
Hela denna bilaga är en annons från Gnosjöandans Näringsliv ANNONS

FÖRETAGSAMHET FRODAS I GNOSJÖ. Här hjälper 
alla varandra för ortens bästa och det existerar knappt någon 
arbets löshet – trots att ingen har någon utbildning att tala om. 

Det fi nns många myter om Gnosjö och gnosjöandan. 
Men vad säger Gnosjöborna själva? 

MADE IN GNOSJÖ 
Mässa 26 maj – upplev 
gnosjöandan när den 
är som allra festligast!
SIDAN 8–9

Automations industri 
I VÄRLDSKLASS
Underleverantörerna står sig 
väl i den globala konkurrensen
SIDORNA 4 OCH 7

”Lyser det inte 
i fabrikerna på 
kvällarna är det 
lågkonjunktur.” 
SIDAN 8 

Gnosjöandan
Myt eller verklighet
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”Gnosjöandan – Myt eller verklighet” ges ut av Gnosjöandans Näringsliv och medföljer 
som bilaga i  Dagens Industri april 2011.

Ibland säger man att det är lite gnosjöanda över ett visst företag 
eller kanske en person och detta är ofta ett uttryck för beundran 
om hårt arbete och innovativ problemlösning. Men gnosjöandan 

är dessvärre inte riktigt exportbar.

F ÖR  AT T  F ÖR STÅ  VA D  G N O SJ ÖA N DA N  Ä R

– DÅ SKULLE MAN BEHÖVA fl ytta hela orten. 
För det är vad gnosjöandan handlar om, att alla 
i Gnosjö hjälps åt och samarbetar, säger Göran 
 Göhlin, mångårig företagare på orten och en av 
driv krafterna bakom den kommande mässan 
Made in Gnosjö.

– Men däremot tar ofta Gnosjöbor med sig en viss 
anda, en viss inställning till arbete och företagande 
även då de bor och arbetar någon annan stans. Vi 
ser det bland annat på unga människor från Gnosjö 
som har stora framgångar i det de gör.

I GRUNDEN ÄR DET SÅ, att Gnosjöandan i sin 
allra renaste form bara hör hemma i Gnosjö och 
för att verkligen förstå den speciella företags-
kulturen – som sysselsatt många forskare och 
experter – är det därför nödvändigt att bo eller 
arbeta i regionen. 

Men ett besök i Gnosjö den 26 maj – då närings-
livet samlas på ett ställe under mässan Made in 
Gnosjö – är en bra början i bekantskapen med en-
treprenörsundret i Småland.

– Vi vet att det är många som är nyfi kna på 
Gnosjö och företagen här. Det är fjärde gången vi 
arrangerar mässan och den blir bättre för varje år, 
säger Göran Göhlin.

– Det som tillverkas i Gnosjö fi nns överallt i 
samhället. Det är faktiskt mycket sällan som en 
människa är mer än två meter från något som 
tillverkats här – ett gem, en komponent i en bil, 
garderobs inredning, hyllorna i kylskåpet eller 
 bältet du har på dig.

GÖRAN GÖHLINS FÖRETAG har varit verksamt i 
100 år i Gnosjö och han har själv varit involverad 
i företaget sedan barnsben. Företaget – som säljer 
industriförnödenheter och produktionstekniska
lösningar till tillverkningsindustrin – upplever just 
nu en stark tillväxt och har idag 13 anställda. 

Företagen i Gnosjö blir sällan större än 50 an-
ställda även om det naturligtvis fi nns undantag.

– Det ingår inte riktigt i kulturen att bli för stor 
här. Det sker en naturlig avknoppning och det är 
helt i sin ordning, säger han. Det ska vara så eller 
har varit så, rättare sagt.

DET FINNS FLERA EXEMPEL där företag vuxit 
kraftigt eller sålts och huvudkontoret fl yttats ut, till 
utlandet eller till en större stad. I många fall föränd-
ras företaget i grunden. En stor del av kulturen för-
svinner eftersom den rent fysiskt hänger ihop med 
resten av Gnosjö.

– En konsekvens som vi har sett, när företag tas 
över av ”anonyma ägare”, är att det i stället startas 
många nya företag, avknoppningar, säger Göran 
 Göhlin.

GNOSJÖANDAN ENLIGT GÖRAN Göhlin är fram-
för allt att man hjälper varandra och samarbetar, 
även konkurrenter emellan.

