


När man gör människor glada så får man energi tillbaka, 
och då orkar man mer själv. Det är tanken bakom hela Vår 
lilla stad-rörelsen. Vi är handlare som tar hand om varandras 
kunder, lämnar ut saker och passar butiker åt varandra, kollar 
öppettider och rekommenderar varandra – det handlar ju om 
att vara och göra det som vår litenhet gör möjligt, helt enkelt 
för att de kan man inte erbjuda på större orter och ställen!

Näringslivsrådet här i Vår lilla stad stöttar våra företagare uti-
från vad de behöver, marknadsföring t ex. Den här tidningen 
är marknadsföring och den är handlarnas egen, dvs den är 
tänkt för de egna annonserna men betala sig genom att flera 
och andra också vill annonsera i den.

Idén nu är att göra en ny Framme i Vår lilla stad, där vi i varje 
nummer berättar om allt som verkligen intresserar oss som bor 
här under rubrikerna Bo, Leva och Verka. För att Nya Framme 
i Vår lilla stad ska bli så bra och berättande som möjligt kom-
mer den ”bara” att komma ut 5-6 gånger per år.

Vi tänker också försöka berätta om vad vår kommunala värld 
jobbar med i utvecklingen av våra centrum, boenden m m. Vi 
kan ju jobba tillsammans på ett sätt som större orter inte kan, 
och då ska vi göra det också. Och så är det ju roligare att 
hjälpas åt, helt enkelt.

Välkommen till nya Framme i Vår lilla stad!
 

Det är roligare att hjälpas åt!

info@infobyran.xyz www.infobyran.xyz
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INNEHÅLL

produceras och trycks lokalt av Infobyrån och Skilltryck. 
Vi gör en ny tidning 5-6 gånger om året i en upplaga om 
6000 ex. som skickas ut till hushållen i Vaggeryds kommun.

Kontakt för annonsering: businessinfo@vaggeryd.se
Kontakt för priser: annica@onrev.se

Detta händer i Vår lilla stad

Skillingarydskalaset 21 maj
20-
22 maj Miliseums stora helg 

22-
23 juli Dam EM i golf Hooks GK

07 maj Skillingaryds marknad 

03 juni Företagardag Fågelforsskolan 6-9



Det var en gång ett företag som hade som affärsidé att 
tillverka infartsskyltar till Sveriges alla småstäder, där de 
erbjuder kommunen informationstavlor ”utan någon kost-
nad för kommunen”, varpå de sedan kontaktade de lokala 
företagen och erbjöd dem plats på de här informationstav-
lorna – det var bara det, att d å var det en kostnad, för 
företaget som ville finnas med på kommunens infartstav-
lor, och den var ganska hög. I slutänden blev det många 
pengar som våra lokala företag betalade till ett företag i 
storstan någonstans, för att få vara med på de här tavlorna 
som alltså står i vår egen kommun.

I Vår lilla stad gick kommunen och näringsliv ihop och 
ändrade på det här. Vaggeryds kommun sa upp kontraktet 
med storstadsföretaget, köpte loss skyltarna, och tillsam-
mans med Näringslivsrådet som tagit fram berättelserna, 
gett utrymme åt vår lokala handel att presentera sig där.

Vår lilla stad har nog de finaste och mest lokala infartsskyl-
tarna i hela småstads-Sverige.

Om en skylt…

0730-583071  www.hakansfastighetsservice.se Tånggatan 7, Skillingaryd

Priserna gäller endast under öppet hus-dagen och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Endast kortbetalning

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS HOS
HÅKANS FASTIGHETSSERVICE

LÖRDAG 30 APRIL 9-13
Vi bjuder på fika med representanter från både 

Flisby och Biokleen och erbjudanden som:

MÅNGA FLER ERBJUDANDEN UNDER HELA ÖPPET HUS-DAGEN



Salong Hon&Han
Jag var bara tjugoett år då, men det kändes full-
komligt självklart att ta steget när möjligheten 
kom och salongen var till salu. Det egna före-
tagandet är naturligt i vår familj, som det väl är 
för de flesta av oss i den här delen av landet.
Konstnärskap är också något som går i familjen. 
Jag tror att det var lite så jag tänkte, faktiskt, att 
om mamma målar och pappa är verktygsmakare, 
då ska jag göra något mitt emellan. Att få jobba 
med hår, färg, form och uttryck, det är att få konst 
och teknik att spela samman.

