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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.12, 2016. Manusstopp 7 mars.

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: Anna, Koola Kidz
Foto: Anna Sköld

Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se

 Kram Emelie, Paula & Caroline 

0393-318 90

BUTIKEN ÄR FYLLD MED BUTIKEN ÄR FYLLD MED 
VÅRENS NYHETER!VÅRENS NYHETER!

BUTIKEN ÄR FYLLD MED 
VÅRENS NYHETER!

PASSA PÅ ATT FYNDA MED 10%
RABATT

(Gäller t om 27 feb 2016)
I HELA BUTIKEN

(Klipp ut och ta med)

/Marie, Ilijana, Anamarija och Rebecka

Varmt Välkomna! 

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

Ex på bild

Välkommen till Vaggeryds 
största Frisörshop

NYHET! 

BC EXCELLIUM Q10+
 

209-249
 

/st

Grått & vitt hår
Färgat & grovt hår
Färgat & Fint hår

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

lilla

15/3
Föreläsning i Åkers församingshem
15 mars Sri Lanka hösten 2015- 
reseskildring och film. Linnea 
och Ola Hugosson berättar.
Entréavgift som vanligt 40 kr
och inkluderar fika.
Åkers föreläsningsförening Klockan 19.00.

-20/3
Söndagsöppet i simhallen i Vaggeryd
Vi fortsätter att hålla söndags-
öppet i Vaggeryds simhall fram 
till och med v. 11 (20 mars).
Kassatider Söndag 13.00- 16.00
Bassängen stänger 16.30.
Välkomna!
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19/3
Earth Hour 2016
Lördag 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 
lokal tid är det dags för Earth Hour 
- världens största miljömanifestation. 
Var med och uppmana makthavarna att 
ta krafttag för klimatet du också!

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

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

Välkomna!
/Anna, Yvonne  

& Martina 

Våren är på ingång... 

VÅRNYHETERVÅRNYHETERVÅRNYHETER
Butiken är  med FYLLD
 

18/3
Länge leve Laila
AW-teatern med Birgit Carlsten, 
Carina Perenkranz & Kaj Lärka
I föreställningen ingår bla sånger som 
"Singel och Sand", "April, april", 
"Trollet från Trollhättan" och 
skrattmonologen "Sexobjektet".
Här spelas trummor och dragspel och 
en och annan busvissling finns med.
En föreställning som ställer Laila Westersund i centrum 
och där olika sidor av henne presenteras.
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Unga kunder är vana vid att allt finns ett 
knapptryck bort. Det händer mycket i deras värld, 
snabbt går det och det passar mig. 

Kläderna är viktiga, oavsett ålder. Ofta alldeles för 
tidigt i livet, suckar nog en och annan trött förälder. 
För idag finns det ett tryck tidigt i ungdomars liv 
om att vara rätt. De stora kedjorna har till och med 
satt namn på dem; tweenies kallar man barn i 
åldern mellan nio och tonåren. 

Jag vill sälja kläder som barn vill ha på sig, men av 
rätt anledning. Att kunna vara här och nu i den 
aktivitet eller lek man är i, är det viktigaste, så 
bekvämt förstås, men jag vill också ge en skjuts till 
självkänslan på ett bra sätt; man ska kunna vara sig 
själv i mina kläder. Man ska få lära sig att ingen 
måste se ut på ett visst vis, utan att man ska se ut på 
sitt vis. 

Att våga välja hur man vill se ut, är att vilja och 
våga visa vem man är.

Jag tar in det jag kan stå för. Det präktiga som ofta 
brukar finnas just i småstaden, det väljer jag bort. 
Barn och ungdomar är mer självständiga idag och 
ska få vara det också. Mina kunder ska kunna få 
komma hit tidigt och välja sina kläder på egen 
hand, men med trygga föräldrar där hemma. Att 
lära sig att handla och bli en medveten konsument 
görs tryggast på hemmaplan. Och skulle något bli 
fel då kan man bara cykla hit och byta. Så är det 

tänkt och precis så funkar det. Självständiga och 
trygga barn får ”koola” föräldrar.

