i vår lilla stad

VIKTEN AV ATT
HA EN SMART KOMPIS
Läs om Leva café och hemma på sid. 4

Annonstidning från vår lilla stad. Juni 2015.
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Annonstidningen

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

Välkommen till oss i sommar!

Nästa tidning kommer ut v.35, 2015. Manusstopp 10 aug.

V. 29-30 har vi semesterstängt.

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

Under dessa veckor är ni välkomna till vår butik i Jönköping,
Smycka guld. Tel 036-71 01 36, Östra storgatan 12

Intresserad att annonsera: Kontakta Rita Reklam

Tel: 0393-101 02
Östergatan 6, Vaggeryd.

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

Mån - fre 10.00-18.00

www.wahlbergsur.se

(Lunch 12.30-13.30)

Lör 10.00-13.00

Redaktion
Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se

”MID SALE”

Förstasida
På bilden: Från Leva Café
Foto: Nevena Condric

30‐50%

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.

GLAD SOMMAR!
/Caroline, Paula & Emelie

på utvalda varor
0393-318 90

Skillingar yds

Bl msterhandel
Centralplan 2a

0370-70177

Vaggeryds största Frisörshop

ar
Gltaill dalla svåoramkunmder!

Sommarkampanj!!!

Vi har öppet hela sommaren. Välkomna!

Köp 3 betala för 2
(Billigaste varan på köpet)
(o.p. 134kr-174kr /st)

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.
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(OBS! Semsterstängt vecka 30)

Vi säljer gardintillbehör
från Hastas sortiment.

Joel Gustafsson
www.jpsolskydd.se

Vi levererar skugg a

Öppettider
tis - tors 16.00-17.30
e

Ta gärna en titt på vår Facebooksida, under hela sommaren 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
24/6

16-19/7

lilla

Travtävling i Vaggeryd
Onsdagen den 24 juni körs
V86 på Vaggeryds travbana.

NM i Sportkörning
Jönköpings läns Kusksällskap arrangerar NM i
sportkörning den 16-19/7 2015 på Vaggrydstravet.
Sportkörning är samlingsnamnet
på den tävlingsform i körning,
med häst och vagn, där man
tävlar i dressyr, maraton och precision.

Fjord SM 2015 på Vaggerydstravet

16-19/7 Svenska och Nordiska mästerskapen för Fjordhästar.
Tävlingarna går av stapeln
den 23-26 Juli 2015 på
Vaggeryds travbana.

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

Fortsatt stark bostadsmarknad.
Vi har öppet hela sommaren!
Har du funderingar kring hur en försäljning går till,
tveka inte att kontakta oss. Vi nns här för dig.

Efter de senaste
veckornas försäljningar och
budgivningar ﬁnns
många köpare som
fortfarande söker sitt
nya boende.
De söker bland
annat hus på Torsbo
och Södra Park.

Bodil Mattsson,
Du når mig på 070-511 57 66 eller till växeln 0370-157 70.

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

www.fastighetsbyran.se/vaggeryd
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VIKTEN AV ATT
HA EN SMART KOMPIS
De kände inte varandra, det var deras
respektive som gjorde det. Deras liv var i olika
faser men redan när de träffades första gången
satte de igång någonting som de först nog
trodde bara var en rolig lek, men det visade sig
att de höll på att utveckla ett affärskoncept ihop
- det som idag är den framgångsrika lilla
livsstilsbutiken Leva Café Hemma.
För utrymmet fanns hemma hos Karin på en
tidigare djurgård ute i Hok. Johanna säger att
där fanns också den där trygga tilliten, modet
att lita på sin instinkt, som Karin står för, och
det hon menar är en förutsättning för att våga
ta steget de till slut tog.
- Jo, men utan allt det du har med dig med ett
helt annat nätverk med andra kontakter och –
inte minst – den där känslan för stil, försöker
Karin invända.
- Jo, det är sant, nickar Johanna: tillsammans
blir vi en bra kombo, och det helt utan att ha
varit gamla kompisar sedan tidigare,
poängterar hon med en nästan förvånad ton.
Dubbelarbete eller delad glädje
Både Karin och Johanna har andra, ”vanliga”,
jobb utanför Leva Café Hemma.
- Mm, säger Karin som är förskollärare, det är
nästan som att vi får hämta vila och inspiration
till det andra jobbet, vilket av dem vi än
kommer till. Det ger energi i bägge ändar och
ger oss istället, märkligt nog, ork att klara av
våra dubbelliv.
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Det är nog ingen avancerad gissning att även
deras respektive arbetsplats märkt av energin
hos de här två. Alla anställda kanske skulle ha
ett annat jobb också? Det kanske hela
samhället skulle tjäna på.
Lever drömmen
Det är säkert en väldigt stark lust hos oss
människor, det här med att ﬁxa, ordna och
inreda hemma, det märks väl inte minst i
antalet Ernst och Martin-program i TV. Och
säkert är det för många av oss en slags
inneboende dröm om att kanske till och med
få ha det som yrke.
Att Karin och Johanna på det sättet lever sin
dröm, märks tydligt på hur lätt de blir erbjudna
hjälp och avlastning.
- Jo, men även den förståelse vi får
av våra kunder när vi inte alltid
kan ha öppet den där lördagen
som vi tänkt, är nog ett kvitto på
den längtan hos många. Vi trodde
först att det skulle vara en
begränsning för oss, det här med
våra begränsade förutsättningar,
men det har visat sig bli nästan
som ett mervärde i vårt koncept det att vi är som helt vanliga
människor, säger Johanna.
- Och kanske också att det blir
extra speciellt och roligt att åka
hit, när det verkligen är öppet,
lägger Karin till eftertänksamt.

