
Annonstidning från vår lilla stad. Maj 2015.

i vår stad  lilla

Barnens dag  29 maj
Skillingarydskalaset  30 maj

Mors dag 31 maj

 
Välj din perfektionist.

9.900kr 
Hydraul & Maskinservice AB

Gärahovsvägen 6
0393-103 10  hmsv.se 

Priser från: 

Vi installerar med 
kabelnedläggare samt 
servar din Stiga robot 

autoclip

autoclip
225 S

ETT BAGERI SOM ETT BAGERI SOM 
KALLAS KONDITORI KALLAS KONDITORI 
ETT BAGERI SOM 
KALLAS KONDITORI 
Läs om Ritz på s. 4



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.26, 2015. Manusstopp 8 juni.

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

INNEHÅLL
Upplev & se i vår lilla stad
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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. 

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 våren händer 
det roliga saker på salongen.

 Välkomna in 

29-31 Maj 
finns vi på   
 

Elithoppet   
 

Vaggeryd/Skillingaryd ridklubb, vid travbanan  
(OBS! stängt på salongen)  

Köp Mors dag presenten eller 
varför inte komma & klippa 

dig under helgen och 
samtidigt se fina hopptävlingar  

FYNDA! FYNDA! FYNDA!  

90kr 

ra
ba

tt
  

75

Spray  
 

Mousse eller Rootlift  
 

kr 

Schampoo och balsam  
 75

140
kr 

kr 

Parfym set  
 50%

1st 

2st 

(op. 174kr)  
 

(op. 134kr/st)  
 

(op. 149kr)  
 

ord. pris ca 199kr

2-stänglad orkidé
Centralplan 2A                 0370-70177

/st

e

  
Kom in till oss och få en Kom in till oss och få en 

demonstaration av intelligenta hem demonstaration av intelligenta hem 
samt se vår stora utställning.samt se 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 - tors 16.00-17.30

Öppettider

ttaaffssssoonn
www.jpsolskydd.se

JJooeell GGuuss

/Myrna & Rebecka med personal/Myrna & Rebecka med personal/Myrna & Rebecka med personal

Varmt Välkomna Varmt Välkomna 
in till ossin till oss

Varmt Välkomna 
in till oss
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För dagliga uppdateringar För dagliga uppdateringar 
finns vi på Instagram & Facebookfinns vi på Instagram & Facebook

För dagliga uppdateringar 
finns vi på Instagram & Facebook

CITY SKOR
Viktoriagatan 7,  Vaggeryd.

Tel 0393-69 90 09

Hela VeckanHela VeckanHela Veckan 25-30 maj25-30 maj25-30 maj

 
Tag     betala för 
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(Gäller på ord pris och kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter)

 barnskorAlla

 
Vi bjuder på det billigaste paret 

/Emelie, Paula & Caroline  

0393-318 90

Nu är det  Nu är det  Nu är det  

SommarSommarSommar
i butiken!  i butiken!  i butiken!  

Välkomna  



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

 4-6/6

Blommor i Stensjö by. kl 13.30-16.30. Samling på torget 
vid Missionskyrkan för samåkning. 

Ta med kaffekorg.

SkogsElmia
Förra mässan lockade över 30 000 
personer till skogarna utanför 
Vaggeryd. Nu är det dags igen för 
den stora skogsmässan

29/5
Barnens dag
Handlarna i vår lilla stad gör lite extra
för barnen mellan kl 13-18. Allt från 
gratis glass, ballonger och godisregn 
till rabatter på kläder, skor och tapeter. 
Läs mer i respektive annons. 

lilla

De vilda blommornas dag
14/6

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Gilla Selma och ta del av 
erbjudanden och nyheter

/Ulrika med personal
facebook.com/SelmaVaggeryd

25-30 maj25-30 maj25-30 maj

Välkomna in 
och inspireras

m.fl.

Billigaste varan gratis!Billigaste varan gratis!Billigaste varan gratis!

Ta 3 betala för 2Ta 3 betala för 2Ta 3 betala för 2

Hela veckan Hela veckan Hela veckan 

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

0393-77 39 150393-77 39 15
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lillaEn 
berättelse 
från:

Foto: Anna Sköld

Vi är ett klassiskt småstadskonditori. 
Våra småkakor och bakverk stammar från 
gammal god kaffebordstradition och fast vi nu 
räknar år 2015, så känner vi verklig stolthet över 
våra såväl schackrutor som dammsugare. Vi har 
gjort dem själva nämligen, och våra kunder vill ha 
dem precis så som vi gör dem. Vi känner våra 
kunder.
 
Vi känner dem så väl att vi till och med vet vilka 
som kommer att komma beroende på vilken dag i 
veckan det är. Jag tycker om att känna mina 
kunder väl, det passar mig.
 
