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Annonstidning från Handel & Service i Vaggeryd. November 2014

Gör vår lilla stads bästa 

Tävling!Tävling!Tävling!

JulmarknaderJulmarknaderJulmarknader
Skillingaryd 30 novSkillingaryd 30 nov
  
Skillingaryd 30 nov
 Vaggeryd 7 decVaggeryd 7 decVaggeryd 7 dec

Julgodis 
vinn presentkort 

läs mer på s. 5 

Se program s. 7 och s.11.

Årets LuciaÅrets LuciaÅrets Lucia
kandidater s. 6 



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.51, 2014. 

Manusstopp 4 dec.Utdelningsområde: Vaggeryds Kommun med närliggande områden. Ca 10 000 ex.

Annonstidningen...

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

www.framme.nu2

0393-318 90

Emelie, Paula, 
Caroline & Philippa  

Gilla oss på 
Facebook!

Välkomna till oss!

Adventsljus

Källa: Wikipedia

Seden med adventsljusstake kom till Sverige under 1800-talets slut. På Ersta diakoni 
infördes på1870-talet med förebild från Kaiserwerths dakonissanstallt i Tyskland en 
adventsgran. Granen hade 28 ljus, av vilka sju ljus, ett för varje dag i veckan tändes 
varje adventssöndag. Seden fick stor spridning i landet, och från denna tradition 
utvecklades en sed med en ljusstake där ett ljus tändes för varje dag i veckan. Denna 
blev vanlig i Sverige under 1920- och 30-talen. I Sverige pyntas många adventsstakar 
med renlav (ofta felaktigt kallad mossa eller vitmossa som är en annan växt). Ljusen är 
i Sverige vanligen vita, men även röda förekommer. Adventstidens liturgiska färg är 
lila, och det är vanligt på adventsljusen i många länder, bland annat Norge. Det finns 
också adventsljusstakar i form av julgranar med fem ljus, där det sista tänds på 
julafton/juldagen.

Välkomna!Välkomna!Välkomna!

sangshopen@ipw.nusangshopen@ipw.nusangshopen@ipw.nu

Kina & BosseKina & BosseKina & Bosse

Öppet:Öppet:Öppet: Götaforsvägen 2, Vaggeryd.Götaforsvägen 2, Vaggeryd.Götaforsvägen 2, Vaggeryd.
Tel 070-330 08 31Tel 070-330 08 31Tel 070-330 08 31

Ons-Fre 15-18, Lör 11-13Ons-Fre 15-18, Lör 11-13Ons-Fre 15-18, Lör 11-13

15%15%15%15%15%15%
Julmarknad Julmarknad Julmarknad 
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på på 
PåslakanPåslakan
på 
Påslakan Vi säljer även 

julkort & hantverk

erbj. gäller endast under dagen

Acleja Blomsterhandel Viktoriagatan 8, Vaggeryd. Tel 0393-105 88.

för 99:- 3 

99:-

Gäller så långt lagret räcker.

Snit tamaryllis

st

Jumbo-
amaryllis

Amaryllis kampanj

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

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

det roliga saker på salongen.
 

/Marie, Ilijana och Anamarija 

Välkommen till Vaggeryds 
största Frisörshop

199
JULKLAPPSTIPS! JULKLAPPSTIPS! JULKLAPPSTIPS! 

Herr nesessär  
Inkl. vax, hair & 
body schampoo 

(op 348:-)

Blondme Julbox  
Schampoo + Inpackning

215
(op 430:-)

kr

krFinns även 
Victoria secret 

139kr

Välkomna in i butiken 
och se flera erbjudanden

Vi har �yttat till nya fräscha lokalerVi har �yttat till nya fräscha lokalerVi har �yttat till nya fräscha lokaler

Hammarvägen 22, VaggerydHammarvägen 22, VaggerydHammarvägen 22, Vaggeryd

0393-788510393-788510393-78851

Ni hittar oss på Ni hittar oss på Ni hittar oss på 

Tel: Tel: Tel: 

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 

Klockor från

Julen närmar sig!
för julklappstips, 

kika in till oss under 
Julmarknaden 7 dec.
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 VVii lleevveerreerraarr sskkuuggggaa

Öppet butik: Tis 15.00-17.30
JJooeell GGuussttaaffssssoonn

www.jpsolskydd.se

  

Vi säljer även gardintillbehör
från Hastas sortiment. 

