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Annonstidning från Handel & Service i Vaggeryd. Augusti 2014

WAGGERYDSDAGENWAGGERYDSDAGEN
30 AUGUSTI!30 AUGUSTI!
WAGGERYDSDAGEN
30 AUGUSTI!

JJooeell GGuu
www.jpsolskydd.se e

®-app
 som styr ditt hem
TaHoma

Varm i sommar?

 

  
Vi leverar skugga 

och ett svalare hem!

ssttaaffssssoonn
 

öppet 10.00-15.00
Waggerydsdagen 
Lör 30aug

Vi säljer även gardintillbehör

från Hastas sortiment. 

Vi bjuder på Vi bjuder på 
FJÄRRKONTROLL FJÄRRKONTROLL 

vid köp av motoriserat vid köp av motoriserat 
solskyddsolskydd

Vi bjuder på 
FJÄRRKONTROLL 

vid köp av motoriserat 
solskydd

Gäller till 30/9

  
  

&MARKISER
PERSIENNER

RULL-    LAMELL-
GARDINER

Vi har allt inom solskydd:

Måttanpassat efter dina behov

Kom och se Kom och se 
vår STORA utställning vår STORA utställning 

på Östergatan 9på Östergatan 9

Kom och se 
vår STORA utställning 

på Östergatan 9
HÖSTERBJUDANDE!HÖSTERBJUDANDE!HÖSTERBJUDANDE!

STYR DITT HEM MED TAHOMA

KOM IN FÖR 
DEMONSTRATION

INTELLIGENTA HEM

Just nu!
2 ST TAHOMA STARTKIT

3.495:
(ord. pris 4.295: )

-
-

Välkomna tillVälkomna tillVälkomna till

Se program sida 6Se program sida 6Se program sida 6

Öppettider butik:
Tis - Tors 16.00-17.30



Framme.nu ligger ute på nätet i samarbete med vaggerydstorget.se och skillingarydstorget.se

www.framme.nu2

FRAMME Tidningen produceras av Rita Reklam AB 
0370-98 111,  rita.reklam@telia.com

för Handel och Näringsliv i Vaggeryds kommun

Intresserad att annonsera:
Ring 0370-981 11

Nästa tidning 
kommer ut 
v.39, 2014. 

Manusstopp 7 sept.Utdelningsområde: Vaggeryds Kommun med närliggande områden. Ca 10 000 ex.

Annonstidningen...

0393-318 90

Mathilda, Paula & Emelie  Gilla oss på Facebook!Välkomna till oss!

Politik gör skillnad - Vi vill mer!

En röst på Socialdemokraterna
är en röst för jobben, skolan

och vården!

Rösta den 14 september!

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun
Socialdemokraterna.se/vaggeryd

Kryssa Din kandidat i valet den 14 september

Berry Lilja, kommunalrådskandidat
Carina Ödebrink, regionrådskandidat
Thomas Strand, riksdagskandidat följ oss även på www.facebook.com/sapvaggeryd

Öppettider: Måndag - fredag 9-18   Vaggeryd  Tel 0393-162 33

Välkommen till Vaggeryds 
största Frisörshop

Ta gärna en titt på vår Facebook-
sida för under hela hösten händer 

det roliga saker på salongen.
 

/Marie, Ilijana och Anamarija 

20%-30%-
-40%-50%

Nya dofter från 

139:-1 st

2 st 235:-

Viktoria`s secret  är här
Köp      betala för 3 2 

gäller ord. priser 

Fynda på vårat Fynda på vårat 
marknadsbord!marknadsbord!
Fynda på vårat 
marknadsbord!

Waggerydsdagen!

MaxFactor 

rabatt 

CITY SKOR
Viktoriagatan 7,  Vaggeryd.

Tel 0393-69 90 09

Waggerydsdagen Waggerydsdagen Waggerydsdagen 
Lördag 30 augusti kl. 10-15Lördag 30 augusti kl. 10-15Lördag 30 augusti kl. 10-15

Fyndskor utanför till 
riktigt grymma priser! 

Alla höst skorAlla höst skorAlla höst skor

20% ra
b

at
t 

Varmt Välkomna önskar

Myrna & Rebecka med personal

Gäller på ord priser och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden och rabatter. 

Priser kan ej kombineras med
 andra erbjudanden eller rabatter. 
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Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Storgatan 18, SkillingarydBarnarpsgatan 34, Jönköping
Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör  10-14 Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör  10-13

Skillingaryd
Tel: 0370-700 44

Jönköping
Tel: 036-12 56 00

Nu butik även i Jönköping! Erbjudanden gäller i båda butikerna!

