


4  Berättelsen om Jul-Ljus
6    Den helyllesvenska julen
8  Julen är gul i vår lilla stad
10  Bland glasögonormar
      och modelejon
16 Vår lilla stad och den
      makalösa manicken 

INNEHÅLL

info@infobyran.xyz www.infobyran.xyz

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



Han sjöng ju så, Gunnar 
Wiklund, och det är efter 
hans älskade sång vi 
handlare här tagit nam-
net till vårt gemensamma 
namn, här i handlarfamil-
jen i Vår lilla stad.
 
Och vilken högtid passar 
bättre än julen in i vår 
småstadsvärme och de 
möjligheter just vi har att 
speciellt se och visa upp-
skattning till varandra?
 

Så vi tänjer på öppettider, 
vi öppnar våra dörrar, 
sätter på stämningsfull 
julmusik och jobbar 
tillsammans med våra 
Lionsmedlemmar inte 
minst, för att skapa de där 
för småstaden så härliga 
skyltsöndagarna - och 
här i Vår lilla stad hela två 
stycken!
 
Absolut - vi vill ju såklart 
att ni köper klapparna här 
hemma, men det är fak-

tiskt inte bara det vi menar 
nu. För här, i det lilla, kan 
vi stanna upp, krama om 
och verkligen se varan-
dra - ensamma eller inte i 
vardagsrummet på själva 
julafton - ute i Vår lilla stad 
kan vi verkligen önska 
varandra en riktigt God 
jul.
 
Gör det.
 
Hälsar alla dina handlare 
tillsammans i Vår lilla stad

”Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad...”



Hur mörkt det än är vid den årstiden, så händer det något med oss under julen; vi blir liksom 
både snällare och gladare. Det kan vara därför vi är sådana lite till mans här i Hok, den lilla 
byn strax utanför Vaggeryd. För här har julen alltid spelat en väldigt stor roll. Två generationer 
bort var det en Sven Torell som startade produktionen av den elektriska julbelysningen, en idé 
som vi idag vet precis hur bra den var och som kom att sysselsätta större delen av både be-
folkning och företag här.

Idag tillverkas den inte längre här. Men i min butik där jag säljer presenter och inredningsde-
taljer är julen ständigt närvarande ändå. För idag är Jul-ljus en modern present- och inred-
ningsbutik men med en varm atmosfär från historien vi kommer ur. Här kan du hitta dyrt och 
exklusivt, likväl som den där roliga presenten som inte kostar mycket alls – allt för att vänlig-
heten och generositeten mot andra eller sig själv, alltid ska kunna bli verklighet.

I mitt café är allt hembakt och tillsammans brukar hokabor och hitresta sitta bredvid varandra 
och titta på de gamla fotografierna som pryder våra bordsunderlägg. I butiken har vi

JUL-LJUS
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försökt följa den gamla lanthandelns idé om att visa upp allt fint vi har att erbjuda, så pass 
att vi brukar säga att man behöver c:a tre varv innan man hunnit se allt – som en slags stig av 
upplevelser och synintryck. Och här hos mig, alltid med en nostalgisk igenkännande glimt i 
ögonvrån.

Så till alla som tycker om julen: hos mig kan man gotta sig åt den året runt. För så som vi är till 
julen, så ska vi vara året runt, tycker jag. Snälla, generösa och fulla av tacksamhet över det 
roliga i att uppleva saker tillsammans. Julen gör det med oss, och hos mig finns den året runt.

Välkomna till Jul-ljus!



De flesta traditioner vi ägnar oss åt idag kommer 
från någon gång mellan 18- och 1900-talet och 
såklart att det var i de mer välbärgade hemmen 
som det började. Det var ju inte vem som helst 
som hade råd att dels skaffa en gran (utan att stjä-
la) och dessutom pynta dem med tyska prydnader, 
speciellt för ändamålet tillverkade.  

När börjar det?

