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Inledning 
 
Detta är en första kartläggning av kulturlivet i Jönköpings län.  
Att göra en sådan rymmer ett antal problem. Viktigast: vad skall egentligen kartläggas? Ordet 
kultur är ett vitt begrepp med flera definitioner. Att odla, en populär formulering; kultur till 
skillnad mot natur. Runt om i länet möter vi idag skyltar som förkunnar regional matkultur. 
Ostkaka, isterband och vad nu småländskt man kan finna. För drygt 100 år sedan stod ett 
annat begrepp i centrum, inte minst i vårt län: mosskultur. Det handlade om att odla upp 
myrmark. Två exempel på hur ordet kultur kan användas.  
 
Denna kartläggning siktar in sig på kultur i estetisk och bildande mening, enligt de kategorier 
som Statens kulturråd utgår från:  
 

1. Professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. Museiverksamhet 
3. Konst- och kulturfrämjande verksamhet 
4. Regional arkivverksamhet 
5. Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga, samt 
6. Främjande av hemslöjdsverksamhet 

Den statliga kulturpolitiken håller på att stöpas om. Regionerna får i framtiden uppdraget att 
förmedla statliga bidrag till institutioner och andra. Begreppet koffertmodell har myntats. Se 
vidare den regionala kulturplanen! Kartläggningen är ett led i arbetet med detta dokument. 

Dokumentet rymmer två huvuddelar: 

Dels en beskrivning av kulturverksamhet på regional nivå driven, eller till stor utsträckning 
finansierad, av Landstinget i Jönköpings län. Vad som inte ryms här är till exempel kulturell 
verksamhet driven av ideella organisationer på distriktsnivå. Inte heller är kulturprojekt 
delfinansierade av Regionförbundet eller Länsstyrelsen upptagna. 

Dels kulturverksamhet i länets 13 kommuner. Fokus ligger på den kulturverksamhet som 
finns i kommunerna, eller som får kommunala bidrag. Till hjälp har tagits företrädare för 
kommunernas kulturliv, inte sällan kommunens kulturchef eller motsvarande. Detta val är 
självklart – störst kunskap om den kommunala kulturverksamheten finns just där. De sex 
kulturpolitiska områden, som nämns ovan, återkommer, lätt omformulerade, som rubriker i 
sammanställningen.  

Med den avgränsning som gjorts uppstår också problem. Vad är med och vad är inte med i 
kartläggningen på kommunnivå? Vad behandlas mer summariskt?  Detta är – som redan 
noterats – just en inledning till en kartläggning. Kompletteringar behöver göras. Några 
exempel:  

• Utbildningssektorn. Är i allmänhet inte del av kulturverksamheten. Folkbildningen – 
folkhögskolor och studieförbund – är undantag som vi återkommer till nedan. 
Förskolor, grundskolor och gymnasier är det vanligtvis inte, det vill säga en del av det 
traditionella kulturområdet. Skolbiblioteken hamnar därmed i stort utanför 
kartläggningen. De för kulturen viktiga musik- och kulturskolorna berörs, men relativt 
översiktligt. Samma sak gäller de estetiska programmen i gymnasieskolan. Högskolan 
i Jönköping, med kurser i allt från ljusdesign till kriminallitteratur och med öppna 
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föreläsningar i vitt skilda ämnen, nämns också., men inte särskilt djuplodande. Inte för 
att den skulle vara oviktig – tvärtom – utan för att gränser har dragits och för att 
företrädare för utbildningssektorn i länet primärt inte fått frågan.  

 
• Fritidssektorn. Gränsen mellan kultur- och fritidsverksamhet är inte sällan hårfin. I 

flertalet av länets kommuner är det också en och samma förvaltning som ansvarar för 
verksamheterna. I ett par är verksamheterna skilda åt. Sportdans och rollspel är två 
exempel där kultur och fritid flyter samman. Exemplen kan göras många.  
 

• Den religiösa sfären. Svenska kyrkan är en stor kulturbärare i länet, både i kraft av 
sina byggnader – se nedan! – och genom sin verksamhet med ett stort utbud av 
konserter, utställningar och föreläsningar. Frikyrkligheten är av tradition unikt stark i 
vårt län. Med sina många tusen aktiva medlemmar i länet – framförallt i 
Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och dåvarande Svenska Missionskyrkan – 
utgör frikyrkorna en stark kulturell kraft. Den kyrkliga konsertverksamheten lyfts dock 
fram av vissa kommuner. Någon heltäckande bild av kulturverksamheten i kyrkor och 
samfund i länet ges dock knappast.  

 
• Massmedier. Tidningsmarknaden i länet domineras helt av Herencokoncernens 

tidningar: Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter samt Smålands-Tidningen med två 
avläggare. Genom att skildra och vara en arena för debatt är – och bör den! – den 
lokala pressen vara en viktig kulturell spelare. Ibland anordnar massmedieföretagen 
själva kulturarrangemang. Allsångskvällarna i Gränna hamn, sända över hela riket, 
med Sveriges Radio som en av arrangörerna är ett exempel. Genom en stiftelse knuten 
till koncernen har Herenco bidragit till olika kultursatsningar, bland annat Vandalorum 
i Värnamo. Via olika sociala medier, som bloggar på internet, sprids också kultur.  

 
• Kommersiell verksamhet. På länets krogar till exempel är musikframträdanden 

vanliga. Viss galleriverksamhet bedrivs i privat regi. Det gamla 
landshövdingeresidenset Gunillaberg, vid Bottnaryd, har sedan 2009 förvandlats till ett 
trädgårds- och kulturcentrum med besökare från såväl stora delar av landet som 
utlandet. Även detta drivs helt privat. Westernanläggningen High Chaparall utanför 
Hillerstorp kan – med litet god vilja – sägas vara ytterligare ett exempel. Till listan kan 
också läggas resultat av länets väl kända entreprenörs- och småföretagaranda. 
Laminostolen från Vaggeryd kan tjäna som ett – av många – exempel på detta. Liksom 
den växande så kallade kreativa sektorn med reklambyråer och så vidare.  

 
• Vårdsektorn och den sociala sektorn rymmer också kultur – till exempel för äldre 

och andra som bor på institutioner. Sjukhusbiblioteken är ytterligare ett exempel.  

 
• Kulturarvet. Nämns utförligt av en del kommuner. Ändå finns flera exempel som inte 

är med, kanske för att statliga aktörer här är viktiga i flera fall. Ruiner som 
Visingsborg, Brahehälla och Eksjöhovgård samt industrimiljöer som Marieholm och 
Tändsticksområdet i Jönköping är exempel. Andra fornlämningar likaså. Inte heller 
kyrkobyggnader, både medeltida som Njudungskyrkorna, och moderna, som de i 
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Ekenässjön och på Österängen, behandlas närmare. Samma sak gäller 
frikyrkoväckelsens rika utbud av missionshus och kapell i vårt län.  

Av överskådlighetsskäl är enkätsvaren sammanfattade. Några områden är helt utlyfta och 
redovisas här: 

• Hembygdsrörelsen, som är väl representerad över hela länet; totalt finns ett 130-tal 
hembygdsföreningar, i princip i alla socknar och i flertalet av de gamla städerna. 
Sammanlagt har Jönköpings läns hembygdsförbund över 25 000 medlemmar. En 
betydande kulturell kraft i länet med sina hembygdsgårdar och återkommande 
arrangemang. 

 
• Studieförbunden – Arbetarnas bildningsförbund/ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, 

Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet/ NBV, Sensus, 
Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda samt Studieförbundet Vuxenskolan – som 
också utgör viktiga kulturella aktörer. Dels genom den omfattande 
studiecirkelverksamheten som bedrivs, dels genom att i egen regi och tillsammans 
med andra ordna olika kulturarrangemang. Denna verksamhet är inte nedbruten under 
respektive rubrik i kartläggningen, i princip kan studieförbunden här nämnas vid varje 
punkt. Studieförbunden är också involverade i andra kulturprojekt. Med ett par 
undantag har samtliga förbund någon form av verksamhet i alla länets kommuner.  

 
• Folkhögskolorna. I länet finns en rad folkhögskolor. De drivs av både folkrörelser 

(bland annat har ett antal frikyrkliga huvudmän) och Landstinget och är geografiskt 
spridda över hela länet. Den kulturella profilen är tydligt hos flera av dem; musik, bild 
och form samt skrivande är exempel på detta.  

 
• Samarbete inom kulturområdet. I princip alla kommuner är involverade i 

samarbeten av olika slag. På länsbas är biblioteksområdet ett exempel. Flera 
kommuner redovisar samarbeten med vänorter i andra – framförallt nordiska – länder. 
Samarbeten sker inom kommunerna med andra förvaltningar och intressenter. 
Särskilda barnkulturgrupper finns till exempel. Även inom länet samarbetas det, till 
exempel har kommunerna på Höglandet och i Östbo/Västbo ett utvecklat samarbete på 
olika områden. Eksjö kommun lyfter fram samarbetet med två andra trästäder, Nora 
och Hjo. Inom ramen för Dansnät Sverige har Jönköpings kommun ett aktivt 
samarbete på dansområdet. Kulturutbyte med Kina förekommer också på ett par håll.  

