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POP-UPBUTIKEN

Maria ser till att
företagare runt om på
landsbygden i vår till
ytan rätt stora kommun,
får chansen att komma
in till vår lilla stad och
visa upp sig. Det gör
hon genom att passa
på när en butikslokal är
ledig ett tag mellan två
hyresgäster.
Pop-up kallas fenomenet
som återfinns runt om
planeten, och som vi
får njuta av tack vare
en lokalt engagerad
fastighetsägare.
”PHL Fastighet
- för möten mellan
människor, företag och
lokaler i Vår lilla stad”

Tack för att du handlar lokalt! Föreningen Handel &
Service i Vaggeryds kommun samlar den lokala handel och
serviceverksamheten. Vi arbetar tillsammans med Skillingaryds Intresseförening, Lions, idrottsföreningar, Vaggeryds
Kommun, Näringslivsrådet samt andra intressenter för en bra
lokal handel och en attraktiv och växande kommun.
Vi hoppas att tidningen Framme är intressant och ger er inspiration att handla lokalt. Tips och idéer för intressanta reportage
tas gärna emot till handelservice.vaggeryd@gmail.com eller
prata med Emeile på People, Karin på Syrummet, Jocke på Ica
Supermarket, Jörgen på Elagenten, Elin på Mofas hus eller
Stefan på Happy Homes. Några lokala handlare i Vaggeryd.
Ansvarig utgivare för Framme-tidningen är Föreningen
Handel & Service i Vaggeryds kommun

Vill du också annonsera kontakta
handelservice.vaggeryd@gmail.com.

Texter: Cathrine Palmcrantz (om inget annat anges)

This is where I leave you…
Det är åtta år sedan jag kom till er
här i Vaggeryds kommun. Jag skulle
bara vara här ”några år” så det
får ni väl ta som en komplimang!
Idag har jag dock varit tvungen att
sälja vår koolaste bostad någonsin
i fabriken ”Gamla Ge-Jis” mitt
emot Götaströms bil, som jag och
ungarna gjorde om till bostad 2013. Nuförtiden bor jag med
min fotbollsscoutade yngste son inne på Torpa i Jönköping i en
hyreslägenhet och på helger och lov åker vi alla hem och ses på
den stora hälsingegården från 1763 som är vårt egentliga hem,
i en annan småstad i Sverige, en av alla som jag tror på för
Framtiden.
För framtiden vill bo i SMÅstaden. Det var många som
irriterade sig på ordet jag använde eftersom det minsann inte är
alla orter i Sverige som har stadsprivilegier. Vet vi väl, alla vi
som använder oss av uttrycket när vi pratar om vår hembygd.
Det vi betonar är ju ordet innan; och det är det som är det
attraktiva för framtida generationer.
Det allra finaste en kan göra i ett utvecklingsarbete, är att göra
sig själv överflödig. När handlarna bad mig fortsätta bygga Vår
lilla stad tillsammans med dem, så är det ju en världens finaste
komplimang att få. Och nu får ni ta över även den här biten
själva; det är dags för mig att dra mig tillbaka helt. Bebisen Vår
lilla stad har ni redan fött upp till något livskraftigt som kommer att leva vidare i dansen kring handel, boende, skola, arbete
och fritid. Lycka till nu - Jag tror på er kommun, för
Jag tror på Småstaden

TRYGGT OCH NÄRA
FÖR EN ENKLARE VARDAG

Kontakta oss på

0393 - 67 86 30

eller gå in på

www.vaggerydsenergi.se

ATT FÅ VARA VAGGERYD MASKIN
Nytt tänk, gamla kunskaper och ny teknik.
Om att få vara sig själv på jobbet.
Det handlar om truckar, och för Erik har det
gjort det länge. Ända sedan 80-talet faktiskt,
och företaget har idag blivit Säker leverans
och kvalitet för både stora och lite mindre
företag, och både slutkunder och underleverantörer.
Affärsidén att Kunna anpassa sig efter det
som händer
Men hur truckarna ska vara som kommer att
tillverkas här hos Vaggeryd maskin om ett
halvår och till vad de skall användas, det vet
man inte vad det kan vara. Och det tycker
de är jätteroligt!
För det är det företagets kunder som bestämmer. Vad man gör det utav, däremot, hur
man gör det och vilka av dem här på företaget som ska göra det - det är det företaget som
bestämmer.
Det kommer sig av vetskaper, hantverk och
gedigna mängder erfarenheter som man
samlat ihop under snart ett halvt sekel.
Att kunna sätta priser som håller
- Ja, det är därför vi så rätt kan sätta
priser på helt nya produkter som
vi aldrig tidigare gjort, säger Erik
Sandahl som driver företaget idag.
Vi har alltid gjort nytt tänk av gamla
kunskaper och erfarenheter.
- Och idag börjar kunder i den storlek vi jobbar med, att förstå att det
inte handlar om billigast per styck
just här och nu, utan att kalkylerna
håller över tid. Alltså att du får något
som också håller för det som ska
utföras.