Noll kronor i reklambudget
Berättelsen om Leva Café Hemma ser
förmodligen helt annorlunda ut idag, än om
det hade startats för säg, tjugo år sedan. Det
mesta i det lilla företagets liv sköts nämligen i så
kallade sociala medier. Och med den äran,
bör man tillägga.
- Det blev nästan som en chock för oss den där
allra första öppningsdagen då det köade
människor i sådana mängder att det hade varit
fullkomligt omöjligt att räkna ut det innan. Du
förstår, vi hade ju inte satt ut en enda annons!
Det de istället hade gjort, var att berätta om
arbetet och planerna ute på nätet och det i sin
tur gav den stora Äntligen!-reaktionen på
invigningsdagen.

Nära till varandra
- Det bidrog också väldigt mycket att vi ligger där vi ligger, säger Karin.
Vi pratar om en djurgård och även om den inte ligger långt ute i
obygden så är det i alla fall dryga milen utanför närmaste tätort.
Så…”läget”?
- Ha, ha, skrattar hon inför den oförstående minen, vi ligger bara några
minuters promenadväg från Hooks Herrgård. Den absolut vanligaste
promenadrutten går ju precis förbi oss!
- Ja, vi bestämde oss faktiskt till och med för att öppna eftersom Hook
skulle öppna sitt nya spa just då, fyller Johanna i.

Glad
Sommar!

Önskar Fred med personal

Kom och kolla våra datorer och tillbehör!
2015

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.

Ring oss för en snabb och personlig service!
Bästis eller inte
De gör ofta så; fyller i varandras meningar och kompletterar varandra.
Oerhört samstämmiga, är de och det låter lite märkligt att de faktiskt inte
känt varandra hela livet eftersom det är så det känns.
- Nej, det har vi inte, bekräftar Johanna. Men det kan till och med ha varit
en fördel att vi inte var bästisar från början, utan istället får bli det under
hela den här tiden som vi bygger det här fantastiska lilla varumärket
tillsammans. Vi tar ingenting för givet och kräver inte så mycket av
varandra som man kanske gör när man är bästisar.
- Vi tar stor hänsyn till varandra och våra olika förutsättningar i livet. Och
i varandra har vi hittat den där personen som kan det där vi själva inte
kan.
- Vi är varandras smarta kompis, helt enkelt, säger de och ler så där igen
mot varandra.
En sådan där som vi alla borde ha, helt enkelt.
- - Johanna och Karin på Leva Café och Hemma

Stationsgatan 6,
Vaggeryd.

info@edqvistit.se
www.edqvistit.se

Sommartider
i Skillingaryd & Vaggeryd
Vecka 28-31 Måndag-Fredag

10-14

I sommar har vi förändrade öppettider på kontoret i
Skillingaryd. Under vecka 30-31 kommer vi hålla stängt
på kontoret. Ni är varmt välkomna att besöka oss på vårt
kontor i Vaggeryd under dessa veckor.
Vid brådskande ärenden kan ni ringa våra kollegor på
telefonbanken. Telefonnummer 0771-22 11 22.
Vi vill påminna dig om att internetbanken, mobilbanken,
mobilt bankID & swish finns för att underlätta din vardag.
Prata med oss så hjälper vi dig att komma igång!

lilla

En
berättelse
från

Tel. 0393-61 50 52 (butik Vaggeryd),
0393-61 50 51 (Fred)
0393-61 50 54 (Magnus)

Trevlig sommar!
Hälsar personalen i Skillingaryd & Vaggeryd.