Mor och Dotter tillsammans
Ibland blir det helt enkelt inte som man tänkt sig. 
För mig blev det en ny partner på jobbet och 
henne hittade jag i min egen dotter.
 
Jag trivs med att vara i caféet och söker mig till det, 
och Jossan trivs bäst i bageriet.  För henne är Ritz 
ett bageri som kallas konditori. Vi har tre bagare 
anställda och kanske borde vi skryta lite mer om 
det. Det är nog ganska ovanligt att man gör så 
mycket själva som vi faktiskt gör. I många 
småstäder finns det bara fik som serverar färdiga 
bakverk och brer mackor. I vår småstad har vi två 
konditorier med egna bagerier och det är något 
som gör att människor faktiskt reser, för att komma 
just hit och fika. 
 
Jossan bakar också. Hon älskar det, och laga mat, 
och hon valde därför hotell och restaurang redan 
på gymnasiet. Tanken var nog att hon skulle driva 

ett café, men kanske med en kompis och inte med 
sin egen mamma, men vi trivs väldigt bra 
tillsammans. Jag tror att det också är något våra 
gäster märker, att det ger en extra känsla av trivsel 
även för dem.
 
Kundens nya favorit
Vi har våra kunder och vi vet när de ska komma 
och anpassar menyn för att passa dem. Jossan 
bidrar med att hitta på nytt och provar. Det är 
himla roligt när man tar fram något nytt, något 
som man som gäst inte visste innan att man skulle 
tycka om. Och så kan det bli en ny favorit – en ny 
klassiker. 

 Vi jobbar på ett sätt som håller och som gör att vi 
mår bra. Facebook är ett jättebra sätt att nå ut till 
kunderna och få dem lite fikasugna. Denna vecka 
har vi en kundkväll. Sakta och lite prövande 
utvecklar vi vårt koncept; det om att vara fiket i 
småstaden. 
Igår, idag och i morgon.

-Åsa på Ritz Konditori

ETT BAGERI SOM ETT BAGERI SOM 
KALLAS KONDITORIKALLAS KONDITORI
ETT BAGERI SOM 
KALLAS KONDITORI
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I slutet av mars gick Anna på Koola Kidz ut med informationen om att 
butiken skulle flytta. Som vanligt kom informationen från henne själv, via 
sociala medier. Och som vanligt fick alla hänga med på hennes resa, 
denna gång inte så långt bort. Butiken skulle nämligen flytta ett par steg 
bort bara, till Aclejas gamla lokaler.

Det som också var klart från början var att Anna skulle stanna kvar här, i 
vår lilla stad. Väldigt enkelt beslut, säger Anna.

Verkstaden var i full gång från dag ett för butiken skulle nyinvigas snart, 
närmare bestämt den 6:e maj. Men med drivna och engagerade 
medarbetare och vänner samt fastighetsägaren PHL gick det vägen.

Nu har Koola Kidz en större butik med plats för mycket nytt. Anna siktar 
på att ta in lite mer inredning och leksaker till barnen. Men, all inredning 
inne i butiken är ännu inte riktigt på plats.

Ordet ”inredning” plus namnet Swedese dök nämligen upp på Koola 
Kidz:s Instagram flöde för inte så länge sedan.

-Vi tittar på ett samarbete och det är jag väldigt glad för. Då har vi ju en 
butik och ett showroom för fantastiska Swedese som våra kunder får ta del 
av, säger Anna. 

Det är svårt att missa att det lokala är väldigt viktigt för Anna, en 
självklarhet skulle hon själv säga. Och ”tillsammans” står väldigt högt på 
listan också.

- Detta är den tredje lokalen 
som Koola Kidz är i men 
det ser jag enbart som 
positivt. Att utvecklas och 
växa är något fantastiskt. 
Många människor har varit 
med ända från starten, så 
egentligen är detta Vår 
butik, i vår lilla stad.

Koola Kidz i nya lokaler

syntema.nu

VI BJUDER PÅ EN 

FÄRGSÄTTNINGSBURK

Erbjudande!ONSDAG - Representanter från Jape finns i butiken 

mellan 13-17 och pratar om grön-fri och prick-fri.

FREDAG - ”Barnens dag-jippo” med dagsunika erbjudande,

Ballonger till barnen. 

TORSDAG - Karolina från Beckers finns på plats 13-17.

HUSMÅLARDAGAR

Vi gör hembesök hos dig för 

att kolla hur ditt hus mår - 

fråga oss om hushälsa.

Erbjudande onsdag till fredag vecka 22 

Passa På!