Nu

Kivi Ljuslykta
op 129:-99:-

FinaFina

erbjudanden!erbjudanden!
Fina

erbjudanden!
från

Swedish Grace 
Mugg

Nu

99:-
Gourmettallrik
 New Wave

Blandade färger

Rektangulär 33x24 cm
35 cl

op 249:-
op 349:-

149:-/styck

Se priset!

op 129:-

 New Wave
Mugg

Nu

Välkomna!
Götaforsvägen 2,
Vaggeryd.
Tel 070-330 08 31 sangshopen@ipw.nu

Kina & Bosse

Ons-Fre
Lör

14-18
10-13

Waggerydsdagen Waggerydsdagen Waggerydsdagen 
Vi har öppet i vår utställningslokal 

på Viktoriagatan 8 (f.d Acleja)
(stängt på Götaforsvägen)

Platina 180cm

11.980:-
 inkl.sänggavel 

 o.p  14.975:- 

Avbetalning 
998:- /mån i 12 mån.

Gold 160cm

7.896:-
  O.p 9.870:-

inkl.sänggavel 

Avbetalning
 658:- /mån i 12 mån.

Silver 90 cm

O.p  3.525:-

2.820:-
inkl. ben och bäddmadrass.

20% 20% 20% 
Beställ på Wik-dagen

På utvalda produkter

Lördag 30 aug

20% 20% 20% 
Beställ på Wik-dagen

20% 20% 20% 
Beställ på Wik-dagen

20% 20% 20% 
Beställ på Wik-dagen

Priser gäller endast vid beställning under Wik-dagen

Ra
b
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t

Rabatt
Rabatt

Rabatt

Du är modigare än du vet.

Starkare än du tror och 

klokare än du förstår. - Nalle Puh.

/styck

Gäller ej färgen sten
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”Vår lilla stad” har jobbats fram gemensamt av 

lokala butiksnäringen i ett utvecklingsprojekt. 

Tillsammans gör vi skillnad i småstaden Vaggeryd och Skillingaryd. 

 

Desigual på Selma!

 

Under Juli månad fick Vaggeryd ett tillskott i modebilden.

Då kom det Spanska klädmärket Desigual till Selma!

Ett varumärke som startade 1984 med kläder, 

men som under åren har vuxit till ett imperium med 

väskor, skor, scarfes och inredning.

 

Kännetecknande för Desigual är den djärva färg- och 

mönsterbilden och har blivit ett favoritmärke hos många.

 

Vi är så otroligt glada över mottagandet som har varit 

över all förväntan!

Många kunder berättar att de tidigare köpt sina 

Desigualkläder i Göteborg eller Stockholm och är 

glada över att nu kunna handla på hemmaplan!

Det visar att kunderna i vår lilla stad är modemedvetna 

och att det här var efterlängtat. 

- Ulrika på Selma

Jag vill bara se bra ut. I den ålder jag är.

Mode efter 40 handlar om hur vi kan åldras med stil och värdighet.

Vi är fortfarande intresserade av hur vi ser ut, men förhoppningsvis

mer självsäkra och trygga i vad vi själva vill. Vi är därför heller inte 

så sugna på att hoppa på precis vilken trend som helst.

Vi har förhoppningsvis hittat hem i vår stil, nu handlar det mer om att

förvalta den väl. Jag älskar mode och människor. Idag, när det finns 

så många stilar att välja mellan, kan vi fortsätta hitta vår stil

precis hur gamla vi än blir. Det är en av fördelarna med att bli äldre

just nuförtiden. I min affär har jag vågat välja tron på att vi alla vill

fortsätta se bra ut, inte yngre. Mina kläder och kollektioner ska spegla

det här litet mer mogna intresset för mode. I stället för enstaka, flyktigt

trendiga plagg, som allt som oftast är svåra att matcha med annat

man redan har, så vill jag erbjuda mer klassiska plagg som håller 

över tid. Stiltips, tankar kring skor och accessoarer, är också något 

jag kan och gärna delar med mig av.

Det här är det allra mest moderna sättet att se på sin garderob.

För det här sättet att sparsmakat byta ut och lägga till, är ju också det 

allra bästa för vår miljö. 

I den lilla stad där jag verkar ser jag till att ta mig den tiden med

varje kund som vill, att verkligen lära känna henne. Jag stressar inte.

Det måste få ta den tid det tar att hitta rätt. Det går också bra att

låna hem och prova ifred ihop med det andra du har i garderoben.

Jag litar på mina kunder. Det är ett förtroende som jag får tillbaka,

när de litar på mina tips och råd och - inte minst - när de kommer

tillbaka igen.

Jag vill att min butik ska inspirera kvinnor att utforska sin stil hela

livet, inte bara medan de är riktigt unga. Mina kläder har ingen

ålder. Det har faktiskt inte kvinnor heller, inte mer än den de känner 

sig som.

För vem vill bli yngre?

- Ulrika på Selma

JAG VILL JAG VILL 
INTE BLI INTE BLI 
YNGREYNGRE

JAG VILL 
INTE BLI 
YNGRE

Foto: Anna Sköld



syntema.nu

Symfoni akrylat 
lackfärg

Vi kommer att visa

 tapetnyheter mm

Stor utförsäljning av 

inredning och lampor

Välkommen till oss!