Det jag är mest stolt över är att så många i övre 
tonåren själva väljer att handla i min butik. Jag vet 
ju vilken konkurrens jag har. Det taggar mig och 
gör att jag måste vara ännu mer på tårna.

Jag har alltid älskat jeans. Denim är tidlöst, 
bekvämt att bära och praktisk. Men jeans erbjuder 
också det där lagom kaxiga som jag vill åt. På 
något vis får jag in allt som Koola Kidz står för i 
jeansplaggen. Ett bra jeanssortiment förstärker 
mina värderingar och det går ju att utveckla hur 
mycket som helst. Allt från karaktären av 
jeanstyget till hur det kan formas och anpassas 
efter stil och smak. 

Vi är ju alla barn. Koola 
Kidz satsar för att ge 
jeans och denim även till 
vuxna barn. 

- Anna, Koola Kidz

lilla
En berättelse från:

VÅGA VARA DUVÅGA VARA DUVÅGA VARA DU
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BERGQVIST
ÅRATELJH È0370-70252

 
Ekologiskt 
lip balsam

Salongen för hela familjen!

Centrumplan 2 A Skillingaryd  Tel: 0370-702 52

Varmt välkomna!

Drop in och 
tidsbokning

Nu säljer vi:

i samarbete med ett lokalt uf- företag

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:

God Fortsättning!
(Hårborttagning med både tråd och vaxning) 

Välkomna! 

Bodil Mattsson Fastighetsmäklare, 070-511 57 66  
bodil.mattson@fastighetsbyran.se

www.fastighetsbyran.se/vaggeryd

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Fortsatt stor efter-
frågan på bostäder. 
Välkommen att ringa 
mig för kostnadsfri 
säljrådgivning. 

Peter Hugoson tillträder den 14 mars som ny 
näringslivschef i Vaggeryds Näringslivråd. Peter 
kommer närmast från Jönköping International Business 
School (JIBS) där han är operations manager och har 
sedan tidigare haft en liknande roll på Tekniska 
Högskolan i Jönköping (JTH). Peter har även lång 
erfarenhet från arbete inom den privata sektorn och den 
offentliga sektorn med marknads-, näringslivs- och 
regional- utvecklingsfrågor på olika nivåer.

ACLEJA BLOMSTERHANDEL ÖSTERGATAN 6B, VAGGERYD. TEL 0393-105 88.

MÅN-FRE 9.30-18.00, LÖR 9.00-13.00ÖPPETTIDER:

ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER.

Ny Chef till Näringslivsrådet

0370-701 21 

70% 70% 
  

70% 
 

ra
b

at
t

 Passa på att fynda 
bland vinterplaggen  
 

 

/Kerstin & Lotta 
Välkomna 

Vårnytt i Butiken  Vårnytt i Butiken  
  

Vårnytt i Butiken  
 från bl a  
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lilla

skylten, men faktum är att vi fortfarande lagar saker själva - 
även sådant som många inte tror går att laga. Det är lite 
konstigt, men nuförtiden har de flesta vant sig vid ett slit 
och släng-tänk och att det mesta ”inte är lönt att laga”. Men 
har man den minsta omtanke om jorden som planet, så är 
vårt mer gammeldags sätt att arbeta hållbart, därför det 
mest moderna. 

När vi väljer produkter som vi ska rekommendera våra 
kunder, är det en trygghet för oss att veta vad som är på 
insidan. Och ja, vi är petiga när vi väljer sortiment 
eftersom det är vi själva som får laga annars. Och får vi 
problem med en vara tar vi inte in den igen, förrän vi vet 
att problemet är löst.

I mångt och mycket jobbar vi 
precis som vi alltid har gjort, 
och vi märker att de som vill ha 
hjälp genom hela livet till-
sammans med sin nya TV eller 
ljudanläggning, blir allt fler. Vi 
känner inte att vi är i en tuff hård 
och pressad bransch. 
Vi tycker den är alldeles väldigt 
trevlig.