1.995:-

FÖNSTERFÄRG

FALU RÖDFÄRG RÖD

PERFEKT TILL BÅDE
UTEMÖBLER & STAKET

10 liter utevit färg

2.095:10 liter kulörer

479:10 liter

Vit 0.95 lit. Ord pris 244:-

”DAGS ATT TA
TAG I UTEPROJEKTEN”

Nu:

195:-

KANONPRIS

339:/kvm.
Ord. ca pris 479:-

Värde ca 3.000kr

9.995:-

TARKETT STARFLOOR CLICK
Erbjudandet gäller t.o.m. 5 juli -2015

syntema.nu
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Vi har öppet
Hela Sommaren! !
Välkomna

Har du en idé?
En produkt eller tjänst du vill utveckla?
Vaggeryds Näringslivsråd ﬁnns till för blivande entreprenörer men
också för nya idéer i våra medlemsföretag. Ibland handlar det om en
längre relation och ibland kan det vara en engångsinsats. Vi är
övertygade om att du själv kan skapa framgång i ditt företag, men vi kan
coacha dig för minskad risk och högre tempo!
Vaggeryds Näringslivsråd är en del av Science Park- systemet som är ett
nätverk av tillväxtarenor i Jönköpings län. Hela nätverket är resurser för
dig! Till Vaggeryds Näringslivsråd hälsar vi nu Kenneth Karlsson
välkommen som affärscoach.
- Jag ser fram emot att vara ett bollplank för dem som funderar på att
starta eget och stötta dem i hela processen. Självklart ﬁnns vi också till
för beﬁntliga företag som vill utvecklas eller behöver råd.
Funderar du på att starta företag? Har du en affärsidé du vill utveckla?
Vill du ha stöd på din resa? Kom in till oss på Skänkelund eller kontakta
Kenneth på: 070 175 49 27 eller
Kenneth.Karlsson@vaggeryd.se

Öppet i sommar:
Mån-fre 9.30-18.00
(lunch 12.30.13.30)

Lör 9.00-13.00
Acleja Blomsterhandel Östergatan 6b, Vaggeryd. Tel 0393-105 88.

STORA sommar-

REAN

startar tis 23/6 kl. 8.00-18.00

Mån 22/6
håller vi stängt

Halva priset
i nästan hela butiken

Vaggeryds näringslivsråd kb
Storgatan 47
567 33 Vaggeryd
www.business.vaggeryd.se

Välkomna
/Kerstin & Lotta

0370-701 21

ORDFLÄTA

Tävla och vinn!
De fem först
öppnade rätta lösningarna
vinner Trisslotter
Svar skickas in till:.

Handelutskottet
OBS! Senast 6 juli.
Box 117
567 23 Vaggeryd
Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer.
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Text och bild: Nevena Condric

SOMMARORD

Skriv ner alla sommarord du kan finna.
OBS! Radernas antal
stämmer inte med antal ord.

Vilka SOMMARORD gömmer sig
i ordflätan? Orden kan läsas framlänges,
baklänges, horisontellt, vertikalt och diagonalt.
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LYCKA TILL MED LÖSNINGEN!
Tel.

Grilltider!

Skillingaryd Tel: 0370-700 44
Jönköping Tel: 036-12 56 00
Huskvarna Tel: 036-13 73 30

Upptäck Ekomuseum Vaggeryd
- chans att vinna na priser

Grillbestick
6 knivar 6 gafflar
ord pris 349:-

Nu

299:Hamburgerpress
Pressar ut luften i färsen och
formar hamburgarna till perfekt form
som bibehålles under grillning/stekning

ord pris 199:-

Nu

149:Besök de kulturhistoriska platser som ingår i Ekomuseum Vaggeryd
och samla ihop bokstavskombinationer som ﬁnns på informationstavlan vid varje plats.

Marinerar
och mörar
Marinerar köttet på 10 minuter genom att
dra ut luften med hjälp av pumpen.
Vill du ha köttet riktigt mört tar du ut luften igen
under 10 minuter och fibrerna bryts ner.
Köttet blir då riktigt mört.

ord pris 499:-

25%
rabatt på alla
stekpannor All Steel

Nu

399:-

ken!
Nytt i buti
Väldoftande
doftljus
från

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

49:-

Bokstäverna skriver du ner på den tävlingsblankett som ﬁnns att
hämta på turistbyrån eller i tävlingsformulär som ﬁnns på
vaggeryd.se/ekomuseum. Blanketten ska sedan mejlas eller lämnas
till turisbyrån.
Alla som lämnar rätt svar för ett visst antal platser är med i
utlottningen av priserna som sker på Miliseum i september 2015.
Utöver priserna bjuds vinnarna på fri visning av museet.
Utlottning kommer ske enligt följande:
Upp till 20 besökta platser
Upp till 40 besökta platser
Upp till 60 besökta platser
Mer än 60 besökta platser
Tävla tillsammans över generationerna! Par bestående av någon
under 20 år som tävlar tillsammans med någon över 65 år deltar i en
särskild utlottning.

