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..
Valkommen in till oss pa sondag!
..
..
Vi bjuder pa glogg & harlig
inspiration.
..
oppet 1:a advent: 14-18.

Följ oss på

Hos oss hittar ni

JULKLAPPARNA
i vår lilla stad
kommer ut 11 gånger per år i Vaggeryds kommun
med närliggande område - ca 10 000 ex.
0393-318 90

Nästa tidning kommer ut v.51, 2015. Manusstopp 3 dec.

Välkommen in och inspireras!
Kram Caroline, Paula & Emelie

Tidningen produceras av Rita Reklam AB
0370-98 111, rita.reklam@telia.com
för Handelsutskottet i vår lilla stad.

Intresserad av att annonsera: Kontakta Rita Reklam

Varm & Skön

Framme.nu ligger ute på nätet
i samarbete med vaggerydstorget.se

om fötterna med tofﬂor från Shepherd
Psst... Perfekt julklapp till frusna fötter

Redaktion

Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se

Förstasida

CITY SKOR

På bilden: Sonarps Interiör
Foto: Infobyrån

Viktoriagatan 7, Vaggeryd.
Tel 0393-69 90 09

Om vår lilla stad
”Vår lilla stad” har jobbats fram gemensamt av
lokala butiksnäringen i ett utvecklingsprojekt.
Tillsammans gör vi skillnad i Vaggeryds kommun.

Julen närmar sig!

JULKLAPPARNA KÖPER NI PÅ
HÅRATELJEN I VAGGERYD!

Kika in till oss under
JULMARKNADEN 6 dec
för mängder av julklappstips

Julklappstips!
Tel: 0393-101 02
Östergatan 6, Vaggeryd.

Fina
Presentförpackningar
Exv.

fr.

139:Spa-paket 35-69:Makeup väska 259:Parfym

fr.

Hårfön 1500W
Nu

Mån - fre 10.00-18.00

www.wahlbergsur.se

(Lunch 12.30-13.30)

Lör 10.00-13.00

Vi bjuder på BullGuard internet-security
vid köp av dator med installation.
Köp dator och så får du köpa Bullguard
Internet-security för 200:Vid köp av annat datortillbehör, får ni köpa
BullGuard Internet-security för 300:Vid bara köp av BullGuard Internet-security
kostar programmet 599:- för 3 datorer i 1 år.

299:(op 675:-)

(Begr. antal)

inkl make

(Gäller t o m 31 dec)

Håll utkik på vår Facebook och hemsida
framöver, för under december
månad börjar vi med nya behandlingar

Välkomna in!

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.

Ring oss för en snabb och personlig service!

/Marie, Ilijana
och Anamarija

Öppettider: Måndag - fredag 9-18
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Kom och kolla våra datorer och tillbehör!
2015

Vaggeryd Tel 0393-162 33

Tel. 0393-61 50 52 (butik Vaggeryd),
0393-61 50 51 (Fred)

Stationsgatan 6,
Vaggeryd.

info@edqvistit.se
www.edqvistit.se

UPPLEV
&
SE i
26/11

28/11

lilla

La Paloma
Tage är 84 år gammal och bor på
ett äldreboende. En dag bryts det
invanda vardagsmönstret när han
inte längre väcks av Eva Britt, utan
Yasmina. Hon står där, insvept i
sjal och ögonblickligen inlindad i Tages främlingsfientlighet.
För mer biljettinformation besök skillingaryd.riksteatern.se

Hantverksdag i Kvarnen Hagafors
Lördagen den 28 nov kl 10-18
är det dags för den årligen återkommande hantverksdagen i
Kvarnen Hagafors.
Försäljning av många olika sorters
hantverk. Servering med kakor,
bullar, glögg och pepparkaka.
Lotteri och Bokloppis. Välkomna! (Skyltat från Svenarum.)

29/11

Julskyltning i Skillingaryd

29/11

Julskyltning i Vaggeryd

Julskyltning i Skillingaryd. Öppet i butikerna 14-18.
För vidare program se sid 6.
Välkomna!

Julskyltning i Vaggeryd. Öppet i butikerna 14-18.
Gemensam avtäckning av butikernas
julskyltning sker kl.14.00
För vidare program se sid 6.
Välkomna!