Julen för oss börjar någon gång kring Lucia, om 
vi inte räknar den där tiden från skyltsöndagen 
då affärerna tipsar om julklappar och tv visar 
årets adventskalender med ett kort avsnitt varje 
morgon med repris på kvällen. Under förra se-
klets 20-30-tal kom vår älskade adventsljusstake 
med fyra ljus, och den brukar vi inte vara sena 
med att tända upp i fönstren. Men sedan handlar 
det mycket om pepparkaksbak och julmat, vi 
städar och stöper ljus, stoppar korv och kokar 
knäck, och några dagar före jul tar vi fram jul-
prydnader och sist klär vi vår älskade gran. Den 
dök upp första gången någonstans i mitten av 
1700-talet men blev alltså vanlig i de borgerliga 
hemmen någon gång under 1800-talet. 

Enligt Wikipedia uppskattade man år 2010 att 
var femte julgran i Sverige var stulen.

Vem är det som knackar på min dörr?

Under 1600-talet började vi smyga fram till 
varandras dörrar, klappa ljudligt på dem för att 
snabbt slänga in en present, innan vi sprang 

därifrån för att undgå att bli upptäckta, och si:  
Julklappen var född. 
Vi som rimmar på våra paket upprätthåller en 
tradition som hos oss härstammar från 1700-ta-
let, men som ursprungligen är hämtad från 
antikens Rom.

Hejsan, hoppsan, fallerallera

På julen blev vi ovanligt snälla mot varandra, och 
särskilt mot de som hade det sämre än vi själva. 
Drängar, pigor, fattiga och djur – på julen fick de 
vår omtanke, om än för en liten stund. 
Julbocken kom och delade ut klapparna och från 
början var han följeslagare till helgonet Sankt 
Nikolaus, den senare fick dessvärre fick stryka på 
foten i samband med reformationen. Nuförtiden 
märks julen av hos många välgörenhetsorgani-
sationer. När julen kommer skall varenda unge 
vara glad!

Född: Jultomten

1800-talet verkar annars ha varit julens stora 
vagga – det var då vi införde pepparkakor och 
glögg och färgen röd kom att bli viktig. Jenny 
Nyström gav ut kort med en ny typ av tomtar 
och vi började skicka julkort till varandra, och 
någonstans här började också ihopblandningen 
av gamle Sankt Nikolaus och den amerikan-
ska Santa Claus, julbocken och den svenska 
gårdstomten, och Jultomten gjorde entré och tog 
över julklappsutdelningen helt.

Den helyllesvenska julen
Julfirandet i vårt land har inslag från hedniska, kristna, nordiska o c h ger-
manska traditioner från vikingatiden och framåt. När vi blev kristna kring 
mitten av 1100-talet började de kristna och hedniska traditionerna blandas. Vi 
har forskat lite för att hjälpa både nya och gamla invånare i Vår lilla stad, att 
reda ut vilket som kommer av vad. Häng med här nu!
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Smorgasbord blir julbord

Som många redan noterat, så är det i Sverige 
ganska liten skillnad på sådant vi väljer att ha 
på våra kalasbord till påsk och till midsommar, 
och det vi äter till julen. Men en stor skillnad är 
det: till jul vill vi gärna äta gris, även om det är 
få av oss som idag sätter dennes huvud i mitten 
på bordet så som man gjorde förr. Julskinka, 
julkorv, grynkorv, sylta, köttbullar, prinskorv och 
dopp i grytan. Även fisken blir lite mer 2.0 på 
julens festbord, eftersom vi då drämmer till med 
inte bara sill, utan också både lax och lutfisk. 
Kål är också en speciell julingrediens.

Sverige stannar

Men av alla våra svenska jultraditioner så finns 
där en som bara inte går att ruckla på. För er 
som följde tv-programmet Allt för Sverige så 
utspelades oförglömliga scener bland de till det 
gamla hemlandet återvändande amerikanska 
svenskättlingarna. De hade ju fått veta att nå-
gonting alldeles speciellt skulle inträffa och deras 
förväntningar var i höjd med julstjärnan i gra-
nens topp. Och så, äntligen, slog klockan tre… 
Och just precis där någonstans sprack liksom 
den här ständiga euforin bland deltagarna som 
ditintills rått, över vårt fantastiska land och våra 
makalösa tillgångar och möjligheter; kultur icke 
att förglömma:
     -Jag tycker synd om Sverige, sa en 
av deltagarna nästan tårögt medlid-
samt, att ni måste sitta och titta på så här                                                                                                        

gamla dåliga tecknade amerikanska Disneyfil-
mer… De är bättre nu, you know! 