- Martin, Audio Video

Min pappa började hos Bröderna Carlssons Cykel & Sport 
för 52 år sedan. Det låter kanske som en märklig början på 
en historia som handlar om radio och TV, men då ska 
man veta att i småstaden på den tiden så gjorde man helt 
enkelt allt man var bra på. Bröderna Carlsson körde både 
taxi och sålde gräsklippare, förutom tv-apparaterna – de är 
det enda av allt det här som vi fortfarande gör hos oss här 
på Järnvägsgatan. 

Jag och pappa har jobbat tillsammans i 20 år, men jag var 
ju i butiken redan när jag var liten. Idag tillhör vi en större 
kedja, för sortimentet vi får tillgång till. Så kan vi vara med 
i matchen när det gäller utbud och erbjudanden trots att vi 
är en liten butik. Men det är egentligen inte därför man 
vänder sig till oss. 
Vi förstår att det är en stor affär att köpa sig en ny TV eller 
ljudanläggning och vi ger våra kunder den trygghet som 
den investeringen kräver.
 
För vi är Martin och Per med våra kunder. Vi känner våra 
kunder väl, och de kommer förstås tillbaka om något 
krånglar. Vi har inte bara rekommenderat varan, utan 
kanske varit hemma och tittat på förutsättningarna och 
sedan även installerat och hjälpt kunden igång.
Utvecklingen inom teknik går så fort att det är snudd på 
omöjligt för någon att hänga med, allra minst som den här 
typen av varor ska vara något man köper väldigt sällan. Då 
är det bra för våra kunder att jag helt enkelt tycker att 
teknik är roligt. 

Att laga elektronikprodukter är något kunderna ibland 
förknippar med tiden då vi hade Radiola och Luxor på 

Foto: Anna Sköld

En berättelse från:

VI VET VAD SOM 
ÄR PÅ INSIDAN



Götaforsvägen 2, Vaggeryd.

Kina & Bosse
Tel 0705-10 72 52

Ons-Fre 15.00 - 18.00sangshopen@ipw.nu
Öppettider:

Bäddsoffa med pocketmadrassBäddsoffa med pocketmadrass
Nu 20% rabattNu 20% rabatt

Bäddsoffa med pocketmadrass
Nu 20% rabatt

9.950:-
O. p. från 12.440:-

pris från:

Välkomna in!

Nyhet från möbelmässanNyhet från möbelmässanNyhet från möbelmässan

(Erbjudandet  gäller till 15 Mars)

Finns i stort urval av färgerFinns i stort urval av färgerFinns i stort urval av färger
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Tel 0730-58 30 71

Tånggatan 7, Skillingaryd        www.hakansfastighetsservice.se

Stensättning till 
Våren/Sommaren?

Beställ 
vintern/vårens
beskärning NU!

Lossning och lastning 
med lastmaskin.

Det mesta är rutavdrag på.

Träd, häckar 
och buskar.

/pall
från

 
Pellets   
Bulk vid köp av 

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

2.090:-2.090:-2.090:-

(Finns i 1,5, 2, 
3, 5 och 8 ton) Priserna gäller säsongen ut.

(inkl. frakt)

(hämtpris)

Gör som sotarna,
välj Neova

Vi hyr ut 
släpvagnsskåp.

200:-
350:-

/dag

/helg

Återförsäljare för

Ring för gratis offert.

Ring oss för en snabb och personlig service!

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.2016

Kom och kolla våra datorer och tillbehör! 

Vi bjuder på BullGuard internet-security 
vid köp av dator med installation.  
Köp dator och så får du köpa Bullguard 
Internet-security för 200:- 
Vid köp av annat datortillbehör, får ni köpa 
BullGuard Internet-security för 300:-
Vid bara köp av BullGuard Internet-security 
kostar programmet 599:- för 3 datorer i 1 år. 

Stationsgatan 6, 
Vaggeryd.

