
Annonstidning från vår lilla stad. Oktober 2015.

GOTT OCH NÄRAGOTT OCH NÄRA
LÄRANDE LÄRANDE 
GOTT OCH NÄRA
LÄRANDE 
Läs om Häradsköps gård på sid. 4

i vår stad  lilla

Kvällsöppet i
Vaggeryds butiker
torsdag den 
29 oktober till kl 20.

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

Intresserad att annonsera: Kontakta Rita Reklam

Nästa tidning kommer ut v.48, 2015. Manusstopp 9 nov.

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

Annonstidningen

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

Redaktion

Om vår lilla stad
”Vår lilla stad” har jobbats fram gemensamt av 
lokala butiksnäringen i ett utvecklingsprojekt. 
Tillsammans gör vi skillnad i Vaggeryds kommun. 

INNEHÅLL
Upplev & se i vår lilla stad
Häradsköps Gård i vår lilla stad
Tävling i vår lilla stad
Hantverk & Service i vår lilla stad
Historier från vår lilla stad
Reportage från Vaggeryd
10 frågor till ICA-Jonas

Förstasida
På bilden: Häradsköp Gård
Foto: Vaggeryds Näringslivsråd

i vår  stadlilla

Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se

3.
4.
5.
8.
9.

10.
11.

Östergatan 6, Vaggeryd.
Tel: 0393-101 02

www.wahlbergsur.se

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

                          Lör 10.00-13.00 

Kvällsöppet! 

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

Kvällsöppet!Kvällsöppet!Kvällsöppet!
tors 29 okt.tors 29 okt.tors 29 okt.

Vi har öppet till 20.00Vi har öppet till 20.00Vi har öppet till 20.00

Missa inte vårat spännande Missa inte vårat spännande Missa inte vårat spännande 

ERBJUDANDEERBJUDANDE  
  

ERBJUDANDE 
 under kvällen!
(gäller även fredag)

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

Lör 9.00-13.00

Öppettider:
Mån-fre 9.30-18.00

Välkomna!Alla Helgons dag
( lör 31 okt ) kl 10-12

Extraöppet: 

Vaggeryds största Frisörshop

/Marie, Ilijana och Anamarija 

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

Välkomna in! 

Håll utkik på vår Facebook och hemsida 
framöver, för under december 

månad börjar vi med nya behandlingar

Kvällsöppet!   
 Torsdag 29:e 

till kl 20.00

  

Nyheter på gång!
 

50  
Rabatt  

 på ALLT från    %

10  
Rabatt  
%

mfl.  
(Gäller ej reavaror)  

 på övrigt sortiment    
 Exv   

Kl 18-20 har vi 10%-20% 
på utvalda smycken och klockor. 

rabatt 
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UPPLEV 
& 

SE i

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

29/10 Creative Ladies

lilla

31/10
Spökrunda med Tidsbron
Spökrunda för alla från 13 år och uppåt 
(alltså även för vuxna). 
Kl 19:30 på Östra lägret i Skillingaryd.
Perfekt uppladdning inför Halloween-
festen och en härligt läskig avslutning 
på höstlovet. Kostnadsfritt.

Creative Ladies träffas varje torsdag 
i Fenixbiblioteket och arbetar med 
hantverk i alla dess former. 
Välkommen att vara med!

v.44
Höstlovsöppet på Naturum, Store mosse
Mellan den 26 okt-1 nov (v44) håller 
Naturum öppet varje dag kl. 11-17. 
Då kan man bland annat testa snösko-
vandring på gungflyet, titta på utställning-
arna inne på naturum eller grilla lite 
korv vid någon av grillplatserna.

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

 0393 - 125 45Viktoriagatan 8,

Välkomna in!Välkomna in!Välkomna in!

KVÄLLSÖPPETKVÄLLSÖPPETKVÄLLSÖPPET
torsdag 29 okt till kl. 20

Vi har

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

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

       0393-61 50 51 (Fred)      

      

info@edqvistit.se
 www.edqvistit.se

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.2015

Kom och kolla våra datorer och tillbehör! 

202020
Rabatt

   

På
   

Kvällsöppet  
   

Torsdag 29 okt 
   kl. 18:00-20:00 
   

Pappers-
artiklar 
   

%%%

m.fl.

