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Hanna, Elsie och Melinda

Hej från tre kommunikatörsstudenter !
V

i heter Hanna, Elsie och Melinda och vi studerar
på Jönköping University. Under vår sista termin på
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet
stod projektarbete på schemat. Projektarbete för en
kommunikatörsstudent kan se väldigt olika ut och vi
fick möjligheten att skriva artiklar till detta nummer av
kommuntidningen G. Vi såg fram emot att äntligen få
komma utanför föreläsningssalarna och testa arbets
livet på riktigt.

Nu när vi har avslutat arbetet kan vi se tillbaka på många
härliga möten med människor som vi inte hade träffat
om det inte vore för projektet. Vi har fått se vackra
miljöer och nya platser som vi aldrig besökt tidigare.
Under arbetets gång har vi fått se en varm gemenskap
i kommunen. Vi har träffat medarbetare och kommuninvånare med stort engagemang som verkligen brinner
för sina jobb. Vilket inspirerat oss och stärkt vår längtan
efter att få komma ut i arbetslivet och jobba med något
som vi tycker om.
Vi är väldigt tacksamma för att vi fått chansen att
vara med och skriva kommuntidningen G. Vi hoppas
att de som vanligtvis jobbar med tidningen, andra
medarbetare på kommunen och framför allt att alla ni
kommuninvånare som ska läsa den, är nöjda med innehållet och kan känna stolthet över kommunen ni bor i.
Om vi inte lyckas som kommunikatörer är det inte
omöjligt att vi testar några av de yrken vi skrivit om i
tidningen. I framtiden kanske ni ser oss som måltids
pedagoger, florister eller varför inte fastighetsskötare.

Hanna är född och uppvuxen i Gislaved men bor idag i
Jönköping. Sedan ett par år tillbaka sommarjobbar hon
i kommunens kontaktcenter. När Hanna fick erbjudandet
om att skriva kommuntidningen G som sitt projekt
arbete såg hon det som ett perfekt tillfälle att göra det
tillsammans med sina kurskamrater Elsie och Melinda.
Elsie kommer från Ängelholm i Skåne och Melinda
från Ödeshög i Östergötland. Av naturliga skäl visste
de väldigt lite om Gislaveds kommun innan projektet
startade.

/ Hanna Åberg, Elsie Lindau och Melinda Fransson
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Så kan du påverka kommunen

G

islaveds kommun vill ständigt förbättra och
utveckla sina verksamheter och tjänster och det är
viktigt att få ta del av dina åsikter. Under 2019 handlade
mycket av kommuns arbete om demokrati och framför
allt att främja samtalet mellan politiker och invånare.
Ett viktigt arbete som fortsätter under 2020. Det finns
många sätt för dig som är invånare att göra din röst hörd
och vara med och påverka kommunens utveckling.

Medborgardialog
Ett annat sätt att påverka är att delta i medborgar
dialoger som Gislaveds kommun anordnar. Vi arbetar
aktivt med medborgardialoger eftersom vi tycker det är
viktigt att invånare kan vara med och påverka politiska
beslut, och därmed kommunens utveckling. Syftet med
dessa dialoger är att genom möten mellan politiker och
invånare få ta del av invånarnas åsikter i olika frågor.
Medborgardialoger kan se ut på olika sätt. Kommunen
kan till exempel bjuda in till olika former av möten eller
be dig svara på en enkät. Invånarnas idéer, synpunkter
och förslag kan sedan ligga till grund för politiska beslut
och åtgärder. Barn och unga är den målgrupp som
prioriteras i Gislaveds kommuns arbete med medborgar
dialog. Mer information om kommande dialogaktiviteter
finns på: gislaved.se/medborgardialog

Träffa politiker
Ett ny form att kunna påverka är att delta på demokrati
fika, där du som kommuninvånare får möta politiker
från demokratiberedningen. Demokratifika är ett forum
utan förbestämda samtalsämnen, som öppnar upp för
invånarnas synpunkter och idéer om demokrati.
Förbättra kommunen – lämna en synpunkt
För att kunna förbättra våra verksamheter och tjänster
är det viktigt att få reda på vad du tycker så att vi hela
tiden kan utvecklas. Har du några synpunkter/förslag/
beröm/klagomål på våra verksamheter och vår service?
Berätta det för oss genom att fylla i ett webbformulär
på vår webbplats.
Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp.
Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem
och blir precis som synpunkten, en allmän handling.
En allmän handling har alla möjlighet att ta del av, under
förutsättning att den inte innehåller sekretessbelagda
uppgifter. Du får återkoppling på din synpunkt senast
efter sju arbetsdagar. Vill du vara anonym ska du inte
lämna några kontaktuppgifter, men tänk på att då kan
vi inte återkomma till dig och berätta hur ditt ärende
utreds och åtgärdas.

Kommunvägledare i kontaktcenter
ger dig information, vägledning och
rådgivning om kommunens verksamheter och service. Med en väg in besvaras många
frågot direkt, och då kan specialisterna lägga mer
tid på avancerade ärenden. Kontaktcenter tar även
emot och hanterar synpunkter, förslag och klagomål,
vilket leder till bättre verksamheter för invånare och
företagare. Besök kontaktcenter, använd e-tjänst,
skicka e-post eller ring 0371-810 00. Läs mer:
gislaved.se/kontaktcenter

Vill du vara med och förbättra,
påverka och utveckla kommunen –
berätta för oss via: gislaved.se/tycktill
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Om demokratiberedningen

D

emokratiberedningen består av 17 ledamöter
som valts av kommunfullmäktige. Beredningen, som
funnits sedan januari 2019 har som huvudsyfte att arbeta
långsiktigt med demokratiutvecklingen i kommunen
genom att fånga upp tankar, idéer och engagemang
som finns bland kommunens invånare.
Statistik visar att det i dag inte är lika vanligt som
tidigare att enskilda invånare väljer att engagera sig
aktivt i partipolitiken eller i andra traditionellt demokratiska arenor för att uttrycka sina åsikter. Däremot är
invånarna i större utsträckning än förr engagerade i enskilda politiska sakfrågor via exempelvis sociala medier
och andra nätverk. För att försöka fånga upp de tankar,
idéer, engagemang och den energi som finns ute bland
kommunens invånare så behöver vi komma på nya sätt
att arbeta på.
Därför beslutade kommunfullmäktige att inrätta en
demokratiberedning, vilkens främsta uppgift är att
stärka kommunens demokratiutveckling långsiktigt.

Vad innebär en demokratisk utveckling
för invånaren?
Det innebär i korthet att vi får en kommun som har
fler plattformar för olika personer att göra sina röster
hörda på. På sikt vill vi ha en kommun där fler känner
sig delaktiga i samhället, där fler är intresserade av
den lokala demokratin och där fler väljer att engagera
sig på olika sätt.
Är det vanligt att en kommun har en
demokratiberedning?
Det är vanligt att kommuner tillsätter demokrati
beredningar inför olika val, för att politiskt samordna
den biten. Det är lika vanligt med en demokrati
beredning som har ett lika långsiktigt uppdrag som
vår demokratiberedning har.
Vilka är demokratiberedningens ledamöter?
Ledamöterna är: ordförande Agneta Karlsson (M),
1:e vice ordförande Lars-Ove Bengtsson (C),
2:e vice ordförande Jeanette Fredriksson (S),
Elin Gunnarsson (C), Joakim Olausson (C),
Pauline Stenwall (M), Peter Gillgard (KD),
Lars Park (L), Thomas Johansson (WeP),
Veronica Olmos Oscarsson (S), Josefine Dinäss (S),
Lars Nilsson (S), Lisa Nilsson (SD),
Pierre Svanström (SD), Peter Bruhn (MP),
Sven-Erik Järnkvist (V), och Kent Heijel (K).

Vad vinner du som invånare på att kommunen
har en demokratiberedning?
Med hjälp av demokratiberedningen skapas fler demokratiska plattformar där du som invånare kan uttrycka
dina åsikter. För dig som vill delta aktivt i demokratioch samhällsutvecklingen innebär det att du kan göra
din röst hörd genom att delta i någon av de aktiviteter
som demokratiberedning anordnar. Och för den som
inte vill delta själv finns vetskapen om att andra gör det.
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Agneta Karlsson (M) och Peter Bruhn (MP) med elever från Gislaveds Gymnasium i sessionssalen.

Elever och politiker möts i Gymnasiedialog

M

öten mellan gymnasieelever och politiker tog
plats under Gymnasiedialogerna hösten 2019.
Där fick alla elever som läser samhällskurs på Gislaveds
Gymnasium besök av politiker och fick tycka till om olika
samhällsfrågor som berör ungdomar. Dialogerna planerades av kommunens utvecklingsledare Robin Kaas
tillsammans med lärare på gymnasiet och demokratiberedningen.

