
Annonstidning från vår lilla stad. Augusti 2015.
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Läs om Beijer Bygg på sid. 4

i vår stad  lilla

29 augusti

Waggerydsdagen 

Someone´s

ISA Linda Bengtzing

lilla

Kända artister - Aktiviteter hela dagen och kvällen

Program se s. 6

Chokladhjul
Lotterier

Mängder av erbjudande 
från lokala handlare

På Scen bl.a
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Tidningen produceras av Rita Reklam AB 
0370-98 111,  rita.reklam@telia.com
för Handelsutskottet i vår lilla stad.

Intresserad att annonsera: Kontakta Rita Reklam

Nästa tidning kommer ut v.39, 2015. Manusstopp 7 sept.

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

Annonstidningen

kommer ut 11 gånger per år i Vaggeryds kommun 
med närliggande område - ca 10 000 ex.

Redaktion

Om vår lilla stad
”Vår lilla stad” har jobbats fram gemensamt av 
lokala butiksnäringen i ett utvecklingsprojekt. 
Tillsammans gör vi skillnad i småstaden Vaggeryd och Skillingaryd. 

INNEHÅLL
Upplev & se i vår lilla stad
Beijer i vår lilla stad
Vaggerydsdagen program i vår lilla stad
Hantverk & Service i vår lilla stad
Historier från vår lilla stad
Artikel från vår lilla stad

Förstasida
På bilden: Bengt på Beijer

i vår  stadlilla

Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se

3.
4.
6.
8.
9.

11.

Östergatan 6, Vaggeryd.
Tel: 0393-101 02

www.wahlbergsur.se

Mån - fre 10.00-18.00 
(Lunch 12.30-13.30)  

                          Lör 10.00-13.00 

Hos oss hittar ni era förlovnings och vigselringar.
Vi har smycken och klockor för alla tillfällen. 

Waggerydsdagen Waggerydsdagen Waggerydsdagen 
Lördag 29 augusti Lördag 29 augusti Lördag 29 augusti 

Alla skor & väskor

20% ra
b

a
tt

 

/Varmt Välkomna önskar

Myrna & Rebecka med personal

Gäller på ord pris. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden/rabatter. 

Missa inte vårtMissa inte vårt
FYNDBORD FYNDBORD 

utanför butiken! utanför butiken! 

Missa inte vårt
FYNDBORD 

utanför butiken! 

CITY SKOR
Viktoriagatan 7,  Vaggeryd.

Tel 0393-69 90 09

Vaggeryds största Frisörshop

/Marie, Ilijana och Anamarija 

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

Ta gärna en titt på vår Facebook-
sida, under hela sommaren händer 

det roliga saker på salongen.
 Välkomna in 

Vaggerydsdagen!!!   
 Total UTFÖRSÄLJNING 

Utav Matrix Hårvård  
 

(o.p. 134kr-174kr /st)  
 

Köp 2 betala för 1 på  
 

Besök vår butik för fler 
oslagbara erbjudanden bl a   

 Stylingverktyg  10%  Raba
tt

  

från
  

29 aug  

50%  Raba
tt

  

FYNDA FYNDA FYNDA!  

Öppet till 20.00

Gäller ej presentkort, binderier, förmedlingar
Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter

Torsdag 27/8 är det FÖRFEST tillV aggerydsdagen!!
Centralplan 2a               0370-70177

Skillingaryds

msterhandelBl

e

  
Kom in till oss och Kom in till oss och 

få en demonstaration av få en demonstaration av 
intelligenta hem samt se intelligenta hem samt se 

vår stora utställning.vår stora utställning.

 
Kom in till oss och 

få en demonstaration av 
intelligenta hem samt se 

vår stora utställning.

Vi säljer gardintillbehör
från Hastas sortiment. 

 

  

 VVii lleevveerreerraarr sskkuuggggaa

  
 

&MARKISER
PERSIENNER

RULL-    LAMELL-
GARDINER

Vi har allt inom solskydd:

Tis:  15.00-17.30
Öppet

ttaaffssssoonn
www.jpsolskydd.se

JJooeell GGuuss övriga tider ring

Glöm inte att titta in till oss på Vaggerydsdagen. 

