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Välkomna att Välkomna att Välkomna att 

Handla i GnosjöHandla i GnosjöHandla i Gnosjö

    STORGATAN 11 GNOSJÖ         TEL 0370-91032

på alla tallrikar & skålar
från Rörstrand 

  

 %  rabatt20

Erbjudandet gäller 
t.o.m. 10/11

Välkomna!
Öppettider:
Måndag - Fredag
Lördag

kl 9.30-18
kl 9.30-13 

Vi finns på facebook och instagram

Läs mer sida 8-9Läs mer sida 8-9Läs mer sida 8-9

Gardin-

 

uset  H GNOSJÖ AB

 Smedjegatan 2, 335 31 Gnosjö
Tel.0370-926 40  Christina 070-571 17 15

gardinhuset@telia.com
www.gardinhusetgnosjo.se Gilla oss på facebook

Välkommen in!

Öppet: ons-fre 10.00-18.00

Vi har 
fyllt på 
tyglagret 
med Lisa
Bengtssons 
härliga
Poppy & 
Cloudy.
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Till företagare och föreningar

Välkommen att annonsera 
i gratistidningen 

GNOSJÖANDAN
I över 20 år har Gnosjöandans Näringsliv givit ut 
tidningen GNOSJÖANDAN. 

Med denna produkt vill vi ge framförallt handel, 
service och föreningar möjlighet att regelbundet 
nå ut med sitt budskap till låga kostnader.
  
Tidningen delas ut en gång i månaden till alla 
hushåll och företag i Gnosjö kommun, Anderstorp,
Hestra och Bredaryd. C:a 9 700 ex.
  
Ett bra sätt att synas varje månad eller vid 
enstaka tillfällen.

Några av tidningens fördelar:

Stark lokal förankring.
Alla får den - även de som undanber sig reklam.
Utgivningsdag är tisdagar då ingen annan reklam 
och gratistidningar kommer.
Prisvärda och kraftfulla annonser.

Intresserad ring Matts Leander, Rita Reklam 070-639 81 11
eller maila rita.reklam@telia.com

Utgivningsdagar:   23/10, 27/11, 11/12, 29/1-19, 26/2-19, 26/3-19

Anmälan om annonsering senast 14 dagar före utgivningsdatum.

Ett gott skrattEtt gott skratt
förlänger livet!förlänger livet!
Ett gott skratt
förlänger livet!

Tidningen produceras av Rita Reklam

Ansvarig utgivare: Fredrik Olsson
fredrik@dittcafe.se

Tryckeri: Herenco press AB, Jönköping 
Utdelning: Postnord Sverige AB

ETT GOTT SKRATT
KOMMUNAL INFORMATION
GNOSJÖ KOMMUN ARRANGERAR
TÄVLING: KORSORD
GNOSJÖ HJÄLPER 25 ÅR
BILDSVEP DESIGNKVÄLL 
ANNONSPUSSEL
   

SID  2..........
SID  3..........
SID  5..........
SID  6..........
SID . 8-9......
SID  11........
SID  15........  

Ur tidningens innehåll:

Förstasida: Exteriör Gnosjö Hjälper 

Finn fem fel!

En överlägsen yngling
kommer in på ett postkontor
och säger i högdragen ton:
- Ett två-kronors frimärke,
men det skall vara fuktat!
Postfröken expedierar fri-
märket och tar betalt.
- Jag begärde ett fuktat, 
säger ynglingen fräckt.
- Det blir nog det om ni drar 
det bakom örat.

- Men snälla fru Andersson
varför retar ni er man för
ingenting, säger grannfrun.
- Åh, han skall ut och piska
mattorna, så han behöver
komma i stämning.

Peter hade skadat ett finger
och rusade till läkaren som sa:
- Det var tur att du kom så fort.
- Varför då?
- Jo, för i morgon hade det
varit läkt.

- Hur går det med din bant-
ning, Beda?
- Jättefint. Jag är snart nere
i min normala övervikt.

- Men Olle då! Du kan väl
låta lillebror få låna kälken!
- Det gör jag ju. Jag använ- 
der den utför och han uppför.

På vilket konto ska jag sätta
upp de 25 000 som kassören
stack med.
- Sätt dem på löpande ut-
gifter.

Frun läser morgontidningen
och säger till sin man:
- Tänk, här står det om en
kvinna från Ljungby som
hittade en enkrona, för den
köpte hon en lott och vann
100 000:-. Tänk vilken tur.
Maken:
- Ja, tänk att hitta en enkrona 
i Småland.

En riksdagsman var ute på

turne under en valkampanj.

Han stördes gång på gång

av bråk i lokalen. Till sist

var det någon på läktaren 

som kastade ner en kålrot 

på estraden, vilken talaren

genast kommenterade:

- Jag ser att en av mina mot-

ståndare har tappat huvudet.

 

MÅNADENS BÄSTA

Sparsamma fru Svensson:
- Hur stor rabatt får jag om jag
köper hundra blomsterlökar?
Expediten:
- Det beror alldeles på hur tätt
damen sätter dem.