Under dialogen fick eleverna först diskutera olika samhällsfrågor som exempelvis handlade om psykisk ohälsa
bland unga, drogtester i skolan och vilka gymnasie
program som borde erbjudas. Sedan fick eleverna i
uppgift att göra något av diskussionen, till exempel
skriva en debattartikel om något av ämnena. Materialet
skickades till demokratiberedningen som sedan besökte
klasserna igen för återkoppling.

Vill avdramatisera politiken
Robin Kaas, som arbetar som utvecklingsledare på
avdelningen för hållbar utveckling, hoppas att dialogen
ska hjälpa till att avdramatisera politiken för eleverna.
– Vi vill minska avståndet mellan ungdomar och
politiker. Våra politiker ska få större kunskap om vad
ungdomarna tycker, och ungdomarna ska få en bättre
bild av vad kommunen gör, säger Robin.
Gymnasiedialogerna är ett omtag på kommunens
tidigare initiativ Open Space där möten anordnades
med elever på Gislaveds Gymnasium mellan 2012 och
2017. Syftet var att ungdomarna skulle få vara med
och påverka i kommunen. Gymnasiedialogerna bygger
på ett liknande koncept, men där upplägget ändrats.

Eleverna uppskattade det personliga mötet
Politikernas besök fick positiv respons av gymnasie
eleverna som säger att det gav dem en positiv inblick i
kommunens arbete och en större insikt i hur de själva
kan vara med och förändra i samhället. Eleverna visade
uppskattning över att få träffa politiker i verkligheten
istället för att föra diskussionerna via chatt, eftersom
det gjorde mötet mer personligt.
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Gör din röst hörd under lokalsamtal

U

specifika frågor till politikerna att besvara under andra
mötet. Kontaktpersoner från bygden, kommunen och
demokratiberedningen tar sedan vidare kontakt för att
kunna följa upp de förslag och synpunkter som framkommer under träffarna.
Hittills har lokalsamtal ägt rum i Hällabäck/Bosebo,
och Broaryd. Lokalsamtalet i Hestra blev inställt i och
med riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten gällande
coronaviruset. Lokalsamtalet i Ås/Tallberga/Sunnaryd,
skjuts även det fram i tiden.
– Uppslutningen under mötena har varit god och
besökarna har visat stort engagemang för sin bygd,
berättar Emma Hansson, utvecklingsledare på avdelningen för hållbar utveckling. Sådant som diskuterats är
exempelvis styrkor och vad som fungerar bra i orten,
men även förslag för att göra bygden mer attraktiv och
synpunkter på vad som kan förbättras har lagts fram.

nder 2019 påbörjades kommunens nya satsning
Lokalsamtal. Ett forum där alla kommuninvånare får
möjlighet att komma till tals om kommunens verksamheter. Lokalsamtalen genomförs under en period på
fyra år i elva av kommunens mindre bygder för att ge
samtliga invånare chansen att tycka till.

Två träffar i varje ort
Vid lokalsamtalen utgår man från en modell där första
steget är att ta reda på vad invånarna vill prata om.
Detta görs med hjälp av ett frågeformulär som besvaras
på kommunens webbplats. Invånarna får svara på frågor
som till exempel: Har ni några idéer om hur er bygd
skulle kunna utvecklas och bli mer attraktiv? Vad ser
du att kommunen skulle kunna hjälpa till med för att
utveckla er bygd?
Därefter görs två besök i varje ort, först av tjänstepersoner och sedan politiker. Under lokalsamtalen
bestämmer besökare, tjänstepersoner och politiker
tillsammans vilka frågor som bör prioriteras för att
utveckla bygden. Tjänstepersonernas uppgift under
första mötet är att svara på övergripande frågor om hur
saker går till inom verksamheten, sedan lämnas mer

Välkommen på kommande lokal
samtal i din ort! Besvara gärna
webbenkäten i god tid innan mötet.
Mer information finns på: gislaved.se/lokalsamtal

Demokratifika öppnar upp till dialog

D

emokratifika är en aktivitet där du som invånare
i Gislaveds kommun får möjlighet att sätta dig ner
och ta en fika med politikerna i demokratiberedningen.
Genom att bjuda in till ett öppet samtal, utan för
bestämda samtalsämnen, är förhoppningen att öppna
upp för invånarnas synpunkter och idéer om demokrati.
När statistik visade att det inte är lika vanligt för
kommuninvånare att aktivt engagera sig i partipolitik,
behövdes en ny politisk plattform skapas, där enskilda
politiska sakfrågor som faktiskt engagerar får ta plats.
För att på ett nytt sätt fånga upp invånarnas tankar,
idéer och åsikter skapades demokratifika som skiljer
sig från andra traditionella demokratiska arenor.

Demokratifika ägde rum för första gången under
hållbarhetsveckan 2019. Inspirationen till konceptet
kommer från ett projekt som feriepraktikanter genomförde under sommaren, då en demokratifika med
ungdomsperspektiv anordnades. Ungdomar runt om
i kommunen fick då en chans att sätta sig ner och ta
en fika med kommunpolitiker. De kunde framföra sina
åsikter om demokrati men också prata om andra ämnen
som ungdomarna tycker är viktiga. Responsen var
positiv, framför allt var det uppskattat att politiker kom
ut och mötte ungdomarna under avslappnade former.
Nästa demokratifika är i höst,
fredag den 18 oktober kl. 15 – 17
på tre platser i kommunen:
Restaurang Matkulturen i Glashuset Gislaved,
Hestra bibliotek och Torghuset i Smålandsstenar.
Ingen anmälan krävs och man får komma och gå
som man vill.

7

TEMA DIALOG

Medborgardialog för centrumutveckling

U

nder de senare åren har Gislaveds kommun, med
hjälp av medborgardialoger, skapat visioner för
specifika områden med invånarnas perspektiv som
utgångspunkt. Just nu pågår projekt i två av våra tätorter,
Anderstorp och Gislaved. Syftet med projekten är att
utveckla den fysiska miljön och göra orterna mer attrak
tiva att bo och vistas i.
Projektet i Anderstorp heter ”Bro till bro”, vilket syftar
på området mellan Brogatan till Kvarngatan. Projektet i
Gislaved har fått namnet ”Vision 2040 – Mötesplatsen
vid Nissan” eftersom tanken är att ge Nissan en mer
central roll i Gislaveds centrum framöver.

Mötesplatsen vid Nissan
Ett av de prioriterade målen för Gislaveds centrum är att
bygga fler bostäder. Samhällsbyggandet ska medverka
till en hållbar framtid och man planerar bland annat för
stadsodlingar, bikupor och fler grönytor. Man vill även
öka tillgängligheten och tryggheten genom att samla
service inom gångavstånd i centrum.
En mycket viktig del av arbetet har varit att få med
invånarnas idéer och synpunkter. Därför har ett flertal
dialoger och workshops genomförts under 2018 och
2019. Invånarna har fått komma med förslag på hur
områdena kan utvecklas. För att nå människor i olika
åldrar har workshops genomförts exempelvis på skolor,
fritidshem och i kommunhuset. Det har även varit möjligt
att lämna sina förslag genom en webbenkät.
Som avslutning på projektet, och en del av dialog
arbetet, anordnades utställningen ”Gislaved 2040 –
Mötesplatsen vid Nissan” i februari i kommunhuset.
Under utställningen kunde besökarna ta del av framtids
visionen, ställa frågor till tjänstepersoner och politiker
och lämna sina synpunkter. Cirka 130 personer besökte
utställningen.

Bro till bro
I Anderstorp genomfördes dialoger med invånare under
2019 för att få reda på vad invånare tycker och hur de
vill utveckla området mellan Brogatan och Kvarngatan.
Många av förslagen handlade om att utveckla centrum
genom fler butiker, grönområden och bostäder. Ett prio
riterat fokusområde ligger också på att skapa en trygg
plats för alla människor, exempelvis vill man jobba mer
med handikapptillgänglighet.
Parallellt med visionsarbetet görs olika utredningar
och undersökningar i området för att kartlägga markens
förutsättningar samt koppla samman inkomna synpunkter med visionen. Bro till bro beräknas vara klar
för utställning under sommaren 2020.