Onsdag till fredag 

PERFEKT Akrylat plus
I topp i Folksams stora utefärgstest 

ENDAST UNDER

BARNENS DAG 

FREDAG 29 MAJ

20%
PÅ BARN-
TAPETER

Erbjudande ons-fre 

20%
PÅ JAPESGRÖN-FRI &PRICK-FRI

www.koolakidz.se  0393 - 125 45

20% 20% 20% 
PÅ VALFRITT PLAGG.

ra
b

at
t

NYFIKEN PÅ VÅR NYA BUTIK?NYFIKEN PÅ VÅR NYA BUTIK?NYFIKEN PÅ VÅR NYA BUTIK?
KLIPP UT OCH TA 

MED SÅ GER VI DIG

Klipp ut

Gäller tors 28 - lör 30 maj. 
Kan ej kombineras med andra erbjudan 

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

Erbj. gäller så långt lagret räcker.

Extra öppet

Mors dag 31/5

 
10-12
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Biljetter finns även att köpa hos: 

Cityskor (0393-699009), 

Butik WIDE (Lena 073-4454271), 

Anna-Maria Toftgård (0708-477324).

PROGRAM & HÅLLTIDER
LÖRDAG 30 MAJ

10-14
Skillingaryds Torg med omnejd 
Torghandel med närproducerat,massor att se, smaka och uppleva!

Butikerna har specialerbjudanden! 

10.00

10-14

11.00

11.15

11.45

12.00

10.30&
12.30

13.00

Walk & Talk. Start utanför Jonssons Konditori, arr. Svenska Kyrkan

Bissefällarns utställning öppen, guidning av Ola Hugosson, fritt inträde

Räddningstjänsten är på plats med godisregn

Kulturskolan medverkar med sång och musik

Prisutdelning Walk & Talk

Götaströms Fordonshistoriska startar sin kortege

Tenhults Kultisgäng bjuder på musik och dans

Uppvisning & tävling vid skateparken med UC - UG

Slätten

14.00

14.00

15.00

16.00

14-16

14-16

14-16

14-17

Dessutom Loppis, Miliseum har öppet och andra trevliga aktiviteter.

SBK Attila med agility

Guidad tur på Slätten med Jörgen Åberg, start utanför Tina & Översten

Polisens Tjänstehundar 

RFK Skilling - ”kolabombning”

Vaggeryds Bågskyttar visar sin verksamhet + prova på

Försvarsutbildarna visar upp sig och informerar

Tekniska Kontoret med bl a sopbil, grävmaskin och elbil

Bakluckeloppis – Drop in – 50 kr/bil, arr. SIS Fotboll

Dessutom Hoppborg, RFK Skilling visar upp sig utanför biblioteket, 

ReMiDa är med i lokal mitt emot Skillingehus, Hallpressen firar 150 år 

samt SIS Fotboll säljer lotter och korv.

14-17
Hundar, bilar och pilar + bakluckeloppis 

17.00
Skillingaryds Arena 
Allsångskonsert med gästartist Andreas Weise.

Medverkande: Anna-Maria Toftgård, Svenska kyrkans kör,

Gota Stream Big Band& Andreas Weise.

BILJETTPRIS: 

100 kr, barn upp till 12år 50 kr

(barn i knä gratis). Onumrerade sittplatser.

Försäljning av snacks, godis och läsk samt lotteriförsäljning,

arr SIK F00-01

BILJETTFÖRSÄLJNIG: 

Skillingaryds Bibliotek

Vaggeryds Bibliotek

samt hos Cityskor (0393-699009), Butik Wide (Lena 073-4454271)

och Anna-Maria Toftgård (0708-477324)

Järnvägshotellet 

20-01
Mat, mingel och dans

SIS Fotboll arrangerar gemytlig kväll med dans och underhållning.
Entré 100 kr inkluderar två lotter i Halva Potten.
Mat och dryck från Järnvägshotellet.
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I en enklav som sticker in i den östra delen av I en enklav som sticker in i den östra delen av 
Skillingaryds skjutfält ligger Mickelsbo, en av Skillingaryds skjutfält ligger Mickelsbo, en av 
många hästgårdar i kommunen.många hästgårdar i kommunen.
Men Mickelsbo är inte en hästgård vilken som helst. Men Mickelsbo är inte en hästgård vilken som helst. 
För där residerar Per-Ingmar Persson, ett stycke För där residerar Per-Ingmar Persson, ett stycke 
levande historia inom travsporten i Vaggeryds levande historia inom travsporten i Vaggeryds 
kommun.kommun.