Vit, 1 liter

Ord. pris 89:-
50:-

Penselset
3 delar

WaggerydsdagenWaggerydsdagenWaggerydsdagen
Lör 30 aug

Ord. pris 249:-

150:-

Gilla Selma och ta del av 
erbjudanden och nyheter

facebook.com/SelmaVaggeryd

/Ulrika o Jeanette ”Mode för kvinnor””Mode för kvinnor””Mode för kvinnor”

WaggerydsdagenWaggerydsdagenWaggerydsdagen

0393-77 39 150393-77 39 15

på höstens alla nyheter!på höstens alla nyheter!på höstens alla nyheter!

Du har väl inte missat Du har väl inte missat 
att vi säljer Desigual.att vi säljer Desigual.
Du har väl inte missat 
att vi säljer Desigual.

Sista dagen på Sista dagen på Sista dagen på 

Tag      betala förTag      betala förTag      betala för3  3  3  2  2  2  

10%  10%  10%  

70%  70%  70%  
REANREANREAN
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ger vi digger vi digger vi dig

lör 30 auglör 30 auglör 30 aug

LIONS - mycket bredare än bara ”gubbarna i gula jackor”
Lions är i grunden en internationell ideell hjälporganisation med lokal 
beslutanderätt och med 1,35 miljoner medlemmar i 208 länder eller geografiska 
områden. Detta är både en utmaning och en styrka. Alla insamlade medel går 
direkt till hjälpändamålet. Tack vare ett fantastiskt stöd i vår bygd har vi kunnat 
stödja människor, som har det betydligt sämre än oss. Vi drivs av lusten att 
både arbeta tillsammans och samtidigt kunna hjälpa unga människor att lokalt 
undvika droger och utveckla goda egenskaper som att visa gott omdöme och 
gott kamratskap. Vi vill också stödja äldre och handikappade som inte annars 
kan komma ut och få social kontakt. Nationellt prioriterar vi forskning mot våra 
folksjukdomar och internationellt vill vi hjälpa främst fattiga länder vid 
katastrofer, framförallt som hjälp till självhjälp och som hjälp ”på plats”. Detta 
innebär att hjälpen går via UNHCR och Lions i de berörda länderna. Under förra 
verksamhetsåret, som slutade första juli, skänkte vi över 100.000kr till länder 
vid olika katastrofer. Totalt samlade vi in och kunde skänka över en kvarts 
miljon kronor under året.
Nu börjar ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar, som inte lär bli färre. 

KAN DU TÄNKA DIG HJÄLPA OSS I 
VÅR KAMRATKRETS OCH MED NÅGOT/ 
NÅGRA AV VÅRA HJÄLPARBETEN 
KONTAKTA GÄRNA NÅGON AV OSS.

Jörgen Malmklint/Jörgen Bergström
0735-952900      /0705-108221
Lions Club Skillingaryd/Vaggeryd

Nya öppettider:Nya öppettider:Nya öppettider:

Onsdagar & Torsdagar
Lördagar ojämna veckor

Second HandSecond Hand
i Vaggerydi Vaggeryd
Second Hand
i Vaggeryd

13-18
10-13

Nådastigen 7, Vaggeryd    0725-722 404Nådastigen 7, Vaggeryd    0725-722 404
www.oden-foretagspark.vaggeryd.sewww.oden-foretagspark.vaggeryd.se

Nådastigen 7, Vaggeryd    0725-722 404
www.oden-foretagspark.vaggeryd.se

.
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Waggerydsdagen - Hemvändardagen

Välkommen till Magnisa stuga för att
träffa släkt, vänner och bekanta!

Lördagen den 30 augusti kl 10.00 - 15.00

Utställning med Leif Palms 
oljemålningar och fotografier

Blåsensemble med Jan Allan Persson spelar 
musikkåren Götas repertoar kl 10.30 och 12.15.

Lotterier och bokförsäljning.

 

Waggeryds Museiförening och NBV

Servering av kaffe och ostkaka.

WAGGERYDSDAGEN
30 AUGUSTI 

Arr: Waggeryds Idrottsklubb - Handel & Service  - Museiföreningen

Waggerydsdagens 
Starke man, 
start kl 11.00

Välkommen till...