– Får du en förfrågan om en affär som egentligen 
är lite större än vad den egna kostymen eller kom-
petensen tillåter är det kutym att dela med sig, att 
gå ihop med andra företag, för att få ordern. Det 
blir ju bättre för alla på lång sikt, säger han.

Gnosjöandan 
för mig:
”Det handlar om idé rike dom, 
klurighet och sam verkan. Men 
också om positivt tänk ande. 
”Kan du så kan jag” eller ”kan 
inte du och kan inte jag – så 
kanske vi kan till sammans.” 
INGE JOHANSSON, ORDFÖRANDE 
I GNOSJÖANDANS NÄRINGSLIV

Man måste bo 
och jobba i Gnosjö

Hallå där ...
... Stefan Lindström, entrepreno-
log och konsult inom individ och 
aff ärsutveckling. Du har tagit 
fram ett entreprenörsprofi ltest 
som talar om vilken typ av entre-
prenör man är – ”Uppstartare”, 
”Den professionelle”, ”Serie-
entreprenören”, ”Uppfi nnaren”, 
”Livsstilsentreprenören” och 
”Arbetsstilsentreprenören”.

Vilken är den typiske 
gnosjöföretagaren?
– Utåt sett kan många 
företag se ungefär lika-
dana ut. De kanske till-
verkar en produkt och 
många är underleveran-
törer till tillverknings-
industrin. Men jag tror 
att man ska undvika 
att kategorisera. Likväl 
som på många andra 

platser i världen kan man i Gnosjö vara entreprenör 
på många olika sätt.

Vad är Gnosjöandan för dig?
– Det är helt klart något positivt. Man kan väl säga 
att många gånger då vi säger ”anda” menar vi kan-
ske ett kulturellt arv. Inom detta ryms faktorer som 
just arv, miljö, attityd, värdering, socioekonomiska 
förutsättningar med mera. Vad man också kan säga 
är att Gnosjöandan är en livsinställning som sätter 
hårt eget arbete, familjestruktur, ansvar med mera 
i högsäte.

– Och vad som kännetecknar en entreprenör är 
just att känna ett stort ansvar, ansvar för sig själv, 
familjen, anställda eller för orten. Man brukar säga 
att entreprenörer har såkallad hög autonomi.

Vad är motpolen till Gnosjöandan?
– Motpolen till ansvar är off erroll – som fi nns i över-
fl öd i hela vårt land. På vissa platser mindre, på 
andra mer. I sådana samhällen kan det i stället vara 
socialt accepterat att vara arbetslös och ta bidrag 
och att starta eget företag anses inte som politiskt 
accepterat.

Göran Göhlin, mångårig företagare i Gnosjö.
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151
Hestra

VärnamoNissafors Gnosjö
Hillerstorp

Turistväg

Sex spännande besöksmål på 40 km

F R Å G A  E F TE R  F O L D E R N  PÅ  TU R I S TBYR Å N

High Chaparral Store Mosse nationalparkTöllstorps Industrimuseum

Kallfeldts Läder Hylténs Industrimuseum Isabergstoppen

KULTUR · NÖJE · NATUR · UPPLEVELSE · TRADITION · HANTVERK

www.turistvag151.se
Gnosjö turistinformation
tel 0370-33 10 41  www.gnosjo.se

Besök
Gnosjö kommun

I ett av Europas tätaste industriområden, vid 
korsningen E4 och väg 27, ligger Sydsvenska    
Krysset. Ett nytt stort etableringsområde 
på 1 miljon m2, med gott om byggklar 
mark. Läget är mycket centralt. Inom 
cirka två timmar nås hela den sydsvenska 
marknaden och inom cirka fem timmar  
2/3 av den skandinaviska.  En perfekt 
plats för logistikföretag och för företag 
som vill ta del av den unika entrepre-
nörsandan och företagskulturen som 

Se mer information på 
www.sydsvenskakrysset.se

Nära till produktion    
och marknad!

0370-37 70 00, 070 541 00 01 
e-post lars.a.sahlin@varnamo.se 

www.sydsvenskakrysset.se
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DET VAR NÅGRA ÅR SEDAN han lämnade över 
stafettpinnen till sonen Per. Men att helt och hållet 
släppa taget om livsverket Falks Metall är svårt. Uno 
Falk fyller 78 år i maj. Han har kvar sitt rum och 
vissa arbetsuppgifter, även om han med ålderns rätt 
numera kommer och går lite som han själv vill.