I en enklav som sticker in i den östra delen av 
Skillingaryds skjutfält ligger Mickelsbo, en av 
många hästgårdar i kommunen.
Men Mickelsbo är inte en hästgård vilken som helst. 
För där residerar Per-Ingmar Persson, ett stycke 
levande historia inom travsporten i Vaggeryds 
kommun.
Det är en vårdag med flödande solsken och 
försmak av sommaren som jag parkerar på 
gårdsplanen. Huskatten Doris insisterar på att göra 
min bekantskap och i inhägnaden kommer 
travaren Yoda Brick mig till mötes för att hälsa.
Om jag hade valt att gå mot ladugården med 
stallplatserna och ut på inhägnaden i norr hade jag 
stött på lilla shetlandsponnyn Flash och stjärn-
travaren Inara, känd från V 75 och med en kolugn, 
nästan förnäm utstrålning.
Men med Doris sällskap vänder jag istället mot 
bersån framför den lilla mangårdsbyggnaden. Där 
sitter Per-Ingmar Persson med eftermiddagskaffet 
framdukat. Det är oundvikligt att Inara kommer på 
tal.
– Att komma in på upploppet med en häst som man 
tränat i ur och skur och sedan få springa ifrån ett helt 
startfältet är en otrolig känsla. Jag skulle inte kunna 
hålla på med hästar om jag inte körde själv, säger 
han. 
– Det var travtränaren Johnny Takter som tyckte att 
jag borde skaffa mig en riktig häst. Fem intressenter 
från Skillingaryd och lika många från Vaggeryd gav 
mig i uppgift att skaffa en bra häst. På auktion köpte 
jag Inara i december 2013. Hon kostade 50 000 och 
målet var att springa in vad hästen hade kostat. Det 
klarade vi under 2014, något som jag aldrig kunde 
drömt om. 
Per-Ingmar Persson är bördig från Ålem några mil 
norr om Kalmar och har tidig idrottsbakgrund från 
segling, bland annat i form av tre starter i stor-
tävlingen Gotland runt.
1972 kom han till Skillingaryd och ett arbete som 
bildlärare på Fågelforsskolan.
Per-Ingmar trivdes så bra där att han blev kvar i 40 
år, fram till pensioneringen för tre år sedan. 
Under dessa år hann mycket hända utanför 
lektionssalarna. Ute i Ekhult dit han flyttat med 
familjen började han arbeta med får. Men...
– Äkta hälften föreslog att vi skulle köpa en ridhäst. 
Mitt villkor var att vi skulle kunna tjäna pengar på 
den, därför fick det bli antingen en galoppör eller 
en travare, säger han.
Resten är, för att citera ett slitet uttryck, historia. 
Men vägen till V 75, Mickelsbo  med mera har inte 
varit spikrak. Det är en sak att träna hästar, en helt 
annan att ha möjlighet att träna dem på bana.
Närmsta travbana fanns i Halmstad och därför 

kallade Per-Ingmar tillsammans med en rad andra 
intressenter, bland dem Ulf Abrahamsson, Börje 
Axelsson, Björn Andersson, Björn Börjesson med 
flera eldsjälar till ett stormöte med avsikten att väcka 
tanken på en travbana i Vaggeryd. 
– Mellan 50 och 60 personer kom från lite varstans; 
Vetlanda, Jönköping, Habo, Gränna. Framför allt 
hade vi stöd av Vaggeryds kommun som var positiv 
till travet och ville utveckla bygden. Dessutom var 
vi 55-60 personer som skrev på ett kontrakt med 
travsällskapet om att satsa 10 000 kronor vardera. 
På så sätt fick vi in en halv miljon i grundplåt. Drygt 
hälften av den summan betalades senare tillbaka. 
Travbanan i Vaggeryd invigdes högtidligen den 28 
augusti 1995 av stjärnkusken och Prix d´Amerique-
vinnaren Helen A. Johansson och blev genom det 
breda kommunala och folkliga stödet en billig 
historia. 
– Om man hade byggt vid A6 hade den kostat fem-
sex gånger så mycket som travbanan i Vaggeryd, 
säger Per-Ingmar som särskilt framhåller dåvarande 
kommunalrådet Evald Andersson men också de 
dåvarande kommuningenjörerna Jim Lejon och 
Ingemar Elgemark. 
– Det som avgjorde var att 
det dels fanns folk som var 
beredda att satsa pengar, 
dels att kommunen gav 
oss möjligheten att bygga 
banan direkt på marken 
som kommunen ägde, 
konstaterar han.
I dag har tre proffstränare, 
Claes Svensson, Kent 
Knutsson och Sara Brolin, 
samt 50-talet amatör-
tränare Vaggeryds trav-
bana som bas för verk-
samheten. 
Men Per-Ingmar Persson 
fick ytterligare ett vapen i 
sin tränare-arsenal när 
han 2002 flyttade verk-
samheten från Ekhult till 
Mickelsbo - det gav hon-
om möjlighet att använda 
vägarna på skjutfältet i 
träningen. 
– När andra åker till 
banan för snabbjobb med 
hästarna har jag skjut-
fältets fina grusvägar in på 
stugknuten. Där finns 
bland annat en 1 000-
metersraka som jag har 

