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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

info@infobyran.xyz www.infobyran.xyz

Småstadskärlek

Hon finns snart sagt i alla småstäder i hela landet, och ibland är hon en han och
ibland är hon faktiskt flera stycken. Jag pratar om den där kraften, energin, den
där som verkar ha 40-timmarsdygn men som ändå alltid ler när man möts på
gatan, så där som man gör i den lilla staden.
Ni vet, de där som engagerar sig
men utan att göra det till något kors
de bär, mer tvärtom. De där som
aldrig verkar tycka att något är
svårt, eller tungt. De där som inte
kan låta bli att hjälpa till när de ser
något som behövs göras, och inte
tvekar en sekund att sträcka upp
handen och säga ”Gör det där,
ja’!” De där som struntar i vad folk
tycker eller om någon tror att hon
tycker att hon är nåt, eller något
annat av allt det där som faktiskt
hindrar oss från att göra det där
man inte kan göra i storstaden, för:
Här kan vi göra grejer tack vare vår
närhet till varandra.

Vi kan sträcka ut handen och nå
varandra här i småstaden. Vi vet
vilka vi är, vi vet vad vi heter, väldigt lätt kan vi hitta telefonnumret
och be varandra om hjälp när vi
känner att vi själva inte riktigt når dit
vi behöver. Ni vet, allt det där som
skrämmer människor som på fullt
allvar tror att man inte kan bo och
jobba/verka i samma lilla stad.
Men – för det finns alltid ett sånt –
det finns ett absolut och ofrånkomligt
måste, även om det i det här fallet är
hur enkelt som helst att genomföra.
För det absolut enda vi behöver
göra för att slå både oss själva och
storstaden med häpnad är, att tro

varandra om gott. Att vi vill få göra
det bästa för dem vi arbetar, att vi
vill göra bra ifrån oss, att vi vill göra
rätt för oss, att vi inte vill lura någon,
ta något från någon eller något
annat som bara…tröttar ut en; eller
oss alla, mer korrekt.
För den verkliga Småstadshjälten
letar varken bråk eller problem
- Småstadshjälten letar efter lösningarna på dem; småstadshjälten
vågar, vill och samverkar; småstadshjälten lyssnar, lyfter och
hjälper sina medmänniskor.
Och det, mina vänner, det är småstadskärlek på riktigt, det!

HUNDKO

OMFORT
Hundens bäste vän

Jag har alltid levt med en hund i familjen; jag har nog
haft hund sedan innan jag föddes, tror jag. Idag lever
jag med egen familj, men fortfarande med en lika självklar relation till hunden som fullvärdig medlem i vår
familj. Hos oss lever vi i skog och mark tillsammans.
Min dotter är idag fem år, men jag är helt säker på att
hon kommer att ta jägarexamen så fort hon får lov.
Jag tror, på fullt allvar, att om jag skulle komma hem
från skogen utan hunden, ja då kunde jag nog lika gärna strunta i att komma hem själv!
Min affärsresa började med att jag upptäckte behovet
av hundburar till bilarna efter att det infördes förbud
mot att köra med en icke fastsatt hund i bilen. Jag hade

gjort en åt oss själva redan för länge sedan, men nu
kom allt fler och ville att jag skulle göra åt dem med.

Och vartefter jag blev etablerad med den kunskapen,
kom frågor efter fler kringprodukter till hundar. Därför
känns det bara helt logiskt att nu ta steget fullt ut och
faktiskt öppna en egen butik, framme i Vår lilla stad.
Här kommer jag att kunna erbjuda allt från de allra
vanligaste förbrukningsprodukterna som mat t ex, till
mer speciellt framtagna produkter för jägare, vad just de
och deras hundar behöver.
Bara så att de, och du, kan ägna er åt att vara hundens
allra bästa vän i lugn och ro.

Planer för framtiden
En kommunal organisation består av två sorters folk: de som
blir valda av oss invånare – politikerna - och de som är anställda - tjänstemännen. Sedan finns de på olika nivåer och i olika
nämnder och utskott, men idén är att de här två grupperna ska
jobba ihop för att utveckla samhället utifrån vad man vill med
det politiskt, och på det bästa sättet (hur) utifrån vad våra invånare är bäst betjänta av det, utav de anställda tjänstemännen.