Också dem det är riktigt synd om

Julen i Sverige är en väldigt stor familjehögtid. 
Det gör att väldigt många som inte har familj, 
blir extra utlämnade och ensamma då särskilt 
utanför storstäderna där varken restauranger eller 
andra värmestugor är öppna för att personalen 
ska få vara ledig då. Därför engagerar sig många 
ideellt och även kyrkorna brukar försöka hålla 
portarna öppna för dessa människors skull.

Förmodligen var det nog lite så han skulle ha 
gjort. Vem? Jo, men, du vet han vars födelsedag 
vi firar - Jesus. Glömde jag säga det? 

Och de som kommo farande

Äsch då, men det var så mycket med nya 
traditioner från alla möjliga olika håll, länder och 
religioner, till allt det där, du vet, som utgör vår 
typiska, gammeldags, svenska julhelg. 

Men jag tror inte han skulle ha tagit så illa upp; 
det viktigaste är nog att fortsätta med det allra, 
allra viktigaste han, enligt Bibeln i alla fall, lärde 
oss: kärleken till våra medmänniskor, precis oav-
sett varifrån en kommer.

Det är jul, det!
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8. Leva

JULEN ÄR GUL 
I VÅR LILLA STAD



De har liksom ”alltid funnits där” i samhällsbilden, 
men här i vår kommun är de alldeles väldigt synli-
ga. I synnerhet när det drar ihop sig till jul; då blir 
det riktigt gult här i Vår lilla stad. De ser ut att ha 
det bra; de är många och jackorna är ju så fina så 
särskilt ont om pengar kan de ju inte ha.

Eller?

Framme i Vår lilla stad 
begriper bättre än att ta 
någon eller något för givet; 
här behövs en granskning, 
minsann!

 - Vi behöver helt klart fler, 
och yngre, medlemmar säger 
Jörgen Bergström som är 
en av de mest synliga eld-
själarna inom klubben i vår 
kommun. Det är väl i och 
för sig likadant för de flesta 
föreningar runt om i landet, 
att alla vet hur väl det ideella 
engagemanget behövs så att 
man drar sig för att sträcka ut 
lillfingret, för man vet ju vad 
som händer sedan.

Värdet per arbetstimma

För att hushålla med sina 
medlemmar har Lions i år 
gjort en rejäl genomlysning av 
alla aktiviteter och dagar man 
engagerar sig i, och sett hur 
mycket man dragit in ekono-
miskt och tyvärr har man sett att vissa saker helt enkelt 
kräver för många timmar och ger för få kronor för att 
det skall vara motiverat.
 
 - Vår populära loppis, t ex, säger Håkan på Håkans 
fastighetsservice som är det andra språkröret för dagen 
när det gäller vår lokala Lionsklubb, det går åt så 

många man och heldagar dessutom och de kronorna 
som det blev i slutänden går inte att motivera på det 
viset.

Alla pengar kommer fram

Det hör till historien, att Lions är en organisation där 
800 kr av medlemsavgiften på 850, går direkt till olika 

hjälpinsatser. Allt man sedan 
gör på de olika engagemang-
en och insamlingarna, går 
oavkortat till hjälp. Tack 
vare att organisationen är 
global kan man se till att 
pengarna verkligen kommer 
fram också.

De 50 resterande kronorna 
finansierar papper, tejp, ben-
sin. Typ. För i hela Sverige 
finns en enda anställd inom 
organisationen, resten är 
helt och hållet ideellt arbe-
tande eldsjälar.

Värderingar och religioner

När undertecknad var liten 
var Lions starkt förknippade 
med Amerika och välbeställ-
da affärsidkare vilket gav 
typiskt stockkonservativa 
värderingar utåt mot om-
världen.

 - Det är länge sedan, det! 
skrattar både Jörgen och 

Håkan. Idag är vår nya medlem oftast en helt vanlig 
människa- anställd eller företagare kvittar lika - det kan 
vara en hon och det kan vara en han, och vår organisa-
tion har ingen vare sig religiös eller politisk hemvist. 

