
Annonstidning från vår lilla stad. Februari 2015.

i vår stad  lilla

SJÄLEN ISJÄLEN I
ETT HEMETT HEM
SJÄLEN I
ETT HEM
Läs om Tina & Översten på s. 4Läs om Tina & Översten på s. 4Läs om Tina & Översten på s. 4

Välkomna in till oss och få inspiration 
när du skall göra om i hemmet

Välkommen till Syntema!Välkommen till Syntema!Välkommen till Syntema!

Vi visar trenderna och 
berättar hur ni kan göra...

I vår butik finner du
allt till hemmet:

/Marie, Lena, Johanna och Petra

Både för privatpersoner 
och hantverkare

syntema.nu

Få ett färgsättningsförslag, ett hushälsabesök,Få ett färgsättningsförslag, ett hushälsabesök,
presentcheck på 100 kronor och presentcheck på 100 kronor och 
bonus på allt du handlar hos oss.bonus på allt du handlar hos oss.

Få ett färgsättningsförslag, ett hushälsabesök,
presentcheck på 100 kronor och 
bonus på allt du handlar hos oss.

Gå med i vår kundklubbGå med i vår kundklubbGå med i vår kundklubb

Golv & listerGolv & lister
Färg Färg 
KakelKakel

TapeterTapeter
LamporLampor

Badrums-Badrums-
inredning inredning 
TillbehörTillbehör

Golv & lister
Färg 
Kakel

Tapeter
Lampor

Badrums-
inredning 
Tillbehör



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.13, 2015. Manusstopp 9 mars.

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

2

”Vår lilla stad” har jobbats fram gemensamt av 
lokala butiksnäringen i ett utvecklingsprojekt. 
Tillsammans gör vi skillnad i småstaden Vaggeryd och Skillingaryd. 
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Artikel från vår lilla stad
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Foto: Anna Sköld

i vår  stadlilla

Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se
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/Emelie, Paula & Caroline  

0393-318 90

Vår i Vår i Vår i 

butiken butiken butiken 
    

Vi hälsar vårt nya märke ”Object” Vi hälsar vårt nya märke ”Object” 
välkommen i peoplefamiljenvälkommen i peoplefamiljen

  
Vi hälsar vårt nya märke ”Object” 

välkommen i peoplefamiljen

Välkommen till 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 vintern händer 
det roliga saker på salongen.

 

Välkomna in 

50% R
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 hudvårdsprodukter 

från 

bord 

Köp 2 st

 Få den billigaste 
varan till  

REA- 
Köp 3 betala för 2

  i Jojjas tidigare lokal 
(Jönköpingsv. 53)

 

Kontakt: Christer tel. 070-547 13 13 
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

Östergatan 6, Vaggeryd.

Tel: 0393-101 02

www.wahlbergsur.se

Öppettider:
Måndag - fredag 10.00-18.00 

(Lunch 12.30-13.30)  
                          Lördag 10.00-13.00 

info@wahlbergsur.se



UPPLEV & SE i
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För att se många fler Guldkorn rekommenderar 
vi varmt ett besök på www.vaggeryd.se

Sök gärna efter tidningen HÄR: plats för att 
göra skillnad eller ring 0370 - 67 80 00

6-14/3

"Ett industrisamhälles födelse" av Håkan Törefors i 
Åkers församlingshem, Skillingaryd.
2003 fick Håkan Törefors Nothinplaketten.
2014 släppte han boken "Hillerstorp 
- ett industrisamhälles födelse"
Kl 19.00 .Entréavgift 40 kronor och då ingår även fika.

Skillingarydsrevyn: "Från då till nu" 
Föreställningar fredagar kl. 19.00, 
lördagar. kl. 15.00 och 19.00 
Biljetter på Skillingaryds Bibliotek 
och People i Vaggeryd.