29/10
Parkour
Parkour-uppvisning och workshop med Parkourföreningen 
Move3 academy från Göteborg - Vaggeryd sporthall
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Jag var vegetarian, men efter att ha pluggat till Jag var vegetarian, men efter att ha pluggat till 
agronom på SLU i Uppsala ändrade jag mig.agronom på SLU i Uppsala ändrade jag mig.
Det handlar ju om hur man föder upp djur och Det handlar ju om hur man föder upp djur och 
att vi i Sverige är rätt bra på djurhållning. Min att vi i Sverige är rätt bra på djurhållning. Min 
övertygelse och affärsidé är att göra det här, övertygelse och affärsidé är att göra det här, 
fast bättre. fast bättre. 

Jag var vegetarian, men efter att ha pluggat till 
agronom på SLU i Uppsala ändrade jag mig.
Det handlar ju om hur man föder upp djur och 
att vi i Sverige är rätt bra på djurhållning. Min 
övertygelse och affärsidé är att göra det här, 
fast bättre. 

Det handlar om att leva med djuren och 
naturen.

Att bo på gården där jag ser djuren beta, gör att 
jag kan ta ett ansvar för hur de har det genom 
livet. Jag ser också verksamheten ur ett 
miljömässigt hållbart perspektiv. T ex väljer 
jag, trots att vi är en KRAV-certifierad gård 
och har möjlighet att Krav-certifiera köttet, att 
låta våra djur åka en kort väg till slakteriet – ett 
val vi gör för både djurens och miljöns skull, 
eftersom det är mer än dubbelt så långt till det 
slakteri som skulle göra det möjligt att få Krav-
märka. Bondförnuft kallar jag det för.

Av samma skäl tänker jag på skolbarnen i vår 
kommun när jag planerar för gårdens framtid 
och utveckling. Vi kanske då kan ta emot 
besök formade utifrån barnen själva, deras 
ålder och intressen, så att alla barn får 
möjlighet att se var maten på bordet kommer 
ifrån och hur viktigt det är att vi månar både 

om djur och natur, för framtiden. Vår gård och 
vår produktion har ett tydligt inslag av lärande 
i sig. Detta inte minst för att jag själv inte bara 
tror, utan faktiskt vet vilken skillnad kunskap 
ger. Att då få möjligheten att leverera eko-
logiskt kött till dessa barns skola samt till våra 
äldreboende eftersom kommunen har valt att 
samarbeta med oss är ytterligare ett steg- ett 
jättestort och fin steg för mig. Jag blir glad i 
hjärtat när jag hör att både de äldre och de små 
njuter mer av sina matstunder.

För att öka medvetenheten för mina kunder 
vill jag hålla temakvällar i köttkunskap och 
köttkvalitet, kanske få med en kock som är 
duktig på att inspirera och visa hur de olika 
detaljerna skall tillagas på bästa sätt.  

Min affärsidé om närproduktion, bygger på 
både kunskap och hjärta; och att berätta det.

- Emma, Häradsköps Gårdsbutik.

lilla

En berättelse från:
GOTT OCH NÄRA GOTT OCH NÄRA 
LÄRANDELÄRANDE
GOTT OCH NÄRA 
LÄRANDE



OKTOBERPUSSEL
Tävla och vinn!

De fem först 
öppnade rätta lösningarna 

vinner Trisslotter

Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer.

Handelutskottet
Box 117
567 23 Vaggeryd

Svar skickas in till:.

OBS! Senast 9 november.
Insänt av: 

LYCKA TILL MED LÖSNINGEN!

Tel.

Adress

Namn

Betalning gör du via kort eller direktbetalning. Valutan 
skickas sedan som REK hem till dig inom 3 bankdagar.

För mer information besök oss på
kontoret i Skillingaryd eller Vaggeryd.

Växla valuta på webben

”Mode för kvinnor”

0393-77 39 150393-77 39 15

Gilla Selma och ta del av 
erbjudanden och nyheter

facebook.com/SelmaVaggeryd

Kvällsöppet! 

50kr50kr50kr

/Ulrika med personal

rabatt rabatt rabatt 

  på alla överdelar   på alla överdelar   på alla överdelar 

100kr100kr100krrabatt rabatt rabatt 

  på alla klänningar   på alla klänningar   på alla klänningar 

 tors 29 okt.  tors 29 okt.  tors 29 okt. 