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

 
&MARKISER

PERSIENNER
RULL-    LAMELL-
GARDINER

Vi har allt inom solskydd:

Måttanpassat efter dina behov

Nåbar på telefon: 
Mån-Fre 08.00-18.00

CITY SKOR

7 dec 7 dec 7 dec 

Passa på att Passa på att 
handla dina handla dina 
julklappar julklappar 
hos oss...hos oss...

Passa på att 
handla dina 
julklappar 
hos oss...

Viktoriagatan 7,  Vaggeryd.
Tel 0393-69 90 09

Julmarknad Julmarknad Julmarknad 
Varmt Välkomna 

önskar

Myrna & Rebecka 
med personal

God Jul

  i Jojjas tidigare lokal 
(Jönköpingsv. 53)

 

Kontakt: Christer tel. 070-547 13 13 
christer.knudsen@vaggeryd.se
Alt. tel. 072-572 24 01 

Mot uppvisande av denna annons 

får du bilen handtvättad för  kr100

K
lip

p
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t

Erbj. gäller t.o.m dec.

Nu har vi 
har startat biltvätt

Vi erbjuder: handtvätt, invändig städning, 
däckbyte samt uthyrning av hall för självtvätt. 

Förlorar du en timme på morgonen
och du jagar den hela dagen.
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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. 

Foto: Anna Sköld

                  ...en slags innerlig kärlek till småstaden......en slags innerlig kärlek till småstaden...

Oavsett vad den kostar. För mig är det stort när den lille 

killen kommer in och ska köpa en present till mamma 

och det är väl också svaret på varför mina väggar är 

absolut fulla med möjligheter, från golv till tak.

Min butik är som mitt hem - alla är välkomna. Alla skall känna att 

det finns något för dem. Hemma där jag bor har jag alltid kylskåpet 

välfyllt, för jag vet att det är en av anledningarna till att min son och 

hans kompisar gärna flockas hemma hos oss. Jag hoppas man 

känner sig just så välkommen när man kommer till Önskabutiken i 

Skillingaryd.

                  ...en slags innerlig kärlek till småstaden...

Andra butiker börjar rea en när en servis skall utgå. Jag gör precis 

tvärtom, ja inte höjer jag priset utan jag köper på mig mer av 

servisen, så att kunderna som samlar ska hinna samla färdigt. Och 

visst är det många som sökt sig till Skillingaryd för att köpa just sitt 

porslin. Och ska man nischa sig på önskningar kan man inte vara 

för smal, det måste finnas något för alla, så väl trend som klassiskt. 

Porslin och husgeråd är spännande, det händer mycket. 

Vi utbildar oss för att kunna om rätt glas till rätt dryck. Vi lär oss om 

smarta köksredskap som underlättar i vardagen och vi har knivar 

som håller en livstid; då ska man också kunna få hjälp att välja rätt.

Jag har alltid vetat att jag ville vara företagare, men trots att jag är 

passionerad kring husgeråd så var det mer eller mindre en slump 

att det blev så. Det var min pappa som hittade annonsen när 

Rolands presentaffär var till salu. Nu har jag blivit årets företagare 

och jag vill att fler skall få vara med om den känslan.

Alla som brinner och driver en liten verksamhet i småstaden borde 

få det priset, egentligen. Jag tror det handlar om en slags innerlig 

kärlek till småstaden som vi är en del av; den där känslan att vi 

verkligen skulle bli saknade om vi inte fanns - den där känslan att vi 

alla faktiskt gör en skillnad.

 

 - Eva på Önska 

EN PRESENT ÄREN PRESENT ÄR

NÅGOT FRÅNNÅGOT FRÅN

HJÄRTATHJÄRTAT

EN PRESENT ÄR

NÅGOT FRÅN

HJÄRTAT
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Barnarpsgatan 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

Vi Vi 
  firar !  firar !
Vi 
  firar !

