
Annonstidning från vår lilla stad. September 2015.
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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.44, 2015. Manusstopp 12 okt.

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
”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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Salong V i vår lilla stad
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Bilder från vår lilla stad
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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

Valkomna!

Pa marknadsdagen 3/
10

..

o

 
Myrna & Rebecka med personal

Nu är butiken fylld med 

Varmt Välkomna!
önskar

Ni hittar allt inför  
Hösten & Vintern Hösten & Vintern Hösten & Vintern 

här hos oss!  

Skor & Väskor Skor & Väskor Skor & Väskor 

CITY SKOR
Viktoriagatan 7,  Vaggeryd.

Tel 0393-69 90 09

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 

Köpa ny klocka till hösten? 
Vi har klockor och smycken 
för alla tillfällen. 

 Kram Emelie, Paula & Caroline    

Välkommen in 
och inspireras! 

0393-318 90

Höstmysigt i Höstmysigt i 
hela butiken!hela butiken!
Höstmysigt i 
hela butiken!

Vaggeryds största Frisörshop

Nyhet!   
 Gör som kändisarna 

-skaffa MAGO hår!   
Tidseffektivt Naturlig känsla o rörelse...

15%  Raba
tt

  

Nu är Marie 
diplomerad 

MAGO FRISÖR 
på salongen   

 
MAGO kunderna på  
Vi bjuder de 3 första

Starka knutar

  

...

/Marie, Ilijana och Anamarija 

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

Ta gärna en titt på vår Facebook-
sida, under hela sommaren och hösten 
händer det roliga saker på salongen.

 

 på arbetskostnaden   
(gäller ej material)   

Före Efter
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UPPLEV 
& 

SE i

För att se många fler Guldkorn 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

27/9
Tipspromenad på Bäckalyckan

lilla

9/10
MIM - En stand up
Mim, fast inte. Stand up, fast inte. 
Teater, fast inte. Allt på samma gång, 
fast bättre. Lasse Nilsen är en av Sver-
iges bästa komiker med över tolv års 
erfarenhet från klubbscenen.
Skillingehus - köp biljett på Skillingaryds bibliotek.

Årets sista tipspromenad vid 
Bäckalyckans friluftsgård.
Söndag kl. 9.30-12.00
 

3/10
Höstmarknad i Skillingaryd
Två gånger varje år är det 
marknad på Slätten i Skillingaryd 
Marknaden är en årlig tradition 
sedan 1842. Se program s. 6

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Eco Wallpaper, Black & White, 
6070. Ord. pris 339:-/rulle

Midbec, Podium, POD003. 
Ord. pris 799:-/rulle

Boråstapeter, Jubileum 5466. 

 

Ord. pris 469:-/rulle
Decor Maison, Maison Babette, 
3702-66. Ord. pris 475:-/rulle
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Jag är frisör i småstaden; det är jag för att så Jag är frisör i småstaden; det är jag för att så 
mycket i det lilla, nära livet, finns i just mycket i det lilla, nära livet, finns i just 
hårsalongen. Det är här vi möts, gör nytt och hårsalongen. Det är här vi möts, gör nytt och 
roligt, pratar om smått och stort, svårt och lätt i roligt, pratar om smått och stort, svårt och lätt i 
en salig blandning. Jag tror mina kunder tycker en salig blandning. Jag tror mina kunder tycker 
om att komma till mig, för vi är del av samma om att komma till mig, för vi är del av samma 
lilla familj här i vår lilla stad.lilla familj här i vår lilla stad.

Jag är frisör i småstaden; det är jag för att så 
mycket i det lilla, nära livet, finns i just 
hårsalongen. Det är här vi möts, gör nytt och 
roligt, pratar om smått och stort, svårt och lätt i 
en salig blandning. Jag tror mina kunder tycker 
om att komma till mig, för vi är del av samma 
lilla familj här i vår lilla stad.

Det är nog många som redan som små barn 
brukar leka frisörsalong; så var det för mig 
med såklart. Men just det där att inte bara 
drömma om det, utan också ta mig för, starta, 
ta kliv och våga pröva – det är nog typiskt mig. 
Att vilja jobba i ett mindre samhälle betyder 
inte att man inte vill växa och röra sig; det går 
jättebra att göra det här med!

Jag bor på landet, är uppvuxen där och för mig 
är det naturligt att tänka på vad jag gör med 
miljön. Därför är det till exempel inte alltid så 
viktigt för mig att sälja produkter, utan jag kan 
lika gärna stå till tjänst med sådant som man 
väl brukar kalla för gamla husmorsknep. Det 
kan vara att använda bikarbonat när du tvättar 
håret, eller att inte alltid tvätta med schampo 
utan bara med balsam emellanåt. Bra för både 
håret och miljön. Och för mig som företagare 
också faktiskt, för mina kunder vet att jag inte 

alltid nödvändigtvis vill sälja på dem saker, 
utan litar på de råd och tips jag ger dem.