Pussel-
bit 1

Pussel-
bit 2

Företag/annonsör

.....................................

LETA RÄTT PÅ VILKET  FÖRETAG/ANNONSÖR 
ANNONSPUSSELBITARNA KOMMIT IFRÅN!

Pussel-
bit 3

Pussel-
bit 4

Pussel-
bit 5

Pussel-
bit 6

5

rabatt rabatt rabatt 

Företag/annonsör

.....................................

Företag/annonsör

.....................................

Företag/annonsör

.....................................

Företag/annonsör

.....................................

Företag/annonsör

.....................................
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lilla

Nu är det dags...
Exklusiv nagelvård Exklusiv nagelvård Exklusiv nagelvård 

Nagelförlängning

350
450 kr

krPåfyllning

från

från

HårvårdHårvårdHårvård
Specialpris för 

pensionärer

Klipp herr

Klipp dam

Permanent 
från670

320
270 kr

kr

kr

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

0393 - 122 100393 - 122 100393 - 122 10
Salongen

tel:

tel:

Varmt Välkomna!
(Hårborttagning med både tråd och vaxning) 

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 för gratis offert.

/pall
från

 
Pellets   
Bulk vid köp av 

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

2.090:-2.090:-2.090:-

Beställ beskärning nu till 
Hösten/Vintern eller Våren.

Vi ordnar även med hemtransporten.

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

tag med kärra så lastar vi.  
Stort grussortiment, 

Vi hyr ut släpvagnsskåp, 
jordfräs mm.

Lossning och 
lastning med 
lastmaskin.

Det mesta är rutavdrag på.

Priserna gäller säsongen ut.

Träd, häckar och buskar.

(inkl. frakt)

(hämtpris)

...att du använder upp dina kuponger i vår lilla stad -häftet. Häftet 
gäller till den 31 oktober 2015 så än du har du lite tid kvar. 
Rabatthäftet är fullproppat med massor av bra erbjudanden från 
våra handlare så om du har häftet liggandes hemma, använd det! 
Det är helt enkelt dags att tömma häftet!

sangshopen@ipw.nu
Öppettider:

Gold ramsängGold ramsängGold ramsängPlatinum ramsängPlatinum ramsängPlatinum ramsäng

5.440:- 3.740:-
pris från:pris från:

Ny säng till höstmysetNy säng till höstmysetNy säng till höstmyset

Götaforsvägen 2, Vaggeryd.

Kina & BosseKina & BosseKina & Bosse

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

Välkomna in!Välkomna in!Välkomna in!

Lions Club Skillingaryd/Vaggeryd

alla omtänksamma och engagerade människor i vår bygd för det stöd ni 
ger så att LIONS KAN HJÄLPA.
I den just genomförda KLÄDESINSAMLINGEN har vi nu först delat 
ut kläder lokalt till ensamkommande flyktingbarn och asylboenden i 
kommunen. Därefter har vi skickat iväg cirka 13 kubikmeter kläder 
med Gnosjö hjälper, som efter genomgång, levererar kläderna till 
fattiga barnhem i Lettland. Ett extra tack till Anna 
på Koola Kidz för ditt engagemang.

Tack!
Traditionsrik 

 Julmarknad 
 

Besök Julmarknaderna i 
Skillingaryd den 29 november och Vaggeryd 6 december

BOKA REDAN NU

Vill du delta och beställa bord ring då:

Skillingaryd           - Kent Freij: 070-41 67 655
Vaggeryd - Kent-Åke Svensson: 0393-67 86 91



7

lilla

Apoteket i Vaggeryd har flyttat in till sina nya lokaler. De är 
nu grannar till Coop som också nyligen flyttat in i nya lokaler.

Apotekschefen Merita Makiqi är nöjd med de nya lokalerna. 
Modernt, fräscht och större med kunden i fokus, säger hon. 

Den nya lokalen är något större än deras gamla så de utökar nu sitt 
sortiment med bland annat egenvård och naturläkemedel. Öppettiderna 
har också ändrats, det är inte lunchstängt längre och de har även öppet 
några timmar på lördagar.