tillgång till när militären inte övar. Ingen annanstans 
finns så fina körvägar som här, menar han.
– Visserligen bor jag närmast målområdet men jag 
har aldrig haft några bekymmer med militären, 
tvärtom, jag har blivit väldigt väl behandlad. Om 
jag har haft några problem har vi pratat ut om 
saken. 
Det är på dessa mjuka vägar över tallmon han har 
hittat sitt favorituppdrag; att utveckla hästar som 
andra tränare misslyckats med. 
Det började med Wiss Ballerina som han 
balanserade om och gav ett längre steg.
– När vi vann på Kalmar-travet var det nog det 
största som hänt mig inom idrotten, konstaterar 
han.
Fortsättning följde med Wiss Marie Gold, dotter till 
Wiss Ballerina vilken han gav skobalans fram och 
som vann fem-sex lopp och sprang in 130 000 
kronor.
Därför är det inte att undra på att Per-Ingmar just nu 
knyter stora förhoppningar till Golden Kick Back, 
barnbarn till Wiss Ballerina.
– När vi senast tävlade nere i Halmstad gjorde hon 
ett jättefint lopp och sänkte sitt rekord med tre 
sekunder, det är mycket när förbättringar brukar 
handla om tiondelar. 
Per-Ingmar Persson ler, får något varmt i uttrycket 
när han berättar om dessa tre hästar.
Till syvende och sist är det nämligen så att i Per-
Ingmar Perssons värld handlar arbete med hästar 
inte om pengar.
Under sina fyra årtionden som lärare var han högt 
respekterad. Han ser likheter mellan arbetet på 
Fågelforsskolan och träningen ute i Mickelsbo.
– Jag trivdes med att jobba med skolbarn, det var en 
anledning till att jag ville fortsätta att hålla på med 
hästar. De fungerar i mångt och mycket som barn. 
Ger man dem något får man så mycket tillbaka. 
Det är alltså inte pengar det handlar om…?
– Ska man tjäna pengar ska man inte hålla på med 
hästar, slår han fast.
– Det fina med travhästar är deras trofasthet och 
tacksamhet. De har en otrolig koll och ett otroligt 
minne. Ger man dem något kommer de ihåg det 
och ger så mycket  tillbaka.

Mickelsbo och travhästar Mickelsbo och travhästar 
är livet för Per-Ingmarär livet för Per-Ingmar
Mickelsbo och travhästar 
är livet för Per-Ingmar

Text och foto: Kåre Boberg



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
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lilla

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

Pris: 1500:-

Tel 0730-58 30 71

Tånggatan 7, Skillingaryd        Öppet till 18.00, mån-fre 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.

Återförsäljare åt

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

  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
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Skratt i lilla

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Far och son hade varit och 
handlat och blandannat köpt 
nya torkarblad till bilen.
Hemma berättade lille 
Johan om detta:
- Mamma, pappa och jag har 
varit och köpt nya klämmor 
till böteslapparna.

 

- Igår skulle jag resa till
Uppsala men kom till Sala.
- Varför det?
- Jag såg inte upp.

 

Söndagsskolläraren försöker 
vara pedagogisk och frågar: 
- Hur kommer det sig att vi var 
dag ber Gud om vårt dagliga 
bröd och inte flera dagar framåt?
- Det är väl för att vi vill ha 
brödet så färskt som möjligt.

 

En orm frågar en annan orm:
- Är vi giftiga?
- Varför frågar du det?
- Jag bet mig just i läppen.

 

Kaptenem till den värnpliktige:
- Hur kommer det sig att du har 
skjutit tio bommar i rad?
- Jag hade inga fler patroner.

 

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

Kolla våra datorer och skrivare! 

på alla 
REA-varor   30%30%30%
(Gäller ej kampanjvaror) 

Fram till och med 13 Juni 

KALAS-
erbjudande 

50% 
på utvalda plagg 

 

Shorts &
3-kvarts byxa 

 

199:- /st 

”Mors dag” 
på Söndag!

 

0370-701 21

från

&

Finns i fyra olika färger 

Köp ett smycke 

från

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

Varmt Välkomna!

