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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

Det är den där tiden på året…
Det är absolut inga som helst problem att vara vare sig kulla 
i exil eller utvandrad hälsingestinta, större delen av året, om 
man bortser från den där mer eller mindre ständigt närvarande 
längtan efter 1700-tals hemmet. Särskilt fotsulorna saknar det 
varma träet, nämligen, och särskilt när de studsar fram över den 
gamla fabrikens betonggolv på vintermorgnarna, i ett panikartat 
sökande efter någon av alla de stora mattor jag förgäves försö-
ker bygga värmevägar med.

Att den gamla fabriken är byggd i mineralbaserade bygg-
nadsmaterial, som det heter, har också den fördelen att den på 
ljumma sommarkvällar utstrålar dagens lagrade solvärme som 
en slags infra, där jag sitter ute på trappen och lyssnar till svi-
schandet från skiftbytande industriarbetarnas cyklar där de far 
förbi åt ena eller andra hållet, beroende på vilket pass man har. 
Känns som jag inte är i Sverige då, mer någonstans på kontinen-
ten…och jag gillar det.

Jag har också lärt mig uppskatta cykelturerna till något badbart 
vatten, lite ovant för en människa som aldrig bott utan vatten mer 
eller mindre på tomten. Det var väl liiite jobbigt med det där söta 
djuret, som jag först tyckte att det var, innan jag förstod att det 
var en orm som kom simmandes rakt emot mig där jag tantsim-
made mig fram i Hjortsjön. Så lagom tantsimning tillbaka till 
stranden igen, kan jag meddela!

Och en gång försökte jag faktiskt vara kvar här också, de där 
dygnen då det egentligen är stört omöjligt för en kulla att vara 
någon annanstans, än Himma i gropa. Jag hade till och med 
tagit med mig min sockendräkt ner hit när jag hade varit hem sist, 
och det var med största förväntan jag äntrade festområdet där 
majstångsresningen skulle företas. Det var mycket bilar, det var 
lovande tyckte jag. Det var ingen entré till den här resningen, för 
det hade jag sett att det var det till en annan annonserad sådan 
– jättekonstigt, för en sån som mig, att vissa inte skulle kunna 
vara med. På en majstångsresning?! Men döm om min förvåning, 
för när jag kom fram så var stången redan uppe. Nog för att jag 
varit med om en hel del snabba resningar av majstänger i andra 
delar av landet, men det här måtte ha varit rekord, tänkte jag när 
jag såg att klockan bara var minuter över den utsatta starttiden. 
Så jag haffade tag i någon som såg ut att veta vad som gällde 
och frågade om det var fel tid i tidningen.

     -Nej då. Det var bara det att vi förberedde lite igår kväll, så vi              
reste majstången då. Lite mindre bök då, tyckte vi.

Det är tre år sedan. Jag har fortfarande inte hämtat mig, och ja, 
jag åker för säkerhets skull ”hem” till midsommar. Men jag kastar 
inte in handduken helt.

Se Majstångsresningsskolan i tidningen du just har i din hand, 
så får vi se hur jag gör nästa år.  Ni vet att ni är bäst de andra 
364 dagarna om året /Cathrine
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Mormor var en äkta skofashionista 
och gick inte ens ut i skogen utan 
att ha finskor på fötterna. Mamma 
är entreprenör och jag, jag blev en 
blandning av dem båda.
Jag kan inte säga att jag saknade en 
skoaffär här framme när jag växte 
upp. Jag är så ung att jag inte tyckte 
att det var särskilt tråkigt alls att 
åka in till den större staden; det var 
väl mer att jag ledsnade på kedjor-
nas sortiment. Och där kan det nog 
ha spelat roll att jag vuxit upp i en 
småstad, och blivit fostrad i den 
gamla skolan av skor med kvalitet 
som fanns här förr. Däremot är
min relation till skor en oerhört 
passionerad historia. Jag uttrycker 
mig själv och mitt humör, utifrån 
vad jag sätter på fötterna.
Att få möjlighet att starta upp City 
skor tillsammans med mamma är 
en rolig resa. Och det var faktiskt 
just precis så vi började – med att 
resa. Vi åkte runt och hälsade på 
hos leverantörerna, vi var på mässor 
och vi fick själva besök av olika 