Lille Sven vaknar upp på 
sjukhuset efter en operation
och vill genast hem till 
mamma och pappa.
- Det går inte min lille gubbe,
du får allt ligga här några
dagar första.
- Gubbe? Hur länge har jag 
sovit?

- Håller ni brandmän på med
någon idrott?
- Ja, vi spelar brännboll.

- Mamma, idag frågade fröken 
om jag hade några småsyskon. 
Och jag sa att jag inte hade det.
- Vad sa fröken då?
- "Gudskelov"...

- Jag skall ha ett par skor, men
jag kommer inte ihåg vilken 
storlek jag har.
- Det gör ingenting. Huvudsaken 
är att ni har fötterna med er.

Läraren: - Vilka tänder kommer 
sist?  Lille Per: - Löständerna
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Höstlov

Grannsamverkan
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ÖPPETTIDER

Mån-tor 10-17, Fre 10-16, Lör 10-13
Lunchstängt 13-14, Annan tid enl. ö.k.

Går ni i
kökstankar?

Vi inspirerar och
ger dig tips och råd!

Välkomna!Mogatan 21, Hestra. Tel. 0370-33 93 30

Besök vår 
utställning i Hestra

Välkomna till oss på kontoret i Gnosjö, Bankgatan 5, 0370-780510.

Bli vän med kassaflödetBli vän med kassaflödetBli vän med kassaflödet
Med kontroll över ditt kassaflöde kan du 

fokusera mer på din verksamhet.

nordea.se/kassaflöde

Kontakta din rådgivare eller 
ring 0771-350 360 för mer information

* Musikunderhållning* Musikunderhållning
* Serveringar* Serveringar
* Lotterier* Lotterier
* Tomten hälsar på* Tomten hälsar på
* Lions Luciakröning* Lions Luciakröning

* Musikunderhållning
* Serveringar
* Lotterier
* Tomten hälsar på
* Lions Luciakröning

Skyltsöndag 2 december Skyltsöndag 2 december 
i Gnosjö centrumi Gnosjö centrum
Skyltsöndag 2 december 
i Gnosjö centrum

Arr: Gnosjöandans Näringsliv
och Lions Club

Ring Niclas tel 070-659 25 67

Har du frågor om skyltsöndagen?

Föreningar, skolklasser mm: 
VÄLKOMNA att GRATIS vara med!

Öppet: Måndag-Fredag kl 06.30-18.00 
 

Gnosjö
nordbacks.xlbygg.se

Smålandsstenar
Tfn: 0370-33 23 00, info@nordbacks.se Tfn: 0371- 330 10, info@nordbacks.se

xlbygg.se/smalandsstenar

Fler erbjudanden hittar du på xlbygg.se

PRISEXEMPEL PÅ 
VÅRA PROGRESSIVA GLAS

2 995kr
Ett högbrytande Hoya glas 
med antireflex.

 Ett högbrytande Zeiss glas 
 med antireflex. 5 295kr

6 500kr

Ett högbrytande Zeiss-glas med 
personlig design och antireflex. 

Estelux: 

Pure:

Suberb: 

Alla våra glas slipasAlla våra glas slipas
i vår verkstad i Gnosjöi vår verkstad i Gnosjö
Alla våra glas slipas
i vår verkstad i Gnosjö

Ons 24/10    Visning Opo:Ons 24/10    Visning Opo:
Kl.14-18 Kl.14-18       Svenskdesignade Kunoqvist, 

Ons 31/10    Visning FrameWorksOns 31/10    Visning FrameWorks
Kl.14-18 Kl.14-18        Björn Borg, Peak 

Ons 24/10    Visning Opo:
Kl.14-18       Svenskdesignade Kunoqvist, 
                     Wesc, Hello Kitty.
Ons 31/10    Visning FrameWorks
Kl.14-18        Björn Borg, Peak 
                     Performance, Morris, 
                     Dyrberg & Kern, JLindeberg.

Missa inte!
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Regeringsg. 5  Gnosjö
mån-fre 9-18 Tel. 0370-917 90

Tidsbeställning och Drop In

Välkomna 
       till oss...

Agneta Maj-LenLotta

Pizza 1-20, Kebabrätter, 
Sallader, Hamburgare 1-2

Resten av menyn
till ordinarie priser
inkl. 33 cl dryck, bröd, sallad och kaffe

Mån - TorsMån - Tors
FredagFredag
LördagLördag
SöndagSöndag

Mån - Tors
Fredag
Lördag
Söndag

11:00 - 21:0011:00 - 21:00
11:00 - 22:0011:00 - 22:00
12:00 - 22:0012:00 - 22:00
12:00 - 21:0012:00 - 21:00

11:00 - 21:00
11:00 - 22:00
12:00 - 22:00
12:00 - 21:00

Beställ Pizza  Beställ Pizza  
0370 - 996 000370 - 996 00
Beställ Pizza  
0370 - 996 00

Köpmansgatan 18, Gnosjö

Måndag - Fredag 11 -14

Öppet vintertid:Öppet vintertid:Öppet vintertid:

80

Dags att göra fötterna fina innan de flyttar in i skorna! Boka tid på 070-215 94 13
Susanns Fotvård i Gnosjö, 
Rosendalsgatan 10, Rosendal
Boka på 070-215 94 13 
eller info@susannsfotvard.se

Gnosjö kommun kultur 
arrangerar i november: 

Välkomna!  