Apoteket 
i nya lokaler

Text och bild: Nevena Condric, 
Vaggeryds Näringslivsråd

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

www.fastighetsbyran.se/vaggeryd

Undrar du när det 
är bästa tiden att
sälja din bostad?
Just nu har vi många spekulanter i vårt register

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Varmt Välkomna!
/Kerstin & Lotta 0370-701 21

Eva från 

kommer till butiken 

Kundkväll! 
 

29 okt kl. 19.00

Vi minglar och kikar 
på höstmodet, 

lite lätt förtäring utlovas. 
 

anmäl er till butiken för biljett.
(begränsat antal platser) 

 

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

CITY SKOR
Viktoriagatan 7,  Vaggeryd.

Tel 0393-69 90 09

29 okt kl. 18-20 

Köp par skor2
billigaste paret för priset 

Kvällsöppet Kvällsöppet Kvällsöppet 

HALVA HALVA HALVA 
(Gäller ord. priser. Kan ej kombineras med andra rabatter/erbjudanden)

 
Myrna & Rebecka med personal

Varmt Välkomna!Varmt Välkomna!Varmt Välkomna!
önskar

Valkomna!
..

Tina o Översten är här med lite höstmys. 
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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

OSCARSSONS BIL & DÄCKSERVICE

Vi kan bilar!

Tel. 0370-716 85   073-692 16 99

Fabriksgatan 21, Skillingaryd

Ac - Service
Bilreperationer    
Däckservice
4-hjulinställningar

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET 
2005 - 2013

25-år i

branschen

REPERATION - SERVICE - FÖRSÄLJNING
Bildelar  Släpdelar  Tillbehör  Diagnos

Bildäck & Fälg  Däckverkstad 
Däckhotell  Cyklar  Skog & Trädgård

UTHYRNING:

SKYLIFTAR
Öppet: Må-fre 9-18 lö 9-12 (lunch 12.30-13.30)

-SERVICECC Storgatan 27  
Vaggeryd 

Tel: 0393-160 55 
www.cc-service.se

. . . .
. .

. . .
ENTREPRENAD: Lastning Lossning 

Materialhantering 
Snöröjning Sandning Sopning

Vaggeryd 0393-360 00, 
Skillingaryd 0370-712 61 

lilla

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

Pris: 1500:-  i Jojjas tidigare lokal 
(Jönköpingsv. 53)

 

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

Nu har 
vi startat biltvätt

Vi erbjuder 
även: Invändig städning, däckbyte 

samt uthyrning av hall för självtvätt. 

3-stegs handtvätt - Avfettning, Asfaltslösare & Schamponering
med

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

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 ...
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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

Den unge mannen till sin
blivande svärmor:
- Dom här köttbullarna
smakar precis som mammas.
- Oh, vad trevligt, svarade
svärmodern.
- Ja, fortsatte mannen, hon
fick inte heller någon bra
smak på dom.

 

Två män träffades och 
började prata med varandra:
- Vad sysslar du med? 
frågade den ena.
- Jag stämplar brev på 
posten.
- Det måste vara ett lång-
tråkigt jobb.
- Tråkigt? Nej, aldrig. Vi
stämplar olika datum varen-
da dag.

 

En Överste besöker brand-
stationen och frågar lite
ironiskt:
- Vad gör ni när det inte
brinner?
- Brandchefen svarar 
snabbt:
- Och vad gör ni själva sen
Karl XII dog?

 

Ägaren besöker sin fabrik
och blir rasande när han
får syn på en man som står
lutad mot en vägg och 
dricker kaffe.
- Hur mycket tjänar du,
frågade han.
- 1500kr om dagen, blir
svaret.
Ägaren ger honom 1500kr.
- Försvinn här ifrån och
kom inte tillbaka. Två minu-
ter senare kommer förman-
nen in och tittar sig undran-
de omkring.
- Var är representanten för
vår största kund som stod
här nyss.

 

En försäljare av ett nytt föns-

terputsmedel stod utan för 

varuhuset och demonstrerade 

sin produkt. För att riktigt 

visa hur effektivt det var så

smetade han in skyltfönstret

med margarin, och bara någ-

ra sekunder senare hade han 

putsat fönstret rent med  sitt 

fantastiska medel.

En mycket imponerad dam

steg fram och frågade:

- Säg, hur mycket margarin

ska man ta?