Mer information om projekten på:
gislaved.se/centrumutveckling
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MEDARBETARSKAP – möt en konstsekreterare och en aktivitetssamordnare

Konst och skapande för människors välmående

E

va Olsson och Mimmi Svärd håller sedan fyra år
tillbaka i en målaraktivitet för äldre personer med
demenssjukdom. Projektet är ett samarbete mellan
Blomstervägens demenscentrum i Gislaved och kulturförvaltningen.
Mimmi arbetar som aktiveringssamordnare, vilket
innebär att hon har ansvar för all aktivering för de som
bor på Blomstervägen. Eva är konstsekreterare och
arbetar på kulturförvaltningen och Gislaveds konsthall.
Eva har ett tudelat uppdrag där en del handlar om att
ha hand om kommunens konstsamling och den andra
delen är ett pedagogiskt uppdrag. En gång i månaden
kommer hon till Blomstervägen för att tillsammans med
Mimmi hålla i målaraktiviteten för hyresgästerna.
– Eva kan sin sak när det gäller konsten och jag kan
min sak när det gäller personer med demens, så vi
kompletterar varandra väldigt bra, säger Mimmi.
Målaraktiviteten pågår i ungefär en timme. Alla som
deltar sitter tillsammans runt ett bord och målar vad de
själva känner för. Efteråt fikar de samtidigt som de
beundrar sina verk och tolkar bilderna som blivit till.
Tillsammans döper de sedan konstverken. Ibland har
Eva med ett konstverk som de analyserar och ofta
leder diskussionerna till att de pratar om gamla minnen
och kommer in på andra samtalsämnen.
– Det blir en sådan energi här inne i rummet, säger
Mimmi. De pratar med varandra och mår så väl. När de
kommer in känner de igen Eva, mig och varandra och
många sätter sig och börjar måla direkt utan att vi
behöver säga någonting.
Eftersom hyresgästerna på Blomstervägen lever med
sjukdomen demens är det viktigt att se till att aktiviteten
bidrar till välmående hos deltagarna. Under aktiviteten
ligger fokus på att locka fram det friska hos personerna
och det finns inga krav på vad som ska målas.

Eva Olsson leder målaraktiviteter för äldre.

– Vi ska inte skapa konst utan vi ska använda skapan
det för att få välbefinnande och ta ner förväntningarna
och kraven på att göra färdiga bilder, säger Eva. Det är
inte vad som händer på pappret som är viktigast, utan
den goda stunden där lite ångest och oro försvinner.
Det handlar om att stimulera hjärnan, prata, skratta och
ha det trevligt.
Förutom måleri finns det andra aktiviteter att göra
under dagarna på Blomstervägen. Bland annat kan man
gå på sittdans där de ibland har med en riktig dansare,
gå på musikunderhållning, besöka spaavdelningen eller
få massage.
– Det finns något för alla, säger Mimmi. Bara för att
man bor här så är inte samhället låst för en. Så länge
man bor här, så ska man leva.

Mimmi Svärd stöttar deltagare under målaraktiviteten.
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ORTEN BURSERYD

Nostalgikänsla i Bokskogen

B

okskogen som är beläget strax utanför Burseryd,
har förgyllt mångas vår- och sommarkvällar genom
åren. Tack vare Anders Sveningsson och Roland Kjellström kan festplatsen Bokskogen leva vidare.
Den avlånga Bokskogen-skylten i blått och rött är i
originalskick och hänger fortfarande kvar över den
breda grinden. Under nästan ett decennium har folk
kommit till Bokskogen för att dansa och roa sig.
Efter en tuff tid med ett fåtal besökare var Bokskogen
nära konkurs år 2017. Burserydborna Anders och
Roland valde då att ta över Bokskogen.
– Jag bor ju knappt en kilometer härifrån, berättar
Anders. Jag har växt upp med det här stället och jag
tyckte det var så synd att det skulle rivas ner.

Anders Sveningsson

Det har hänt mycket sedan Anders och Roland tog
över verksamheten under 2017. Bokskogen fått en rejäl
nytändning tack vare de nya ägarnas engagemang och
drivkraft. De har gjort Bokskogen till en nygammal
mötesplats för alla i bygden. Anders nyfikenhet och
intresse för Bokskogens historia resulterade även i att
han skrev boken ”Historien om Bokskogen”. 2019 fick
kompanjonerna kommunens hedersomnämnande för
sitt arbete med Bokskogen efter att kommuninvånare
nominerat dem till Arkitekturpriset.
Känsla av nostalgi
Anders tror att det är känslan av nostalgi som lockar
folk till Bokskogen. Det blir som en tradition att komma
tillbaka och dansa. I sommar planerar de för att fler band
ska inta scenen och underhålla Bokskogens gäster,
bland annat Lasse Stefanz, Scotts och coverbandet
Time Machine med Peter Jesewski. Förhoppningen är
också att det blir en favorit i repris med sommarauktion
precis som det var under förra sommaren.
I framtiden hoppas Anders kunna presentera fler av
sina drömgäster. Högst upp på önskelistan står Lena
Philipsson och First Aid Kit.

”Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv”
Anders är född och uppväxt i Burseryd, han liknar sitt
liv med en textrad från en låt av Edvard Persson.
– Det finns en melodi som lyder: jag har bott vid en
landsväg i hela mitt liv, och sett människor komma och
gå, säger Anders.
Han trivs väldigt bra i orten och berättar om Burseryd
invånarnas sammanhållning, och den goda stämning
som finns. Burserydsandan är någonting man pratar
om berättar Anders, folk ställer upp och hjälper till.
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Boken Historien om Bokskogen.

Den ursprungliga skylten ovanför entrén till mötesplatsen.

Burseryds IF – en förening med många strängar på sin lyra

S

edan starten 1931 har Burseryds IF spelat en viktig
roll för invånarna i Burseryd. Föreningen skiljer sig
från de flesta andra genom att vara en flersektions
förening. Vilket innebär att man erbjuder flera aktiviteter
och sporter för personer i olika åldrar. Aktiviteterna som
erbjuds är såväl fotboll och innebandy som friidrott,
orientering och cykling.
Jeanette Rehn är ordförande i Burseryds IF sedan
två år tillbaka, ett ideellt uppdrag hon åtagit sig vid
sidan av sitt vanliga arbete. Hon beskriver Burseryds IF
som en viktig del för ett litet samhälle som Burseryd,
vilket märks på det engagemang som visas gentemot
föreningen.
– Många ställer upp och hjälper till i föreningen trots
att arbetet är helt ideellt. Vi får även hjälp med sponsring från företag runt omkring, säger Jeanette.

vi är måna om att alla ska få möjligheten att utöva
någon form av fysisk aktivitet. Men vill man inte det så
är man välkommen ändå. Det skapar en god sammanhållning att alla kan vara delaktiga, menar Jeanette.
För att visa uppskattning har alla tränare inom
föreningen i år blivit medbjudna på en trivselresa med
buss. Resan ska skapa tid för att umgås och ha kul
med varandra.
– Det är ett sätt för föreningen att ge tillbaka till
de som ställer upp och hjälper till gratis på sin fritid,
berättar Jeanette.
Västboloppet
Nästa år firar Burseryds IF 90 år som förening, något
Jeanette hoppas på att kunna fira med en fest. Men
först och främst fokuserar föreningen på det som
händer under 2020. Den årliga cykeltävlingen Västboloppet som vanligtvis är i mitten av maj, blev inställt
och skjuts fram i tiden. Tävlingen ingår i SWE Cup och
lockar människor från hela Norden inklusive svenska
eliten inom cykelsporten.
– Loppet har funnits lika länge som föreningen och
vi hoppas att kunna anordna det för 89:e året i rad.
Det är roligt att tävlingen drar så många besökare till
lilla Burseryd, säger Jeanette.

Alla är välkomna
Idag har föreningen upp mot 600 medlemmar i alla
åldrar, både aktiva och passiva. För de som inte vill
utöva någon sport eller vara fysiskt aktiva, går det bra
att delta på andra sätt. Man kan exempelvis hjälpa till
med skötsel av planer och hallar.
– Burseryds IF är en förening med många strängar
på sin lyra. Vi erbjuder många olika aktiviteter eftersom

Vad som är det bästa med att bo i Burseryd?

O

m jag ska tipsa om ett smultronställe i Burseryd
så är Sandvik väldigt fint. På sommaren har de
kaffeservering där så då brukar jag åka dit.

D

/ Mats, 69

/ Martin, 41

et bästa med att bo i Burseryd är att det är lugnt
och tryggt. Det är ett perfekt ställe att bo på för en
barnfamilj för det finns en bra skola och bra föreningsliv.
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MEDARBETARSKAP – möt en stadsträdgårdsmästare

Hon gör det fint i kommunen

U

lrika Frimodig Lust har jobbat som stadsträdgårds
mästare i Gislaveds kommun i nio år. Hon ansvarar
för kommunens grönytor på allmän plats, vilket är bland
annat gräsmattor, lekplatser, planteringar och skog.
En dag som stadsträdgårdsmästare kan innebära
bland annat att arbeta med detaljplaner, åka ut och
besikta skog eller bestämma vilka blommor som ska
planteras i rabatterna runtom i kommunen. I grunden är
hon utbildad byggnadsingenjör och trädgårdsingenjör
och intresset för trädgårdsarbete är stort både på och
utanför jobbet.
– Jag är en riktig trädgårdsnörd, berättar Ulrika.