Vissa människor känner regnet
andra blir bara blöta

-Bob Marley
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UPPLEV 
& 

SE i

För att se många fler Guldkorn rekommenderar vi varmt 
ett besök  Sök gärna efter tidningen på www.vaggeryd.se
HÄR: plats för att göra skillnad eller ring 0370 - 67 80 00

29/8
Slåtter i Björne-Kullakärret

lilla

20/9
Hantverksmässa på Stiftsgården Tallnäs
Välkommen att göra en söndagsutflykt yill Stiftgården 
Tallnäs. - 25 utställare visar och säljer konstverk
             - Liten matmarknad
             - Vi serverar sopplunch kl. 12:00-14:00 
Blomkål och morotssoppa med hembakat bröd, 
kaffe och kaka pris 80 kr. 

Kom och hjälp till att slå gräset 
och hjälpa orkidéerna. National-
parken bjuder på korv och fika. 
Parkera vid P-plats Andersberg. 
Alla välkomna!
(www.storemosse.se) 

30/8
Kaffe och våfflor i kvarnen Hagafors
Sista chansen för sommaren 
för kaffe och våfflor 
i kvarnen i Hagafors. 
Mellan kl. 14.00-17.00.

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

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

Missa inte alla våra 
erbjudande i but ik och 

framme i centrum 
på Vaggeryds-

dagen!

Öppettider:
Mån-fre 9.30-18.00

Välkomna!
Lör 9.00-13.00

Nu är butiken fylld med höstnyheterNu är butiken fylld med höstnyheterNu är butiken fylld med höstnyheter

 Kram Emelie, Paula & Caroline     Kram Emelie, Paula & Caroline     Kram Emelie, Paula & Caroline    
0393-318 90

Sista chansen att Sista chansen att 
fynda på REAN!fynda på REAN!

Sista chansen att 
fynda på REAN! Fyndställ utanför Fyndställ utanför 

butiken!butiken!
Fyndställ utanför 

butiken!

Missa inte! Missa inte! Missa inte! 

Välkommen in Välkommen in 
och inspireras! och inspireras! 
Välkommen in 
och inspireras! 

VaggerydsdagenVaggerydsdagenVaggerydsdagen
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Vi finns där du är; du och hantverkarna som Vi finns där du är; du och hantverkarna som 
du anlitar. När man tänker på det: de kommer du anlitar. När man tänker på det: de kommer 
till oss som är nära och köper grejer som till oss som är nära och köper grejer som 
saknas eller som de behöver, och då blir det saknas eller som de behöver, och då blir det 
billigare för dig som kund. De slipper billigare för dig som kund. De slipper 
kostnaden för att åka iväg samtidigt som de kostnaden för att åka iväg samtidigt som de 
sparar tid. Din tid.sparar tid. Din tid.

Vi finns där du är; du och hantverkarna som 
du anlitar. När man tänker på det: de kommer 
till oss som är nära och köper grejer som 
saknas eller som de behöver, och då blir det 
billigare för dig som kund. De slipper 
kostnaden för att åka iväg samtidigt som de 
sparar tid. Din tid.

Vi känner våra kunder
Hos oss känner vi 95 % av kunderna, då menar 
jag att vi verkligen vet vilka kunderna är. När 
du kommer in till oss och ska göra om något på 
huset, då är det väldigt lätt att förklara och ge 
råd, för vi vet förmodligen vilken gata du bor 
på. Eller så kanske vi känner dem som bodde 
där innan och vet vad de har gjort om på huset. 
Vår personliga service finns i luften på Beijers. 
De resterande 5 % av kunderna jobbar vi hårt 
på att lära känna.

Vi har tiden att förklara det som du inte förstår. 
När du kommer in till oss kan vi oftast följa 
med dig runt i butiken för att hjälpa dig med 
allt du behöver, från spiken till plankan. I 
större butiker kanske du frågar efter något och 
så pekar man dig i rätt riktning eller ber dig 
fråga någon på en annan avdelning. Hos oss 
följer jag med dig istället för att peka. Hos oss 
finns inga avdelningar.

Att sälja rätt saker
Vi vet att vi inte kan slänga på dig hur många 
prylar som helst, och det vill vi inte göra heller. 
Men vi vet också att om du har ett hus så har du 
ett projekt hela tiden - det blir aldrig färdigt. Då 
vill vi att du kommer hit. Vårt fokus ligger på 
att utveckla idéerna tillsammans med dig. 