märken som var intresserade av oss. 
Dessutom är vi väldigt nyfina
och vetgiriga av oss, båda två, så vi 
tog verkligen till oss av vad andra 
skoföretagare i andra småstäder 
hade att berätta.
Vår kund är, med vissa undantag, 
inte tonåring; hon är en kvinna 
med barn. Men hon ser annorlunda 
ut idag, än vad hon kanske gjorde i 
en småstad förr.
Nu är hon så modemedveten att 
om vi har ett märke som inte är 
tillräckligt trendiga i sina modeller, 
då får det vara och då väljer hon is-
tället en klassisk modell som håller 
över tid.
Jag tycker om att vara min butik, 
även när jag rör mig utanför den. 
Jag tycker om att människor kallar 
mig vid förnamn och det är något 
jag är stolt över.
I storstaden skulle ingen människa 
komma på tanken att lära sig vad
personalen heter. I år är det tre år 
sedan vi öppnade och nu kan vi 
säga att vi hittat vår butik, utifrån
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vad vi lärt oss av våra kunder, just här i vår lilla stad.
Och häri ligger också förklaringen till varför vi har så 
svårt att säga vad vi tänker oss i framtiden; vi kommer 
att vara det våra kunder visar oss att de vill att vi skall 
vara.
Vår affärsidé är att utveckla vårt sortiment helt i takt 
med hur hon, kvinnan med barnen, här i just vår lilla 
stad, utvecklar sig. För det gör hon. Vare sig de tror
det i storstaden eller inte.

Här i vår lilla stad är hon alldeles precis sig själv, och 
det visar hon genom vad hon väljer att sätta på sina 
fötter.
Som jag.
Som mamma.
Och – inte minst –
som mormor.

- Rebecka på City Skor

0730-583071   •   Tånggatan 7, 568 32 Skillingaryd 

Vi har barkmull, jord, grus, marksten, gödsel, gräsfrö mm.
           

Vi säljer, installerar och servar Gardena 
                                           robotklippare.

Tag med kärra så lastar vi eller så ordnar vi transporten

VI HAR ÖPPET 
HELA SOMMAREN!
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Idag saknar 289 000 unga i Sverige egen bostad. Ung-
Bo är ett kommunikationsprojekt initierat av Malmö 
stad i samarbete med byggbranschen för att väcka de-
batt om bostadsbristen bland unga. Man utlyste därför 
en tävling just kring de utrymmen som kostar mest att 
bygga och som proportionellt tar mest plats: badrum 
och kök. Ett av kriterierna i tävlingen var att lösningar-
na även skulle fungera för funktionsnedsatta. Bidragen 
var både kluriga, nytänkande och väldigt genomtänkta. 

Som mindre stad i närheten av större med växtvärk, 
kan det finnas idéer för oss att ta inspiration av. För i 
bostadsbristens Sverige har vi möjlighet att tänka nytt 
vi med. Nytt så att vi kan bli en attraktiv plats även för 
de som vill bo annorlunda och litet, vare sig man är 
student på högskolan eller bara behöver en egen bostad 

man kan klara hyran på själv, ung eller gammal liksom.
Vill du se mer kan du gå in på www.funkyrooms.nu, 
och klicka på rutan för ”se bidrag”.

Bostadsbristen

ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.

ACLEJA BLOMSTERHANDEL INTERFLORA FRESH, ÖSTERGATAN 6B, VAGGERYD, TEL: 0393-105 88
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Man söker sig till större samlings-
platser där man får möta människor 
som man kanske inte ens kände 
förut, för att tillsammans fira den av 
oss skandinaver så hett efterlängta-
de ljusa sommaren.

Man pyntar majstången tillsam-
mans. Notera: pyntar. Det betyder 
inte att man försöker kamouflera 
den till en björk-wannabe. Maj 
kommer av ordet majad, som be-
tyder lövad, förvisso. Men girland 
som slingrar sig runt väl vitmålad 
stång på ett smakfullt sätt är att 
rekommendera; det är också därför 
man i andra delar av Sverige kan 
fortsätta traditionen att ha stänger-
na uppe året runt – de ser inte ut 
som vissnade lövhögar på extrema 
höjder, efter två veckor.