25% rabattrabattrabatt

Swedish GraceSwedish Grace
TallrikarTallrikar
Swedish Grace
Tallrikar

MånglansMånglansMånglansBullBullBull

op 299:-

25%25%25%
rabatt på de flesta

glas från 
Orrefors & Kosta Boda

Huskvarna Tel: 036-13 73 30

Vi öppnar 
ny butik

Huskvarna!

2 års jubileum 
i Jönköping!

Öppnings-

erbjudanden

i alla tre 

butikerna!

www.onska.se

Rosengallerian, Huskvarna
Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör  10-14

QuartsskålQuartsskålQuartsskål
NachtmanNachtmanNachtman

CobraCobra
ljusstakeljusstake
2-pack2-pack

Cobra
ljusstake
2-pack

Stor sortering av adventsstakarStor sortering av adventsstakarStor sortering av adventsstakar

op 399:-

op 1999:-op 1999:-op 1999:-
Nu1399:-

StekgrytaStekgrytaStekgryta 4,1 liter
Rund eller oval i flera färger

279:-Nu99:-Nu

699:-699:-699:-NuNuNu999:-
Nu

op 799:- 399:-Nu

5www.framme.nu

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

vÄLKOMNA IN!vÄLKOMNA IN!vÄLKOMNA IN!

Julklappar Julklappar Julklappar 

mer info www.friskvardsknuten.se

fÖr personligt vÄlbefinnandefÖr personligt vÄlbefinnandefÖr personligt vÄlbefinnande

MassagebehandlingMassagebehandling

TrÄningskort Gym/GruppTrÄningskort Gym/Grupp

Personlig trÄningPersonlig trÄning

Massagebehandling

TrÄningskort Gym/Grupp

Personlig trÄning

Julskyltningskvällen
har vi dessutom erbjudanden 

i butiken du inte vill missa.

Viktoriagatan 8, Vaggeryd.
www.koolakidz.se  0393 - 125 45

Välkommen in!

Vi har både 
hårda och mjuka paket att 

lägga under granen. 

  
i butiken!i butiken!

 
i butiken!

JULJULJULNu är det 

Gör vår lilla stads bästa 

Tävling!Tävling!Tävling!

Julgodis 

Vinn Presentkort 

Juryn, som består av handlare från vår lilla stad, kommer att 
ha provsmakning på fredagskvällen och utse vinnarna.

Lämna in ett smakprov på ditt julgodis med recept till 
Ica Supermarket senast den 28/11 kl 17:00

märkt med ditt namn och telefonnr så har du chansen 
att just ditt julgodis blir utsett till vår lilla stads bästa julgodis.

1:a pris presentkort på  500:-500:-
2:a pris  och 3:e pris 200:- 100:-200:- 100:-
1:a pris presentkort på  500:-
2:a pris  och 3:e pris 200:- 100:-

Julen är inte en årstid. Den är en känsla.
op 979:-

12 gafflar
12 knivar
12 matskedar
12 muggskedar
  5 serv. bestick

op 2799:-

Priset gäller tom 30/11 

Storgatan 18, Skillingaryd

53 delar

TinaTina
BestickBestick
Tina
Bestick
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Rösta senast den 27 november. Max en röst per person
Rösta via: www.skillingaryd.nu

www.fenixkunskapscenter.se

Samtliga Lucia-kandidater går 3:e året på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd

syntema.nu
Välkommen till oss!

TapetKakel/
Klinker

Kom in och få inspiration, 
vi visar trenderna och 

berättar hur ni kan göra...

Golv
Bästa Kvalité! 

Inredning/
LamporVi har mängder av olika golv på lager

KampanjKampanjKampanj

Tid att fixa i mellandagarna!Tid att fixa i mellandagarna!Tid att fixa i mellandagarna!

Vi rekommenderar gärna duktiga 
hantverkare som vi samarbetar med.Lampor

NyinkommetNyinkommetNyinkommet

kom in till oss

Behöver ni hjälp med

 målning, tapetsering, golvläggning, 
kakel eller våtrumsmatta i badrum, 

Ni vet väl om att vi har Golvlister i massivt trä 
och laminat, även foder och taklist.

