
Annonstidning från vår lilla stad. April 2015.

i vår stad  lilla

DET BÄSTA I EN SERIE DET BÄSTA I EN SERIE 
SLUMPARTADE HÄNDELSERSLUMPARTADE HÄNDELSER
DET BÄSTA I EN SERIE 
SLUMPARTADE HÄNDELSER
Läs om Skillingaryds Design Center på s. 4

Skillingaryds marknad  2 maj  s. 5Skillingaryds marknad  2 maj  s. 5Skillingaryds marknad  2 maj  s. 5
Skillingarydskalaset  30 maj  s. 6Skillingarydskalaset  30 maj  s. 6Skillingarydskalaset  30 maj  s. 6

Tel 0730-58 30 71

Tånggatan 7, Skillingarydwww.hakansfastighetsservice.se

Priserna gäller endast lördagen 25 april
 och kan ej kombineras med andra rabatter.

Alg & Mögeltvätt  
1 liter  45:- 
Tralltvätt  
5 liter  

/l

149:- /5l

Barkmull och 
Planteringsjord  340:-

/kbmi lösvikt.

tag med kärra så lastar vi.  
Stort grussortiment,  

Gräsfrö Villa  59:-/st
1 kg

ord. pris 99:-

395:-Stor säck  

Sveriges billigaste Algomin?

Räcker till 680kvm  

/st

DekorstenDekorstenDekorsten

MurblockMurblockMurblock 22:-/st

1295:-
från

1 ton

MarkstenMarkstenMarksten 129:-
från

Vi har mycket 
sten i lager.  

från

Vi bjuder 
på fika.  

ÖPPET HUS
Lördag den 25 april kl 9.00-13.00

Välkomna till...

Tillfälligt parti 
marksten /kvm

/kvm

på all 
natursten

(dekorsten, skiffer, granit mm.)

8 olika trädgårdsredskap 
under HALVA priset.

Endast kortbetalning.

 
Spade 89:-

ord. pris 229:-

Rosgödsel  24:-/st0,8 kg
ord. pris 49:-

Handla för 500:-
du ett par trädgårdshandskar och 
deltar i utlottning av presentkort.

Begagnad 
marksten

/kvm
max 1 pall / hushåll.

Kom och träffa representanter från Flisby, Algomin och Biokleen.

Reservation för slutförsäljning.

/ton

99:-

30:-

10%

så får 

Exempel



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.22, 2015. Manusstopp 11 maj.

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. 
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Foto: Anna Sköld

i vår  stadlilla

Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se

3.
4.
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8.
9.

10.
11.

  i Jojjas tidigare lokal 
(Jönköpingsv. 53)

 

Kontakt: Christer tel. 070-547 13 13 
christer@odenochfreja.se
Jimmy tel. 072-572 24 02 

Nu har 
vi startat biltvätt

Vi erbjuder 
även: Invändig städning, däckbyte 

samt uthyrning av hall för självtvätt. 

3-stegs handtvätt - Avfettning, Asfaltslösare & Schamponering
med

Östergatan 6, Vaggeryd.
Tel: 0393-101 02

www.wahlbergsur.se

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. 

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

Erbj. gäller så långt lagret räcker.

Välkommen till Vaggeryds 
största Frisörshop

/Marie, Ilijana och Anamarija 

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

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

 Välkomna in 

Köp  2 st  

valfria produkter  
 

329
(op. 398-448kr)

kr 

från  

för  

  
Vårnytt Vårnytt 

 
Vårnytt 

Butiken är Butiken är 
fylld medfylld med
Butiken är 
fylld med

0393-318 90

Student, Konfirmation, Student, Konfirmation, 
Bröllop? Bröllop? 
Student, Konfirmation, 
Bröllop? 