En majstång är inte en fallossym-
bol; den är i själva verket tvärtom 
en kvinna där bysten symboliseras 
av de två ringar man brukar binda 
kransar av blommor till, samt ett 
bredare stag nedanför symbolise-
randes höfternas bredd. 

När majstången sedan är klädd, 
hjälper en redan på förhand utvald 
skara lyftare (storlek efter längd 
och grovlek på majstång – små 

stänger reses med fördel av små 
barn själva) dvs man ska inte tillåta 
ansvarslös tillströmning av resare, 
särskilt inte som de allra flesta re-
dan tidigare på dagen ätit silllunch.
 Man reser stången i små steg för 
högsta dramaturgiska upplevelse. 
En majstångsresning är sålunda 
inget kraftprov där det handlar 
om att snabbast få den i upprätt 
läge – då har man i själva verket 
bestulit invånarna, musikanterna 
och hitresta gäster, på den stora 
gemensamma upplevelsen, att till-
sammans ropa upp stången stegvis. 
När resarna fått tag så säger alla 
”Åååååååh…heeeeeeeej!!!” och 
så lyftes stången med stor synlig 
ansträngning en liten, liten bit. Blir 
den för stor, sänker man genast och 
diskret ner den igen till lagom nivå.

Medan omtag av resarna pågår, 
framförs med fördel något klämmigt 
musikstycke, en vacker folkvisa eller 
någon spontan hyllning till hem-
bygden helt utan självkritik i talform. 
När det är färdigt är det dags att 
upprepa punkten innan.

Och så håller man på tills stången 
slutligen är i upprätt läge, då app-
låderar folket och resarna säkrar 
stången, varpå man bildar ringar 

för lekar runt denna. Många delta-
gare – fler yttre och inre ringar.

Textkännedom hos lekledaren är 
alltid bra. Även så att rörelserna 
utförs av denna som stöd för ovana 
lekdeltagare.

Hur många danser och vilka, står 
fritt att välja. Emellertid finns två ab-
soluta måsten: Den första dansen är 
ALLTID Små grodorna, och lekarna 
måste ALLTID avslutas med den 
s k. Raketen – det är så man vet att 
majstången är rest, helt enkelt.

Man tar aldrig någonsin entré för 
en majstångsresning. Fri kollekt/
bössinsamling till arrangerande 
idrotts- eller kamratförening, går 
däremot för sig, enligt Majstångsre-
gelboken. Ingen alkoholförsäljning 
får försiggå på en majstångsres-
ning. Om man däremot väljer att 
förtära alkohol efter den, måste den 
intas i små, små glad och förekom-
mas av en sång. Det är så man ser 
till att det inte kan bli för mycket, 
helt enkelt. Och så är det sju sorters 
blommor, inte kakor, man lägger 
under huvudkudden. 

Si, det är en majstångsresning, det.

Hur man firar midsommar

 1.  2.
 3.

Av och enligt Dalkullan C. Palmkrantz



Detta händer i Vår lilla stad

Karin på Syrummet ute hos Sonarps 
Interiör berättar:

- Det är skönt att slippa pruta! När någon vill ha 
ett bra pris så visar jag kuponghäftet som jag säl-
jer åt en förening, och så får de använda den ra-
battchecken jag har med i det. Häromdagen var 
det en kund som tjänade så mycket på det köpet 
att hon konstaterade att hon egentligen nu kunde 
slänga det - fast hon bara använt min kupong - ef-
tersom hon redan tjänat in priset för det, med råge.

- Fast det slutade med att hon såklart ville ut-
nyttja fler erbjudanden i det, skrattar Karin, 
så hon fortsatte sin shoppingrunda även hos 
andra handlare här Framme i Vår lilla stad. 

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

KLASS 7A PÅ HJORTSJÖSKOLAN

Presentkortet Vår lilla stad - kan köpas som 
present hos någon av alla våra medlemmar i bu-
tikerna men också direkt hos oss på Näringslivsrå-
det/Handelsutskottet. Tips till alla företag som 
vill ge en sommarpresent till sina anställda!

Korten kostar 100kr/st, och cirkulerar mellan alla 
butikerna här.

