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Om att vara där du är
Det här är lite fejk, för när du läser den här texten är det snart
augusti månads utgång, och jag – jag skriver den här texten
alldeles i början av hela, långa härliga sommaren, just när
syrénerna blommat ut och skolavslutningarna avlöser varandra.
Jag känner förväntan och längtan, lite bråttom också om jag ska
vara ärlig, för allt jag vill ha färdigt innan. Och du, du har redan
facit. Du vet hur din sommar blev.
Kanske regnade den bort, kanske torkade den ut som i Ulf
Lundells gamla hit ”Åh syster” som handlade om hur de brukade leka som eldar i 50-talets sönderbrända gräs, kanske blev
den helt underbar, kanske helt förfärlig, kanske släkten kom och
stannade i evigheter, kanske du hann träffa alla de du saknar
till vardags, men alldeles för lite; kanske det blev lite av allt, lite
både och. Men vet du vad? Den var.
För samtidigt som tekniken gör sina enorma framsteg och var och
varannan av oss numera dokumenterar mer eller mindre varje
steg vi tar, så blir vi allt sämre på att verkligen vara i det vi är i. I
nuet. Och det är inte bara vi här, i vår lilla stad – tvärtom! – det
är likadant över hela världen. Däremot är det en stor skillnad på
oss och resten av den: vi har de mer eller mindre obegränsade
möjligheterna att göra något annat. Vi har en natur runt knutarna
och i så stora mängder att vi inte behöver trängas i samma delar
av den om vi inte vill det, och vi har en hel kultur av kreativa entreprenörshjärnor omkring oss – mer så än någon annan del av
vårt långa land. Det här, menar vi som jobbar med den snabbast
växande industrin i Sverige idag: besöksnäringen, är två fantastiska och unika dragare för att man ska välja att komma till just
oss och turista.
Och ni, era lyllosar, har just återvänt till det igen, för ni bor
här och har alla möjligheter till stora upplevelser alldeles inpå
knuten! Så fortsätt den där fantastiska semesterinställningen, var i
nuet, gå offline, och upplev - för ni bor på absolut rätt ställe.
Välkomna hem igen!					/Cathrine

Från Waggeryd till Vaggeryd
Från 2006 till 2015
genomfördes stadsvandringar i Vaggeryd.
I samband med dessa
redovisades uppgifter
om affärer, hantverk
och industrier som
funnits vid dessa gator.
Fakta hade tagits fram
av en studiecirkel under
ledning av Evert Melin.
Efter vandringarna var
det alltid bildvisning. På
grund av det stora intresset beslutade Waggeryds
Museiförening att sammanställa texter och bilder i
bokform. Materialet är så omfattande att två böcker
kommer att ges ut. Första delen av Från Waggeryd till Vaggeryd - en vandring i tid och rum
utkommer på Vaggerydsdagen den 27 augusti 2016
och andra delen är planerad till augusti 2017. De
gator som behandlas i den första boken är Stationsgatan, Fabriksgatan, Järnvägsgatan, östra delen
av Storgatan samt Karlavägen. Boken kostar 200
kronor.
Först och främst skrivs om de hus som haft verksamheter av olika slag. Bilder har fått ta stor plats eftersom syftet bland annat har varit att jämföra utseendet
på olika platser förr och nu. Samtidigt berättas om
många personer som haft betydelse för Vaggeryds
utveckling inom hantverk och industri eller på andra
områden.
Många har varit inblandade i den process som lett
fram till den första boken. Lars-Evert Eskilsson har
skrivit ner texter som bygger på studiecirkelns arbete
och byggt på med ytterligare stoff. Korrekturläsning
har sedan gjorts av Gunlög Joakimson, Lars-Erik
Joakimson och Thomas Bergquist. Många Vaggerydsbor har bidragit med foton och lämpliga bilder
från museiföreningens arkiv har tagits fram av Evert
Melin. Camilla Appelqvist har redigerat boken och
förbättrat många fotografier tillsammans med Thorleif Bergström. Kåre Boberg har
också varit med i redaktionskommittén.
Waggeryds Museiförening
tackar alla som medverkat i föreningens bokprojekt. Ett särskilt
tack till Lars-Evert Eskilsson för
ett engagerat och väl genomfört
skrivarbete.