Invigning - Vernissage för jubileumsutställningen 
med foton av Sven Magnusson från när biblioteket 
byggdes, invigning av konstverket Återfödelsen 
samt tal av Kristine Hästmark, kommunalråd och 
Daniel Backstig, ordförande i kultur- och 
utbildningsutskottet, samt Kristina Gernes, chef 
för bibliotek- och allmänkultur. Kl. 17.00 – 19.00.  

The garden of thoughts en VR-utställning av Pernilla Belfrage, illustratör, 
formgivare, filmskapare och VR-kreatör. Belfrage väver samman den 
digitala VR-världen med kollaborativt broderi och musik i en historia om 
växande. Upplevelseutställningen är öppen varje dag under jubileums-
veckan kl. 13-16. Besökare kan boka 15 minuter i den virtuella världen via 
kultur@gnosjo.se eller direkt på plats i biblioteket. Rek. från 13 år och uppåt.

Pernilla Belfrage håller ett Art talks om sin VR-
utställning, i samarbete med regionens utvecklare för 
bild och form. Medarr: Kultur och utveckling, 
Region Jönköpings län.

Öppet magasin med bokförsäljning - Vi öppnar bibliotekets magasin. 
Kom och botanisera bland äldre böcker. Bok- och tidskriftsförsäljning. 
Kl. 10.00 – 16.00. 
 
Film: Gruppen - En skrivarkurs med ungdomar hålls i den lilla hamnstaden 
La Ciotat i södra Frankrike. Filmen visades i Cannes filmfestival 2017 under 
sektionen Un Certain Regard,. Regi: Laruent Cantet. Kl. 17.30.  

Afternoon tea med poesi - Bibliotekspersonalen bjuder på scones med 
tillbehör och härlig och tankeväckande poesiläsning. Kl. 16.00.
 
Barnaktivitet: Johan Anderblad från Bolibompa! - Böckerna om Bojan 
handlar om en liten kille som älskar alla fordon, och det gör hans mamma 
Bibbi också. Vilken tur att hon jobbat som både brandman och polis och är 
expert på alla utryckningsfordon! Medarr: Författarcentrum. Kl 10.15.

Panelsamtal: På spaning efter den tid som kommer
Spaning kring bibliotekens framtida roll. Katinka Borg, chef för Region-
biblioteket i Jönköping med Karin Celltona (även känd som 
Feelbadbibliotekarien), barnbibliotekarie och litteraturskribent. 
Moderator: Kristina Gernes, chef för bibliotek och allmänkultur Kl 18.00

Tema: Gnosjö i världen och världen i Gnosjö, Kl. 12.15 Lunchkonsert: 
Le trio Bahgdad, Fiol, oud och piano. Folkmusik från mellanöstern och 
Sverige. Beställ lunchbaguette (50 kr kontant) senast 13/11 på
kultur@gnosjo.se.
 
Utställning: Lizzie Hildell
Lizzie visar oljemålningar inspirerade av många somrar i Italien.
 
Skrivarcafé - Har du alltid drömt om att 
skriva en bok? Kom och träffa andra som 
skriver! Här delar vi erfarenheter, fikar 
och skriver tillsammans. Kl 16-18.

12/11

12/11

12/11

13/11

13/11

14/11

15/11

15/11

16/11

19/11-
14/12

22/11

Vintern blev just billigare.  
2 200 kronor rabatt på våra 

luft/luftvärmepumpar.  

Oavsett hur lång vintern blir där du bor, så kan du vara säker på att den 

blir billigare med rätt uppvärmning. Våra luftvärmepumpar sänker dina 

värmekostnader med upp till 50 procent. Hitta din närmaste värmepumps -

specialist på ivt.se. Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert och sparkalkyl. 

Välkommen!

Gäller när du köper IVT Nordic Inverter® t o m 31/10 2018. Rek ca pris (IVT 09 PR-N) från 12 750 kr exkl. installation.  
Lokala avvikelser kan förekomma.

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat. www.ivt.se

IVT Nordic Inverter 12 THR-N 8,5 kW

Öppettider: Måndag - fredag kl 7.00-17.00, annan tid efter överenskommelse    

Expert
på VVS

sedan 1935

Gnosjö: 0370-33 22 90
 Järnvägsgatan 35

Reftele: 070-368 70 30
Norra vägen 21

www.gnosjoror.se
info@gnosjoror.se

Nu utgår vi också från Skillingaryd/Vaggeryd

Höstlovsaktiviteter 30 oktober – 2 november
Skapa en Himmeli-skulptur.  Himmelis symmetriska 
geometriska former är traditionellt byggda av råghalm, 
men i Gnosjö kommer vi skapa med sugrör under ledning 
av inredaren och hantverkaren Erik Mäki. Max 15 personer, 
alla åldrar. Anmälan på  kultur@gnosjo.se,
29/10 kl. 17.00 – 20.00, 30/10 kl. 10.00 - 13.00
Plats: Tidningsrummet, Gnosjö bibliotek. Medarr: Skådebanan i Jönköpings län.