Midsommarfirande
Sjöliden24

juni

24
juni

24
juni

27
aug

20-23juli
Midsommarfirande

Bäckalyckan

Midsommarfirande
Grönelund

EM Golf damer
Hooks golfklubb

Waggerydsdagen
Vaggeryd



Jag susar fram över det småländska 
haglandskapet, i en fransk liten 
CV2a, tillsammans med en man 
jag aldrig träffat tidigare, och pratar 
om vikten av att låta våra skolbarn 
få upptäcka hur roligt det är att lösa 
problem istället för att behöva leve-
rera förutbestämda svar. Vi har känt 
varandra i tio minuter och jag har 
redan hittat fyrtiosju bra använd-
ningsområden av en man som Arne 
Mild, 77 år, i Vaggeryd.

Plötsligt upptäcker jag att Galen-
skaparnas farbror Frej dyker upp 
mer och mer i min tankeverksam-
het och det stämmer, skall det visa 
sig:

 - Jajjemen, jag är västgöte! Jag 
hamnade här genom en kvinna som 
var ute och gick i öknen.
 - Så?
 - Ja, hon var från Vaggeryd.

Nu hade inte kvinnan i öknen gått 
vilse på något vis; hon arbetade 
precis som Arne, i Saudiarabien och 
där och i alla fall på den tiden rörde 
inte kvinnor sig ute utan besvär. 
Arne var chauffören som hade i 
uppdrag att se till att hon kom dit 
hon skulle, tryggt och säkert.

 - Ja, och på den vägen är det, säger 
Arne och fortsätter, trettiofem år 
tillsammans har det blivit nu.

Vi svänger upp på gården till det 
uthus han hyr av en familj, för det 
är där han och hans uppfinningar 
huserar. Men man ser rätt snabbt 
och med blotta ögat att Arne är 
nu inte bara teknikskalle med 
ingenjörshjärna – han är både estet 
och trädgårdsodlare också. Brukar 
vara så med sådana där genier, det 
rör sig över gränser och områden 
liksom.

Sen börjar odyssén genom Arnes 
uppfinningar och konstruktioner 
och som till skillnad mot de flesta 
hemmauppfinnare, faktiskt har 
blivit verklighet. Det är en mo-
toriserad, tippbar skottkärra som 
man sitter ner och kör, det är en 
husvagnsflyttare att dra emellan 
tätt parkerade vagnar, och det är 
en golf-segway, skulle man kunna 
säga, med plats för bagen framför 
styret. Den är anmärkningsvärt 
snygg.
 - Tror jag det, säger Arne, de 
pengar jag fick av Almi för att ut-
veckla produkten gick i förstone till 
arvodet för den arkitekt som desig-
nade den utseendemässigt. Så pass 

att jag faktiskt sedan aldrig hade 
pengar att börja tillverka den i den 
omfattning som en återförsäljare 
kräver för att våga börja sälja den.

 - Det blev som ett moment 22, 
skulle man kunna säga, förklarar 
Arne och fortsätter: men jag tror 
jag har tio, femton stycken som 
står i kö för att jag ska tillverka en 
i taget åt just dem. Men det hinner 
jag inte!

Arne hinner inte göra golfsegway-
kärror, för han har högsäsong just 
nu, på något som det är stor efter-
frågan på och som han har kärran 
till att göra det med – Arne reser 
upp gravstenar som tippat, nämli-
gen. Och de flesta kyrkogårdsför-
valtningar är hans storkunder, men 
han tar även arbeten åt enskilda 
privatpersoner.

På utflykt med Arne
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Efter att han – såklart – visat mig 
en vidareutveckling av en modern 
gravsten gjord i återvinningsbar 
aluminium och berättat att han 
talar arabiska, och så lite om hur 
gärna han skulle vilja samarbeta 
med skolan och elever på teknik-
programmen för att överlåta några 
riktigt bra ritningar och skisser som 
han menar att han är för gammal 
för att göra verklighet av, kan jag 
inte bärga mig längre. Jag hoppar in 
i CV2an och säger

 - Mot Skillingaryd! Och på vägen 
dit berättar jag om det sociala fö-
retag för ensamkommande flyk-
tingbarn som Joel Zäll fått projekt-
pengar till att utveckla, och som 
nu håller på att etablera sig i gamla 
Strömslunds lokaler.