Vi hjälper er gärna Vi hjälper er gärna 
att hitta det rätta att hitta det rätta 

Vi hjälper er gärna 
att hitta det rätta 

 Caroline, Paula & Emelie   Caroline, Paula & Emelie   Caroline, Paula & Emelie  
Välkomna inVälkomna inVälkomna in



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

 29/4

Framme på torget utanför Ritz. Fika, försäljning & 
aktiviteter till förmån för cancerfonden. 

Teater: "Astrid - en saga om Sverige�
Ett musikdramatiskt verk som tar oss med 
på en resa genom Astrids liv och 1900-talet.
Se info på teaterföreningens hemsida: 
www.skillingaryd.riksteatern.se

25/4
Tivolilördag
Tivolidrömmar med cirkus Tigerbrand.
Fika, ansiktsmålning och lekar.
Föreställningen börjar kl. 13.00. Tivoli-
drömmar är en kabaré för barn från 3 
år om fantasier, känslor, önskningar 
och mycket mer....

lilla

Ritz firar 5-års jubileum i vår lilla stad
tillsammans med övriga handlare1/5

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Generalmönstring 2015
Vill du se hur det såg ut på Slätten för ett par 
hundra år sedan? Då får du inte missa detta!
Den 2 – 3 maj arrangeras ”Generalmönstring 
2015” vid Miliseum på Skillingaryds Läger.

Över 200 deltagare i vackra uniformer och med fanor, hästar, tält och 
kanoner vrider klockan tillbaka ett par hundra år, när de visar upp 
vad de kan av paradexercis, truppföring, skjutning och ridning. Missa 
inte detta gyllene tillfälle att uppleva Slätten som den kunde se ut förr 
i tiden! 

Skillingaryds Vårmarknad 
Två gånger varje år är det marknad på Slätten i Skillingaryd och så 
även detta år. Vårmarknaden 2015 är lördagen den 2 maj. En årlig 
tradition sedan 1842.

Här finns det knallar som säljer allt från leksaker, skivor, kläder, 
väskor, godis, husgeråd, blommor m.m. Det finns också skolklasser 
och lokala föreningar som har lotterier, försäljning och tävlingar.

De öppnar också upp Lions loppis som ligger i två röda byggnader 
precis intill marknadsområdet. De har öppet endast 2 gånger per år 
under marknadsdagarna och det är väldigt populärt. För att fynda 
gäller det att vara där tidigt!

se tider och program s. 5

 14/5
Riksettanrallyt
Kristi himmelsfärdsdagen, går årets 
Riksettanrallyt av stapeln. Ta chansen 
att följa med i sällskapet av gamla bilar 
på den vackra R1-sträckan. Detta år är 
målgången i Örkelljunga.
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lilla
En berättelse från:

Foto: Anna Sköld

Skillingaryds Design Center
Det bästa i livet har väldigt ofta kommit till av en 
serie slumpartade händelser. Tricket är att se de 
här möjligheterna när de dyker upp, förstå att de 
är värdefulla och genast tänka om och till kring 
hur man bäst fångar dem. Så är det ofta med bra 
design.
Och så är det med Skillingaryd Design Center. Att 
vi finns där vi finns och gör just det vi gör, skulle 
alltså kunna skyllas på slumpen. Eller en stor 
fallenhet för att identifiera kvalitet när den hamnar 
framför ögonen på en.
För det är det vi gör, och vi gör det bra. Så bra att 
våra produktidéer blivit erkända forum för såväl 
kunder som de som deltar i produktionskedjan.