Stor sortering på 

Trä-, Laminat- & 
Vinyl- klickgolv 

 Kampanj-Kampanj-
PRISERPRISER

Kampanj-
PRISER

till 

InredningInredningInredning

Yankee doftljusYankee doftljusYankee doftljus



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

Vaggeryd.

2014

Tel. 0393-61 50 52 (butik Vaggeryd),
       0393-61 50 54 (butik Skillingaryd)

info@edqvistit.se
 www.edqvistit.se0393-61 50 51 (Fred)

Steelseries Siberia v3

990:-
Steelseries Raw PRISM
Headset

599:-

Headset

Köp Julklappen hos oss- utökade öppettider före Jul 

Vaggeryd
Mån - Fre 13-18, Lör 9-13

Skillingaryd
Tis 13-18 (Tekniker på plats)

”Mode för kvinnor””Mode för kvinnor””Mode för kvinnor”

0393-77 39 150393-77 39 15Gilla Selma och ta del av 
erbjudanden och nyheter

/Ulrika o Jeanette

Välkommen in och 
hämta tävlingskupong.

facebook.com/SelmaVaggeryd

Tävla & VinnTävla & VinnTävla & Vinn
Rösta på din 

favorit-Skyltdocka 
under Vaggeryds   

JulskyltningJulskyltningJulskyltning
och du har chans 

att vinna presentkort 
   500:-500:-500:-Dockorna kommer att stylas 

av våra kunder   
värt  

Varmt välkommen att Varmt välkommen att 
JULINSPIRERAS JULINSPIRERAS 

hos oss!hos oss!

Varmt välkommen att 
JULINSPIRERAS 

hos oss!

Centralplan 2         0370-70177

Hälsningar Linnéa, Jessica och Jose�n

Ska du ge bort pengar i julklapp?

Skicka pengarna med Swish eller ge
bort bankens gåvokort.

För mer information kom in på kontoret 
i Vaggeryd eller Skillingaryd så hjälper 
vi dig.
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 Julmarknad 

Torget kl. 14.00-18.00 
Butikerna har öppet samma tid.

Korv- och hantverksarutombola, 
varu och julgodistombola 

Insamling av begagnade 
glasögon och barnkläder

Arr. Lions Club Skillingaryd/Vaggeryd, 
Handel och Service i Vaggeryd, 
Skillingaryds intresseförening, 
Kultur och Fritid, Vaggeryds Kommun, 
Fenix Kunskapscentrum och Kulturskolan.

Utlottning av julskinkor 
kl. 14.30, 15.00, 15.30, 16.30 och 17.00.

 Korvgrillning 

Julgransförsäljning.

 30 november

Andra föreningar och företag visar upp sig

14.00
14.15
15.00
16.00
17.05
17.50

Marknaden öppnar
Vinn ”Pengarna tillbaka”
Lions skolstipendier
Kommunens Luciakröning
Lions ”Färgfemma” 
Vinn ”Pengarna tillbaka”
följt av Godispåsar till 
barnen

Jag vill vara med i utlottningen
av Julskinkor på Julskyltningen!

Ja tack!Skillingaryd

Skillingaryd

Tomten tar emot önskelistor 16-18

 Välkomna till Lions

Chokladhjul

Namn:

Adress:

Tel:
Lämnas vid Lions Chokladhjul i Skillingaryd 

Utlottning

av Julskinkor!

Kl.14.30,15.00, 15.30

16.30 och 17.00!

7www.framme.nu
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ALLT inom Bygg & Kakel

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

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

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

Kontor kväll, Tel/fax 0393-221 31

MÅLNING  
TAPETSERING MED GARANTI

ROTAVDRAG

Tel. 070 - 47 53 202

MÖLNARP 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

8

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

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 ...

Tel 0730-58 30 71

 
Beställ snöskottning 

och beskärning för vintern,   
 rutavdrag på det mesta.

 
Vi hyr ut släpvagnsskåp  

200:-200:-200:- 350:-350:-350:-/dygn /helg

Tånggatan 7, Skillingarydwww.hakansfastighetsservice.se

 
Stensättning 
till våren?  
 