CHOKLADHJUL     CHOKLADHJUL     

VSBO`S FISKDAMM VSBO`S FISKDAMM 

FÖR DE MINSTAFÖR DE MINSTA

VAGGERYDSMÄSTERSKAPVAGGERYDSMÄSTERSKAP

 I LUFTGEVÄRSSKYTTE I LUFTGEVÄRSSKYTTE

CHARKLOTTERI FRÅN CHARKLOTTERI FRÅN 

VAGGERYDS CHARKVAGGERYDS CHARK

ASSISTANCEKÅRENS ASSISTANCEKÅRENS 

MINIBILAR  FÖR DE SMÅMINIBILAR  FÖR DE SMÅ

LAMINOLOTTERI LAMINOLOTTERI 

FRÅN SWEDESE FRÅN SWEDESE 

LOTTERI FRÅNLOTTERI FRÅN

BYARUMS BRUK BYARUMS BRUK 

KORV- OCH KORV- OCH 

LÄSKFÖRSÄLJNINGLÄSKFÖRSÄLJNING

PONNYRIDNINGPONNYRIDNING

HYRESGÄSTFÖRENINGENSHYRESGÄSTFÖRENINGENS

HOPPBORGHOPPBORG

CHOKLADHJUL     

VSBO`S FISKDAMM 

FÖR DE MINSTA

VAGGERYDSMÄSTERSKAP

 I LUFTGEVÄRSSKYTTE

CHARKLOTTERI FRÅN 

VAGGERYDS CHARK

ASSISTANCEKÅRENS 

MINIBILAR  FÖR DE SMÅ

LAMINOLOTTERI 

FRÅN SWEDESE 

LOTTERI FRÅN

BYARUMS BRUK 

KORV- OCH 

LÄSKFÖRSÄLJNING

PONNYRIDNING

HYRESGÄSTFÖRENINGENS

HOPPBORG

Scenprogram 
10.45

CAJSA-STINA ÅKERSTRÖM
11.30

13.00

14.00

Foto: Niklas Lydeen

14.30

LINUS 

SVENNING

Foto: Anita Blomgren

Ekumenisk kör från Vaggeryds kyrkor,

Kristina Gustafsson, pastor Missionskyrkan

Musikelever från Plusgymnasiet, Jönköping

Prisutdelningar:

Waggerydsdagens Starke man

Waggerydsmästare i Luftgevärsskytte 

Stipendieutdelningar:

Jonas Flodins minnesfond till förtjänt 

ungdomsledare i WIK

Wänskapsklubbens Vaggerydsprofil 2014

Dragning på Byarums Bruk- och Swedese-lotterierna

 
Avslutning15.00

Konferencier: Tomas ”Pallis”
Konferencier: Tomas ”Pallis”
Konferencier: Tomas ”Pallis”
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Östergatan 6, Vaggeryd. Tel: 0393-101 02www.wahlbergsur.se

Öppettider:
Måndag - fredag 10.00-18.00 

(Lunch 12.30-13.30)  
                          Lördag 10.00-13.00 

Välkomna in 
under Waggerydsdagen

Er Ur & Guldsmedsbutik 
med egen verkstad.

Letar ni förlovning
och vigselringar?

Rätt svar annonspussel juni:
Syntema, Acleja, Önska, Hydraul & Maskinservice
Vinnare annonspussel juni:Magdalena Johansson Skillingaryd, Anne-Marie Norberg 
Skillingaryd, Anita Andersson Ålaryd, Anita Boklund Taberg, Ann-Marie Axelsson Hok.

Rätt svar VM ordfläta juni:
Pele, Maradonna, Zlatan, Garrincha, Banks, Beckham, Charlton, Best, Capello, 
Grosso, Beckenbauer, Mayer, Klinsmann Cruyff, Nordahl Hamrin, Dahlin, Yoti, 
Cantona, Zidane, Figo, Inesta, Messi, Ronaldo.
Vinnare VM-ordfläta juni: Mildred Grytberg Tenhult, Anette nilsson Vaggeryd, 
K O J Gustavsson Hok, Leif Glämsta Vaggeryd. 

FriskvårdsKnutenFriskvårdsKnutenFriskvårdsKnuten

TrÄna hos oss!TrÄna hos oss!TrÄna hos oss!

Linda; 073-974 42 97, Annelie; 070-290 43 17 KarlavÄgen 25, vaggerydKarlavÄgen 25, vaggerydKarlavÄgen 25, vaggeryd

Gymmet Öppet 05.30-22.00Gymmet Öppet 05.30-22.00Gymmet Öppet 05.30-22.00

tis kl19.00 - Aerobics (Emelie w) start v34tis kl19.00 - Aerobics (Emelie w) start v34tis kl19.00 - Aerobics (Emelie w) start v34

ons kl18.30 - Skivstång (madde s) max 20 platserons kl18.30 - Skivstång (madde s) max 20 platserons kl18.30 - Skivstång (madde s) max 20 platser

våra grupptrÄningarvåra grupptrÄningarvåra grupptrÄningar

Mån kl19.00 - yoga (Jenny a) start v35Mån kl19.00 - yoga (Jenny a) start v35Mån kl19.00 - yoga (Jenny a) start v35

Mån kl18.00 - Tabata (annelie)Mån kl18.00 - Tabata (annelie)Mån kl18.00 - Tabata (annelie)

Tors kl18.30 - Core puls (Annelie) Tors kl18.30 - Core puls (Annelie) Tors kl18.30 - Core puls (Annelie) 

DU VET VÄL OM ATT DU KAN BOKA PERSONLIG TRÄNING,
& MASSAGE 

VIA VÅR HEMSIDA!
www.friskvardsknuten.se 

vÄLKOMNA IN!vÄLKOMNA IN!vÄLKOMNA IN!

Acleja Blomsterhandel Östergatan 6b, Vaggeryd. Tel 0393-105 88.

Välkomna! 

2-st jälkad 
Phalanopsis orkidé

99:-1st för 
2st för 150:-

Gäller under Waggerydsdagen, så långt lagret räcker.