För att se många fler Guldkorn rekommenderar vi varmt
ett besök på www.vaggeryd.se eller ring 0370 - 67 80 00

Välkommen till vår lilla stad Joakim!
Efter en lång och noggrann process är det klart!
Välkommen säger vi till Joakim Sörås (f.n. stf ICA Handlare
ICA Kvantum Sickla) Datum för skiftet blir den 1 dec 2015.
”Jag heter Joakim Sörås och har från 1
december haft förmånen att få bli din
ICA Handlare på ICA Supermarket i
Vaggeryd. Jag vill först och främst
säga att jag är så otroligt glad över den
värmen och positiva känslan som ﬁnns
i Vaggeryd vilket gör att jag verkligen
ser fram emot att gå till jobbet!!”

MISSA INTE!
Nyﬁken på två ”nya” butikschefer och
en ”gammal”! (ICA och COOP). På scen
under Julskyltningen i Vaggeryd kl 14.30.

Gislaved
Ljungby
Vaggeryd
Köpmangatan 10 Kungsgatan 4D Viktoriagatan 5
0371-51 19 30
0372-62 222 0393-12 555
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DESIGN FRÅN
BARNSBEN
Pappa var en otroligt duktig säljare; mamma
en väldigt stilsäker och kvalitetskunnig
möbelmänniska. Min ambition är att få ihop
det arvet med det nya som jag och min fru
Malin brinner för och har kommit att bli
förknippade med. Det handlar både om ett
väldigt långsiktigt sätt att se på kvalitet och på
vilket sätt det bidrar till en bättre miljö i
framtiden, men också om att få bygga vårt
varumärke utifrån de där relationerna vi
brukar få tillsammans med våra kunder: de
långvariga.
Det är inte bara för att vi tycker om människor
och för att livet blir roligare så; det är också det
som gör skillnaden mellan oss och våra
konkurrenter på marknaden.
I år tar vi till exempel och byter möbler hos en
av våra kunder; möbler som min pappa
levererade till dem för över trettio år sedan.
För med god kvalitet är det så att inte ens trettio
år förbrukar en bra möbel. Ofta tar vi hand
om, byter klädsel och hittar nya användningsområden antingen hos kunden själv eller hos
en ny kund till en begagnad, ﬁn möbel.
Vi är petiga när vi väljer vårt sortiment. Man
har råd att vara det när man bara arbetar med
tillverkare som man känner sig trygg med. Det
är som att man kan ta ut svängarna ännu mer
då och låta kreativitet och leklust få stort
utrymme, när man kan vara trygg i kvaliteten.
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Jag tror att det är det som gör att våra
företagskunder blir just det; hos oss hittar de
mycket som de till och med skulle kunna tänka
sig att ha hemma, och då blir det självklart att
också föreslå det på jobbet.

nära för dig med. Och helst utan att försvinna
från vårt familjeliv med barnen och kvällar och
helger. Så att de också kan få färg, form och
företagande, med sig sedan barnsben.
Joppe, Sonarps Interiör

Vi är rätt dåliga på att marknadsföra oss. Det
låter kanske hemskt, men det känns inte riktigt
som vi behöver det heller. Vi jobbar så mycket
med att bygga relationer med väldigt mycket
lyhördhet och omtanke i. Det blir personliga
rekommendationer, och det är det som bygger
de mest långvariga samarbetena: likasinnade
berättar för varandra och vi når just de kunder
som vi skall nå.
I framtiden funderar vi mycket på hur vi ska
kunna ta hand om privatkunden lika ﬁnt som
vi månar om henne som
företagare. Vi får mycket
inspiration från sådant som
händer på kontinenten och
kanske kommer vi att försöka skapa s.k. pop-upbutiker tillsammans med
andra med samma kvalitetstänk som vi, även med andra
typer av produkter än våra.
För precis som vi nästan till
hundra procent arbetar med
producenter inom fyra mils
avstånd, så vill vi ju ﬁnnas

En berättelse från:

lilla

Hjälp oss tömma lagret inför inventeringen!

Selma- OUTLET

VI FIRAR ATT
JULEN NÄRMAR
SIG OCH FYLLER
UPP MED MYSIGA
JULSAKER

Fredag 27 nov kl 10-16

25kr OTROLIGA 50kr
Kläder till

75kr

fyndpriser!

100kr

Outleten sker i
f.d. Gretas lokaler
Gilla Selma och ta del av
erbjudanden och nyheter

facebook.com/SelmaVaggeryd

/Ulrika med personal

0393-77 39
39 15
0393-77

”Mode för kvinnor”
PÅ MARMOLEUM
CLICK FRÅN FORBO
Gäller t o m 4/12

Ska du ge bort pengar i julklapp?
Skicka pengarna med Swish eller ge
bort bankens gåvokort.