Att göra affärer ”med Erik”
- Ja, de säger så, men alla här på
Vaggeryd Maskin är vetgiriga problemlösare.
Det är därför det är så lätt att vara
mig och mitt företag; vi är bara oss
själva. Och vi kan, vill och levererar.
Precis det där som de flesta industriföretag
i den här regionen berättar att deras kunder
dras till när det väljer just dem. Inte att man
kan allt, utan att man har viljan att lösa
och om man inte kan själv så vet man alltid
någon annan som kan. En i grannbyn eller
till och med annat land. För i våra trakter
pumpas utveckling ut över hela klotet, genom de affärer våra svenska industrier här gör
över alla kontinenter.
Framtidens arbetsplats
Erik verkar inte veta om det själv, men han
driver ett företag som arbetskraft i framtiden kommer att efterfråga, snudd på kräva
för att vilja jobba där alls. Det handlar om
att få göra sitt jobb på ett bästa sätt, alltid
kunna föreslå förbättringar och bli lyssnad
till. Men det handlar också om att jobba på
ett för planeten bra sätt, att ta fram grejer
som håller och kan lagas, och att människor
oavsett ålder och ursprung möts i att få göra
det tillsammans. Och allra, allra helst, att få
göra det i en småstad där en också gärna vill
bo, och kunna få ihop ett bra liv med både
boende, handel, arbete, natur och ett rikt
fritidsliv. Allt det där som Erik på Vaggeryds
maskin erbjuder sina anställda redan idag.
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Berättelse om Berättelserna
Det var 2015 och jag jobbade som utvecklare på hela
kommunen. En kollega bad mig hjälpa till med ett projekt kring handeln i kommunen. Vi hade två centrum som
konkurrerade med varandra om invånarnas vardagshandling. Dagsläget innehöll även en uråldrig historia om vi
och dom, på var sin sida om en Dule bäck. Precis som det
brukar vara - i synnerhet i småstaden - för där har vi även
ett vi och dom både mellan våra byar på landsbygden
sinsemellan, men också mellan dem och våra centrum.
Som den reklamare och varumärkesbyggare jag varit hela
mitt liv var det lätt att åtgärda det hela.
REKLAM?! Är inte det att låtsas att en är nåt man kanske
inte är…?
Nej, inte bra reklam. För om vi är rädda för andra, är vi
bara inte riktigt säkra på vilka vi själva är.
Då handlar det om att mejsla fram vad vi är och berätta
det för andra, så att de som vill och behöver möta mig, vet
att och var jag finns.
En kan göra en jämförelse med att dejta. Ingen vill dejta
någon som säger ”jag vet inte riktigt vem jag är, men om
du säger vad du vill att jag ska vara så kanske jag kan
vara det?”
Inte så attraktivt, helt enkelt.
Alla berättelserna i hela familjen
I projektet fick alla medverkande handlare vara med och
ta fram sin egen berättelse med mig som copywriter - den
som ser till att texten får med allt det viktiga men ändå inte

blir för lång.
En bra berättelse är den som inte kan byta avsändare, dvs
man ska kunna lägga handen över logotypen och säga
vems berättelse den är.
Precis då bad kommunchefen mig att dubblera min roll som
utvecklare, och jobba även på det till hälftenägda kommunala näringslivsrådet. Varje ny medlem som gick med i vårt
handelsutskott fick nu sin berättelse skriven som en förmån i
medlemskapet.
”Vaggeryd är ingen stad!!!”
I slutet av 90-talet tog jag fram ett koncept för ett handelsområde i Stockholm. Vid den här tiden hade jag märkt att
när jag gick Södermalm runt, kunde se hur butikerna söder
om Folkungagatan började jobba utifrån överenskommelser om gemensamma öppettider och aktiviteter som om…
man vore en och samma lilla stad! Uppdraget vår byrå fått
gällde en gammal industridel av staden som heter Sickla,
och har olika huskroppar som jag gick in och ut emellan;
en sensation i en tid då gallerior och köptempel bredde ut
sig som värst.
Det var då jag kom på att alla i Stockholm egentligen
kommer någon annanstans ifrån; i regel någon mindre ort;
någonstans dit de så gott som alltid bar en längtan att få
komma hem till igen.
Jag började nynna på Gunnar Viklunds gamla vackra
smycke i vår svenska schlagerskatt - nu tändas åter ljusen i
Vår lilla stad.
Det är alltså ordet lilla som är det attraktiva i Vår lilla stad;
ingenting annat. Och än mer blir det så i framtiden: jag tror
på småstaden.

Kom och gör

Skillnad!

Hur kan kommunen tillsammans med föreningar, företagare och medborgare skapa bra
förutsättningar för tillväxt och utveckling där vi bor?
Under 2020 fortsätter vår dialogturné och vi besöker följande delområden:
• Klevshult 25 februari
• Tofteryd 10 mars
• Skillingaryd 24 mars
• Vaggeryd 21 april
Du som bor, lever eller verkar inom reskeptive delområde får möjlighet att komma med dina
tankar och idéer på hur du tycker att området ska utvecklas!
På vaggeryd.se/dialog hittar du mer information och program. Du hittar också
sammanfattning och idéer från tidigare genomförda dialoger.