Kontakta oss för 
ett besök innan 
snön kommer.

 
Pellets för avhämtning

eller hemtransport 

2.190:-2.190:-2.190:- /pall

från

Priset gäller tillsvidare



Ett gott skratt
förlänger livet!

www.framme.nu 9

Finn Fem Fel!

MÅNADENS BÄSTA

- Idag frågade fröken i 
skolan om jag hade några
småsyskon. Då berättade
jag att jag var enda barnet.
- Vad sa fröken då? und-
rade mamma.
- Gudskelov.

Lille Thomas har fått en trum-

ma i julklapp och han trummar

outtröttligt dagarna i ända, till

grannarnas stora förtret.

På nyåret kommer han en dag

springande och ropar.

- Titta, mamma, en sån fin kniv

jag fått av farbrorn i våningen

bredvid. Och så frågade han 

mig också, om jag visste hur en 

trumma såg ut inuti.

Det var idel glädje i famil-
jen över den senaste till-
ökningen. Lille Otto vägrade 
dock att deltaga i jublet.
- Är det inte roligt att ha
fått en lillasyster? undrade
en besökande tant.
- Åjovars, svarade Otto sur-
mulet, men nog finns det
mycket annat som vi behövt
bättre.

Hinner jag med 5-tåget om
jag genar över fältet?
- Om tjuren får syn på dig
hinner du med 4-tåget.

Lille Per har fått följa med 
sin mamma på en biltur.
- Mamma, var är alla idioti-
ska klantskallar till chauf-
förer idag?
- Lille vän, dom är bara ute
när pappa kör.

Fru Svensson kommer
hem från skönhetssalongen
och presenterar sin man
en "salt" räkning. Denne
tittar bistert ömsom på sin
fru, ömsom på räkningen 
och utbrister:
- Behöver man verkligen 
erlägga betalning i förskott?

Det var en svensk och en 
norrman som var på cykel-
semester när de kom till en 
lång och brant backe. 
Svensken och norrmannen 
kämpade upp för backen 
med sin tandemcykel och 
när de kom upp sa svensken:
- Vi hade aldrig kommit 
upp om jag inte hade tagit 
i så mycket.
Då sa norrmannen:
- Och vi hade åkt ner igen om 
Jag inte hade bromsat så hårt.

Det var en gång en tjej som 
gick in i en affär. 
Tjejen:
- Hej! Kan jag få köpa 
gardiner till min dator? 
Kassörskan:
- Till din dator?!?!
Tjejen:
- Ja, jag har ju Windows..

- Det här var en knepig 
organisationsfråga.
- Ja, ska vi tillkalla en 
konsult eller ska vi trassla 
till det själva?