PÅ KAKEL & KLINKER
FRÅN GOLVABIA

Gäller t o m 4/12

För mer information kom in på
kontoret i Vaggeryd eller Skillingaryd
så hjälper vi dig.

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Stort tryck på
Villamarknaden i
Vaggeryds Kommun!
Vi har många
köpklara kunder
som söker bostad!
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Välkomna in!

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

Salongen för hela familjen!
j!
Kampan

Dam/Herr/Barn/Brud/Fest
JUST

NU!
CARE & STYLE
LITERPAKET SCHAMPO

maria nila

+BALSAM

599 KR

www.fastighetsbyran.se/vaggeryd
Bodil Mattsson,
Ring mig på 070-511 57 66 eller till växeln 0370-157 70.

Öppettider:
Mån-fre 9.30-18.00
Lör 9.00-13.00

Öronhåltagning
Varmt välkomna!

BERGQVIST
HÅRATELJÈ
Drop in i mån av tid

Centrumplan 2 A Skillingaryd Tel: 0370-702 52
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PÅ TORGET I SKILLINGARYD
1:a Advent 29 november 2015 14.00-18.00
butikerna har öppet samma tid
14.00 Marknaden öppnar
14.15 Pengarna tillbaka
15.00 Lions skolstipendier
16.00 Luciaframträdande

17.05 Lions Färgfemma
17.50 Pengarna tillbaka
Godispåsar till barnen efter utlottning
av Pengarna tillbaka

Skinkdragning 14.30, 15.00, 15.30, 16.30 och 17.00
Elever ur Kulturskolan uppträder på Röda Korset och Jonssons Konditori.
Korv-, varu- och julgodistombola, chokladhjul, skdamm och korvgrillning. Insamling av begagnade glasögon
och barnkläder. Julgransförsäljning. Andra föreningar och företag visar upp sig. Tomten tar emot önskelistor 16.00-18.00

I VAGGERYD ”FRAMME”
2:a Advent 6 december 2015 14.00-18.00
butikerna har öppet samma tid
14.00 Marknaden öppnar
14.15 Pengarna tillbaka
14.30 Ny ken på två nya
butikschefer och en
gammal (ICA och COOP)
15.00 Lions skolstipendier

16.00 Luciaframträdande
17.05 Lions Färgfemma
17.30 Ulrika Nero uppträder
17.50 Pengarna tillbaka
Godispåsar till barnen efter
utlottning av Pengarna tillbaka

Skinkdragning 14.30, 15.00, 15.30, 17.00 och 18.00
Frågetävlingen Svinet kl 15.15-16.00. Prisutdelning kl 16.30
Elever ur Kulturskolan uppträder i Magnisa stuga och på Ritz. Fiskdamm för barnen. Lekar i barnhörnan,
Tomten besöker VsBO 14.30-16.00 och tar emot barnens önskelistor.
Varu-, korv- och julgodistombola, chokladhjul och korvgrillning. Insamling av
begagnade glasögon och barnkläder. Julgransförsäljning.
Andra föreningar och företag visar upp sig. Magnisas stuga är öppen.

Mer information och tävlingar se följande sida

VÄLKOMNA!
Skillingaryd-Vaggeryd Lions Club, Handelsutskottet, Fenix,
Kulturskolan, Kultur och Fritid i Vaggeryds Kommun
SKILLINGARYD-VAGGERYD LIONS CLUB
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Salongen

Kom och fira med oss!

0393 - 122 10

tel:
För Nagelvård

1-års jubileum på Julskyltningen i Skillingaryd
Öppet 14-18!

Tävling med fina priser
bl a presentkort

tel:

Hårvård
Klipp herr

Välkomna!

Fina erbjudanden på produkter

Klipp dam

Överraskningar till barnen...
...kanske till och med tomten kommer

Permanent

www.studiomnails.hemsida24.se

&

från

270 kr
320 kr
670 kr

Exklusiv nagelvård
Nagelförlängning
Påfyllning

från
från

450 kr
350 kr

(Hårborttagning med både tråd och vaxning)

Varmt Välkomna!

Studio M Nails

Vi bjuder på Julfika!