Bokfika Vi tipsar om böcker och fikar tillsammans! Från 7 år och uppåt. 
Tis 30/10 kl. 11.00 Hillerstorps bibliotek. Ons 31/10 kl. 11.00 Gnosjö bibliotek.

VR-glasögon - Kom och testa bibliotekets VR-utrustning. Från 10 år.  
Fredag 2/11 kl. 10.30 – 12.30 Gnosjö bibliotek.
 
Boka en bibliotekarie - Få hjälp med e-böcker, IT, sociala medier eller andra 
biblioteksfrågor? Boka in en egen halvtimma på biblioteket@gnosjo.se. 
Onsdag 7 november 14.00 – 17.00, Gnosjö bibliotek.

Gnosjö bibliotek 25 år - Jubileumsvecka 12-16 nov 
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HÖSTKRYSSGnosjöandans HÖSTKRYSS
S

ki
ck

a
 in

 d
in

 lö
sn

in
g
 s

e
n
a
st

 1
2
 n

o
ve

m
b
e
r 

til
l: 

 G
n
o
sj

ö
a
n
d
a
n
s 

N
ä
ri
n
g
sl

iv
 c

/o
 U

r 
&

 G
u
ld

 B
o
x 

1
8
1
, 
3
3
5
 2

4
 G

n
o
sj

ö
. 

D
å
 k

a
n
 d

u
 v

in
n
a
 e

tt
 a

v 
tr

e
 p

re
se

n
tk

o
rt

 á
 1

0
0
 k

r.
 E

v 
vi

n
st

e
r 

sk
ic

ka
s 

p
e
r 

p
o
st

. 
 L

yc
ka

 t
ill

!

N
a
m

n
:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
A

d
re

ss
:.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Rätt svar ”Svampflätan” sept:

Riska, Kremla, Murkla, Tryffel, Fårticka, Skivling, Flugsvamp, Bläcksvamp, Skäggriska, 
Champinjon, Kantarell, Karl Johan, Fingersvamp, Smörsopp, Kosopp, Citronticka och Haröra.

Siv Mattsson, Gnosjö; Werner Andersson, Skillingaryd; Elvy Sjöberg, 
Gnosjö; Ing-Britt Petersson, Gnosjö och Alexander Strand, Gnosjö  

Vinnare: 
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GNOSJÖ TANDVÅRD
Allmäntandvård & Implantat

Visste du att vi
även utför

behandlingar
av ålders-
rynkor?

Behandlingen 
utförs av tandläkare
med mer än 7 års 

erfarenhet.

BOTOX-

Konsultation 0:-

Botoxbehandling
1350:-/område

Undersökning
fr 550:-*

Hygienist-
behandling

fr 650:-

* Pris på undersökning gäller nya patienter och utförs av tandhygienist.
4 röntgenbilder och lättare tandstensborttagning ingår. 

Järnvägsg. 8, Gnosjö      0370-916 79    info@gnosjotandvård.se    www.gnosjotandvård.seLediga lägenheter 
2018

         

DIN HYRESVÄRD I GNOSJÖ KOMMUN
Storgatan 4, Box 104, 335 23 GNOSJÖ  Telefon 0370-33 24 00  Telefax 0370-995 03

Hemsida: www.jarnbararen.se  E-post: info@jarnbararen.se

Lokaler Hillerstorp
Köpmansgatan 18, Hillerstorp. Kontakta Gunnar Lindow.

Lokaler Gnosjö
Storgatan 2, 93 kvm, Ledig omg.

Klockaregårdsvägen 5 
330 31 Kulltorpwww.halsoverkstan.info

 ”När alla prover är bra 

men du mår inte bra” 

andra undersökningar finns att göra!
Välkommen till

Hälsoverkstan ab
NATURLÄKARE MARY-ANN PETERSSON

0703-143494 (helst sms)

Ring Madelene 070-598 37 66

Klockaregårdsvägen 5, Kulltorp

www.helamigmassage.se

Bicom Bioresonans
En diagnos-och behandlingsmetod 

vid allergibesvär som pollen, 
pälsdjur, kvalster, vete, mjölk etc,

men också mag-tarmbesvär.
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Gnosjö Hjälpers

Secondhand-
butik
fyller 25 år

Tänk vad tiden går och nu har butiken funnits i 25 år. Gnosjö Hjälpers 
secondhandbutik som under hela tiden varit en viktig del av Gnosjö 
samhälle och vår bygd. Trots butikens 25 år är verksamheten pigg och i 
utveckling. En viktig faktor att butiken har kunnat hålla hög klass är 
kontinuitet i ledningen och alla duktiga medarbetare som jobbat i 
butiken och på depån (kallas Gul och Blå). 