Några minuter och glada leenden 

senare står både den ena och den 
andra tekniknörden djupt involve-
rade i diverse ritningar och kon-
struktioner. Det verkar vara en ny 
typ av rullstol på gång, en som ska 
vara tippbar men lika fin som en 
vardagsrumsfåtölj.

Vi får kaffe också, innan vi åker 
tillbaka mot Vaggeryd igen. Och 
jag börjar oroa mig för hur i hela 
friden jag med rättvisa ska kunna 
återberätta för Framme i Vår lilla 
stads läsare, om den här människ-
an, mannen, fenomenet jag just fått 
berika mitt liv med, en stund en 
solig förmiddag mellan klockan nio 
och tio, typ.

Men jag behövde inte oroa mig. För 
såklart hade han skrivit en bok. De 
brukar göra det, de där universalge-
nierna nämligen. Och nu ska ni få 

höra: den här boken är skriven av 
en människa som avskydde skolan, 
och gick sju år i en klass där man 
fick ta det lite långsammare efter-
som han inte helt ovanligt nog, är 
dyslektiker. 

 - Jag fick gå i praktisk lära hos ett 
företag, jag blev verktygsmakare 
där, och det var det bästa som kun-
de hänt mig.
 - För, det kan jag då säga, att jag 
skulle lika gärna ha kunnat bli huli-
gan, för det är vad som händer om 
man inte tar om hand om kreativa 
hjärnor bättre! Säger Arne, 77, 
och sammanfattar hela den här ut-
sända reporterns totala övertygelse 
om möjligheterna vi har just här, i 
vår företagstäta lilla stad.



Pappa Rolf och farbrodern Lennart 
Svensson startade det som sedermera 
kom att bli Magnus bil, och då i Skil-
lingaryd även om firman startades i 
Vaggeryd.
- Ja, skrattar Magnus sambo Ma-
rie, men det blev inte något större 
avhopp bland våra stamkunder 
därifrån ändå.

Det kanske man lätt skulle ha kunnat 
tro annars, i vår lilla stad med sina två 
centrum, Dulebäck och allt vad säg-
nerna berättar om. Men stamkunder 
är alltså något firman har.

- Jo, och det är inte alltid de kommer 
från kommunen alls, säger hon och 
berättar om hur man brukar åka och 
hämta sina kunder på stationen för att 
de ska slippa ordna med skjuts. 

Turistambassad
För som Framme i Vår lilla stad 
berättat tidigare, så står våra lokala 
motorhandlare tillsammans för en 
ganska ansenlig summa i inflödet till 
vår kommuns finanser.
- Och när besökarna väl är här och 
köper bilen, brukar vi såklart berätta 
om var de kan äta och vad de kan 

passa på att titta på när de ändå är här, 
fortsätter Marie.

Långtidsförtroende
Som de flesta som handlar med bilar 
idag, så rör sig även Magnus bil mest 
på nätet både när han hittar bilar och 
när han lockar kunder.
- Men väldigt många av våra stam-
kunder är lokala, säger Marie. Genom 
att många människor här känt till och 
uppskattat Magnus far och farbror, så 
blir det ett förtroende som är upp-
byggt under ganska lång tid.

På släpet
Behovet av släp är en annan servi-
ce företaget hjälper till med. Det 
kan vara vanliga släp men också 
hästtransporter, och ibland blir den 
upplevelsen så positiv att man vill 

köpa det man hyrt. 
- Njae, vi säljer ju inte, men vi 
hjälper till med kontakter då, för vi 
vill ju ha kvar vårt och den service 
vi kan erbjuda genom det.

När Magnus är borta
Däckservice och –hotell för dem, är 
en annan ganska stor del av servi-
ceverksamheten. Och här verkar 
Magnus har gjort ett riktigt smart 
val av livskamrat, för det här är 
något Marie gärna hjälper till och 
sköter själv.
- Jaha, det är inga problem! Säger 
hon och skrattar. Det har hänt att 
Magnus kunnat åka till stugan, 
och så stannar jag kvar och sköter 
företaget. 

- Och jag kan sälja också, värde-
ringen av inbyten däremot – det 
gör jag inte utan honom!

Familjeföretagande är fyllt av för-
troenden, och genom sonen verkar 
den affärsidén få fortsätta även i 
framtiden. 