Människor bakom våra produkter 
David design, en kollektion belysning, möbler och 
accessoarer framtagna av idel världsberömda 
formgivare med ett nära tänk i produktion och 
utveckling.
Vi tänker på vårt jordklot, därför tänker vi också 
på människorna bakom våra produkter. Att de 
har rätt utbildning, att de har rätt ålder, rätt skydd 
och lön. När vi väljer att producera här, så har vi 
kontrollen över hela den bakgrunden.
Det finns de som protesterar när vi säger att vi får 
bättre produkter här i Sverige, att det minsann går 
lika bra och fort att få fram exakt framtagna 
produkter utifrån ritningarna. Men då missar man 
det värdehöjande och unika sättet vi ständigt söker 
samverka med varandra på, här i Sverige. Landet 
där vi älskar att vara överens och göra bra till 

bättre, genom att jobba tillsammans. Det må vara 
självklart för oss, men i andra länder sitter inte 
beställare, designer och producent tillsammans 
och förbättrar produkten, och då – då är det 
faktiskt så, att vi får fram bättre produkter här.
Det här är också vad vi måste börja berätta för våra 
kunder om, för i slutänden är det de som är den 
stora maktfaktorn. Kunden som själv börjar undra 
över ”Vad är det jag köper, var kommer det ifrån, 
varför är det så billigt och hur har den som gjorde 
den, det på jobbet? Och, hur påverkas vårt klot av 
resan hit?”

Just  här,  i vår kommun
Vi har återförsäljare överallt. Det betyder att det 
hårda arbete vi lägger ner på att ta fram bra och 

rättvis design, blir ett tänk som man alltmer tar till 
sig över hela världen.
Och allt utifrån det unika nav av kunskap, 
hantverk och samverkande som vi i vår värld av 
möbler och design hittar just här, i Vaggeryds 
kommun.  
För där har vi ytterligare ett skäl till varför vi är här 
- vi tror ju på framtiden! Särskilt den vi själva är 
med om att skapa i form av medvetenhet om 
miljömässigt omsorgsfullt framtagna produkter. 
Men också för personerna vi tänker oss allt mer 
kommer att söka sig hit, till den här platsen 
- platsen där människor får göra skillnad, till-
sammans. 

- Jerry på Skillingaryds Design Center

DET BÄSTA I EN SERIE DET BÄSTA I EN SERIE 
SLUMPARTADE SLUMPARTADE 
HÄNDELSERHÄNDELSER

DET BÄSTA I EN SERIE 
SLUMPARTADE 
HÄNDELSER
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syntema.nu

Ponnyridning samt
Tivoli med karusell.

Mängder av fynd Mängder av fynd 

och marknadserbjudanden
och marknadserbjudanden

i samhällets affärer!i samhällets affärer!

Mängder av fynd 

och marknadserbjudanden

i samhällets affärer!

Tivoli förTivoli för
barnenbarnen

hela dagen!hela dagen!

Tivoli för
barnen

hela dagen!

Ca 15 000 meter

moderna 

möbeltyger.

2 maj
Marknadsplatsen

öppen mellan 
8.00-15.00

Superloppis, 1.000 kvm 
öppnar, fullproppat med 
fynd - antikt och nytt.

08.30

Mängder av
marknadsknallar!

Årlig tradition sedan 1842

Välkommen tillVälkommen tillVälkommen till

Skillingaryds 
Vårmarknad Fastighetsbyrån i Vaggeryd / Bodil Mattsson 070-511 57 66

bodil.mattsson@fastighetsbyran.se / fastighetsbyrån.se

JJooeell GGuussttaaffssssoonn
www.jpsolskydd.se 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.

 

Välkomna in!

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

PRISRAS PÅ LATA

T.o.m. 1 maj får du rabatt på
SOMMARDAGAR!

 motorstyrning till fönstermarkiser.

1.995:NU:
från

(ord. pris från 3.295:-) 
-

Sista chansen!
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Tack vare att våra båda handlar- och intresseföreningar i våra småstadscentrum bestämt sig för att bli en och samma under parollen Vår Tack vare att våra båda handlar- och intresseföreningar i våra småstadscentrum bestämt sig för att bli en och samma under parollen Vår 
lilla stad, så händer också detta: Vaggeryd får huvudrollen i den traditionella Vaggerydsdagen och Skillingaryd får sin i ett alldeles eget lilla stad, så händer också detta: Vaggeryd får huvudrollen i den traditionella Vaggerydsdagen och Skillingaryd får sin i ett alldeles eget 
kalas – Skillingarydskalaset – med start den siste maj i år. Och på programmet står nog det mesta som en kommuninvånare kan tänkas kalas – Skillingarydskalaset – med start den siste maj i år. Och på programmet står nog det mesta som en kommuninvånare kan tänkas 
tycka om och uppskatta, från härodlat till TV-idoler.tycka om och uppskatta, från härodlat till TV-idoler.