Om det till exempel ska byggas en ny lekplats planeras
den tillsammans med en projektör. Ulrika, arbetsledaren
och övrig personal på parkavdelningen tar även många
gemensamma beslut. Ibland har de medborgardialoger
då de träffar till exempel föräldrar och barn på förskolor
som får tycka till om kommande projekt. Ulrika berättar
att hon tycker att det är roligast när man bestämmer
tillsammans.
De populära rondellutsmyckningarna
Något som utmärkt sig lite extra på kommunens grön
ytor är rondellutsmyckningarna i granris som Ulrika är
med och planerar. Utsmyckningarna har bestått av olika
kreativa motiv som har fått mycket uppmärksamhet.
– Vi har en tradition att inför jul varje år göra rondell
utsmyckningar i granris. Vi har gjort tomtar, luciatåg,
pingviner och troll. Sist hade vi kaniner för att det varit
problem med för många kaniner i kommunen. Det är
jätteroligt att jobba med rondellutsmyckningarna och
vi får många positiva reaktioner, säger Ulrika.

Tålamod och planering
Det är ett väldigt varierande arbete som kräver både
planering och uthållighet. När man jobbar med träd
gårdar och växter är tålamod en viktig egenskap,
berättar Ulrika. Mycket av det som görs tar väldigt
lång tid, till exempel plantering av träd.
– Men det förvandlar väldigt mycket och är väldigt
långvarigt. Om man till exempel har gjort en allé så
syns den, och överlever träden och mår bra kan man
ha dem i hundra år, berättar Ulrika.
För att Ulrika ska lyckas med sitt arbete går mycket
tid åt till planering, men hon är inte ensam om att
bestämma hur alla grönytor i kommunen ska se ut.

Vad är det bästa med att jobba som stads
trädgårdsmästare i Gislaveds kommun?
– Det roligaste är att man får jobba med att göra fint
och att folk gillar det vi gör, det är ett väldigt tacksamt
jobb, säger Ulrika.
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KOMMUNENS EKONOMI

Årsredovisningen 2019 i korthet
P

Kostnader

å följande sidor får du en kort sammanfattning av
Gislaveds kommuns ekonomi, vart skattepengarna
går och hur det gick för verksamheterna 2019. År 2019
blev det ekonomiska resultatet plus 12 miljoner kronor.

Kommunens totala kostnader 2019 var 2 188 miljoner
kronor. Omräknat var kostnaderna cirka 73 000 kronor
per invånare i Gislaveds kommun. En kommun är till
stor del en serviceorganisation med människor som
utför tjänster som invånarna behöver. Kostnaden för
personal var också kommunens största omkostnad.
År 2019 var det 1 400 miljoner kronor, cirka 64 procent
av kommunens totala kostnader.
Den näst största posten var material och tjänster, det
vill säga livsmedel, skolmateriel, inventarier, utrustning
av olika slag, konsulter med mera. Sådant kostade cirka
530 miljoner kronor, eller 18 000 kronor per invånare.
Avskrivningar handlar om den årliga värdeminskningen
på exempelvis fastigheter, anläggningar, maskiner och
bilar. De uppgick till 90 miljoner kronor eller 3 000 kronor
per invånare.
Bidragen var 67 miljoner kronor och bestod av bidrag
till föreningar, samlingslokaler och enskilda. Per invånare
blev det 2 000 kronor.

Intäkter

Av de totala intäkterna om 2 201 miljoner kronor utgjorde
kommunalskatten 1 388 miljoner kronor. På varje hundra
lapp betalade kommuninvånaren 21,99 kronor i skatt.
I snitt per invånare var det cirka 46 300 kronor per år.
Bara skatten räcker inte för att betala exempelvis
förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Därför får
kommunen bidrag från staten. År 2019 var statsbidragen
sammanlagt 381 miljoner kronor.
Taxor och avgifter var sammantaget 103 miljoner
kronor, cirka 5 procent av intäkterna.
Övriga intäkter (försäljningsintäkter, hyror och
arrenden, bidrag, reavinster och finansiella intäkter)
uppgår till 329 miljoner kronor.

Har du noterat att intäkter minus
utgifter blir 13 miljoner och inte 12?
Det beror på att vi avrundat belopp
för att det ska bli lättare att ta till sig informationen.
12 miljoner kronor är vårt resultat och för den som
vill fördjupa sig finns hela vår årsredovisning på:
gislaved.se
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Vad fick du för pengarna?
Genom livet behöver vi använda oss av kommunens tjänster.
Här är några exempel.

Ahmad, 41 år
… cyklar till jobbet i ur och skur.
Han tar gärna vägen förbi biblioteket
som fantastiskt nog har öppet både
morgon och kväll. Kommunen har
11,6 mil gång- och cykelvägar och
sju bibliotek, varav två med kvälls
öppet.

William, 18 år
… pluggar till elektriker vid
Gislaveds Gymnasium. Precis som
alla andra elever på de nationella
programmen får han en lånedator
under utbildningstiden. Skolan har
1 027 elever med nio yrkesprogram,
fem högskoleförberedande program,
fem introduktionsprogram och två
program på särskolan.

14

Mika, 4 år
…älskar sin förskola,
särskilt när barnen får gå
på äventyr i skogen tillsammans.
I kommunen finns 33 kommunala
förskolor och fyra i privat regi.
Även omsorg på kvällar, nätter
och helger erbjuds.

Karin, 87 år
… känner sig trygg i ett av
kommunens 9 särskilda boenden
med sammanlagt 295 platser.
Tidigare var hon en av de 570
invånare som hade hemtjänst.

Marie, 46 år
…är tränare för dotterns fotbolls
lag, spelar själv korpfotboll och
gillar att heja på volleybollaget.
I kommunen finns 24 idrotts
anläggningar av olika slag och
33 friluftsanläggningar (som bland
annat elljusspår och badplatser).
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Vart går pengarna?
Redovisning av budget och utfall per nämnd
Skola, omsorg och vård är de stora verksamheterna
som kräver mest personal och alltså kostar mest.
I diagrammet nedan visas utfall, vad verksamheten
verkligen kostade i rubriken. Budget samt årets resultat
per nämnd finns i texten under.

Kulturnämnden:
34 miljoner kronor
Har ansvaret för bibliotek, allmänkultur och
föreningsstöd. Budgeten var på 36 miljoner kronor
och resultatet var ett överskott på 2,3 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden:
817 miljoner kronor
Många verksamheter ryms i den här sektorn:
• förskola och förskoleklass
• fritidshem
• grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola och gymnasiesärskola
• musikskola
• vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna,
svenska för invandrare, yrkeshögskola med mera.
Hela budgeten var på 814 miljoner kronor, varav
grundskolans del var störst med 333 miljoner kronor.
Resultatet blev ett underskott på 3,7 miljoner kronor.
Det berodde främst på att skolskjutskostnaderna
ökade under året.

Räddningsnämnden:
37 miljoner kronor
Ska både förebygga och rycka ut vid olyckor och
bränder. Verksamheten drivs gemensamt för Gislaveds
och Gnosjös kommuner. Gislaveds andel av budgeten
var på 33 miljoner kronor och årets många skogs
bränder ledde till ett underskott på 3,5 miljoner kronor.
Utöver bränderna var det ett stort antal deltidsmän
som genomgick sin grundutbildning vilket medfört
stora utbildningskostnader.

Övrigt:
16 miljoner kronor
Här finns bygg- och miljönämnden, överförmyndar
nämnden, fastighet- och servicenämnden med mera.
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Socialnämnden:
640 miljoner kronor
Den nästa största sektorn innehåller bland annat:
• individ- och familjeomsorg med försörjningsstöd
• hälso- och sjukvård
• äldreomsorg
• omsorg om funktionshindrade
• vård och stöd till psykiskt sjuka
• flyktingfrågor och integration.
Budgeten var på 617 miljoner kronor. Resultatet var
ett underskott om 22,9 miljoner kronor. I början av
2019 prognostiserades ett underskott för social
nämnden på cirka 41 miljoner kronor. Det fattades
beslut om stora anpassningar. Effekten av besluten
har inte blivit tillräckliga för att nå budget i balans
under 2019. Alla verksamheter har arbetat med
anpassningar för att bli mer kostnadseffektiva.

Fritid- och folkhälsonämnden:
45 miljoner kronor
Upplåter anläggningar, ansvarar för bad
och bowling samt ger bidrag till föreningar.
Budgeten var på 51 miljoner kronor och
gav ett överskott om 5,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen:
97 miljoner kronor
Ansvarar för bland annat kommunledning, översiktlig
planering, säkerhet och digitalisering. Resultatet var
ett överskott om 5,3 miljoner kronor.

Sköter bland annat gator, vägar, parker samt
vatten och avlopp. Budgeten gav ett överskott
om 1,7 miljoner kronor.

Vad visar diagrammet?
Här visas direkta kostnader för att
driva kommunens verksamheter.
Notera att de totala kostnaderna är något större.
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Tekniska nämnden:
44 miljoner kronor

Året som gått – stort och smått under 2019
Nordin Sportcenter i Smålandsstenar

Tätortssymbol

Nästan på dagen fyra år efter att tanken på en ny
sporthall i Smålandsstenar på allvar började gro,
invigdes det nya sportcentret den 7 september.
Nordin Sportcenter är resultatet av ett gott sam
arbete mellan kommunen och ett aktivt förenings
liv i Smålandsstenar och innehåller sporthallar,
motionsrum och gym. Allt med digitaliserade lås
system och generösa öppettider som gör till
gängligheten mycket bättre än tidigare.