Hela salongen är nog en slags målning för mig. Det 
var när jag till slut fått frågan om ”är inredningen 
till salu?” så många gånger, att jag bestämde 
mig för att inreda med saker som var menade 
att vara till salu istället. Idag har jag inte bara 
inredningsdetaljer utan lite småmöbler också. 
Jag tänker inte att det här gör jag för att just 
jag ska tjäna pengar på det; det handlar om att 

väcka glädje och lust till att titta på mer, kanske gå 
in i fler butiker efter att man varit hos mig. I vår 
lilla stad är vi bra på att blanda och ge i det vi gör, 
och det är väldigt lätt att tipsa om varandra – det 
tycker jag om, för det sprider glans till mig också 
att jag vet vad mina kollegor har och skulle kunna 
hjälpa kunden med.

Och det där med kunden är en annan jättestor 
del av mitt företag: jag tycker mycket om att göra 
människor glada. Att få ha det här yrket, där det 
handlar om att hjälpa människor att hitta sin stil, 
sin frisyr, sitt yttre jag, det är ju att få hjälpa



människor med den roliga biten i livet! Jag tror att 
det här att få människor att växa och bli sitt bästa 
jag, är något jag skulle göra med mitt liv även om 
jag inte vore frisör. Det ska jag fundera på.

För min salong är ett beslut som gäller i fem år 
i taget. Jag gör så för att alltid veta att jag fortfa-
rande har viljan och lusten att göra precis det jag 
gör. Skulle jag tänka att det här ska jag göra tills 
jag går i pension utan att någonsin ifrågasätta det 
beslutet, är jag rädd att jag skulle förlora den här 
energin och glädjen som jag känner till mitt jobb 
och min salong. Och då kan jag faktiskt lika gärna 
göra någonting helt annat, för min salong finns 
inte annars – det är mitt driv.

Sandra på Salong Hon & Han

Salong Hon&Han

Vår i butiken
Många fina nyheter från bl a.

Part Two Cream Culture DNY Ze-Ze Soyaconcept 
LEE Dahlin Meyer Blend Oscarskjortan

Kunderna bjuds på Sandras mans bakverk.



En halvt om halvt solig förmiddag i mars träffade vi två av 
kommunens tjänstemän på tekniska förvaltningen för att prata 
lite om vad som är på gång i Vaggerydsdelen av Vår lilla stad.

Alla vi som jobbar kring att öka attraktionen till vår 
kommun som plats, samarbetar och pratar väldigt mycket 
med varandra. Ungefär som vi invånare gör när vi möts 
på gatan också. Det som intresserar oss är det vi småpra-
tar om, funderar över och ibland skapar bilder av, utan 
att egentligen veta varifrån de kom. Därför ringde vi helt 
enkelt upp barnlediga Maria Ygemar, projektledare på 
PHL fastigheter, för att höra vad det är det talas om på 
gatan. ”Fem våningar till”, är det sant, och ska ni stänga av 
Järnvägsgatan igen då?. 

 

Vi kan bara ge 

- Det kan du berätta mer om än vi, skrattar Magnus Ljunggren 
som är förvaltningschef. För hela idén med vårt sätt att arbeta är 
faktiskt att samtala fram vad som ska göras, tillsammans med de 
som är engagerade.

Några av er kanske var med på något möte på Ritz konditori, 
inför arbetena på Järnvägsgatan, och förstår att för Magnus är 
det verkligen så.

-  Jo, vi försöker i största möjliga mån att arbeta så lyhört det går, åt alla håll, lägger han   
   till och påpekar att de är våra folkvalda politiker som ju är de som i slutänden bestämmer. 
-  De är ju också invånare med mycket tankar och idéer kring utvecklingen av vår lilla stad.

Framåt slutet av maj är det dags att inviga den del 
av Järnvägsgatan som det arbetades med under 
hösten och som fortsatte nu under våren.
- Det är ju inte helt lätt att plantera träd under 
  vintern, skrattar Hans Göransson, som är vår 
  kommuns ansvariga för just gata och park. 
  Men nu så är det snart dags!

Tillsammans går vi igenom framme, som det heter här, går igenom 
nya Coop och upptäcker den manuella lunchdisken där, tjingsar på 
nya butikschefen Malin och kommer ut på parallellgatan till Järnvägs-
gatan, där också butiker ligger som ju hör till vårt centrum.

Inget hugget i sten

Vi har en teknisk förvaltning som vill jobba tillsammans med 
oss som bor, lever och verkar här i Vår lilla stad.

- Ingen vore gladare än jag om vi var så långt framme i 
planerna, säger - som sagt var - mammalediga Maria.

