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

Intresserad av att annonsera: Kontakta Rita Reklam

Nästa tidning kommer ut v.4, 2016. Manusstopp 11 jan.

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

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 Vaggeryds kommun.

Förstasida
På bilden: Torget i Skillingaryd
Foto: Anna Sköld

Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se

/Marie, Ilijana, Anamarija och Rebecka
Varmt Välkomna! 

JULKLAPPARNA KÖPER NI PÅ JULKLAPPARNA KÖPER NI PÅ 
HÅRATELJEN I VAGGERYD!HÅRATELJEN I VAGGERYD!

JULKLAPPARNA KÖPER NI PÅ 
HÅRATELJEN I VAGGERYD!

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

Pris ex Travelkit 

Välkommen in i butiken så 
hjälper vi dig med klapparna

NYHET!
på salongen

419:-419:-419:-
Brun utan sol

Kundernas favorit 
�nns nu på salongen God Jul och 

Gott Nytt År!
Önskar vi Alla våra 
Kunder o Vänner

 Tack för allt stöd vid genomförandet av julmarknaderna och 
annonstidningen till företag och privatpersoner som hjälpt oss 
i Lions att kunna hjälpa de som har det betydligt sämre än 
många av oss. 
 
 Vi tänker lokalt, nationellt och internationellt. En del gäller 
flyktingkrisen och vi ger till projekt på plats både i Syrien och här 
hemma. En annan del gäller ett lokalt projekt som genomförs i 
samarbete med kyrkorna och Arbetsmarknadsenheten/Social-
tjänsten i kommunen. Det lokala känns särskilt viktigt. Vi kan 
köpa matkassar till dem som behöver det mest, inte minst inför 
julen. Det hjälper att sätta en extra "guldkant" till jul, det som det 
inte finns möjlighet till annars.

Lions Club Skillingaryd/Vaggeryd

TACK!

CITY SKOR
Viktoriagatan 7,  Vaggeryd.

Tel 0393-69 90 09

Köp Skor 
hos oss 

mellan 17-24 dec.

20%20%20%och få

på alla ord. priser

God Jul &God Jul &
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

God Jul &
Gott Nytt År

önskar 
Myrna & Rebecka med personal

ra
b

at
t

Psst. Vi har öppet på Julafton kl. 10-12

0393-318 90 Välkommen in och inspireras! 
 Kram Caroline, Paula & Emelie

Välkomna in för 
att hitta den rätta...

 JULKÄNSLAN  JULKÄNSLAN 
  

 JULKÄNSLAN 
 

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 

  4:e advent 11-15
Julafton 10-12

Vi har alltifrån klassiska smycken i 
guld och silver till modesmycken 

från välkända varumärken.  

Extra Julöppet:
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UPPLEV 
& 

SE i

För att se många fler Guldkorn rekommenderar vi varmt 
ett besök  eller ring 0370 - 67 80 00på www.vaggeryd.se

lilla

21/12
Musik på biblioteket i Vaggeryd
Några dagar innan julafton, 
bjuds det jul-och folkmusik 
av systrarna Olivia och Elvira Seger. 
Biblioteket bjuder på hembakat fika

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

20/12
Söndagsöppet i simhallen i Vaggeryd
Söndagsöppet i simhallen i 
Vaggeryd, vecka 51 & 53-11.
Kassatider Söndag 13.00- 16.00
Bassängen stänger 16.30.
Välkomna!

m fl

20/12
Julkonsert
Tofteryds kyrka sön 20 december 
kl 17.00 och 19.30
Vokalensemble, Ekumeniska 
Ungdomskören, stråkensemble 
under ledning av Anna-Maria 
Toftgård.
Christer Malmborg, lustifikationer Klas Svensson, präst. 
Hjärtligt Välkomna! (Insläpp kl 16.30 och 19.00)

Det var tidigt och det var kallt men ändå 
så samlades ett gäng handlare utanför Ica i 
Vaggeryd en tisdag i början på december. 
Vår lilla stad skulle in till Ica- för att säga 
tack till Jonas! 

Egentligen skulle handlarna ha årets sista gemensamma möte på Spis just 
den tisdagen och just det tisdagen kunde Jonas inte vara med för att han 
skulle inventera. Och om Jonas inte kunde komma? Då var det självklart 
att vi skulle till honom, för det var han värd. 

Så in promenerade vi med en korg full av minnen från vår lilla stad och 
hans berättelse, inramad, så att han kan ha en bit av vår lilla stad med sig 
på sin nya spännande resa.

Och vi kunde inte ha planerat det bättre, på plats var nämligen Joakim 
(ICA:s nya butikschef). Vi hann med att önska honom välkommen och 
en kort presentation av handlarna på plats. Sedan var det dags för Jonas 
och Joakim att fortsätta inventera

- Men jag hade tänkt 
gå en runda i vår lilla 
stad med Joakim 
sen, vi börjar med 
fika på Ritz, säger 
Jonas.

