserat ytterligare en 
kontakt väg in till kommunen – vår webbchatt. 

Chattfunktionen nås via kommunens webbplats 
gislaved.se och där har du möjlighet att chatta 
med en av kommunvägledarna i kontaktcenter. 
Chatten är i möjligaste mån bemannad under var
dagar kl. 8 – 16, och du hittar den i nedre högra 
hörnet oavsett sida på webbplatsen. Klicka på 
chattknappen för att snabbt komma i gång. Utan
för ordinarie öppettider, eller när chatten tillfälligt är 
obemannad, ges möjligheten att lämna ett med
delande direkt i chattfunktionen.

P å Ungdomsmottagningen får du råd givning. 
Som ung har man ofta många frågor och det 

är inte alltid självklart vart man kan vända sig med 
sina funderingar.

Mottagningen är till för dig upp till 22 års ålder som 
har funderingar kring kroppen, relationer, kärlek, 
sexualitet, preventivmedel eller könssjukdomar. All 
personal på ungdomsmottagningen har tystnads
plikt och besöken är gratis. Ungdomsmottagningen 
är HBTQdiplomerad.

Besöksadress: Ängsgatan 10 e, Gislaved 
Dropin måndag kl. 13 – 16 och onsdag kl. 13 – 18  
(föräldrafritt under dessa tider), bokning övrig tid
Telefon: 010244 29 20 
måndag och fredag kl. 8 – 10, onsdag kl. 13 – 18.30
Epost: gislaved.ungdomsmottagningen@rjl.se
Webb: umo.se
Facebook: ungdomsmottagningen gislaved
Instagram: ungdomsmottagningen_i_gislaved

CHATTA MED OSS

UNG I GISLAVEDS KOMMUN

Funktionen är ännu ett steg för att göra kommunen 
mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov 
och önskemål. Du kan även, precis som tidigare, 
ringa, mejla eller besöka kontaktcenter som finns i 
kommunhuset. Till kontaktcenter vänder du dig 
med alla ärenden och frågor som har med vår 
kommun att göra. Kontaktcenter hjälper dig genom 
att svara på dina frågor direkt eller med att nå rätt 
person eller verksamhet.

U ng individ är en öppenvårdsmottagning för 
ungdomar mellan 13 och 25 år. Mottagningen 

erbjuder råd, stöd och behandling till den som 
kommit i kontakt med alkohol och/eller droger. 
Som ung kan du själv ta kontakt med mottagningen 
och man kan välja att vara anonym. Även föräldrar 
eller andra närstående som är oroliga över en ung
dom är välkomna att ta kontakt.

Besöksadress: Ängsgatan 6, Gislaved 
Dropin måndag kl. 13 – 16 och torsdag kl. 15 – 18, 
bokning övrig tid
Telefon: 0371815 29
Webb: gislaved.se/ungindivid
Facebook: Ung Individ

mailto:gislaved.ungdomsmottagningen%40rjl.se?subject=
http://www.umo.se
http://sv-se.facebook.com/Ungdomsmottagningen-Gislaved-283180485055971/
http://www.instagram.com/ungdomsmottagningen_i_gislaved
http://www.gislaved.se/ungindivid
https://sv-se.facebook.com/Ung-Individ-613982408786822/
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9 september är det val till riksdag, kommun 
och landstingsfullmäktige. Att du får välja vilka 

personer som ska representera dig, och därmed 
påverka vilken politik som förs i Sverige är grunden 
i vårt demokratiska samhälle. Alla svenska med
borgare som har fyllt 18 år senast på valdagen får 
rösta i riksdagsvalet. I kommun och landstings
valet räcker det att du har fyllt 18 år samt varit 
folkbokförd i Sverige i minst 3 år. Vid röstningen 
väljer du vilket parti du vill stödja. Du kan även 
sätta ett kryss vid namnet på den person du vill ge 
din röst. Vill du rösta tidigare än den 9 september 
kan du från den 22 augusti förtidsrösta.

Mer information på gislaved.se/val2018

I höstens val  
kan du påverka  
de kommande  
årens politik

VOIT NYT KANSSAMME PUHUA SUOMEA

V uoden vaihteesta lähtien Gislavedin kunta on 
suomen kielen hallintoalue. Se tarkoittaa muun 

muassa sitä, että ruotsinsuomalaisen identi teetin 
omaavilla kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää äidin
kieltään asioidessaan kunnassa. Tämä koskee sekä 
kirjallisia että suullisia yhteydenottoja kuntaan. 
Mahdollisuuksia on myös saada esikoulutoimintaa 
sekä vanhustenhuoltoa suomenkieliseltä henkilö
kunnalta.