– En maskin har vi kvar bara som museiföremål. 
För fyrtio år sedan behövdes kanske tio personer på 
varje skift. Idag räcker det med två personer för att 
göra samma sak och idag är det ju mest datorer som 
gör jobbet, som du ser, säger han.

VD:N ÄR PÅ STUDIERESA I KINA, för att ”se hur 
konkurrenterna sköter sig”, och vi vandrar runt i de 
7 500 kvadratmeter stora fabrikslokalerna som är be-
lägna mitt i skogen i Gnosjö.

 Golven skiner, maskiner arbetar tyst och målinriktat.
– Den internationella konkurrensen är inget nytt för 

Pedantskötta lokaler och kvalitet i världsklass. Karga och bullriga verkstads lokaler får man leta 
länge efter. Däremot är det lätt att hitta supermoderna fabriks lokaler med automatiserade robotar och 

blanka golv. Men självklart startas fortfarande nya företag upp, i alltifrån källarlokaler till hönshus.

”Gnosjö andan 
inne bär att man 
hjälps åt lite och 
ser till att alla 
har det bra.”
UNO FALK, TIDIGARE ÄGARE 
FALKS METALL

Gamla fabriker med stampat jordgolv

Automatisering ger konkurrenskraftig kvalitet hos Falks Metall.

oss. Redan på 1970-talet fi ck vi konkurrera hårt med 
både fransmännen och japanerna, säger Uno Falk.

Den enträgna satsningen på kvalitet går via en 
kraftig automatisering och fullt utnyttjande av 

Boxholm Stål AB är Nordens största tillverkare 
och lagerhållare av kalldraget stångstål. Många 
av kunderna fi nns i och omkring Gnosjö.

Stora delar av de volymer kalldraget stål som 
tillverkas på anläggningen i Boxholm levereras, via 
underleverantörer, till fordonsindustrin. Därför blev år 
2009 minst lika tufft för Boxholm Stål som det blev för 
fordonsindustrin. Men nu har trenden pekat uppåt ett 
tag och efterfrågan börjar närma sig rekordåren innan 
fi nanskrisen. Företaget har under många år arbetat efter 
den fasta övertygelsen att det lönar sig att vara en pålitlig 
samarbetspartner, oavsett konjunkturläge.

– När kunderna får sina produkter i tid kan de planera 
sin egen produktion och göra den effektiv. Vi har hållit 
på sedan 1937 och jobbar hela tiden med att förbättra 
både våra produktions- och logistikprocesser. Dessutom 

utbildar vi våra medarbetare löpande och har klarat av 
den viktiga generationsväxlingsprocessen, framför allt i 
ledningen, på ett mycket bra sätt, säger vd Mikael Nissle. 

Målet är att minst 95 procent av leveranserna ska 
lämna företaget senast den dagen man lovat. På 
sikt ska även de sista fem procenten bort. Det gäller 
även de blixtleveranser där en beställning som läggs 
senast klockan 11.00 ska komma fram till kunderna i 
Gnosjöområdet nästa dag.

Boxholm Stål har många kunder i Småland och inte 
minst i Gnosjö. Därför är man inbjuden till Made in Gnosjö 
i maj.

– Det är viktigt för oss att fi nnas på plats, nära våra 
kunder och våra kunders kunder. Då har vi möjlighet 
att prata om viktiga frågor, såsom utvecklingen av våra 
produkter och vår service, avslutar Mikael Nissle. 

En leverantör att lita på

informations teknologin. Det var Per Falk som på all-
var tog företaget in i it-åldern. 

Svarvarna är uppkopplade online mot affärssyste-
met och det som behövs mätas det kan också mätas.

– Det är detta som vi konkurrerar med, att hela 
 tiden arbeta smartare och att satsa på kvaliteten, 
 säger den tekniske projektledaren Johan Larsson. 

FALKS METALL ÄR ett typiskt Gnosjöföretag, en un-
derleverantör till tillverkningsindustrin som stått pall 
kriser och konjunktursvängningar mycket tack vare 
en osentimental inställning till att ständigt arbeta 
med att förbättra produktiviteten. 

Idag har företaget ett 30-tal medarbetare och om-
sätter cirka 60 miljoner kronor.