Tänk va. Återstår bara en fråga då: får man ha dreads?

Allt man sedan 
gör på de olika 
engagemangen och 
insamlingarna, går 
oavkortat till hjälp.

”
”
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Hur är det, har det ökade användandet av skärmar i alla dess former och storlekar påverkat våra ungas syn? 
Har den blivit sämre än vad den var för oss unga förr?
Nej, säger Mats som jobbar som optiker på A-optik innan han fortsätter lite eftertänksamt: Det är nog mer 
att vi upptäcker tidigare att vi behöver glasögon tack vare att skärmarna används. Det kanske inte märktes 
så tydligt när vi var barn, säger han och tittar menande på den i barndomen med kottar och pinnar lekande 
skribenten… ja, det var i alla fall så han fick det att kännas!

BLAND GLASÖGONORMAR

Det finns en väldigt avslappnad inställning till att behöva glasögon idag. Tack, modeindustrin och 
kända designermärken för det! Därför var det heller inte med någon större gråt och tandagnisslan 
som den unga studerande tog mamma med sig för att göra en synundersökning hos A-optik här 
i vår lilla stad. Lite mer tvärtom, faktiskt…

MODELEJON& T
E S
T  A  S

Y  N  E  N
I   V   Å   R

 L   I   L   L   A

S   T   A   D

Dyrt..?

När undersökningen var gjord, visade 
det sig att Edvina nog skulle behöva ha 
glasögon som hjälp åtminstone under 
skoltid, och visa mig den förälder som 
skulle säga ”njae, det vet jag inte riktigt 
om vi har råd med”, ens om det skulle 
vara så! Tänker jag lite solidariskt 
eftersom vi tillhör de priviligierade 
som kunde ta beslutet där och då.

Själva undersökningen

Nej! Hör jag plötsligt den unga utbrista, det känns som 
maskinen blåser på mig!
Ha ha, skrattar Martina som när det här skrivs, fortfarande 
jobbar på heltid hos A-optik. Man gör såna små puffar för 
att se att dina ögon gör det de ska, förklarar hon lugnande.

Därefter tar optiker Mats över den där mer klassiska 
syntesten med bokstäver i olika storlek, fast idag mer 
modernt projicerade på väggen från en kanon. De där 
gamla affischerna är det mest skolsyster som har, men 
det är inte att förakta. För när skärmen är suddig så är det 
till henne man först söker sig, berättar Edvina, 
16 år och skolelev.

Heja Sverige!

Men förutom att Martina var så slug att hon före-
slog väldigt både snygga och prisvärda alternativ 
alldeles av sig själv, så pass att de bågar Edvina 
tyckte om faktiskt ingick i priset för glaset, så är 
det så i vårt land att barn får stöd till glasögon. 
I vårt landsting är det bidraget på 800 kr. Jag tänker 
att det är viktigt att berätta allt det här, eftersom 
glasögon bland oss vuxna är något vi förknippar 
med mycket större pengar än den tusenlapp som 
det slutade på för oss i vår familj. Tack Martina 
och Sverige för det!
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Vi gillar Vaggeryds 
kommun
 
Vi tror på kraften i ett lokalt engagemang och 
finns där du finns. Oavsett om du har en enkel 
ekonomi, är förmögen, har en enskild firma eller  
är VD i ett börsnoterat företag så vill vi vara  
din affärspartner. Hos oss finns all den kompetens 
som du behöver! 

Varmt välkommen in till oss på Swedbank i  
Vaggeryd för att prata ekonomi över en fika!



FEM GODA SKÄL ATT BESÖKA HOK OCH SONARPS GÅRD



De ringer från kommunväxeln och berättar att någon sökt den ansvariga 
för handeln i vår kommun; tyvärr hade han inte lämnat något nummer. 
Det är lugnt, sa jag, då är det nog en säljare och de brukar ringa igen.

Det gjorde han också, och han förklarade sin fantastiska idé så fint! 
Det handlade om en liten digital manick som man kunde registrera sitt köp 
med, oavsett vilken av butikerna man var inne i, om butikerna gjort gemensam 
sak och skapat den här gemensamma kundvården tillsammans.