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

       0393-61 50 51 (Fred)      

      

info@edqvistit.se
 www.edqvistit.se

(Gäller t o m 31mars) 

lillaPresenkort i

Köp presentkorten hos våra medlemmar.

HJÄLP LIONS 
ATT HJÄLPA

Insamling av barnkläder (0-18 år) 
till barnhem i Lettland

Obs! Kläderna skall vara hela och rena.

i samarbete med Gnosjö Hjälper, Koola Kidz.
Alla kläder körs direkt till barnhem i Lettland. 

Insamlingstider:

21-26 Mars hos Koola Kidz

Våren närmar sig & det är dax att 
”byta garderob”.
Höstens och vinterns kläder har gjort sitt.
Passa på att rensa ur barnens garderober. 
0-18 år. Du som lämnar får 20 % rabatt på 
hela köpet när du köper nya kläder hos 
Koola Kidz, 
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!

SLUTREA SLUTREA SLUTREA 

”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.

Ta  Ta  Ta  3  3  3  
Betala för  Betala för  Betala för  2  2  2  

Våren är på väg in...

på vintersortiment
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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

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         Nådastigen 7, Vaggeryd         Nådastigen 7, Vaggeryd         
.

-Avhämtning och 
Hemkörning av möbler
ring 0725-722 406

www.odenochfreja.se    0725-722 404www.odenochfreja.se    0725-722 404www.odenochfreja.se    0725-722 404

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

Pris: 1500:-



9

Skratt i lilla

FINN FEM FEL!

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Domaren till den an-
klagade:
- Ni påstås också ha sagt
att käranden är stor i käften.
Svaranden:
Nej, det stämmer inte. Jag
gjorde honom bara uppmärk-
sam på att han säkert kunde
äta en banan på tvären.

Den koketta damen:
- Säga vad man vill om för
små skor - en fördel har dom
i alla fall och det är att man
glömmer alla andra 
bekymmer.

På restaurangen:
- Serverar ni höns här?
- Vi serverar vem som helst.
Var så god och sitt!

Modern till sin dotter:
- I förra veckan berättade
jag för din fästman att i min
ungdom såg jag minst lika
bra ut som du.
- Jag kunde väl tro att något
hade hänt, för jag har inte
hört av honom sedan dess,
sa flickan dystert.

- I vårt hus bor det en kille
som kan gå på lina.
- Äsch, det är väl ingenting.
I vårt hus bor det fem tanter
som springer på kafferep.- Kan du tänka dig, i natt

föll jag genom sängbotten.
- Det var väl inte konstigt,
så tungt som du sover.

Fröken frågar om någon i
klassen kan säga ett ord med
två b:n i. Olle räcker upp
handen: 
- Byxor.

Pappa, mamma och en liten

dotter åt på restaurang. Det

blev mycket mat över.

Pappan sa till kyparen:

- Skulle jag kunna få en plast-

påse så jag kan ta med mig

maten hem till hunden?

Då sa den lilla dottern:

- Hurra, vi ska få hund! 

Barnmorskan på sjukhuset
i Norrland arbetar så svetten
rinner en het julidag. En av
de blivande mammorna sa
deltagande:
- De här varma dagarna i
juli tar väl nästan kål på er?
- Nä då, snäste barnmorskan,
inte de varma dagarna i juli
utan de kalla nätterna i 
oktober.

En medborgare stod be-
grundande framför kom-
munens nya, fina brand-
station.
- Ja, det vill allt till många
och stora eldsvådor om den
skall skall bära sej.

MÅNADENS BÄSTA

- Hörde du hur jag uppfyllde 
lokalen med min stämma?
frågade konsertsångerskan.
- Ja, det var till och med
flera som gick för att den
skulle få bättre plats.