I juni invigdes Anderstorps tätortssymbol, en full
skalig kopia av Formel 1-bilen Ronnie Peterson
körde 1973. Den står utmed riksväg 27, vid den
västra avfarten mot Anderstorp och är nu en stolt
symbol för orten och hela kommunen.

Gislaved Drum Corps och drillflickor vid invigningen.

Formel 1-bilen längs riksväg 27.

Ny förskola i Anderstorp

Bränderna

I Anderstorp har en ny förskola med gott om plats
för lek och kreativitet öppnat, Kastanjens förskola.

Många skogsbränder härjade i Gislaved och
Gnosjö kommuner. Antalet utryckningstimmar var
5 100 mellan januari till juni medan det under hela
2018 var 5 900 timmar. Årets insatser har varit helt
beroende av det goda samarbetet med kollegor
från framför allt länet, men även sydöstra Sverige.

Nya lägenheter i Hestra
Under året har AB Gislavedshus färdigställt 16
lägenheter i Hestra.

Kastanjens förskola i Anderstorp.
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Centrumutveckling

Ny brandstation i Burseryd

Det ska vara trevligt att vistas i våra tätorter. För
Gislaveds tätort har det tagits fram ett idé- och
gestaltningsprogram som visar hur de centrala
delarna kan utvecklas för att bli mer attraktiva att
bo och vistas i. Namnet är Mötesplatsen vid Nissan
eftersom ån ska få en mer central roll framöver.
Under året blev det även klart att ett nytt bostads
hus ska byggas utmed Ängsgatan.

I maj invigdes en ny brandstation i Burseryd där
allmänheten bjöds in till öppet hus. Den nya lokalen,
på Villstadsvägen, ligger centralt på orten och har
renoverats för att passa för ändamålet.

Demokratiberedningen

Utvecklingsprojektet för Anderstorp heter Bro till
bro. Där vill vi utveckla området mellan Brogatan
och Kvarngatan med fler bostäder, möjligheter till
näringsverksamhet, grönområden och mötes
platser. För att få in förslag och synpunkter från
människor i olika åldrar, kommersiella aktörer och
politiker genomfördes ett flertal dialoger och
workshops under 2018 och 2019.

Startades upp i början av 2019. Där sitter politiker
som är valda av kommunfullmäktige för att arbeta
med medborgardialoger kring demokrati och
samhällsutveckling. Under året har beredningen
träffat flera olika grupper av invånare. Allt från
gymnasieungdomar till pensionärer har fått tycka
till och komma med kloka förslag och idéer som
det ska arbetas vidare med.

Nya cykelvägar

Meröppet på bibliotek

För att öka säkerhet och trygghet för invånare har
nya cykelvägar byggts i Gislaved och Smålands
stenar med fokus på barnens väg till skolan samt
säkrat upp vissa korsningar där den oskyddade
trafikanten korsar gatan.

Meröppet vid Anderstorps bibliotek invigdes den
24 juni. Genom tekniska lösningar är dessa lokaler
tillgängliga för besökare alla dagar med passer
kort även efter bemannade öppettider. Meröppet
bibliotek finns redan i Smålandsstenar och ett
arbete pågår att ta fram en plan för införandet av
fler meröppna bibliotek. Biblioteksverksamheten
når genom sina filialer och bokbuss samtliga geo
grafiska områden i kommunen.

Bland miljöbästa landsbygdskommuner
Kommunen klättrar upp på plats 20 av 136 på listan
av de landsbygdskommuner som är mest aktiva på
miljöområdet enligt tidningen Aktuell hållbarhets
ranking. Kommunens miljöarbete har under lång tid
varit en viktig del i kommunens utveckling men
arbetet har på senare år både breddats och skärpts.
Detta har gett resultat i form av en kraftig klättring
upp på listan över miljöbästa kommuner.

Meröppet alla dagar med passerkort kl. 7 – 22.
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Foto: Jonas Wessman

DOKUMENTÄRFILMEN CATWALK

Från Reftele till New York

E

mma Örtlunds dröm började med ett brev.
Egentligen började det ännu tidigare. Hon växte upp
i Reftele och drömde redan som barn om att bli foto
modell. Hon gillade att klä ut sig och underhålla. Steget
var därför inte långt för Emma att börja i teatergruppen
Vilja, som drivs av kommunens kulturförvaltning. Drama
pedagogen Alexandra Sahlin var Emmas teaterlärare
under gymnasietiden och tyckte att det var självklart att
fråga henne när Teater Vilja startades upp.
– Emma är entusiastisk, idérik och intresserad av både
dramaprocessen och teaterframträdandet. Hon är social
och har talang för att både förmedla humor och allvar,
säger Alexandra.
Emma berättar hon framför allt minns uppväxten i
Reftele som en bra tid. Det jobbiga kom när hon började
gymnasiet och ansågs ”annorlunda”. Förståelsen för att
hon har en funktionsnedsättning var inte lika stor som
i Reftele. Emma berättar att hennes livlina blev teater
gruppen Vilja där hon fick mycket kompisar och hon
tyckte om pedagogerna.
– Vilja betydde jättemycket för mig. Jag växte som
människa och det hjälpte till att skingra tankarna.
Jag mådde bra där, säger Emma.

Pär Johansson och Emma Örtlund

Från brev till film
När gymnasietiden var över kändes det som att tappa
en sten från bröstet, berättar Emma. Hon började på
kommunens dagliga verksamhet Skaparglädjen och
senare på Café Vitsippan. Det är fortfarande hennes
arbetsplatser även om hon idag kan kalla sig skåde
spelerska. För det var det där brevet. Emmas dröm att
bli fotomodell bleknade inte. Hon hade tidigare haft
kontakt med Glada Hudikteatern och skickade ett brev
till deras verksamhetschef Pär Johansson. Där föreslog
Emma att Per skulle göra henne till fotomodell. Pär blev
nyfiken och kontaktade Emma. Han ville hjälpa henne
och fick idén att göra en film som skulle avslutas med
en modevisning. Emma och kompisarna på Glada
Hudikteatern blev stormförtjusta. Och i januari 2020,
ungefär två år efter att brevet skickats hade filmen
Catwalk – från Glada Hudik till New York, premiär på
nästan alla biografer i Sverige.
Pär berättar att resan från filmidé till färdig film var
krokig. Speciellt efter att han kom på att modevisningen
skulle göras i New York och inte någonstans i Sverige.
– Det höll på att gå galet där, men det lyckades,
säger Pär. Och som det lyckades. Filmens recensioner
har varit fantastiska!
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– Filmens tema är utanförskap. Alla människor bär på
någon slags utanförskap och jag tror att det är därför
den här filmen talar direkt till hjärtat. Den kan ses av alla
åldrar och ger också framtidstro, säger Pär.
Missade du att se dokumentärfilmen Catwalk som är
en manifestation för ett Sverige och en framtid där alla
får drömma, där alla är lika? Den finns på SF Anytime.

Viktigt med biopremiär i Gislaved
Pär berättar också att Emma önskade att filmen skulle
ha premiär i Gislaved där Emma bor sedan några år.
Hon ville erbjuda familj och vänner en riktig filmpremiär
med röda mattan, snittar och galastämning. Premiären
den 29 januari blev precis så fantastisk som Emma
hade hoppats på.
– Det var helt magiskt, ovant och jättehärligt, säger
Emma. Jag har mognat och blivit mer självsäker under
arbetet med filmen. Om du känner att du har en dröm
tycker jag att du ska ta tag i den och göra så den blir
sann. Det här är det bästa jag varit med om.
Även Pär är entusiastisk när han pratar om filmen.
Han berättar att premiären kändes som en rockkonsert.
De skrattade högt, applåderade och grät om vartannat.

Foto: Charlie Bennet

Emma har en viktig hälsning till den
som utsätts för mobbing eller andra
trakasserier: – Ta tag i det direkt.
Vänta inte som jag gjorde. Kräv möten med föräldrar,
lärare eller arbetsgivare. Och polisanmäl. Du är värd
respekt från alla människor, säger Emma.