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

0393 - 122 100393 - 122 100393 - 122 10
Salongen

tel:

tel:
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Det ringde på telefonen hos kommunens Det ringde på telefonen hos kommunens 
samhällsutvecklare Louise Skålberg; det var samhällsutvecklare Louise Skålberg; det var 
Ljusdal i andra änden. En annan liten småstad i en Ljusdal i andra änden. En annan liten småstad i en 
annan del av vårt avlånga land. Man hade hört talas annan del av vårt avlånga land. Man hade hört talas 
om att det hände saker i Vaggeryds kommun som om att det hände saker i Vaggeryds kommun som 
plats; saker som att små enskilda handlare krokat plats; saker som att små enskilda handlare krokat 
arm med kommunens tjänstemän, och tillsammans arm med kommunens tjänstemän, och tillsammans 
börjat prata om både framtid och nutid. Självklart börjat prata om både framtid och nutid. Självklart 
för oss, nu när vi gör det, men faktiskt något som för oss, nu när vi gör det, men faktiskt något som 
inte händer varje dag och överallt. Så – sagt och inte händer varje dag och överallt. Så – sagt och 
gjort – vi packade väskorna och gav oss iväg över gjort – vi packade väskorna och gav oss iväg över 
vårt vackra avlånga land; Vår lilla stad åkte helt vårt vackra avlånga land; Vår lilla stad åkte helt 
enkelt ut på sitt livs första turné.enkelt ut på sitt livs första turné.

Det ringde på telefonen hos kommunens 
samhällsutvecklare Louise Skålberg; det var 
Ljusdal i andra änden. En annan liten småstad i en 
annan del av vårt avlånga land. Man hade hört talas 
om att det hände saker i Vaggeryds kommun som 
plats; saker som att små enskilda handlare krokat 
arm med kommunens tjänstemän, och tillsammans 
börjat prata om både framtid och nutid. Självklart 
för oss, nu när vi gör det, men faktiskt något som 
inte händer varje dag och överallt. Så – sagt och 
gjort – vi packade väskorna och gav oss iväg över 
vårt vackra avlånga land; Vår lilla stad åkte helt 
enkelt ut på sitt livs första turné.

Vi har det bra här, i vårt lilla hörn av världen. Vi 
ligger där vi ligger, alldeles intill allfartsvägen, mitt i 
den småländska naturrikedomen, och med 
påhittiga och driftiga entreprenörer i snart sagt varje 
stuga. 

Storheten i det lilla
Det är lätt att glömma bort det, mitt i all väl 
fungerande vardag, men det är faktiskt något att 
vara oerhört tacksamma för. För det är utifrån 
insikten om de fina förutsättningar vi har, som våra 
handlare gått ihop och bildat som en egen liten 
familj. För att lyfta småskaligheten och det nära, för 
att visa människor i större städer att det är gott här, i 

Handel är liv 
Så mycket av det som är fördelar med vår kommun 
som plats, är faktiskt desamma som för en annan 
liten stad, någon annanstans. Det var det som en 
göteborgare i exil , Claes Rydberg, insåg när han 
blev kommunchef i den lilla småstad-kommunen i 
södra Norrlands inland Ljusdal, och sonika 
hämtade upp några medarbetare från en småländsk 
kollega i småstadsligan, för att höra hur vi krokat 
arm med våra centrumhandlare.  Det gjorde han 
eftersom 
en levande centrumhandel är en förutsättning för 
att man skall kunna bo på landsorten över huvud 
taget, oavsett om det är i ett hyreshus centralt 
beläget vid ett resecentrum, eller på en egen 
ägandes hästgård på landet.

Värdet av att vara sig själv
Det vi och våra handlare tillsammans insåg, var att 
det fanns skillnader mellan dem i vår lilla stad och 
den verksamhet som bedrivs genom våra stora 
butikskedjor som heter och ser likadana ut över 
hela vårt land – skillnaden var passionen. Den man 
känner till skorna, tv-apparaterna, blom-morna, 
kläder till barn eller vad det än vara månde; den där 
känslan som gör att kärleken till jobbet är stor, och 
många gånger kanske större än tillgångarna på 
kontot. Vi upptäckte att vi var något att skryta om, 
helt enkelt. Och då gjorde vi det. I berättelser om 
oss, i bilder på oss i våra butiker, i reportage i 
kommuntidningen HÄR och inte minst på tavlorna 
vid infarten till alla våra små samhällen. 