Så det kommer att dröja, både med lov och ritningar och 
exakta kalkyler, och därför även med några som helst 
avstängningar alls. Maria är Pär Larssons projektledare när 
det gäller utvecklingsarbete. Vi tror han är något på spåret 
där, att låta unga kvinnor i familjebildande ålder vara med 
och forma framtidens Framme i Vaggeryd – det kan inte 
vara annat än ett genidrag.

Några som bygger i Vår lilla stad

möjligheterna

- Jaa, vi kanske borde göra något med gatan här för att bilar ska    
  kunna köra här, men att den ändå ska kännas som en del av vårt  
  centrum. Sten kanske? säger Magnus och tittar på Hans, och till  
  sammans börjar de gå igenom hur man skulle kunna hitta en bra  
  och prismässig lösning på en sådan insats.
- Ja, om man skulle vilja det förstås, säger båda och tittar på 
  undertecknad.
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 Här ska det bli  ett s k Punkthus; det är när ett hus har 
en trappuppgång i mitten och lägenheter runt om-
kring, berättar VSBOs VD Satu Johnsson för Framme.
Det kommer att bli fyra våningar, med totalt 16 lägen-
heter varav hälften 2:or och hälften 3:or, 60 resp 72 
m2 stora. Hyrorna är inte färdiga ännu, förhandlingar 
pågår, men ändå är intressekön redan stor.
 
-Det är främst lite äldre människor som har egna hus, 
och som nu längtar efter lite mindre att ta hand om 
och att ha nära till mataffärer och service i övrigt. Det 
ger ju också en rörlighet på till salu-marknaden, för de 
som letar hus i vår kommun.

Det kommer att bli lite lyx, berättar Satu, bl a med  
inglasade balkonger, tvätt- och diskmaskin i varje 

lägenhet, bredband och så bygger man även några 
garage.
 
Det kommunala bostadsföretaget kommer att bjuda in 
till ett möte lite längre fram i vår.
-Ungefär då stommarna börjat resas i april någon gång, 
säger Satu, och då kommer vi att kunna berätta mer i 
detalj.

Vad ska det bli här då?

Intresset för att köpa sitt boende i Vaggeryd är 
väldigt stort, dessvärre har vi helt enkelt inte så 
många hus – eller objekt som man säger – till salu. 

En flyttkedja är t ex när man blivit lite äldre och 
bestämmer sig för att sälja huset för att istället 
flytta till lägenhet. Ett hus blir till salu, och köpa-
ren till detta lämnar i sin tur ett boende bakom sig 
som blir tillgängligt för nästa. I vår kommun har 
den här rörelsen stannat av, helt enkelt för att vi 
inte har några lediga lägenheter att flytta in i.

Hur ser det då ut på boendemarknaden, dvs 
det som säljs, och vad är det man söker här? En 
dagsfärsk iakttagelse från Hemnet berättar att en 
bostadsrätt på Västra Strand, om 4a rok på 112 
kvm och en månadsavgift på 4.100 kr sattes ut för 
575.000 kr i morse. Vid lunchtid låg högsta budet 
på 950.000 kr. För bara tre år sedan gick motsva-
rande objekt för 430.000 kr

Idag finns 23 lediga småhustomter i hela Vag-
geryd, varav 20 hittas på Västra Strand och 3 på 
Götafors. Detta är nästan en halvering av antalet 
lediga tomter på ett år. Totalt har vi 12 småhus-
tomter bokade, varav 4 bokats under jan-feb. 

Läget då?

En halvt om halvt solig förmiddag i mars träffade vi två av 
kommunens tjänstemän på tekniska förvaltningen för att prata 
lite om vad som är på gång i Vaggerydsdelen av Vår lilla stad.
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”

Det är egentligen först efter stängningsdags det händer. Man hör motorn från en bil på lite håll, den går på 
normalvarv och ja, så där som vi fotgängare gör: man noterar utan att tänka, att ”nu kommer det en bil i ungefär 
den här och den här hastigheten” – men då! Då plötsligt och till synes helt utan förklaring, saktar bilen ner och 
liksom krypkör precis där du är. Många är alternativen som passerar genom huvudet då: det är någon som känner 
mig, det är någon som vill hälsa, fråga efter vägen eller – värst av allt – det är någon som tänker veva ner rutan och 
väsa ”va ska ru ha för en halvtimme?” 

Vi jobbade tillsammans, jag och Henrik, på ett
företag uppe i den småländska skogen någonstans. 
Men 2009 kom vi på att vi nog faktiskt ville börja 
handla med bilar själva, ja och så satte vi igång.