Gäller Waggerydsdagen 
så långt lagret räcker.
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HANTVERK och SERVICE i VAGGERYDS KOMMUNHANTVERK och SERVICE i VAGGERYDS KOMMUNHANTVERK och SERVICE i VAGGERYDS KOMMUN
Vi hjälper dig med dina projekt

Jobbar du med hantverk, service el liknande? 
Välkommen att annonsera. Kontakta oss!

Rita Reklam AB Långatan 9, 335 31  Gnosjö 
tel: 0370-98 111  fax: 0370-911 77 
eller mail: rita.reklam@telia.com

8

ALLT inom Bygg & Kakel

Box 139, 567 23 Vaggeryd, Tel/fax: 0393-125 11

Vi förverkligar dina drömmar!
Fredrik Gustavsson 070-630 53 78

Kontor kväll, Tel/fax 0393-221 31

MÅLNING  
TAPETSERING MED GARANTI

ROTAVDRAG

Tel. 070 - 47 53 202MÖLNARP BYGG
TEL. 0370-721 70, 070-552 93 46

Vi utför alla typer av byggnadsarbeten

Allt enligt er önskan!

Välkommen att kontakta Lars Svensson

- Nybyggen
- Renoveringar

- Tak- & Fönsterbyten

OSCARSSONS BIL & DÄCKSERVICE

Vi kan bilar!

Tel. 0370-716 85   073-692 16 99

Fabriksgatan 21, Skillingaryd

Ac - Service
Bilreperationer    
Däckservice
4-hjulinställningar

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET 
2005 - 2013

25-år i

branschen

REPERATION - SERVICE - FÖRSÄLJNING
Bildelar  Släpdelar  Tillbehör  Diagnos

Bildäck & Fälg  Däckverkstad 
Däckhotell  Cyklar  Skog & Trädgård

UTHYRNING:

SKYLIFTAR
Öppet: Må-fre 9-18 lö 9-12 (lunch 12.30-13.30)

-SERVICECC Storgatan 27  
Vaggeryd 

Tel: 0393-160 55 
www.cc-service.se

. . . .
. .

. . .
ENTREPRENAD: Lastning Lossning 

Materialhantering 
Snöröjning Sandning Sopning

EL - PASSAGE - LARM - SERVICE - CCTV 

Vaggeryd 0393-360 00
Skillingaryd 0370-712 61 

Kom och hämta! 

 Tomkartonger c:a 40 liter

Tel 0730-58 30 71

Tånggatan 7, Skillingarydwww.hakansfastighetsservice.se

Planteringsjord
  

450:-/kbm

Jord, grus och barkmull.

NYHET!

I lösvikt

färdiggödslad

Tag med kärra så lastar vi eller ordnar vi hemtransport.

 
Sandlådesand  
 

Alg & Mögeltvätt  
Fasadtvätt, Takrent,  

i lösvikt

 
Glöm inte att gödsla din gräsmatta.  
 
 
NPK gödsel  
 räcker till 800kvm

20kg 199:-/st

Utgående begränsat 
parti marksten från 99:-Dekor-Dekor-

stensten
Dekor-
sten

MurblockMurblockMurblock 21:-21:-21:-/st

1165:-1165:-1165:-
från

MarkstenMarkstenMarksten 119:-119:-119:-
/kvm

från

Vi har 60 sorters Vi har 60 sorters 
sten i lager, sten i lager, 

resten tar vi hem.  resten tar vi hem.  

Vi har 60 sorters 
sten i lager, 

resten tar vi hem.  
från

/ton /kvm

www.handla24.se/vaggeryd

Välkommen till din ICA-butik på nätet

Du vet väl att du kan handla dygnet 
runt hos oss - gå in på ...
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Ett gott skratt
förlänger livet! - Min man har nästan inte

gjort annat än spelat golf
i sommar. Det enda han har
hjälpt till med i trädgården
är att skaffa bort fallfrukten.
- Han använde järnåttan!

MÅNADENS BÄSTA

- Gösta, jag träffade en bekant
igår som påstod att du är så
väldigt obeslutsam.
Stämmer det?
- Ja, både ja och nej.

Mor Anna fyller 100 år och
prästen har kommit på besök.
Man pratar om allehanda
ting. Men så säger prästen:
- Ska jag sjunga en psalm?
- Ja, gör det, så kan jag gå ut 
i köket och koka kaffe under 
tiden.

Olle skulle få ett syskon.
Fröken frågar honom om han 
tror att det ska bli en pojke
eller en flicka.
- Det blir en tjej, säger Olle.
Dom har redan köpt hem
puder.

- Inte nog med att man har
utseendet emot sig. Man har 
det alltid med sig också.

Efter en glad kväll så skulle

Pettersson ta sista färjan hem.

Till sin förfäran upptäckte han

att färjan var ca 3 meter från 

kajen. Med förtvivlans mod

tog han sats och gjorde ett

jättesprång ut mot färjan.

Det lyckades mot alla tips och

han slog ner på däcket.