Avtackning 
av Jonas

Text och bild: 
Nevena Condric
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Det var inte så att jag vaknade en dag och Det var inte så att jag vaknade en dag och 
tänkte ”Nu ska jag starta företag, och jag – jag tänkte ”Nu ska jag starta företag, och jag – jag 
ska jobba med naglar!”, det var faktiskt inte så.ska jobba med naglar!”, det var faktiskt inte så.

Det var inte så att jag vaknade en dag och 
tänkte ”Nu ska jag starta företag, och jag – jag 
ska jobba med naglar!”, det var faktiskt inte så.

Det handlade mer om en idé utifrån mig själv 
och min egen resa genom livet. Jag vill inte att 
det - livet - bara skall vara något man stretar för 
att få ihop; jag vill att det skall vara mer än så. 
Jag vill att man skall kunna både ha barn och 
jobba, både möta människor, försörja sig och 
hinna just ”bara vara”. Jag tycker också om det 
här med make-up, naglar och att få vara sitt 
bästa Jag även till det yttre. Inte helt lätt att få 
ihop, alltid.

Mitt sätt att driva företaget handlar alltså om att 
jag förstår mina kunders vardag och vad de 
behöver för att må bra, bli glada och känna sig 
lite extra fina, helt enkelt för att jag är precis 
som de är. Hos mig och tillsammans med 
Salong V som jag delar lokal med, kan vi 

erbjuda det här, och i en form som passar den 
unga, aktiva familjemamman. Barnen blir 
klippta och hon får fina naglar. Samtidigt.
Här i lokalen tillsammans med Salong V, har 
jag också möjlighet att utveckla ännu fler 
tjänster att erbjuda kunderna som vi båda har. 
Lite allt under samma tak-tänket.

I framtiden skulle jag vilja hjälpa fler 
sådana som jag, att våga ta steget, 
hitta ett sätt att både driva företag 
och leva, och kanske till och med 
inom samma bransch som jag. Jag 
tycker om att få saker och människor 
att växa. Inte bara naglar.

- Mharelene , Studio M Nails

lilla
En berättelse från:

LIVSPUSSLET LIVSPUSSLET 
SOM IDÈSOM IDÈ
LIVSPUSSLET 
SOM IDÈ
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BERGQVIST
ÅRATELJH È

Drop in i mån av tid

Dam/Herr/Barn/Brud/Fest
Öronhåltagning

Salongen för hela familjen!

Centrumplan 2 A Skillingaryd  Tel: 0370-702 52

SCHAMPO
+BALSAM

599 KR

Kampanj!

CARE & STYLE
LITERPAKET

JUST
NU!

maria nila

Varmt välkomna!

Bodil Mattsson, 
Ring mig på 070-511 57 66 eller maila bodil.mattson@fastighetsbyran.se

www.fastighetsbyran.se/vaggeryd

Jag vill passa på att önska tidigare,
nuvarande och framtida kunder en Riktig 

 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Ho ho ho, Merry Christmas

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

Välkomna in! Lör 9.00-13.00

Öppettider:
Mån-fre 9.30-18.00

(Gäller så långt lagret räcker)

Brett mellan knäna

Värmer tomtens knopp

Överst till sist

Uppåt väggarna

På julbordet förr

Skotthjälp

Lockelse och rätt

På julklapp

JULKROSS

Kysskvist

Jul ”pling” -sång 

Går upp och ner

Skyddande hölje

Presentreplik

Aktuellt i tiden mm

De markerade rutorna bildar ordet

för något vi har viktiga paket i...

Tävla och vinn!
De fem först 

öppnade rätta lösningarna 
vinner Trisslotter

Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer av Framme.

Handelutskottet
Box 117
567 23 Vaggeryd

Svar skickas in till:.

OBS! Senast 31 december.

Insänt av: 
LYCKA TILL MED LÖSNINGEN!

Tel.

Adress

Namn
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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

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

Vaggeryd 0393-360 00, 
Skillingaryd 0370-712 61 

lilla

EL - PASSAGE - LARM - SERVICE - CCTV 

Tänk på din Elsäkerhet, 

  anlita behörig Elinstallatör 

Kontor kväll, Tel/fax 0393-221 31

MÅLNING  
TAPETSERING MED GARANTI

ROTAVDRAG

Tel. 070 - 47 53 202

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

ALLT inom Bygg & Kakel

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

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

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

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 ...