Det handlar som det mesta nuförtiden, om nätet.  
Det är där killarna hittar sina objekt, och det kan vara 
uppe i Kiruna och det kan vara i Hillerstorp, som de 
gör sina fynd. Det vi kunder får är egentligen  bara 
slippa göra jobbet, lägga tiden, ha kunnandet, pruta 
ner priserna och ordna med transporten hit. 

Så hur gör de då, hur vet de vilken bil just jag vill ha? Ett litet snett leende avslöjar att jag inte är fullt så himla personlig 
och speciell som jag tror, och så kommer en uppräkning av önskebilen som bekräftar den aningen:

Va, hur kunde han veta det?!

Förmodligen därför att han jobbar med bilar och har hittat sin kundgrupp. Det går bra för Götaströms Bil. 

Det syns, om inte annat på den där ständiga strömmen av nya krypkörande fluktare…

Jobbar på nätet

Typiska Svensson

Och i verkligheten
För så är det med bilar, hur mycket vi än kan få reda på 
genom teknisk data, modelltyp, information ur ägarregister 
osv, så måste det hända något när vi får möta vår nya bil 
i verkligheten. 

Det är därför vi än idag måste ha lokala bilhandlare; att köpa 
ny bil är som att skaffa en ny familjemedlem ju! Kan tusan 
välja såna på nätet…

Bilarna utanfÖr 

Götaström Bil

- En V70 (vi pratar Volvo här, jag hoppas verkligen inte jag behöver påpeka det), en diesel, automat eller 
  manuell spelar mindre roll, ska ha gått någonstans mellan 8 och 12.000 mil, och vara tre, fyra år gammal…

Inte för att det hänt, inte mig i alla fall, men det vet man ju att det skulle kunna hända åtminstone. Eller?

För allra, allra värst av allt är nog faktiskt sanningen. Att det inte handlar om dig alls, utan om bilarna 
– de som står uppradade utanför Götaströms Bil.

8 - MOTOR





Skjutgalningar eller stora tänkare -–Skillingaryds Skyttegille
I källaren på ”gamla Ihre” som ni säger i Vår lilla 
stad, om lokalerna som några föreningar delar på 
Hantverkaregatan i Skillingaryd, händer det stora 
saker i små rörelser. Det handlar om koncentra-
tion, att öva upp förmågan att fokusera, slappna 
av och trycka av i exakt rätt läge. Mer så än om 
det som den moderna tidens tv-spel verkar gå ut 
på och som skrämmer en gammal mamma.

- Det stämmer, säger Annika som både skjuter själv 
och tar hand om nya, nyfikna nybörjare. Det har 
visat sig att speciellt barn som har lite svårt att sitta 
still, hittar ett sätt att öva upp den förmågan, och en 
mamma intill nickar bekräftande. Jo, så är det, säger 
hon.

Det låter nästan ingenting i lokalen, ändå är man noga 
med skydd för både kropp och öron.

 - Jo, skrattar Annika, men de här ”kläderna” är 
egentligen till mest för att skapa stabilitet för kroppen, 
så att man kan stå så riktigt still som det krävs för att 
behålla positionen. Och öronen är vi jättenoga med 
att skydda.

Någon som kan det där med att hålla positionen är 
Annikas egen dotter Michaela Arvidsson, som faktiskt 
är vårt lokala nästa OS-hopp. 

 - Ja, det är så, ler den stolta mamman försiktigt mal-
lig, men så kan det bli om SOK säger ja, att hon an-
vända den kvotplats som hon tog i april 2015 i Korea.

Generationer emellan

Annika och hennes dotter är nu bara ett exempel på 
föräldrar och barn som gör det här tillsammans. En 
snabb blick runt lokalen säger att det här är inget 
som hör barn eller vuxna till – det är ett sätt att um-
gås, prata lite och få vara stolt över att ”kunna själv”.

Så, frågar ni är frågar ni den här gamla våldsrädda 
mamman, så är svaret glasklart: 
TV-spel, nej. Skyttegille, ja!

Klubbinfo

Föreningen startades 1890 och är en av 
kommunens äldsta.

Skyttelokalen finns på: 
Hantverkaregatan 18 B i Skillingaryd.

Nybörjarträning bedrivs varje måndag från 
ca. 1 sep till sista april med uppehåll för jul. På 
onsdagar är det framförallt nybörjarträning för 
ståskyttar.