Hela familjen Bil

BOSTADSRÄTTSRADSHUS PÅ VÄSTRA STRAND I VAGGERYD
Pris från: 1.150 000 kr. Säljs genom Fastighetsbyrån i Vaggeryd

Trollsländan

Himlabacken
TOMTER OCH ARKITEKTRITADE HUS I SKILLINGARYD

Läs mer på 
boivaggeryd.se!G.T VÄST 

Boka nu!
boivaggeryd.se
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Biffen och Bananen var två reko 
kompisar fulla av påhittighet 
och alltid redo med en hjälpande 
hand. Vi pratar svartvita tider 
här, men både som seriefigurer 
och filmkaraktärer var de oerhört 
älskade inte minst genom skå-
despelarna, de båda Åke (Söder-
blom och Grönberg) som gav oss 
odödliga uttryck som:
- Saken är biff! 
och så med tillägget från någon 
annan bakom axeln:

- …och banan!!!

Och så är det faktiskt med projektet 
som nu fått medel från Arvsfonden 
för nu sätter man igång kompe-
tensforumet i gamla Strömslunds 
lokaler i Skillingaryd, för att se till 
att människor med intressen, kun-
skaper och förmågor snabbare ska 
kunna komma i sysselsättning och 
försörjning utifrån vad våra företag 
här på orten också behöver.

Typiskt oss

- I vår kommun är möbel- och 
designtraditionen väldigt påtaglig 
säger Joel Säll som är initiativtagare 
och projektledare, och det har ju 
gett att vi har många både renodla-
de möbeltillverkare men också un-
derleverantörer till möbelindustrin, 

som behöver kompetens.

- Vår idé är att hitta och identifie-
ra människor med kunskaper om 
det hantverket och se till att rusta 
dem utifrån vad våra arbetsgivare 
efterfrågar och behöver, så att de 
snabbare kan komma in på arbets-
marknaden.

Säkert

- Det är kanske inte alltid det hand-
lar om maskinkunskapen i sig, in-
flikar Jenny Bengtsson som jobbar 
som handledare i projektet, utan 
mer det som behöver fungera för att 
det inte skall bli en belastning för 
företaget att våga pröva någon ny. 
Och det handlar mest om förståelse 
– den för tider, regler, social attityd 
och inte minst det säkerhetstänk vi 
har på våra industrier idag.  

Vett och etikett

Rickard Nordenstam som har slutat 
på Ekdahls för att få vara med och 
bygga upp verksamheten i det här 
spännande projektet, fyller i:
- Ja, det är lika viktigt med spel-
regler som med kunskap, för om 
du inte förstår att du inte bara 
kan göra det som är roligt eller till 
exempel hålla på med mobiltelefo-
nen, gå ut och röka och sådant, då 

hjälper det ju inte hur mycket du 
faktiskt vet och kan om arbetet.

Arbetskraft på flykt

Den flyktingrörelse som sker över 
hela världen idag, har gjort att även 
vi här i ”lilla” Vaggeryd fått många 
nyinflyttade. Människor som, om 
vi sköter våra kort rätt, kan vara 
nya både invånare, kompetenser 
och egenföretagare. 

- Kommunens sätt att arbeta med 
flyktingmottagning har blivit 
ett föredöme för hela vår region, 
berättar Joel som är tjänstledig från 
just den verksamheten. Jag tror 
att en stor förklaring till det är att 
vi vågar jobba utifrån att förklara 
Sverige, vår kultur och vårt sätt att 
vilja samverka, utan att egentligen 
bry oss särskilt mycket om varifrån 
människor kommer eller vilken 
religion de har.
- Såklart att det spelar roll vad de 
varit med om, men här bryr vi oss 
inte om mycket av det som varit 
otroligt stort och avgörande där 
man kommer ifrån – och det är en 
läroprocess som måste till, innan 
människor kan komma till sin rätt 
på en arbetsplats här hos oss.

I gränslandet mellan skola och arbetsgivare

Biffen &
bananen
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Mötesplats: Maskinen

I lokalerna där sociala företaget nu bygger upp sin 
verksamhet, trängs ny teknik med gammal analog. 
Det ger också en dragningskraft för möten mellan 
människor som har samma intresse, både över nations- 
men också åldersgränser.
- Ja, skrattar Joel, vi har redan en hel del ”gamla” 
medarbetare från industrierna här, som kommer och 
hjälper till både att hitta maskiner att köpa men också 
att fixa till och få igång dem.