Arne var ute och körde bil 
med sin fru. 
Plötsligt utropar han: 
- Ojdå, jag råkade visst köra 
mot enkelriktat! 
- Det är nog inte så allvarligt, 
lugnar hans fru. 
Det gjorde ju den där 
polisbilen också!
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Då och då under sommarmånaderna händer det att en extrem, absolut 
värsta sortens sportbil dyker upp på gatorna i Vaggeryd.
  Finsmakarna ser förstås släktskapet med McLarens världsberömda 
sportvagnar – vi andra blir bara offer för det häftiga intrycket. Det 
gäller i synnerhet de som vet att bilen är byggd i ett litet garage 
beläget mitt i centrala Vaggeryd av ”Bröderna Bertilssons bilfabrik”.
Så här års ligger Fabriksgatan i centrala Vaggeryd försänkt i mörker. 
Det gäller också den gamla lagerbyggnaden på Fabriksgatan 6 som 
byggdes som stall, som blev magasin för en specerihandlare och som 
senare tjänstgjorde som möbellager. Nu har dock hästkrafter av annat 
slag tagit över. När vi kliver runt hörnet på magasinsbyggnaden som 
ligger utmed gatan möts vi på gårdsplanen av uppställda bilar och 
ljus som silar ut från en halvöppen garageport. Bakom dörrparet döl-
jer sig just den läckra tvåsitsiga sportbil som vi skymtade i somras. 
  Om man absolut vill ha en bil men inte har råd att köpa den; vad 
gör man då? Jo, man bygger den själv. Det är precis vad som hänt 
här. Peter, Jan och Kent Bertilsson har gemensamt byggt den här 
bilen som i sin yttre utformning är så nära originalet, den sportvagn 
som McLaren-stallet använde i den amerikanska CanAm-serien för 
sportvagnar, att det krävs ett tränat öga för att se skillnaden mellan 
kopia och original. 
  – Den skillnad som man kan se med blotta ögat är att hjulhusen är 
lite mer utsvängda på originalet, berättar Kent Bertilsson.
  McLaren-kopians konstruktion är ett kapitel för sig. Den tog all 
fritid i tre år, från 2007 till 2010, för bröderna  som under arbetet inte 
hade tillgång till några ritningar annat än foton och enkla spräng-
skisser från internet när vrålåket växte fram. De kryddade sedan 
anrättningen med en V8-motor och en växellåda från Porsche. Det 
tog förstås sin tid innan alla bitar satt på rätt plats, inte minst 
växellådan. 
  – Cirka 3 000 timmar, uppskattar Jan Bertilsson den sammanlagda 
arbetstiden.
Då är att märka trion nu har nått medelåldern (Jan fyllde 60 i år, Kent 
är 58 och  Peter 47) och har vanliga jobb med vanliga  arbetstider.      
  Peter är metallarbetare och Jan utbildad rörmokare medan Kent är 
snickare till professionen. Trots det hittar han arbetsuppgifter i 
projektet som passar honom.

DRÖMFABRIKEN
PÅ FABRIKSGATAN

Brödernas Bertilssons 
bilfabrik tar sig an nya utmaningar

Det hör dessutom till historien att hela släkten kan sägas ha bensin i 
blodet. Brödernas far Bill Bertilsson tävlade i motocross liksom 
farbror Seth Bertilsson.
  Farfar Bertil Gustavsson följde med stort intresse vad som hände i 
motorvärlden och då har vi inte nämnt Bertils bror Paul som skapade 
Vaggeryds motocrossbana, en sandbana som förfarande används. 
  Dessutom växte Jan och Kent upp på Klastorp i Vaggeryd där 
ortens förste riktige racerförare, Sven Lindblom bodde på 1920- och 
30-talen. Motorintresset satt verkligen i väggarna där. 
  Under alla omständigheter fick de god lön för McLaren-mödan.  
När lusten faller på kan de ta sig en tur i grannskapet. Men helst åker 
Bertilsson-trion till någon tävlingsbana där bilen kommer till sin 
fulla rätt. 
  – Med en vikt på 1 250 kilo och en motor som utvecklar 340 
hästkrafter gör den lätt under fem sekunder från noll till 100, säger 
Peter som är "chefskonstruktör".
   – Vi har kört den 2 500 mil sedan 2010 och den går otroligt bra, 
inflikar Kent.
  Tilläggas kan att originalet vägde 800 kilo och var bestyckad med 
en V8 som gav 800 hästkrafter…
Men hur roligt det än är att köra en snabb bil som man själv har 
tillverkat har i all fall undertecknad känslan av att det är vägen som 
är mödan värd för bröderna. Det håller i alla fall Kent med om:
– Det stora nöjet är att bygga bilen, att få det hela att funka, säger 
han.

Därför var det väl ingen som blev förvånad när det stod klart att 
Bertilsson-trion tänker slå till igen. I den gamla magasinsbyggnaden 
på Fabriksgatan får de nu åter utlopp för sin skaparglädje. Den här 
gången är det en sportbil med direkt vaggerydsanknytning som växer 
fram. Nämligen den Chevrolet Camaro som 
bensinmacksföreståndaren på Din-X i Vaggeryd, Thomas 
Gunnarsson tävlade med i Super saloon-klassen på 1980-talet. 
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Magnisa stuga håller öppet

Varutombola, korvtombola 
och julgodistombola. 

Utlottning av julskinkor 
kl. 14.30, 15.00, 15.30, 17.00 och 18.00.

Tomten besöker VSBO 14.30-16.00 
och tar emot barnens önskelistor.