– Vi står oss väl än idag. Kineserna har lägre kost-
nader men har inte samma kvalitet och inte lika 
korta ledtider som vi, säger Uno Falk.

I  G N O S J Ö  F I N N S  B A R A

Gnosjöandan för mig:
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Simply
possibilities
ssibilities

Svarvning.nu

Energi för 
ett hållbart 
företagande.

 
Prata energi med E.ON på 
Made in Gnosjö den 26 maj. 

Många företagare förbrukar för mycket energi. 
Med vår breda kunskap om energieffektivi-
sering kan vi hjälpa er att minska energi-
användningen. Med tävlingen E-Prize 
belönar vi företag som på ett innovativt sätt 
minskat sin energiförbrukning, och därmed 
värnat om både plånbok och miljö. Ett kreativt 
sätt att bygga ett hållbart samhälle och företa-
gande, eller hur?

 www.eon.se

rgi. 

vt
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Ingen har någon utbildning

Med landets lägsta 
arbetslöshet har invånarna 
i Gnosjö tradition ellt haft 
lätt för att hitta arbete. 
Och för dem som vill ta 
ett ”karriär steg” har ett 
eget företag ofta varit ett 
möjligt alternativ inom 
underleverantörsindustrin. 
Därför har någon högre 
utbildning inte varit en 
förutsättning för framgång. 
Men tiderna förändras. 

REKTORN FÖR vuxenutbildningen vid Gnosjö-
andans kunskapscentrum, Sven-Åke Falkeby, har all 
anledning att vara stolt. 

– Gnosjö har gått från att ha en av landets läg-
sta utbildningsnivåer till att numera stoltsera med 
att över 15 procent av invånarna har eftergymnasial 
utbildning, säger han.

Lichron Teknikgymnasium och Gnosjöandans 
Kunskapscentrum är traktens gymnasieskolor men 
de är också viktiga centra för kompetensutveckling 
och vuxenutbildning med yrkeshögskola, högskole-
utbildningar och uppdragsutbildningar.

ARBETSLÖSHETEN PÅ 3,5 procent är låg för riket 
men hög för Gnosjö. Krisen 2009 blev en chock. Från 
en halv procent i arbetslöshet ökade den till fem pro-
cent. När jobben nu har kommit tillbaka är kraven 
på specialistkompetens från industrin större.

– Det är viktigt att satsa på en bra teknisk grundut-
bildning. Hos oss får eleverna en mycket god grund 
att stå på och är attraktiva för teknikföretagen att 
anställa. Fördjupningen och specialistkunskaper får 
de sedan på företaget, säger Leila Khammari, rektor 
vid Lichrons Teknikgymnasium i Gnosjö.

Lichrons affärsidé är att ligga steget före och ut-
bilda för arbeten som ännu inte riktigt fi nns inom 
industrin men som kommer inom en snar framtid, 

”Ett antal egenskaper som befolk ningen haft och 
har: ett stort mått av kreativitet på gränsen till 
klurighet; en samarbetsförmåga där samarbetet 
även konkurrenter emellan blivit fullständigt natur-
ligt och en själv klarhet; samt en loja litet mot bygden 
där man ska försöka ordna saker till det bästa.”
SVEN-ÅKE FALKEBY, REKTOR FÖR VUXENUTBILDNINGEN VID GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUM

det är det teknikutveckling handlar om. Det är en 
av anledningarna till att företaget även säljer dator-
styrda verktygsmaskiner för skärande bearbetning, 
så kallade CNC-maskiner. Men innan maskinen når 
kunderna får studenterna möjlighet att använda dem 
i sin utbildning. 

– Det innebär att våra studenter alltid får utbilda 
sig på den senaste tekniken, skolan är modern och 
fräsch, säger Leila  Khammari, rektor vid skolan.

VUXENUTBILDNINGEN BLIR VIKTIGARE för båda 
skolorna och kontakten med industrin är en själv-

klarhet. Medan Gnosjöandans kunskapscentrum är 
lite bredare och även erbjuder utbildningar i service, 
handel och turism är Lichron en utpräglad teknik-
skola.

Fabrikschefen på Thule i Hillerstorp, där bland an-
nat takräcken tillverkas, ser ljust på framtiden.

Företaget är den största privata arbetsgivaren på 
orten och söker just nu fl er medarbetare. 

– Konkurrensen har ökat och vi behöver medar-
betare med högskoleutbildning inom bland annat 
logistik, konstruktion och kvalitetssäkring, säger 
Samuel Sandkvist, fabrikschef på Thule.