En styrman kom rusande och

hjälpte honom på fötter:

- Det var bra gjort, men kunde

du inte väntat till vi lagt till.

Grannarna klagar på Jespers
uppförande. Vi borde nog
köpa en cykel åt grabben.
- Skulle hans uppträdande
bli bättre av det?
- Nä, men det skulle spridas 
på ett större område.

Efter en firmafest säger
chefen till Larsson:
- Jag hörde just att Larsson
drog en skottkärra på natten
genom halva stan. Det är
högst olämpligt, man måste
tänka på firmans anseende.
- Ja, chefen, men det fanns
ingen taxi ledig och jag
tänkte att chefen ville komma
 hem så fort som möjligt.

Mamman till sin son:
- Knyt skosnörena!
- Va, tror du jag vill att 
kompisarna ska tro att jag
är knäpp.

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

- Är det sant, pappa, 
att i vissa delar av Afrika 
känner inte mannen sin hustru 
innan de gift sig?
- Så är det i alla länder, 
min son.

Ring oss för en snabb och personlig service!
Stationsgatan 6, 

Vaggeryd.

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.2014

Tel. 0393-61 50 52 (butik), info@edqvistit.se
 www.edqvistit.se

Kolla våra datorer och skrivare! 

0393-61 50 51 (Fred)

Skolstart och Waggerydsdagen

Pennor
&

Pärmar 

på

50% 
rabatt
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Text och bild: Kåre Boberg

Håkan Gustafsson nöjer sig inte med att hålla i trådarna för Vaggeryds-
dagen, han är även aktiv som presentatör och prisutdelare, här till Årets 
vaggerydsprofil 2013, boxningsledaren Sören Andersson.

Lugnet före stormen. Här hoppas Håkan Gustafsson på tusentals besökare till Waggerydsdagen. 

– Men detta blir min tack- och avskedsföreställning, avslöjar han helt apropå när 
vi sitter och analyserar utvecklingen under de år som gått sedan premiären 1975.
Vi har i och för sig hört det förut när det börjar dra ihop sig i slutet av augusti. 
Men förr eller senare kommer Håkan förstås att göra verklighet av hotet.
  Det är inte svårt att förstå varför. Beröm har han visserligen fått för sitt starka 
engagemang som "festgeneral". Under loppet av ett par år har han varit med och 
vänt den utveckling som ett tag pekade emot en nedläggning vilket år som helst. 
Dessförinnan var han med och drog det tunga lasset som festgeneral, från 1992 
till 2006 som ordförande i WIK och därefter som huvudansvarig. Hjälp på vägen 
har han haft av en rad funktionärer. Men ingen har haft Håkans uthållighet. Hans 
arbetsinsats förminskas inte av att han var med som funktionär redan på 1970- 
och 80-talen som tonårig ungdomsspelare och sedan ungdomsledare.
  Numera känner alla vaggerydsbor förväntan i luften inför den stora folkfesten 
den sista lördagen i augusti. 
  Vaggerydsdagen har blivit ett evenemang som tusentals människor i alla åldrar 
ser fram emot.
  Men för Håkans del har det hela tiden också funnits en baksida. Det handlar 
förstås om ansvarstagandet när stora värden står på spel.
  – Det ska bli oerhört skönt att slippa vakna på nätterna och oroa sig för att man 
har glömt något eller att man har missat att uträtta något väsentligt i 
förberedelsearbetet, säger han.
 - Å andra sidan har belöningen funnits där; att få gå omkring på Vaggeryds-
dagen och som så många andra möta nära och kära från när och fjärran. 
 Men Vaggerydsdagen har inte alltid varit en  framgångssaga. Efter de fram-
gångsrika första 15 åren blev Vaggerydsdagen slentrian. Så sent som 2009 var 
författaren Björn Hellberg det stora dragplåstret, vilket säger en del.
  För musikunderhållningen svarade han gubevars inte, det gjorde sedan fler år 
lokala förmågor. 
  – Inget ont om dem, men det som hände 2010 var som att vända handen. Innan 
dess var vi på dekis. Men sedan 2010 har Vaggerydsdagen blivit oerhört mycket 
bättre, konstaterar Håkan och lägger till:
  – Jag ger "Krille" Sandén äran för det som hänt med Vaggerydsdagen sedan 
dess.
  Det hände sig på försommaren 2010 att Håkan befann sig inne hos Henrik 
Blomkvist på Henriks sport när mobiltelefonen pinglade. Det var Christer 
Sandén som ringde. Det samtal som där utspann sig resulterade i 
standardhöjning på artisterna som har betytt allt för Vaggerydsdagen.
  Egentligen handlade samtalet om ljudet för artisterna på Vaggerydsdagen. Men 
Christer Sandén berättade också att han genom sina kontakter i musikkretsar 
kanske kunde ordna Amy Diamond som artist till Vaggerydsdagen.
  – Glöm det, vi har inte spänn till det, svarade Håkan som lyckligtvis kom på 
bättre tankar när Christer Sandén berättade att Amy Diamond skulle komma till 
Vaggeryd för 40 000 kronor.
  – Vi hade inte mer än halva det beloppet. Men jag räknade med att kunna få 25 
000 kronor av köpmännen i Vaggeryd och resten ur industrin. Så vi bestämde oss 
för att satsa och pröva.
  Det handlade alltså om att bära eller brista, men vem kan säga nej när Håkan 
"Pallis" ringer…
  Sponsorerna ställde upp och såg till att de pengar som artister, ljud och musik 
kostade, sammanlagt någonstans mellan 50 000 och 60 000 kronor, kom in.
  – På en gång märkte vi att Vaggerydsdagen blev oerhört mycket bättre, säger 
Håkan.
  Trots regn från och till under dagen kom 2 000 personer för att lyssna till Amy 
Diamond som efter showen fick ägna halv eftermiddagen åt att skriva autografer 
för en aldrig sinande ström ungdomar. 2011 kom dubbelt så många för att lyssna 
till Timoteij och Sahlene och på den vägen är det.

