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Med hela Småland 
runt knuten
Eksjö kommun är platsen för dig som ser 
det stora i det lilla. Storheten i närheten, 
som gör att du får mer tid över för det 
som är viktigt. På riktigt. Just därför 
tror vi att du kommer att älska Eksjö 
precis lika mycket som vi gör. Här blir de 
smala gränderna i den unika trästaden 
en del av din vardag, precis som de 
glittrande sjöarna, den sagolika naturen 
och, inte minst, de kluriga och påhittiga 

människorna. Engagerade människor 
som ständigt utvecklar både näringslivet 
och det levande utbudet av kultur- och 
föreningsliv. Vi som bor här är ungefär 
17 667 personer. Tätorterna bildar ett 
pärlband längs riksväg 40, från Eksjö via 
Hult, Bruzaholm, Hjältevad och Ingatorp 
– ända till Mariannelund. Ja, här finns 
verkligen hela Småland runt knuten.
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Eksjö i korthet

Befolkning (2019): 17 667
Area: 873,3 km2

Invånare per km2: 20

EKSJÖ

Eksjö är platsen att bo för dig som uppskattar det stora 
i det lilla. Det stora i vår lilla storlek. En närhet som ger 
mertid. Mertid ger fri tid, mer tid över till annat i livet.

Eksjö är beläget i den nordöstra delen av Småland, 
mitt på småländska höglandet. Eksjö kommun ligger 
mitt emellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Med 
närheten till grannstaden Nässjö, som är en knutpunkt 
för stambanan, tar du dig snabbt till de tre storstäderna. 
Närmaste större stad är Jönköping.
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Hitta ditt drömboende
Är du ute efter ett boende i centrala Eksjö eller 
ett idylliskt boende på landsbygden med skogen 
runt knuten? I Eksjö kommun finns många 
möjligheter för dig att hitta ett bra boende.

I Eksjö kommun finns sex tätorter; Eksjö, som är den 
största, samt Hult, Bruzaholm, Hjältevad, Ingatorp 
och Mariannelund. Förutom  tätorterna finns vackra, 
levande bygder i och omkring Höreda, Edshult, 
Kråkshult, Värne, Mellby och Bellö. 

Centralorten Eksjö är platsen för dig som vill ha närhet 
till naturen, men också till service och kultur. Eksjö är 

en på många sätt unik plats att bo på och Gamla stan är 
en i högst grad levande stadsdel. Om du söker efter ett 
harmoniskt liv på landsbygden erbjuder Eksjö många 
möjligheter. Dessutom är avstånden så korta att du 
enkelt kan kombinera boende på landet med arbete 
antingen i någon av kommunens tätorter eller i någon 
av grannkommunerna. 

Är du ute efter en hyresrätt kan du vända dig till 
det kommunala bostadsbolaget Eksjöbostäder 
eller någon av de många privata hyresvärdar som 
finns i kommunen. Det enklaste sättet att hitta ditt 
drömboende i bostadsrätt, villa eller radhus är att vända 
dig till en av de många mäklarbyråer som finns.
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Barnomsorg 
och utbildning
I Eksjö kommun arbetar vi mot att erbjuda en 
skola i världsklass. Eksjö erbjuder en rad oli-
ka möjligheter för utbildning på alla nivåer. I 
kommunen finns det en kedja som sträcker sig 
ända från förskolan till studier på högskolenivå 
med möjligheter till specialiserad högskoleut-
bildning.

Förskola, familjedaghem och grundskola
I Eksjö kommun finns en stor valfrihet vid val av 
förskola eller familjedaghem som passar just ditt barn. 
Förhoppningen är att hitta den bästa lösningen för dig 
och din familj.

Den öppna förskolan i Eksjö är en mötesplats för 
föräldrar och barn 0–6 år som erbjuder lek och lärande 
tillsammans med andra barn och vuxna. Även kyrkorna 
har öppen verksamhet för barn och föräldrar.

Det finns ett stort antal grundskolor i kommunen vilket 
ger dig bra möjligheter att lägga önskemål om var ditt 
barn ska placeras. 
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I Eksjö kommun har alla mellanstadieelever fysisk 
aktivitet varje dag. Syftet med fysisk aktivitet varje dag 
är att förbättra elevernas förutsättningar för lärande och 
socialt samspel, samt att förbättra måluppfyllelsen i alla 
ämnen. I Eksjö kommun har också alla grundskolor en 
egen kurator.