Tack vare att våra båda handlar- och intresseföreningar i våra småstadscentrum bestämt sig för att bli en och samma under parollen Vår 
lilla stad, så händer också detta: Vaggeryd får huvudrollen i den traditionella Vaggerydsdagen och Skillingaryd får sin i ett alldeles eget 
kalas – Skillingarydskalaset – med start den siste maj i år. Och på programmet står nog det mesta som en kommuninvånare kan tänkas 
tycka om och uppskatta, från härodlat till TV-idoler.

Det var en gång en Hjulafton

- Ja, alla som har egen tillverkning är 
välkomna att ringa mig, säger Roger 
Svenningsson, som är den ansvarige för 
kompositionen av en härlig, gammeldags 
marknad med mycket eget tillverkat, både 
när det gäller mat men också slöjd, hoppas 
han.
Och den här dagen ställes stånden upp i 
mitten med ryggarna mot varandra så våra 
”bofasta” handlare också får vara med på 
festen.
Om lov ges, kommer fina bilar att defilera 
förbi Jonssons konditori alldeles efter att 
godis regnat över barnen ute på torget.

Framåt tvåtiden förflyttar sig festen ned 
mot Slätten där hugade fyndletare 
kommer att kunna botanisera bland 
bakluckorna som radat upp sig med 
allsköns second-hand. För att riktigt få 
igång fyndletarna kommer även Lions att 
öppna sitt fantastiska magasin denna dag.
Hundälskare kommer att få sitt lystmäte 
med både uppvisningar av lydiga 
hemmahundar i agility, men också få en 
möjlighet att imponeras av en helt annan 
inriktning, då polisens hundenhet 
kommer och visar vad deras bästa vänner 
hjälper dem med.

Anna-Maria Toftgård och hennes kör-
sångare fyller nog förmodligen hela 
Skillingaryds Arena framåt 17-tiden, med 
hjälp av skönsjungande och tungt 
svängande Andreas Weisse. Biljettpriset är 
satt så att så många som bara möjligt skall 
känna sig välkomna! Missa inte den 
chansen till stor underhållning på 
hemmaplan.
I skrivande stund pågår också planering 
kring trevligt umgänge på kvällen med 
dansant musik och barhäng med goda 
matbitar.

Tävlingar, uppvisningar och 
stor backluckeloppis

Torghandel och cruising Allsång, körsång och stjärnglans

Allsång & underhållning



7

Välkomna in 
och inspireras

m.fl.

Möt Möt 
Våren Våren 
på Selmapå Selma

Möt 
Våren 
på Selma

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

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

/Ulrika med personal
facebook.com/SelmaVaggeryd

Skillingaryd
Tel: 0370-700 44

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 Önskabutiken i Skillingaryd tom 25/4 2014

RABATTKUPONG

Max 1 vara/kupong 25%Valfri vara  

till ra
b

a
tt

Gäller varor till 
ordinarie priser

25%
rabatt på all belysning  

Utförsäljning av belysning!
Utförsäljning av belysning!
Utförsäljning av belysning!

Passa på - först till kvarn!
Gäller endast i Önskabutiken i Skillingaryd

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

De fem först 
öppnade rätta lösningarna 
vinner TRISSLOTTER

Rätt lösning samt vinnare presenteras 
i nästa nummer av Framme.

Dam

Mat på filt

Slutspelslut

Anemone Nemorosa

Boplats

Har extrem växtkraft

Fågelsvängom

Höjer sig över omgivning

Aktuell namnsdag

Lova och inte hålla

Tänds snart

Historia

Blomplats

På lina 

Insänt av: 

Namn

Adress

Tel.