- Hm, svarade jag för jag vill verkligen bemöta människor respektfullt      
  även om jag egentligen inte riktigt har tid med säljare som jag redan från     
  början vet att jag inte vill köpa något av, det är svårt att förklara för dig     
  exakt hur vi jobbar här i Vår lilla stad, och varför handlarna här sagt att      
  de inte är intresserade av några digitala kund vårdsregister eller mojänger 
  – du förstår, de vet vem kunden är! De till och med oftast känner varandra 
  personligen. De vet vad en jobbar med, var - ungefär i alla fall – en bor 
  och vad vi kunder oftast brukar tycka om och vilja ha.

- Det låter ju jättebra! säger den duktige säljaren bekräftande, men med den här ”taggen”, som han kallade  
 den, så kan man även hitta på erbjudanden tillsammans och…

- Jag förstår, skyndade jag mig innan han skulle hinna för långt för att räddas in igen: men vår handel gör  
 så redan, fast inte i digital form – mer tvärtom, faktiskt. Alla har sin egen berättelse om varför man star 
 tade sitt företag en gång i tiden, vi har tryckt upp gemensamma presentkort som gäller i alla butikerna och  
 tillsammans har handlarna skapat ett helt otroligt häfte med kuponger på olika erbjudanden och rabatter  
 som bara gäller i Vår lilla stad och som säljs av våra egna idrottsföreningar och även av handlarna som vill  
 stötta dem även med försäljningen. 

Jag ångar på medan jag ändå har ordet:

- När du kommer åkande in till något av våra centrum möts du av infartstavlor där du kan se bilder och  
 citat från våra handlare – vår kommun presenterar sina centrum med att berätta om dem! – och i vår   
 kommuns sommarnummer för turister finns de med, och på besökskartan!

Nu blev det lite tyst i telefonluren. 

- Men hur gör man reklam för just sig..? undrade den tappre och trevlige säljaren så.

och den makalösa manicken

VÅR        STAD

Om att man kan göra saker tillsammans

Handeln på kartan - Jag har varit så gott som i alla möjliga småstäder över vårt avlånga land, och aldrig någonsin har jag hört  
 talas om något liknande! Det enda man hör är hur centrumen dör ut och att kunderna sviker, kommuner  
 står handfallna och alla pekar på varandra, och så säger man till slut att det är kundernas fel. 
 Ni låter ju som att ni hittat Framtiden!

- Japp, för våra invånare är vår framtid och utan handel inga invånare, säger jag ödmjukt då.

Det här går i och för sig att byta ut mot både t ex skola och näringsliv, för så är det ju, i Vår lilla stad; 
allt hänger ihop och

allt är nära.

- Handlarna har en egen tidning, ”Framme i Vår lilla stad”, där vi berättar om saker som händer inom olika 
  områden som invånarna bryr sig om, som bostäder, arbete och föreningsliv, och där sätter de själva in annonser    
  istället för att köpa dyr annonsplats i tidningar i andra kommuner och städer. Och förutom den tidningen så   
  har Vår lilla stad en egen sida på facebook där man pratar med sina kunder om allt, det kan vara kundkvällar men   
  också om någon idé som man kan utveckla på vårt bibliotek eller att vi gör en fest tillsammans med tekniska  
  kontoret när en del av en gata är färdigrenoverad.

- Men…hur kom ni på det här?
- Jo, det var så mycket trafik till våra grannkommuner som har mycket stora handelscentrum, och så nät 
 handeln också, och förutom det så var man lite ogina sinsemellan de båda centrum som vi har i vår kommun,  
 så då bestämde vi för att bygga ihop oss och bli något som de större infartscentrumen inte kan erbjuda:  
 småstadsliv. Värme, trygga köp, igenkänning och tillit… 
- Och det går bra, må du tro, fortsätter jag; till exempel var det en kund som ringde till en av våra butiker  
 och frågade efter en specifik byxa och när hon sa att hon hade den och i rätt storlek så sa kunden:
- Jag är inne i stan och har provat den här, ment lägg undan den åt mig så kommer jag och handlar den av  
 dig istället! 

Jag tror att vi invånare här börjar förstå vikten av att faktiskt vara köptrogna, 
för att våra centrum ska kunna fortsätta leva, avslutar jag min predikan.