Typiskt småländskt

Naturliga Sävsjö

Så gör man t ex i Vaggeryds kommuns s k plankommitté – gruppen som har till uppdrag att tänka till
inför framtiden. Som den typiskt småländska kommun vi är, blir det inga långväga resor till Kina direkt,
mer…nästgårds. För så är det: bra idéer kan finnas på
alldeles väldigt nära håll. Är vi riktigt uppmärksamma
hittar vi många utav dem här hemma i verksamheterna
hos oss, men just den här dagen var vi speciellt intresserade av hur man jobbat med förskolor, lekparker och
bostäder i grannkommunerna Sävsjö och Nässjö.

Ingvar tog emot oss i Sävsjö och berättade hur de arbetat med att ta vara på de gamla miljöerna kring sanatoriet. Det var när järnvägen var ny och tbc vandrade
som värst mellan människorna i storstäderna, som Sävsjö var platsen man åkte till. Efter en lite vinglig färd
med försäljningar till ägare utanför kommunen, har
man idag skapat ett minst lika vilofyllt rum för människorna i Sävsjö idag. Där det saknades en vattenspegel,
grävde man helt enkelt fram en. Små vattentrappor
porlar rogivande och växterna som omgärdar oss ser ut
som om de vuxit upp där alldeles själva. Det är nästan
svårt att ge sig iväg vidare på vår blixtstudieresa.

Miljövänligt trångt

Så tidigt en brittsommarmorgon i september samlades
vi och trängde ihop oss rejält för att i miljövänligheten
och samåkningens namn, fylla bilarna ordentligt. Min
sätesgranne svor på att det var bältet han letade efter;
jag å andra sidan tänkte mer att det var omfånget på
min akter som var problemet. Det slutade med att jag
själv råkade knäppa upp bältet för sätesgrannen på
andra sidan om mig. När det dramat var över fick vi
en fantastisk morgontur genom ett världsunikt vackert landskap med betande kossor och idyller som fått
ögonen på självaste Astrid att tåras.

6. Bo

Flyttkedjor knuffas igång i Nässjö

Tid är pengar

Idag är det bostadsbrist nästan överallt i Sverige, även
så i tätorten Nässjö. Men där har en privat aktör valt
att satsa och sätta igång bygget av kedjehus i bostadsrättsform. Pålsons bygg berättar om hur ekonomiskt
man tänkt i utförandet, och vilka kostnader man valt
att investera i med hänvisning till vad marknaden idag
vill ha. Och så kommer det sig att de till synes ganska
små husen rymmer både smarta planlösningar och rätt
moderna detaljer för ögat.

Så var det till att hoppa in i bilarna igen, för nu var det
dags att klämma in en miljökonferens i Jönköping. Effektiviteten kan man inte klaga på i det här gänget, för
när plankommittén kom fram till Spira, hade klockan
ännu inte hunnit slå lunchdags. Det ni!
Det är samhällsutveckling på småländska, det.

Äntligen Tor!
Vi håller äntligen på att sanera kv. Tor. Om detaljplanen vinner
laga kraft kan vi påbörja vår byggnation nästa vår.
Det handlar om totalt sex punkthus på 6-8 våningar som kommer
att byggas etappvis. Husen kommer att vara lite olika sinsemellan,
men ändå bära ett gemensamt tema så att intrycket av området
blir ett. Arbetsnamnet är Tors Trädgård så vi vill att det yttre ska bli
lite extra fint.
Det blir hyresrätter och en tvåa kommer att kosta ca 9.000 kr i
månaden och en fyra ca 11.000 kr i månaden som kostnadsläget
ser ut idag, men det är inget löfte utan ett riktpris som intresserade
kan ha att funder över.
Vad tycker du att husen och området ska innehålla? Gemensamma ytor, yttre miljö, lägenhetstyper, innehåll både inne och ute
- vad ska vi speciellt tänka på? Utseende på hus, service? Ordet
är fritt!
Skulle du vilja flytta in eller är intresserad av ytterligare information kan du lämna namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss när
vi har mera information att ge.
Dina åsikter kan du maila till vsbo@vaggeryd.se eller skriva ner
och lämna in på vårt kontor i Vaggeryd.
Hälsningar