TED
Berättelsen om

Jag har gått Restaurangskola, jobbat i matbutik och
som kock. Jag drömde om att öppna en vinbar inne i
Jönköping där jag då bodde, men så flyttade syrran till
Skillingaryd. Det var något här som klickade med mig,
det är mysigt här.

Men något fattades, Skillingaryd är inte en stad men
det betyder inte att man inte vill ha lite stadskänsla.
Det utvecklades till en idå om mötespunkten över lunchen; det snabba, anspråkslösa som annars mest hittar i
lite större städer. Jag lade fokus på smörgåsen, den man
tar i farten antingen med sig eller tillsammans sittandes
vid ett bord, nu när man ändå sprang på varandra.
Jag jobbar hela tiden med att utveckla mig. Ett steg
var att utveckla konceptet med varma luncher. Alltid
nylagat, med bra råvaror och från grunden. Du hittar
inga färdiga såser på mina lunchtallrikar.
Vi jobbar ju mycket med evenemang och då gäller det
att boka in rätt kväll som passar gästerna. Redan nu
har jag planerat lite roliga provningar, faktiskt cigarrer
också. Jag tänker försöka att bli lite mer bokningsbar.
Ibland tänker jag på vad som sker nu när mejeriet blir
sålt och utvecklingsmöjligheterna i det. Jag fantiserar

ibland om en uteservering vid det lilla vattnet på baksidan. Grillkvällar, kanske, och lite mer dryckesprovningar.
Även om jag är alldeles väldigt mycket svensk husmanskost, är jag bra på att låta maten ta andra delar
av världen hit till oss också. Som sommelier lär man
sig att älska berättelsen bakom drycken, om platsen,
druvan, vingården och producenten.
- Ted på Teds Smörgåsbutik
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Den passionerade småstadskärleken
Hon tillhör den där kategorin människor som lyser hela vägen inifrån och ut; hon kan inte låta bli,
nämligen. Och det är vi glada för, för det var så vi
hittade henne – i det att hon inte kan låta bli att
älska sin nya, lilla, hemstad så att det syns långt ut
i cyberrymden. På instagram heter hon @airamsorb. I verkligheten heter hon Maria Broström och
har kommit hit till vår småstad, från Göteborg
och genom kärleken till Viktor.
– Vi hade varit kompisar i många år och till och från
hade den ene varit intresserad av den andra, men det
var lite som trapporna till Lustiga huset: vi var aldrig
i samma takt. Men så plötsligt hände det, säger Maria och det här är sant (Till Viktor: sug i dig!), men
vid tanken på stunden då hon första gången förstod
att hon blivit kär i sin nuvarande fästman, så börjar
hennes tårar rinna.

Snabba ryck
Den här speciella historien med en lång vänskap, gjorde
att det här unga paret inte behövde särskilt lång tid på sig
för att lära känna varandra innan de slog sina påsar ihop.
Maria själv säger att det var en både fantastisk men också
självklar kärleksförklaring för henne, när Viktor första
gången visade bokningen av hustomten på Källeliden.
Det svåraste med husbygget, tycker hon, var när de skulle
ta beslut om saker som kändes helt abstrakta som ”Vilket
golv vill ni ha?”, ”Vilka trösklar?”.
– Till slut kom vi på tricket, och det var att göra tänkandet rum för rum och inte försöka oss på att lösa allt på
en gång, säger Maria och påpekar det pyssliga i att vara
gravid i sjunde månaden, hormonell och försöka skilja på
vad som är stora frågor och inte.
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Närheten
Utöver den egna lilla, familjen har paret farföräldrar och syskon alldeles inom promenadavstånd, på andra sidan Sörgårdsskolan. På frågan om det inte blir lite för nära
och tätt i den lilla småstaden för en storstadstjej från Hisingen, skrattar Maria och
levererar ytterligare en av sina många kärleksförklaringar till det lilla livet:
– Jag är så himla förtjust i min svärfamilj! Faktum är att när vi var utomlands senast
så var det jag som sa till Viktor att jag längtade hem till Rigmor och Lasse… Hon
skrattar när hon visar hur hennes make skakat på huvudet över tokigheterna.
Att kunna göra skillnad
Det är svårt att lämna Maria;
en kort stund blir gärna en
lång. Det blir så när två inflyttade möts över alla fantastiska upplevelser som den lilla
staden ger, i synnerhet för en
barnfamilj.
– Ja, säger Maria när hon vinkar adjö i dörren. Vem vet, jag
kanske engagerar mig politiskt
också; det kanske inte är lika
läskigt här som i storstaden.
Och här kan man ju verkligen
göra skillnad.