Handeln berättar

Litenheten har betydelse

Och då säger säljaren:

16.



De ringer från kommunväxeln och berättar att någon sökt den ansvariga 
för handeln i vår kommun; tyvärr hade han inte lämnat något nummer. 
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  de inte är intresserade av några digitala kund vårdsregister eller mojänger 
  – du förstår, de vet vem kunden är! De till och med oftast känner varandra 
  personligen. De vet vad en jobbar med, var - ungefär i alla fall – en bor 
  och vad vi kunder oftast brukar tycka om och vilja ha.

- Det låter ju jättebra! säger den duktige säljaren bekräftande, men med den här ”taggen”, som han kallade  
 den, så kan man även hitta på erbjudanden tillsammans och…

- Jag förstår, skyndade jag mig innan han skulle hinna för långt för att räddas in igen: men vår handel gör  
 så redan, fast inte i digital form – mer tvärtom, faktiskt. Alla har sin egen berättelse om varför man star 
 tade sitt företag en gång i tiden, vi har tryckt upp gemensamma presentkort som gäller i alla butikerna och  
 tillsammans har handlarna skapat ett helt otroligt häfte med kuponger på olika erbjudanden och rabatter  
 som bara gäller i Vår lilla stad och som säljs av våra egna idrottsföreningar och även av handlarna som vill  
 stötta dem även med försäljningen. 

Jag ångar på medan jag ändå har ordet:

- När du kommer åkande in till något av våra centrum möts du av infartstavlor där du kan se bilder och  
 citat från våra handlare – vår kommun presenterar sina centrum med att berätta om dem! – och i vår   
 kommuns sommarnummer för turister finns de med, och på besökskartan!

Nu blev det lite tyst i telefonluren. 

- Men hur gör man reklam för just sig..? undrade den tappre och trevlige säljaren så.

och den makalösa manicken

VÅR        STAD

Om att man kan göra saker tillsammans
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  också om någon idé som man kan utveckla på vårt bibliotek eller att vi gör en fest tillsammans med tekniska  
  kontoret när en del av en gata är färdigrenoverad.

- Men…hur kom ni på det här?
- Jo, det var så mycket trafik till våra grannkommuner som har mycket stora handelscentrum, och så nät 
 handeln också, och förutom det så var man lite ogina sinsemellan de båda centrum som vi har i vår kommun,  
 så då bestämde vi för att bygga ihop oss och bli något som de större infartscentrumen inte kan erbjuda:  
 småstadsliv. Värme, trygga köp, igenkänning och tillit… 
- Och det går bra, må du tro, fortsätter jag; till exempel var det en kund som ringde till en av våra butiker  
 och frågade efter en specifik byxa och när hon sa att hon hade den och i rätt storlek så sa kunden:
- Jag är inne i stan och har provat den här, ment lägg undan den åt mig så kommer jag och handlar den av  
 dig istället! 

Jag tror att vi invånare här börjar förstå vikten av att faktiskt vara köptrogna, 
för att våra centrum ska kunna fortsätta leva, avslutar jag min predikan.

Handeln berättar

Litenheten har betydelse

Och då säger säljaren:
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God Jul
i vår lilla stad
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Alla dagar

6-23

Vaggeryd
Annonsen gäller t om söndag 27/11 2016. Reservation för slutförsäljning.

ÄDELOST
Kavli. I tub. 175 g. Jfr-pris 142:86/kg.

APELSINER
Spanien.  Klass 1.  

PEPPARKAKOR
Coop. 300 g. Jfr-pris 33:33/kg.

ÄNTLIGEN 
ADVENT.

Välkommen in till din egen butik. Vi erbjuder alltid god mat till både vardag 
och fest, och just nu hittar du allt du behöver för att fira en härlig första 
advent. Är du dessutom medlem har vi ett helt fantastiskt erbjudande 
till dig just nu, och är du inte medlem så ordnar vi det smidigt.
Välkommen in till oss! 

Vi ses i butiken, hälsningar Malin med personal

25k/st

KANONPRIS

10k/st

NÄR DU HANDLAR ANDRA VAROR FÖR 300:- FÅR DU KÖPA EN PAKET 
VISPGRÄDDE Coop. 36%. 5 dl. Jfr-pris 2:-/liter.