Nu tackar 
Håkan Pallis 
för sig

Håkan "Pallis" Gustafsson har betytt lika 
mycket som initiativtagaren Sven-Olof 
Isaksson för  Vaggerydsdagen och dess 
utveckling till årets megahändelse i 
Vaggeryd. 

Inte sedan folkparken i Vaggeryd lades ned 1968 har vaggerydsborna 
regelbundet fått se kända artister framträda. Så man kan förstå att suget finns.  
  Christer Sandén har dessutom bidragit till att lösa upp en annan knut. Stjärnor 
kräver hög kvalitet på kompbandet. Visst kan kända artister ta med sig ett eget 
kompband men då blir notan oöverstigligt hög. 
  – Det är så att många kända artister inte accepterar ett lokalt kompband. Vi hade 
till exempel Linda Bengtzing på gång ett år men hon ville inte komma när hon 
fick veta att ett lokalt band skulle kompa, berättar Håkan.
  – Jag förstår henne, hon hade dessförinnan varit på en plats där kompet inte höll 
måttet och då blev hon också dålig. Även Sara Löfgren och Pernilla Wahlgren 
var tveksamma 2011 före sina framträdanden. Men när Pernilla Wahlgren efter 
konserten skrev på sin blogg och berömde kompbandet i Vaggeryd betydde det 
mycket. Det hon då skrev har vi kunnat använda i det fortsatta arbete med att 
knyta goda artister till oss.
  I år kommer Kajsa-Stina Åkerström och Linus Svenning till Vaggerydsdagen 
och kalaset kostar uppåt 100 000 kronor inklusive ljud och kompband.
  Det är näringslivet som bjuder på festen.
  Waggeryds IK gör ju ingen vinst på artistframträdandena genom att inträdet är 
fritt. Stödet från näringslivet till Vaggerydsdagen får dessutom inte konkurrera 
med den ordinarie WIK-sponsringen. 
  – Numera får vi till och med ett visst stöd av Vaggeryds kommun som ställer 
upp ett informationstält för marknadsföring, konstaterar han.
  – Så har det inte alltid varit. Det verkliga bottennappet var den gång vi fick en 
räkning på flera tusen kronor för transporter av marknadsbord mellan Vaggeryd 
och Skillingaryd.
  Frågan är förstås vem som nästa år ska ta över Håkan Gustafssons roll. Han 
menar dock att värdet i hans insats inte ska överdrivas.
  – De 20 företagare som ställer upp brukar inte vara svårövertalade. För ett 
företag är beloppen det handlar om, 3 000 eller 5 000 kronor felräkningspengar.
  Vi lyfter på hatten för ett stort engagemang under 23 år och konstaterar att 
Håkan Gustafsson slutar som festgeneral när Vaggerydsdagen efter 40 upplagor 
står på toppen.



Det var Leifs chef på Munksjö laboratorium ”Rune Korea” Johansson, som uppmuntrade Leifs 
fotointresse. 
”Rune Korea” kallades så eftersom han hade varit sjukvårdare i Röda Korsets tjänst under Koreakriget i 
början på 1950-talet.
- En gång frågade han mig om jag ville köpa den Regina 2A-kamera som han köpt i Korea. Den kameran 
hade jag till 1962, då jag köpte min första spegel-reflexkamera. 
En annan Munksjöchef som hjälpte mig var Åke Jonsson som lät mig använda sin mörkrumsanläggning. 
”I Vaggeryds Fotoklubb blev Leif kompis med duktiga fotografer som Karl-Gustav Högberg, Karl-Erik 
Lönn, Arne Bergman, Sven ”Gliet” Eliasson, Toni Gustavsson och Gunnar Westroth. Här fick han lära sig 
grundtekniken för närgränser, självutlösning, komposition och bländarsteg. I över 50 år har Leif hängivet 
fotograferat och dokumenterat. Han är en erkänd och högt aktad naturfotograf och många av hans bilder 
har publicerats i tidningar och magasin bl. a. Svensk Jakt. På Hemvändardagen visar Waggeryds 
Museiförening ett exklusivt urval av Leif Palms naturfoton. Inte många känner till Leifs dolda talang att 
hantera oljefärg, pensel och duk. En samling av privata och inlånade oljemålningar med kända 
Vaggerydsmotiv kommer att visas på Hemvändardagen. 