Jag brukar säga att jag fortfarande inte vet vad 
jag vill bli när jag blir stor, jag halkade 
egentligen in här på ett bananskal efter 
gymnasiet. Men jag älskar att träffa folk och 
alla dagar är olika. Jag känner mina kunder 
både när jag är inne i butiken och utanför. Jag 
är butiken, och butiken är 
en stor del av samhället. 
När jag går och handlar på 
ICA är jag Bengt Beijer, 
samtidigt som jag är Bengt 
Waggeryds IK på jobbet.

I vår lilla stad
Vi vill att alla ska handla 
här. I vår lilla stad går det, 
eftersom vi och alla de 
andra butikerna finns så 
blir vi tillsammans ett 
levande centrum. Självklart 
vill vi växa, men det skulle 
då kanske betyda att vi 

måste flytta ut från centrum, och jag vet inte 
om jag vill det för det är ju en av sakerna som 
gör oss speciella. Att vi finns här, på gång-
avstånd. 

Vi har verkligen nära till allt. Du har nära till 
butikerna, arbetet, föreningslivet - allt kan du 
cykla till! Jag som jobbar mycket med 
föreningslivet tycker ju att allt det här hör ihop. 
Och när allt är nära, finns det nästan ingenting 
vi inte kan göra och lösa tillsammans. 

- Så där som vi gör, i vår lilla stad. 
- Bengt, Beijer bygg

BYGGMATERIAL BYGGMATERIAL 
I CENTRUMI CENTRUM
BYGGMATERIAL 
I CENTRUM

lilla



Vi har öppet under
Vaggerydsdagen
Välkommen in

”Mode för kvinnor”

0393-77 39 150393-77 39 15

Gilla Selma och ta del av 
erbjudanden och nyheter

/Ulrika med personal

facebook.com/SelmaVaggeryd

m.fl.m.fl.m.fl.

REA REA REA -veckan 
 sista 

 Ta        Ta       
betala för betala för 
 Ta       
betala för 
333222

Vi bjuder på den billigaste! Vi bjuder på den billigaste! Vi bjuder på den billigaste! 
Gäller endast reavaror t.o.m. 29 aug Gäller endast reavaror t.o.m. 29 aug Gäller endast reavaror t.o.m. 29 aug 

KOOLA KIDZ    ÅR!KOOLA KIDZ    ÅR!KOOLA KIDZ    ÅR!
Lördag 29 augusti fyllerLördag 29 augusti fyllerLördag 29 augusti fyller

 0393 - 125 45Viktoriagatan 8,

O U T L E TO U T L E TO U T L E T

Vilket vi firar med Vilket vi firar med 
en hejdundrandeen hejdundrande
Vilket vi firar med 
en hejdundrande

MÄNGDER AV VAROR TILL MÄNGDER AV VAROR TILL MÄNGDER AV VAROR TILL 

VRAKPRISERVRAKPRISERVRAKPRISER

utanför butikenutanför butikenutanför butiken

BALLONGER * GIVE AWAYS * OUTLET * KALAS * BRA DEALBALLONGER * GIVE AWAYS * OUTLET * KALAS * BRA DEALBALLONGER * GIVE AWAYS * OUTLET * KALAS * BRA DEAL

Alla som handlar över 
 inne i butiken 500:-

denna dag är dessutom 
med och tävlar om ett 
presentkort på 500:-

333

påpåpå

20%20%20%
ALLT I ALLT I 

BUTIKENBUTIKEN
ALLT I 

BUTIKEN

25/8-29/825/8-29/825/8-29/8
Passa på:



WAGGERYDSDAGEN
29 AUGUSTI 

Välkommen till...