Att med några korta rader försöka sammanfatta butikens fantastiska 
verksamhet är inte lätt. Vi ska trots detta försöka lotsa er igenom 
historien med butiken.

Vi hade en unik inbjudan till invånarna i Gnosjö samhälle. Ett flygblad 
delades ut endast tre veckor före starten av butiken. De sex föreningarna 
(senare Gnosjö Hjälper) gjorde alltså en inbjudan till butiksöppning 
utan att ha några varor till försäljning. Butiken öppnades torsdagen den 
25 november 1993 på Långgatan 35 (fd Göhlins fastighet) och blev en 
succe från starten, varor strömmande in och försäljningen flöt på. Det 
såldes för 31.400 kr vid premiären. Totalt för öppningsveckan blev det 
56.200 kr. I lokalerna fanns stora lagerutrymmen för inkomna varor och 
där kunde också packning av hjälpsändningar ske. Efter några år kändes 
det att butiksytan blivit för liten. Gnosjö Hjälper beslöt därför att köpa 
Möbelcentralens fastighet på Smedjegatan 2 och flyttade därmed över 
vår Secondhandbutik till dessa lokaler.

Premiäröppning i den nya butiken skedde den 13 mars 1997. Tvåhundra 
personer stod i kö utanför butiken i väntan på öppning. Under åren har 
kontinuelig upprustning skett i form av värmesystemet, brandlarm, 
målning, handikapptoalett m.m. En stor renovering gjordes 2013. 
Entren byggdes till. Ny inredning införskaffades och en modern 
kassadisk med kortläsare. Butiken har därmed fått en mycket luftig och 
tilltalande interiör.

Butiken har blivit känd som en av Södra Sveriges största och mest 
välskötta secondhandbutiker. Lokalerna är på 1600 kvadratmeter i tre 
våningar. I butiken finns ett brett sortiment av varor. Här hittar man 
möbler, kläder, skor, tavlor, böcker, porslin, kuriosa, lampor, elartiklar, 
leksaker, sportartiklar, mattor, textilier, elektronik, skivor, cyklar m.m. 
Genom att sälja secondhand ger vi varorna ett nytt liv.

Vi har sedan år 2015 använt Facebook för att exponera varorna i 
butiken. Det har ökat intresset för verksamheten. Vi har i dagsläget över 
2200 personer som gillar vår facebooksida.

Butikens omsättning per år uppgår till omkring 3,5 miljoner kr. Den har 
ökat de senaste åren. Rekordförsäljning för torsdagar är 92.689 kr, den 
17 juni 2013. För lördagar är det 50.783 kr, den 11 maj 2013. För 
söndagar är det 32.695 kr, den 27 december 2015. Till dags datum har 
butiken sålt för drygt 63 miljoner kr! Allt överskott från försäljningen 
går till välgörande ändamål. Hjälptransporterna till Lettland m fl länder 
möjliggörs genom intäkter från försäljning i butiken.

Mycket av det vi säljer skänks av privatpersoner och företag. Vi hämtar 
också varor med våra lastbilar och fyller på i butiken varje vecka. Allt 
arbete sker ideellt. Lönen är kaffe och fralla. Inte en enda krona har 
betalats ut i lön under åren. I butiken finns 8 säljlag. Personalen 
kommer från någon av de sex föreningar som bildar Föreningsalliansen 
Gnosjö Hjälper men även andra personer jobbar i butiken. Alla är
välkomna att hjälpa till.

Tack till de givare som skänker så mycket varor och bidrag till oss! 
Utan gåvogivarna skulle vi inte ha möjlighet att fylla butiken med fina 
saker och skänka så mycket. Tack också till de kunder som troget 
handlar i butiken. När man handlar ett klädesplagg och annat som 
återanvänds,  sparar man på jordens resurser.
Gåvogivare och kunder, tillsammans skapar vi möjlighet att göra 
skillnad genom det överskott som går till humanitär hjälp och sociala 
insatser. Ett stort tack till alla 160 medarbetare som hjälper till att
skapa framgången. 

1993

Text: Stig Wallin
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VI FIRAR
Torsdag 25 oktober i butikenTorsdag 25 oktober i butikenTorsdag 25 oktober i butiken

Välkomna att fira med oss!

Rabatt: Handla för minst 200 kr - få 30 kr. 
Handla för minst 500 kr få 50 kr. 