Nu har jag också skaffat mig en arbetskamrat 
och ytterligare en tjänst att erbjuda mina 
kunder: det är M-Nails som flyttat in 
tillsammans med mig i den nya, fina lokalen. 
Vi trivs bra ihop och skrattar mycket; jag tror 
våra kunder märker det. Och tycker om det.
För mitt goda humör är en stor tillgång som jag 
månar om att behålla. Den dagen jag inte 
skrattar när jag går till jobbet, den har jag inte 
varit med om än men den ska heller inte 
komma med mindre än att jag i 
så fall skall byta karriär. Du vet, i 
den lilla staden pratar vi med 
varandra – jag själv kan till och 
med göra det på tecken-språk! – 
och så länge man pratar man 
med varandra, så är det faktiskt 
så här lätt att hålla sig på gott 
humör.

- Veronica Salong V,
Skillingaryd

lilla

En berättelse från:

ATT LE ÄR ATT LE ÄR 
ATT MÖTASATT MÖTAS
ATT LE ÄR 
ATT MÖTAS



Betalning görs via kort eller internetbank. Valutan skickas 
hem till dig som ett rekommenderat brev inom 3 bankdagar.

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

Växla valuta via vår 
hemsida

 0393 - 125 45Viktoriagatan 8,TILLTUGG * DEALS * TÄVLINGAR * GIWEAWAYSTILLTUGG * DEALS * TÄVLINGAR * GIWEAWAYSTILLTUGG * DEALS * TÄVLINGAR * GIWEAWAYS

KUNDKVÄLL & INFLYTTNINGSFESTKUNDKVÄLL & INFLYTTNINGSFESTKUNDKVÄLL & INFLYTTNINGSFEST
Välkomna påVälkomna påVälkomna på (om än något sen)

Vi bjuder på: 

TILLTUGGTILLTUGG
       DEALS       DEALS
TÄVLINGARTÄVLINGAR
GIVEAWAYSGIVEAWAYS

mm.mm.

TILLTUGG
       DEALS
TÄVLINGAR
GIVEAWAYS

mm.

29/9 kl 18.30-20.3029/9 kl 18.30-20.3029/9 kl 18.30-20.30

Dessutom kommer Charlotta Carlén 
från BeeImportant och pratar om sina 
underbara produkter.

Anmälan sker på senast 26/9, begränsat antal platser.Anmälan sker på senast 26/9, begränsat antal platser.info@koolakidz.seinfo@koolakidz.se  Anmälan sker på senast 26/9, begränsat antal platser.info@koolakidz.se 

Super- 

”Mode för kvinnor”

0393-77 39 150393-77 39 15

Gilla Selma och ta del av 
erbjudanden och nyheter

facebook.com/SelmaVaggeryd

  Ta         Ta       
betala för betala för 
  Ta       
betala för 
333222

Underklädesvecka! 
Känn dig underbar! 

  på valfri bh   på valfri bh   på valfri bh 
50kr50kr50kr

/Ulrika med personal

rabatt rabatt rabatt 

DE MARKERADE RUTORNA BILDAR ORDEN FÖR 
NÅGOT MÅNGA GÖRA DENNA MÅNAD.SEPTEMBERKROSS

Katja och Kim

Ta frukt

Klubbsportstart i september

Tidmarkör

”Kriminell” trädgårdsvarelse

Förvara på äldre sätt

En hel mängd

Vi får............vad vi sått

Istället för stå

Arbeta och stå i

Foderförvaringsplats

Klant och redskap

Teater och livsmedelsförflyttning

Aktuellt i tiden mm

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 5 oktober.
Insänt av: 

LYCKA TILL MED LÖSNINGEN!

Tel.

Adress

Namn

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

Vaggeryd.

Tel. 0393-61 50 52 (butik Vaggeryd),
       0393-61 50 51 (Fred)      
       0393-61 50 54 (Magnus)

info@edqvistit.se
 www.edqvistit.se

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.2015

Kom och kolla våra datorer och tillbehör! 

på allt inom
Pennor & Papper 

   

10%10%10%
(Gäller under vecka 39) 

Rabatt
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lilla

Presenkort i

Nu kan du köpa presentkort 
hos våra medlemmar.

Glöm inte att lösa in de gamla presentkorten 
snarast, då dess kommer att bli ogiltiga.