Mannen tittade i sin plånbok 
och därefter på sin fru och sin 
son och sa:
- Pojken har tagit pengar ur 
min plånbok här.
Frun protesterade och sa:
- Det kan ju lika gärna vara 
jag!
Nej, så mycket fattas inte.
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- Ja, du kanske vet vad jag har råkat ut för..?
Jag nickade.
Det är så i den lilla staden, men även om jag känner honom rätt väl - en 
ny bekantskap från när vi flyttade hit och som kändes så där bra på en 
gång - så är det så vi får veta saker här: antingen av andra eller av 
varandra. "Kan tusan hålla reda på vem som borde ha sagt det", liksom; 
"har ingen gjort det får jag väl göra det själv då". 
Det är inte bara elakt skvaller vi håller på med i småstaden, det gömmer 
sig mycket omtanke och trygghet i igenkänningen och samtalen. 
Det var nog någon arbetskamrat, förresten.
Det finns inget ont i det egentligen, tänker jag, för om det inte var här vi 
varit, så hade han varit tvungen att berätta det själv för mig, nu - när vi 
träffades första gången på flera månader. Nu behövde han inte det, utan 
kunde bara...säga det han ville, helt enkelt. Det han behövde och ville 
berätta om idag. 
I morgon kanske det hade varit något annat.
Jag tänkte att det var märkligt att jag var så lugn och avspänd, jag kunde 
lyssna på honom utan att tänka en massa andra tankar samtidigt, ja, 
förutom att jag märkte att jag var så märkligt lugnt och avspänd såklart. 
Och så att han gjorde mig glad. 
Alltså, det är ju förfärligt alltihop, men det vet vi ju redan, så det är inget 
att uppehålla sig vid, utan det var det andra - det han ville säga idag - 
som blev det viktiga. Och han berättade och berättade, skrattade och 
gestikulerade, de isblå ögonen (här tänkte jag: "han måste ha sett 
jävvvligt bra ut när vi var yngre..") och ett skinn så slätt och hårt spänt 
över den markerade käken att han skulle kunna göra reklamfilm för 
rakhyvlar vilken kvart som helst. 
Allra mest glad var han över den inverkan han har på sina 
arbetskamrater:
- Det har alltid varit så jävla svårt att få dem att sitta ner och fika, men det 
är det inte längre. Nu stänger de av telefoner och bara skiter i allt. En 
gång fikade vi i fyra timmar, säger han och skrattar. Och vi pratar bara 
om bra saker, lägger han till, om sånt som är viktigt, på riktigt.
Vi står i en dörröppning, förmodligen betydligt mycket längre än de få 
minuter det kändes som, men jag blir inte trött, jag vill inte gå och sätta 
mig. Jag hör tystnaden från den andra närvarande lyssnaren i rummet. 
- ...ja, och då säger en del: ångrar du inte att du inte varit ute och rest 
mer? Men vaddå, brukar jag säga då, hade jag varit lyckligare nu då? 
Det är ju det vanliga livet som är det som gjort mig lycklig, att ha en 
vardag med ett jobb som jag tycker är så himla roligt, och med dem jag 
tycker om. 
Vi känner nog varandra bättre än jag tror, för ibland när han tystnar så 
ler vi bara utan att det blir så där jobbigt med tystnaden alls. Bara står 
och ler. Det har vi gjort från början, minns jag. 
Jag tänker på var jag är, varför jag är här och vad jag håller på med på 
jobbet och till väldigt stor del handlar det om att försöka få människor 
inom samma organisation att sluta skriva fakturor till varandra. 
Människor som har svårt att se bortom sin budget, sitt stuprör, sin 
domän, till och med fast vi allihopa är avlönade av en och samma 
plånbok! Människor som vill fostra varandra, näpsa varandra och 
Minsann visa.
Jag tänker på alla vackra själar i mitt liv som jag mött, som liksom verkar 
veta något som jag inte vet, något om att det kommer ett annat liv, nästa 
gång, som de har på sig att leva efter det här som vi har nu. Människor 