Rebecka, Myrna och Jonas
Och så kom det sig att i ett kommunhus i södra 
Norrlands inland, så satt en uppmärksamt 
lyssnande skara tjänstemän, politiker, handlare och 
fastighetsägare och tittade på bilder från vår plats. 
Det var allt från bilder på vårt stolta kommunvapen, 
hjulet och begynnelsen på hela vår stolta 
hantverkartradition till den nya gemensamma 
symbolen för alla oss som bor, lever och verkar i vår 
kommun som plats - V-symbolen. Det var bilder på 
collagen som hela vårt samhälle klippte, klistrade 
och skapade och som sedermera kom att utgöra 
grunden för det som också visades upp i ljuset på 
filmduken, vår Vision. Och det var bilderna och 
berättelserna om våra unika handlare och deras 
olika passioner som gjort att de valt att ägna såväl 
dag- som fritid, förmodligen, åt 

det lilla, skapade man det gemensamma temat och 
varumärket  ”Vår lilla stad”.
Mm, det handlar alltså inte om att vilja vara något vi 
inte är – en stad i gammeldags privilegiemening – 
utan med betoningen på ordet före det: Vår lilla 
stad.

Vad är det för speciellt med  det då?
I den lilla staden är vi nära varandra. På gott och 
ont, skulle man kunna säga, eftersom igen-
känningen ibland gör oss lite rädda. Rädda för att 
våga göra saker som kanske…sticker ut lite. Som att 
vi tror att vi är något, liksom. Att våga säga att det 
finns fördelar i det lilla, är lite kaxigt. Men i 
dagsläget är det faktiskt också riktigt smart, eftersom 
småstaden helt enkelt är inne just nu, som man 
säger i Stockholm.
Tvivlaren kan bege sig till stadsdelen Södermalm, 
speciellt området söder om Folkungagatan, south of 
Folkungagatan – SoFo. Det är en rörelse som 
egentligen började hos handeln där; en handel som 
låg utspridd på olika små bakgator, men som ändå 
ville höra ihop med varandra. Så man började 
komma överens om gemensamma öppettider och 
aktiviteter; man flyttade ut butikerna, ut på gatorna, 
det blev svårare och svårare för bilar att ta sig fram 
och idag är det som en alldeles egen liten stad i 
staden. Som en småstad, fast mitt i storstaden. 

VÅR LILLA STAD VÅR LILLA STAD 
PÅ TURNÉPÅ TURNÉ
VÅR LILLA STAD 
PÅ TURNÉ
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Text: Cathrine Palmcrantz foto: Infobyrån 

att hålla oss småstadsmänniskor vid liv. Våra 
hjältar, som Jonas på ICA i Vaggeryd  till och med 
fick ståta med som rubrik: en riktig hjälte i vår 
vardag.

Det typiska och det alldeles, alldeles egna
Ljusdal har helt makalösa fördelar med just sin 
plats på jorden; det hann till och med de här 
småspringande till tåget-resenärerna upptäcka. 
Doften, t ex, den alldeles överväldigande känslan 
av trygghet som omfamnar en när man anländer 
stationen och det luktar…skog. Skog och nyss fällt 
timmer. Vagn på vagn med en av Sveriges 
verkliga storsäljare och kännetecken genom 
historien och över världen. En av de verkligt stora 
gudarna för oss naturreligiösa nordbor. Det har de 
i Ljusdal.  Och vatten.
Ni vet, det där som vi tävlar om att få bygga intill 
här nere på våra breddgrader - det har de så gott 
om att de funderar, på fullt allvar, att lägga en 
storskalig livsmedelshandel med stora parkerings-
ytor, vid den allra vackraste utsikt vi sörlänningar 
någonsin kunnat ens drömma om, med 
majestätiska berg malligt kråmande sig i den 
spegelblanka sjön. Ett sådant där ställe där man 
bara vill…bo.

Omöjligt att inte mötas
Vet ni vad de har mer? De har, av för oss okända 
anledningar, ”råkat” bygga ett samhälle där alla 

typer av boenden – låga, moderna hyreshus, 
sekelskiftesvillor i trä, 60-talsdesign och puts - om 
vartannat, som ett gytter av årsringar som går i och 
om varandra, och som gör det hart när omöjligt att 
dela upp olika folk- och åldersgrupper för 
varandra. De går hemifrån, och möts. Och väldigt, 
väldigt många av dem gör de i sin lilla stads små 
affärer. För sådana hade de gott om, ser ni; 
fördelen med att ha långt till en större stad…

Småstadens styrka
För det är ju precis just det här som vårt arbete 
handlar om, här i vår lilla stad. Att vi som väljer att 
bo här gör det av verkliga skäl, sådana som att vi 
tycker om att mötas, att känna igen varandra, att 

kunna räcka ut en hand antingen för att hjälpa 
eller bara för att hälsa på någon bekant. Eller 
någon som vi vill bli bekant med, som just kom. Vi 
kan det, för vi har så nära till varandra här. Så nära 
att vi kan samverka och göra fantastiska saker, 
tillsammans.
Och vet ni, just precis det är det vackraste som 
finns: ett samhälle som kan samtala med varandra, 
och vill det också. För det samhället är det som – 
förutom att det ger harmoni för oss som redan bor 
här - också väcker intresset och nyfikenheten hos 
omvärlden. Det är något man vänder blickarna 
mot, något som är attraktivt.
Så attraktivt att man blir ombedd att resa tvärs 
över hela Sverige och berätta om det.