Enskilda föreningar på kulturområdet är väl – om långt ifrån fullständigt – redovisade. Vad 
som sällan förekommer är en redovisning av kulturverksamhet inom de många, så kallade, 
invandrarföreningar som finns i länet. Enskilda personnamn på till exempel konstnärer, 
musiker och författare har inte tagits med.   

Utgifterna för den kulturkommunala verksamheten är fördelade enligt Statistiska 
centralbyråns principer. 

En framtida kulturkartläggning, för att fördjupa den som nu gjorts, skulle förslagsvis kunna 
bygga på kvalitativa metoder – som djupintervjuer – och för att på så sätt upptäcka och 
beskriva olika kulturområdens styrkor, framväxt och struktur.  
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Enkätmaterialet har sammanställts och bearbetats av kulturkommunikatör Lina Ydrefelt. 
Frilansjournalist Erik Lindfelt har svarat för en slutlig textredigering samt för denna 
inledning.  

Till sist ett stort tack till er alla som besvarat den enkät som legat till grund för denna 
kartläggning. 

Jönköping i september 2011 

Jörgen Lindvall 

Kulturchef, Landstinget i Jönköpings län 
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Jönköpings län – regional kulturverksamhet 
 
Landstingets kulturutgifter 

 
Smålands Musik och Teater 
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar förutom musik-, teater- och 
musikteaterproduktioner även dansproduktioner. Goda förutsättningar finns för att skapa nya 
och bredare kontaktytor med publiken. Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och 
engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för skilda smakriktningar. Ökad 
samverkan inom och utom länet med andra arrangörer och teatrar ska eftersträvas, för att 
minska produktionskostnader och för att kunna erbjuda breda uppsättningar.  
 
Ett varierat musikutbud för en bred publik ska erbjudas. Musik ska framföras med en hög 
grad av professionalism med hel- och deltidstidsengagerade musiker. Samverkan i olika 
former med amatörteatergrupper och amatörmusiker ska vara ett naturligt inslag i 
verksamheten och skapar förutsättning för nya mötesplatser och ny publik. En bärande del av 
Smålands Musik och Teaters verksamhet är att bredda intresset och engagemanget för 
kulturen, genom samverkan med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med 
flera. 
 
Under november månad 2011 kommer det nya Kulturhuset Spira att invigas. 
Kulturhuset Spira ska vara en resurs för hela regionen. 
 
Jönköpings läns museum 
Landstinget är, tillsammans med Jönköpings kommun och Jönköpings läns 
Hembygdsförbund, stiftare av Jönköpings läns museum. Landstinget ansvarar för 
verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler. 
 
Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta 
aktiv del av sin historia, nutid och framtid. 

 

28 866

89 950 

2 095 

REGIONALT FÖRDELAT STATLIGT BIDRAG 
REGIONALT VERKSAMHETSANSLAG 
ÖVRIGA REGIONALA BIDRAG 

Beloppen  gäller budget 2011 och  är i Tkr   



  6(46) 

  

 
Övergripande mål är att: 
 

• dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och kulturmiljöer samt på 
olika sätt göra detta tillgängligt för allmänheten 

• samla, vårda och visa äldre och samtida konst 
• vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men också en 

mötesplats för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning – tillgänglig för alla. 
 
Genom verksamheten ska Stiftelsen Jönköpings läns museum främja de demokratiska värdena 
och en fri debatt. 
 
Med dessa uppgifter som bas pågår en positiv profilförstärkning av museets verksamhet. Ett 
mer uppsökande publikt arbete liksom engagemang i nutidsrelaterade frågor som nya 
stadsbyggnadsvisioners påverkan på vår kulturmiljö är goda exempel på profilering. 
Tillgängligheten till museets samlingar och verksamheter ska särskilt uppmärksammas.  
 
Länsbibliotek Jönköping  
Länsbiblioteket ska medverka till att bibliotekens utbud och service upplevs som omistliga i 
samtidens och framtidens samhälle. 

Länsbiblioteket ska med utgångspunkt från varje biblioteks utvecklingspotential vara en 
drivande och kreativ medaktör i utvecklingen av biblioteken i länet. 

Länsbibliotek Jönköping driver projekt- och utvecklingsarbete i syfte att stödja och medverka 
till utveckling av biblioteksverksamheten i länet så att alla invånare kan erbjudas likvärdig 
tillgång till information och litteratur och att stärka bibliotekens roll i det demokratiska 
samhället. 

Kompetensutveckling, kompletterande medieförsörjning, omvärldsbevakning, information 
och rådgivning är andra arbetsområden. Verksamheten sker främst i samarbete med 
folkbiblioteken i länet, andra regionala verksamheter och på nationell nivå i samverkan med 
övriga läns/regionbibliotek. 

Länsbibliotek Jönköping ansvarar för utgivningen av Jönköpings läns taltidning. 

En regional plan för utveckling och förnyelse av biblioteksverksamheten finns antagen. 

Övrig kulturverksamhet – Landstingets kulturenhet 
Landstinget ska stödja verksamhet som främjar kulturell mångfald och konstnärligt skapande, 
eftersom det formar ett attraktivt län. Stödet kan vara i form av bidrag till föreningar och 
organisationer eller ekonomiskt stöd och engagemang vid kulturaktiviteter. Landstingets egen 
verksamhet inom dans, film, bild och form, hemslöjd samt andra kulturaktiviteter är också 
viktig i detta sammanhang. . 
 
Kulturenheten inom Landstinget organiserar utvecklarna inom dans, film, hemslöjd och bild 
och form. Dessa verksamheter ska arbeta för att öka kunskapen och intresset inom respektive 
kultur- och konstområde. Tyngdpunkten i deras arbete är riktad till barn och ungdomar. De 
arbetar även för att stimulera skapande genom föreställningar, föreläsningar, kurser och 
utställningar. 
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Den konstnärliga utsmyckningen av Landstingets lokaler finns där för att ge stimulerande 
miljöer för besökare och medarbetare. Landstingets konstinköp stödjer dessutom konstens 
utveckling och ger arbetstillfällen för konstnärer. 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
Folkrörelser och övrigt föreningsliv i Jönköpings län har en mer än hundraårig historia, som 
kan studeras i protokoll och andra handlingar. Folkrörelsearkivet är en ideell förening, vars 
medlemmar består av läns- och distriktsorganisationer samt länets kulturnämnder. 
 
Huvuduppgifterna är att: 
 

• samla och förvara handlingar, trycksaker, bilder och föremål från länets föreningar 
• inventera föreningsarkiv i länet 
• stimulera forskning om länets föreningshistoria 
• ge råd i arkivfrågor till länets organisationer 

 
En viktig del är att informera allmänhet, föreningar och skolor om möjligheten att använda 
arkivet. Verksamheten finansieras genom statliga anslag, bidrag från Landstinget och länets 
kommuner samt av medlemsavgifter. 
 
Andra organisationer 
Landstingsanslag kan även lämnas till andra organisationer än de som redovisats. 
Förutsättningen är att de bedriver regional verksamhet inom kulturområdet och att denna inte 
kan inordnas i annan bidragsordning. 
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Aneby kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

 och visioner 
 
Aneby har ingen specifik kulturplan, men planerar att ta fram ett sådant styrdokument under 
kommande år.  

Prioriterade grupper 
Aneby har inga prioriterade grupper angivna för sin kulturverksamhet. 

Karaktäriserar kommunens kulturliv  
Förutom folkbiblioteksverksamheten och musikskolan bärs kulturen i Aneby i mångt och 
mycket av ideella krafter i kommunen.  

Dans 
Dans är inte väletablerat i någon form i Aneby. Det finns ingen kommunal dansverksamhet 
eller förening särskilt inriktad på dans.  

Teater 
Teatern existerar i Aneby som en del av föreningslivet men ingen aktör har teater som sitt 
verksamhetsmål. Med jämna mellanrum sätter man upp amatörföreställningar hos 
bygdegårdsföreningar, samhällsföreningar och byalag. 

Musik 
Musik är den konstform som Aneby är särskilt aktiv i att stödja. Detta gör man genom den 
kommunala musikskolan. I musikskolan ingår även 
 

• Pastellerna, vuxenkör 
• Aneby kammarorkester 
• Aneby Symphonic Band 
• Vocal Voices 

 
 
Dessutom gör högstadiet vid varje vårterminsavslutning en cabaret som engagerar alla elever i 
årskurs åtta och nio.  
 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

195
216

1 849

2 171

Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamhet, övrigt

Bibliotek

Musikskola, kulturskola 
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Aneby Jazzklubb bedriver en synnerligen god och omfattande verksamhet.  
 
Kyrkorna bedriver även omfattande musikverksamhet.  

Bild och form 
Aneby kommun har ingen konsthall men använder en del av musikskolans samt bibliotekets 
lokaler för utställningsverksamhet. Man har också ett galleri. 
 