CHOKLADHJUL     CHOKLADHJUL     

VSBO`S FISKDAMM VSBO`S FISKDAMM 

FÖR DE MINSTAFÖR DE MINSTA

VAGGERYDSMÄSTERSKAPVAGGERYDSMÄSTERSKAP

 I LUFTGEVÄRSSKYTTE I LUFTGEVÄRSSKYTTE

CHARKLOTTERI CHARKLOTTERI 

LOTTERI FRÅN LOTTERI FRÅN 

BYARUMS BRUKBYARUMS BRUK

LAMINOLOTTERI LAMINOLOTTERI 

FRÅN SWEDESEFRÅN SWEDESE

KORV- OCH KORV- OCH 

LÄSKFÖRSÄLJNINGLÄSKFÖRSÄLJNING

HYRESGÄSTFÖRENINGENSHYRESGÄSTFÖRENINGENS

HOPPBORGHOPPBORG

PONNYRIDNING MEDPONNYRIDNING MED

BRATTEBORGS RKBRATTEBORGS RK

CHOKLADHJUL     

VSBO`S FISKDAMM 

FÖR DE MINSTA

VAGGERYDSMÄSTERSKAP

 I LUFTGEVÄRSSKYTTE

CHARKLOTTERI 

LOTTERI FRÅN 

BYARUMS BRUK

LAMINOLOTTERI 

FRÅN SWEDESE

KORV- OCH 

LÄSKFÖRSÄLJNING

HYRESGÄSTFÖRENINGENS

HOPPBORG

PONNYRIDNING MED

BRATTEBORGS RK

Arr:
 
- Waggeryds Idrottsklubb 

- Handelutskottet

- Museiföreningen 

lilla

Foto: Niklas Lydeen

Scenprogram  

Waggerydsdagen startar, 

konferencier: Roger Ödebrink

Pingstkyrkan Vaggeryd 

intar scenen 

Utdelning av priset ”Årets företagare” i Vaggeryds kommun

Stipendieutdelningar:

Jonas Flodins minnesfond till förtjänt 

ungdomsledare i WIK

Lotteridragningar

Wänskapsklubbens Vaggerydsprofil 2015

Avslutning

Someone´s

ISA

Linda Bengtzing

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

14.30

15.00

Waggerydsdagen - Hemvändardagen

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

Lördagen den 29 augusti kl 10.00 - 15.00

Waggeryds Museiförening och NBV

Servering av kaffe och ostkaka.

Jan Allan Perssons blåsensemble spelar ur 
musikkåren Götas repertoar kl 10.30 o 12.30

Utställning av klassfoton 
från skolorna i 

Vaggeryd och Götafors

Uppvisning av veteranmopeder 

Lotterier och bokförsäljning
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Vår lilla stad bjuder in till Vaggerydsdagen den 29 augusti. 
Det är dags för Vaggeryds stora centrumfest och hemvändardag. En fest som varje år bjuder på program och uppträdanden för hela familjen. 
Tv-idoler, torghandel, aktiviteter för barnen och bra erbjudanden i butikerna! I år kommer Linda Bengtzing, redan känd och folkkär, men 
också ett nytt ansikte från årets melodifestival, Isa, att uppträda för oss. 

I år fortsätter vi �ra vår lilla stad även 
e�er kalaset framme i Vaggeryd!

Mer nytt för i år
Eftersom Vaggerydsdagen för 
väldigt många blivit en tradition 
som hemvändardag, är det många 
som längtar efter att träffas och 
umgås ”nu när alla är hemma”. 

För att alla skall kunna göra det 
utan att behöva känna någon som 
arr-angerar en fest i trädgården 
eller på stranden så ordnar Folkets 
Hus i Vaggeryd och Madeleine på 
restaurang Järnvägshotellet i 
Skillingaryd tillsammans, en kväll 
med mat och musikunderhållning 
av populära cover- och vaggeryds-
bandet Sunliners, med början kl 
19. Biljetter 225:- för både mat och 

entré, bokas hos Järnvägshotellet. OBS! 250 platser. (Kommunen har cirka 13 
tusen invånare och den här kvällen är vi säkert ytterligare något tusental här, 
så att förboka är nog klokt)

Vi kommer självklart att följa aktiviteterna och berätta om dagen i nästa 
nummer av Framme i Vår lilla stad. 
Dagen arrangeras och sponsras av handeln i vår lilla stad, WIK och Vaggeryd 
Energi AB. Kvällen arrangeras av Folkets Hus & Järnvägshotellet.

På fint initiativ av de boende själva på fina området Västra Strand är vi 
välkomna till en eftermiddag där, med garage- och backluckeloppisar, öppet 
hus och öppen trädgård, konstvisning m m.
 