Föreningen har, med sina ca. 60 medlemmar, 
hållit sig i framkant när det gäller Sverigetoppen 
för damer på både junior och seniorsidan.

Kontakt: Danny Kristensen ordförande 
070-691 68 97 - dm99krda@gmail.com

http://www2.idrottonline.se/SkillingarydsSG-Skyttesport
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Skjutgalningar eller stora tänkare -–Skillingaryds Skyttegille
I källaren på ”gamla Ihre” som ni säger i Vår lilla 
stad, om lokalerna som några föreningar delar på 
Hantverkaregatan i Skillingaryd, händer det stora 
saker i små rörelser. Det handlar om koncentra-
tion, att öva upp förmågan att fokusera, slappna 
av och trycka av i exakt rätt läge. Mer så än om 
det som den moderna tidens tv-spel verkar gå ut 
på och som skrämmer en gammal mamma.

- Det stämmer, säger Annika som både skjuter själv 
och tar hand om nya, nyfikna nybörjare. Det har 
visat sig att speciellt barn som har lite svårt att sitta 
still, hittar ett sätt att öva upp den förmågan, och en 
mamma intill nickar bekräftande. Jo, så är det, säger 
hon.

Det låter nästan ingenting i lokalen, ändå är man noga 
med skydd för både kropp och öron.

 - Jo, skrattar Annika, men de här ”kläderna” är 
egentligen till mest för att skapa stabilitet för kroppen, 
så att man kan stå så riktigt still som det krävs för att 
behålla positionen. Och öronen är vi jättenoga med 
att skydda.

Någon som kan det där med att hålla positionen är 
Annikas egen dotter Michaela Arvidsson, som faktiskt 
är vårt lokala nästa OS-hopp. 

 - Ja, det är så, ler den stolta mamman försiktigt mal-
lig, men så kan det bli om SOK säger ja, att hon an-
vända den kvotplats som hon tog i april 2015 i Korea.

Generationer emellan

Annika och hennes dotter är nu bara ett exempel på 
föräldrar och barn som gör det här tillsammans. En 
snabb blick runt lokalen säger att det här är inget 
som hör barn eller vuxna till – det är ett sätt att um-
gås, prata lite och få vara stolt över att ”kunna själv”.

Så, frågar ni är frågar ni den här gamla våldsrädda 
mamman, så är svaret glasklart: 
TV-spel, nej. Skyttegille, ja!

Klubbinfo

Föreningen startades 1890 och är en av 
kommunens äldsta.

Skyttelokalen finns på: 
Hantverkaregatan 18 B i Skillingaryd.

Nybörjarträning bedrivs varje måndag från 
ca. 1 sep till sista april med uppehåll för jul. På 
onsdagar är det framförallt nybörjarträning för 
ståskyttar.

Föreningen har, med sina ca. 60 medlemmar, 
hållit sig i framkant när det gäller Sverigetoppen 
för damer på både junior och seniorsidan.

Kontakt: Danny Kristensen ordförande 
070-691 68 97 - dm99krda@gmail.com

http://www2.idrottonline.se/SkillingarydsSG-Skyttesport
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Ett helt häfte med erbjudanden som är svåra att 
klå, som våra handlare tagit fram för att stötta vårt 
lokala föreningsliv, som är de som säljer häftet. 

Priset är 200:- och föreningen får 100:-, resten går 
tillbaka till den lokala handeln - värdet på häftet, c:a 
förtifläskåfemti. Det brukar ta en kupong eller två, sen 
har man tjänat tillbaka priset för hela kuponghäftet.

Nu släpps årets kuponghäfte för 
Vår lilla stad!

FÖRENINGAR SOM SÄLJER ÄR BLAND ANDRA:
WIK, SIS, BÅGSKYTTARNA, SKYTTEGILLET, BOWLINGKLUBBEN OCH 

KLASS 7A PÅ HJORTSJÖSKOLAN

ÄR DIN FÖRENING INTRESSERAD KONTAKTA BUSINESSINFO@VAGGERYD.SE

I gränslandet mellan konst, teknik och slöjd
I storstaden uppstår de bland trångbodda invånare som 
behöver utrymmen att dela med andra
I vår lilla stad finns det på biblioteket i Vaggeryd. 