27/2
AW-Teater: "Om konsten att underhålla�
IOGT-NTO - lokalen i Skillingaryd
Komisk, magisk och skruvad 
enmansföreställning.

lilla

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

Välkomna!

VÅREN ÄR HÄR

/Anna, Josefine 
& Yvonne

-Kom in & inspireras.

"Ett industrisamhälles födelse�

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

17/3
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En berättelse från:

Foto: Anna Sköld

SJÄLEN I SJÄLEN I 
ETT HEMETT HEM
SJÄLEN I 
ETT HEM

De flesta av oss lever ett hektiskt och upptaget 
liv idag och behöver ett hem där vi kan landa 
och komma till ro. Ibland behöver vi hjälp med 
att hitta fram till den här egna personliga 
känslan och atmosfären, som ger oss vilan vi 
längtar efter. Jag vill och kan hjälpa till med 
detta.

Själen i ett hem sitter inte nödvändigtvis i de 
nyinköpta möblerna och prylarna, utan i det 
som alltid hängt med; en sliten resväska, 
mammas gamla klänning eller ett vackert skrin. 
Saker som har något mer att berätta. För mig 
handlar det om att hitta guldkornen, det som 
med fördel kan sparas. 
Att se vilket som är vad – där i ligger min 
passion, det är det jag är bra på. 

Jag är född i Danmark. Jag fick känslan för 
möbler, design och vackra saker i 
modersmjölken. Det är också ett fingeravtryck 
för vår småstad, så det är väldigt självklart 
egentligen att det är här jag är.
Min förälskelse i en gammal prästgård i Åker 
betydde i mitt fall starten på ett helt nytt liv. Ett 
liv som butiksägare och kaffemoster på lägret, i 
istället för vårdbiträde på ett sjukhus. Men 
behovet av att vårda, stötta och göra skillnad – 
det är detsamma. För jag vill och tror jag kan 
göra skillnad för fler än bara mig själv. 

Det nya har jag gott om i min butik, det gamla 
unika ska det komma mer utav – alltid noga 
utvalt. Att hitta den perfekta kombinationen 
mellan vackert nytt och charmigt slitet – det är 
det jag älskar och är bra på. Att få det gamla att 
glänsa igen genom att klä om eller skrapa bort 
och måla nytt, vill jag lära mig mer om. 

Sen är rätt känsla inte bara möbler och prylar för 
mig, det är lika mycket färg, form, tapeter och 
tyger. Och inte minst, dofter och smaker – 
närproducerat eller från andra länder. 

Jag är en passionerad livsnjutare i allt. Inte bara 
ögat ska få sitt. Kaffe och det goda till, erbjuder 
jag varje dag. Givetvis nymalt och av högsta 
kvalitet. Finns det mer tid, vill jag gärna samla 
mitt nätverk av experter i det som gör livet 
njutbart; medelhavsmat och vin, whiskey och 
cigarrer, kaffe och choklad – och bjuda in till 
fest. Med gamla tjejgänget, kollegorna, 
lumparkompisarna, kunderna eller varför inte 
bokklubben?

Jag vill att min butik ska kännas som mitt hem: 
ombonat, hemtrevligt och med en välkomnande 
atmosfär. Ett hem där man umgås och mår bra, 
där man kan inspireras. Och där man stannar 
kvar lite för länge.

- Tina på Tina & Översten
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HJÄLP LIONS 
ATT HJÄLPA

Insamling av barnkläder (5-15 år) 
och lakan till barnhem i Lettland

Obs! Kläderna skall vara hela och rena.

i samarbete med Gnosjö Hjälper, Koola Kidz, 
”Earth Hour”-kampanjen i Vaggeryds kommun 
och andra Lionsklubbar i GGVV +  Ljungby 

Insamlingstider:

23-28 mars hos Koola Kidz

Passa på att rensa ut husets garderober, 
lämna klädpåsarna/lakan och du som 
lämnar påsar till Koola Kidz får 
20% rabatt på hela köpet när du 
köper nya kläder  - 
en ÅTERWIN-WIN situation.