Tidigare i somras började man göra i ordning en cricketplan vid Grönelunds friluftsområde i Skillingaryd. Anläggandet var ett
samarbete mellan kommunens boende för
ensamkommande flyktingbarn och Frisksportarna. Såklart att Framme i Vår lilla
stad blev nyfikna nog för att vilja kika lite
närmare på vad det är för roliga saker som
vi har möjlighet att få upptäcka, tack vare
ungdomarna och idrotterna som kommer
med dem hit.
”Att flyga drake”
Människor har flugit drake i Afghanistan i över
100 år. Drakflygningen är där inte bara en stor
utomhusidrott, utan också något som nästan
har konststatus för afghanerna. Allt från designen och storleken på drakarna till skapandet av
den oförstörbara linan, har för många blivit en
fråga om hederssak att tävla om i lokalsamhället. Den här vanebildande utomhussporten har
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fångat många unga afghaner, även mitt under
pågående krig. Talibanerna förbjöd därför
drakflygning, men när den regimen rasade blev
det lagligt att flyga sina drakar igen, och det
har snarare ökat på glädjen för att få ägna sig åt
det under sin fritid. Kämpardrakar kallas den
typ av drakar som försedda med små skarpa
eggar i linan, ska försöka skära linan av motståndarens. Lyckas detta är det ett öde värre än
något annat i form av skam och förnedring för
den drabbade.
De lösa drakarna är fria att erövra och återanvändas av andra.
Idag har de afghanska drakarna blivit allt vanligare även i andra länder och delar av världen.
Tack vare sin unika design har den kommit att
bli en uppskattad dekoration i hem.

En annan spännande ny sport för oss skandinaver, som till skillnad från drake faktiskt
har hunnit få en egen förening i Vaggeryds
kommun, är cricket. Sporten som utövas
mellan två lag med vardera elva spelare, på en
plan som syns här ovan, är en bollsport vilken
påminner om brännboll och baseball. På varje
kortsida av den gräsfria rektangeln - den s k
pitchen - finns en grind bestående av pinnar.
Man kan bränna motståndarens slagman
genom att kasta bollen på grinden eller till sin
grindvakt. Kastaren från ena laget kastar bollen

och slagmannen i motståndarlaget slår ut bollen så långt denne kan. Sedan samlar slagmannen poäng, eller runs som det heter, genom att
springa fram och tillbaka över pitchen i mitten
av planen så många gånger denne kan utan att
brännas av det andra laget. Varje vända ger en
run och laget med flest runs vinner.
Professionell cricket spelas i endagarsmatcher
medan internationella testcricketmatcher kan
vara i upp till fem dagar.
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Pyssligt på PGF
Det är något magnetiskt med
människor som brinner för något
i sitt liv, och så kommer det sig att
jag nästan inte kan ta mig iväg från
min plats där under viadukten, där
det ena passionsobjektet efter det
andra dyker upp i vardera krökarna. Och när jag sedan står på post
för att titta på när den praktiska
övningen på lastområdet uppe på
PGF vid Båramo företas, så upprepas det igen. Jag tycker verkligen
om att titta på människorna som

me

Hagafors hembygdsgård
Såklart att det är på ett riktigt
kulturarv alla de här klenoderna
till slut återsamlas för gemensamt
fika och ytterligare lekande, innan
prisutdelning och vinnare tillkännages. Här är platsen där allt började,
vaggan för vårt kännetecken som
Möbelkommun, eftersom det är här
det sägs att den allra första pinnstolen började tillverkas.
För det är till Hagafors och hembygdsgården där, som faktiskt alla
kartor ledde.
Tack till Götaströms fordonshistoriska för att vi fick följa med på er
tradition den här dagen, och se hit
alla nyfikna motorentusiaster: här
är en förening som verkligen förstår
och delar din passion!
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brinner och älskar så här mycket,
att de lägger så mycket tid, kunnande, omsorg och i vissa fall även
pengar, på något egentligen bara för
att det gör dem lyckliga. Inte för
någonting annat.