Hit kan du gå om du vill träffa andra som också går omkring med 
en massa nya, roliga idéer kring vad man kan göra med hän-
der, hjärna och kanske med hjälp av någon av de maskiner som 
redan hunnit samlas där: 3D-skrivare som skriver ut idéritningar 
till föremål du kan hålla i handen, pröva och se hur de fungerar, 
symaskin för möbeltextil, en professionell filmutrustning är på väg 
in och även så en laserskärare. Ett Makerspace är öppet för alla 
och oavsett ålder. Ibland har vi gemensamma aktiviteter kring 
olika teman som teknik för högstadietjejer eller hur man bygger en 
drönare själv. 

För i vår kommun är det mycket som finns tack vare en lång tradi-
tion av nytänkande och uppfinningsrikedom. 

På Makerspace på biblioteket i Vaggeryd vill vi föra den traditio-
nen vidare in i framtiden så att vi ska fortsätta växa, utvecklas och 
ha roligt tillsammans här, i Vår lilla stad.

Ett Makerspace är en mötesplats 
för människor med idéer



Foto: Värnamo Nyheter

Det finns många fantastiska idéer som göms i vardagsstressen för de flesta av oss, säger 
Kenneth Karlsson, affärscoach på Näringslivsrådet i Vaggeryd, där han sitter på sitt 
kontor i Skänkelund, eller gamla kommunhuset som många kallar det i Vaggeryd.
Men vad är det som gör att de inte blir verklighet? 
Ja, säger Kenneth som har en bakgrund som riksansvarig för butiksetablering-
ar inom Beijerkedjan, ofta handlar det helt enkelt om att man inte riktigt vet 
vad man kan eller behöver göra – man är för osäker – och det är därför det här 
nätverket med det kanske lite krångliga namnet finns, för att underlätta för nya 
idéer att bli nya affärsdrivande och livskraftiga verksamheter. 

Science Park-systemet

För tvärtom mot vad namnet väl säger, så är det inga 
konstigheter säger Kenneth och ler lugnande; det handlar 
oftast om att man bara får hjälp med vilka frågor man 
behöver formulera svaren på, och sånt kan jag. Jag 
tycker dessutom väldigt mycket om att möta 
entreprenörer, människor som bara inte kan låta bli 
att vilja tänka nya tankar och försöka göra verklighet 
av dem. Och det är inte alltid det handlar om 
nyföretagande, säger Kenneth, det kan också vara 
ett företagande som redan är igång men som 
behöver en knuff, kanske bara genom att använda 
mig som bollplank. Vår rådgivning är kostnadsfri 
för alla, hälsar Kenneth avslutningsvis. 
Och är du en av alla idébärare som går omkring 
där ute, så har han e-postadress: 
kenneth.karlsson@vaggeryd.se

Han stöttar företag 
och talangfulla personer i Vaggeryd, 
att göra något stort med sina idéer

12 - VERKA

Vill du ha ett varierande och stimulerande 
yrke, där du sätter kundens behov i cen-
trum och får möjligheten till att arbeta med 
produktplanering, kalkylering och produk-
tutveckling? Välkommen att söka till YH-ut-
bildningen möbelproduktionstekniker.

Du som student har ett nära samarbete med flertalet  
erkända företag inom möbelindustrin. Genom att kom-
binera teoretiska och praktiska moment får du lära dig 
grunderna i möbeldesign och möbeltillverkning. Efter 
avslutad utbildning kan du bland annat arbeta med pro-
duktionsplanering och produktionsutveckling samt som 
produktionstekniker. Du får goda kunskaper i hur man 
arbetar med projekt där kundens behov sätts i centrum. 

YH-MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER
— EN UNIK UTBILDNING

Utbildningen startar: 
Utbildningens omfattning: 
Studieort: 
Studietakt: 
Studieform: 
Platser: 
Undervisningsspråk:

5 september 2016 
2 år, 400 YH-poäng 
Vaggeryd 
100% 
Heltid, dagtid 
15 
Svenska

UTBILDNINGSINFORMATION

FÖRETAGEN SOM VI SAMARBETAR MED  
OCH SOM SITTER I VÅR LEDNINGSGRUPP:

Swedese – www.swedese.se
Cnc Snickerier – www.cncsnickerier.com
Kinnarps – www.kinnarps.com/sv/se/
Strömslund – www.stromslunds.se
Ekdahls möbler – www.ekdahls-mobler.se 
Karl Andersson & Söner – www.karl-andersson.se 
Wog – www.wogindustri.se

 
ÖPPET HUS DEN 14 APRIL PÅ FENIX 2, 
VAGGERYD

16:00 minimässa 
Kom och titta på de YH-studerandes möbler

18:00 Presentation av utbildningen 
Möbelproduktionstekniker.
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Möbelproduktionstekniker.