Tävla och Vinn! 

VÅRKROSS
Aktuellt i tiden och lite annat!

De markerade rutorna bildar 

starten på en klassisk vårsång. 

Lycka till!

Lösningen ska skickas sändas till:
Vaggeryds Handelsutskott Box 117, 567 23 Vaggeryd.

Obs! Senast 4 maj



ALLT inom Bygg & Kakel

Box 139, 567 23 Vaggeryd, Tel/fax: 0393-125 11

Vi förverkligar dina drömmar!
Fredrik Gustavsson 070-630 53 78

HANTVERK och SERVICE i ...HANTVERK och SERVICE i ...HANTVERK och SERVICE i ...
Vi hjälper dig med dina  projekt

Jobbar du med hantverk, service el liknande? 
Välkommen att annonsera. Kontakta oss!

Rita Reklam AB Långatan 9, 335 31 Gnosjö 
tel: 0370-98 111  fax: 0370-911 77 
eller mail: rita.reklam@telia.com

MÖLNARP BYGG
TEL. 0370-721 70, 070-552 93 46

Vi utför alla typer av byggnadsarbeten

Allt enligt er önskan!

Välkommen att kontakta Lars Svensson

- Nybyggen
- Renoveringar

- Tak- & Fönsterbyten

OSCARSSONS BIL & DÄCKSERVICE

Vi kan bilar!

Tel. 0370-716 85   073-692 16 99

Fabriksgatan 21, Skillingaryd

Ac - Service
Bilreperationer    
Däckservice
4-hjulinställningar

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET 
2005 - 2013

25-år i

branschen

REPERATION - SERVICE - FÖRSÄLJNING
Bildelar  Släpdelar  Tillbehör  Diagnos

Bildäck & Fälg  Däckverkstad 
Däckhotell  Cyklar  Skog & Trädgård

UTHYRNING:

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

-SERVICECC Storgatan 27  
Vaggeryd 

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

. . . .
. .

. . .
ENTREPRENAD: Lastning Lossning 

Materialhantering 
Snöröjning Sandning Sopning

EL - PASSAGE - LARM - SERVICE - CCTV 

Vaggeryd 0393-360 00
Skillingaryd 0370-712 61 

Kom och hämta! 

 Tomkartonger c:a 40 liter

www.handla24.se/vaggeryd

Välkommen till din ICA-butik på nätet

Du vet väl att du kan handla dygnet 
runt hos oss - gå in på ...

8

lilla

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

Pris: 1500:-lillaNya Presenkort i

Nu kan du köpa det nya presentkortet 
hos våra medlemmar
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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

Vid en gatukorsning gick en
dam fram till polisen och
frågade:
- Ursäkta, kan konstapeln
säga om det här är femte
tvärgatan från vänster?

 

En skotte promenerade
tillsammans med sin fästmö
förbi en korvkiosk.
- Vad gott det luktar, sa hon.
- Ska vi gå förbi en gång 
till? frågade skotten.

 

Doktorn frågar fru Brant
hur hennes man hade det.
- Håller han fortfarnade 
diet?
- Nej, han säger att han inte 
vill svälta ihjäl bara för att 
leva några år till. 

- Vad tror du att din fru
kommer att säga när du
kommer hem så här sent?
- Hon kommer säkert på
något. Frågan är vad jag
skall säga. 

- Jag hjälper mamma med
att banta.
- Jaså, vad gör du då?
- Jag äter upp hennes
choklad.

 

MÅNADENS BÄSTA

En bonde var på väg till

kvarnen för att mala säd.

Men han upptäckte att

flera av säckarna på lasset

har gått upp.

- En sån dräng att knyta 

illa, utbrast han. Jag har 

knutit om dom flera gånger, 

men ändå har dom gått upp.