 

Mor och dotter var i köket, 
medan far och son var i 
vardagsrumet.
Plötsligt hördes ett våldsamt 
klirr av krossat porslin.
Efter en lång stund sa sonen.
- Det var mamma.
- Hur kan du veta det?
- Hon säger ingenting. 

 

Brev från Skatteverket:
- Vi saknar er hustrus 
förmögenhet och inkomst.
Svar från maken:
- Vem gör inte det?- Mamma, jag vill inte gå till 

skolan idag. Barnen bara 
bråkar och lärarna är dumma 
mot mig.
- Men snälla Hans, du måste gå, 
du är 45 år och skolans rektor.

Vinnare tävling September
Ethel Dahlström, Vaggeryd, Mikael Nellgård, Jönköping, Bengt 
Hjalmarsson, Skillingaryd, Anita Boklund, Taberg, Inger Eriksson, Hok.

Rätt svar:
Äpplen, Palla, Klocka, Skock, Skörda, Plastbalar, Kratta
Shl, Mördarsnigel, Konservera, Ligga, Knoga och Dramaten.

PLOCKAR LINGON
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Bild & Text: Kåre Boberg

lilla
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Tidigt på morgonen är det något visst med en 
livsmedelsbutik: stillheten inför dagens rusch 
och dofterna är ytterst påtagliga.
Denna känsla har Jonas Hugosson, chefen för 
ICA Supermarket i Vaggeryd vuxit upp och 
levt med ända sedan han såg dagens ljus i 
Holsbybrunn för snart 50 år sedan.
Men nu står han och hustru Camilla i begrepp 
att vända blad i livet.  Snart är den där starka 
och påtagliga morgonkänslan minnen blott. 
Lägenheten är såld, inom kort går det sista 
flyttlasset till Sillvik på Västkusten efter 15 år i 
Vaggeryd. 
 
År 2000 kom Jonas och Camilla till Vaggeryd 
och tog över ICA-Håkan efter Håkan Johans-
son. Avsikten var att stanna tio år, det blev 15 
till slut.
- Vi har trivts mycket bra. Så känslorna är för-
stås blandade, det kommer nog att ta ett tag att 
landa i dem, medger han.
- Händelser i våra familjer och bland våra 
vänner, har dock gjort att vi fått tankeställare 
och ser livet ur ett annat perspektiv. Att frigöra 
mer tid för att utveckla och utvecklas känns 
därför helt rätt för oss nu.
Jonas Hugosson citerar sin son Carl som 
formulerat sina tankarna kring uppbrottet så 
här:
”Det bästa med att flytta är att man får nya 

vänner samtidigt som man har de gamla kvar”. 
- Vaggeryd, våra kontakter och goda vänner 
finns ju kvar, nu gäller det att ta med sig de 
bästa bitarna och skapa något nytt.  
Makarna Hugosson köpte Sillvik utifrån 
tanken att bygga något från grunden i liten 
skala. Utöver renoveringar har verksamheten 
kring konferenser, utbildningar och olika eve-
nemang utvecklats.
- Idag har vi i princip varje vecka någon form 
av företagsevenemang men även mycket olika 
sällskap som kommer för att njuta av vår 
fantastiska skärgård. Närheten till Göteborg 
gör också att flera väljer att bo hos oss när man 
ska tillbringa ett par dagar eller en vecka i stan, 
berättar han.

För ett par år sedan investerade Hugossons i en 
ny båt. Far och son gick en utbildning till 
”Fartygsbefäl klass 8” och får numera köra 
kommersiell fartygstrafik. 
- Det har börjat ta fart ordentligt och vi kör dels 
båttaxi med gäster som vill ut i skärgården, 
men även godstransporter, fisketurer, dyk-
utfärder med mera. Sedan förra året kör vi 
även uppdrag för Sjöassistans där vi hjälper till 
vid grundstötningar, bränsleslut, motor-
haverier samt en del dykaruppdrag, säger 
Jonas Hugosson.

Sedan fem år tillbaka driver familjen en 
restaurang under namnet Carls Cafe & Bistro. 
Den är öppen på sommarhalvåret och har plats 
för cirka 100 gäster. Där erbjuds många olika 
aktiviteter som After-work, musikquiz och 
livemusik men även abonnemang kring bröl-
lop, barndop, födelsedagsfester med mera.
Konferenser i mix med fysiska aktiviteter, hjärn-
gympa och avkoppling har också fått god 
respons.
Jonas Hugosson roll blir nu att utveckla och 
renodla de grenar av verksamheten som man 
lyckats bäst med, skala bort några och tillföra 
nya spännande saker.