Tillsammans stödjer 
vår lilla stad cancerfonden
Ritz ville fira att det var fem år sedan de tog över verksamheten…Ritz ville fira att det var fem år sedan de tog över verksamheten…Ritz ville fira att det var fem år sedan de tog över verksamheten…
Det var så det hela började. Ja, egentligen började det hela första maj 2010 
då Åsa Bokinge och Carina Karlsson tog över konditoriet. Egentligen 
innan dess också, de båda hade jobbat tillsammans på Rasta Klevshult. 
Det var Carina som hade drömmen om att starta eget, tillsammans med 
Åsa valde de att köra på.

Drömmen blev inte riktigt som de hade tänkt sig
Sedan kom sorgen, två år efter start drabbades Carina av cancer, några 
veckor efter beskedet avled Carina. Efter Carinas bortgång blev Åsa 
osäker på om hon verkligen ville driva verksamheten vidare: detta var 
deras dröm, en dröm som inte blev som de hade tänkt sig. Men 
tillsammans med nära och kära bestämde hon sig att inte ta det beslutet 
just då. Idag driver Åsa Ritz tillsammans med Kenneth (Carinas man), 
Josefin (Åsas dotter) och Christer (Åsas man) som ett team.

Vi gör det tillsammans!
Och den där tanken på ett jubileum hade aldrig riktigt känns rätt efter 
Carinas bortgång, förens nu. Tanken snurrade vidare och landade i att de 
ville fira jubileum detta år för att hedra sin Carina. Och att hela dagskassan 
den dagen skulle gå till Cancerfonden.
Sen fortsatte denna tanke att snurra i vår lilla stad. Precis som vi alltid gör 
här, så krokade Ritz arm med flera butiker i både Vaggeryd och 
Skillingaryd. Acleja, Cityskor, Hårateljen, Mofas Hus, People, Selma, 
Wahlbergs Ur och Guld och Ica Supermarket var med: antingen var de 
med och firade just den dagen eller hade någon form av insamling 
veckorna innan. 
Resultatet blev över 70 000 
kr till Cancerfonden 
(Carinas fond). Vissa 
skänkte delar av 
dagskassan, andra hade 
bössor. För det är precis 
som Åsa säger: Ingen kan 
hjälpa alla, men alla kan 
hjälpa någon.
Och här, i vår lilla stad- 
hjälper vi tillsammans.

Barnarpsgatan 34, Jönköping
Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör  10-14 Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör  10-13

www.onska.se

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

Storgatan 18, Skillingaryd

Mot denna kupong får du köpa  

Gäller i Önskabutikerna i Skillingaryd, Jönköping & Huskvarna tom 30/5-15

1199:-för 

Skillingaryd Tel: 0370-700 44

Jönköping Tel: 036-12 56 00

Huskvarna Tel: 036-13 73 30

25%25%25%
rabatt på Line,

Chateau 
& Intermezzo

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

StekgrytaStekgrytaStekgryta 4,1 liter Rund eller oval 

Bra Bra 
erbjudanden!erbjudanden!Bra 
erbjudanden!

25%
på Swedish Grace, Coronapå Swedish Grace, Corona
& Carisma tallrikar och muggar& Carisma tallrikar och muggar
på Swedish Grace, Corona
& Carisma tallrikar och muggar

Open mind
Färg svart/vit

rabatt

Nu1499:-
Ord pris 2600:-

Karaff  
med kalv-
skinnsfodral,
svart spets 
och kork

Nu 299:-
Ord pris 799:-  

Vinnare April
Anette Nilsson Vaggeryd, Anna 
Svensdotter Hamn Huskvarna, Berit 
Åkerhag Klevshult, Majvor Alm 
Skillingaryd, Ethel Dahlström Vaggeryd. 

Rätt svar apriltävling
Kvinna, Picknick, Final, Vitsippa, 
Fågelholk, Ogräs, Trandans, 
Bergknalle, Valborg, Svek, Majbrasa, 
Vits, Kruka och Tvätt.



7
www.handla24.se/vaggeryd

Välkomna
Priserna gäller tom 31/5- 2015.

Godisregn i butiken 

kl 17 och kl 18.

GB-clownen
Bjuder alla barn på 

mjukglass mellan 13-16.

Barnens dag
Provsmakning av 

Bamsefrukt hela 

eftermiddagen.