Följande bild- och formföreningar är aktiva i kommunen: 
 

• Aneby Konstförening 
• Galleri Eket 
• Idelunds salonger 
• Rotgalleriet 

Film 
Kommunen har en biograf och konserthusföreningen i kommunen arrangerar filmvisningar. 

Hemslöjd 
Aneby har ingen kommunal aktivitet inom hemslöjdsområdet. Dock är många av de olika 
kulturföreningarna aktiva med hemslöjd. 

Arkiv 
Förutom lagstadgat kommunalt arkiv finns ingen särskild arkivverksamhet i kommunen 
redovisad. 

Bibliotek 
I Aneby finns ett folkbibliotek. Biblioteksplan är upprättad. 
 
Museer 
En rad museer – många ideellt drivna – finns i kommunen: 

• Kulturreservatet Åsens by 
• Björkenäs mopedmuseum  
• Bodaskogs affärs- och postmuseum  
• Gammelstugan i Kieryd  
• Nobynäs säteri 
• Stjärneborgs museum och pyramid  
• Åttingens Jordbruksmuseum 

Skrivande och författare 
Ett par författare är verksamma i kommunen.  

Invånarantal halvår 2011 
6 401. Aneby är länets minsta kommun.  
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Eksjö kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Kulturmål och visioner 
Eksjö beskriver i sina kulturmål och visioner att kulturen hör samman med val av bostadsort 
och kvalitet på boendet i kommunen för olika grupper. En viktig del är att upprätthålla och 
utveckla kunskapen, bevara, vårda och tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet.  

Prioriterade grupper 
Eksjö kommun vill på kulturområdet ge barn och ungdomar tillgång till kultur. Föreningslivet 
lyfts särskilt fram. Liksom ”attraktiva mötesplatser till gagn för generationsmöten och 
kulturöverskridande gemenskap”.  

Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Trästaden Eksjös unika kulturvärden lyfts särskilt fram. Föreningslivet, museerna, 
folkbiblioteken samt kulturskolan nämns också särskilt.  

Dans 
Dansklasser finns inom kulturskolan. Fritidsgården Spelverket upplåter lokaler till ungdomar 
som själv ägnar sig åt dans. Det finns ett stort dansintresse bland framför allt unga flickor, 
som efterfrågar ett dansutbud. Två folkdansföreningar finns.  

Teater  
I Eksjö finns ett rikt amatörteaterutbud som får kommunalt stöd. 
 
Teateraktörer i kommunen är:  
 

• Eksjö Teaterförening   
• KulturEken  
• Eksjörevyn  
• Engströmspelen i Hult  
• Föreningen Eldsjälar  
• Mariannelunds Amatörteatersällskap 

 
Kulturskolan har teaterkurser.   

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

188 

5 727

6 238 

4 172 

Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamhet, övrigt

Bibliotek

Musikskola, kulturskola
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Musik  
Under sommaren erbjuder kommunen musikarrangemang på museigården. Kulturskolan 
bedriver undervisning inom musik.  
 
Övriga redovisade:  
  

• Eksjö Samklang  
• Dragspelsklubben Knekten  
• Eksjö musikkår  
• Bohemia Big Band 
• Dragspelsorkestern Old Beginners 
• Eksjö Live Performance  
• Föreningen Fiesta Eksjö  
• Hemvärnets Musikkår  
• Kulturskolans Blåsorkesterförening 
• Föreningen Eksjö Tattoo 

 

Bild och form 
Kommunen bedriver utställningsverksamhet i Eksjö museums regi. Museet har två 
utställningshallar. I kommunen finns också Kulturakademin och Stationskoperativ M, båda i 
Mariannelund som är en mycket aktiv arrangörsförening. Eksjö konstförening har 
utställnings- och programverksamhet. 
 
I kommunen finns ett antal fria konstutövare. 
 
Trots att inga fasta gallerier finns så bedrivs galleriverksamhet oregelbundet och i mindre 
skala.  
 

Film 
Inom bland annat Kulturskolan finns arbete med film. Kommunen äger de byggnader i vilken 
biografverksamhet bedrivs av Metropol Eksjö biografförening. 
 
Även i Mariannelund visas film. Bioverksamheten där drivs av Videvox Biograf Service i 
lokaler som tillhandahålls av kommunen. Genom projektet Barnfilmbyn – ett småländskt 
centrum för berättarkonst inom rörliga bilder med utgångspunkt från Astrid Lindgrens verk, 
läggs grunden för ett framtida kunskapscentrum inom barnfilm. Det långsiktiga målet är att 
samarbeta länsöverskridande och kommunöverskridande för att skapa förutsättningar för 
barnfilmproduktion. 
 
Mest profilerad är dock kommunen genom det arbete med animerad film som bedrivs.  
Gymnasieskolan arbetar aktivt med animation och tar in elever från hela Sverige.  
Föreningen Eksjö Animation producerar animerad film och genomför vart annat år Eksjö 
Animation Festival. Kommunen har en högskoleutbildning, Interaktiva akademin, som 
utbildar i 3D-animation och digital animation. 

Eksjö kommun inbjuder också unga mellan 13 och 18 år att engagera sig i film. Detta gör man 
genom att erbjuda möjlighet att göra egna filmer, redigera och analysera film.  
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Hemslöjd 
Eksjö museum visar ibland hemslöjd och bedriver pedagogisk verksamhet inom området. 
Museet driver också en julmarknad där det endast säljs lokalt/regionalt producerat hantverk. 
 
Eksjöslöjdarna organiserar lokala slöjdare och bedriver under sommaren försäljning i den 
gamla kaffestugan i Järnvägsparken i Eksjö. 
 
Arkiv 
Eksjö museum har bland annat en omfattande samling av Engströmiana. Bland 
hembygdsföreningarna finns också mindre arkiv eller samlingar av olika slag. 

Bibliotek 
Fyra folkbibliotek finns i kommunen, varav tre filialer. Ett av dessa – Bruzaholms bibliotek är 
inte kommunalt drivet, utan underhålls och sköts ideellt av samhällsföreningen där. 
Bokbussverksamhet finns. Kommunen har ingen biblioteksplan, men planerar att skriva en.  

Museer 
Eksjö museum – med egna samlingar, utställningsverksamhet samt publik och pedagogisk 
verksamhet – drivs kommunalt. 
 
I Eksjö finns också Aschanska gården som drivs gemensamt av Jönköpings läns museum och 
Eksjö kommun. 
 
Fristående museer i kommunen är:  
 

• Engströmgården i Hult 
• Fornminnesgården i Eksjö 
• Julles mekaniska i Mariannelund  
• Bruzaholms bruksmuseum   
• Ingatorps lantbruksmuseum 
• Jaktvårdsmuseet i Skedhult 
• Radio-Pelles museum i Mariannelund

 
Även några hembygdsgårdar, som Mariannelund och Ingatorp, arbetar med museiverksamhet. 

Skrivande och författare 
Från Eksjö leds föreningen Skrivarnätverk Småland. Eksjö Bokhandel drivs av en ekonomisk 
förening och är en ”traditionell bokhandel”. De driver även bokcirklar. Flera författare finns i 
bygden.  

Festivaler och andra större arrangemang 
Förutom redan nämnda Eksjö Animation Festival och Eksjö julmarknad, finns också följande 
kulturfestivaler i kommunen: 
 

• Eksjö Stadsfest 
• Eksjö Tattoo 
 

Invånarantal halvår 2011 
16 303  
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Gislaveds kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Gislaveds kommun har ett kulturpolitiskt program som omfattar alla kulturområden som 
kulturnämnden ansvarar över.  
 
Det övergripande kulturmålet formuleras: ”Gislaveds kommun ska planera för en livsmiljö 
som ger bästa möjliga jordmån för kreativitet och eget skapande. Kulturens främsta syfte är 
att ge upplevelser, ökad bildningsnivå och hög livskvalitet.” 

Prioriterade grupper 
Kommunen skriver att ”kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för alla människor, 
oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion, boendeform och ekonomisk 
situation, att delta inom alla kulturens områden och i utvecklingen av ett mångkulturellt 
samhälle”. 

Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Viktigt för bygden är de många aktiva kultur- och musikföreningarna.  

Dans 
I Gislaved finns en välutvecklad dansstudio. Kulturförvaltningen är huvudman och bedriver 
dansgrupper i street-, show-, jazzdans, balett, dansmix och breakdance för unga från sju år.  
 
Gislaved har varit värdkommun för FUSE och då haft tätt samarbete med Landstingets 
danskonsulent.  
 
Andra dansarrangörer i kommunen är olika föreningar, följande är redovisade:  
 

• Finnveden Square Dance 
• Gislaveds Gammaldansförening 
• Västbo Sportdansklubb 
• Linedance 
• Gislaved Drum & Drill corps 
• Sällskapet Gammeldansens Vänner 

 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

770 
5 023

14 786

13 965 Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamhet, övrigt

Bibliotek

Musikskola, kulturskola
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Utöver dessa har ett antal så kallade invandrarföreningar dans som en del av sin verksamhet. 

Teater 
Kulturförvaltningen är huvudman för Teaterverkstan som vänder sig till unga mellan 7 – 20 
år. 
 