Gnosjöandan för mig:

I  G N O S J Ö
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Lägg kostnadsfritt   
Offertförfrågan!
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TruLaser 5030 fiber: 
Din fördel i tunnplåt.

Mer ekonomiskt kan man inte skära tunnplåt. Den fiber-guidade TruDisk 

fastkroppslasern är extremt produktiv tack vare höga skärhastigheter som 

resulterar i oslagbart låga kostnader per detalj. Dessutom gör kombinatio-

nen av minimala stillestånd och hög energieffektivitet att ni sparar pengar. 

TruLaser 5030 fiber skär en mångfald av material. Den skär även koppar 

och mässing med den höga kvaliteten som ni förväntar er från TRUMPF.

www.se.trumpf.com 
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VI HAR DET DU BEHÖVER!

www.secotools.com/se

IDAG FINNS FÖRETAG i Gnosjö som 
arbetar med skydd inom industrin, 
exempelvis det världsomspännande 
företaget Troax med huvudkontor i 
Hillerstorp.

– Ja, det stämde förut, många indu-
strier har varit hårt utsatta av arbets-
platsolyckor. Men nu vill jag påstå att 
man har tagit tag i detta, nästan överallt, 
i alla fall i Norden, säger Stefan Hen-
ningson som är företagets nordenchef.

FÖRETAGET UTVECKLAR och tillver-
kar nätväggar, maskinskydd och pa-
tenterade låsanordningar som säljs på 
25 marknader runt om i världen. Den 
globala marknaden uppskattas till 8-9 
miljarder kronor.

– Vi var tidigt inriktade på interna-
tionell expansion. Och vi har dessutom 
haft stora ägare bakom oss vilket också 
underlättat för oss att bli globala och 
komma ut i världen och marknadsföra 
oss, säger han.

Stefan Henningson blev anställd 
 redan 1978. Då fanns två personer 
på säljsidan, idag fi nns det fyrtiofem. 
Huvud delen av exporten går till euro-
peiska länder men försäljning sker även 
i Turkiet, USA, Sydkorea och Japan. 
Nästa stora exportområde är Kina.

TROAX GRUNDADES för 55 år sedan. 
– Gnosjöandan fi nns helt klart i 

företaget. Sedan är orten ett mycket 
välkänt varumärke även utomlands. 
Gnosjö förknippas med bra produkter, 
säger han.

Nyligen har företaget investerat 30 
miljoner i en produktionsanläggning för 
tillverkning av nätpaneler. Linjen startar 
med att råmaterialet matas in i form av 
stålrör om sex meter. Med hjälp av en ny 
klippteknik kapas och håltas rören som 
i slutfasen svetsas samman med nät. 
Svetsningen görs av fyra robotar. Därtill 
kommer tre robotar som lyfter och fl yttar 
panelerna under arbetets gång.

”Det är att man hjälper varandra 
och det innebär också en lojalitet 
mot arbets givaren. Finns det 
mycket att göra så ställer man 
upp och arbetar extra.”
STEFAN HENNINGSON, NORDENCHEF TROAX

Har man alla fi ngrar i behåll
har man inte ”jubbat”

Så säger man halvt på allvar och halvt på skämt. Och visst 
stämmer det att det fi nns en del som förlorat fi ngrar i 
arbetet vid maskinerna. Men 2011 har vi givetvis maximal 
säkerhet och arbetsskydd som gör svarvning och annat 
praktiskt jobb nästan lika säkert som kontorsarbete.

Gnosjöandan för mig:

I  G N O S J Ö

ll fi
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NORDIC 
GUSUM
BRASS

”Lyser det inte i fabrik-
erna på kvällen så är det 
lågkonjunktur.” 

KOM TILL GNOSJÖ
Gnosjö öppnar dörren till mässan Made in Gnosjö 26 maj!

Unga företagare från Gnosjö inviger mässan 
tillsammans med vår konferencier Staff an 
Lindeborg. Gnosjö har ett stort antal unga 

företagare, både de som driver verksamhet i 
Gnosjö och på andra platser i världen.

Så här såg det ut på Made in Gnosjö 2009.