Intresserad med att hjälpa till med detta eller andra 
hjälpprojekt kontakta: Jörgen Malmklint 073-595 29 00 
eller Jörgen Bergström 0705- 10 82 21 

Välkommen med ditt bidrag - behovet är stort!

 Miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete. Som vår del i 
helheten ska vårt hjälparbete bidra till en såväl ekologisk som social och 
ekonomisk hållbar utveckling, därför att det är nödvändigt för miljön och 
ger ett mervärde för människors livskvalité. 

 Att släcka lyset vid en given tidpunkt, tillsammans med andra, ger 
signalen att vi vill bidra i det arbetet. Ett framgångsrikt miljöarbete 
förutsätter att vi utbyter idéer, kunskap och erfarenheter i samarbete med 
andra aktörer i samhället. Därför deltar vi i kommunens ”Earth Hour- 
kampanj” 23-28 mars med bland annat att både hjälpa till att återanvända 
kläder och samtidigt stödja människor som har mycket sämre livskvalité 
än vi har.

Därför deltar Lions 
i kampanjen �Earth Hour� 
- Lions och den mänskliga miljön.

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

Vaggeryd.

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

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

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.2015

Kolla våra datorer och skrivare! 

Rabatt 

Gäller så länge lagret räcker. 

på 

20%20%20%Bläckpatroner 
från 

/Myrna & Rebecka med personal

Välkomna in Välkomna in 
att provaatt prova

Välkomna in 
att prova

CITY SKOR
Viktoriagatan 7,  Vaggeryd.

Tel 0393-69 90 09

Nytt märke för Nytt märke för 
honom i butiken   honom i butiken   
Nytt märke för 
honom i butiken   

Sopplunch
Nu har vi 

Tisdag  - fredag 11.30-14.00. 

Välkomna! 

Tina & Översten Inrednings butik & Café

     -”Vackert nytt och charmigt slitet"
Artillerigatan 18, tel: 0370-764 64

www.tinaochoversten.se

Söndags-
öppet

i Bredaryd
i helgen

�Ingen tid är som 
den nuvarande.�

(Engelskt ordspråk)

lilla
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De fem först 
öppnade rätta lösningarna 
vinner TRISSLOTTER

Rätt lösning samt vinnare presenteras 
i nästa nummer av Framme.

Insänt av: Namn

Adress

Tel.

Tävla och vinn! 

SKID-VM ORDFLÄTA

Lösningen ska skickas sändas till:
 ellervarlillastad@vaggeryd.se

Vaggeryds Handelsutskott Box 8, 567 21 Vaggeryd.
Obs! Senast 6 mars.

Rätt svar Palindromkross :

Vinnare Palindromkross:

Kalla dagar     

Skriv ner alla namn på
svenska VM skidåkare du 
kan finna. OBS! Radernas  

antal stämmer inte 
med antal namn.

Vilka svenska VM-längdskidåkare, genom tiderna, 
gömmer sig i ordflätan (efternamn eller smeknamn)? Namnen kan läsas 

framlänges, baklänges, horisontellt, vertikalt och diagonalt.
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VM på skidor 2015 avgörs i Falun under tiden 18/2 -1/3.
I denna ordfläta gömmer sig ett antal svenska 
VM-längdåkare genom tiderna, manliga och kvinnliga. 

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

Erbj. gäller så långt lagret räcker.

Efter ett framgångsrikt försäljningsår  
2014 ser jag fram emot att också få 

hjälpa just dig med dina 
bostadsfunderingar.

Välkommen att besöka mig på vårt 
nya fina kontor på 

Järnvägsgatan 1 i Vaggeryd 
eller ring mig på 070-511 57 66.

Med vänliga hälsningar Bodil Mattsson

Så varför inte ringa Vaggeryds största mäklare?