ör
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Det är en fantastisk egenskap hos
en människa, tänker jag, för det gör
livet lite roligare för oss andra vanliga dödliga som inte är uthålliga
nog att orka nörda ner oss i något
riktigt på djupet, så där så att man
kan leka fast på det där intelligenta

Ja, eller så kanske en del tycker att
man bara är lite konstig, säger Erik
som till vardags också jobbar med
sin stora passion bilar, i det att han
städar och rekondar, som det heter,
pärlorna åt sina kunder. Men det
bryr jag mig inte så mycket om, säger han och berättar om andra stora
passioner han också har i samlandet
av typiska 50- och 60-talsföremål.

is

Erik heter han, en av vår lilla stads
hängivna entusiaster och hårt arbetande föreningseldsjälar.
Japp, i år blir det lite hyss, säger
han och har lite svårt att dölja att
det är något han tycker mycket om,
att leka och ändra på det förutsägbara.

sättet - ”Kreativitet är intelligens
när den leker”, som han ju sa på sin
tid, den gode Albert Einstein.

et

Jag står under en viadukt, mitt i
den lilla småstaden en gassande
het nationaldag och jag tittar
på vägen; jag faktiskt mer eller
mindre blåstirrar på den. Varför?
Jag väntar på bilar, bilar med
människor i, och människor som
kommer att bli förvånade över att
möta varandra i mötande filer.
För den här gången har deltagarna i Götaströms fordonshistoriska förenings årliga utflyktsrally
fått olika kartor!

å g
ot

i sitt liv”

Det är några år sedan nu, som en
lärare och tillika en av vår kommuns många eldsjälar, drev igång
ett projekt kring att använda
spillmaterialet från våra mångtaliga
småindustrier i kommunen, och
återanvända det till något så viktigt
som att ta vara på människans medfödda förmåga att lösa problem.
Uppfinningsrikedom värt guld
Det handlar om en italiensk pedagogik som går under namnet Re
– som i återanvändning – ihop med
Mida, som kommer av den gamla
berättelsen om kung Midas som
gjorde guld av det han fick i händerna – ReMida, en pedagogik som
bygger på barnets egna och medfödda sätt att utforska sin omvärld
och materialen hon möter. Något
som tar bort trösklarna till ord som
”teknik” och ”naturvetenskap”, och
förhoppningsvis ger att vi får tag i
fler problemlösare i framtiden.
Småstadens lokala
industriengagemang
Och återigen visar sig fördelen i att
bo och verka i en mindre kommun.
Klarar du av att öka intresset för
teknik på gymnasiet, så står jag för
lokalerna du behöver, sa en av Vaggerydsföretaget Mastecs ägarbröder
Mats Carlsson, till Kerstin Nordenstam som var projektledaren, och
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nu verkar den fantastiska investeringen redan ha gett resultat.
Högre nivå
Ja, säger Anna Kjellén och Emelie
Åsberg, tekniklärare på Fågelforsrespektive Hjortsjöskolan, nu har
den första ”ReMida-generationen”
nått högstadieåldern och det är helt
annan nivå på samtalen med eleverna, jämfört med tidigare! Så nu
handlar det om att ta vara på den
här investeringen och verkligen satsa på teknikutbildning i Vaggeryd.
Tjuvstart
Anna och Emelie har redan planerat in det nya tänket i schemaläggningen för hösten. Men redan i
våras tjuvstartade man med ett
besök till datasalarna på Fenix där
ritprogrammen finns installerade.
På Fenix får ungdomarna lära sig
teknik på ett mer fördjupat sätt. De
får jobba i professionella dataprogram och lära sig att tänka kreativt.
Anna och Emelie är båda två med
i en arbetsgrupp tillsammans med
vårt gymnasium, vårt näringsliv och
bibliotekets Makerspace.
Projektet går ut på att Makerspace, en mötesplats för människor i
gränslandet mellan konst, teknik
och slöjd och som alltså hör till

