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i vår lilla stad
kommer ut 11 gånger per år i Vaggerydskommun
med närliggande område - ca 10 000 ex.
Nästa tidning kommer ut v.9, 2015. Manusstopp 8 feb.
Tidningen produceras av Rita Reklam AB
0370-98 111, rita.reklam@telia.com
för Handelsutskottet i vår lilla stad.

Intresserad att annonsera: Ring 0370-981 11
Framme.nu ligger ute på nätet i samarbete med
vaggerydstorget.se och skillingarydstorget.se

Redaktion
Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se
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På bilden: Anna Vingrahn
Foto: Anna Sköld

Erbj. gäller så långt lagret räcker.

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

Om vår lilla stad
”Vår lilla stad” har jobbats fram gemensamt av
lokala butiksnäringen i ett utvecklingsprojekt.
Tillsammans gör vi skillnad i småstaden Vaggeryd och Skillingaryd.

Välkommen till Vaggeryds
största Frisörshop
Vi välkomnar

Tess Nageldesign
som flyttat in till oss

Varför inte lämna in din klocka för
underhåll eller reparation.
Glöm inte

Alla hjärtans dag, 14 feb!

Öppettider:
Måndag - fredag 10.00-18.00
(Lunch 12.30-13.30)

Lördag 10.00-13.00

Östergatan 6, Vaggeryd.
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www.wahlbergsur.se

Tel: 0393-101 02

25%
30%

Rabatt

Våren närmar sig!

på

Rabatt

Detta firar vi med

på

Hudvårdsprodukter

Stylingprodukter

Ta gärna en titt på vår Facebooksida, under hela vintern händer
det roliga saker på salongen.

Välkomna in

/Marie, Ilijana och Anamarija

Öppettider: Måndag - fredag 9-18

Vaggeryd Tel 0393-162 33

UPPLEV & SE i
lilla
11/2

Teaterresa till Hammargården Gnosjö
"Alla heter Allan
Anmäl till tel. 0701730104 senast 6/2
Se info på teaterföreningens hemsida:
www.skillingaryd.riksteatern.se.

27/2

6-14/3

AW-Teater: "Om konsten att underhålla
IOGT-NTO - lokalen i Skillingaryd
Komisk, magisk och skruvad
enmansföreställning.

Skillingarydsrevyn: "Från då till nu"
Föreställningar fredagar kl. 19.00,
lördagar. kl. 15.00 och 19.00
Biljetter på Skillingaryds Bibliotek
och People i Vaggeryd.

För att se många fler Guldkorn rekommenderar
vi varmt ett besök på www.vaggeryd.se
Sök gärna efter tidningen HÄR: plats för att
göra skillnad eller ring 0370 - 67 80 00

VÅREN ÄR HÄR

-Kom in & inspireras.

Välkomna!
/Anna, Josefine
& Yvonne

www.koolakidz.se 0393 - 125 45

Viktoriagatan 8, Vaggeryd.
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FRISKARE
SMÅSTAD
Foto: Anna Sköld

Många är överens om att det är viktigt att leva
ett hälsosamt liv men det ska fungera i vardagen
också.
Med en central placering mitt på torget är vi en
självklar del av småstadslivet. Innan jobbet, efter
jobbet eller på lunchen. Vi öppnar klockan fem
på morgonen och stänger vid 22.

En spontan rörelse för att korsa torget kommer
nu när vi ökar sortimentet av sportutrustning och
hälsokost. Vi har ju redan personalen, platsen
och öppettiderna.
Vi håller även kurser inom kost/träning/
friskvård för både privatpersoner och företag. Vi
vill väcka tankar som att bjuda på
hälsosmoothies till nästa möte istället för kakor.

Vi har fått flera förfrågningar från gymkedjor
som vill att vi ska antingen sälja verksamheten
eller ingå i deras koncept. Men vi vill göra det
här på vårt sätt. Vårt mål är att jobba nära
individen, personligt. Så när vi lär känna en
kund är det inte genom att räkna kalorier, utan
genom att lyssna.