Jerry Randow, Vaggeryd. Anita Karlsson, 
Taberg. Bengt Hjalmarsson, Nässja. 
Göran & Inger Strömblad, Byarum. 
Berit Åkerhag, Klevshult. 

Alla, kivik, girig, rammar, dammad, bob, 
madam, latmasksamtal, wow, danad, otto, ara,
tassat, rappar, talat och abba.     

Namnet februari kommer av latinets Februarius, som i sin tur 
kommer från den etruskiska guden Februus namn.
Februari var ursprungligen den tolfte och sista månaden på året, 
vilket infördes av den romerske kungen Numa Pompilius på 700-
talet f.Kr. Därmed infördes också den extra skottdagen i slutet av 
året, istället för som nu, i början. När den romerska kalendern 
152 f.Kr. ändrades, så att året inleddes med 1 januari kom 
februari istället att bli årets andra månad, men skottdagen blev 
kvar i den.

Källa: Wikipedia

Februari
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Sudoku

e

 

  

 
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

Världens bästa säljkår
Många företag runt om i Sverige har sett att vi i den lilla staden har 
fantastiska möjligheter att sälja och rekommendera saker till varandra i vår 
vardag. Ingen skolförälder eller föreningsdito har väl undgått alla 
erbjudanden som alltid når våra barns klasser eller lag, att tjäna genom att 
sälja underkläder, kakburkar, tulpaner mm, mm.
Men här, i vår lilla stad, har handlarna själva gått hela vägen och tagit 
initiativet till ett häfte som våra unga kan tjäna pengar på till sina olika 
verksamheter, men där innehållet i häftet handlar om oss – allt det vi 
behöver och kan handla här, hemma.

Och det var precis vad vi ville ha!
-
 Absolut! säger Kerstin Pierrou på Beklädnadsaffären i Skillingaryd. Det 
kom människor och frågade: var får man tag i det här häftet? Vi handlare 
och våra kunder har verkligen uppskattat den här lilla förstärkaren av oss 
och vår lilla stads speciella kultur. Och vi är ju nära och viktiga för 
varandra, både vi och föreningslivet. De flesta av oss har ju en stor 
gemenskap genom just vad vi gör på fritiden och var vi vill träffas, handla 
och prata en stund när vi får välja fritt.
Summa sumarum
Och att det gått bra vittnar både Skillingaryds IS och Waggeryd IK om. 
C:a tusen häften sålda, och med en förstärkning av klubbkassorna på hela 
40.000 resp 55.000 kronor!
- Det är klart att vi vill fortsätta, säger Anna Munkstierna på Koola Kidz i 
Vaggeryd, nu ska vi bara prata ihop oss med föreningslivet lite närmare, så 
att vårt häfte kan bli en återkommande möjlighet för våra ungdomar att 
jobba ihop pengar till sina matcher, resor eller andra äventyr man siktar 
på.

Är din förening intresserad av att sälja kuponghäftet? 
Kontakta varlillastad@vaggeryd.se för mer information 
eller vid eventuella frågor. 

Götaforsvägen 2, Vaggeryd.

/Kina & Bosse

Tel 070-330 08 31
Ons-Fre 15-18, Lör 11-13

sangshopen@ipw.nu
Övriga Öppettider:

Vi har även inredning och lampor  

lillaVälkommen in 
till sängbutiken i  

Ny Säng Till Våren Ny Säng Till Våren Ny Säng Till Våren 

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

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

/Ulrika med personal

Välkomna in 
                och inspireras

facebook.com/SelmaVaggeryd

26-28 feb
Lånar vi f.d 

Gretas lokaler 
  och har en   

hejdundrande  
OutletOutletOutlet

i dagarna tre

Kläder från föregående säsonger 
säljs för makalösa priser!

Där lämnar vi 

  i vår ordinarie butik

3-års Jubileum!
Nu har jag drivit Selma i 3 år

Det ska vi fira!