CITATET ÄR TAGET direkt från Gnosjö och 
faktum är att det ligger en hel del sanning i 
det. Gnosjö fungerar ofta som en konjunktur-
barometer för svensk industri och just nu är 
tempot mycket högt igen efter krisen som pas-
serat. För fjärde gången arrangeras nu Made 
in Gnosjö-evenemanget där besökaren möter 
tillverkningsindustri och näringsliv i en myt-
omspunnen miljö. Man får träffa producenter 
inom en rad olika tillverkningstekniker som 
står sida vid sida på mässan och som även i 
vardagen ligger grannar med varandra. Gno-
sjöföretagen erbjuder ett unikt brett utbud av 
högteknologisk produktion som gör inköp 
enklare och bättre. En besökare på mässan 
kan dessutom göra studiebesök i den typ av 
produktion som intresserar och ta reda på vad 
som är myt och vad som är verklighet med 
den berömda Gnosjöandan.
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GNOSJÖINDIKATORN
Uppåt för Gnosjö 
– och för Sverige
Majoriteten av Gnosjö-
företagen är under-
leverantörer till stora 
delar av tillverknings-
industrin. Detta gör att 
Gnosjö också är en 
utmärkt temperatur-
mätare för ekonomin. 

Gnosjöindikatorn tas fram av Gnosjöandans Näringsliv och visar utvecklingen i 50 av de största industriföreta-
gen i Gnosjö under det senaste kvartalet (jämfört samma period året innan). Här visas resultatet för kvartal:
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Kort om 
mässan 
Industri- och näringslivsmässa som har funnits 
sedan 2005. Från början byggde Gnosjös före-
tag upp en egen mässa i stora tält som ringlade 
sig genom centrum. Idag är mässan beläget på 
Marieholms Bruk strax utanför Gnosjö. 
 
TID: Torsdagen den 26 maj kl. 09.00-17.00
Det är fri entré till mässan och ingen för-
handsregistrering är nödvändig. Läs mer på 
www.madeingnosjo.se.

UTSTÄLLARE: Cirka 100 företag från Gnosjös 
Närings liv och dess partners och leverantörer.

BESÖKARE: Inköpare, gäster, allmänhet, press 
från hela Skandinavien besöker mässan.

MÄSSFEST: Evenemanget avslutas med att ut-
ställare och gäster bjuds på en stor middag med 
underhållning på kvällen. I år under ledning av 
Staff an Lindeborg och med underhållning av 
Thomas Pettersson och livebandet Banditerna.

Made in Gnosjö avslutas alltid med en stor fest för över 
500 personer. Mat, dryck och underhållning som förra 
året leddes av Staff an Lindeborg. Genom åren har man 
fi lmat och intervjuat näringslivets toppar via länk och 
sänt direkt på middagen, man har haft besök av allt 
från Uno Svenningsson (också Made in Gnosjö) till mer 
internationella artister och man har bokstavligt talat 
haft Vilda Västern i lokalerna.

På Made in Gnosjö kan du göra studiebesök hos 
utställarna, direkt i produktionen. Mässans bilar 
tar dig till de företag du vill besöka.

99SS 9

EN MINUT FÖRE

Från början var det ett järnbruk, numera 
en gränslös arena för evenemang. Till 
våren står Marieholms Bruk återigen 
som värd för den återkommande Made in 
Gnosjö mässan den 26 maj. 

Marieholms Bruk startade redan 1836 och var 
järnbruk fram till 1940-talet. Under 1940-talet 
fi ck Marieholms Bruk nya ägare som lade om 
tillverkningen till produkter som låg mer i tiden, 
plastbåtar. En av Sveriges mest sålda segelbåtar 
kommer från Marieholms Bruk, IF-båten.

Sedan 2006 har Marieholms bruk arrangerat 
mässor, jubileum, fester och andra event. 

Ända sedan återinvigningen av den gamla fa-
briksklockan – som hade stått still i 25 år – har 
Marieholms bruk alltid legat lite före alla andra. 
En minut före. Det kallas ”Marieholms tid”.

– Marieholms Bruk kommer alltid, sedan dess 
ligga före resten av Europa och centrala delar av 
Afrika, säger ägaren och eldsjälen Jim Blom.

Läs mer på www.marieholmsbruk.se.

GNOSJÖANDAN ENLIGT 
UPPSLAGSVERKEN
”Den företagarvänliga anda som anses råda i 
Gnosjö och dess grannkommuner.”