Kl 17-19.30 Bjuder vi på grillad korv och dryck

Kl 18.30 Mannekänguppvisning

Förlängt öppet  14.00-20.00

Lördag 27 oktober i butikenLördag 27 oktober i butikenLördag 27 oktober i butiken
Rabatthandel - se torsdag

Fiskdamm och heliumballonger för barnen

Kl 11.00 Musik av Musikskolan

Vi bjuder på godis 

Söndag 28 oktober i butiken och
öppet hus på depån 13.00-17.00

Tipsrunda på depån med fina priser

Stort tårtkalas på depån!
25 meter lång tårta & kaffe     Musik    Heliumballonger

10.00-14.00

 3 dagar

Rabatthandel - se torsdag

Depåvisning

Vi bjuder på godis
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Jönköpingsvägen 47, Värnamo

Övrig tid ring: 0370-142 75, 070-564 48 70

Montering av nya Markiser, 
Vävbyte och Reparationer

Motor, Sol- och
Vindautomatic

Butiken är öppen Måndagar & Torsdagar 
kl 14.00-18.00

Tid för solskydd! 

Vi hjälper dig 
att bygga 
ihop ditt egna 
stringhyllsystem.

Öppettider: Måndag-fredag 8-17 (lunch 12-13)
  Per & Andreas
  Välkomna!

Vinterdäcklag: fr o m 1 dec minst 
3 mm mönsterdjup! 

Nydens DackNydéns Däck
Nordbäck, Gnosjö tel 0370-983 40

Din Däckservice i Gnosjö!

Hur vill ni betala? - Kontant eller räntefritt?

Vi har även lågprisdäck! 

Specialpris på 
Nokian Däck! 

Vi har alla däck och fälgar 
som du behöver 
till bra priser.

  Däckförvaring och
   hjultvätt för kunder! 

TID FÖR VINTERDÄCK !TID FÖR VINTERDÄCK !TID FÖR VINTERDÄCK !

Säsongsvarianter kan förekomma.

Alla helgon Alla helgon 
lördag 3 novlördag 3 nov
Alla helgon 
lördag 3 nov

www.brannehyltetradgard.se

Välkomna!

mån-fre 9-18, 
lör 10-14

Stor sortering Stor sortering 

fågelmat och matare fågelmat och matare 

till småfåglarnatill småfåglarna

Stor sortering 

fågelmat och matare 

till småfåglarna

FABRIKSFÖRSÄLJNING - BRA PRISER
 FISKEUTRUSTNING
 

Drag
Wobbler
Spinnare
Metspö 
Kastspö

Kräftburen August

Mask och maggot
Målskog 5, Gnosjö (skyltat) Öppet: mån-tors 10-18, fre 10-16, lör stängt

www.figsportfiske.com
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Bästa priset tillBästa priset till

en dagsfärsk kurs!
en dagsfärsk kurs!

Bästa priset till

en dagsfärsk kurs!

Skålen töms torsdagar 12.00.

Lämna dina böneämnen där, 
så hjälper vi dig att be för dina 

behov i våra gudstjänster.

Du kan också skriva dina böneämnen på kyrkornas 

 
gemensamma hemsida www.kyrkornaignosjo.se

Du vet väl om   

BÖNESKÅLEN    
på biblioteket i Gnosjö?

Välkommen med era böneämnen.    

Kyrkorna i Gnosjö    

28 okt. kl 11-1728 okt. kl 11-17

VåffelserveringVåffelservering

HantverksmarknadHantverksmarknad

Hyltan GnosjöHyltan Gnosjö

Kreativa GnosjöKreativa Gnosjö
Varmt välkomnaVarmt välkomna

Dax att sticka

(Lunchstängt 13.00-14.00)

Mån-tors 10.00-18.00

Öppettider:
Sybehör   |   Damunderkläder   |   HandarbetenSybehör   |   Damunderkläder   |   Handarbeten

Blixtlås   |   Mössor   |   Strumpor   |   Sidenband mm.Blixtlås   |   Mössor   |   Strumpor   |   Sidenband mm.
Sybehör   |   Damunderkläder   |   Handarbeten

Blixtlås   |   Mössor   |   Strumpor   |   Sidenband mm.

JULKLAPPARJULKLAPPAR

50 år 
i branscheni branscheni branschen

Få gratis 
mönster

värde 40:- 

Designkvällen 11 okt i Gnosjö 
med Lisa Bengtsson o Emma Israelsson

 
Gardinhuset och Ur & Guld

 110 kr 
Garnet

Arrangerat av
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HANTVERK och SERVICE i GNOSJÖHANTVERK och SERVICE i GNOSJÖHANTVERK och SERVICE i GNOSJÖ
Vi hjälper dig med dina projektVi hjälper dig med dina projektVi hjälper dig med dina projekt

Utför alla typer av arbeten inom plattsättning, puts och murning

076 - 170 82 51 Johan Lord

info@johanskakeldesign.se       www.johanskakeldesign.se

Öppet: Måndag-fredag 8-17 (lunch 12-13)  Andreas, Per
  Välkomna!

Nydens Dack
Nordbäck, Gnosjö tel 0370-983 40

Nydéns Däck
Din Däckservice i Gnosjö!

Vi säljer även MC-däck! Obs!  

VI UTFÖR ALLT INOM MÅLERI !

0370-915 95   070- 367 38 33

Vi säljer och
målar med 
färger från... Demidekk

Industrigatan 5, Gnosjö VÄLKOMNA TILL OSS! Jesper

Vi har stängt vår butik!