För att nå ut med barnteater har kulturförvaltningen ett etablerat samarbete med skolan där 
man erbjuder ett professionellt utbud. 
  
Teatern lever som kulturform även genom flera ideella föreningar i kommunen: 
 

• Anderstorps teaterförening 
• Ölmestad Reftele amatörteaterförening 
• Teaterstöparna 
• Burseryds Revyförening 
• Gislaved-Värnamo Teaterförening  

 
Flera stora teaterprojekt har genomförts i kommunen under 00-talet i samarbete mellan 
kommunen, amatörteaterföreningar och Smålands Musik och Teater. 

Musik 
Gislaved har en kommunal musikskola som under lång tid varit känd utanför kommunens 
gränser. Man har även ett levande musikliv genom estetprogrammet. Ungdomens kulturhus 
kompletterar övrig musikverksamhet genom att erbjuda replokaler till musikgrupper samt 
arrangera konserter och kurser. 
 
Gislaveds orkesterförening samverkar med kommunen samt Smålands Musik och Teater 
genom en pågående konsertverksamhet i kommunen.  
 
I kommunen finns en rad musikföreningar. Kommunen har kontakt med följande: 
 

• Anderstorps brassband 
• Anderstorps manskör 
• Gislaveds Drum & Drill Corps 
• Västbo musikkår 
• Gislaveds musikkår 
• Gislaveds kammarkör 
• Gislaveds manskör 
• Gislaveds frikyrkoförsamlings 

musikkår 
• Gislaveds orkesterförening 
• Gislaveds storband 
• Sunkträsket 
• Ukulele uktetten  
• Westbo Jazz and Blues 
• Gislaveds gospelkör 
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Utöver dessa finns det ett stort antal rock- och popband.   
 
Gisleparken är en stor aktör inom musikområdet. Man erbjuder större arrangemang med ett 
brett utbud av artister. 

Bild och form 
Centralt i Gislaved finns Kulturhuset Borgen som har utställningar, föreläsningar och 
workshops. Denna byggnad har professionell verksamhet och utgör därigenom en viktig 
resurs som konsthall med mera eftersom man inte har några gallerier. I övrigt har man tillgång 
till biblioteket för bild- och formarrangemang. 
 
I kommunen finns också en konstförening samt en stor grupp fritidskonstnärer. Ett fåtal är 
yrkesverksamma inom området. 

Film 
Gislaved har en filmstudio som har egen filmvisning. Kommunen är även ansvarig för 
filmvisning för barn på biblioteket. På skolorna förekommer filmvisning, bland annat på 
Sörgårdsskolan som har en väl etablerad skolbioverksamhet. 
 
Kommunen har tre biografer – i Gislaveds folkets hus, i Anderstorps folkets hus samt i 
Torghuset i Smålandsstenar.  

Hemslöjd 
Gislaved arbetar inte från kommunens sida med aktiviteter inom hemslöjden. 
I kommunen finns föreningen Gislaveds Slöjdare.  

Arkiv 
Kommunarkivet upplåter utrymme till föreningsarkiv i de fall de inte har tillgång till eget 
arkivutrymme. Utöver kommunens verksamhet har ett par hembygdsföreningar arkiv. Arkiv 
finns även i Gislaveds industrimuseum. 

Bibliotek 
I kommunen finns åtta folkbibliotek, varav sex filialer och en bokbuss. Kommunen har i 
dagsläget ingen biblioteksplan men har startat arbetet med att ta fram en. 

Museer 
Kommunen äger två museer, dock drivna av ideella aktörer som svarar för skötsel och 
löpande verksamhet. Dessa är Törås industrimuseum och Ölmestad museum.  
 
Även följande museer finns i kommunen och drivs av föreningar eller enskilda: 
 

• Gislaveds industrimuseum 
• Ryds lantbruksmuseum 
• Linders industrimuseum 

Skrivande och författare 
Sju olika författare redovisas som verksamma i bygden. I kommunen är också bokförlaget 
Isaberg beläget. 
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Festivaler och större arrangemang 
I kommunen genomförs varje år Gisledagarna samt nationaldagsfirande i Anderstorp.  
 
Invånarantal halvår 2011 
29 057 
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Gnosjö kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Kommunen har ingen separat kulturplan. Man har dock mål för kulturen vilka är definierade i 
kommunens biblioteksplan, samt redovisar vissa målsättningar för kulturverksamheten 
antagna i budgetdokument. 

Prioriterade grupper 
Inom kommunen har man beslutat att barn och ungdomar, funktionshindrade och invandrare 
ska vara prioriterade i kultursatsningar. 
 
Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Karaktäriserande för kulturen i Gnosjö är flertalet mindre föreningar som arbetar med till 
exempel hembygd och teater. På kulturområdet är kyrkorna mycket aktiva med olika 
arrangemang. Kommunen framhåller också sin musikskola som arbetar utåtriktat genom att 
till exempel spela på bygdens äldreboenden. 

Dans 
Fritidsgården i Gnosjö har dansverksamhet för ungdomar.  

Teater 
Inom skolans budget finns en summa pengar avsatt som främst ska gå till att ge eleverna 
teaterupplevelser. Kultur- och fritidsförvaltningen har ingen egen renodlad verksamhet inom 
teaterområdet utan verkar som arrangör för utifrån kommande ensemblen. 
 
Verksamma inom teatern är Gnosjö Teaterförening som är en del av Riksteatern.  
 
Det finns också skådespelare i kommunen som i föreningen Teaterandan sätter upp olika 
föreställningar sommartid med hjälp av Smålands Musik och Teater. 

Musik 
Inom kultur- och fritidsförvaltningen är en del av kulturbudgeten öronmärkt för 
konsertverksamhet.  
 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

85 
778 

4 617

1 780

Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamhet, övrigt

Bibliotek

Musikskola, kulturskola
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På fritidsgården får lokala band stöd med sitt musikutövande genom att replokaler ställs till 
förfogande.  
 
Musikskolan i kommunen har många elever. 
 
Ideella initiativ av olika slag finns inom musiksektorn i Gnosjö. Man har tre aktiva brassband 
och ett av dessa är framgångsrikt även utanför kommunens gränser. 

Bild och form 
Biblioteket i Gnosjö används som utställningslokal för konst men i övrigt har kommunen inga 
resurser på bild- och formområdet. Dock finns en konstförening som heter Prisma samt ett 
antal enskilda utövare. 
 
Genom försäljningen av de så kallade Särnmarkstavlorna har kommunen fått en stor summa 
pengar som ska gå till kulturella satsningar, bland annat offentlig utsmyckning.  

Film 
I Gnosjö finns ingen biograf, men kommunen visar regelbundet populära biofilmer för 
allmänheten i ett allaktivitetshus.  

Hemslöjd 
Gnosjö kommun har inget aktivt arbete för att stärka eller utveckla hemslöjden. Det finns 
dock en sy- och snickargrupp för äldre i Hillerstorp samt en fristående grupp/förening som 
heter Kreativa Gnosjö.  

Arkiv 
Utöver det kommunala arkivet har Gnosjö hembygdsförening ett arkiv. 

Biblioteken 
Gnosjö har tre folkbibliotek, varav två filialer som också fungerar som skolbibliotek. 
Biblioteksplanen finns.  

Museer 
Gnosjö kommun driver ingen kommunal museiverksamhet. Fristående museer är:  

• Töllstorps industrimuseum  
• Hylténs industrimuseum 
• Gåröströms industrimuseum  

Skrivande och författare 
Gnosjö har en bokhandel som heter Novelle Epoque. För att stimulera till läsning och dialog 
om litteratur har biblioteket bokcaféer några gånger per år. 

Festivaler och större arrangemang 
Man har ingen kulturfestival i Gnosjö, men har en del inslag av olika konstformer under 
Järnbärardagarna i juni som är en återkommande stadsfestival.  
 

Invånarantal halvår 2011 
9 563 
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Habo kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Habos kulturpolitiska mål är att ”skapa förutsättningar för och medverka till att ge alla 
kommuninvånare ett rikt kulturliv”. 

Prioriterade grupper 
I Habo har man beslutat att barn och unga ska vara prioriterade grupper inom kulturområdet. 
 
Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Man har fortlöpande allmänkulturell verksamhet i kommunen och prioriterar kulturmiljövård. 

Dans 
Kulturskolan bedriver dansutbildning. På föreningsområdet finns: 
 

• Habo sportdansare 
• Habo gammeldansare 

 
Habo har också varit värdkommun för FUSE.  
 
Musik 
Kommunen ger ekonomiskt stöd till Habo kulturförening för att anordna musikföreställningar. 
I övrigt är det kulturskolan som svarar för den största delen av musikverksamheten inom 
kommunen. 
 
I kommunen är Habo musikkår och kyrkornas kulturaktiviteter också viktiga för 
musikutbudet. 

Teater 
Redan nämnda Habo kulturförening arrangerar också teaterföreställningar. 
Fritids- och kulturförvaltningen arrangerar tillsammans med kulturskolan och grundskolorna 
barn- och ungdomsteater. 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

413 
296

2 534
3 642 

Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamhet, övrigt

Bibliotek

Musikskola, kulturskola
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Bild och form 
Fotoklubben Macro verkar i kommunen, därutöver finns två gallerier i kommunen. Spinnet 
används vid en årlig konstfest och sommarutställning. 