10% 10% 10% 

”Vi bjuder 
på bubbel 

och tilltugg”

under dessa 3 dagar m.fl.

Naturligtvis kan du handla

VårnyheterVårnyheterVårnyheter
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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

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 ...

8

lilla

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.

2.190:-2.190:-2.190:- /pall

från

Priserna gäller till 27/3.

 
Pellets för avhämtning

eller hemtransport 

 
Bulk Vid köp av minst 3 ton

2.636:-2.636:-2.636:- /ton

Vi utför även lossning och 
lastning med lastmaskin  
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Skratt i lilla

Finn fem fel

Den gamla hemmafrun 
klagade:
-Här går man och städar,
skurar och tvättar. Till sist
stryker man väl med!

 

- Ni ligger två månader
efter med hyran. Ni måste
flytta i morgon!
- Utan att jag har gjort rätt
för mig? Aldrig i livet! 

   

- Min fru förstår mig inte.
Gör din? 
- Det vet jag inte. Hon har 
aldrig talat om dig.

   

- Vad skall du bli när du
blir stor, lilla vän?
- Det vet jag inte. Det
beror på hur stor jag blir.

   

Pensionerade fru Svensson

flög för första gången i sitt

liv. Plötsligt talade kaptenen

i högtalaren och sa att vän -

stra motorn hade stannat.

Då pep fru Svensson:

- Tänk om den andra motorn

stannar också. Då får vi

sitta här uppe hela natten! 

 

- Vilket livsmedel är mest 
utbrett här i landet?
- Smör.

   

-Vad har du i medaljongen?
- Ett minne - en lock av min
mans hår.
- Men snälla du, han lever
ju än.
- Jo visst, men hans hår
är borta.   

- Varför dröjer du så länge
med att gifta dig?
- Jag ville ha en fast inkomst
först. - Har du det nu då?
- Ja, folkpensionen.
.

- Vet du vad som händer
om man springer fortare
än ljuset?
- Nää.
- Jo, det svartnar för 
ögonen.

- Hur har du det med din
fru egentligen. Tål hon
att du säger emot henne?
- Det har jag faktiskt inte
en aning om!

-Varför vill du alltid sitta
vid ett fönsterbord när du
går på restaurang?
- Däför att man får större
portioner om man syns
från gatan.

- Har ni det trevligt nu när ni
har flyttat ut på landet?
- Jaa, särskilt på lördagarna,
för då åker vi in till stan för
att roa oss.

Riksdagsmannen var ute
och talade till folket.
Han sa:
- Vi måste spara - kosta vad
det kosta vill.
.

MÅNADENS BÄSTA

- Doktorn, min man har fått
en elakartad influensa.
- Säg åt honom att vila och 
dricka mycket.
- Om det skulle hjälpa så 
förstår jag inte hur han har
kunnat bli förkyld över 
huvud taget...

   

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555
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Under sportlovet firade biografen i Vaggeryd 
tvåårsjubileum som digitaliserad biograf. Nu kan 
vi konstatera att de pengar som kommunen 
satsade tillsammans med Byggnadsföreningen 
Framåt var synnerligen väl använda.
Under det sista året med den gamla tekniken 
lockade föreställningarna runt 800 personer per 
år.
Förra året bokfördes en fördubbling till 1 600 och 
under 2014 ökade besöksantalet på de ordinarie 
föreställningarna till 2 626 personer. Det är drygt 
tre gånger så många som för två år sedan.
Snittet per föreställning har dock inte ökat så 
mycket, ökningen handlar framför allt om ett 
större utbud. 
Under 2014 genomfördes 77 föreställningar med 
ett tre månader långt sommaruppehåll.
Men dessa siffror gör inte rättvisa åt antalet 
biobesök. I verkligheten är besöksantalet långt 
högre än så genom de filmföreställningar som 
förekommer vid sidan av de ordinarie före-
ställningarna under veckosluten.
– Vi försöker var lyhörda för önskemålen hos de 
som hör av sig med önskemål om filmer de vill se, 
berättar Pernilla Carlsson som föreståndare för 
Folkets Hus i Vaggeryd.
– Förskolor, skolor och fritids har bokat 
filmförevisningar liksom pensionärsföreningarna 
PRO och SPF. Vi försöker ställa upp på alla som 
hör av sig, det gäller även privatpersoner.
Flexibiliteten i den nya tekniken, men även hos 