Kitty Jonsson, Nicklas Hillberg, Emma Örtlund, Ida Johansson och Alexander Rådlund
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ORTEN HESTRA

Kringliggande attraktioner och hög standard
lockar gäster till Hestraviken

D

en stora villan i Hestra med Nissan och skogen
som närmsta granne har anor sedan början av
1900-talet. Sedan dess har huset fungerat både som
privatbostad och pensionat innan det blev det Hestra
viken vi känner igen det som idag.
1964 togs hotellet över av familjen Hellström som
därefter drivit det i tre generationer. Idag består Hestravikens verksamhet av flera byggnader med bland annat
40 hotellrum och en restaurang med plats för upp mot
120 gäster. Hotellet och restaurangen har sammanlagt
22 fast anställda och det är även många som arbetar
extra, speciellt under högsäsongen på vintern och
sommaren.
Inte bara en byggnad med fyra väggar
Besökarna på Hestraviken är en blandning av turister,
företag och lokala lunchgäster som lockas dit av olika
anledningar, berättar Johan Hellström, VD och delägare i
företaget. Många av gästerna kommer med anledning av
de kringliggande attraktionerna som Isaberg Mountain
Resort, High Chaparral och Isabergs golfklubb medan
andra lockas av naturen och lugnet. Men de finns även
annat som skiljer Hestraviken från andra hotell och som
gör att människor kommer just dit menar Johan:
– Hestraviken är inte bara en byggnad med fyra väggar
utan består av flera mindre hus. Våra rum är individuellt
inredda och håller hög standard med exempelvis öppna
spisar och badkar, vilket kanske inte hör till vanligheten
på andra hotell. Det är även viktigt för oss att hålla en
hög standard på maten.

Svanenmärkt restaurang och hotell
Maten på restaurangen består mestadels av svensk
husmanskost men har även influenser från medelhavet.
Mycket fokus läggs på att servera mat utifrån ett hållbarhetsperspektiv och både hotellet och restaurangen
är miljöcertifierade av Svanen. Det innebär att de flesta
varor som används är närproducerade och ekologiska.
– Hållbarhet är något vi tycker är viktigt och har
arbetat med länge, säger Johan.
Utmaningar
Johan beskriver läget och miljön kring Hestraviken
både som en styrka och en svaghet. Fördelen med att
driva hotell i en storstad är att man inte behöver locka
människor dit på samma sätt som i mindre orter. Där är
det städerna i sig som lockar och det finns alltid något
att göra för privatpersoner.
– För att besökare ska välja att komma just hit krävs
ofta en reseanledning och där har vi de kringliggande
turistattraktionerna att tacka. Sen är det såklart alltid
viktigast att ta hand om gästerna och ge dem ett
trevligt bemötande för att de ska vilja komma tillbaka.
Och det märker vi att de gör, berättar Johan.

Lunchkultur: Kulturplatån har i samarbete med Hestraviken hotell &
restaurang anordnat framträdanden.
Se kulturprogrammet för kommande evenemang.
Kanotled Nissan: Hyr kanot på Isaberg Mountain
Resort och paddla från Algustorpasjön till Vikaresjön via Nissan som binder dem samman.

22

Malin Quiding och Maria Larsson

Liten butik lockar köptrogna kunder

D

et gula gamla stationshuset är utsmyckat med
blommor både invändigt och utvändigt, och lockar
många kunder. Maria Larsson valde att ta över Stationen
Blommor & Presenter i Hestra när hon bara var 20 år
gammal. I år har butiken firat 15-årsjubileum.
I butiken som framför allt är en blomsterbutik, finns
även presentartiklar och andra saker man kan behöva.
– Jag tänker att man inte ska behöva lämna Hestra.
Om man till exempel ska på ett barnkalas så har vi lite
till det också, säger Maria.
Maria berättar om hur det är att driva en butik på en
mindre ort som Hestra. Hon säger att folk är mer köptrogna i mindre samhällen. Kunderna vet att om de inte
handlar så finns inte butiken kvar längre. Hon upplever
att invånarna i Hestra är måna om att småbutiker ska
fungera och att de vet hur värdefulla de är för orten.
Butikens kunder kommer inte bara från Hestra utan
också från andra orter i närheten. Maria och hennes
kollegor tror att det beror på att de alltid sätter kunden
i första hand och att de är duktiga på vad de gör.

Hestra ligger nära mycket
Malin, som också jobbar i blomsterbutiken, pratar
om fördelarna med att bo och leva i Hestra. Här finns
en god sammanhållning och fin natur runt omkring.
Men hon uppskattar också närheten till större städer.
– Jag tänker på min syster som bor på Lidingö i
Stockholm. Där tar det jättelång tid att åka nästan
vart man än ska. Vi som bor i Hestra har 40 minuter
till Värnamo, 45 minuter till Jönköping och likadant till
Borås. Vi har ju även tåg som går raka vägen till
Göteborg, säger Malin.
Handla på hemmaplan: Bidra till
den lokala handeln, särskilt i tider då
exempelvis coronaviruset påverkar
våra rörelsemönster på fler än ett sätt.
Tips på utflyktsmål: Kommunen har tillsammans
med hembygdsföreningarna tagit fram närnatur
guider. Kolla in dem på: gislaved.se/naturguide

Vad som är det bästa med att bo i Hestra?

D

et bästa med Hestra är den fina naturen och
närheten till vatten. Det finns även mycket
aktiviteter i närheten.

J

/ Rose-Marie, 60

/ Arash, 43

ag flyttade till Hestra för att det var enkelt att få
jobb här. Det jag gillar med orten är att det finns en
golfbana i närheten och bra fiske.
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HEMESTRA – semestra på hemmaplan

Tips på lokala aktiviteter i sommar

I

kommunen kan du ha en aktiv fritid. Ge dig ut och
njut när du är pigg och frisk, varva med digitala och
tidlösa upplevelser när du behöver vila eller återhämtning.
Det finns mycket du kan uppleva i din närmiljö, både
för dig själv eller tillsammans med familj och närstående.
Kommunen är en levande plats fylld av möjligheter till
aktivitet och rörelseglädje eller en stilla stund med en
god bok. Oavsett om det är virustider eller inte.
Nedan följer tips på aktiviteter för ditt välbefinnande
och hälsofrämjande platser att uppleva på hemmaplan.
På gislaved.se fyller vi på med nya aktiviteter och tips
efter hand. Sök efter: ”Tips på lokala aktiviteter”
Aktiviteter av lugnare slag
• Besök biblioteket – försvinn in i böckernas värld
eller passa på att lära dig något nytt
• Besök ett naturreservat – upplev lugnet, att vandra
i skog och mark är som balsam för själen för vissa
• Upptäck våra parker och grönområden – ta en paus
och uppskatta ögonblicket i nuet
• Kultur och historia – utforska våra kulturskatter,
allt från hantverkstraditioner till industrihistoria
Rörelseglädje och fysisk aktivitet
• Roligt och klurigt utomhus – spela naturbingo, gå en
digital tipspromenad eller gör Skogsmullens uppdrag
• Använd våra utegym – de finns lite överallt, är gratis
och har bra luftkonditionering
• Spontanidrottsplatser/multiarenor – träna ihop och
spendera tid tillsammans
• Lekplatser och skatepark – de flesta ligger i bostads
områden och passar barn i olika åldrar
• Friluftsliv; vandringsleder, cykling och golf – upplev
vacker natur till fots och cykel eller ta en golfrunda
• Ta en runda på motionsslingan – i kommunen finns
det nio belysta motionsspår
• Besök simhallen, bowlinghallen eller Hälsolyftet
• Låna utrustning – Fritidsbanken finns på området
Gisle, alla får låna och allt är gratis
• Närnaturguider för våra tätorter i kommunen – ladda
hem kartor med sevärdheter och besöksmål på:
gislaved.se/naturguide

Tips för att njuta av naturen på ett hänsynsfullt sätt
• Välj utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya
områden där inte så många andra är.
• Fika och rasta på platser med gott om utrymme
och håll avstånd till andra besökare.
• På sommaren lever naturen. Håll hunden under
uppsikt, helst att den är kopplad.
• Ta med dig ditt skräp hem.
• Tänk på brandrisken. Elda endast på iordninggjorda
eldplatser. Ha alltid tillgång till vatten för att släcka.
• Skyddade områden kan ha särskilda regler för
exempelvis grillning, information om dessa regler
hittar du på: sverigesnationalparker.se eller
lansstyrelsen.se
• Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så
skadar du inte marken i onödan.
• Det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från
levande träd.
• Visa respekt mot dem som bor på platsen där du
befinner dig och undvik att gå för nära bostadshus.