Det var sent på hösten år 1894. Järnvägen öppnade trafik till
Vaggeryd och samhället började expandera. Det hela ledde
till en utveckling inom industrin, ”av en sällan skådat art”.
När så välståndet gav 8 timmars arbetsdag fick människor
plötsligt tid för återhämtning och vila, också i att göra saker
tillsammans med andra människor. Föreningar föddes och
med dem kom samtalen och strävandet efter meningsfullhet
och samhällsförbättring. Vid den här tiden fanns inga lokaler
för dessa den nya tidens behov.
Föreningen Framåt bildades i Vaggeryd 1916 och åtminstone
ett av skälen till att man gjorde det, var att man ville bygga
en offentlig samlingslokal för invånarna. I början på 20-talet
kom de mer precisa ritningarna på tomt och fastighet. Man
siktade högt redan från början: en lokal för 400 sittplatser
och en mindre för 125. Kök, vaktmästarbostad, uthus och
annat ritades också in i anbudsförfarandet, som byggmästare Oscar Johansson vann och uppdrogs den 2a mars 1923.
Redan i slutet av samma år stod Föreningshuset klart och
fick starta sin funktion som biograf, då målarmästare Axelius
Abrahamsson beviljades tillstånd att anordna Bioföreställningar två kvällar i veckan.
Än idag kan vi lyckliga småstadsinvånare i vår kommun, gå
på bio hemma. Filmerna är alltid de senaste men noga utvalda, det är aldrig kö till biljetterna och parkeringen rymmer.
Dessutom är den gratis.
Gå på bio hemma! Du är en av lyllosarna som kan det.
8. Leva

VÅR LILLA STAD BEMANNAS
PRAO utan kostnad
Från och med första september i år startar Martina Ojala, för många av
oss synsvaga kommuninvånare ett välbekant ansikte från A-optik, sitt
alldeles egna enmansbemanningsföretag.
Det kan bli en stor hjälp för oss mindre handlare, säger Anna på Koola
Kidz och syftar inte på sin flugviktslängd, utan de i Vår lilla stad som
inte har någon/så många, anställda i sin verksamhet.
Martina är väldigt bekant med våra olika butiker och kommer nog inte
att ha några större problem att hoppa in för någon av oss, säger Anna.
PRAO
Jag tycker det ska bli jätteroligt, hälsar Martina, även om jag verkligen
älskar mitt jobb i en glasögonaffär och förmodligen kommer att ha
svårt att låta bli att leta bågar åt människor även i framtiden, åtminstone i huvudet, säger hon och skrattar.
Men framförallt ska det bli roligt att lära sig en massa nya saker, säger
hon och berättar att hennes affärsidé bygger på att hon ska erbjuda sig
att på egen tid praktisera hos de olika verksamheterna för att på så sätt först lära sig om det företaget gör.
- En PRAO-elev, helt enkelt, avslutar Martina.
Ska nog gå in till chefen och berätta det. Tycker precis att vi behöver en PRAO-elev…

Det tog ett byte av arbetsplats innan jag upptäckte den
stora verksamheten på den pyttelilla ytan; men sen så.
För sedan dess har jag lagat cyklar, pumpat cyklar,
köpt glödlampor, tändstift, undersökt röjsågar, lärt
mig allt om 2-taktsbensin, köpt sprayfärger och konstaterat att om – OM! – jag skulle köpa en ny cykel
nästa gång istället för mitt eviga second hand-fyndande, så var det förvånansvärt liten skillnad mellan priset
på en märkescykel hos CC-Service och det som de
stora sportkedjorna erbjuder i TV-reklamen.
Och allt på plats här hemma, i Vår lilla stad!
Han blir lite generad över min hyllningssång, där jag
står vid disken och bränner av tusen frågor, blandat med
ett för honom jättejobbigt knäppande med min kamera.
- Men alltså, jag kan ju aldrig bli bäst på någonting; så
är det ju bara, säger han, Christer på CC-Service i Vaggeryd. Den dagen kommer ju aldrig att komma då jag
har precis allt hemma, utan att ibland behöva lägga en
beställning och kunden får vänta tills nästa dag. Men
min ambition är att jag ska ge så bra service, att det
blir värt den där extrastunden – gentemot att åka in till
Jönköping eller till Värnamo.
Kundattack
Vi avbryter oss en stund då det kommer in en kund och
behöver något som Christer genast plockar fram, fast
först efter att själv ha slagit upp i en katalog exakt vilket
alternativ det var som just den här kunden skulle ha.
Utsänd reporter attackerar genast oförberedd kund:

varför handla här, varifrån kom han och varför då?
Svaret blev - i tur och ordning: för att han upplevde att
man hade allt här, inflyttad till kommunen från Jönköping,
samt för att här fick man så mycket mera boende för pengarna och bara till priset ”att åka några kilometer extra”.
Dubbelt upp
Christer ler fortfarande, trots att jag nu inte bara plågar
honom utan även attackerar hans kunder. Och han ler
inte ensam, för i dagsläget har han gjort ett rekryteringsfynd och hittat en till Christer, bokstavligt talat.
- Japp, vi heter likadant och vi tycker nog lika mycket
om att arbeta med så många olika saker som man får
göra här, säger fyndet medan Christer den förste går
iväg för att leta efter mitt sadelöverdrag.
Småstadsklimat
Det blir en jättehärlig pratstund inne i den här för
småstaden så värdefulla multibutiken. Vi pratar om allt
från utveckling av just det här företaget, till den av hela
vår lilla stad. Och engagemanget går inte att ta miste
på; det är där hela tiden.
- Ja, jag gillar verkligen min småstad, erkänner han och
till slut kommer det: det kanske är det som är att vara
bäst – att vilja, att serva och ha lite av allt men bara
bra, och att finnas här, på hemmaplan?
Ja, Christer. För oss kunder är det så.
Och som kunden sa till Jörgen på El-Agenten: tack.
Tack för att du finns här.
11. Verka

En del är sådana, andra lever ihop med dem – på gott och ont - och ytterligare några av oss önskar bara att vi
vore det; ni vet, så där så man verkligen tycker om att städa bilen. Nej, inte den där swish, swosh in och ut ur
en automatisk biltvätt och med en polett till dammsugaren (som aldrig räcker till hela bilen!)-städningen.
Vi pratar om bilvård här, och – faktiskt – även miljövård.
- Det stämmer, säger Johan Sandahl, för idag får man helt enkelt inte längre tvätta bilen där hemma på garageuppfarten. Det kan ju låta kontrollhysteri, men i slutänden handlar det ju om vårt fina vatten och att det skall finnas
även till våra barn i framtiden. Min verksamhet är redan nu anpassad efter de krav som kommer om två år. Att inte
tänka på det redan när man bygger nu, vore dålig både ekonomi och marknadsföring.
Johan Sandahl är inte släkt med åkeri-Sandahls, men likväl är bilar även hans stora passion. Men mer kanske det
han kan få fram i design, färg och form, genom sitt hantverkskunnande, än att faktiskt frakta grejer i dem.
- Mm, och redan nu har kunder hittat hit som är ute efter precis just det. Till exempel har jag faktiskt haft en Tesla
här, säger han med en illa dold stolthet i ögonen.
En Tesla, för er som inte vet om det, är ett tekniskt mästerverk inom energi och prestanda och i dagsläget något
man väl får kalla en riktig dyrgrip.
Tillit
Och han har givetvis rätt till stoltheten: man lämnar inte en investering på omkring miljonen i händerna på vem
som helst. Men betyder det att man måste ha en värstingbil innan man kontaktar honom?
- Nej, såklart inte! skrattar Johan. Däremot ska man nog ha varit lite försiktig med sin ögonsten, för att man verkligen ska kunna få ut det mesta och bästa hos honom.

12. Motor

Granne med svarven
Johan har i likhet med många andra i de här trakterna, en självklar inställning till det här med egenföretagande.
Och ganska naturligt var det då, att han startade företaget tillsammans med sin sambo och arbetsgranne, Emma
Nord på Vaggeryds Svarv.
- Jag är hyresgäst till Vaggeryds Svarvs fastighets AB. Tillsammans har vi lyckats bygga den här hallen som är lite av
en dröm, både för mig som rekondare men också för kommunens miljö- och hälsa.
Passionister och hemtjänstare
- Jaa du, säger Johan och ler lite blygt inför frågan om vem hans kund är. Det skulle vara roligt att få ta hand om
hela verksamheter, som vår hemtjänst, t ex, säger han och får ett gammalt kommunhjärta att darra till lite extra.
- För tar man hand om bilarna håller de längre och blir då en betydligt bättre ekonomi i slutänden, säger han inför
den lite oväntade önskningen.
Men utöver företag är det nog också mest de här stora entusiasterna, passionisterna som verkligen gillar sina bilar,
som hör hemma här.

Hyra in sig
Och de är välkomna även att hyra in sig i den här miljömässigt
lagliga hallen, och dessutom använda de redskap och verktyg som
Johan har där. Rondeller och sådana där plattformsstegar som gör
att man till och med kan stå och tvätta taket på sin husbil – Johan har grejerna.
- Jadå, den funkar för båtar, husvagnar, lastbilar och arbetsmaskiner också för den delen, säger han och pekar på den jättestora
porten som ser ut att släppa in ett mindre eiffeltorn.
-Men cyklar då? tänker jag lite avundsjukt när jag trampar iväg
från det härliga mötet med ett av de senaste tillskotten i vår
kommuns flora av små företag.
Bestämmer mig för att ge min stålhäst en avspolning när jag
kommer hem ikväll.
På garageuppfarten, minsann.