Film 
I Habo finns ingen biograf men på biblioteket ordnas filmvisningar för barn. 

Hemslöjd 
Habo kommun satsar inga kommunala medel på hemslöjd. Man har dock den aktiva 
föreningen Handakraft som bedriver omfattande hemslöjdsverksamhet. 
I Habo finns också vävstugeverksamhet genom Habo-Gustav Adolfs hembygdsförening.  
Flera enskilda slöjdare finns i kommunen. 

Arkiv 
Utöver det kommunala arkivet har man ett mer specifikt hembygdsarkiv samt samlingar på 
biblioteket. 

Bibliotek 
I kommunen finns tre folkbibliotek, varav två är filialer. Habo har en biblioteksplan. 

Museer 
Habo har inga museer i kommunal regi, men ideellt drivs Brandstorps hembygdsmuseum 
samt Habo-Gustav Adolfs hembygdsförenings skolmuseum. 

Skrivande och författare 
Några författare har anknytning till bygden. 

Festivaler och större arrangemang 
Konstfesten på Spinnet har tidigare nämnts. I övrigt har man mindre lokala traditionella 
kulturarrangemang. 
 
Invånarantal halvår 2011 
10 795 
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Jönköpings kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Kommunen har en kulturplan antagen av kommunfullmäktige. Andra skrivningar finns bland 
annat i kommunprogrammet. 

Prioriterade grupper 
Den grupp som prioriteras i de kulturpolitiska målen och styrdokumenten är barn och 
ungdomar. 
 
Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Kommunen präglas av stort föreningsliv och institutionsdriven kultur som gemensamt ger ett 
stort kulturutbud. Dock har man ”få fria kulturgrupper och professionellt verksamma enskilda 
kulturutövare”. 

Dans 
Jönköping har dansutbildning genom kulturskolan och Per Brahegymnasiets estetiska 
program. Även studieförbund och fristående aktörer har dansutbildning och evenemang. 
 
Man har också professionella dansföreställningar på Jönköpings Teater genom Dansnät 
Sverige, där kommunen är medlem, och publikorganisationen Dansnät Jönköping. 
 
Länets danskonsulent har byggt upp verksamhet med daglig träning för danslärare och andra 
med mer professionell kunskap inom dansen. Jönköping är den enda stad i Sverige utanför 
Stockholm, Göteborg och Malmö som bedriver och erbjuder denna form av kontinuerlig 
daglig träning.  
 
Jönköping är också bas för danskompaniet FUSE. 
 
Enskilda dansföreningar som redovisas: 
 

• Folkdansgillet Wätterringen 
• Huskvarna folkdanslag 
• Jönköpings gammaldansförening 
• Jönköpings salsaförening 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

5 330 

41 428

38 504

23 933

Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamhet, övrigt

Bibliotek

Musikskola, kulturskola
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• Match Town Square Dancers 
• Norra Mo dansgille 
• Norrahammars folkdansgille 
• Tenhults kultisgäng 
• Flamencoföreningen La Ilamada 

Teater 
Kommunen köper in teaterföreställningar för barn och unga. Bidrag ges till Smålands Musik 
och Teater och dess vänförening Musik och Teater Vänner. Även den fria, professionella 
teatergruppen Teateri, som framförallt arbetar mot unga och som har sin bas i Jönköping, får 
bidrag från kommunen. 
 
Följande teaterföreningar, förutom de som nämns ovan, redovisas:  
 

• Föreningen teater i Huskvarna 
• Saga lajv- och teaterförening 
• Sällskapet Kommunalskratt 
• Teaterföreningen Lilla Scenen 
• Vulkanteatern 

Musik 
Kommunen har kulturskolan som inbegriper musikskola. Man har även musikinriktning på  
Per Brahegymnasiets estetiska program. 
Bidrag ges också till Jönköpings Sinfonietta och Smålands Musik och Teater. 
Det kommunala Programbolaget har bland annat som uppdrag att arrangera konserter i Elmias 
konsert- och kongressal. Huskvarna Folkets Park är en aktiv konsertarrangör. På Kulturhuset 
ordnas konserter i flera olika lokaler.  
 
Följande enskilda föreningar inom musikområdet redovisas: 
 

• Allianskyrkans musikkår 
• Bankeryds brassband 
• Gränna musikfrämjande 
• Gräshagens kyrkokör 
• Hemvärnets musikkår Jönköping-Huskvarna 
• Huskvarna musikkår 
• Huskvarna musiksällskap 
• Immanuelskyrkans Brass 
• Immanuelskyrkans kör 
• Immanuelskyrkans manskör 
• Jönköpings jazzklubb 
• Jönköpings kammarkör 
• Jönköpings körsällskap 
• Jönköpings oratoriekör 
• Jönköpings orkester- och kammarförening 
• Jönköpings storband 
• KFUM:s musikkår 
• Landstingskören 
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• Manskören SB Sångarbröderna 
• Musik i Huskvarna 
• Månsarps kyrko- och hembygdskör 
• Norrahammars musikkår 
• Par Bricoles manskör 
• Pingstförsamlingens blåsorkester i Huskvarna 
• Qvintetterna 
• Tabergs musikkår 
• Vätterbygdens folkmusikförening 
• Vättertonkören 

Bild och form 
I likhet med andra kulturområden har kommunen bild- och formutbildning på kulturskolan 
och på Per Brahegymnasiet. 
 
Jönköping har tre aktiva konstnärsföreningar som får bidrag till lokalkostnader av kommunen.  
 
Det finns ingen konsthall i Jönköpings kommun men en lokal för utställningsverksamhet som 
heter Konsthall 1.0, en före detta brovaktstuga där förbipasserande kan ta del av platsspecifika 
verk. 
 
Utställningar ordnas också bland annat på Jönköpings läns museum, på Kulturhuset, på 
Grennamuseerna och på Tändsticksmuseet. 
 
Kommunen ger anslag till konstnärlig utsmyckning vid ny- om- och tillbyggnation av 
kommunala lokaler. 
 
Föreningar som redovisas:  

 
• Konstnärsföreningen Dymlingen 
• Södra Vätterbygdens konstnärer 
• Föreningen konstgrafiker i Jönköping 
• Konsthantverkarna i Jönköping 
• Wätterbygdens hantverkare 
• Föreningen Åtta Penseldrag 
• Föreningen Ateljé Kastanjegården 
• Bankeryds fotoklubb  
• Huskvarna fotoklubb 

 
Det finns flera gallerier i kommunen.  

Film 
I Jönköpings kommun finns sex biografer. Förutom SF:s Filmstad i Jönköping, den 
kommunala biografen Ugglan i Stadsgården på Råslätt, Fokus på Stadsbiblioteket, Folkets 
Bio Jönköping. Även i Gränna och på Visingsö finns biografer. 
 
På skolorna har man skolbio och får service från mediecentrum. Jönköping har också en årlig 
filmfestival med olika samarbeten. 
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Hemslöjd 
Konsthantverkarna i Jönköping är en förening som aktivt arbetar med hemslöjd i olika former 
och har kontinuerlig kontakt med länets hemslöjdskonsulenter. Jönköpings kommun har dock 
ingen hemslöjdsverksamhet i egen regi.   

Arkiv 
Jönköpings kommun har sina samlingar i Jönköpings stadsarkiv. I kommunen finns även  
Norrahammars folkrörelsearkiv och Jönköpings läns folkrörelsearkiv. 

Bibliotek 
Sammanlagt finns 16 folkbibliotek, varav två bokbussar och 13 filialer, vilka flera fungerar 
som kommundelsbibliotek med egen budget och chefskap.  
Kommunen har en biblioteksplan.   

Museer 
Kommunen är helt eller delvis ansvarig för Jönköpings läns museum, Tändsticksmuseet, 
Fågelmuseet samt Grennamuseerna. Flertalet hembygdsföreningar i kommunen har egna 
bygdegårdar/museer.  
 
Övriga redovisade museer: 

 
• Viktor Rydbergsmuseet, Jönköping 
• Radiomuseet i Jönköping, Jönköping 
• Munksjö museum, Jönköping 
• Museilägenhet, Råslätt, Jönköping 
• Ebba Ramsays museum, Jönköping 
• Leos hockeymuseum, Jönköping 
• Husqvarna fabriksmuseum 
• Huskvarna stadsmuseum i Kruthuset 
• Museilägenhet och smedja, Huskvarna 
• Tryckerimuseet, Gränna 
• Visingsö Museum 
• Industri- och bygdemuseum, Norrahammar 
• Penselmuseet, Bankeryd 
• Skärstads hembygdsmuseum 
• Friluftsmuseet (Jönköpings läns museum) 
• John Bauers museum (Jönköpings läns museum) 
• Psykiatrins arbetsplatsmuseum (Föreningen Ryhovsminnen) 
• Grännabergets friluftsmuseum (Stiftelsen Gränna Museum) 
• Röttle by (Stiftelsen Gränna Museum) 

 
 
Skrivande och författare 
I kommunen finns flera verksamma författare. Smålands Författarsällskap leds från 
kommunen. Ett par boklådor finns.  
 