Ung i Gislaveds kommun
Lovaktiviteter anordnas av kulturförvaltningen, fritidoch folkhälsoförvaltningen tillsammans med föreningar
i Gislaveds kommun under Sommarliv och Lov é livet.
Följ våra verksamheter på sociala medier och ha koll
på nyheter. Läs mer på: gislaved.se/lovaktiviteter

Ta del av vandringsleder, elljusspår
och friluftsliv via vår karttjänst på:
gislaved.se/interaktivkarta
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Nya lokaler för kulturverksamheter

G

lashuset Gislaved är en kreativ mötesplats dit alla
är välkomna. Här bedrivs verksamhet av flera av
våra förvaltningar och olika intressen samlas under ett
tak. Dagtid används lokalerna främst i utbildningssyfte,
under eftermiddagar och kvällar öppnas det upp för
kultur- och fritidsaktiviteter. Förutom estetprogrammet
med inriktning dans, håller även restaurang- och livsmedelsprogrammets elever till i Glashuset och driver
Restaurang Matkulturen.
Under flera år har utbyggnaden av Glashuset planerats
då det framför allt funnits ett stort behov av nya danssalar för dansverksamheten i kommunen. I februari
invigdes nya danssalar efter en lång väntan. Även andra
delar av huset rustades upp i samband med ombyggna
tionen. I Kulturplatåns utrymmen finns nu exempelvis
studios för foto, film och radio. Det har också gjorts
arbetsmiljömässiga förbättringar i form av nya arbetsrum för de som arbetar i huset, både inom dansen och
andra verksamheter.

luftkonditionering. De nya lokalerna som är anpassade
efter dansaktivitet kommer ge fler ungdomar chansen
att dansa och utvecklas. Danspedagogen Andrea
Donoso, som varit drivande i projektet med Glashusets
utbyggnad, beskriver de nya lokalernas betydelse:
– Hittills känns det som att vi har dansat överallt i alla
möjliga lokaler. De nya danssalarna gör jättemycket för
arbetsskador och arbetsmiljön över huvud taget, men
framför allt gör de att ungdomarna känner att de prioriteras, att man ger dem den plats de behöver.
Alla aktiviteter samlade
På Glashusets nedervåning finns nu flera olika kreativa
rum som vem som helst är välkommen att besöka.
Precis som för dansen har det funnits lokaler för flera
av aktiviteterna som radio, foto och film redan tidigare,
men nu har allt uppgraderats och samlats i Glashuset.
– Vad vi fått är egentligen nya lokaler till verksamheter
som redan fanns, men nu har vi fått riktiga lokaler väl
anpassade efter sitt syfte, både till dansen och andra
aktiviteter. Det händer nu mer i huset än vad det någon
sin har gjort och det är jätteroligt, säger kulturchefen
Magnus Jonsson.

Anpassade danssalar
För dansverksamheten är det två danssalar som byggts
med tillhörande omklädningsrum. Salarna har stora ytor
för dansarna att röra sig på med bra ljud och ljus samt

En danssal med högt i tak som används av Gislaveds Dansstudio och estetprogrammet.
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Kontrollrummet till inspelningsstudion.

STRANDSNÄS FÖRSKOLA

Modiga barn på Strandsnäs förskola

F

rida Ambjörnsson arbetar som kock på förskolan i
Smålandsstenar. Hon odlar eget, tänker klimatsmart
och låter barnen vara delaktiga i matlagningen. Under
2019 blev hon kommunens första diplomerade måltidspedagog.
Frida trivs bra med sitt jobb på Strandsnäs förskola.
Hon beskriver själv att hon får godbitarna och det
bästa av två världar eftersom hon kan kombinera kock
yrket med att jobba pedagogiskt ihop med barnen.
– Idag fyller barnen mig med oerhörd energi, kärlek
och feedback. Energin man får av kunskapstörstande
barn gör att man drivs vidare hela tiden. Man vill utveck
las för deras skull. Det är det som driver mig att vilja
lära dem att äta rätt, säger Frida.

– För mig har Babblarna väldigt mycket med mat att
göra. Jag kan exempelvis använda mig av färgerna och
formerna från figurerna. Babblarna är något välkänt för
barnen, vilket gör att vi kan förknippa något okänt tillsammans med något de känner igen. Då blir det lättare
för dem att äta och testa nya smaker, säger Frida.
Tar bort barnens rädsla för mat
Frida tror inte på att tvinga barnen att smaka, utan låter
barnen utforska maten i sin egen takt. Genom att låta
barnen känna, klämma och lyssna på olika råvaror försvinner ofta rädslan. Om man vågar smaka är man inte
duktig, utan man är modig, berättar Frida. På förskolan
i Smålandsstenar leker och experimenterar de mycket
med maten.
– Det är oerhört viktigt att vi på förskolan skapar
en stabil grund till att det ska vara positivt att äta,
säger Frida.

Babblarnas restaurang
Frida visar stolt upp skylten till den nya restaurangen
”Babblarnas restaurang” som öppnat på förskolan.
Föräldrar och barn fick vara med och rösta kring
namnet och de populära och färgstarka figurerna vann
omröstningen, vilket gläder Frida och berättar vidare.
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Frida berättar att barn ofta kan uppfatta mat som lite
skrämmande eller otäck, särskilt om olika saker är ihop
blandade. Rädslan uppstår när de inte vet vad maten
innehåller. Hon försöker motarbeta barnens rädsla för
nya smaker genom att klippa ut bilder på vad maten
innehåller. Dessa bilder blir till glada figurer som hon
kallar ”bordsriddare”.
– Enkla bilder med figurer är otroligt bra hjälpmedel.
Det behöver inte vara så svårt och komplicerat. Barn är
inte svåra och komplicerade, menar Frida.

Har du något tips till föräldrar som vill få sina barn
att äta mer grönt?
– Låt barnen få engagera sig i matlagningen. Så frön,
groddar och krasse, det är väldigt enkelt. Vid handlingen
kan du ge barnen en egen enkel lista med ett fåtal
ingredienser. Gärna grönsaker som barnet ska hitta
och lägga i vagnen själv, säger Frida.
Jobbar för att minska matsvinnet
Att minska mängden matsvinn är också något som Frida
och hennes kollegor på Strandsnäs förskola jobbar
mycket med. Den gamla komposten som står utanför
förskolan används nästan inte alls längre. Tack vare det
så kallade ”sopmonstret” – som spricker om han får i
sig för mycket matrester – slänger inte barnen lika
mycket mat, utan äter upp det som finns på tallriken.
Frida berättar också att de alltid väger mängden mat
svinn, för att sedan ge sig själva en tumme upp om de
tillsammans slängt en liten mängd mat.

Nya möjligheter med hjälp av drönare

I

nom kart- och mätenheten produceras ett stort antal
karttyper anpassade för olika användningsområden.
Sedan ett par månader arbetar man med en drönare
för att samla in information.
Med hjälp av drönaren kan man göra väldigt mycket.
Man kan exempelvis ta högupplösta ortofoton, vilket är
flygbilder som fotograferats rakt uppifrån och korrigerats till skalriktiga bilder som går att mäta i. Ortofoton
används som bakgrundsinformation vid bland annat
kartframställning, samhällsplanering och projektering.
Med drönare kan man även filma och skapa terrängmodeller för att använda som projekteringsunderlag.
Man kan även göra volymberäkningar och 3D-modeller
av byggnader som kan användas som underlag för att
visualisera hur nya byggnader skulle påverka stadsbilden.
Marcus Josefsson, kart- och mätchef i Gislaveds
kommun ser redan många användningsområden för
den nya drönaren.
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– Just nu tar vi till exempel fram snedbilder som ska
användas på kommunens webbplats för att marknadsföra våra lediga fastigheter för bostäder, industrier och
handel. På så sätt får den som är intresserad av en
fastighet en bra bild av platsen utan att behöva besöka
den, säger Marcus.

MEDARBETARSKAP – möt en fastighetsskötare

Serviceinriktad, social och händig hustomte

I

ngen arbetsdag är den andra lik för Krister Petersson
som jobbar som fastighetsskötare i Gislaveds kommun.
För att klara av yrket som fastighetsskötare krävs både
en serviceinriktad inställning och att du kan ha många
bollar i luften samtidigt. Det är just variationen i arbetet
som gör att Krister trivs jättebra på jobbet.
– Du vet aldrig från dag till dag vad du kommer att
få göra. På det viset är det roligt, berättar han.

Tidigare har Krister arbetat som typograf, brevbärare
och deltidsbrandman. Han har också gått en ambulans
utbildning. Krister berättar vad som hände på hans
första dag som fastighetsskötare.
– Jag glömmer aldrig första gången jag skulle börja
jobba med detta. Jag fick ett knippe nycklar och de sa:
det här ska du sköta!
Jobbet kräver inte någon utbildning, men Krister
tycker att hans brandmansutbildning har hjälp honom
mycket i hans arbete. Han tror att de nya utbildningarna
till fastighetsskötare som börjar komma kan hjälpa till
att ge en introduktion till arbetet.
– Det är jättebra, för då får de ju lite hum om vad det
är och lite förkunskaper. Det är väldigt viktigt att man
tar hand om de nya medarbetarna, för det är mycket
att lära sig, säger Krister.

Äldreboendets egen hustomte
Krister har arbetat som fastighetsskötare, eller som
”hustomte” som han själv kallar sig, i 20 år. De senaste
14 åren har han jobbat på Blomstervägens demens
centrum i Gislaved. På Blomstervägen finns två fastighetsskötare och Krister ansvarar för allt det invändiga
arbetet. Det innebär att han gör allt från reparationer
till måleri.
– Den största utmaningen är att få allt att fungera.
Du ska se till att alla ska ha vad de begär och att det
är ett bra klimat, säger Krister.
Krister beskriver sitt arbete som väldigt omväxlande
och han ser alla de ca 100 anställda på Blomstervägen
som sina kollegor. På jobbet får man räkna med att det
är många som drar i en, berättar han. Men han säger
att kommunens nya interna system har underlättat
arbetet, då han nu får alla de ärenden som han ska
uträtta direkt i sin telefon.