Suomenkielen hallintoalueeksi pääsemiseksi alkoi 
vuonna 2013 Gislavedin SuomiSeuran toiveesta. 

Tilastojen mukaan 8,4 prosenttia Gislavedin kunnan 
asukkaista on ilmoittanut omaavansa suomalais
taustan. Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään 
24. helmikuuta. 

Kunnan vähemmistötyötä ohjaa kansallinen laki, 
joka ilmoittaa että Ruotsin pitää suojella ja säilyt
tää vähemmistöjen kulttuuria sekä kieltä. Ruotsin
suomalaiset ovat maan suurin vähem mistö, muut 
ovat saamelaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja 
juutalaiset.

Lokal folkomröstning
Kommunfullmäktige har beslutat att det på valda
gen även ska hållas en rådgivande folkomröstning 
kring var en eventuell ny sim och badanläggning 
ska placeras. 

Alternativen du kan rösta på är:
•  GISLE – Området vid Gislaveds Gymnasium/

Glashuset/Gisle sportcenter
•  MOSSARP – Området mellan Anderstorp och 

Gislaved
•  AVSTÅR – Jag avstår från att rösta på någon av 

ovanstående placeringar

Mer information om folkomröstningen skickas till 
kommunens hushåll i början av augusti.

http://www.gislaved.se/val2018


Enter Gislaved – för konkurrenskraftig 
besöksnäring, handel och näringsliv
E nter Gislaved AB är bolaget i kommun

koncernen med ansvar för att kommunens  
näringsliv och turism fortsätter att utvecklas. 

Under våren bytte bolaget namn, från Gislaved 
Näringsliv AB till Enter Gislaved AB. Samtidigt ren
odlades bolagets verksamhet till att stå på tre ben. 
Bolaget ska skapa bra förutsättningar för handeln, 
näringslivet och turismen i Gislaveds kommun, dels 
genom att fungera som ett stöd för de lokala före
tagarna, fungera som ett bollplank vid nyetable
ringar, dels utveckla besöksnäringen. 

– Det är lätt att blicka bakåt och se vad vi historiskt 
har åstadkommit i vår region, men vi vill framför allt 
titta framåt och vara nytänkande i syfte att stärka 
vårt näringsliv, säger Leif Österlind, som är vd för 
Enter Gislaved AB.

Leif menar att det är viktigt för kommunens företag 
att Enter jobbar med utveckling av näringslivets för
utsättningar på flera sätt; oavsett om det gäller för
slag på byggbar mark för företag som vill etablera 
sig här, samordning av kompetensutveckling eller 
deltagande i produktutveckling för besöksnäringen. 
Bolaget finns till för alla företagare verksamma i 
Gislaveds kommun, oavsett bransch och storlek. 

– Vi är en snabb och flexibel partner för dig som 
företagare när du vill växa, anställa, investera eller 
etablera dig i vårt geografiska närområde, säger 
Leif.

Kända för prestigelös samverkan
Vår region är känd över hela landet för den hög
teknologiska industriella produktionen som finns 
här, med korta ledtider från att en idé finns till att den 
satts i produktion. Framgångsfaktorerna bakom, 
tror Leif, är att här finns många företag på en liten 
geografisk yta, en stor specialistkunskap och en 
prestigelös samverkan mellan företagare. Det är 
faktorer som Enter Gislaved gör allt för att stödja ut
vecklingen av. Därför erbjuder bolaget bland annat 
en personlig affärscoach och kostnadsfri rådgivning 
för att utveckla hållbara affärsidéer. Enter Gislaved 
medverkar i och driver även olika utvecklingspro
jekt, till exempel samarbetar man med Mariestads 
kommun kring en testbädd för att utveckla fossil
fria transportlösningar, samt samarbeten mellan 
skola och arbetsliv för att ungdomar ska skaffa sig 
rätt kompetens och öka intresset för industrins alla 
olika yrken.
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ENTER GISLAVED

… kan hjälpa dig, oavsett bransch,  
i en rad olika frågor. Tveka inte –  
kontakta dem när du behöver råd,  
stöd eller ett bollplank. 
0371-806 00, info@entergislaved.se 
Stortorget 2, Gislaved (besöksadress)

I koncernen Gislaveds Kommunhus AB ingår förutom  
Gislaveds kommun fyra kommunala bolag: Enter Gislaved AB, 
Gislaved Energi Koncern AB, AB Gislavedshus och Gisletorp 
Lokaler AB.
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– Samarbetet med skolan är mycket viktigt. Vi behö
ver bli ännu bättre på att få våra ungdomar att 
inse hur spännande det kan vara att jobba i våra 
lokala företag och göra karriär där, säger Leif. Det 
finns många karriärmöjligheter lokalt och redan i 
skolan lägger man grunden för att göra det möjligt 
att skaffa rätt kompetens. 