Gnosjös äldsta målerifirma

Men vi fortsätter att 
sälja färg och tapeter!

Ring och beställ!

TEL: 0370-981 90 GNOSJÖ

MARKARBETEN
VÄSTERGATAN

unnarssonsunnarssonsGunnarssonsGG

Svårt SUDOKU

29
8

1

5

Frejgatan, Gnosjö  Tel 0370-990 30

Vi utför: Elservice  
El-, Data- och 
Larminstallationer
Installation av 
solcellsanläggningar
 

info@elektroarmatur.se      www.elektroarmatur.se

4

7

8

2

8
2

5

3

3

7

6

3

2

54

4

2

42
1

4 6
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Trädgårdsanläggning 
Beskärning
Plantering

Bength Elmersson

Marksten och Murar
Gräsmattor

För hem & företag 
Gnosjö Städ

Läs mer på  www.gnosjostad.se 
070-389 92 23 

Gnosjö Värnamo 
Sotning & 
Ventilationsrensning AB

Morgan Nilsson

Besiktning av:
Eldstad och skorsten
Ventilation (ovk)
Fastigheter (överlåtelse)

Energi-
deklaration

Gör även:

Tråddragargatan 22 335 32 Gnosjö, tel 923 47 Vattengatan 6, 331 Värnamo, tel 0370-126 36

morgan@gvsv.se

Tel: 010-448 11 70

Anderstorpsvägen 4, Gnosjö
Tel: 0370-33 39 50

Allt från enkla visitkort
till stora banderoller...

www.hylitryck.se

Bokslut
Deklarationer

Bokföring
Redovisning

Kungsgatan 4  Gnosjö  tel 982 10  fax 982 40

GNOSJÖ REDOVISNING AB
Lennart & Carin 

Försäkrings-
rådgivning

Trygg service, tryggare bilresa!

Ring 
073 - 521 00 77
så hjälper 
vi Dig!

Vi förverkligar dina ideér 
- stora som små... !

Gölgatan 1, Gnosjö - info@gnosjovvs.se

Växel: 0370-51 58 90 
Peter: 0722-10 48 80 Bobo: 0722-10 41 28
Jocke: 0722-25 74 57

LARMBEVAKNING

Tel. 0371-185 55



Biblioteket
Boktips från

Skaffa dig ett MERÖPPETKORT för 

utökad tillgänglighet. Välkommen in 

till oss så berättar vi mer.

- Vi har något 
för alla åldrar

Öppettider på biblioteken - se hemsida.

Välkomna 
till biblioteken!

Välkomna till en härlig höst på biblioteken och mycket nytt på 
hyllorna för barn i alla åldrar.Högläsning är mycket uppskattat 

och rogivande så ta en paus och slå er ner tillsammans.

Med meröppetkortet kommer man in på 
Gnosjö bibliotek mellan 7-22.00 varje dag.
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Rätt svar Pussel september:

Pussel-
bit 5

Företag/annonsör

........................................

Pussel-
bit 2

Företag/annonsör

........................................

ANNONSPUSSELANNONSPUSSELANNONSPUSSEL
De fem först öppnade rätta lösningarna vinner presentkort och trisslotter. 

1:a Presentkort á 100:-, 2:a - 5:e Trisslotter 

LETA RÄTT PÅ VILKET FÖRETAG/ANNONSÖR 
ANNONSPUSSELBITARNA KOMMIT IFRÅN!

Pussel-
bit 4

Pussel-
bit 1

Pussel-
bit 6

Företag/annonsör

........................................

Företag/annonsör

........................................

Lösningen sändes till: Gnosjöandans Näringsliv c/o Ur & Guld Box 181, 335 24 Gnosjö 
eller lämnas till Ur & Guld. OBS! Senast 12 november.

Pussel-
bit 3

Företag/annonsör

........................................

Företag/annonsör

.......................................

Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer av Gnosjöandan.

Adress

Namn

In
sä

n
t 
a
v:

Postnr Ort

Vinnare Pussel september:

Grattis!

Solveig Björkander, Gnosjö; Kerstin Green, Gnosjö; Aina Larsson, 
Åsenhöga; Anna-Lisa Karlsson, Gnosjö 
och Ann Lundkvist, Hestra.

       

FAMILJEJURIDIK
Omtanke i minsta detalj
till dina nära anhöriga

Boka tid här för:
Bouppteckning   Samboavtal

Familjejuridik   Gåvobrev

Testamente   Arvskiften

Vi gör HEMBESÖK och har JOUR dygnet runt!

Gislaved 0371-51 18 30 

Hestra 0370-33 50 30   Svenljunga 0325-61 15 17

www.kindsbegravningsbyra.se

Anna Axelsson Mikael Andersson

Yvonne Åkvist 0325-61 15 17

Gnosjö Hjälper, Gnosjö Rör, Optiker Mårtensson, 
Gnosjö Trädgård & Handel, Kinds Begravningsbyrå 
och Susanns Fotvård

.
Ev. vinster skickas per post.