- Ja, vi vill på det här viset få fler att upptäcka vilket fint område det här är, 
säger Maria Heiver som bor med sin familj på Lingonstigen. Jag kontaktade 
de som jobbar med boendeutveckling på kommunen och de nappade direkt. 
Västra Strand är en fantastisk liten pärla, säger Maria och vinkar till 
grannfamiljen som leker i trädgårdssprinklern den här varma sommar-
eftermiddagen.
 
Det kommer också finnas roliga aktiviteter för barnen. I skrivande stund 
planerar innebandytjejerna parkeringen av bakluckor som vill sälja sina 
loppisfynd men också en Pröva på med innebandyklubba och -boll, 
korvgrillning med idrottsföreningen, mäklare som ställer ut och kanske också 
att det blir möjlighet att få prova att sitta på hästryggen. 

Foto: Cathrine Palmcrantz,
Anna Sköld,

arkiv

Text: Cathrine Palmcrantz,
Lars Erik Joakimson

Gamla skolkort
Till Hemvändardagen i år har Waggeryds Museiföreningen även tagit fram en 
utställning med gamla klasskort från Vaggeryd och Götafors. Evert Melin visar 
kort från Västra och Östra skola. Kända lärare var Edit Carlsson, Isac Lövensjö, 
Anton Lindberg och Emil Lindberg. Många foton kommer från Edit Carlssons 
fotoalbum som finns i Magnisa stuga.

Från Hjortsjöskolans skolkataloger 1982 – 1995 har vi valt 25 klassfoton som 
under dagen kommer att ”rulla” på en bildskärm i stugan.
I Oscar Smith Oskarssons bok om Götafors finns det många klasskort. Vi har valt 
ut 15 klasser från Götafors. Bland lärarna kan nämnas Elsa Nilsson, Wåge Tolf, 
Edit Legell och Gunnar Blad. Slutligen har vi letat fram några examensfoton från 
Realskolans tid.

De flesta eleverna är identifierade men det saknas namn på flera av korten. Vi tar 
gärna hjälp av våra besökare för att namnge fler. Högre Folkskolan fanns före 
realskolan och var förlagd till 
Stora Hotellet i Vaggeryd. 
Högre Folkskolan hade 
ingen examensrätt så elev-
erna fick resa till läro-verket i 
Jönköping när  det  var 
examensdags. Rektor under 
Högre Folkskoleperioden 
var Einar Sandegard 1946 – 
1949 och Torsten Weman 
1949.

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Bodil Mattsson, 
Du når mig på 070-511 57 66 eller till växeln 0370-157 70.

www.fastighetsbyran.se/vaggeryd

Full fart på 
bostadsmarknaden!
Jag kommer att vara 
framme på 
Vaggerydsdagen.
Kom gärna förbi.
/Bodil 

Vi känner någon
som kommer 
älska din bostad.
Att inte låta dem 
träffas är nästan 
taskigt.
Köparna finns i vårt stora spekulantregister

FASTIGHETSBYRÅN.SE
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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 ...HANTVERK och SERVICE i ...HANTVERK och SERVICE i ...
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

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

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

Vaggeryd 0393-360 00, 
Skillingaryd 0370-712 61 

lilla

Vi utför säkring av 
gravvårdar enligt 
Centrala Gravvårds-
kommitténs anvisningar.

Pris: 1500:-

Tel 0730-58 30 71

Tånggatan 7, Skillingaryd        www.hakansfastighetsservice.se

/st

DekorstenDekorstenDekorsten

MurblockMurblockMurblock 22:-/st

1295:-
från

1 ton

MarkstenMarkstenMarksten 129:-
från

Vi ha ca 60 sorters 
sten i lager.  

från

/kvm

/ton

Barkmull och 
Planteringsjord  

450:-/kbm

i lösvikt.

tag med kärra så lastar vi.  Stort grussortiment,  

Dress- och 
anläggnings-
jord  400:-/kbm

Vi hyr ut släpvagnsskåp, jordfräs mm.

Vi har 3 olika 
sorters gödsel:  
Algomin
NPK-gödsel samt
Hönsgödsel  

  i Jojjas tidigare lokal 
(Jönköpingsv. 53)

 

Kontakt: Christer tel. 072-572 24 06 
christer@odenochfreja.se
Jimmy tel. 072-572 24 02 

Nu har 
vi startat biltvätt

Vi erbjuder 
även: Invändig städning, däckbyte 

samt uthyrning av hall för självtvätt. 