Vaggeryds 
Rabatthäfte

Ni har väl inte missat succén 
med Vaggeryds rabatthäfte?
Fullproppad med erbjudanden 
från våra handlare. Det finns fortfarande ett antal kvar att köpa! 

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) 

Marknadsplatsen
öppen mellan 

8.00-15.00
Mängder av

marknadsknallar!

Årlig tradition sedan 1842

Välkommen tillVälkommen tillVälkommen till

Skillingaryds 
Höstmarknad

Mängder av fynd och Mängder av fynd och 
marknadserbjudandenmarknadserbjudanden

i samhällets affärer!i samhällets affärer!

Mängder av fynd och 
marknadserbjudanden

i samhällets affärer!

Tivoli med Tivoli med 
Hoppborg!Hoppborg!
Tivoli med 
Hoppborg!

Ca 15 000 meter
moderna 

möbeltyger.

3 Oktober

Arrangör: Skillingaryds Hockey.

PilkastningPilkastningPilkastning

Officiell marknadsöppning.

Superloppis, 1000kvm 
öppnar, fullproppat med 
fynd - antikt och nytt.

08.00

08.30

09.00-

  13.00

10.00-

  13.00

Tivoli och hoppborg 
och pilkastning.

Ponnyridning med 
Bratteborgs Ryttarsällskap.

Scen med lokala artister
Med insamling till Med insamling till 

Världens barnVärldens barn
Med insamling till 

Världens barn
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)
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lilla

Att hitta balans i livet är något som de flesta strävar mot. Att 
stressa mindre och få ett slut på värken i kroppen som kan 
komma efter en lång arbetsdag är också något som de flesta vill 
uppnå. För många är idag svaret yoga- yoga för mindre stress, 
yoga för mindre värk, yoga för balans.

Tänk då att få den möjligheten i vår lilla stad, tillsammans med 
Jenny Almlöf. Denna entusiastiska person som lyssnar sådär du 
vet…på riktigt när du pratar. Som ger dig känslan av att yoga 
verkligen kan vara något för alla och inte krångliga poser som 
enbart gymnaster kan göra.
Jenny säger glatt välkommen till hennes nya lokaler, som är 
Jojjas gamla lokaler fast en våning ner.  Skylten Goyoga och den 
blåa pilen visar vägen. Hon startade v.36 med introduktions-
tillfällen i ashtangayoga och passen var fullbokade.

Medan du väntar på att passet ska börja kanske du vill sätta dig 
ner med en kopp te och hämta lite energi? Eller varför inte köpa 
med dig lite smått och gott på väg hem? Det ska vara ett ställe där 
man mår bra och kan slappna av, därför har jag bestämt att man 
ska ha möjligheten att köpa med sig något hem eller njuta av det 
medan man är här, säger Jenny. 

Välkommen till en plats där du har möjlighet att hitta en balans 
- välkommen till Goyoga. 

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

Välkommen till balans

Text och bild: Nevena Condric, 
Vaggeryds Näringslivsråd

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?

0370-701 21

Nytt märke i butik 
 Lee-Jeans för killar.

Flera olika tvättar 
och modeller.

Vi packar upp 
Höstnyheter varje dag 
från bl a.  
 

Välkomna!
/Kerstin & Lotta
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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

Hustrun till sin man:
- Jag kilar in till fru Svens-
son mittemot ett par minuter.
Vill du vara snäll och röra
om i soppan en gång i halv-
timman.
 

- Pappa, vad är en chef?
- Det är en person som kom-
mer senare än jag när jag
kommer tidigt och kommer
tidigt när jag kommer sent.

 

Den nyanställda sekrete-
rarens uppfattning om hur 
ord bör stavas överensstäm-
de inte med Akademiens 
ordlista, varför chefen fann
sig föranlåten att säga:
- Men det förstår väl fröken,
att om ni är osäker på hur
ett ord stavas, måste ni slå
upp det i ordlistan.
- Men jag är aldrig osäker.

 

- Jag sa till fotografen att
jag inte ville ha min bild
i tidningen.
- Och vad sa han då.
- Han sa att han förstod mig.

 

Lanthandlare Svensson hade

äntligen gift sig.

När den stora dagen kom

hängde han en skylt på 

butiksdörren med texten:

”Stängt på grund av gifter-

mål”.
När han kom tillbaka efter

bröllopsresan hängde ett 

annat plakat på dörren:

”Öppnar i morgon under

ny regim”. 

- Är det okej om jag betalar
bilreperationen om en månad?
- Javisst, det går bra.
- Och när kan jag hämta bilen?
- Om en månad.