Nu kör vi igång något som vi kallar
”Challenge Each Other Membership”.
Vill du komma i form, bli starkare eller kanske
vara med i större tävlingar? Tillsammans med en
vän eller partner blir utmaningen roligare! Så
utmana varandra att lyckas nå era uppsatta
hälsomål.
Varför inte boka tid nu med medlemsrådgivare
för att starta igång 2015 på bästa sätt.

/Mikael med medarbetare
Vi ser sjukfrånvaro och andra vardagsbekymmer
som våra utmaningar. Det är människor vi
känner och som vi brinner för att få stötta. Vi
kallar oss galna optimister och det är precis vad
som behövs när det känns som trögast att
komma igång.
Vi ska vara en frisk småstad. Vi vill att alla ska
våga och ha lust att gå på gym. Dörrarna ska
vara öppna. Vi kan ha pass ute på torget eller ha
utomhusaktiviteter på en plätt som vi har på
baksidan. Om någon ska bidra till rörelse på
torget så borde det väl vara vi!

En berättelse från:
Och många företag visar omtanken om sin
personal genom att låta dem gå en utbildning i
att hålla sig frisk.
Mer kunskap bidrar till en friskare småstad. En
friskare småstad känner glädje och gemenskap.
Med nya träningsformer finns det alltid något
som passar alla.
I den friska, och nu lite gladare, småstaden.
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lilla

”Challenge
Each Other
Membership!”

Just nu
vi:
erbjuder

Helt enkelt utmana varandra att lyckas
nå era egna uppsatta hälsomål.
Kom själv 329 kr/mån
Ta med 1 vän 299 kr/mån
Ta med 2 vänner 279 kr/mån
I medlemsskapet ingår gruppträning
och styrketräning på gymmet.

Nu kan du teckna
1 Års Gym+medlemskap

Medlemskapet gäller vid tecknande av 12 mån,
medlemsavgift på 350kr tillkommer.
Ring Mikael 072-5338007 för mer info och bokning.

för endast

2.999

kr

Då ingår både gym
och gruppträning!
www.gymplus.se

mikael@gymplus.se

Järnvägsgatan 15. Vaggeryd

Skillingaryd

REA

PÅ RIKTIGT

Tel: 0370-700 44

Jönköping
Tel: 036-12 56 00

Huskvarna

Knivdagar!

Tel: 036-13 73 30

30 årsjubileumsset - 3 delar
Kockkniv 20 cm, allkniv 13 cm,
skalkniv 9 cm

ord. pris: 2299:-

Nu 1799:ord. pris: 799:-

Nu 599:-

Jubileumskniv 13 cm
G-2 kockkniv 20 cm

ord. pris: 1295:-

Nu 999:-

Söndagsöppet
i Bredaryd
i helgen

Vassaste kniven
i lådan

Senta Vinglas
ord. pris: 129:-

Går att
diska
skinen
i diskma

Nu 59:Barnarpsgatan 34, Jönköping
Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör 10-14

Storgatan 18, Skillingaryd

Rosengallerian, Huskvarna

Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör 10-13 Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör 10-14

www.onska.se
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Nu har dom första vårskorna
hittat sin plats på hyllan!

Nu öppnar Fastighetsbyrån
nytt kontor i Swedbanks nya
lokaler på Järnvägsgatan 1
i Vaggeryd!

Sista chansen att handla
skor på rea 31/1

CITY SKOR
Viktoriagatan 7, Vaggeryd.
Tel 0393-69 90 09

Välkomna in!

/Myrna & Rebecka med personal

Nu har vi fått Ventilationsanläggning till butiken.

Jag ser fram emot
bostadsåret 2015!

Detta firar vi med att ge

200kr

Välkommen att
besöka vårt kontor
eller ring mig på
070-511 57 66 för
ett möte angående
just dina frågor och
funderingar.

Rabatt

på

ALLA våra

Datorer

Gäller på existerarnde lager tom februari ut

Kolla våra datorer och skrivare!
2015

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.