3-stegs handtvätt - Avfettning, Asfaltslösare & Schamponering
med

Problem med alger,
mögel och mossa?

Vi har lösningen.

Öppet till 18.00, mån-fre 

EL - PASSAGE - LARM - SERVICE - CCTV 

Tänk på din Elsäkerhet, 

  anlita behörig Elinstallatör 

Vi ordnar även hemtransport.

Lossning och lastning med lastmaskin.
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MÅNADENS BÄSTA

Skratt i lilla

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Direktör Larsson tyckte

att han äntligen skulle ta

itu med att lära sonen att

använda ett hyfsat språk.

Han kallade till sig sonen 

och sade:

- Hör på, om du vill ha

framgång i livet är det två

speciella ord, som du inte 

skall använda. Det ena är

skitbra och det andra är

döfräckt.

- Okey då, farsan. 

Och vilka ord är det.

 

- Chefen var sur på mig 
idag.
- Varför det?
- Han sa att jag måste lägga
på ett kol. Jag var den ende
på hela firman som ännu
inte fått magsår.

 

Kära församlingsbo, sa
prästen. Jag har alltid bett
de fattiga komma till mig.
Nu har jag blivit bönhörd!
Jag har räknat kollekten.

Gamla fru Svensson råkar
bli påkörd av provinsial-
läkarens bil. Hon får dock
endast en lätt knuff och
fräser ilsket:
- Jojo, det är till att vara
ute och samla in patienter,
förstår jag.

Damen på arbetsförmed-
lingen:
- Har ni någonsin blivit er-
bjuden arbete?
Luffaren:
- Bara en gång, annnars har
jag alltid blivit väl bemött.

 
- Tvättar ni er inte hemma
hos er? frågar lärarinnan
lortiga Uno.
- Nej, vi känner igen varan-
dra på rösten.

 

- Hur träffade du din fru?
Vem presenterade er för 
varandra?
- Vi möttes helt enkelt. Jag 
vill verkligen inte anklaga 
någon speciell för det.

- Vi är tvillingar, sa Lena.
- Hur ser man skillnad på er?
- Min bror har mustasch 

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

Vaggeryd.

Tel. 0393-61 50 52 (butik Vaggeryd),
       0393-61 50 51 (Fred)      
       0393-61 50 54 (Magnus)

info@edqvistit.se
 www.edqvistit.se

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.2015

Kom och kolla våra datorer och tillbehör! 

Vi planerar att utöka vårt sortiment med 
Papper-/Kontors- artiklar.

Ge förslag på vad ni vill handla från oss. 
Lottar ut 5 st trisslotter bland de som har hjälp oss.

(lottning kl 15.00 den 29 aug.)

Vi har extra öppet på 
Vaggerydsdagen kl 9.00-15.00

SvårtSUDOKU
97

1 8
3

4

29

9

5
47

1

9

2

9

9
2 1
8

2
9
1

4
89

Vinnare Framme Juni:
Mildred Grytberg, Tenhult; Göte Thorstensson, Malmbäck; Thomas 
Zätterman, Taberg;  Anette Nilsson, Vaggeryd; Toni Prajnic, Skillingaryd.
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lilla

Presenkort i

Nu kan du köpa presentkort 
hos våra medlemmar.

Glöm inte att lösa in de gamla presentkorten 
snarast, då dess kommer att bli ogiltiga.

Vaggeryds 
Rabatthäfte
Ni har väl inte missat succén 
med Vaggeryds rabatthäfte?
Fullproppad med erbjudanden 
från våra handlare. Det finns fortfarande ett antal kvar att köpa! 
Håll utkik efter dem på Vaggerydsdagen, det lönar sig!

Exklusiv nagelvård Exklusiv nagelvård Exklusiv nagelvård 

Nagelförlängning

350
450 kr

krPåfyllning

från

från

HårvårdHårvårdHårvård
Specialpris för 

pensionärer

Klipp herr

Klipp dam

Permanent 
från670

320
270 kr

kr

kr

0700-29 99 210700-29 99 210700-29 99 21
För Nagelvård

0393 - 122 100393 - 122 100393 - 122 10
Salongen

tel:

tel:

Varmt Välkomna!