Är det inte trist att bo i ett
så här litet samhälle?
- Jo, inte är det så mycket 
att se. Men man får höra
desto mer, så det jämnar 
ut sig.

 

- Har du hört att Jönsson 
blev avskedad för att han
var ute och gick med
chefens fru?
- Men det är väl inget att bli
avskedad för?
- Jo, han gick för långt.

 

Två kompisar var ute och
cyklade i blåsväder. 
Då sa den ene:
Vilken jobbig vind. Vi får
hoppas att den vänder tills
vi skall hem igen.
 

 

- Vad snygg du är i håret 
Greta. Man skulle nästan tro 
att du har peruk!
- Men lilla du, det är peruk.
- Menar du verkligen det, 
det skulle man aldrig kunna tro.

- Vet du Hjalmar, grannfrun har 
köpt en precis likadan hatt som 
min.
- Så nu vill du att jag köper dig 
en ny?
- Ja, det måtte väl bli billigare 
än att flytta.

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

Lör 9.00-13.00

149:-/st

Låt hösten grönska!

Sät t färg 
på hösten!

79:-5st

Elefantöra

i lerkruka

Storblommig

krysantemum

Öppettider:
Mån-fre 9.30-18.00

Välkomna!
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Sol, värme och mycket folk på gatorna i vår lilla stad på Waggerydsdagen.
På lördag den 29 augusti var det dags för Waggerydsdagen i vår lilla stad. En 
centrumfest för hela familjen och en hemvändardag för många.
Linda Bengtzing, ISA och lokala Someone's stod på scenen och underhöll 
publiken. På scenen hyllades också ägarna till Styrkonstruktion Småland som 
fick ta emot priset för Årets Företagare 2014. Prisutdelare var näringslivschefen 
Carl-Gunnar Karlsson, Kenth Williamsson (S) tillförordnat kommunalråd och 
representant för Företagarna i länet.Lisbeth Carlsson utsågs till årets 
Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västra Strand- en pärla
Efter kl.15.00 fortsatte kalaset på Västra Strand. Där hade de boende själva 
tagit initiativ till att visa upp sitt fina område. De boende bjöd på en 
eftermiddag med garage-och backluckeloppisar, öppet hus och öppen 
trädgård m.m. Besökarna kunde också njuta av hembakt fika på var och 
varannan tomt. Rebeckas Änglar hade också ”prova på” med 
innebandyklubba och boll samt andra roliga aktiviteter för barnen.

Att få komma hem en kväll
Det var på kvällen till det som väl kommit att bli vår lilla stads hemvändarkväll. 
Madde som i vanliga fall brukar hålla till på Järnvägshotellet i Skillingaryd, 
dukade upp på Folkets Hus i Vaggeryd, med både de finaste bordsdukarna 
och hemstöpta ljusen gjorda av återvunnet stearin. Maten smälte i munnen 
vare sig man valt kött eller fisk.  Vid borden kramades det och återseendets 
glädje verkade även finnas mellan publiken och vårt lokala coverfavoritband 
Sunliners. Därför var det nog inte någon som protesterade när några par helt 
enkelt inte kunde sitta still längre, utan gick upp och tog en svängom när en 
riktig hit spelades. ”Ring of fire” är ett hett tips till någon som vill utmana 
bandet
.Det var helt enkelt en alldeles ovanligt vanlig utekväll för oss som gillar vårt 
småstadsliv. Och inte bara för de som verkligen kommer här ifrån, utan även 
för nyinflyttade som den här kvällen fick hälsa lite närmare på sin nya 
medinvånare.
Det är det här vi längtat efter, sa Martin och Inga-Lill som båda flyttat hit som 
vuxna. Hoppas det blir en sån här kväll nästa år med, sa de innan de tog 
cyklarna hem igen efter vad de tyckte var en helkväll.
Tack Madde, tack Rebeckas änglar som hjälpte till med serveringen och tack 
Sunliners för att ni finns. Det är alla ni som gör att vi har en liten stad att längta 
hem till.

P.s De 200 personerna som hade logdans just på Waggerydsdagen lovar att 
inte ha det nästa år…nästa år dansar vi alla tillsammans på samma ställe!

WaggerydsdagenWaggerydsdagen
20152015
Waggerydsdagen
2015

Succé för Waggerydsdagen
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Text: Nevena Condric & Cathrine Palmcrantz, Vaggeryds 
Näringslivsråd.
Bilder: Vaggeryds Näringslivsråd, Vaggeryds kommun och Malin 
Bergström som driver bloggen Öppen Ridå på: wiper.bloggplatsen.se

lilla
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Välkomna
Priserna gäller tom 27/9- 2015.