Ring oss för en snabb och personlig service!
Tel. 0393-61 50 52 (butik Vaggeryd),
0393-61 50 54 (butik Skillingaryd)
0393-61 50 51 (Fred)

Stationsgatan 6,
Vaggeryd.

Rätt svar Julkross :
Tjälskott, Frusen, Betlehem, Fink, Sillsallad,
Gåva, Julpsalm, Pepparkakshus, Snögubbe,
Rydberg, Kärve, Ljusstake, Kost, Fryspunkt, Tryne.

info@edqvistit.se
www.edqvistit.se

lilla

Vinnare Julkross :

Med vänliga hälsningar Bodil Mattsson

Birgitta Wallin Hok, Kerstin Hultberg Götafors, Rune Johansson Byarum,
Inger Eriksson Hok & Berit Åkerhag Klevshult.

PALINDROMKROSS
Ord som läses lika
framlänges och baklänges

Kasta om de markerade bokstäverna så de
bildar orden för något som det är om vintern

Samtliga
Marknadsort
Närig
Kör på
Fejad
Kälke
Kvinna
Slöbocksnack
Hundljud

Tävla och vinn!
De fem först
öppnade rätta lösningarna
vinner TRISSLOTTER

Skapt
Mansnamn
goja
smygit
Melodisnackar
Hållit låda

Lösningen ska skickas sändas till:
varlillastad@vaggeryd.se eller
Vaggeryds Handelsutskott Box 8, 567 21 Vaggeryd.
Obs! Senast 7 Feb

Rätt lösning samt vinnare presenteras
i nästa nummer av Framme.
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Grupp och konserv

Lycka till!
Insänt av:

Namn
Adress
Tel.

Nytt År Nya Sängar
lilla

Välkommen in
till sängbutiken i

Städa bort julen!

-in med nytt & fräscht!

Kom in och få inspiration,
vi visar trenderna och
berättar hur ni kan göra...

Nyinkomna lampor
/Kina & Bosse
sangshopen@ipw.nu Tel 070-330 08 31
Övriga Öppettider: Ons-Fre 15-18, Lör 11-13

Götaforsvägen 2, Vaggeryd.

Sudoku

Behöver ni hjälp med

målning, tapetsering, golvläggning,
kakel eller våtrumsmatta i badrum,

3

8
4
7

Nyinkomna
Yankee doftljus i
Ljuvliga dofter

Välkommen in till våra
inspirerande miljöer

kom in till oss
Vi rekommenderar gärna duktiga
hantverkare som vi samarbetar med.

9
5

s!

Välkommen till os

9
3

syntema.nu

2 7

2 4
2
9
9

1
5
3

9

3
8

4
5

Vårens
kollektion från

lilla

Strax utanför den stora staden stod
den väldiga naturen och hade gott om tid.

Vi har allt inom solskydd:
RULL- & LAMELLMARKISER
PERSIENNER GARDINER
Måttanpassat efter dina behov

Vi säljer även gardintillbehör
från Hastas sortiment.

Vi levererar skugg a

Kom och se
vår STORA utställning
på Östergatan 9

Joel Gustafsson

Nåbar på telefon:

Mån-Fre 08.00-18.00
Öppet butik: Tis 15.00-17.30

www.jpsolskydd.se

finns i
butiken nu!
Välkomna in
och inspireras
Gilla Selma och ta del av
erbjudanden och nyheter

facebook.com/SelmaVaggeryd

/Ulrika med personal

e

After Bank med Lisa Lemke på vårt nya
kontor i Vaggeryd!
Fredagen den 30 januari kl 16.00-19.00. Anmäl dig via mail till

0393-77 39
39 15
0393-77

vaggeryd@swedbank.se

”Mode för kvinnor”
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HANTVERK och SERVICE i ...

lilla

Vi hjälper dig med dina projekt
Nu har
vi startat
Vi erbjuder:

biltvätt

i Jojjas tidigare lokal
(Jönköpingsv. 53)

handtvätt, invändig städning, däckbyte
samt uthyrning av hall för självtvätt.