Fritidshem finns i anslutning till skolorna och erbjuds 
till elever från sex år i förskoleklass till och med 
vårterminen det år då de fyller 13 år.

Gymnasium
I Eksjö kommun finns två gymnasieskolor; Eksjö 
Gymnasium, som drivs i kommunal regi, och 
Nifsarpsskolan, som är en fristående gymnasieskola. 
Eksjö Gymnasium har stadigt placerat sig i topp 

bland Sveriges gymnasieskolor med bäst resultat. 
Nifsarpsskolan erbjuder utbildningar inom 
gymnasieskolans fordons- och transportprogram, samt 
byggprogrammet med inriktning mot anläggning.

Eftergymnasiala utbildningar
På Vux i12 kan du studera på olika nivåer inom 
komvux, svenska för invandrare och särvux. Vux 
i12 erbjuder utbildning på alla utbildningsnivåer, 
från grundläggande till eftergymnasial påbyggnads-
utbildning. Som studerande får du själv möjlighet att 
välja studier efter behov och önskemål. 

Campus i12 erbjuder yrkeshögskole- och 
högskoleutbildningar delvis i samarbete med Högskolan 
i Jönköping.
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Karriär i Eksjö
Eksjö är en kommun som präglas av en 
branschbredd i näringslivet, flera offentliga 
organisationer, en levande småföretagaranda 
och turism. Här finns goda möjligheter att arbeta 
inom olika branscher eller starta eget.

I Eksjö kommun är en hög andel invånare 
sysselsatta inom den offentliga sektorn. Här ligger 
Höglandssjukhuset, vilket gör Region Jönköpings län 
till den största offentliga arbetsgivaren. Eksjö kommun 
är en annan stor arbetsgivare med intressanta arbeten 
inom vitt skilda områden. 

Eksjö är inte minst känt för sin militära verksamhet. Här 
ligger Göta ingenjörregemente Ing 2 och SWEDEC 
Minröjningscentrum som gör Försvarsmakten till 
ytterligare en av ortens större arbetsgivare. Det 
finns också en hel del statlig verksamhet såsom 
tingsrätt, åklagare, polisledning och institutioner. I 
Eksjö finns statliga behandlingshem för ungdomar 
och i Mariannelund finns ett hem med inriktning på 
missbruks- och psykvård.

Det privata näringslivet i Eksjö kommun består i 
huvudsak av små och medelstora företag. Därtill finns 
några företag som är ledande inom sina nischer, till 
exempel inom trähus och träförädling, privat vård och 
högteknologisk verkstadsindustri.
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Förtur – framgångsrik 
medflyttarservice
Näringslivsföretaget eksjö.nu hjälper din partner att hitta en 
anställning i din nya livsmiljö. Genom att förmedla jobb och 
erbjuda personlig introduktion i sociala sammanhang vill vi 
underlätta för familjer att bosätta sig i Eksjö, Vimmerby och 
Hultsfred kommuner.

Arbetsgivare som deltar i projektet får en extra förmån för 
anställning och kan erbjuda anställda och deras familjer 
en personlig introduktion till det nya lokalsamhället. Det 
långsiktiga målet är att skapa en attraktiv arbetsmarknad för 
både arbetsgivare och anställda.

För mer information, besök eksjo.nu eller kontakta oss 
via e-post på info@eksjo.nu
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En viktig del av Eksjö kommuns attraktivitet 
utgörs av den breda kultur- och fritidsverksamhet 
som finns i kommunen. Här finns ett engagerat 
och variationsrikt föreningsliv, studieförbund, 
fritidsgårdar, sport- och fritidsanläggningar, bibliotek, 
museum och kulturskola.

Något av det bästa med att bo i Eksjö kommun är den 
ständiga närheten till naturen. Var du än bor har du 
skogen runt knuten. Du kan vandra på Höglandsleden, 
bada i någon av alla vackra sjöar, paddla kanot, fiska eller 
motionera vid någon av de motionsslingor som finns 
runt om i kommunen.