Återbruk och butik

- Och så småningom kommer vi också igång med vårt 
tredje ben i satelliten, fyller Jenny i, när vi öppnar 
för försäljning av gamla möbler som vi köpt in från 
dödsbon t ex, och sedan gjort i ordning. Återbruk har 
kommit för att stanna, så det är helt enkelt en självklar 
del för morgondagens möbelhantverkare, säger hon.

Det är roligt att bo i vår lilla stad, det händer så mycket nytt och spännande här, tänker jag när jag hoppar upp på cykeln 
och rullar ner för backen igen, nu mot Jonssons konditori där flera av våra kända varumärken inom möbel och design, 
tillsammans möblerat upp en del av det anrika småstadskonditoriet.
Och det skulle förvåna mycket om det inte väldigt snart står någon häftig möbel där, även från Biffen & Bananen – vårt 
senaste tillskott i vår stolta tradition som möbelbygd. 

Läs mer om sociala företag på sofisam.se



	  

	  

Wahlbergs ur och guld  
flyttar 

 

Från den 27 juni kommer Wahlbergs ur och guld vara samma 
butik som Smycka Guld i Jönköping, Östra storgatan 12. 

  
Flytterbjudande! 

Alla klockor och utvalda smycken i butiken  
30-50% nedsatt pris 

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker och fram till den 23/6 
 

Kunder som inte hämtat sina färdiga reparationer av klockor och smycken är 
välkomna att hämta dem på Wahlbergs i Vaggeryd innan den 23/6, därefter 

finns de att hämta på Smycka i Jönköping.  
 

Presentkort och tillgodokvitton utfärdade på Wahlbergs i Vaggeryd är giltiga på 
Smycka i Jönköping. 

Reklamationer och garantier på varor och tjänster som är köpta på Wahlbergs i 
Vaggeryd är alla kunder välkomna med till Smycka i Jönköping.  

 

Östergatan 6 
0393-10102 

Info@wahlbergsur.se 
 

Östra storgatan 12 
036-710136 

Jonkoping.city@smycka.se 
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VARA HANDLARE



A2 Strömslunds Snickerifabrik AB
AGL-Produkter AB
Alnervik Redovisning AB
Anderssons Mekaniska  AB
A-optik
AQ Enclosure Systems AB
Audio-Video Nordhs TV & Video AB
Beijer Byggmaterial AB
Beklädnadsaffären
Bengt & Lotta AB
Bo på Lantgård i Bäck
Bobbys Tapetserarverkstad
Byarums Bruk AB
Bärgningscentralen AB
Cityskor
Codeq AB
Edqvist IT
Einars Trä AB
Ekdahls Möbler AB
Elagenten AB
Elbyrån i Vaggeryd AB
Engholms Industri AB
EPAB GGVV AB
Erigon Partner AB
EVI Industries Vaggeryd AB
Fagerhults Plantskola AB
Fameco AB
Flodin Bemanning AB
Friskvårdsknuten
FS Service AB
G. Toftgårds Plåtslageri AB
GEJI Industri AB
GM Verken AB
Go Yoga
GT Svets Plåt och Smide AB
Gärahovs Bygg AB
Götaströms Golfklubb
Götaströms Värdshus AB
Gym+
Handelsbanken
Hemköp
Hooks Golfklubb

Hooks Herrgård
Hotel Småland Best Western
Hubbestad Svarveri AB
Hundkomfort
Hydraul & Maskin-Service Vaggeryd
Håkans Fastighetsservice
Hårateljén Designgruppen ME
Häradsköp Gårdsbutik
ICA-Supermarket
Icotron AB
Isaksson Metallindustri KB
Jonssons Konditori
Jordbruket
JSS Verktyg AB
Jul & Ljus Butik Café
Kimmehed AB, Thomas
Kinnarps AB
Koola Kidz
Lecsa Mekan AB
Leva Café & Hemma
Linto AB
Ljudprofilen Larsen HIFI AB
Lumumma Infodesign
M2 Gruppen
M&P Trade AB
Mastec AB
Matecco AB
Mikael Wahss interaktiv AB
Mofas Hus
Molunden AB
Morlida AB
Munspelsbutiken
NORDEA
Nordins Byggentreprenad AB
Nyholms Metall AB
People Vaggeryd
PGF Logistics AB
PMC Cylinders AB
Proton Engineering AB
Ritz Konditori AB
Rätt Resurs i GGVV AB
SAGAB Måleri AB