Affärsracet – mässan som blir allt viktigare
För några veckor sedan genomfördes näringslivs
mässan Affärsracet för femte gången. Det är Busi
ness Gnosjöregion som planerar och genomför 
mässan, med projektledning av Enter Gislaved. 
Under två dagar samlas flera hundra utställare 
från olika branscher för att visa upp sina företag. 
En del är där för att göra affärer, andra för att skapa 
kontakter och upptäcka nya möjligheter och sam
arbetspartners. Mässan har växt för varje gång den 
genomförts och gett eko ut i hela landet. 

– I år har vi haft såväl flera partiledare som repre
sentanter från ett par ambassader på plats under 
mässan, vilket är mycket positivt, berättar Leif. Vi 
ser att mässan erbjuder utmanande diskussioner, 
inspirerande föredrag och flera internationella 
kontakter. 

Handelsutveckling med potential
Enter Gislaved driver även på utvecklingen av 
handeln i kommunen. Är man redan etablerad inom 
handeln idag, eller nyfiken på att starta eget, så kan 
man med hjälp från Enter hitta bästa butiksläget, 
komma i kontakt med rätt fastighetsägare, eller få 
reda på hur kundunderlaget ser ut i vårt närområde. 
Handeln är ett område som Leif ser både potential 
och utmaningar med.

– I handeln har vi en stor utmaning, inte bara här i 
vår kommun utan i hela landet, kanske hela världen 
till och med. Som konsumenter drar vi oss mer 
mot volymhandel och ehandel; vi beställer hem 
saker på nätet. Hur påverkar det mindre butiker? 
Vi vill att Enter ska ses som ett stöd och språng
bräda för företag som vill eller behöver ställa om, 
exempelvis till ehandel. Hos oss finns kompeten
sen som kan guida till rätt resurser för företag som 
står inför en omställning, berättar Leif. 

Ansvar för turismnäringen
Sedan drygt ett år tillbaka har Enter Gislaved även 
ansvaret för turismnäringen i kommunen. Leif menar 
att det finns en stor potential i turismen, och att den 
näringen växer hela tiden i vår region. Enters roll i 
turismen är dubbel, bolaget ansvarar för att den 
som besöker kommunen tas emot på bästa sätt, 
att turistbyråerna håller hög klass och att turisterna 
trivs. Samtidigt som Enter arbetar praktiskt med 
turismen ansvarar de också för att den som bedri
ver, eller vill starta besöksverksamhet i kommunen 
får hjälp med utvecklingen eller etableringen.

För den enskilda turisten är det upplevelsen som 
är viktigast, och därför spelar det mindre roll om den 
är i Gislaved eller någon närliggande kommun, 
menar Leif. Enter Gislaved utvecklar hela tiden 
deras InfoPoints och turistbyråer. Under våren har 
till exempel turistbyrån i Sunnaryd byggts om för 
att öka utbudet, trivseln och servicen.

– På Enter är vi gränslösa. Vi samarbetar med såväl 
Smålands Turism som andra regionala och lokala 
aktörer, för att vår bygd ska utvecklas som en turist
destination, för att guida våra besökare rätt och 
för att vår besöksnäring ska utvecklas på bästa sätt. 

mailto:info%40entergislaved.se?subject=
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EN BUSS KOMMER LASTAD  
– MED BÖCKER

Lite trevligare, lite personligare
En av dagens låntagare är Sofie Svenningsson och 
hennes två barn. Hon brukar besöka bokbussen 
när den kommer till Bosebo. Hon tycker det är jätte
bra att bussen kommer ut till landsbygden med 
böcker, istället för att behöva åka till något av 
kommunens bibliotek inne i våra orter.

– Det här är mer trevligt. Det blir ett personligare 
möte. Och finns inte det man vill låna i bussen, så 
säger man bara till Göran så har han fixat det till 
nästa gång. Bokbussen blir 
även som en social mötesplats. 
Man träffar grannar, hälsar och 
stämmer av läget, säger Sofie 
Svenningsson.

Klockan slår 17.32 och Göran 
säger hej då. Han startar bus
sen och kör vidare mot nya 
låntagare i Södra Långhult 
som är nästa stopp.

Turlista finns i bokbussen  
eller på bibliotek.gislaved.se

D et är onsdag eftermiddag och klockan är 
16.57. Bokbussen kör upp utanför Bosebo 

kyrka. Dörrarna öppnas och bokbusschauffören 
Göran Inhammar välkomnar in till en skatt bestå
ende av 3 500 böcker, tidskrifter, filmer och cd
skivor. 