Du vet väl att du kan handla dygnet
runt hos oss - gå in på ...

www.handla24.se/vaggeryd
Välkommen till din ICA-butik på nätet

Kontakt: Christer tel. 070-547 13 13
christer.knudsen@vaggeryd.se
Jimmy tel. 072-572 24 02

ALLT inom Bygg & Kakel
Stensättning Kontakta oss för
ett besök.
till våren?
Vi hyr ut släpvagnsskåp

Pellets för avhämtning
eller hemtransport
från

2.190:-

200:/pall

Bulk Vid köp av minst 3 ton

2.636:-

/dygn

350:-

Box 139, 567 23 Vaggeryd, Tel/fax: 0393-125 11

/helg

Vi utför även lossning och
lastning med lastmaskin

Vi förverkligar dina drömmar!
Fredrik Gustavsson 070-630 53 78

/ton

Priserna gäller till 28 feb.

Beställ snöskottning
och beskärning för vintern,
rutavdrag på det mesta.

www.hakansfastighetsservice.se

Tel 0730-58 30 71

Tånggatan 7, Skillingaryd

EL - PASSAGE - LARM - SERVICE - CCTV

CC

-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

Vaggeryd 0393-360 00
Skillingaryd 0370-712 61

ta!
m
ä
h
h
c
o
m
Ko
:a 40 liter
rc

e
Tomkartong

Vi utför alla typer av byggnadsarbeten
- Tak- & Fönsterbyten
- Nybyggen
- Renoveringar
Allt enligt er önskan!

OSCARSSONS BIL & DÄCKSERVICE
Fabriksgatan 21, Skillingaryd

r!
a
l
i
b
Vi kan

25-århien
bransc

Ac - Service
Bilreperationer
Däckservice
4-hjulinställningar

Tel. 0370-716 85 073-692 16 99

8

Välkommen att kontakta Lars Svensson

MÖLNARP BYGG
TEL. 0370-721 70, 070-552 93 46
Jobbar du med hantverk, service el liknande?
Välkommen att annonsera. Kontakta oss!

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
2005 - 2013

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

Skratt i

Den lindrigt nyktre nattvandraren till en mötande
person:
- Schkulle herrn kunna säga
mej var jag är någonstans.
- I korsningen VasagatanKungsgatan.
- Inga detaljer. Vilken schtad.
En rik äldre dam till läkaren:
- Skulle ni vilja hjälpa mig
med att avlägsna ett skönhetsfel på mig.
- Efter att läkaren studerat
henne noggrant blev svaret:
- Tyvärr, jag företar inga
halshuggningar.
- Pappa, vad är det för skillnad på visit och visitation?
- När du går till mormor är
det en visit, men när mormor
kommet hit så är det visitation.
Guiden berättade för turisterna:
- På denna borggård brändes en gång den sista häxan
i Sverige.
Persson kastar en blick på
sin lagvigda och mumlar
för sig själv:
- Trodde han, ja.

STA
MÅNADENS BÄgrannparet

r
Hustrun såg hu
ndra på föromfamnade vara
mannen gick
stukvisten innan
till jobbet.
en gubbe:
Hon sa till sin eg arje mort! V
Det är kärlek de
henne. Varför
gon kysser han
gör inte du det?
g det, sa
- Varför skulle ja
tittade upp
hennes karl och
ningen, jag
från morgontid
e knappt.
känner ju henn

Finn fem fel!

lilla
Två hönor står och diskuterar den nye stilige tuppen.
Då säger Agda:
- Han eggar mig så det
pirrar i hela kroppen.
- Jasså, säger den andra
hönan, för mig är det
tvärtom.
Amerikanen åkte tåg mellan Stockholm och Göteborg och skröt för konduktören:
- I Amerika bygger man
hus så fort att när grunden
är lagd är det lagom för
hyresgästen att fara hem
efter sina möbler och sedan
flytta in.
Just då tåget närmar sig
Skövde, frågar amerikanen.
- Vad är det där för en stad.
- Ingen aning, svarar konduktören, den fanns inte där
igår.
Min faster Inga pratar alltid
om den gamla goda tiden
och brukar säga:
- Livet var mycket enklare
förr. Då hade vi till exempel
ingen miljö att bekymra
oss för.
- Hur kommer det sig att ni
uppnått en så aktningsvärd
ålder som 100 år?
- Det beror på att jag är
född 1898.
- Du är så hjulbent att en
gris kan springa mellan
benen på dej.
- Ja, spring då.
- Varför gråter du?
- För att jag väger så mycket.
- Ja, gråt du - det lättar.