Specialpris för
pensionärer

0700-29 99 21

Skolgatan 3, Skillingaryd, Tel: 0370-70101

30% rabatt
på alla

Jackor
dam och herr
(Gäller hela vecka 48)

Varmt Välkomna!
/Kerstin & Lotta

0370-701 21

Vinnare tävling oktober:
Ann-Chatrin Svensson, Taberg; Ingrid Hultsjö, Taberg;
Brigitta Wallin, Hok; Ing-Marie Lund, Månsarp;
Annica Fransson, Vaggeryd

Rätt svar:
1. Fastighetsbyrån, 2. BBF, 3. A-optik,
4: Oscarssons, 5. Selma, 6. Hårataljen

PENGARNA TILLBAKA
TOTALT 5000 KR
Så här gör du i Skillingaryd:
Handla för minst 200 kr i någon av butikerna som är medlem
i Handelsutskottet i Skillingaryd under tiden 19 nov - 28 nov.

MISSA INTE!
Nyﬁken på två ”nya” butikschefer och
en ”gammal”! (ICA och COOP). På scen
under Julskyltningen i Vaggeryd kl 14.30.

Skriv ditt namn och tel.nr på baksidan av kvittot, texta
tydligt, och LÄGG KVITTOT I AVSEDD LÅDA PÅ SCENEN
vid Julmarknaden den 29 nov.
VINNARE
dras under Julmarknaden dels kl. 14.15 dels kl. 17.50
Vid varje tillfälle delas upp till 2500 kr ut. Maxvinst vid varje
dragningskvitto är 500 kr. För att ha en chans att vinna MÅSTE
du närvara vid dragningarna.

LYCKA TILL!
Kom i tid och observera att handlar
du i era butiker så ökar vinstchansen

Tomten
l
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ten vid Ju

ll tom
Lämnas ti

PENGARNA TILLBAKA

1.__________________________

TOTALT 5000 KR

2.__________________________
3.__________________________

Handla för minst 200 kr i någon av butikerna som är medlem
i Handelsutskottet i Vaggeryd under tiden 20 nov - 5 dec.

Skriv ditt namn och tel.nr på baksidan av kvittot, texta
tydligt, och LÄGG KVITTOT I AVSEDD LÅDA PÅ SCENEN
vid Julmarknaden den 6 dec.
VINNARE
dras under Julmarknaden dels kl. 14.15 dels kl. 17.50
Vid varje tillfälle delas upp till 2500 kr ut. Maxvinst vid varje
dragningskvitto är 500 kr. För att ha en chans att vinna MÅSTE
du närvara vid dragningarna.

LYCKA TILL!
Kom i tid och observera att handlar
du i era butiker så ökar vinstchansen

Svinet
Ringa in svaren på frågorna och lämna i
låda på scenen i Vaggeryd före kl. 16.00.

Min Önskelista

Så här gör du i Vaggeryd:

TÄVLING

4.__________________________

Jag som önskar detta heter:
Namn:________________________
Adress:________________________
Tel:____________________________

Dragning av vinnare sker på scenen kl 16.30.

1. Organisationen Lions är:
a. I grunden en internationell hjälpoch serviceorganisation
b. En organisation som främst
värnar om lejonens överlevnad
c. En känd dansgrupp
2. Hur gammal är organisationen Lions?
a. 10 år 2017
b. 5 år 2017
c. 100 år 2017
3. Skiljefrågan Svinet hittar du på scen
mellan kl. 15.15-16.00?

______Kg

Lycka till!
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HANTVERK och SERVICE i...

lilla

Vi hjälper dig med dina projekt
Jobbar du med hantverk, service el liknande?
Välkommen att annonsera. Kontakta oss!

MÅLNING
TAPETSERING MED GARANTI
ROTAVDRAG

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

ALLT inom Bygg & Kakel

Tel. 070 - 47 53 202
Kontor kväll, Tel/fax 0393-221 31
Box 139, 567 23 Vaggeryd, Tel/fax: 0393-125 11

Vi förverkligar dina drömmar!

EL - PASSAGE - LARM - SERVICE - CCTV

Fredrik Gustavsson 070-630 53 78

CC

,

Tänk på din Elsäkerhet

Vaggeryd 0393-360 00,
r
tö
la
al
Skillingaryd 0370-712 61
anlita behörig Elinst

-SERVICE
Tel: 0393-160 55
Storgatan 27
Vaggeryd

www.cc-service.se
REPERATION - SERVICE - FÖRSÄLJNING
Bildelar Släpdelar Tillbehör Diagnos
Bildäck & Fälg Däckverkstad
Däckhotell Cyklar Skog & Trädgård

.
.
.