Waggerydsdagen Waggerydsdagen Waggerydsdagen 

(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

Lör 29 aug

20% 20% 20% 
Beställ på Wik-dagen

20% 20% 20% 
Beställ på Wik-dagen

20% 20% 20% 
Beställ på Wik-dagen

Ra
b

at
t

Rabatt

Rabatt

Rabatt

Götaforsvägen 2, Vaggeryd.

Priser gäller endast vid 
beställning under Wik-dagen /Kina & Bosse

Tel 070-330 08 31
Ons - Fre 15.00 - 18.00

sangshopen@ipw.nu
Övriga Öppettider:

Vi upprepar förra årets succé!

Vi har på lördagen en utställningslokal 
framme i centrum (f.d Gretas lokaler)
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Landshövdingen, musiker och dignitärer från hem-Landshövdingen, musiker och dignitärer från hem-
bygdsrörelsen får ursäkta:bygdsrörelsen får ursäkta:
Det var en grupp kvinnor – och män – med Inga Det var en grupp kvinnor – och män – med Inga 
Ekström i spetsen som stal showen när Byarums Ekström i spetsen som stal showen när Byarums 
Hembygdsförening firade 80-årsjubileum.Hembygdsförening firade 80-årsjubileum.

Landshövdingen, musiker och dignitärer från hem-
bygdsrörelsen får ursäkta:
Det var en grupp kvinnor – och män – med Inga 
Ekström i spetsen som stal showen när Byarums 
Hembygdsförening firade 80-årsjubileum.

Kvinnans roll i den lokala historieskrivningen har 
varit minst sagt undanträngd i jämförelse med 
männen. Men när Inga Ekström iklädd svart 
sidenklänning med broderat liv och plisserad kjol 
steg upp på scenen för att introducera en historisk 
klädparad flyttades engagemanget hos den 
månghundrahövdade publiken, som dessförinnan 
avslappnat konverserat runt kaffeborden, mot 
podiet. Ju längre paraden fortsatte, ju fler film-
kameror och mobiltelefoner som började arbeta, 
systemkamerorna smattrade och engagemanget 
och kommentarerna från publiken steg med 
åtskilliga procent.

Inga Ekström är själv glatt överraskad över 
engagemanget, över alla positiva och erkänn-
samma kommentarer hon har fått. 
Det visade sig att väldigt många tyckte att vi gjorde 
något bra. Allt detta var lite överraskande men det 
visar vilket intresse det finns för denna gren av vår 
historia, säger hon.
Detta måste vi försöka bygga vidare på och åter-
komma med nästa år. Vi tar gärna emot fler kläder 
som speglar historien och modets utveckling.
Det Inga Ekström gjorde som konferencier var att 
gräva fram flera exempel på kvinnokraft och 
entreprenörsanda under de senaste 150 åren. 
Byarums Hembygdsförening har i sina samlingar 
haft en ansenlig garderob med äldre kläder. Det 
handlar om 25-30 plagg av olika slag som funnits i 
föreningens ägo och vårdats väl.

Men det krävs människor för att ge liv åt kläderna. 
Inför 80-årsjubileet fick Gullvi Ericsson och Inga-
Maj Jonsson i uppdrag att arrangera en klädparad. 
De kontaktade i sin tur Inga Ekström och frågade 
om hon ville hjälpa till. Det ville hon verkligen. 
Gullvi och Inga-Maj skötte det praktiska medan 
Inga åtog sig att ge liv åt kläderna, deras ägare och 
skapare - Som damskräddaren Olivia Ader.
Fakta till presentationen av denna nyckelperson 
fann Inga genom klassisk hembygdsforskning, 
kontakter, läsning och telefonsamtal. 
Olivia Ader blev tidigt föräldralös och kom från 
Solberga till Vaggeryd. I  hennes arbetsrum på 
Östergatan där hon skar till kappor, dräkter och 

hembygdsföreningen.
Det har därmed blivit så att vi har tagit över efter 
mina föräldrar utan att vi har tänkt oss det, 
konstaterar Inga. 
Vi syskon är överens om att inte sälja Vicksbo utan 
att den ska leva kvar i släktens ägo. De ingifta har 
heller inte på något sätt grymtat. Visst, det kostar en 
del pengar men var och en får bidra efter sin 
förmåga. 