- Vad gör en du på skoltaket??
- Jag ska hoppa av skolan!

Finn fem fel

9

Skyttetjejen från

lilla

Bild: Michaela Arvidsson

Skyttetjej med stora ambitioner
Skytte var en gång i tiden en totalt
mansdominerad massidrott. Men numera
handlar skytte om millimeterprecision. Då är det
kvinnorna och tjejerna som dominerar. I spetsen
går 21-åriga Michaela Arvidsson från Bratteborg
och Skillingaryds Skyttegille.
Michaela Arvidsson är tveklöst kommunens
mest framgångsrika idrottskvinna. I den senaste
Sverigerankingen för damseniorer luftgevär tio
meter ligger hon i topp efter att ha avslutat
tävlingsåret 2014 med att i två steg höja det
svenska rekordet till 417,0 vid tävlingar i
Danmark. Därefter rundade hon av sitt
dagsverke med 207,7 nytt svenskt finalrekord.
I dagarna har Michaela också tagits ut till
förbundets högsta träningsgrupp vilket bland
annat innebär möjlighet att få åka till
världscuptävlingar där kvotplatserna till OS
fördelas. För Michaela, som åtskilliga gånger
drabbats av ”stolpe-ut” när träningsgrupperna
spikats kom det beskedet som ytterligare ett
kvitto på att år av hård fokusering och träning
har börjat ge resultat.
Bekräftelsen kom när Michaela slog svenskt
rekord. Bakom rekordsiffran 417,0
(världsrekordet är 422,5) döljer sig en närmast
bedövande, för att inte säga ofattbar
koncentrationsförmåga och precision. I
grundomgången tävlar man över 40 skott och
då handlar det i realiteten om att från tio meter
träffa en fem millimeter, svart cirkelformad liten
flugskit 40 gånger i rad.
En vanlig tia räcker inte långt i de här
sammanhangen. Det skulle bara ge 400 poäng,
Nej, det är inte 10,0 och 10,1 som gäller – utan
10,9 och att göra det gång på gång.

10
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Luftgevärsskytte kräver enormt fokus där
tekniken visserligen spelar en viktig roll men där
det mentala spelet och förmåga att hålla
hjärnspökena på avstånd ändå är helt
avgörande.
– Hemligheten ligger i att styra dina tankar och
att hantera processen under tävlingarna, berättar
hon.
– Många gånger har du hundratals personer
bakom ryggen som pratar eller går förbi. Allt
detta gäller det att kunna klippa av.
Det här spelet är Michaela väl förtrogen med.
Som examensarbete vid skyttegymnasiet i Sävsjö
skrev hon nämligen en bok om just detta - det
mentala spelet.

Som så mycket annat i livet var det en ren
slump som ledde henne in på luftgevärsskyttet.
– Vi hade en så kallad prova-på-dag på
Hjortsjöskolan i Vaggeryd hösten 2005 med
möjligheter att testa olika idrotter. Det gick bra
för mig från första skottet, berättar Michaela.
– En anledning till att skytte visade sig vara min
grej är att jag aldrig varit någon lagmänniska.