UTHYRNING:

.

.
.
.

.

.

ENTREPRENAD: Lastning Lossning

Materialhantering
Snöröjning Sandning Sopning
Öppet: Må-fre 9-18 lö 9-12 (lunch 12.30-13.30)

SKYLIFTAR

OSCARSSONS BIL & DÄCKSERVICE
Fabriksgatan 21, Skillingaryd

ar!
l
i
b
n
Vi ka

25-århien
bransc

Ac - Service
Bilreperationer
Däckservice
4-hjulinställningar

www.handla24.se/vaggeryd

Tel. 0370-716 85 073-692 16 99

Nu har
vi startat
med

biltvätt

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
2005 - 2013

i Jojjas tidigare lokal
(Jönköpingsv. 53)

3-stegs handtvätt - Avfettning, Asfaltslösare & Schamponering
Vi erbjuder
även:

Invändig städning, däckbyte
samt uthyrning av hall för självtvätt.

Kontakt: Christer tel. 072-572 24 06
christer@odenochfreja.se
Jimmy tel. 072-572 24 02
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Du vet väl att du kan handla dygnet
runt hos oss - gå in på ...

Välkommen till din ICA-butik på nätet

Vi har allt inom solskydd:
RULL- & LAMELLMARKISER
PERSIENNER GARDINER
Kom in till oss och
få en demonstaration av
intelligenta hem samt se
vår stora utställning.

Vi säljer gardintillbehör
från Hastas sortiment.

Joel Gustafsson
www.jpsolskydd.se

Vi levererar skugg a
Öppet

Tis: 15.00-17.30
övriga tider ring
e

lilla

Skratt i

En skolinspektör övertar förhöret
under matematiklektionen och
försöker skoja med klassen.
- Om den här salen är tio meter
lång och sju meter bred och det är
80 mil till Stockholm och tio grader
kallt, hur gammal är jag då.
Per räckte upp handen och svarade:
- 48 år
- Men hur kunde du veta
det? Jag är ju just 48 år,
sa inspektorn.
- Jo, hemma på gården har vi en
halvtokig dräng och han är 24 år.
- Har du sålt dammsugare
någon gång?
- Nä, verkligen inte.
- Det är nog säkrast du sätter
igång nu i alla fall,
för min man kommer just upp
för trappan.

rnen
Fröken berättar för ba
årens
ra
om de senaste hund
.
tekniska uppfinningar
männi- Och sedan uppfann
e det
skan något som gjord
flyga i
möjligt för henne att
jag
d
va
n
luften. Vet någo
tänker på?
med
Lille Olle viftar ivrigt
handen: - Dynamit!

Träd, häckar
och buskar.

Moster hade inbjudet en
av sina två systersöner att
hälsa på henne på landet.
När Kalle anlänt frågar
hon:
- Nå, hur kunde Nisse och
du komma överens om
vem av er som skulle resa?
- Vi singlade slant.
- Och så vann du?
- Nä, jag förlorade.
- Mamma finns det kannibaler i Jämtland?
- Nej, varför undrar du det?
- Pappa sade att dom lever
på turister

MÅNADENS BÄSTA

Beställ
vintern/vårens
beskärning NU!

- Ni har endast er ungdom
och styrka att tacka för att
ni lever, sade läkaren.
- Utmärkt, sade patienten,
då är jag alltså inte skyldig
doktorn något?

Turisten till fiskaren:
-Är det ett lugnt ställe här?
-Ja, eller det var det tills folk
började resa hit för att få
det lugnt.
Sportfiskaren glömde sin fångst
under sätet i bussen. Fem dagar
senare kunde man läsa en notis
i tidningen:
- Om den person som glömde
en påse med fisk på 93:ans buss
vill vara vänlig och komma ner
till garaget så kan han få bussen.

Stensättning till
Våren/Sommaren?
Kontakta oss redan NU för gratis offert.
Beställning innan nyår
- 10% på arbetskostnaden.

Det mesta är rutavdrag på.

Gör som sotarna,
välj Neova

Pellets (hämtpris)
(inkl. frakt)
Bulk
(Finns i 1,5, 2,
3, 5 och 8 ton)

från

vid köp av
minst 3 ton

2.090:-/pall
2.520:-/ton

Priserna gäller säsongen ut.
/st

Vi ha ca 60 sorters
sten i lager.