1k
Medlemspris

Det lönar sig att vara medlem:

KANONPRIS

12)=/kg
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VARA HANDLARE



A2 Strömslunds Snickerifabrik AB
Affärsaktiebolaget Morlida
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
byggnadsföreningen ”framåt” folkets hus ek. 
förening
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
Expert Nordic Logistic 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
Jennys Inredning
Jonssons Konditori
Jordbruket
JSS Verktyg AB
Jul & Ljus Butik Café
Järnvägshotellet
Kimmehed AB, Thomas
Kinnarps AB
Koola Kidz
Landmann Skandinavia AB
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
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
Skilltryck
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
Zenergy AB
Ålaryds Träindustri AB

VAGGERYD NÄRINGSLIVSRÅD 
PRESENTERAR STOLT VÅRA MEDLEMMARVARA HANDLARE



Priserna gäller vecka 47 t o m 27/11-16. 

Gurka  ICA. Spanien. 280-350 g.  
Klass 1.Jfr pris 14:39-17:86/kg.

 Pepparkakor  
 Annas.   300 g.     Jfr pris 33:33/kg.   
Max 2 köp/hushåll.  

Hela familjens 
helgdryck sedan 1910!

Julskinka  Ursprung Sverige. JM:s Chark. 
    Djupfryst. Jfr pris 39:90/kg.   
Max 1 köp/hushåll.  

Du sparar 6:90–8:90 kr!

Du sparar 4:00 kr!

minst 25% rabatt
superklipp

E� a & ICA-Jocke, din handlare

Emma

Tobbe

 Apelsin   Sydarmerika/
Spanien.       Jfr pris 10:00/kg.    
Max 5 kg/hushåll.  

Handla andra varor för 

minst  388  kr så får du köpa…

 Flytande 
Smör & Rapsolja   
Arla.   500 ml.   Gäller ej 
oliv.   Jfr pris 20:00/liter.    
Max 1 köp/hushåll.  
Gäller ej spel, tobak, lotter 
och receptfria varor.

 Blandfärs   Ursprung Sverige.   
Ca 1,2 kg.   Mald i butik.   Jfr pris 49:00/kg.    
Max 2 köp/hushåll.  

   10k   
 /st 

10k10k
 Vispgrädde  
 ICA.       Jfr pris 20:00/liter.    
Max 1 köp/hushåll.  

Mingel och mys i advent!

sedan 1910!

 
Minst 

25% 
rabatt

 +pant 

superklipp

 2  
för

Minst 
25% 

rabatt
 +pant 
   15k   

   49  90 
 /kg 

4990    39  90 
 /kg 

3990
 Blandfärs   Ursprung Sverige.   Storpack.   
Max 22% fetthalt. Av nöt 50%, gris 50%. 
  Jfr pris 39:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  E� a & ICA-Jocke, din handlare

Jocke

�Vi  te du a�  
vi maler vår egen 

blandfärs i butiken?
/ To� e

Mald i butik!
↲

Begränsat parti!
�↳

Handla andra varor för 

minst  388  kr så får du köpa…

Smör & Rapsolja

oliv.   Jfr pris 20:00/liter.    oliv.   Jfr pris 20:00/liter.    oliv.   Jfr pris 20:00/liter.  

minst  388  kr så får du köpa…

   10k   
 /st 

10k10k

Max 2 köp/hushåll.  

Begränsat parti!

5k    
 /st 
5k5k

Du sparar 6:90 kr!

Du sparar 13:90 kr!

 Julmust   Apotekarnes.   140 cl.    
 Jfr pris 5:36/liter + pant 4 kr.   
Max 1 köp/hushåll.  

Du sparar 10:80 kr!

Du sparar 20:00 kr/kg!Du sparar 10:00 kr/kg!

Du sparar 6:90–8:90 kr!Du sparar 6:90–8:90 kr!

   10k   
 /st 

10k10k

↳↳

3 9  90 
 /kg 
990   10k   

 /kg 
10k10k

Du sparar 11:90 kr/kg!
Handla andra varor för 

minst  200  kr så får du köpa…

Vaggeryd
Alla dagar 7–22

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