”Framme” kl. 14.00-18.00 
Butikerna har öppet samma tid.

 Korvgrillning Julgransförsäljning

Insamling av begagnade 
glasögon och barnkläder

Jag vill vara med i utlottningen
av Julskinkor på Julskyltningen!

Lämnas vid Lions Chokladhjul i Vaggeryd 

Ja tack!

Utlottning

av Julskinkor!

Kl.14.30,15.00, 15.30

17.00 och 18.00!

Vaggeryd

 Julmarknad 
 7 decemberVaggeryd

 Välkomna till Lions

Chokladhjul 

14.00
14.15
15.00
16.00
17.05
17.50

Marknaden öppnar
Vinn ”Pengarna tillbaka”
Lions skolstipendier
Kommunens Luciakröning
Lions ”Färgfemma” 
Vinn ”Pengarna tillbaka”
följt av Godispåsar till 
barnen

Arr. Lions Club Skillingaryd/Vaggeryd, 
Handel och Service i Vaggeryd, 
Skillingaryds intresseförening, 
Kultur och Fritid, Vaggeryds Kommun, 
Fenix Kunskapscentrum och Kulturskolan.

Namn:

Adress:

Tel:

Andra föreningar och 
företag visar upp sig

Vid den tiden var just den klassen hetast i landet och det skrevs 
spaltkilometrar om hans framfart.
Men att det blev just Thomas Gunnarssons bil som de tog sig an var 
en ren men lyckosam tillfällighet: I våras  upptäckte Peter i en 
tidskrift en annons om en super saloon-bil som var till salu i Umeå. 
Ingen visste då att det var just Thomas Gunnarssons gamla bil.
– Men min kompis Benny Augustsson som var med och ”skruvade 
på bilen” kände igen den, berättar Peter.
– Han började ringa runt, bland annat till killen som hade byggt 
bilen. Efter att ha jämfört med bilder och annat kunde de konstatera 
att det var just Thomas Gunnarssons bil.
Det byggdes endast fyra sådana bilar. Bara taket på bilen var 
original, allt annat var special. Innan Thomas Gunnarsson köpte den 
satt flerfaldige svenske mästaren Bosse ”Emma” Emanuelsson 
bakom spakarna.
– Den skickades till oss, helt nedplockad i en container till ett pris av 
33 000 kronor. Sedan tillkommer motor och växellåda men det 
handlar ju om begagnade grejer och inte några extrema summor,  
berättar Peter.
Den summan måste betraktas som rena vrakpriset för en 
superbil…Men det kommer att bli en hel del att pyssla med längs 
vägen.
– Till att börja med undrade vi hur vi skulle kunna få ordning på det 
som låg i containern; rörramschassi, plastkaross, bakaxel, fälgar, 
försäkrar Peter.
– Men egentligen är det inte så svårt, det tar bara tid. Med tiden löser 
sig det mesta…
Just nu jobbar de med montering av rörramschassit och de olika 
karossdelarna som upptar åtskilliga kvadratmeter i garaget. 
– Vi började på semestern och hoppas få igång bilen till våren. Det 
klarar vi om vi ligger i, säger Peter.
– Sedan gäller det att få ned allt på hjul så att man kan börja se att det 
ska bli en bil av det. Det vi strävar efter är att det ska bli en bra bil, 
en riktig körmaskin.
Det svåra? Hjulupphängningarna. Där kommer bröderna att ta hjälp 
av Fredrik Nylander som är kompis till Peter. Men ingen behöver väl 
tvivla på att resultatet bli bra när täckelset över bilen faller någon 
gång sommaren 2015.

När fjärde ljuset brinner vi hämtar julegran
och alla barnen räknar "dan före dan före doppardan"

När första ljuset brinner står julens dörr på glänt
och alla barnen glädjas att fira få advent

När andra ljuset brinner är snart lucia här
hon ljus och lussekatter och bud om julen bär

När tredje ljuset brinner vi juleklappar syr
och mamma bakar kakor och har ett fasligt styr

Juldikt
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Välkomna
Priserna gäller tom 30/11- 2014.
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