Rosengallerian, Huskvarna

Storgatan 18, Skillingaryd

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

www.onska.se

Salongen

0393 - 122 10

tel:
För Nagelvård
tel:

Vi har stängt mån 22:e juni

Vi förbereder för sommarens

REA -start

Hårvård

Specialpris för
pensionärer

Klipp herr
Klipp dam
Permanent
Vi önskar er en

från

270 kr
320 kr
670 kr

0700-29 99 21

Exklusiv nagelvård
Nagelförlängning
Påfyllning

Trevlig Sommar!

från
från

450 kr
350 kr

Varmt Välkomna!

med start tis 23:e
juni kl 10.00

m.fl.
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”
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HANTVERK och SERVICE i ...

lilla

Vi hjälper dig med dina projekt
Nu har
vi startat
med

biltvätt

Pris: 1500:-

i Jojjas tidigare lokal
(Jönköpingsv. 53)

Vi utför säkring av
gravvårdar enligt
Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar.

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

/st

Vi ha ca 60 sorters
sten i lager.

Dekorsten

1295:Murblock 22:Marksten 129:1 ton

från

ALLT inom Bygg & Kakel
Vi har 3 olika
sorters gödsel:

Barkmull och
Planteringsjord

Algomin
NPK-gödsel samt
Hönsgödsel

i lösvikt.

/ton

från

/st

från

Problem med alger,
mögel och mossa?
Vi har lösningen.

450:-

/kbm

Dress- och
anläggningsjord

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

400:-

Vi förverkligar dina drömmar!

/kbm

/kvm

Fredrik Gustavsson 070-630 53 78

Vi hyr ut släpvagnsskåp, jordfräs mm.
Stort grussortiment, tag med kärra så lastar vi.
Vi har öppet hela sommaren!
Vecka 28, 29 och 30 stänger vi kl 16.00

Öppet till 18.00, mån-fre

Tel 0730-58 30 71

www.hakansfastighetsservice.se

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

mta!
ä
h
h
c
o
m
o
K
c:a 40 liter
r

e
Tomkartong

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

OSCARSSONS BIL & DÄCKSERVICE
Fabriksgatan 21, Skillingaryd

ar!
l
i
b
n
Vi ka

25-århien
bransc

Ac - Service
Bilreperationer
Däckservice
4-hjulinställningar

Tel. 0370-716 85 073-692 16 99
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HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
2005 - 2013

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

Skratt i

- Jag har hört att banken
söker en ny kassör.
- Men dom fick ju en ny
kassör förra månaden?
- Det är honom dom söker.

Den unga damen sökte upp
en läkare för sina ryggbesvär.
Lite generat berättade hon
att hon sökt en kotknackare.
- Jasså, sa läkaren ironiskt,
vad gav han er för tokiga
råd?
- Han sa, att jag skulle söka er.

- Vi skall gå ut i skogen och
plocka svamp, sa Bengt och
Karin. Det tyckte Karins
mamma lät trevligt, så hon
följde med och då plockade
Bengt och Karin svamp.

Telefonen ringde hos bokhandlare Svensson:
- Hallå, sa en kvinnlig röst,
kan jag komma in och byta
behån som jag köpte igår?
- Behån? Ni måste ha fått
fel nummer, svarade bokhandlarn.
- Ja, det är därför jag vill
byta den.

A
MÅNADENS BÄST att
ör Larsson tyckte

Direkt
le ta itu
han äntligen skul
n att anne
med att lära so
råk.
sp
vända ett hyfsat
sonen
Han kallade till sig
och sade:
vill ha
- Hör på, om du
är det två
framgång i livet
du inte
speciella ord, som
ena är
et
D
skall använda.
a är dö
dr
skitbra och det an
fräckt.
.
- Okey då, farsan
det.
är
d
or
Och vilka

lilla
Lille Per har fått följa med
mamma på en biltur.
- Mamma, vad är alla
idiotiska klantskallar till
chafförer idag?
Lille vän, dom är bara ute
när pappa kör.

- Min man och jag har alltid
minst ett gräl i veckan.
Har ni det också?
- Nej, min man har
månadslön.

Lasse skolkar från skolan
och är ensam hemma.
Telefonen ringer. Lasse
känner igen klassföreståndarens röst som frågar:
- Vem är det jag talar med?
- Jo, det är min far.