Nya öppettider:Nya öppettider:Nya öppettider:
Måndag - Tisdag
Onsdag - Torsdag
Lördagar ojämna veckor

Second HandSecond Hand
i Vaggerydi Vaggeryd
Second Hand
i Vaggeryd

10-13
13-18
10-13

Nådastigen 7, Vaggeryd    0725-722 404     Nådastigen 7, Vaggeryd    0725-722 404     Nådastigen 7, Vaggeryd    0725-722 404     .

-Avhämtning och 
Hemkörning av möbler
ring 0725-722 406
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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

Upprörd moder till sin
5-årige son:
- Jag har väl aldrig hört på 
maken till dumheter. Gå
på cirkus och tittar på apor-
na, nu när moster Agda
är här. 

Fröken i småskolan vill
veta litet om barnens fram-
tidsplaner och frågar lilla
Karin:
- Och vad ska du göra när du
blir lika stor som jag?
- Banta

Jag skrev till henne varje
dag i ett helt års tid.
- Och resultatet?
- Hon gifte sig med 
brevbäraren.  

Fröken talade med barnen
i lågstadieklassen om
fåglar.
- Tänk, så egendomligt
det är att flyttfåglarna
hittar ända till Afrika och
sedan tillbaka till Sverige
utan karta och kompass.
En liten elev:
- Det vore väl ändå konst-
igare om fåglarna kom 
flygande med karta och 
kompass.  

- Det var väldigt vad Pelle
liknar sin pappa!
- Ja, jag hoppas min man
inte märker det. 

- Vad tycker katter om för
musik?
- Spinnrock! 

- Säg mig, vad använder
du för att få dina mattor så 
rena? frågar fru Karlsson
sin grannfru.
- Ja vet du, jag har prövat
allt möjligt men jag tycker
nog att min man är bäst.  

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

FINN FEM FEL!

Lille Bo kom hem och var

blöt på benen. Hans mamma

undrade vad han haft för sig.

- Vi har lekt hund, förklara-

de Bo.

- Men det kan du väl inte

ha blivit så våt av?

- Jo, jag fick vara lyktstolpe

hela tiden.   

Två grannar står och pratar 
fastighetsaffärer.
– Vi ska flytta nästa månad 
och får jättefin omgivning 
och fantastiskt trevliga 
grannar, säger den ene.
– Det kommer vi också att få.
– Jaså, ska ni också flytta?
– Nejdå, vi ska bo kvar…

Läkaren till gammelmor:
– Nu skriver jag ut en medicin 
till dig som kommer att få dig 
att känna dig minst tio år yngre!
– Oj, men hur blir det då med 
min pension?!

Riksdagsmannen:
– Vi måste spara! 
Kosta vad det kosta vill.

Chefen:
– Jag ber att få gratulera. 
Jag hörde att Persson fått en 
arvinge!
– Tack, chefen, men med min 
lön får man inga arvingar, 
bara ungar!
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lilla

Makerspace i Vår lilla stad
Det finns en mötesplats för människor med idéer som de skulle vilja pröva 
och kanske bolla tillsammans med andra kreativa hjärnor. Det kan handla 
om allt från kläder man skulle vilja sy till en ny slags skiftnyckel, kanske, som 
man skulle behöva få skriva ut i en s k 3D-skrivare.

I vår lilla stad finns den här mötesplatsen på vårt bibliotek i Fenix 
gymnasium, det är här vårt Makerspace finns. 
Hit kan du gå och använda de verktyg som finns redan, föreslå att man skaffar 
något du behöver som man inte har eller kanske till och med ta med något 
hemifrån som du tycker är för stort och utrymmeskrävande eller som du själv 
kanske inte använder alls längre så att andra kan få nytta av det istället.

På bilden ser du vår Makerspace-Hanna göra i ordning skyltfönstret hos ICA 
Supermarket i Vaggeryd, som den nye handlaren – liksom hans företrädare – 
så generöst lånar ut. Så där hjälpsamt och generöst som vi brukar jobba här,
i Vår lilla stad.

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:

(Hårborttagning med både tråd och vaxning) 

God Jul & 
Gott Nytt År!

ExtraÖppet sön 20 decExtraÖppet sön 20 decExtraÖppet sön 20 dec

Vecka 51-52 öppet till 19:00Vecka 51-52 öppet till 19:00Vecka 51-52 öppet till 19:00

Ge bort en Julklapp för Hälsan!Ge bort en Julklapp för Hälsan!Ge bort en Julklapp för Hälsan!

 på den första månaden på den första månadenBJUDER VIBJUDER VI

Teckna 12 mån avtal så 

 på den första månadenBJUDER VI
Grupp         

Gym           

Grupp + Gym 

159:-/mån159:-/mån

159:-/mån159:-/mån

239:-/mån239:-/mån

159:-/mån

159:-/mån

239:-/mån

6 mån gruppträning

1.000:- (167:-/mån)1.000:- (167:-/mån)1.000:- (167:-/mån)

Träningskort, Massagebehandling, 

Laserbehandling, Personlig träning.