Salong Hon & Han
Salong V
Selma
Sensia/ Hälsan Småland
Skillingaryd DesignCenter
Skillingaryds Blomsterhandel
Sonarps Interiör
Spis Restaurang
Stacke Hydraulik AB
Stiftsgården Tallnäs
Studio M Nails
Styrkonstruktion Småland AB
Städlaget
Support Media i Småland AB
Swedbank
Swedese Möbler AB
Swedstyle AB
Svenarums Byggnadssnickeri
Sydfanér AB
Syntema i Vaggeryd AB
Syrummet
Sängshopen AB
TAG Redovisning HB
Teds Smörgåsbutik
Thor Ahlgren AB
Thure Johanssons Trävaru AB
Tina och Översten
Tools- Sohlbergs G AB
Truck & Bus Wash i Småland AB
Uniscrap AB
Uppåkra Mekaniska AB
Waggeryd Cell AB
Vaggeryds Energi AB
Vaggeryds Maskin AB
Vaggeryds Svarv AB
Wide Team AB
WOG Metall AB
WOG Trä AB
VSBO-Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB
Ålaryds Träindustri AB
Önneby Redovisning AB

VAGGERYD NÄRINGSLIVSRÅD 
PRESENTERAR STOLT VÅRA MEDLEMMARVARA HANDLARE



Öppettider i helgen:
Midsommarafton 7-17
Midsommardagen 7-22

Priserna gäller vecka 25, 20–26/6-16. 

 Matjessill  
 Klädesholmen.   200 g.     
Jfr pris 26:67/kg utan spad.   
 Max 1 köp/hushåll.     

 
Minst 

25% 
rabatt

  

superklipp

 3  
för

Minst 
25% 

rabatt

   10k   

 Färsk Kycklingfi lé   
Kronfågel. Ursprung Sverige.   Ca 925 g.
  Naturell.   Jfr pris 69:00/kg.    
Max 2 köp/hushåll.  

 Rädisor i knippe   
Nederländerna.   150-220 g.   Klass 1. 
  Jfr pris 4:55-6:67/kg.    Max 3 köp/hushåll.  

 Rädisor i knippe Rädisor i knippe

 
Minst 

25% 
rabatt

  

superklipp

Minst 
25% 

rabatt

   1k   
/st

minst 25% rabatt
superklipp

Vera, ICA-Jocke, din handlareVera, ICA-Jocke, din handlareVera, ICA-Jocke, din handlareVera, ICA-Jocke, din handlare
KortprisKortpris

   49  90 
 /kg 

4990
 Fläskkotlett   ICA. 
Ursprung Sverige.   Ca 900-2000 g.   
Med ben. I skivor.   Jfr pris 49:90/kg.    
Max 2 köp/hushåll.  

KortprisKortpris

   5k   
 /st 
5k5k Gräddglass   

GB Glace.   500 ml.   
Gäller ej laktosfri.   
Jfr pris 10:00/liter.     

KortprisKortpris

   15k   
  

 2  för

15k15k
 Körsbärstomater i ask  
 ICA. Nederländerna.   250 g.   Klass 1.   
Jfr pris 30:00/kg.     

KortprisKortpris

   5k   
 /st 
5k5k

Handla andra varor för 

minst  388  kr så får du köpa…

 Vispgrädde 36%   
ICA.   5 dl.     Jfr pris 10:00/liter.    
Max 1 köp/hushåll.  
Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

Du sparar 12:50 kr!
Du sparar 7:90 kr! Du sparar 11:90 kr!

Du sparar 8:90 kr!

Du sparar 14:80 kr!

Du sparar 25:00 kr/kg! Du sparar 8:90 kr!Du sparar 8:90 kr!

6 9k   
 /kg 
9k9k9k9k9k

Vaggeryd
Alla dagar 7–22

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