biblioteket här i vår kommun, ska
kunna stötta skolan i sin teknikundervisning och på så vis bidra till
att eleverna får upp ögonen för hur
rolig tekniken är idag, men också
för det behov och den efterfrågan
som samtidigt finns på olika företag
i kommunen.
Tanken är att man ska ha ett nära
samarbete med företagen, för att
kunna anpassa utbildningen efter
dagens krav på arbetsmarknaden.
Kreativt tänkande
Barnen kommer från förskolan,
låg- och mellanstadiet med ReMida i ryggsäcken, vilket till stor del
gör att de har det fria och kreativa
tänkandet tillvarataget, menar
Cathrine Palmcrantz från Näringslivsrådet, och Anna Kjellén. Att då
låta barnen få fortsätta använda det
kreativa tänkandet och föra tekniken, det innebär att man kan ha
mycket att vinna.
Förhoppningen är att Fenix skall bli
det självklara valet för elever med
intresse för teknik och entreprenörskap.
Kanske till och med att elever kan
börja söka sig från Jönköping för
att börja plugga på vårt Fenix, tack
vare den unika kopplingen.

FAKTA
Har sökt bidrag
Leader är en typ av EU-bidrag. Det är alltså pengar
som man kan ansöka om att få ta del av när man utformar ett projekt.
Arbetsgruppen Skola-Näringsliv har genom Makerspace/biblioteket skickat in en ansökan för att få Leader-stöd för satsningen, för att bemanna upp Makerspace med en person som kan stötta skolan och andra
verksamheter, för att se till att forumet kommer så
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många som möjligt till godo.
Enligt kriterierna skall det ekonomiska stödet ”främja
entreprenörskap, kulturlivet, en hållbar utveckling av
samhället och även landsbygden”. Arbetsgruppen ska
berätta lite mer om projektet för lagrådet i Leader i
deras möte den 30:e augusti.
Och om inte det här är landsbygdsutveckling (Leaders
huvudsakliga uppdrag), att ta vara på småstadens unika
möjligheter att samverka för att skapa en attraktiv plats
att bo på – då vet inte jag.

High Chaparral, Isaberg och Hooks Herrgård – det
är gott om riktigt fina godbitar att skryta med i vår
del av Sverige som besöksmål. Men ännu mer eftersom de stora aktörerna var med och arbetade fram
hur vi också skulle kunna berätta om alla våra små
och ibland ganska hemliga besöksmål, som vi faktiskt
har här in på knutarna – både när det gäller Naturen
och den för oss så självklara Uppfinningsrikedomen.
Det här arbetet blev en så långt ifrån internet-produkt ni kan tänka er: det blev en liten bok. En bok
om små, anspråkslösa platser som erbjuder stora,
verkliga upplevelser, tillsammans. Det handlar om
upplevelser i naturen, i båten, på hästryggen, med
snöskorna på, eller med metspöet i hand och en
fet fisk på kroken. Och det handlar om vår verkligt
stora kultur av klurighet och uppfinningsrikedom,
driv och vilja och – inte minst – generositet när det
gäller att utveckla idéer tillsammans. Och inte bara
i då-tid, en av vår kommuns levande, familjeägda
småföretag har lovat ta emot vetgiriga besökare de
med. Heja Nyholms!
Alla de här upplevelserna blir så klart allra, allra bäst om
man helt enkelt stänger av, loggar ut och ger sig hän.
Därför finns heller inte boken att ladda ner på
någon sida på internet. Den finns bara att hitta i
verkligheten. Där den gör sig bäst, liksom.

HANDLA PÅ

UPPTÄCK VÅR

MANUELLA

HEMMA-

PLAN.

12)=
/hg

Upptäck vår fina fräscha delikatessavdelning där vi varje dag dukar
upp allt från fisk & skaldjur till
delikata ostar och hängmörat kött.

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... :)

SALLADER

Kallskänksgourmé. Olika sorter .
Jfr-pris 129:-/kg.

2 FÖR

35k

Vi ses i butiken, hälsningar Malin med personal

KYCKLINGSPETT

Kallskänksgourmé. Gjorda på
hel kycklingfilé. Olika smaker.

49)=

12)=
/hg

/kg

BLANDFÄRS
Sverige/Coop. Ca 1000 g.