Göran har kört bokbussen i 31 år. Han berättar att 
han varit med så länge att han sett flera generatio
ner låntagare växa upp, få barn och se barnen 
växa upp och bli nya låntagare. 

– Jag älskar mitt jobb. Jag vet oftast vem jag möter 
i och med att de flesta är stamkunder. Vi lär känna 
varandra och snart vet jag vad de vill låna och kan 
tipsa dem om böcker och liknande författare.

Lär känna sina låntagare
För Göran är det personliga mötet viktigt. I hans 
typ av jobb måste han vara serviceinriktad. Därför 
ser han till att alltid hälsa, prata lite med låntagarna, 
hjälpa dem att hitta vad de letar efter och säga hej 
då när de lämnar bussen. I hans arbete möter han 
även personer som är ute efter något annat än att 
låna en bok.

– Ibland kommer det in ett gäng grabbar, som inte 
är ute efter att låna något. Istället vill de bara prata 
en stund, exempelvis om bussen, om hur många 
mil den rullat och vad det är för motor i den. Det 
personliga mötet och samtalet gillar jag mycket.

Åkte hem till sjuk stamkund
Efter att ha varit med i över 30 år, så märker också 
Göran om någon av hans stamkunder inte längre 
kommer. Han minns tillbaka till ett sådant tillfälle, 
då han fick reda på att en av hans ofta återkom
mande låntagare hade blivit sjuk och därför inte 
kunde ta sig till bussen. Istället tog han sig tid, 
åkte hem till personen och knackade på med fem, 
sex böcker som personen kunde välja mellan.

http://bibliotek.gislaved.se
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ORDFLÄTA — TÄVLA & VINN

VISSTE DU ATT. . .
… i samband med valet den 9 september få du 
som bor i Gislaveds kommun även välja var en 
eventuell ny sim och badanläggning ska pla
ceras? Läs mer i det material som skickas till 
alla hushåll i början av augusti.

… det är bra att lämna en bit av gräsmattan 
oklippt? Det är viktig föda för insekter så att de 
kan pollinera fruktträd, bär, buskar och olika 
grödor.

… 15 oktober arrangerar socialförvaltningen en 
Koll på lägetmässa i Anderstorp? Temat är ett 
hållbart och värdigt liv. Här kan du ta del av infor
mation och hjälpmedel som kan bidra till själv
ständighet, stabilitet och trygghet i vardagen. 

… räddningstjänsten har funnits i Mossarp i 30 
år? Det uppmärksammas med öppet hus 1 
sept kl. 10 – 14. Välkommen till en dag med roliga 
aktiviteter och många olika utställare. 

Gör så här: 
Leta reda på minst 20 stycken ”kan flygaord” som 

finns i flätan. De är minst fyra bokstäver långa.

Orden går att finna både horisontalt, vertikalt och  
diagonalt. De skrivs både fram och bak länges.  

Ett tips, vissa ord är sammansatta. Lycka till! 

Skicka in ditt svar senast 30/9 2018
Du kan posta ditt svar till: Gislaveds kommun,  
Kommunikationsfunktionen, 332 80 Gislaved 

Märk kuvertet med ”Kommuntidning”.
 

Du kan även eposta de rätta orden till: 
kommuntidning@gislaved.se 

Kom ihåg att ange namn och postadress! 
Genom att skicka in ett tävlingsbidrag, samtycker du  

till att ditt namn och bostadsort, kommer att publiceras  
i nästa nummer om du vinner.

Vi drar tre vinnare som får varsitt fint pris.

< <

S T O R K Ö T E K A R

H A V S Ö R N E D N A

Ä F A J O G E P A Ö U

S E S K R A J M L H D

I T N U R K L Ä B R A

D R I N E Å A K A E K

E A L G T R K A T K A

N S E S H K R V R Å K

S T T F K E Ä U O T T

V O K I L A L D S U A

A N A S A F T M S R L

N S V K F N X A E T G

S P U A T G R I P R O

L A G R E T K Ä N O X

E R R E H M O D T L E

G V E U M U R N A L S

Å K B N Y A M C K S E

F O A D G G U L N L M

Å R N U G G L A A Ä Å

P P A L R E D Ä L N L

U V R A K S T E N D B

K O T T E P S K C A H

Vinnarna av förra ordflätan:
– Marianne Carselid, Anderstorp
– Annette Fagerström, Gislaved
– Gunhild Johansson, Valdshult, Hestra

mailto:kommuntidning%40gislaved.se?subject=Ordfl%C3%A4ta%20G-kommuntidning%20nr%201%202018
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