Strax utanför Eksjö ligger Eksjö skidstuga, med elljus-/
konstsnöspår för sommarens löprundor och skidåkning 
på vintern. I Ingatorp ligger Valbackens skidanläggning, 
där du vintertid kan åka utförsåkning. Vid Försjön hittar 
du lägergården Klinten med tillhörande naturreservat. 
I kommunen finns många möjligheter till både korta 
och längre cykelutflykter. Här finns även golfbanor och 
frisbeegolfbana. 

Eksjö kommun ansvarar för ett flertal fritids-
anläggningar som simhall, sporthallar, ishall, skatepark, 
samt fotbollsplaner. Med ett rikt och aktivt föreningsliv 
med närmare 300 föreningar inom olika områden har 
du goda möjligheter att hitta och engagera dig i en 
förening för just ditt intresse.

Ett rikt utbud av 
fritid och kultur

Kulturliv
Eksjö kommun har ett starkt kulturliv med ett 
varierat utbud av aktiviteter och evenemang. Eksjö 
Stadsbibliotek är ett välsorterat bibliotek med filial i 
Mariannelund. Eksjö museum är det stora lilla museet 
mitt i den unika trästaden, med konsthall och flera 
basutställningar om Eksjös historia.
  
I Mariannelund ligger Filmbyn Småland som består 
av en världsunik utställning om svensk barnfilm. 
I den interaktiva utställningen kan du uppleva 
inspelningsmiljöer från Astrid Lindgrens klassiska 
barnfilmer, till exempel Ronjas borg, Pippi Långstrumps 
kök och Emils snickerboa.

Eksjö kommun erbjuder alla barn- och ungdomar 
mellan 3–19 år undervisning vid Kulturskolan. Här 
finns möjlighet att lära sig att spela ett instrument, 
dansa, spela teater eller göra egen film. Förutom 
individuell undervisning deltar kulturskolans elever i 
allt från spel i orkester, medverkan i konserter till olika 
uppspel och föreställningar.  

Den lokala handeln
I Eksjö stad finns ett stort utbud av unika butiker och 
mysiga caféer. Här kan du i lugn och ro njuta av den 
anrika trästadens atmosfär på en uteservering, eller ge 
dig in och utforska butikernas breda utbud. Butiker som 
erbjuder antikt och second hand-produkter finns det 
gott om – både i Eksjö stad och runt om i kommunen. 
Och i Eksjö kommun är alltid parkeringen gratis!
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Mer information 
om vad som finns 

att göra i Eksjö 
finns på:

www.visiteksjo.se
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Upplevelser och
evenemang
Om du tycker om ett rikt utbud av upplevelser 
och evenemang finns det mycket att välja på 
i Eksjö kommun. Evenemangskalendern på 
visiteksjo.se är ofta välfylld av upplevelser, 
aktiviteter och evenemang. 

Året om sker evenemang i både mindre och större 
skala. Bland dessa finns Eksjö Julmarknad och Eksjö 
International Tattoo som vardera lockar ett stort antal 
besökare. Den kanske största höjdpunkten på året är 
Eksjö Stadsfest som lockar runt 20 000 besökare genom 
att erbjuda ett urval av den svenska artisteliten och 
lokala talanger.

Sedan 2011 finns även Olsbergs Arena i Eksjö där större 
sport-, nöjes- och kulturarrangemang äger rum inför en 
upp till 1 300 personer stor publik. Här anordnas även 
mässor av olika slag vilket gör arenan till ett utmärkt 
tillskott i en stad som redan erbjuder en mångfald av 
aktiviteter.
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Läs mer om vad 
som händer 
i Eksjö på 

www.visiteksjo.se
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Som nyinflyttad är det mycket som behöver ordnas 
rent praktiskt. Du ska också lära känna nya omgivningar 
och människor. Eksjö kontaktcenter hjälper dig som 
funderar på att flytta till Eksjö kommun, men behöver 
mer information eller hjälp att bli lotsad till rätt instans. 
Till kontaktcenter kan du vända dig om du har frågor om 
kommunal service som barnomsorg, föreningsregister och 
mycket mer. Välkommen att höra av dig redan idag!

Har du frågor?

Du är varmt välkommen att kontakta Eksjö 
kontaktcenter via telefon, 0381-360 00 
eller e-post kommun@eksjo.se
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