RÖKT DELIKATESSKINKA

Värmlands Chark En helmuskelskinka som är rökt
över äkta bokspån och enris. Jfr-pris 129:-/kg.

39)=
/kg

12)=
/hg

59)=
/kg

BRIE DU GRAND PERE

GRILLADE
TUNNA REVBEN

Falbygdens. En mild och krämig ost
med antydan av champinjon. Jfr-pris
129:-/kg.

LÖSVIKTSGODIS
Cloetta. Max 3 kg/hushåll!

Lithells.

Alla dagar
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RABATT PÅ

RABATT PÅ

HiPP ekologisk barnmat i glas, gröt och
Pampers blöjor när du drar ditt
Coop MedMera-kort *

RABATT PÅ

CNCKCECF_135235

HiPP ekologisk barnmat i glas, gröt och
Pampers blöjor när du drar ditt

*Erbjudandet gäller HiPP ekologisk barnmat i glas från

et gäller
ekologisk
barnmat
från
6HiPP
månader,
gröt
från i6glas
månader
(ej övrigt sortiment) och alla
gröt från 6 månader (ej övrigt sortiment) och alla
Pampers
blöjor
31/12,
2016. Max 2 pkt blöjor per hushåll/köp.
öjor t.o.m.
31/12, 2016.
Max t.o.m.
2 pkt blöjor
per hushåll/köp.

CNCKCECF_135235

Coop MedMera-kort *

CNCKCECF_135235

*Erbjudandet
gäller HiPP ekologisk
barnmat
i glas
från och
HiPP ekologisk
barnmat
i glas,
gröt
Coop
6 månader, gröt från 6 månader (ej övrigt sortiment)
och allaMedMera-kort *
Pampers
blöjor
drar
Pampers
blöjor t.o.m.
31/12,när
2016.du
Max
2 pktditt
blöjor per hushåll/köp.

Vaggeryd

Annonsen gäller t om söndag 28/8 2016. Reservation för slutförsäljning.

o

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
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
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 34 t o m 28/8-16.

kg
Du sparar 4:90–5:90 kr/

12k
/kg

Vaggeryd

Honungsmelon. ICA. Spanien. Klass 1. Gäller hel melon.

Du sparar 30 kr/kg!

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

superklipp

15k

superklipp

Zeta Una Pasta Classica. 400-800 g.
Gäller ej EKO. Jfr pris 9:38–18:75/kg.
Max 1 köp/hushåll.

10k

Du sparar 9:90 kr!

Du sparar 3:90 kr!

Bregott Arla. 300 g. Gäller enbart
normalsaltat. Jfr pris 33:33/kg.
Max 1 köp/hushåll. Ord pris 19:90/st.

ICA. Ursprung Sverige. Ca 750 g. Mörad.
Av benfri kotlett. Gäller ej kryddad.
Jfr pris 59:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

superklipp

10k
/st

Minst

25%
rabatt

Soft tortilla

Santa Maria. 320 g. Original. Jfr pris 31:25/kg.
Max 1 köp/hushåll. Ord pris 13:90/st.

15k
/st

Du sparar 16:90 kr!

10k

Falukorv Lithells. 800 g.
Jfr pris 18:75/kg. Max 1 köp/hushåll.

Du sparar 17:50 kr!

/st

/st

Minst

25%
rabatt

Jfr pris 33:33/kg. Max 1 köp/hushåll. Ord pris 15:90/st.

superklipp

Minst

25%
rabatt

Du sparar 5:90 kr!

10k

Sillfiléer Västkustfilé. 300 g. Djupfryst.

Handla andra varor för
köpa…
minst 388 kr så får du

superklipp

Kortpris

Fläskytterfilé

superklipp

Minst

25%
rabatt

5990
5990
/kg

Formpasta, Spaghetti

superklipp

Minst

25%
rabatt

Du sparar 10-12 kr!

minst 25% rabatt

Minst

25%
rabatt

Sötmeloner Piel de sapo-, Cantaloupe-, Galia-,

Alla dagar 7–22

/st

superklipp

Minst

25%
rabatt

Kycklingklubba Kronfågel. 1000 g. Djupfryst.
Jfr pris 10:00/kg. Max 1 köp/hushåll. Ord pris 27:50/st.

Vera &
ICA-Jocke,
din handlare