personalen, gör att man med kort varsel kan ordna 
extraföreställningar när det är ”lapp på luckan”. 
Så skedde vid två tillfällen under sportlovsveckan 
och så skedde framför allt när filmen ”100-åringen 
som klev ut genom fönstret” visades sex gånger 
julen och nyåret 2013/14.
– Roligt är också att vi hittat ny publik i alla åldrar, 
Fenix-ungdomar men också pensionärer. När det 
gäller konkurrensen från Jönköping tycker jag att 
vi kan hävda oss väl genom våra priser som är 40 
till 50 kronor lägre. Det ska heller inte behöva vara 
komplicerat att gå bio, säger Pernilla Carlsson.
Trots de landvinningar som den nya tekniken 
innebär är det ett omfattande arbete både före och 

efter föreställningarna. Detta gäller framför allt att 
man måste bygga om lokalen med flyttbara 
fåtöljer och podier flera gånger i veckan under 
biosäsong.
– Det kan handla om tre-fyra ombyggnader i 
veckan och det är rejält slitsamt. Dessutom börjar 
fåtöljerna efter 30 års användning bli slitna, säger 
hon. 
Det har gått så långt att facket har reagerat på alla 
dessa tunga lyft.
– På sikt måste vi skapa en permanent biosalong 
där vi har nuvarande B-salen. Det tror jag att 
styrelsen också är medveten om, säger Pernilla 
Carlsson. 

lilla

Tänker du göra något speciellt på 
Earth Hour-dagen den 28:e mars?

Såklart att vi kommer att släcka ljusen just 
under den timman; det har vi gjort i flera år 
nu. Men för mig har den här dagen blivit lite 
som en miljöns ”nyårsafton” och jag tänker 
ungefär som när man ger löften till sig själv 
om det kommande året fast ”vad kan jag 
göra ännu bättre för miljön och planeten det 
år som kommer?” 

Jag ska jobba hela Earth Hour, just för att det 
är den dagen. Vi har aktiviteter och 
föreläsningar, tipspromenader och små 
energisparande presenter, en diskpropp t ex, 
för att hjälpa till att undvika att man diskar 
under rinnande vatten.
Privat släcker jag också ned just den här 
timman, som resten av världen gör. Men i 
vardagen får jag bråka med mig själv lika 
mycket som andra för att inte vara en 
miljöbov. Jag källsorterar och undviker stand 
by-lägen, jag handlar så mycket eko-mat som 
min ekonomi tillåter och – framför allt – jag 
badar inte, jag duschar!

Vi har som tradition att släcka ner under 
Earth Hour hemma hos oss. Det började 
med att vi såg reklam på TV innan, om att 
det skulle hända och det ville vi vara med i. 
Vi släcker ner efter oss när vi går ut ur rum 
och har inte TV och datorer i stand by-läge, 
även under resten av året. Och man måste 
inte vara hemma; om ungdomsgården skulle 
ha något speciellt den här kvällen, så skulle 
vi gärna komma dit och fira själva timman 
tillsammans med andra.

Det har blivit så att vi varit bortbjudna på 
fest varenda gång det är Earth Hour, så vi 
kan faktiskt inte riktigt påstå att vi gör något 
speciellt, för det är ju inte riktigt sant. Å 
andra sidan så har ju alla som är på festen 
släckt ner hemma hos sig. Och vi som bor 
på landet har ju faktiskt strömavbrott lite då 
och då, så för vår del ”firar” vi nog mer än 
en timma Earth Hour varje år.