Att åka efter
(med) häftet
Det börjar närma sig slutet av giltighetstiden på Vår
lilla stads-kuponghäfte som många unga i vårt föreningsliv och handlarna säljer tillsammans; ett häfte som
sprider sig som en liten gräsbrand och som tar sig mer
och mer, år från år, utan att man egentligen märker
det.
Och nu har begreppet ”åka efter häftet” myntats; det
är när man lägger upp en shoppingtur efter erbjudandena i häftet!
Ibland är det åt andra hållet också, för:
- Jag har faktiskt inte hittat någon som säljer det!
utbrister mannen i kassakön bakom mig, när han
upptäcker vad jag tjänade på ett köp.
Såklart att jag cyklade till hans arbetsplats och lämnade ett gäng häften i deras reception på en gång.
För så kan man också göra: välj en av våra föreningar och be att få häften och sälj åt dem där du jobbar!
Så kommer jag cyklande efter, med häften åt er.

HANDLA PÅ

15k

/st

FRUKOSTBRÖD
Coop. 560 g. Olika sorter. Jmf-pris 26:78/kg.

HEMMA-

PLAN.

Välkommen in till din egen butik. Vi erbjuder mat till både vardag och fest.
Varje vecka hittar du utvalda ekologiska varor till extra bra pris.
Givetvis har vi rykande färskt bröd varje dag . Och till alla barnfamiljer
- ni har väl gått med i Coop Babyklubb... :)
Vi ses i butiken, hälsningar Malin med personal

15k

15k

15k

/st

/st

/st

CHOKLADSÅS/KOLASÅS

MARÄNGTOPPAR

GLASS

Coop. 250 ml. Jmf-pris 60:-/l.

Coop. 120 g. Jmf-pris 125:-/kg.

Coop. 2 l. Olika smaker. Jmf-pris 7:50/l.

15k

3 FÖR

20k

15k

/st

/st

FALUKORV

PASTA

GRÄDDE

Coop. 800 g. Olika smaker. Jmf-pris 25:-/kg.

Coop. 500 g. Olika smaker. Jmf-pris10:-/kg.

Coop. 5 dl. Jmf-pris 30:-/l.

Alla dagar

15k

6-23

/st

OLIVER
Coop. 340 g. Med eller utan kärna.
Jmf-pris 44:18/kg.

Vaggeryd
Annonsen gäller t om söndag 30/10 2016. Reservation för slutförsäljning.
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VARA HANDLARE

VAGGERYD NÄRINGSLIVSRÅD
PRESENTERAR STOLT VÅRA MEDLEMMAR
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
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
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
Ålaryds Träindustri AB
Önneby Redovisning AB

Priserna gäller vecka 43 t o m 30/10-16.

superklipp

2990

Vaggeryd

/kg

Alla dagar 7–22

Minst

25%
rabatt

Du sparar 20:00 kr/kg!

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

Helgskinka Nybergs Deli. Ursprung Sverige. Ca 2 kg. Färdigkokt.
Jfr pris 29:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

15k
/st

Du sparar 3:90 kr!

Handla andra varor för
köpa…
minst 288 kr så får du

Du sparar 18:90 kr!

Kycklingfilé ICA Basic. 900 g.

Jfr pris 27.77/kg. Max 1 köp/hushåll.

Skogaholmslimpa Skogaholm.

25k

Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

775 g. Jfr pris 19:35/kg.

/st

2 för

10k

10k

/st

/st

Du sparar 13:80 kr!

Du sparar 3:90 kr!

Pommes frites, strips
Felix. 900 g. Djupfryst. Jfr pris 11:11/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Vera

Jocke

10k

Bacon Scan. 140 g.
Skivat. Jfr pris 35:71/kg.
Max 1 köp/hushåll.

/st

Du sparar 6:90 kr!

Rapsolja

Vera & ICA-Jocke, din handlare

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

superklipp minst 25% rabatt

5k
/st

Du sparar 7:90 kr!

Nyskördade morötter
i påse ICA. Sverige. 1 kg. Klass 1.
Jfr pris 5:00/kg.

5k
/st

Du sparar 4:40 kr!

Crème fraiche ICA. 2 dl.
15/34%. Gäller ej smaksatt och ekologisk.
Jfr pris 25:00/liter. Max 2 köp/hushåll.