Möbel och design

På vårt kommunala gymnasium Fenix,  finns även utbildning 
för vuxna. Det kan vara de som vill omskola sig, människor 
som redan har jobb inom branschen men vill lära sig mer och 
det kan vara alldeles nyblivna både svenskar och vuxna.

- Ja, det stämmer, säger rektor Mats Soldenstam-Kihlman,   
  vi har stora möjligheter att skapa

Och med inflyttningen in till vår kommun, kommer också 
nya möjligheter för våra möbelproducerande företag att hitta 
sina blivande anställda.

Dagar, träffar och hemsidor för utbildningen här

Under våren ordnas därför paneldiskussioner om hur vi bäst 
tar vara på alla möjligheter som våra fantastiska lokaler och 
stora nätverk av företag i branschen ger, säger Mats. Den 
här utbildningen finns nästan inte kvar någon annanstans i 
Sverige heller.

De som söker till gymnasiet har sökdatum att hålla, men 
de som är intresserade av vuxenstudier kan faktiskt anmäla 
intresse ända fram till terminstart i höst.

- För den som vill veta mer är det bara att höra av sig eller    
  gå in på vår hemsida, hälsar rektorn och avslutar: det är   
  en väldigt bra utbildning, för direkt efter har nästan alla  
  fått jobb.

www.fenixkunskapscentrum.se

för alla
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VARA HANDLAREo



A2-Strömslunds Snickerifabrik AB
AGL Produkter AB
Alnerviks Redovisning AB
Aoptik i Vaggeryd AB
AQ Enclosure Systems
Bärgningscentralen
Beijer Byggmaterial
Beklädnadsaffären
Bengt & Lotta AB
Bergqvist Hårateljé
Bobbys Tapetserarverkstad AB
Byarums Bruk AB
CitySkor
Codeq Competence Support
Comforta AB
Edqvist It
Einars Trä AB
Ekdahls Möbler AB
El-Agenten 
Elbyrån i Vaggeryd AB
Engholms Industri AB
EPAB
Erigon Partner AB
Evi Industries AB
Fagerhults Plantskola AB
Fameco-Presso AB
Flodins Bemanning AB
Friksvårdssupport i Sverige AB
Friskvårdsknuten
FS Service AB
G Anderssons Mekaniska AB
G. Toftgårds Plåtslageri AB
Gärahovs Bygg AB
GEJI Industri AB
GM Verken AB
Götaströms Golfklubb
Götaströms Värdshus
GT Svest
Håkans Fastighetsservice AB
Hälsan Småland AB

Handelsbanken
Häradsköps Gårdsbutik
Hårateljén Design Gruppen ME
Hemköp i Skillingaryd
Hooks Herrgård
Hotel Småland Best Western
Hubbestad Svarveri AB
Hundkomfort i Vaggeryd
Hydraul&Maskinservice
ICA-Supermarket
Icotron AB
IPW AB i Vaggeryd (Sängshopen)
Isaksson Metallindustri KB
Jenny Almlöf
Jordbruket Amelie Bergman
JSS Verktyg AB
Kinnarps AB               
Landmann AB
Lecsa Mekan AB
Leva Cafe´Hemma
Linto
Ljudprofilen Larsen HIFi AB
M & P Trade AB
M2-gruppen
Marcus Johansson Technology Consultants
Mastec AB
Mikael Wass Interaktiv AB
Molunden AB
Morlida AB
Munkstierna Collection AB Koola Kids
NORDEA
Nordhs TV & Video AB
Nordins Byggentreprenad AB
Nyholms Metall AB
Önneby Redovisning
Önska i Skillingaryd
People Vaggeryd
PGF  Logistics AB
PMC Cylinders AB
Proton Engineering A.Krahner AB

Rätt Resurs i GGVV AB
Ritz konditori
SAGAB Måleri AB
Salong Hon& Han 
Salong V
Selma (Fili Elli AB)
Skillingaryd Design Center/ Thesign AB
Skillingaryds Blomsterhandel
Skilltryck AB
Sonarp Interiör AB
Spis Restaurang
Stacke Hydraulik AB
Stiftsgården Tallnäs
Studio M/ Mharelene Forthmeiier
Styrkonstruktion Småland AB
SupportMedia i Småland AB
Swedbank
Swedese Möbler AB
Swedstyle AB
Sydfanér
Syntema i Vaggeryd AB
TEDS Smörgåsbutik
Thomas Kimmehed AB
Thor Ahlgren AB
Tina & Översten
Tools Sohlbergs G AB
Truck& Bus Wash i Småland AB
Tujo AB
Uniscrap  Sverige AB
Uppåkra Mekaniska AB         
Vaggeryd- Skillingaryd Bostads AB
Vaggeryds Energi AB
Vaggeryds Maskin AB
Vaggeryds Svarv
Waggeryd Cell AB
Wide Handels AB
WOG Metall AB
WOG Trä AB
Ålaryds Träindustri AB