 

Vad får man om man korsar 
en orm och en igelkott?
- Taggtråd

Två gamla bekanta träffas 
på stan.
- Vad gör du nu för tiden?
- Jag reser omkring och håller 
föredrag.
- Håller du alltid samma 
föredrag?
- Ja, i stort sett.
-Men tänk om folk kommer 
igen då?
- Det gör de inte... 

Chefen:
- Jag ber att få gratulera. Jag 
hörde att Persson fått en 
arvinge!
- Tack, chefen, men med min 
lön får man inga arvingar, 
bara ungar.

/Myrna & Rebecka med personal/Myrna & Rebecka med personal/Myrna & Rebecka med personal
Varmt Välkomna in till ossVarmt Välkomna in till ossVarmt Välkomna in till oss

  
skor & skor & 
väskor väskor 

 
skor & 
väskor 

Spana in våra Spana in våra 
nya märkennya märken

Spana in våra 
nya märken

VårensVårensVårens

har fyllt butikenhar fyllt butikenhar fyllt butiken
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Någon dag efter att den stora och 
välbesökta utställningen Stockholm 
Furniture Fair 2015 hade dragit igång fick 
jag ett sms från en vän som varit på plats. 
Hon skrev: Gissa vad! Priset för Årets stol 
gick till en som kommer från din lilla stad.  
En liten stund senare bekräftades nyheten 
på sociala medier -utmärkelsen årets stol 
hade gått till David Design i Skillingaryd.  
Jag mailade ett stort grattis till Jerry på 
Skillingaryd Design Center. Jag vet inte om 
det var därför, men veckan efter mässan 
fick jag också provsitta denna fantastiska 
stol, för självklart fanns den på plats här; 
den är ju lokalproducerad. 
- Ja, precis som alla våra produkter i den 
mån det är möjligt, sa Jerry på SDC då, 
med en ton som uttryckte att det för honom 
är en självklarhet.  
Det var mycket under denna pratstund 
med Jerry som var självklart för vår lilla 
stad.  
Här har vi en lång tradition av familje-
företag som levt över generationer; företag 
som tänker om och tänker nytt, men också 
av nystartade företag som med själv-
förtroende vågar ta plats. I våra trakter är 
det som att möjligheten att starta 
verksamhet kring en god idé kommer med 
bröstmjölken.  Att Anderssons Mekaniska 
och AGL har arbetat med stolen samtidigt 
som man har gett en ung kreatör chansen 
att designa den, var därför precis lika 
självklart, enligt Jerry; det är så vi jobbar 
här.

Och här kommer egentligen det absolut 
viktigast av allt: samverkandet. Att vi 
jobbar tillsammans; delar och stöder, tipsar 
och avlastar. Självklart, eller hur?
Ja. 
I alla fall i Vår lilla stad.

Nevena Condric,
Näringslivsrådet

Vad är bra att handla framme i vår lilla stad?

- Närheten! Jag har precis flyttat hit 
fram, jag bodde i en by lite utanför 
förut. Om jag saknar något? Ja, vad 
var det nu vi pratade om…jo, en 
elaffär! Jag skulle göra i ordning en 
lampa jag fyndat på second hand 
och kom på att det inte fanns någon 
sådan här. Sen hade det ju varit 
jättebra i synnerhet för de äldre, om 
vårdcentralen hade legat här 
framme.

- Jag brukar faktiskt mest bara 
handla i mataffären här. Den är bra 
och jag hittar det mesta jag behöver. 
Jag har flyttat hit från Gnosjö, jag 
har jobbet kvar där men jag trivs 
väldigt bra i Vaggeryd. I Sverige 
har jag varit i 25 år nu, så jag är nog 
bara hälften kines numera. Resten 
är Vaggerydsbo.

- Man slipper ta bilen! Det är 
jätteskönt att få njuta av att 
faktiskt ha nära till det man 
behöver, och strunta i bilen. 
Jag saknar den gamla 
sportaffären och bokhandeln, 
bara. Jag är uppvuxen här och 
det vore kul om den typen av 
butiker kom tillbaka hit igen. 