Övriga redovisade föreningar: 
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• Ordfront Vätterbygden 
• Viktor Rydberg-sällskapet 
• Alf Henriksson-sällskapet 

 
Andra kulturföreningar  
som redovisas:  
 

• Alliance Francaise Jönköping 
• Bibliotekets vänner i Jönköping 
• Bokcafét i Jönköping 
• Botaniska sällskapet i Jönköping 
• Föreningen Jönköpings allmogemarknad 
• Föreningen Kulturhuset 
• Föreningen Norden i Huskvarna 
• Föreningen Norden i Jönköping 
• Huskvarna Folkets Park 
• Huskvarna idrottshistoriska förening 
• Huskvarna trädgårdsförening 
• Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet 
• Jönköpings filatelistförening 
• Jönköpings FN-förening 
• Jönköpings humanistiska förbund 
• Jönköpings lokalavdelning av SCIRA 
• Jönköpings läns hembygdsförbund 
• Jönköpings läns hemslöjdsförbund 
• Jönköpings posthistoriska förening 
• Jönköpings spårvagns- och busshistoriska sällskap 
• Jönköpingsbygdens genealogiska förening 
• Jönköpingsbygdens numismatiska förening 
• Kamratföreningen Smålandsartillerister 
• Latinamerikakommittén Jönköping 
• Medeltidsföreningen Juneborg 
• Senioruniversitetet i Jönköping 
• Svensk-Tyska Sällskapet i Jönköping-Huskvarna 
• Södra Vätterbygdens samlarförening Örtugen 
• Tabergs bergsting 
• Wetterbygdens veteranbilklubb 
• Wetterns sjöfartshistoria 
• Föreningen Kvinnomuseet Amalia 
• Bottnaryds byalag 
• Röttle byalag 
• Södra Bunns byalag 
• Tovrida by byalag 
• Uppgränna byalag 
• Öggestorps byalag 
• Visingsö bygdegårdsförening 
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Festivaler och större arrangemang 
Flera kulturfestivaler ordnas i kommunen, bland annat:  
 

• Kulturdagnatt 
• Jönköpingsfesten 
• Jönköpings filmfestival 
• Animé och mangakonvent 
• Dreamhack på Elmia 
• Fallens dag i Huskvarna 
• Blåsmusikfestival 
• Stora lekdagen 
• Dansfesten 
• Sveriges Nationaldag 
• Jönköping Open, del av Jönköpings stadsbyggnadsvision 
• Popadelica i Huskvarna 
• Karamell/Nordiska gårdsbandsfestivalen 

 

Invånarantal halvår 2011 
127 750. Jönköping är landets tionde kommun i storleksordning.  
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Mullsjö kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Mullsjös kultur- och fritidsmål är sammanslagna. Dessa inbegriper att den kommunala 
verksamheten ska komplettera ”det redan befintliga utbudet av arrangemang och verksamhet” 
och därigenom öka medvetenheten om kulturen. Man betonar föreningslivets betydelse i 
kommunen. Kulturen har, enligt Mullsjös syn, ett egenvärde men är samtidigt en viktig del i 
kommunens utveckling.  

Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Begreppet ”idealitet” är ett nyckelord – kommunen ska verka stödjande mot kulturlivet.  

Dans 
Kommunen redovisar ingen dansverksamhet.  

Teater 
Inom teaterområdet har kommunen en arrangerande förening, Mullsjö teaterförening, och en 
som utövande, Mullsjö amatörteatersällskap. Båda får kommunalt stöd. 

Musik 
Kommunen har musikverksamhet bland annat genom musikskolan. För övrigt finns 
Sandhems församling som arbetar med gospel, Pingstkyrkan som har olika 
musikarrangemang, Missionskyrkan som har en barnkör och annan musikverksamhet samt 
Nykyrka församling som har en egen kyrkokör.  
 
Dessutom redovisas följande musikarrangörer i kommunen: 
* Föreningen Sommarmusik på Ryfors 
* Näs lagård  
* Kulturföreningen Näs gård  
* Kulturell mångfald  
  

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

200
235

1 604

2 086

Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet, övrigt
Bibliotek
Musikskola, kulturskola
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Bild och form 
På bild- och formområdet har kommunen föreningarna Mullsjö fotoklubb och 
Akvarellmålarna. I kommunen finns tre gallerier varav ett presenterar foto. Mullsjö 
folkhögskola hade den internationella fotofestivalen som bas.  

Film 
Kommunen har ingen egen filmkulturell verksamhet. Bjurbäcks samhällsförening har ibland 
filmvisningar. I kommunen finns en biograf. 

Skrivande och författare 
En författare i kommunen redovisas.  

Bibliotek 
Två folkbibliotek finns, varav en filial. En biblioteksplan håller på att tas fram. 

Museer 
Kommunen driver inget museum, men det finns museiverksamhet där. Mest känt är 
Sägnernas hus som har fokus på sägner och folktro. Man har även Museet svenska trägubbar.   
Ett tredje museum är Laggarhemmets handelsbodsmuseum. 

Festivaler och större arrangemang 
Pingströrelsens årliga jättekonferens Nyhemsveckan är förlagd till kommunen.  Mullsjö 
International Photo Festival har redan nämnts.  

Invånarantal halvår 2011 
7 030
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Nässjö kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Kultur- och fritidsnämnden vill positionera kommunen genom ett rikt och inspirerande 
kulturutbud.  
 
Kulturhuset Pigalle ska vara en plats för mänskliga möten och ge goda möjligheter till en 
demokratisk process och medborgardialog. Utställningsverksamheten i Nässjö konsthall ska 
spegla samtiden och locka besökare från hela länet. Folkbiblioteken ska präglas av stor 
öppenhet och säkerställa biblioteksservice för alla invånare i alla delar av kommunen. Alla 
elever ska ha tillgång till öppna och tillgängliga skolbibliotek som är väl integrerade i skolans 
arbete. Det gemensamma kulturarvet ska stärka kommunens (stadens) identitet.  

Ungdomars möjlighet att själva forma kulturutbudet stimuleras genom ett nytt bidrag 
”Kulturcash”. ”Ungdomschecken” - av unga för unga - ska uppmuntra till nytänkande och till 
ungdomars ömsesidiga skapande för varandra. 

Prioriterade grupper 
Barn- och ungdom, grupper som behöver särskilt stöd. 

Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Folklighet, stort engagemang och att man ”tar saken i egna händer". 

Dans 
Dansverksamhet via kulturskolan, gymnasiets estetiska program och kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
 
Följande dansföreningar redovisas:  
 

• Nässjö dansförening 
• Nässjö folkdanslag 
• Lucky Linedancers 
• Höglandets kulturella dansförening 
• Highland Grand Dancers 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

1 200

5 320

11 556

8 944

Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet, övrigt
Bibliotek
Musikskola, kulturskola
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Teater 
Teater också via kulturskolan, gymnasiets estetiska program och kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
 
Tre teaterföreningar redovisas: 
 

• Flisby amatörteaterförening 
• Höglandsrevyn 
• Nässjö teaterförening 

Musik 
Även musik via kulturskolan, gymnasiets estetiska program och kultur- och 
fritidsförvaltningen.  
 
Följande musikföreningar redovisas: 
 

• Bodafors musikkår 
• Höglandskåren 
• Musikföreningen Sunrice 
• Nässjö dragspelsklubb 
• Nässjö jakthorn 
• Nässjö manskör 

Bild och form 
Bild och form via kulturskolan, grundskolan, gymnasiets estetiska program, Sörängens 
folkhögskola och kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
En kommunal konsthall finns, samt följande föreningar: 
 

• Nässjö kommuns konstklubb 
• Bodafors konstförening 
• Nässjö konstförening 

Film 
Film genom grundskolan, gymnasiets mediaprogam samt kultur- och fritidsförvaltningen. 
Cold Coffey producerar film. En biograf finns i kommunen.  

Hemslöjd 
Grundskolans slöjdundervisning, estetiska programmet på gymnasiet samt kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Arkiv 
Förutom det kommunala:  

 
• Emåns ekomuseum, arkiv över möbelindustrin i Bodafors 
• Föreningen Pinnstolen, arkiv över möbelindustrin i Nässjö 
• Nässjö Hembygdsförening, också arkiv över möbelindustrin i Nässjö samt arkiv över 

Nässjös historia 
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Bibliotek 
Fem folkbibliotek varav fyra filialer som också fungerar som medborgarkontor. Träcentrum 
har ett specialbibliotek. Biblioteksverksamheten på Sörängens folkhögskola sker i samverkan 
med folkbiblioteket. Biblioteksplan finns, men ingen särskild plan för ABM-samverkan. 