NATIONAL ENCYKLOPEDIN

”Gnosjöandan är ett inslag i kulturen i regionen. 
Det har gjort regionen till ett framgångsrikt små-
företagarområde. I vidare bemärkelse används 
uttrycket om regioner kännetecknande av driftig-
het, småföretagande och informella nätverk, 
och ses då som motsats till områden färgade av 
bruksmentalitet.”

WIKIPEDIA

INDUSTRILOKALER 
DÄR TIDEN STANNAT
För Gnosjöbesökaren som vill veta mer om Gno-
sjös spännande industrialisering är en tur till 
industrimuséerna att rekommendera. Här fi nns 
Töllstorps industrimuseum, Hylténs industrimu-
seum och Gåröströms industrimuseum samt rui-
nerna efter masugn och bruksmiljö i Häryds bruk. 
Töllstorps, Hylténs och Gåröströms industri-
museer profi leras som levande museer, där vis-
ning av autentiska industrimiljöer och funger-
ande maskiner alltid ingår i besöket. 
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Sant är i alla fall att fl itens lampa fort farande lyser starkt i Gnosjö. Statistik från Ekonomi fakta 
visar att det i Gnosjö fi nns 25 procent fl er företag i förhållande till folk mängden, en betydligt lägre 

arbetslöshet och sjuk från varo jäm fört med genom snittet i landet.

– VI DRAR NER LUVAN och bara kör och man ger 
aldrig upp.

Så sammanfattar Jerry Lang sin arbetsdisciplin och 
strävan. Som egenföretagare och ensamföretagare är 
han på jobbet halv sju och går hem klockan fem, 
en vanlig dag. Dessutom sker obemannad produktion 
på kvällarna. Till jobbet är det bara några minuter när 
inställningar i maskinerna behövs göras.

Jerry Lang har specialiserat sig på en metod för 
skärande bearbetning, trådgnistning, och har sina 
kunder i huvudsak i regionen, exempelvis inom 
svarvindustrin. Bearbetningen innebär att man kör 
växelström genom en mässingtråd och när tråden 
kommer i kontakt med arbetsstycket uppstår en 
gnista, en gnisturladdning, som avverkar materialet. 

TRÅDGNISTARN I GNOSJÖ är en underleverantör 
till verkstadsindustrin och är för Gnosjö en typisk 
så kallad avknoppning. Jerry Lang var under många 

Alla har eget företag

”Vi hjälper 
varandra.”
ANNETTE SEGER, 
GNOSJÖ MASSAGE

år anställd på ett annat företag men viljan att stå på 
egna ben var stor och han startade eget.

– Kan en göra något kan en annan. Man vill klara 
sig själv och ha frihet, även om det krävs mycket 
arbete, säger han.

Men företagarna i Gnosjö är långt ifrån solitärer 
som klarar sig på egen hand. Många av företagen i 

trakten är starkt beroende av varandra som kunder 
och leverantörer. Det goda samarbetet mellan företa-
gen i kommunen anses också av många vara kärnan 
i det som kallas gnosjöandan.

ANNETTE SEGER behöver aldrig annonsera efter 
kunder, hon har sitt nätverk. Det räcker med att göra 
ett bra arbete så vet snart halva bygden att hon star-
tat Gnosjö Massage.

– Jag arbetade inom industrin tidigare men ville 
göra något helt annat och började utbilda mig till 
massör vid sidan av. Det är ingen dans på rosor men 
jag trivs jättebra, säger hon.

Annette Seger blev egen först vid 42 års ålder. Men 
företagandet fi nns i blodet, föräldrarna drev var sitt 
eget företag och hennes make driver en mekanisk 
verkstad.

– Det var egentligen inget stort steg att ta. Före-
tagandet känns helt naturligt, säger hon.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Gnosjöandans Näringsliv

I  G N O S J Ö

Gnosjö andan 
för mig:

VI HAR SÅLT LÖSNINGAR TILL INDUSTRIN SEDAN 1912.

SKÄRANDE BEARBETNING
Gnosjöregionens enorma koncentration av tillverkning 
inom skärande bearbetning i kombination med några 
av Europas främsta leverantörer har gjort oss nästan 
oslagbara på att sälja lösningar till skärande företag. 
Vi har idag lösningar ner till invändig bearbetning på 
Ø 0,2mm

FÄSTTEKNIK PÅ FRAMMARSCH!
Det är smått otroligt vad man kan göra med tejp!
Med modern fästteknik kan du tejpa alltifrån husfasa-

idag många gånger tejpning och limning en snabbare 
och billigare lösning än de traditionella metoderna 
som svetsning och nitning. Nu erbjuder vi dessutom 
bearbetning i egen produktion till de tejpdimensioner 
som önskas.