- Närheten, definitivt. Och jag tycker 
om att vi får behålla våra butiker; 
det mesta finns ju här! Man behöver 
egentligen inte ge sig av någonstans. 
När jag handlar här brukar jag 
parkera på ICAs parkering och så 
promenerar jag runt centrum. Det 
är lite mysigt.

Benjamin, 6 år och pappa Andreas Råvik, Vaggeryd

Text och foto: 
Infobyrån 

Anette Pallander, inflyttad 
till Vaggeryd från Jönköping

Xu Ha Huynh, inflyttad till 
Vaggeryd från Gnosjö

Margita Johansson, Vaggeryd

I vår lilla stad jobbar vi tillsammans. Som vanligt.

Anita Stefansson och hunden Keo, 
inflyttad till Vaggeryd från Ekeryd

- Åh, jag tycker jättemycket om att 
handla här! Och jag försöker 
verkligen göra det så mycket jag 
kan, för jag vill att det skall gå att 
handla här, alltid! Jag har inte bott 
här så länge, men jag tycker att det 
är mer personligt här än i 
Jönköping. En presentaffär som den 
som finns i Skillingaryd, det hade 
varit roligt att ha här också.

TACK!
ALLA ni som engagerat er i att 

SAMLA IN BARNKLÄDER/LAKAN 

och KÖPA KLÄDDA BJÖRKAR. 

Björkar som vi placerat ute hos er runt 

om i vårt samhälle. Detta innebär att 
LIONS kan HJÄLPA dels mycket 

fattiga barn i Lettland med ca 2 ton 

barnkläder och dels forskningen mot 

den förfärliga sjukdomen cancer med 

40.000 kr.

Ett särskilt tack till våra fantastiska 

samarbetspartners Anna på Koola Kidz, 

Jonas på ICA Supermarket och 

Gnosjö Hjälper.

På bild från vänster: Anna från Koola Kidz, Janne Davidsson och Göran Kjell från Lions, 
 Leif Ericsson, Evald Vennblom och Reine Johansson från Gnosjö Hjälper.

-Lions Club Skillingaryd-Vaggeryd.

lilla
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Text och foto: Kåre Boberg 

Politikerna i Vaggeryds kommun har fattat många 
beslut under de 44 år som gått sedan kommun-
bildningen. Satsningen på att bygga en sport- och 
simhall i Vaggeryd fick kritik men framstår i 
historiens ljus som en av de mera framsynta.
Här finns bland annat den plats där eleverna på 
Hjortsjöskolan lär sig att både arbeta självständigt 
och ta ansvar!
I styrketräningslokalen – av alla platser. 

Den som tvivlar kan göra ett studiebesök i gymet i 
sporthallskällaren. Där har den nya folkrörelsen i 
Vaggeryd slagit rot, den som fått vaggerydsborna 
att träna mer och hårdare än någonsin tidigare. 
Här möts ett myller av människor i alla åldrar; 
kroppsbyggare, pensionärer och ungdomar i alla 
åldrar i en härlig mix.
En av dessa äldre medborgare, en högt aktad 
ungdomens vän, skickade en hälsning till under-
tecknad:
–Du måste skriva något om styrketräningen med 
eleverna på Hjortsjöskolan.
Det återstod inte mycket annat än att lyda och 
uppsöka lokalen i sporthallskällaren.
Det besöket formade sig till en uppgörelse med 
fördomar om flumskola och ofokuserade elever 
som bara lever för sina Iphones.
Det som händer i styrketräningslokalen i dag har 
sina rötter i vad som hände för snart 50 år sedan: 
 I slutet på 1960-talet var det möjligen alldeles för 
mycket flum i skolan. De fyra åren på realskolan  i 
Vaggeryd var kanske de bästa i livet och gav 
vänner både bland lärare och jämnåriga. Men den 
fysiska fostran var det inte mycket bevänt med.
Det lades nog, ärligt talat, hos många större vikt 
vid mellanöl och regelbundna besök i rökrutan än 
att träna kroppen. Pojkarnas träning på realskolan 
bestod huvudsakligen av promenader vilket var 