VAGGERYD NÄRINGSLIVSRÅD 
PRESENTERAR STOLT VÅRA MEDLEMMAR

VARA HANDLARE



 Brödmarknad   Fazer. 
Skogaholmslimpa 775 g, Aktiv fl erkorn 
390 g, Varsågod 715 g, Sviktat 340 g. 
Jfr pris 19:35-44:12/kg.  
  Max 2 köp/hushåll.  

   15k   
 /st 

15k15k

Priserna gäller vecka 17, 25/4–1/5-16. 

 Färska gratänger   Peka. 
  700-800 g.   Potatisgratäng, rotfruktsgratäng, 
potatisgratäng med svamp.   Jfr pris 18:75–21:43/kg.   
 Max 2 köp/hushåll.     

Priserna gäller vecka 17, 25/4–1/5-16. 

 Färska gratänger Peka. 
  700-800 g.   Potatisgratäng, rotfruktsgratäng, 

 
Minst 

25% 
rabatt

 /st 

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   15k   

 Fläskkarré   ICA. Ursprung 
Sverige.   Storpack.   Med ben. 
Skivad. Naturell/BBQ.   
Jfr pris 49:90/kg.    
Max 2 köp/hushåll.  

Kortpris

potatisgratäng med svamp.   Jfr pris 18:75–21:43/kg.  

Kortpris

   49  90 
 /kg 

4990

15k
/st

15k15k
 Grillgrönsaker   ICA. 
Spanien/Litauen.   125-400 g.     
Jfr pris 37:50–120:00/kg.     

Missa inte veckans helgkuponger! Du hittar dem på baksidan av bladet.←

minst 25% rabatt
superklipp

Malin, butikschef, ICA-Jocke, din handlare

 Blandfärs   ICA. 
  Ca 1600 g.   50/50. 
Gäller ej butikspackat.   
Jfr pris 39:90/kg.    
Max 1 köp/hushåll.  

 Culinesse 
fl ytande 
margarin   
Milda.   500 ml.     
Jfr pris 20:00/liter.     

Handla andra varor för 

minst  388  kr så får du köpa…

 Torskfi lé   ICA.   400 g.     
Jfr pris 37:50/kg.   Max 1 köp/hushåll.  
Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

Gäller torsdag–söndag:
kuponger
Helg

Helgkupong
Gäller torsdag–söndag

Ta med kupongen till butiken! Erbjudandet gäller på ICA Supermarket 28/4–1/5 2016. 
Max 1 köp/kupong. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Vi reserverar oss för slutförsäljning och ev tryckfel.

 ,
!9FD
2A8
-ba
baa
e! 

 Smör  
 Valio.   500 g.     
   Jfr pris 30:00/kg.    

Ta med kupongen till butiken! Erbjudandet gäller på ICA Supermarket 28/4–1/5 2016. 

 15k   
/st  

 15k    15k    15k   
/st 

 15k   

 ,
!9FD
2B2
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 Brie   
 President.   500 g.     
   Jfr pris 60:00/kg.    

 30k   
/st  

 30k    30k    30k    30k   
/st 

 30k   
Ta med kupongen till butiken! Erbjudandet gäller på ICA Supermarket 28/4–1/5 2016. 
Max 1 köp/kupong. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Vi reserverar oss för slutförsäljning och ev tryckfel.

Helgkupong
Gäller torsdag–söndag

 Blandfärs ICA. 

   39  90 
 /kg 

3990
/kg

Kortpris
Handla andra varor för 

minst  388  kr så får du köpa…
Kortpris

   15k   
 /st 

15k15k

 Culinesse 

   10k   
 /st 

10k10k

Du sparar 9:90 –  11:50 kr!

Du sparar 4:50 – 7:90 kr!

Du sparar 20:90 kr

Du sparar 23:00 kr/kg!

Du sparar 2:90 kr

Du sparar 2:90 kr

Vaggeryd
Alla dagar 7–22

Järnvägsgatan 2, Vaggeryd • Telefon 0393-360 60 
Inspireras på ica.se/vaggeryd  