Vilka är de främsta egenskaperna man borde ha
som fastighetsskötare?
– Du ska vara väldigt serviceinriktad, stresstålig, allkonstnär och händig. Du behöver också vara väldigt
social, den biten är viktig, säger Krister.

Vi behöver dig!
Vill du jobba med oss? Läs mer på:
gislaved.se/arbetahososs
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ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING

Miljösmart hus

F

ör småhusägare kan energibesparande åtgärder
som att byta uppvärmningssystem eller förbättra
ventilation och isolering vara kostsamt. För att hjälpa
kommunens invånare med frågor som rör energi och
klimat erbjuds gratis rådgivning. Jan-Ove Rickardsson
som är energi- och klimatrådgivare berättar:
– Det finns enkla saker man kan tänka på för att
minska energiförbrukningen i sitt hus och leva på ett
mer klimatsmart sätt.
Energi- och klimatrådgivning finns i nästan varje
kommun i Sverige. Kostnadsfria och opartiska råd
erbjuds till privatpersoner, organisationer och företag.
Syftet är att sänka energiförbrukningen och minska
elanvändningen. Med hjälp av rådgivningen är för
hoppningen även att minska antalet sjuka hus och
att användningen av icke förnyelsebara energikällor
ska minska.

– Genom åren har behoven och intresset för klimatoch energirådgivning varierat. Idag har intresset för
solceller blivit väldigt stort och vi har en stor energi
omställning i landet som ska minska Sveriges utsläpp
av klimatgaser, berättar Jan-Ove Rickardsson.
Vilka klimatsmarta val kan man göra själv
som privatperson?
– Som privatperson kan man göra mycket. Vid en
renovering är det miljösmart att återvinna eller behålla
så mycket som möjligt av det befintliga huset. För att
spara på energi är det viktigt att kontrollera att fönster
och dörrar i bostaden har lister som sluter tätt och inte
släpper in eller ut kyla och värme. För att ytterligare
spara på energi kan man leta reda
på energitjuvarna i hushållet som
drar energi fast de inte används,
exempelvis laddare till tekniska
prylar, berättar Jan-Ove.

Boka tid för rådgivning
Kommunens rådgivning bedrivs på flera olika sätt.
Du kan få råd genom telefonservice, besök på kontoret
eller genom att vår energi- och klimatrådgivare besöker
dig hemma. Det genomförs även temadagar och andra
event som hålls i kommunen. Du kontaktar vår energioch klimatrådgivare via kommunens kontaktcenter.

Några exempel på vad du kan få
hjälp med: • Hur du kan sänka
energiförbrukningen och minska el
användningen. • Hur du kan använda solenergi för
värme, varmvatten och el. • Information om föroch nackdelar med olika uppvärmningssystem.
• Tips och råd vid renovering och nybyggnation.
• Tips och råd vid installation av solceller, solpanel
eller solfångare. • Tips och råd om du vill ladda din
elbil hemma. • Vilka aktuella bidrag och stöd som
finns att söka på energiområdet.

Intresset för klimatsmarta alternativ ökar
Jan-Ove har arbetat som energi- och klimatrådgivare i
tre år. Under 2018 arbetade han med projektet Solel
där Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare
gick ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visade inte bara att man
på ett effektivt sätt lyckats stötta såväl privatpersoner
som företag i skiftet till mer klimatsmarta alternativ,
utan även att intresset för rådgivningen överlag ökat.
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SOLSAFARI RIKS 2020

Vill du vara med på solsafari ?

F

ör första gången arrangeras Solsafari i hela Sverige.
Solcellsanläggningar runt hela landet visas upp för
att sprida kunskap och intresse kring solceller. Vill du
vara med och visa upp din anläggning? Anmäl ditt
intresse på: solsafari.se

Idén kommer från Klimatrådet i Jönköpings län.
För tre år sedan arrangerades ett Solsafari i Jönköpings
län. Man lät de som är intresserade av solceller lära sig
mer genom att besöka dem som redan hunnit skaffa
egna anläggningar. Eftersom man vet att den vanligaste
orsaken att skaffa solceller är för att grannen har.
Då intresset var så stort har arrangemanget växt till
ett Solsafari i hela Sverige.

Vad är då Solsafari?
Solsafari är till för dig som vill lära
dig mer om solceller. Du får chansen att
träffa personer och företag som äger och driver
solkraftsanläggningar runt om i landet. Du kan ställa
frågor, kolla hur en anläggning ser ut i verkligheten och
kanske ta en kopp kaffe bryggt med energi från solen.

Solsafari riks flyttas till 6 september
på grund av utmaningarna med
coronaviruset. Vi fångar sensommarsolen då istället.

Har du egen dricksvattenbrunn? Kom ihåg att registrera den!

F

ör att skydda vårt grundvatten samlar kommunen
in information om din dricksvattensbrunn. Hjälp oss
genom att registrera din brunn hos Brunnsarkivet.

Hur gör jag?
Du kan registrera din brunn hos Brunnsarkivet
genom att fylla i e-formuläret på webben:
apps.sgu.se/brunnsinventering

Varför ska jag registrera min brunn?
Informationen om din brunn är viktig för att skydda vårt
grundvatten. Är brunnen registrerad så kan andra som
vill borra efter värme eller vatten i området ta hänsyn till
din brunn.
Räddningstjänsten får också möjlighet att skydda din
brunn om det exempelvis sker en miljöolycka.

Vad är Brunnsarkivet?
Brunnsarkivet är ett nationellt register som tar emot
och lagrar information om brunnar för att planera för
en hållbar vattenförsörjning.

Vi har lärt oss en ny term – coronavirus

U

nder våren fick vi vänja oss vid att världen inte såg
ut som den brukar när coronaviruset spreds över
jorden. Dagligen kom det nya rapporter samt rekommen
dationer och restriktioner. När den här tidningen skrivs,
i april, vet vi inte hur smittspridningen ser ut nu när du
har fått tidningen. Ett allmänt råd för att skydda dig själv
och andra, oavsett om det är virustider eller inte, är att
tvätta händerna ofta och noggrant.
Om det fortfarande finns en smittspridning i samhället
har vi samlat information, frågor och svar samt länkar
till olika myndigheter på: gislaved.se/coronavirus
Informationen finns även på andra språk än svenska.
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Vid större händelser finns risk att ryktesspridning
uppstår. Tänk på att ha ett källkritiskt förhållningsätt
när du tar del av information. Frågorna vad, när, var,
hur, vem och varför fungerar som ett starkt källkritiskt
första filter.

Aktuell och samlad information från
ansvariga myndigheter hittar du på:
krisinformation.se
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Skicka in ditt svar senast 31 oktober 2020.
Du kan posta ditt svar till: Gislaveds kommun,
Kommunikationsavdelningen, 332 80 Gislaved.
Märk kuvertet med ”Kommuntidning”. Du kan även
e-posta orden till: kommuntidning@gislaved.se
Kom ihåg att ange namn och postadress!

Gör så här:
Leta reda på minst 20 stycken ord på temat ”dialog”
som finns i flätan. De är minst fyra bokstäver långa.
Orden finns både horisontalt och vertikalt. De skrivs
både fram- och baklänges. Lycka till !
Vinnarna av förra ordflätan:
– John-Erik Engström, Anderstorp
– Anita Thunberg, Gislaved
– Gertie Karlsson, Reftele

Genom att skicka in tävlingsbidraget, samtycker du till att
ditt namn och bostadsort publiceras i nästa nummer om
du vinner. Vi drar tre vinnare som får varsitt pris.

Visste du att
… Gislaveds och Gnosjö kommuner har en gemen
sam webbplats för friluftsliv, kultur och historia?
Kolla in utbudet på: vastrasmaland.se

… hållbarhetsveckan är 21 – 27 september (v. 39)?
Tillsammans med andra aktörer anordnas digitala och
lokala aktiviteter under en vecka för att inspirera, enga
gera och arbeta för en hållbar utveckling. Programmet
som knyter an till Agenda 2030 släpps i augusti på:
gislaved.se/hållbarhetsveckan

… Gislaveds konsthall och elever från Akademin
Valand på Göteborgs Universitet organiserar en
digital konstutställning? Läs om konsteleverna och
gå vidare till verken via: gislavedskonsthall.se

… det finns samlad information kring coronaviruset?
I stabsläge arbetar vi övergripande med analyser, läges
bilder och beslutsunderlag för kommunledningen.
Medarbetare omvärldsbevakar, följer rapporteringar och
rekommendationer från samverkande myndigheter.
Läs mer på: gislaved.se/coronavirus

… på ungdomsmottagningen kan du få rådgivning
i alla de frågor och funderingar du har som ung –
kring kroppen och sexualitet, kärlek och relationer,
könssjukdomar och preventivmedel? Läs mer på:
umo.se/gislaved
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