Jenny Almlöf, 
yogainstruktör och 
blivande företagare 

Rasmus & Annica Josefsson, 
student på Fenix resp.
sjuksköterska på Ryhov

Dennis och Douglas Lassen, 
skolelever

Lena Svensson, 
boendeutvecklare

Biosatsningen i Vaggeryd blev ett lyckokast

Text och foto: David Ylinikka 
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Egentligen ska man inte kunna vinna ett svenskt 
mästerskap på skidor om man är född söder om 
Dalälven.
Men 16-årige Leo Johansson från Skillingaryds FK 
gjorde det omöjliga vid ungdoms-SM i Filipstad. 
USM-guldet blev hans trots att Leo är född och 
uppvuxen i Skillingaryd och tvingats leva med 
minsta osäkra snöförhållanden. Under de fyra år 
som han tränat seriöst på skidåkningen har snön 
kommit och gått med korta och ojämna intervaller 
2012, 2014 och 2015. Däremot var det ju mera 
stabilt vinterväder 2013. Rullskidåkning uppför 
den branta Pukarpabacken på vägen upp mot 
Ovdaskog har blivit hans hemliga vapen när snön 
saknats. 
Prestationen blir inte mindre av att det inte är fler 
smålänningar som vunnit SM-guld i längd-
skidåkning än att de kan räknas på ena handens 
fingrar.
Det är fakta som ger en än starkare relief åt Leos 
prestation. Det är därför inte helt fel att tala om 
”bomben i Filipstad”.
Leo Johanssons prestation som väckte mycket 
riktigt stor förvåning, hos konkurrenterna men 
också hos Leo själv.
– Efter loppet kom det fram folk och undrade vem 
jag var. Det är kanske inte så konstigt eftersom det 
gick så knackigt i fjol när vi tävlade i 15-årsklassen. 
Dessutom har knappt någon smålänning varit 
norrut och tävlat i vinter, förklarar han.
Leos fjolårsvinst i Lilla Svenska skidspelen i Falun 
tycks ha gått spårlöst förbi liksom åttondeplatsen i 
Folksam Cup-finalen. 
– Själv hoppades jag på en placering tio-i topp 
eftersom jag visste att jag kunde prestera bättre än 
jag gjorde förra året. Då tävlade vi i klassisk stil 
men i år var det fri stil som gällde och det gillar jag. 
Förra året blev Leo 22:a man, 1,53 efter vinnande 
Axel Aflodahl från Sundbyberg.
I år blev Aflodahl trea distanserad med 16,6 
sekunder över 7,5 kilometer av Leo medan Linus 
Nygren från Ulricehamn, som besegrade SFK-Leo 
vid Götalandsmästerskapen tidigare i vinter, blev 
femma. Han var nu 20 sekunder efter.
– Det kändes bra direkt men det var först när en 
pappa till en annan småländsk deltagare på det 