Dekorsten

1295:Murblock 22:Marksten 129:1 ton

Vi hyr ut
släpvagnsskåp.
200:- /dag 350:- /helg

Lossning och lastning
med lastmaskin.

från

Gislaved
Ljungby
Vaggeryd
Köpmangatan 10 Kungsgatan 4D Viktoriagatan 5
0371-51 19 30
0372-62 222 0393-12 555

/ton

från

/st

från

/kvm

www.hakansfastighetsservice.se

Tel 0730-58 30 71
Tånggatan 7, Skillingaryd
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ÖPPET-JULTIDER
NOVEMBER-DECEMBER-JANUARI

V 48
mån-fre: 10-18
28 lör: Öppet till kl.13.00
29 sön: Julskyltning i Skillingaryd
Öppet i butikerna 14-18. Välkomna in!

V 49
mån-fre: 10-18
5 lör: Öppet till kl.13.00
6 sön: Julskyltning i Vaggeryd
Gemensam avtäckning av
butikernas julskyltning sker kl.14.00
Öppet i butikerna 14-18. Välkomna in!

V 50
mån-fre: 10-18
12 lör: Öppet till kl.13.00
3 sön: Stängt

V 51
mån-fre: 10-18
19 lör: Öppet till kl.15.00
20 sön: 11-15

V 52
21 mån: Öppet till 19.00
22 tis: Öppet till 19.00
23 ons: Öppet till 18.00
24 tor: Stängt
25 fre: Stängt

V 53
28 mån: 10-18
29 tis: 10-18
30 ons: 10-18
31 tor: Öppet till 13.00
1 fre: Stängt

V1
4 mån: 10-18
5 tis: Öppet till 15.00
6 ons: Stängt
7 tor: 10-18
8 fre: 10-18

26 lör: Stängt
27 sön: Stängt

2 lör: Öppet till 13.00
3 sön: Stängt

9 lör: Öppet till 13.00
10 sön: Stängt

lilla
Lokala avvikelser kan förekomma
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Från vår lilla stad
När andra löper storstan amok
på jakt efter presenter, kläder eller bok,
ﬁnns det de som tänker desto mer,
och visar omtanke om många många ﬂer.
Så hur ﬁn är inte den present
som köptes HÄR, där livet känt,
av handlare som på sina kunder hör
och verkligen älskar det de gör!
Det här är en gåva skänkt med värme,
från en plats där allt är närmre.

Medlemmar i Handelsutskottet
Acleja Blomsterhandel

Hydraul & Maskin Service i Vaggeryd

Spis Restaurang

Aoptik

Håkans Fastighetsservice

Studio M Nails

Audio-Video

Hårateljén

Städlagret

Beijer Byggmaterial

Häradsköps Gårdsbutik

Swedbank

Beklädnadsaffären

ICA Supermarket

Syntema

Bergqvist Hårateljé

Koola Kidz

Sängshopen

Cityskor

Leva Café & Hemma

Teds Smörgåsbutik

Edqvist IT

Nordea

Tina och Översten

Friskvårdsknuten

Salong Hon och Han

Wide Team

GoYoga

Salong V

Önska

Gym+

Selma

Handelsbanken

Skillingaryds Blomsterhandel

Hemköp

Skillingaryds Design Center

Hundkomfort

Sonarps Interiör

lilla
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Nästa vecka, närmare bestämt på tisdagen den
1 december, är det dags!
Efter drygt 15 år som ICA Handlare i Vaggeryd,
är det dags för oss att lämna över stafettpinnen
till vår efterträdare!
Välkommen Joakim Sörås och stort lycka till!

Vi kommer att ha firarvecka hela veckan!
med bl a

- KAFFE & TÅRTA 1/12 kl 10-17 där Camilla och Jonas
tackar för sig och Joakim hälsas välkommen
- På lördagen den 5/12 bjuder vi alla kunder på vårt
traditionella JULBORD kl 10-13, där ni får chansen att
smaka av julens läckerheter.
- På söndagen den 6/12 är det väl ingen som undgått
att det äntligen är JULMARKNAD! Vi bjuder på värmande
GLÖGG & PEPPARKAKOR kl 15-18.

Utöver detta har vi massor med bra erbjudanden i
butiken under veckan, håll utkik i brevlådan efter
fler utskick från oss!
Välkommen in och hälsa på din nya ICA Handlare!!
/Jonas, Camilla och Joakim med personal!!

Erbjudande gäller under vecka 48

Priserna gäller tom 29/11- 2015.

Välkomna

7
www.handla24.se/vaggeryd