som väljer bort sådant som är viktigt för dem, fast de vet att det är det. En 
längtan, en lust, ett konstnärligt uttryck, människor som spelar roll för 
dem, något de drömt om att få vara med om.
Jag tänker och undrar, är jag själv där jag önskar att jag skulle vara, om 
jag var han; något jag aldrig undrade de dagar jag vaknade upp och såg 
ut över Varpen från mitt sovrumsfönster med bergen bakom sig i färger 
som aldrig någonsin var desamma från en dag till en annan...
Så fortsätter han plötsligt sitt berättande igen: om förnekelse, dokument, 
mediciner och samtalsgrupper, allt i en salig röra men fullkomligt befriat 
från någon som helst tillstymmelse till självömkan. Därför kom det 
nästan lite befriande när han till slut tog sats för att berätta något men 
avbröt sig själv innan han ens börjat, av omtanke, för att liksom varna oss:
- ...ja, nu kan det hända att jag blir lite känslosam här, men ändå...
Jag stod fortfarande lika lugn bredvid, eftersom jag ju hade förstått att 
inget av det här var något hemskt som jag skulle försöka ta mig ur. Jag 
ville höra mer.
- ...ja, det var ju ingen som dittills direkt sagt något rakt ut, det var ju bara 
jag som sagt nej till att bli sjukskriven, så då när vi satt och pratade med 
läkaren så säger han plötsligt: ja, du kanske kan börja jobba igen till 
sommaren. Men jag har ju jobbat hela tiden, så det var ju inte det, men 
jag började lipa, och då sa min fru "Men varför gråter du för det? Det var 
ju något positivt han just sa!" Men, du förstår, fram tills dess hade ingen 
över huvud taget nämnt sommaren. Alls.
Han vänder ansiktet mot mig och ler hela vägen inifrån:
- En gång till i mitt liv kan jag prata om vad jag "ska göra i sommar".
Jag visste inte att tårar kunde komma så plötsligt.
Nu ska jag tänka jättemycket på vad jag ska göra i sommar. tänka på, 
prata om, längta efter, planera - för jag jag är en av de lyckliga satar som 
får det.

Kåseri från Cathrine Palmcrantz

Att få prata 
om sommaren
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16�17 april 2016 är det 
dags för Kulturhelgen 
En helg då alla kreativa människor i vår kommun får visa sina uttryck 
för alla som vill komma och uppleva dem.
Den enda skillnaden i år är att helgen byter tidpunkt på året, från höst 
till vår, för att det inte ska krocka med höstlovet för eleverna och 
Smålands kulturfestival som alltid är på hösten.
Funderar du på om du kan vara med, så är vårt budskap att bara släppa 
loss. Självklart ska du vara med. Vi vill inte detaljstyra hur det kommer 
bli. Vi vill att det ska vara öppet och fritt för att utveckla så som olika 
konstnärer vill, hälsar kommunens Kultur och Fritid.

Lördagen den 16 april kommer helgen att fokusera på och runt 
omkring Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd. Där på 
kvällen blir det bland annat en stor show med fokus på sång och musik. 
Men många andra kulturformer kommer att finnas att uppleva och 
prova på. 

Arbetsgrupp: Lena Landin, Lars Ljungqvist, Christer 
Sandén, Tommy Wallin och Beata Vilkhed.

Är du intresserad av att vara med? 
Skicka gärna e-post till kulturfritid@vaggeryd.se

Earth Hour 2016

Lördag 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 
lokal tid är det dags för Earth Hour 
- världens största miljömanifestation. 
Var med och uppmana makthavarna att 
ta krafttag för klimatet du också! 
Läs mer om Earth Hour på wwf.se/earthhour.

Earth Hour 2016 

Söndagen den 17 april blir det en mer traditionell konstrunda. Runt om 
i kommunen kommer olika konstnärer att visa upp sin konst. Och du 
kan åka runt och ta del av detta smörgåsbord. Det finns många aktiva 
konstnärer, både etablerade och de som är mer nya i kommunen. Detta 
är en chans att visa upp sig även om man hittills varit lite av en doldis.
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Välkomna

Priserna gäller tom 28 feb- 2016.