Karlavägen 25, Vaggeryd

vecka 2 - Gratis GrupptrÄning

kom och testa våra grupp pass

ERBJUDANDE ERBJUDANDE ERBJUDANDE 

Mer info och bokningar www.friskvardsknuten.se

  

god jul god jul 

gott nytt år.gott nytt år.

 

god jul 

gott nytt år.

ooo

Vi önskar er 

alla en riktigt

/Linda med personal

(Ord. pris 1100:-(183:-/mån))

Text och bild: Cathrine Palmcrantz

www.koolakidz.se

Vi fyller butiken med Vi fyller butiken med 
MÄNGDER  av nyheter MÄNGDER  av nyheter 
att lägga under granen att lägga under granen 

till både Stor & Liten till både Stor & Liten 

Vi fyller butiken med 
MÄNGDER  av nyheter 
att lägga under granen 

till både Stor & Liten (Gäller 17 dec-23 dec 2015) 

Klipp ut annonsen Klipp ut annonsen 

och få och få 

Klipp ut annonsen 

och få 
på valfri varapå valfri varapå valfri vara

20%  20%  20%  raba
tt

ra
b

at
t

ra
b

at
t

Viktoriagatan 8,  0393 - 125 45

Välkomna in så hjälper Välkomna in så hjälper 
vi dig med Julens klappar vi dig med Julens klappar 

Välkomna in så hjälper 
vi dig med Julens klappar 

/Anna, Yvonne & Martina /Anna, Yvonne & Martina /Anna, Yvonne & Martina 

(Erbjudandet gäller t o m 15/1-16)

 
önskar vi alla trogna kunder

/Kerstin & Lotta 

smycken från 
 

Julklappstips! Julklappstips! 
  

Julklappstips! 
 
& 
 

Handskar, Mössor, Halsdukar.
Gör någon glad med 

ett presentkort från oss. 
 

God Jul!God Jul!God Jul!
0370-701 21 
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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.

God Jul & Gott Nytt År
önskar

personalen på Swedbank 

God julGod jul
&&

Gott nytt årGott nytt år

God jul
&

Gott nytt år

Vi önskar alla våra kunder en

GLÖM INTE ATT 

ANVÄNDA ERA 

BONUSCHECKAR 

SENAST 30/12

VI HAR 

STÄNGT FÖR 

INVENTERING 

22/12

Mån-fre 7-18, lör 9-13

Kom ihåg, om julen inte finns i ditt hjärta, 
kommer du inte finna den under granen.

- Charlotte Carpenter

”Mode för kvinnor”

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

facebook.com/SelmaVaggeryd

/Ulrika med personal
önskar vi våra fina kunder 

God JulGod Jul
&&

Gott Nytt År Gott Nytt År 

God Jul
&

Gott Nytt År 

Mjuka paket Mjuka paket 
hittar du hittar du 

hos Selmahos Selma

Mjuka paket 
hittar du 

hos Selma

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! 

Öppettider under Jul och Nyårhelgen: 

v. 51    

v. 52

v. 53

v.   1

v.   2 

mån    tis    ons    tors    fre      lör        sön
                                    13-18   13-18    9-13     11-15

13-19  13-19  13-18    stängt   stängt   stängt   stängt

  9-14    9-14    9-14    stängt   stängt   stängt   stängt

  9-14    9-14   stängt   13-18   13-18   stängt   stängt

13-18   13-18  13-18   13-18   13-18   stängt   stängt

Välkomna! 

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

Stensättning till 
Våren/Sommaren?

Kontakta oss redan NU för gratis offert.
Beställning innan nyår 

- 10% på arbetskostnaden.

/pall
från

 
Pellets   
Bulk vid köp av 

minst 3 ton 2.520:-2.520:-2.520:-
/ton

2.090:-2.090:-2.090:-

Beställ 
vintern/vårens
beskärning NU!

(Finns i 1,5, 2, 
3, 5 och 8 ton)

Vi hyr ut 
släpvagnsskåp.

Lossning och lastning 
med lastmaskin.

Det mesta är rutavdrag på.

Priserna gäller säsongen ut.

Träd, häckar 
och buskar.

(inkl. frakt)

(hämtpris)

Gör som sotarna,
välj Neova

200:- 350:-/dag /helg

Sv
år
t S
U
DO

KU 9

2

7 1

9

5

4

7
4

29 1

4

3
1

2

12
4

35 7

9

79

3

7

5
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Välkomna

Priserna gäller tom 20 dec- 2015.

Priser gäller tom Söndag vecka 51