Museer 
Sju museer finns i kommunen: 
 

• Barkeryds lantbruksmuseum 
• Föreningen Pinnstolenmuseum  
• Nässjö Järnvägsmuseum 
• Nässjö kontorsmuseum 
• Stiftelsen Lehmanns verkstad i Bodafors 
• Emåns ekomuseum, Bodafors 
• Pelargonmuseet, Bodafors 

Festivaler och arrangemang 
Följande redovisas:  
 

• Folkfesten 
• Föreningarnas dag 
• Nässjös julmarknad 
• Jubeldagarna 
• Poesifestivalen 
• Pop i sommarnatt 

Invånarantal halvår 2011 
29 355 



  32(46) 

  

Sävsjö kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Ett nyskapande och aktivt kulturliv är en stor tillgång och ökar livskvaliteten för alla 
invånarare, liksom att det ökar kommunens attraktivitet, menar kommunen.  
Kultur som en hälsofrämjande kraft ska även komma äldre människor till del. 

Prioriterade grupper 
Barn och ungdom och äldre. 

Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Kulturhuset i Sävsjö och ett stort föreningsengagemang. 

Dans 
Inga kommunala danssatsningar. Däremot i ideell form, till exempel  Dansklubben 
Svänggänget. 

Teater 
Teaterföreningen Va Du Vill bland annat.   

Musik 
Musikskolan och musikprojekt på gymnasiet. Flera lokala musikgrupper finns som Sävsjö 
Kyrkokör samt ett antal välkända utövare inom olika genrer.  

Bild och form 
Ingen kommunal verksamhet. Sävsjöbygdens konstförening finns samt två gallerier.  

Film 
I Kulturhuset, Sävsjö drivs biografverksamheten av en förening.  

Hemslöjd 
Ingen hemslöjd som är kommunal. Förening som nämns är Konsthantverkarna i Sävsjö samt 
en stor blandning av privata aktörer. 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

240
897

4 203

2 479

Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet, övrigt
Bibliotek
Musikskola, kulturskola
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Arkiv 
Förutom det kommunala också ett mindre föreningsarkiv. 

Bibliotek 
Fyra folkbibliotek, inklusive tre filialer. Biblioteksplan under framtagande. 

Museer 
Föreningsdriva museer som redovisas: 
 

• Bankmuseum 
• Brandmuseum 
• Statarmuseum 
• Skomakerimuseum 
• Skolmuseum 
• Komstad kvarn 

 
Författare och skrivande  
Flera författare med rötter i kommunen. 

Festivaler och större arrangemang 
• Sävsjöfestivalen 
• Svänggängets dansarrangemang  
• Sten-Sturefestivalen för funktionshindrade  

Invånarantal halvår 2011 
10 857 



  34(46) 

  

Tranås kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan mellan privata och offentliga aktörer erbjuda ett 
tidsenligt och mångsidigt utbud av aktiviteter. Utbudet ska i skiftande grad ha lokal, regional, 
nationell och internationell attraktionskraft. Besöksnäringen ska främjas. Aktiviteter och 
anläggningar ska präglas av en god tillgänglighet och fungera som sociala mötesplatser.   

Prioriterade grupper  
Som det ser ut idag så är det ofta vuxna som blir målgruppen då föreningslivet som man 
stöttar kommunalt nästan aldrig skapar attraktiva evenemang för barn och ungdom. I 
kommunen arbetar man för en förändring genom att inom kort starta en helt ny kommunalt 
driven ungdomsverksamhet. 
 
Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Starkt, oftast föreningsdrivet.  

Dans  
Dans genom kulturskolan samt estetprogrammet på gymnasiet. Har varit värdkommun för 
FUSE. 

Teater 
Också teater genom kulturskolan samt gymnasiets estetprogram. Teater Jarmo är en fri grupp 
i kommunen.  

Musik 
Likadant med musik: kulturskola samt estetprogrammet på gymnasiet.  
 
Följande föreningar redovisas: 
 

• Tranås musikkår 
• Tranås manskör 
• Frälsningsarméns hornmusikkår 
• Tranås ungdomsblås 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

543

3 968

6 263

5 529

Stöd till studieorganisationer 
Allmän kulturverksamhet, övrigt 
Bibliotek
Musikskola, kulturskola
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• Kören Bel Canto 
• Kammarkören 
• Tranås gospelkör 
• Kören Sound 68 
• Tranås storband 
• Sommen brass 
• Småländska Paviljongsorkestern 
• Åke Perssons sångare 
• Holavedens spelemän 
• Tranås musiksällskap 

Bild och form  
Gymnasiets estetprogram. Kommunen ansvarar för både offentlig utomhuskonst samt konst 
som är utplacerad i offentliga lokaler samt på Eriksbergs museum. 

Följande grupper inom området redovisas:  
• Tranåsmålarna & Co 
• Regnbågen 

Film 
En biograf, därutöver filmvisningar på gymnasiet. 

Hemslöjd 
• Ateljé Guldtackan 

 
Arkiv 
Förutom det kommunala har hembygdsföreningarna i kommunen egna arkiv. 

Bibliotek 
Ett folkbibliotek finns. Biblioteksplan antagen.   
 
Museer 
Eriksbergs museum i kommunal regi. 
 
Övriga redovisade museer: 

• Gammelbyn Hultet 
• Holavedens hembygdsmuseum 
• Ångbåtsprojektet Carl-Johan 
• Vagnsmuseet 
• Harley Davidson-museet 

Skrivande och författare 
En rad författare är verksamma i kommunen. 
 
Följande andra verksamheter redovisas: 
 

• Kim förlag 
• Magnus Grehn förlag 
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• Holavedens hembygdsförening 
• Tranåsbygdens lyrik- och skrivarklubb 

Festivaler och större arrangemang 
• Tranås jazz- och bluesfestival 
• Konstrakan 
• Furiafestivalen 

Invånarantal halvår 2011 
18 133 
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Vaggeryds kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Det övergripande målet är att på olika sätt stärka kulturverksamheten. Kommunens roll i 
kulturlivet är i första hand att inta en stödjande och samordnande funktion. 

Prioriterade grupper  
Barn och ungdomar samt hembygdsrörelsen. 
 
Karaktäriserar kommunens kulturliv  
Kulturföreningarna och de ideella krafterna är basen i kommunens kulturliv. 
 
Dans 
Dansverksamhet bedrivs vid kulturskolan och estetprogrammet vid gymnasiet, Fenix Kultur 
och kunskapscentrum. Studieförbunden bedriver också dansverksamhet.  

Teater 
Biblioteket anordnar en del inom teaterområdet. Kulturskolan erbjuder teater- och 
dramaverksamhet. Teaterföreställningar arrangeras bland annat i Skillingehus.  
 
Föreningar som redovisas:  
 

• Skillingaryds teaterförening  
• Skillingarydsrevyn 
• Tofterydsrevyn 
• Rollspelsförening 

 

Musik 
Musikverksamhet inom kulturskolan.  
 
Flera musikkonstellationer inom olika genrer. Studieförbunden, kyrkornas körer och 
musikkårer, liksom blåsorkestrar, jazzband och storband redovisas.  

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

543

3 968

6 263

5 529

Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet, övrigt
Bibliotek
Musikskola, kulturskola
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Bild och form 
Verksamhet inom kulturskolans ram, samt genom grundskolan och gymnasiets estetprogram.  
 
Vaggeryds konstförening nämns. Flera lokala konstnärer och konsthantverkare verkar i 
kommunen. Ett galleri finns. 
 
Andra lokaler för konst som redovisas:  

 
• Folkets hus, Vaggeryd 
• Gamla Krahners, Skillingaryd 
• Östra lägret, Skillingaryd 
• Fenix kultur- och kunskapscentrum, Vaggeryd 
• Biblioteken  

 
Kommunens lokala konstnärer och konsthantverkare har egna lokaler/ateljéer. BLICK-
gruppen består av fem konstnärer i kommunen som samarbetar. 

Film  

En biograf i Vaggeryds Folkets hus, samt en vilande i Skillingehus. Biblioteken anordnar 
filmvisning för barn och ungdomar vid flertalet tillfällen per år. De anordnar även kulturella 
filmvisningar med olika tema.   

Hemslöjd  

Viss begränsad verksamhet inom ramen för biblioteksverksamheten, bland annat pilflätning. 
Dessutom verksamhet privat och i olika föreningar.  

I Vaggeryds kommun  samarbetar olika konsthantverkare. 

Arkiv 
Förutom det kommunala redovisas: 
 

• Waggeryds museiförening 
• Östbo historiska sällskap 
• Tofteryds byalag 

 
Därtill förvarar hembygdsföreningarna handlingar och samlingar i arkivliknande utrymmen. 

Bibliotek 
Fem stycken, inklusive tre filialer. Biblioteksplan finns.  

Museer 
Planerar att skapa ett kultur- och militärhistoriskt museum i Skillingaryd, Miliseum.  
 
Övriga redovisade museer i kommunen:  
 

• Bissefällarns samling med verk av träsnidare Gunnar Svensson, kommunalt drivet 
• Magnisa stuga, Waggeryds museiförening 
• Ålaryds skolmuseum, Skillingaryd 
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Flera mindre samlingar finns i olika hembygdsföreningars hägn. 