Han kommer även att arbeta för ICA i någon 
form men hoppas också att få se sig om i värl-
den tillsammans med Camilla.
Möjligheterna till att se sig om i världen har 
tidigare varit starkt begränsade för dem under 
mer än 30 år som ICA-handlare.

ICA-Jonas lämnar över stafettpinnen



Jonas Hugosson har under sina 15 år som chef för 
ICA Supermarket i Vaggeryd sett butikens 
omsättning växa från 78 miljoner kronor till120 
miljoner. 
Men har också fått tiden att räcka till för ett stort 
samhällsengagemang, inte minst i arbetet med att 
utveckla ortens centrala delar. 
Bland annat har varit med om att dra igång ett 
omfattande utvecklingsarbete i samverkan mellan 
handel, kommun och fastighetsägare. 

Vår första fråga gäller därför just centrum-
utvecklingen: När ser vi de första konkreta resultat-
en av detta samarbete? 
- Det är ett tungrott projekt, men samtidigt är det 
viktigt att vi ser det på lång sikt. Många avkräver 
snabba resultat, men jag tror att det viktigaste är att 
veta var vi har målet. Annars blir det lätt så att man 
vidtar en rad små åtgärder för att snygga till, ändrar 
lite på den och den gatan för för att några år senare 
göra om. Detta stämmer inte med den långsiktiga 
tanken. 
- Det är viktigast att man börjar med var man vill 
vara om 20 år, och har en långsiktig strategi med en 
bild av hur centrum se ut då och att de åtgärder 
man vidtar pekar åt samman håll
Vad ser du då mer när du tittar i spåkulan:
- Det är viktigt att vi handlare höjer blicken från den 
egna verksamheten. Det lätt att fastna i sina egna 
små problem, men utmaningen för oss entrepen-
örer inom handeln, fastighetsägare och övriga 
näringsidkare ligger i att man lyfter blicken för att 
se vad vi kan bidra med för att det egna samhället 
ska fungera som en bra plats för konsumenterna att 
handla på. Vi kommer ingenstans om vi fastnar på 
det egna, det tror jag är en jätteviktig sak.
- Det kan handla om enkla saker som att uppmana 
kunden att vända sig till andra handlare på orten 
eller i Skillingaryd om du inte har en vara. Det 
borde vara en självklarhet att alla butiker har 
tillgång till samtliga butikers öppettider och ha koll 
på vilka produkter och tjänster som erbjuds för att 
kunna hänvisa dit.
Detta för oss in på konceptet Vår lilla stad, som har 
en hel del kritiker, i varje fall hos allmänheten.
- Men väldigt många fler har positiva synpunkter. 

Man ska ha klart för sig att Vår lilla stad är ett unikt 
koncept. Medlemmar i handelsutskottet reser runt 
och föreläser om Vår lilla stad i andra städer och 
samhällen som brottas med problem liknande de 
vi har. Många småkommuner är avundsjuka på oss 
för att vi har fått handeln, politiken och 
fastighetsägarna att samarbeta för att bygga upp en 
levande handel på orten.
Så kritikerna har helt fel?
- Kritikerna är inskränkta och ser bara till sitt egna 
och lyfter inte blicken. Det där beteendet måste vi 
släppa och istället se vad vi har att erbjuda: Som 
vattendrag och vattenspeglar. Var du än befinner i 
Vaggeryd kan du på några minuter förflytta dig ut i 
natten. Vilken stad eller samhälle har det och ändå 
ett levande centrum, bostäder, ett aktiv fritidsliv, 
föreningar, församlingar. Men vi har ett problem, 
vi måste höja lägstanivån.
Kan du vidareutveckla det?
- Anta att en barnfamilj kommer hit för att etablera 
ett företag, man åker runt och tittar, hittar lokal för 
verksamheten, bostaden är inget problem, de har 
pengarna. Men sista gången har de med sig sina 
små barn och när familjen  ska äta lunch finns det 
inget som passar barnen. Med det vill jag inte 
specifikt peka ut våra matställen, det jag vill säga att 
ingen kedja är starkare än den svagaste länken. 
Utmaningen ligger i att höja lägstanivån på allt, 
tjänster, varor, platser i förskolan, kommunika-
tionerna. Vi måste ha tillgång till lediga lägen-
heter, tio tomma lägenheter är ingen katastrof. 
Alla i kedjan måste leverera. Anledningen till 
att jag valde barnfamiljen som exempel är att 
man ofta glömmer barnen. Men om barnen 
säger att här vill vi inte bo då lyssnar 
föräldrarna. Det räcker alltså inte att allt 
stämmer till 90 procent. 
Något mer som du saknar här på orten?
- Det handlar också om att vi måste leva och 
mötas utanför arbetet. Vill man se vad den här 
kommunen behöver räcker det inte att vistas 
här mellan 8 och 17, man måste bo här och 
vara här på helger och kvällar för att se vad 
som händer i samhället. Det är väldigt många 