andra varvet skrek att jag körde för guldet som jag 
förstod vad som var på gång, säger Leo.
 Men han började nog ana vad som skulle kunna 
hända redan när han strax efter varvningen kom 
ifatt Johan Herbert från Sundbyberg som hade 
startat 30 sekunder tidigare. Herbert som till slut 
blev femma var förra året trea och då minuten 
snabbare än Leo. Nu var Leo i sin tur 59,9 
sekunder snabbare. Övriga 60 deltagare blev 
utklassade.
 Leo ger intryck av att vara en lugn och försynt ung 
man men han har ett gnistrande tävlingshumör. 
Pappa Håkan hade därför som sekond som 
främsta uppgift att hålla tillbaka sonen inför årets 
stora uppgift. 
– Efter vi hade studerat banprofilen på den slinga 
över 3,7 kilometer som kördes två varv bestämde 
vi att Leo skulle ta det lite lugnt och inte bränna av 
allt han hade på första varvet. Det var nämligen två 
rätt tuffa motlut som skulle klaras av på varje varv, 
berättar Håkan.
Den strategin fungerade. Leo hade mer att komma 
med än konkurrenterna under det andra varvet då 
andraplatsen vid varvningen förbyttes i en klar 
seger.
Givetvis fick Leo svara på den klassiska sport-
klyschan ”hur kändes det”?
– Först trodde jag inte riktigt på det. Men det var 
klart häftigt när jag jag förstod att jag hade vunnit.
Sedan följde intervjuer, blomsterceremoni och på 
kvällen stor prisceremoni.
När Leo för tre år sedan bestämde sig för att 
verkligen satsa på skidåkningen kunde han inte 
ens drömma om att en februaridag 2015 skulle stå 
överst på prispallen vid en SM-tävling.
– Jag tävlade lite på skidor i tioårsklassen men 
därefter började jag spela ishockey, säger Leo som 
berättar att konditionen de här åren kunde varit 
bättre.
– När jag var ute på en löprunda med pappa hade 
jag svårt att hänga med. Då förstod jag att jag 
måste börja träna hårdare, säger han.
Nu ska det sägas att pappa Håkan inte är vem som 
helst. Under sin aktiva karriär på 1980- och 1990-
talen var Hallby-Håkan en av Smålands bästa 
seniorer. Mot sig hade han bland andra Landsbro-

kvartetten Stefan Grahn, Niklas Johansson, Mikael 
Furunäs och Kjell Karlsson, Tony Pölder från 
Nässjö och Lars Karlsson från Hallby. I denna 
konkurrens åkte Håkan till sig ett DM-tecken för 
seniorer 1996 och en seger och en andraplats i 
Rallarloppet åren 1994 och 1996.
Men Håkan har inte pushat sin son. Leo har helt 
enkelt själv fått bestämma hur han vill prioritera 
sitt liv.
– Jag började satsa på skidåkningen först när jag 
var i 13-årsklassen. Det året kom jag med i Små-
lands trupp till Kalle Anka-tävlingarna trots att jag 
knappt visste vad det var. Men det blev en sporre 
för mig.
Supporten i hemmet från mamma Lena och 
pappa Håkan har förstås varit förstklassig, inte 
bara när det gäller hur vallaburkarna ska hanteras. 
Det stödet har varit en förutsättning för framgång. 
– Varje vinter de senaste åren har vi gjort tre resor 
norrut, till Torsby i norra Värmland eller Dalarna. 
Dessutom har det blivit en hel  del resor till till 
konstsnöbanan i Nässjö men framför allt till 
Hallbystugan i Jönköping där det också finns 
konstsnö, berättar Lena.
I sommar går Leo ut nionde årskursen på 
Fågelforsskolan i Skillingaryd. Nu väntar någon 
form av utbildning på annan ort. Det finns en hel 
del att välja på. Ett alternativ är faktiskt Gnosjö där 
förre smålandsmästaren Mikael Elmblad har en 
fin skidutbildning på gymnasienivå.
Leo går i valet och kvalet:
– Det blir nog Gnosjö eller skidgymnasiet Torsby. 
Jag valde Torsby före Mora eftersom det ju finns 
en skidtunnel i Torsby, berättar Leo
om framtidsplanerna som också innehåller ökad 
träningsdos. 
– Nu tränar jag sju timmar i veckan men jag är 
beredd på att träna hårdare. Vi får se hur det blir 
efter semestern i april när skidsäsongen är slut, 
säger han om sina framtidsplaner.
Kanske finns det en eller annan storklubb i de 
traditionella skiddistrikten norr om Dalälven som 
är intresserade av hans tjänster. Konstigt vore det 
annars.

Leo � en småländsk 
skidkung i lilla
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Välkomna
Priserna gäller tom 1/3- 2015.
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