KLIMATSMART ENERGIBESPARING
Visste du att vi kan sänka energikostnaden med upp 

kompressor? Klimatsmart så att det räcker och blir över. 
Just nu gör vi mätningar av energiförbrukningen i våra 

både energi och pengar.

Redan 1912 var O.A. Göhlin en visionernas man. Men att hans 

tillverkningsindustrin i hela Gnosjöregionen och delar av Väster-
götland, det anande han nog inte.
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S K R U V S P E C I A L I S T E N

Sveriges bredaste 
trallskruvssortiment

Läs mer på www.heco.se

Rostfri A4

Rostfri A2

Protect 4

Heco Topix Decking

Våra rostfria trallskruvar är enkla att 
montera och är anpassade för att tåla
höga belastningar och tuffa miljöer. 
                Vi har Sveriges mest sålda
                         trallskruv och alla 
                                skruvar håller minst 
                                       korrosivitets-
                                           klass C4. 

FORMSPRUTNING
Vår specialité TPE

Maskinkapacitet: upp till 430 ton

Österskog 330 33 Hillerstorp

Välkommen t
ill

BILFESTIVAL
21–22 MAJ, MARIEHOLMS BRUK, GNOSJÖ

Bilträff och bilutställning – nya och gamla 
bilar i en mycket vacker miljö. Grillparty, 
fest och show på kvällen med live-
uppträde. Bilmarknad, bilauktion, roliga 
bil aktiviteter, renovering, styling, fotogra-
fering, köp- och säljtips, värdering, älgtest 
med mera. Redaktionen på plats, snacka 
om nya och gamla bilar, sparka däck och få 
tips. Camping på området. 

Mer information: www.teknikensvarld.se/live

Leba är byggt för flexibilitet. Med flest färger i lager och en effektiv produktion är

vi redo för alla jobb, och våra nio pulverlackeringslinjer gör att vi har betydande

resurser för krävande produktioner. Enkelt och kostnadseffektivt!

Möjligheternas lackeringsföretag

AKTIEBOLAGET LEBA INDUSTRISERVICE | Storågatan 10, 330 33 Hillerstorp | www.leba.se

Specialmaskiner
Automation Robot

Vi konstruerar och tillverkar 
Er produktionsutrustning

Evert Nilssons 
Metallfabrik AB
Tillverkning av butiks inredning 
infoställ även legotillverkning

Tel 0370-22235 • Fax 0370-26484
www.evertnilssons.se



ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Gnosjöandans Näringsliv ANNONS12

26/5Program
      Mässan är öppen.       
Besök våra utställare från Gnosjös industri och näringsliv 
samt några av deras partners och leverantörer. Åk på stu-
diebesök till de utställare vars verksamhet intresserar 
dig mest. Ät lunch tillsammans med en äkta
Gnosjöentreprenör. Upplev Marieholms Bruk.

18.00 Mässfesten startar
Välkomstdrink. Middag under ledning av Staffan Linde-
borg. Underhållning med Tomas Pettersson. Kvällen 
fortsätter med musik och mingel till Banditerna. 
Mässfesten bjuder vi på! 
(OBS! Gäller inbjudna gäster, antalet platser är begränsade. Först till kvarn gäller.)

09.00 - 17.00

läs mer om mässan och hur du 
hittar hit på www.madeingnosjo.se

Möjligheternas Mötesplats
För stora och små möten

www.isaberg.se

Isaberg Konferens & Event
Isaberg Restaurang AB · 0370-33 97 58

9000
KVADRATMETER AV MÖJLIGHETER

Plötsligt är du i Marieholm. Du har passerat det världsberöm-
da Gnosjö  för några minuter sedan, bara sett granskog den 
senaste kilometern och nu är du framme. I Marieholm finns 
350 invånare och en av Sveriges största och mest gränslösa 
arenor för evenemang. Ett järnbruk som blev båtfabrik som 
blev 9000 kvadratmeter av möjligheter.

Det är en upplevelse i sig.

Mässan Made in Gnosjö 
26 maj går av stapeln  
i våra anrika hallar!

läs mer och boka på
www.marieholmsbruk.se