beslutsfattare som inte bor i vår kommun. Får 
du en hög befattning i kommunen borde det 
vara självklart att bo här. 
Vilka utmaningar ser du i framtiden för 
handeln här?
- Framför allt den snabba utvecklingen av e-
handeln. Det blir en verklig utmaning för 
småsamhället som vi måste hitta sätt att möta 
eftersom små butiker aldrig kommer att kunna 
lagerhålla allt.
-  Jag tror att nyckeln ligger i sättet att möta 
konsumenten, i det personliga mötet och 
konsumentens vilja att få det. Som en 
pratstund över en kopp kaffe, att bjuda på sig 
själv. 
- Men det finns ju också möten där general-
agenten och grossisten och den lokala butiken 
samarbetar på provisionsbasis. Det skulle 
innebär att butiken blir ett slags showroom.
Men det finns väl också ett kommunalt ansvar 
när vi blickar in i framtiden?
- Handelsutskottet har nu existerat officiellt i ett 
år och är en unik sak, ett forum för oss som 
remissinstans när politikerna ska fatta beslut. 
Där är det upp till oss att vara  tydliga. Faktum 
är att politikerna vill lyssna, detta är inte en sak 
som bara står på papperet. Inom handeln gör 
vi tillsammans mer än någonsin tidigare. Just 
nu ligger fokus på Skillingaryds centrum. I den 
yngre generationen finns ingen rivalitet. 
Jag vet att du har haft en en hel del synpunkter 
på antalet parkeringsplatser i Vaggeryd?
- Nu ska Fredrikssons hus i korsningen 
Östergatan-Viktoriagatan rivas för att ge p-
platser. Men det är enbart en nödlösning. 
Nuvarande norm är tio p-platser per 1 000 
kvadratmeter, det innebär att vi på ICA är 
berättigade till 20 platser när vi behöver 80 till 
100 platser. Där ser man problematiken med 
att inte bo på en ort på en ort utan åker hem när 
det är fredagskväll. Vi måste bygga ett 
samhälle som fungerar nu.
Men kommunen gjorde ju en mätning så sent 
som i våras som visade att p-platserna vi har nu 
räcker till ?
- Men se på vilka dagar man gjorde mät-
ningarna: inga lönehelger, inga fredags-
kvällar. Jag håller med om att man inte kan 
bygga för de absoluta topparna, men man kan 
heller inte bygga efter bottentillfällen för då 
har du facit klart redan innan du gör 
mätningen. Det är ju så att samhället växer 
men Coop har färre p-platser än tidigare, bank, 
bostäder, apoteket behöver också p-platser 
som inte går att dela på., 
- Det innebär att kommunen måste ha kraft att 
investera först innan de får betalt via 
skatteintäkterna.

Jonas Hugosson lämnar snart Vaggeryd. 
Genom ett märkligt sammanträffande 
kommer chefsbytet sannolikt att ske 1 decem-
ber vilket är precis på dagen 50 år efter att 
Bertil Segelström och Bengt Weidman 
gemensamt startade SW livs som blev ortens 
första livsmedelshall. Det blev startskott på en 
utveckling som inom loppet av några få år 
totalt förändrade Vaggeryds centrala delar.
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Välkomna

Vaggeryd Chark. Ca 1000 g. Från ”vår egen” charkfabrik.
Jfr pris 49:90/kg. Ord pris 99:90/kg. Max 1 köp/hushåll

Priserna gäller tom 1/11- 2015.