- Har ni bott här i hela
ert liv?
- Nej, inte än.

- Skratta mig inte i ansiktet
så fort jag vänder ryggen till.

Vill du gifta dig med mig?
- Nej, men jag beundrar
dig för din goda smak.

Råd till middagstalaren:
- Ett tal skall vara som en
kvinnokjol - tillräckligt
lång för att täcka det väsentliga och tillräckligt kort
för att hålla intresset
vid liv.

Hustrun till miljöaktivisten
känner sig försummad och
säger till sin man:
- Kan du inte låtsas att jag
är ett träd och krama mig
en stund.

Finn fem fel!

Gislaved
Ljungby
Vaggeryd
Köpmangatan 10 Kungsgatan 4D Viktoriagatan 5
0371-51 19 30
0372-62 222 0393-12 555
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Årets
Företagare
2015
Utmärkelsen för årets företagare 2015 i Vaggeryds
kommun går till Styrkonstruktion i Småland och
ägarna Tomas Gustavsson, Jonas Aronsson, Erland
Einemo, Magnus Erlandsson, Robert Lagerqvist och
Niklas Sandberg.
Glada men också överaskade var de på Styrkonstruktion när vi kom
genom dörren. Vi visste att det var dags för utmärkelsen men hade
ingen tanke på att den skulle gå till oss, säger de. Styrkonstruktion
uppvaktades med blommor och tårta av media och näringslivsrådets
representanter.

bidragit till att företaget är en av de ledande inom sin bransch i
regionen. Ägarna har visat stort engagemang för kompetensfrågona i
samarbete med gymnasieskolan och Automation Småland. Genom sitt
stora samhällsengagemang och med en stark lokal förankring är ägarna
ett föredöme för andra i sitt sätt att driva och utveckla företaget.”

Motiveringen är följande:
”Styrkonstruktion i Småland har under de senaste åren haft en positiv
utveckling sedan de nya ägarna tog över bolaget från att tidigare varit
anställda. En offensiv satsning i nya lokaler och teknisk utveckling har

Vaggeryds Näringslivsråds styrelse beslutar tillsammans med
Företagarna
om vem som blir årets företagare i kommunen, vilket sedan bekräftas
av kommunstyrelsen.
Text och foto: Nevena Condric

Presenkort i

Det är inget fel på förändring,
bara den går i rätt riktning.
Winston Churchill

lilla

lilla

Nu kan du köpa presentkort
hos våra medlemmar

VAGGERYDSDAGEN
Gör en markering i kalendern den 29 augusti, då är det
dags för Vaggeryds stora centrumfest och
hemvändardag.
Vår lilla stad bjuder in till Vaggerydsdagen, en fest som
varje år bjuder på program och uppträdande för hela
familjen. Tv-idoler, torghandel, aktiviteter för barnen
och bra erbjudanden i butikerna!
I skrivandes stund pågår också planering kring trevlig
umgänge på kvällen med mat och mingel…
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Skillingarydskalaset 2015
Trots vädret den 30 maj var det många som bestämde sig för att bege sig ut och ta del av kalaset
i vår lilla stad.
På torget fanns det massor att uppleva och
smaka. Där kunde man hitta Jul-Ljus,
Stiftsgården Tallnäs, Häradsköp Gårdsbutik och
många ﬂer.
Brandkåren var också på plats och hade
godisregn för barnen. Bissefällarns utställning
var också öppen och väldigt populär bland
besökarna. Besökarna kunde också gå en
tipspromenad runt torget eller delta i tävlingen
”walk & talk”.

Efter torghandeln kunde man promenera bort till
Slätten. Aktiviteterna började redan vid Skateparken. Ungdomsverksamheten hade tagit hjälp
av skateföreningen 331 Wernamo som hade
uppvisning av skateboard, BMX och kickbike.
Musik, tävlingar, korvgrillning och skön stämning
bjöds det på. Fordonhistoriska klubben som
ﬁrade 20-årsjubileum var redo för kortege kl.
14.00.
Fyndletarna stormtrivdes säkert på Slätten också
då det var bagageluckeloppis. Lions öppnade
även upp sitt fantastiska magasin för att verkligen
få igång fyndletandet. Runt kl.17.00 var det dags
för allsångskonsert i Skillingaryds Arena med
Andreas Weise och Gota Stream Big Band.
Dagen avslutades med mingel med mat och dans
på Järnvägshotellet.

lilla
Text: Nevena Condric
Foto: Nevena Condric och Carina Liljegren
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Priserna gäller tom 28/6- 2015.

Välkomna
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www.handla24.se/vaggeryd