bra nog men inte vad unga växande kroppar 
kräver.
Det blev annat med Björn Ericsson. Han kom till 
Vaggeryd för 48 år sedan som ortens förste 
gymnastikdirektör med totalansvar för ung-
domarnas fysiska fostran. Under hägn av 
skolidrottsföreningen Hjortsjöskolans IF lockades 
unga till idrotten. Nya föreningar såg dagens ljus, 
vi fick den provisoriska barracudahallen 1967 
innan sporthallen togs i bruk på nyåret 1973.
Sedan årtionden tillbaka har gymnastikdirektör 
Ann-Katrin Löfstedt tagit över Björn Ericssons arv 
och fört det vidare. 
Möjligheterna breddades när hela källaren i 
sporthallen inreddes. Där samlas nu bord-
tennisspelare, thaiboxare och boxare med alla, 
det handlar om fler hundra, som föredrar att 
styrketräna. Dessa grundförutsättningar har 
tillsammans med den senaste av många läroplaner 
öppnat vägen för att låta eleverna arbeta själv-
ständigt med totalt ansvar för den fysiska 
träningen inom ramen för vad vi kan kalla för 
”Hjortsjöskolan-modellen”

– Det är roligt att vara här och träna och samtidigt 
vet jag att jag bygger upp och stärker kroppen. Jag 
tror att jag kommer att fortsätta att styrketräna så 
här även efter att att jag har gått ut nian, säger en av 
eleverna, Elin Randåker.
Det är under den sista delen av årskurs åtta och 
under det nionde året som eleverna ”flyttar in” på 
gymet.  
– Varje elev får ett unikt program format efter sina 
behov. Det tror jag inte att så många andra skolor 
kan erbjuda, säger Ann-Katrin Löfstedt.
I årskurs åtta handlar träningen mycket om att 
bygga grunden för de större muskelgrupperna. I 
årskurs nio handlar det om individuellt utformad 

och detaljerad träning för vader, ben, mage, bål, 
rygg, bröst, axlar, armar, rygg. Allt ska dessutom 
redovisas skriftligt i protokoll, från uppvärmning 
till nedjoggning. Inget fusk här inte.
Och detta ställer eleverna upp på:
Erik Wingren spelar fotboll och inser att han 
framför allt måste stärka låren och muskel-
grupperna kring knäna för att undvika skador.
– Det är väldigt bra, och framför allt roligt att få 
komma hit och träna under skoltid. Jag försöker 
bygga upp de delar av kroppen där jag är svag, 
säger han.
 
I nionde klass är eleverna helt självgående 
samtidigt som svårighetsgraden och intensiteten 
anpassas till individens behov.
Elin Randåker tränar dans tre gånger i veckan. 
Träningen på skoltid ger henne goda möjligheter 
att komplettera träningen på dans med att bygga 
upp hela kroppen.
– Det är verkligen kul att vara här. Jag känner att 
jag blir starkare för varje gång. När man dansar är 
det viktigt att hela kroppen är stark, säger hon.
Det hade naturligtvis inte fungerat om talesättet 
flumskola hade talat sanning. Tvärtom, här är det 
fokusering, ordning och reda som gäller på ett 
beundransvärt sätt.
Det enda negativa är att gymet är så flitigt utnyttjat 
att verksamheten blivit trångbodd. Jakten har 
börjat på ökade utrymmen. Frågan är hur 
politikerna kommer att ställa sig till denna 
Vaggeryds nya folkrörelse där ungdomen går i 
spetsen.

Här bygger Vaggeryds ungdomar styrka och kunskap

lilla
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