Tisdag 13 november kl 15.00 

Vi möts i Församlingshemmet. 

Servering, 
information 
och lotteri.

TAG GÄRNA MED EN VÄN
TILL FÖRENINGEN!

GNOSJÖ

Välkommen till...

Sten Egon  Uremark visar bilder och 
berättar om ”ögonblick jag minns”.

Plankor, 

Jul från 
Bufféer,

 
Varmt vVarmt v
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Platåvägen 1    Platåvägen 1    
 335 32 Gnosjö 335 32 Gnosjö

Tel. 0370-33 31 00  Tel. 0370-33 31 00  

Platåvägen 1    
 335 32 Gnosjö

Tel. 0370-33 31 00  

Ågatan 2 A     Ågatan 2 A     
334 32 Anderstorp334 32 Anderstorp
Tel. 0371-58 83 70 Tel. 0371-58 83 70 

Ågatan 2 A     
334 32 Anderstorp
Tel. 0371-58 83 70 

info@vestboemb.se

Välkommen a� besöka vår

nya hemsida 

www.vestboemb.se

Bufféer, Rundgångar 
Plankor, Smörgåstårtor 

Jul från Götarp!

Beställ

 www.gotarpscatering.se
Se menyförslag på hemsidan!

 Julbord och Nyårsmeny 
i god tid!

Tel 070-319 23 03
www.gotarpscatering.se

Factory Outlet

Smedjegatan 1, Gnosjö mitt emot Gnosjö Hjälper

Skärp, Väskor, Plånböcker, Skinnförkläden mm.

Utförsäljning oktober
Lördag 27 okt kl. 10-14
Söndag 28 okt kl. 13-17

Måndag - fredag
Lunchstängt

9.30 - 18.00
12.00 - 13.00

GNOSJÖ
Din nya Elonbutik

En elegant stekpanna i putsat och 
rostfritt stål från Tefal, som är framtagen 
tillsammans med Jamie Oliver. 
Insidan har Tefals stärkta Titanium 
non-stick beläggning för tålig yta.  

ELECTROLUX DAMMSUGARE

 Dammsugare med högsta energiklass på
 energiförbrukning, dammupptagning och 

partikelutsläppsklass. Ljudnivån är låga 65 dB
Effektiva munstycket FlowMotion. Räckvidd på 12 m. 

TEFAL STEKPANNA

Fristående vit mikro med mekanisk 
kontrollpanel. 20 liters kapacitet och 
en effekt på 700 W. Utrustad med 
återuppvärmningsfunktion och 
varmhållningsfunktion.

WHIRLPOOL MIKROVÅGSUGN

EUOC92IW

Jamie Oliver Premium SS

499 kr499 kr499 kr
Ord. pris 899 kr

999 kr999 kr999 kr
Ord. pris 1.295 kr

1.695 kr1.695 kr1.695 kr
Ord. pris 2.495 kr

HAR DU TID ÖVER ?
VI BEHÖVER MER FOLK!
Vill du engagera dig
i hjälparbete?

Vi behöver dig som vill hjälpa till praktiskt 
i butiken och på Gul och Blå. 

Det finns många arbetsuppgifter t.e.x:

Sortera inlämnade varor
Fylla på i butiken
Ingå i säljlag
Hämta och köra ut varor
Sortera och packa kläder
Packa varor till hjälpsändningar
mm mm

Alla insatser, små som stora 
är varmt välkomna!

Intresserad? Hör av dig till någon du
känner hos oss eller ring 
Boo Clenow 070-592 02 31  
Matts Leander 070-639 81 11 

RESELOTT 2018

Tack
356 544:- 

Monica Bengtsson, regionsamordnare
Marie Åberg, kommunsamordnare

7:e plats i kommunkampen

till Världens Barn
från Gnosjö kommun

Ett stort tack till privatpersoner, föreningar, företag
 och kyrkor för ert generösa engagemang för
 Radiohjälpens insamling till Världens Barn!



Bernts konditori i Gnosjö & Anderstorp  Tel: 0370 - 910 96   E-post: order@dittcafe.se
Göstas Konditori i Smålandsstenar Tel: 0371 - 910 96   Stigs Café & Bageri i Värnamo 0370-105 53  

dittcafe.se

Försmak på våra goda semlor 

Vill du försäkra dig om att 
det kommer �nnas till dig? 

 

dittcafe.se

FET-fredag 16/11FET-fredag 16/11FET-fredag 16/11

endast för en dag! 

Beställ redan idag! 
0370 � 910 96, order@dittcafe.se 

 Välkomna till minimarknad i vårt 
bageri i Värnamo 10/11 mellan 9-14 

Vi bjuder på kaffe & kaka 
hela dagen och massa 

roliga aktiviteter för familjen.

Sedan får du även se hur vi bakar vårt bröd 
från grunden och prata med våra bagare.

Fira att Stigs Drive In fyller 10 år!