Jag har alltid gillat att tävla individuellt.
Johnny Johansson, driftig ledare i Skillingaryds
Skyttegille såg naturligtvis talangen hos
Michaela, som redan i januari 2006 var i gång
med tävlandet.
– Det var klart att det var roligt. Alla gillar ju att
lyckas och dessutom var vi ett stort gäng som
höll på med luftgevärsskytte. Det var bra
stämning i föreningen, säger hon.
Michaela har under sin idrottskarriär samlat på
sig en liten hög av fina utmärkelser med dryga
tiotalet SM-medaljer i olika valörer. Men
utvecklingen har inte varit spikrak uppåt. Det
finns alltid trappsteg i en idrottskarriär och i en
ung människas utveckling.
– Jag lärde mig mycket under de tre åren på
skyttegymnasiet i Sävsjö till och med 2014, säger
hon.
– Det betydde mycket att få hjälp av utbildade
tränare. Bland annat fick jag lära mig mycket om
den mentala träningen som jag aldrig hade
kunnat lära mig på annat sätt.
Träningsmängderna ha förstås skjutit i höjden.
Från att ha tränat två gånger i veckan tränar

Bild: Johanna Arvidsson

Bild: Linnéa Svensson

Återväxt bland skyttejuniorer

Michaela nu dagligen. Under
högsäsong tränar hon skytte en och en
halv timma om dagen. Dessutom
tillkommer fysisk träning främst för att
orka stå långa tävlings- och träningspass
på betonggolv. Till det kommer en
krävande kroppsställning. Hanteringen
av geväret, ett precisionsinstrument som
kostar över 20 000 kronor och väger lite
drygt fem kilo, ökar belastningen
ytterligare.
Alla framgångar har som sagt ett pris.
Michaela har en förstående pojkvän
vilket underlättar hennes elitsatsning.
Många unga kvinnor väljer annars att
avstå idrottssatsningar när de kommer
upp i de övre tonåren. De var inte
villiga att betala priset i form av att
gamla vänskapsband brister när man
flyttar till andra orter för studier och
träning.
– Det var jobbigt att flytta till Sävsjö när
jag började läsa på skyttegymnasiet där
eftersom jag tappade kontakten med
många av mina vänner när jag flyttade,
medger hon.
– Men nu ser jag det inte så. Jag har
gjort mina val. Istället har jag fått många
nya vänner10
över hela världen.

Bakom Michaela Arvidsson pockar en rad
yngre skyttar på plats i rampljuset.
I spetsen går Linnéa Svensson 16 år och
Johanna Arvidsson,17 år, lillasyster till Michaela.
I slutet av förra året tog utvecklingskurvan för
Linnéa Svensson från Skillingaryd ett par rejäla
kliv uppåt. Det betydde också ett snabbt
avancemang på rankingen bland landets
damjuniorer. Nu rankas hon fyra bland landets
bästa damjuniorer. Under den här resans gång
har hon höjt sitt personbästa till 413,9.
Med tanke på att Linnéa för ett år sedan
rankades runt placering 50 på listan har
marschen upp till fjärde plats varit synnerligen
rask.
– Helt plötsligt stämde allt. Sedan dess har det
bara rullat på, berättar Linnéa som har siktet
inställt på junior-EM i Amsterdam senare i år.
– Uttagningarna går i Linköping och tio
damjuniorer och lika många herrjuniorer ska
tävla om vilka tre damjuniorer och tre

herrjuniorer som får åka till EM. Som det nu
känns finns det goda chanser. Dessutom har vi
SM senare i vinter.
Johanna Arvidsson har förstås påverkats mycket
av sin storasyster. Men vägen till den snabba
utveckling hon nu är mitt uppe i har inte varit
spikrak.
– När jag var liten tyckte jag att det var
jätteläskigt med vapen, avslöjar hon.
Johanna började tidigt med skytte men tog
därefter ett sabbatsår då hon mest ägnade sig åt
ridning.
– Men när jag blev intresserad på allvar var det
så kul att jag inte ville gå hem, minns hon.
Johanna har som bäst skjutit 409,1 på tävling
men hela 411,3 på träning och rankas nu på 23:e
plats bland landets damjuniorer.
Varken Linnéa eller Johanna kommer förstås
upp i Michaelas träningsmängder. Men det
innebär också ett stort utrymme för ännu bättre
resultat i framtiden.

Text & foto: Kåre Boberg
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Priserna gäller tom 1/2- 2015.
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