Festivaler och större arrangemang  

• Konst- och kulturrunda - vartannat år 
• Midsommarfester på Grönelund och Bäckalyckan 
• Nationaldagsfirande 

 
Inom ramen för kulturskolans verksamhet anordnas dessutom en del större arrangemang 
årligen. 

Invånarantal halvår 2011  
13 105 
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Vetlanda kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Kultur- och fritidsnämnden ska verka inom kultur, bildning, kunskap, idrott och 
fritidsaktiviteter på sådant sätt att verksamheten upplevs som intressant och berikande för alla 
invånare och besökare. Verksamheten ska inriktas mot folkhälsomålen genom att skapa 
förutsättningar för fysisk aktivitet och människors möjligheter till delaktighet och inflytande i 
ett dagligt upprätthållande av vår demokrati. 

Prioriterade grupper 
Barn och unga. 

Karaktäriserar kommunens kulturliv 
Välorganiserat bibliotekssystem; välutvecklad museiverksamhet med tanke på kommunens 
storlek; ett musikliv med starka kopplingar till kyrkorna; välutvecklad musikskola. 
 
Dans 
Musikskolan har danskurser.  
 
Övriga redovisade:  
 

• Camillas dansskola 
• Highland Grand Dancers 
• Medborgarskolan, dansundervisning 
• Vetlanda Sportdansklubb 
• Vetlandarevyn  
• Vetlanda Dans & Drill 
• Östra Njudungs folkdanslag 

 
Teater 
Redovisade föreningar som anordnar teater: 

• Qulturfolket 
• Vetlandarevyn 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

800

6 692

7 685

4 472

Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet, övrigt
Bibliotek
Musikskola, kulturskola
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• Vetlanda musik- och teatersällskap 
• Näverlundadalen, Stenberga 

 
Musik 
Genom musikskolan. Årliga musikarragemang som jazz på Vetlanda Museum, 
musikcaféserien. 
 
Följande orkestrar, körer och band redovisas:  
 

• FM-brass 
• Njudungsorkestern 
• Ekenässjöns missionskyrkas musikkår 
• Bredbandet 
• Bäckablås Wind Band 
• Vetlanda madrigalkör 
• Hvetlanda manskör 
• Menvoices 
• Vox magica 
• Vetlanda kyrkokör 
• Näsby kyrkokör 
• Nävelsjö kyrkokör 
• Björkö kyrkokör 
• Vetlanda ungdomskör 
• Näsby barnkör  
• Ekenäs barn- och ungdomskör 
• Lannaskede kyrkokör 
• Lannaskede barnkör  
• Ramkvilla ungdomskör 
• Minisångarna i Lannaskede 
• Korsberga kyrkokör 
• S:a Solberga damkör 
• Voices  
• Primören  
• Bäckseda kyrkokör 
• Bäckseda barnkör 
• Bäckseda Våga-sjunga-kör 
• Alseda kyrkokör 
• Ökna kyrkokör 
• Skede kyrkokör 
• Barnkören i Alseda 
• Mellankören i Alseda 
• Ungdomskören i Alseda 
• Alseda Vokalensemble 
• Ung ton, Nye 
• Glad ton, Näshult 
• Diskanten, Näshult, Stenberga och Nye  
• Cecilia, Nye, Näshult, Stenberga 
• Kyrkokören i Stenberga, Nye och Näshult 
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• Gospelbolaget 
• Crosseyd Cats 
• Jacob and the Jacals 
• Bullfrogs 
• Blue Burritos 
• Catfish Charly 
• I Killed A Leprechaun At The Carnival 
• Pearline 
• People In Distress  
• Kongh 
• The Chayot 
• Five Finger Discount 
• Blåslampa 
• Poseidon  
• Somniumh 

 

Bild och form 
Vetlanda museum bedriver verksamhet inom området.  
 
Följande föreningar redovisas:  
 

• Vetlandabygdens konsthantverkare 
• Vetlanda konstförening 
• Vetlanda Fotoklubb 
• Kulturföreningen Freja 

 
Därtill finns ett betydande antal fristående utövare inom bild och form i kommunen.  
 
Vetlanda har ett galleri, Galleri Freja, och en konsthall. Man använder också andra lokaler för 
konstutställningar i olika form, bland annat Konstföreningens hus i Apoteksparken. 
 
Film 
Sagabiografen i Vetlanda och Vetlanda Filmstudio finns. Vetlanda barnfilmklubb visar film 
på Sagabiografen i Vetlanda och på Sagabion i Landsbro.  
 
Hemslöjd 
Följande verksamheter redovisas: 

• Lersmak  
• Brittas vävstuga 
• Vetlandabygdens konsthantverkare 

Arkiv 
Förutom Vetlanda kommuns arkiv redovisas också:  

• Vetlanda-Posten 
• Vetlanda Museum - lokalhistoriskt arkiv  
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Bibliotek 
Kommunen har åtta folkbibliotek, inklusive sex filialer och en bokbuss. 
Biblioteksplan under framtagande. 

Museer 
Tre kommunala museer redovisas: 
 

• Vetlanda museum 
• Vetlanda skolmuseum 
• Ädelfors Gruv och Mineralmuseum  

 
Övriga som redovisas: 
 

• Högarps bymuseum 
• Forngårdens hembygdsmuseum 
• Ekenässjöns industrimuseum 
• Levanders lanthandel 
• Dock- & leksaksmuseum 
• Sandellmuseet 
• Symaskinmuseum  
• Melakvarn  

 
Skrivande och författare 
En lång rad författare med anknytning till kommunen redovisas.  
 

Festivaler och större arrangemang 
• Vetlandadagarna, vilande för närvarande 
• Lejondagen i Apoteksparken 
• Friluftsteater i Stenberga 
• Medeltidsveckan vid Ädelfors folkhögskola 

Invånarantal halvår 2011 
26 347 
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Värnamo kommun 

Kommunens kulturutgifter 

 

Mål och visioner 
Kommunen ”har ambitionen att utvecklas till en aktiv och progressiv kulturkommun”.  
 
Kulturnämnden har identifierat och fastställt sina huvuduppgifter i tre punkter: att tillsammans 
med andra aktörer arbeta för ett rikt kulturliv för alla medborgare i kommunen. 
Kulturnämnden ser också som sin huvuduppgift att ge invånarna kunskap, upplevelser, 
”medvetenhet och kritisk överblick”. Den tredje huvuduppgiften är att främja mångsidigheten 
och vara öppen gentemot kreativa strömningar. 
 
För kulturverksamheten har man elva övergripande mål.  

Prioriterade grupper 
Barn och unga, äldre och funktionshindrade samt kommuninvånare med rötter i andra länder.  
 
Karaktäriserar kommunens kulturliv  
Mångfald, bredd och samverkan. 

Dans  
Dans genom kulturskolan och gymnasiets estetiska program.  
Har varit värdkommun för FUSE. 

Teater 
Även på teaterområdet erbjuder kommunen verksamhet genom kulturskolan.  
 
Övriga redovisade aktörer:  
 

• PRO 
• Hjälshammars bygdeförening 
• Krönikespelet i Nydala 

Musik 
Musikverksamhet genom kulturskolan. 

Beloppen gäller budget 2011 och är i Tkr 
 

 

1 000

5 170

14 444

6 445

Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet, övrigt 
Bibliotek
Musikskola, kulturskola
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Andra musikaktörer som redovisas:  
 

• Värnamo missionsförsamling 
•  Svenska kyrkan, Värnamo 
•  Musikkåren Lyran 
• Värnamo Musiksällskap 
• Värnamo kammarmusikförening 

 
Bild och form 
Bild- och formundervisning genom kulturskolan och gymnasiets estetiska program. 
Tre gallerier, samt utställningslokalen Blickfånget i kulturhuset Cupolen. 

Film 
I kommunal regi drivs förskolebio och någon enstaka gång skolbio. Tre biografer finns i 
kommunen. 
 
Därutöver redovisas:  
 

• Bredaryds bygdegårdsförening 
• Bio Kontrast, Folkets hus och parker  

Hemslöjd 
Studieförbunden bedriver slöjdverksamhet. Det finns minst två föreningar i kommunen som 
består av utövande slöjdare. 

Arkiv 
Förutom det kommunala arkivet redovisas:  
 

• Ohs bruksarkiv 
• Åminne bruksarkiv 
• Historiska Sällskapet Gamla Wernamo 
• Värnamo hembygdsförening 

Bibliotek 
Sju folkbibliotek inklusive fem filialer och en bokbuss. Biblioteksplan under framtagande. 

Museer 
Följande museer redovisas: 
 

• Vandalorum med Smålands konstarkiv 
• Torskinge skolmuseum 
• Apladalen 
• Ohs bruksmuseum 
• Åminne bruksmuseum  

 
Därtill kommer ett antal hembygdsgårdar. 
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Skrivande och författare  
I kommunen finns ett antal personer som skriver och ger ut böcker på eget förlag eller 
etablerade förlag. 

Festivaler och större arrangemang 
• Bokens dag 
• Barnkolifejs 
• Kulturstafett 

Invånarantal halvår 2011 
32 872. Värnamo är länets näst största kommun.  