Vaggerydsdagen skapades ur en ekonomisk nödsituation våren 1975. Waggeryds IK hade återtagit platsen i näst högsta bandyserien vintern 1975, men 
avancemanget kostade en hel del pengar som WIK:s bandysektion inte disponerade. Man tvingades alltså skapa ett inkomstbringande arrangemang. Fram växte 
tanken på hel dag med lotterier, chockladhjul och artistframträdande i centrala Vaggeryd. WIK-dagen var född.  
Förste artist på den första WIK-dagen blev  Runo ”Lanthandlarn ”Sundberg från Skövde. En budgetlösning, men den signalerade något nytt, att någon vågade 
spänna bågen.
  Det koncept som skapades under pionjäråren har hållit gott genom åren. Det formades kring framträdanden av kyrkliga musiker frampå förmiddagen och folkliga 
artister senare på dagen. I den förra kategorin märktes namn som Ny-David, Jan Sparring, Carl Östh (1983), Rune Eliasson (1986), Jan Sparring (1989) och Märta 
Svensson(1992).Från och med 1976 var WIK-dagen en angelägenhet för hela föreningen, inte enbart för bandysektionen. Evenemanget råkade detta år dessutom 
sammanfalla med statsminister Olof Palmes valtal på Östra torget vilket lockade minst 3 000 personer extra till Vaggeryd.Med tiden blev WIK-dagen en fin 
inkomstkälla och kassako för föreningen. En lång rad netton i storleksordningen 50 000 till 75 000 kronor motsvarar stora sexsiffriga belopp i dagens 
penningvärde.  
  Bland artisterna under de 15 första åren märktes namn som Thore Skogman, Laila Westersund, “Tjadden” Hellström och Åby Ericson (1981), Bröderna Djup 
(1982 – med storpublik), Kjell Kraghe (1983) , Sten-Åke Cederhök – (1985 med 5 000 åskådare) , Gunde Johansson (1986), Alf Robertsson (1987), Siw Malmkvist 
(1988) och Ingvar Oldsberg (1991 – 3 000 åskådare i regn).
Men kärvare tider stundade. 1989 fick Waggeryds IK ekonomiska problem och WIK-dagen blev Vaggerydsdagen . Från 1990 och många år framåt fanns ingen 
känd artist som dragplåster, även om auktionen med många kvalitetsprodukter länge drog in stora pengar. Vaggerydsbördige storsångaren Peter Arnoldsson 
lockade dock storpublik 1997.
  Först på senare år har artisterna vänt sig till en ungdomligare publik. 2008 kom Idol-Daniel Karlsson till Vaggerydsdagen och 2010 var det så dags för Amy 
Diamond och The Moniker.Sara Löfgren och Pernilla Wahlgren tog plats på scenen år 2011, Sahlene och Timoteij gästade Vaggerydsdagen 2012 och drog då en 
publik på cirka 4 000 personer. 
När Erik Segerstedt och Jenny Silver kom till Vaggeryd i fjol beräknades publiksiffran till 3 000 personer. 
Frågan är vem som varit sämst av de artister som gästat Vaggerydsdagen:
  -  Ingvar Oldsberg, om man ser till vad han uträttade för det gage han fick på 20 000 kronor, anser Håkan Gustafsson.

VAGGERYDSDAGEN FÖR 40:E GÅNGEN

Text & bild: Kåre Boberg

1905 flyttade Martin Engkvist till Götafors och fick anställning som 
kassör på sulfatfabriken. Han hade under 6 år varit musikelev vid Göta 
Artilleriregemente. Martin Engkvist startade samma år Musikkåren 
Göta, som i huvudsak rekryterade sina medlemmar vid Götafors 
sulfatfabrik. 
  1915 köpte Musikkåren Göta ett markområde vid Hjortsjöns strand. 
Här konserterade man under sommartid tre gånger i veckan från sin 
musikpaviljong. Den musikintresserade allmänheten strömmade till 
och kaffe serverades. Området fick namnet Götastrand efter 
musikkåren.1936 såldes Götastrand till Folkparksföreningen, men 
musikkåren fortsatte att spela där fram till 1949 då den lades ner. 
Notböckerna tog Leif Palm hand om vid Munksjös nedläggning.
  I Magnisa stugas trädgård spelar på Hemvändardagen en 
blåsensemble under Jan Allan Perssons ledning Musikkåren Götas 
melodier.

MUSIKKÅREN 
GÖTA

LEIF PALM – NATURFOTOGRAF OCH VAGGERYDSKÄNNARE
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Musikkåren Göta framför musikpaviljongen vid Götastrand 1923.
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Välkomna
Priserna gäller tom 31/8- 2014.

 
läs mer på:
www.facebook.com/kimharryandersson

På Vaggerydsdagen
Kim Anderson kommer och 
signerar sin bok hos oss! 

Det ser vi fram emot!