Inga Ekströms glädje över att återigen få bli 
byarumsbo är påtaglig. Nu ser hon fram emot att 
jobba vidare, bland annat med föreningens 
samling av äldre kläder, en strävan som förstås 
underlättas av att det är så många som är 
intresserade av att hjälpa till. 
Den nuvarande samlingen sträcker sig från ungefär 
mitten av 1800-talet och cirka hundra år framåt. 
Det finns om inte annat ett stort tomrum därefter att 
fylla. 
Det är så roligt att se hur det arbete vi har lagt ned 
genererar intresse, det har blivit tydliga ringar på 
vattnet, säger hon.
För några dagar sedan ringde en kvinna som 
berättade att hon visste en hel del om två hattar 
som vi visade upp. Vi möttes på hembygdsgården 
och kunde med hjälp av ett äldre foto säkerställa 
deras historia. 
Hon uppskattar engagemanget hos de med-
verkande. Mot alla förutsägelser var intresset 
jättestort för att ställa upp som mannekänger. 
Annars skulle man ju kunna tro att det framför allt 
är männen som skulle bli svåra att övertyga.
Men det var när det kom till kritan alls inga 
problem att få herrarna att delta, konstaterar Inga.
Även männens glädje och stolthet över att få vara 
med på ett hörn var verkligen påtaglig. Så ska en 
slipsten dras. 

klänningar låg även franska mode-
journaler på ett bord, berättar Inga 
Ekström om inspirationskällorna.
I ett intilliggande rum sysselsatte hon som mest upp 
till 13 sömmerskor, mest med kappor och med 
massor av handsömnad. En kappa kunde kosta 16 
kronor, en klänning tio kronor. En duktig söm-
merska tjänade 125 kronor i månaden vilket var 
mer än ett hembiträde. En annan fördel var ju att 
sömmerskorna kunde sy sina egna eleganta kläder. 
Inga Ekström vet med andra ord hur en slipsten ska 
dras. Men så är hon också dotter till Hertha och 
Allan Wickström, två absoluta förgrundsfigurer i 
hembygdsföreningens 80-åriga historia. 
Allan Wickström var lärare och kantor, djupt 
engagerad i bygdens kultur- och musikliv. Han var 
den drivande kraften bakom skapandet av 
hembygdsföreningen och dess fortsatta verk-
samhet ända fram till sin bortgång 1971.
Då klev hans hustru Hertha in i verksamheten och 
skapade genom damklubben den servering som 
sommartid blivit oerhört uppskattad. Därigenom 
tryggades bland annat tryckningen av hembygds-
boken, ett av Allan Wickströms älsklingsprojekt,  
som i år ges ut för 56:e gången.

Inga Ekström är en av dessa hemvändare som 
betytt så mycket för bygden på olika plan i 
samhället. Hon växte upp i lärarbostaden i 
Byarums skola. 1948 flyttade familjen in i Vicksbo, 
skapat av  familjen Killander 1903. Byggnaden 
tjänstgjorde därefter som pensionat på 1930-talet 
innan Allan Wickström köpte byggnaden 1947.
Inga studerade vidare på realskolan i Vaggeryd 
och läroverket i Jönköping innan hon drog till 
Lund för studier på högskolenivå. 
På 1960-talet mötte hon Bosse Ekström och bildade 
familj. Inga var lärare i svenska och engelska, först i 
Stenstorp och sedan Falköping, för övrigt i de 
trakter där hennes pappa en gång i tiden startade 
sin lärargärning på 1920-talet. 
Efter att hennes yngre bror Bosse Wickström hade 
gått bort ställdes frågan om framtiden för Vicksbo 
på sin spets. 
Min bror Bo var ju den i vår familj som en längre 
tid hade skött huset och trädgården. När han avled 
slog vi oss ned och dryftade hur vi skulle göra. Min 
make och jag bestämde oss då för att flytta till 
Byarum, ett beslut som vi absolut inte har ångrat, 
säger Inga.
I november 2013 gick flyttlasset och i dag är 
makarna engagerade i Svenska kyrkan och 

Gamla kläder � en rolig 
och uppskattad historia 

Text och foto: Kåre Boberg
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