Vill du ha Sveriges
viktigaste sommarjobb?

Vi söker dig som vill göra skillnad! Du behövs både inom äldreomsorgen och
funktionshinderomsorgen. Vi söker även undersköterskor till vår hälso- och
sjukvårdsorganisation. Läs mer om våra sommarjobb och ansök på
vaggeryd.se/sommarjobb.

vaggeryd.se

Tack för att
du handlar

OSCARSSONS
BIL & DÄCKSERVICE
Fabriksgatan 21, Skillingaryd

ar!

Vi kan bil

30 år i
branschen

• Ac - Service
• Bilreperationer
• Vinterdäck
• 4-hjulinställningar

Tel. 0370-716 85 • 073-692 16 99

!
a
m
m
e
H

Det lyhörda hjärta

Om värdet i att ha lokalt engagerade fastighetsägare i småstaden

Jag var anställd tjänsteman på en annan kommun än vår lilla stad. Bland mina uppgifter ingick att ta
hand om - förvalta som det heter - fastigheter som kommunen ägde och som användes till ”kultur”.
Det var den gamla anrika Teatern, stadens stolthet i det gamla gevärsfaktoriet från 1600-talet nu ett
Museum, den gamla Kvarnen som konsthall, och så det stora monumentet över folkhemmet - ett stort
Folkets Hus som förutom hela Kulturskolans verksamhet också rymmer ett Stadshotell. De tre förra var
nu inga konstigheter, men Folkets Hus däremot. Som så många andra småstäder runt om i Sveriges land
så ägs ju både sådana men också andra centralt belägna fastigheter i våra småstadscentrum,
av ägare som inte finns där själva. Ibland inte ens i Sverige.

Hur lätt det är att utveckla en småstads verksamheter och centrum tillsammans med ett investmentbolag i ett land långt borta, kan ni säkert
räkna ut själva. De bryr sig inte särskilt mycket om
en Kulturskolas behov, några samlingar av klaviatur donerade till samhället att ta vara på, hissar
som behöver renoveras eller brandsprinklers för
någon hotellverksamhet. Men jag höll budget, och
katastroferna borta.
De otursdrabbade
Så finns de där som tillfälligtvis har vägarna förbi
den lilla småstaden och känner för att köpa ett helt
torg där, och som småstaden gladeligen sedan säljer
ut för nästan inga pengar alls.. Ingen vill missa tåget
nu när ”det går”, som argumenten brukar gå.
De där investerarna som när småstaden sedan tömt
torget på allt liv och ”byggförberett”, visar sig ha
tappat lusten att bygga något Köpcentrum där alls,
eftersom de inte fått uthyrt tillräckligt mycket i
förväg.
Ja, och sedan får den lilla småstaden skämmes i eviga tider, och skramla ihop tillräckligt mycket pengar
för att köpa tillbaka sitt torg, för en nu betydligt
högre summa.

När bibliotekariens kärlek visar sig vara grym på att
göra sushi, är det bra att ha en lokal fastighetsägare
och en arbetskamrat som känner honom. Bara i
småstaden.

tat i Vår lilla stad
Och så finns lyckostarna
Jag pratar om småstäden där det finns lokalt engagerade fastighetsägare som ser sina investeringar i sin småstad som att de bygger ut sina egna hem.
Och dem vill man ju vara rädd om.
Kommunen, Handelsutskottet och Fastighetsägarna
Marknadsplanen, hette den, dokumentet som politiken i Vaggeryd enigt beslutat att hela
kommunen som plats ska jobba efter. Och så kom det sig att jag alltid hade en lokal fastighetsägare att jobba tillsammans med när vi utvecklade våra småstadscentrum för framtiden. Otroligt roligt nog så var den jag jobbade tillsammans med för deras räkning både
ung, kvinna och mamma, och med fullt mandat från sin chef, att faktiskt också utifrån sitt
kloka huvud, utföra arbetet med att mäkla möten mellan människor, entreprenörer och
lokaler, för att på så sätt säkra värdet i fastigheterna.

Det är kort uttryckt:
Vi, när vi är som bäst: tillsammans.

Det är så mycket roligt en kan lära
sig av någonting så ovanligt som när
en hel stad måste flyttas, som Kiruna. Ja, säger Göran Cars - chefsingenjör för hela äventyret - att få se
näringslivet fråga efter kommunala
verksamheter i sina verksamheter,
var något helt nytt. Desto mer
överraskade blev vi när det samverkandet mellan privat och offentligt
dessutom lockade till sig investerare
utifrån.
En samverkande stad är attraktiv,
och säger att här kan en investera
tryggt, förklarar Göran fenomenet.
När olika sektorer krokar arm så
uppstår någonting väldigt värdefullt där i mitten, det kallas för den
institutionella kapaciteten.
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Nytt hos oss!
Anza penslar
och målarverktyg
Köp 3 betala för 2!
(Vi bjuder på den billigaste)
Erbjudandet gäller v 9

Vi bjuder på en
provmålarburk
från Beckers!
Happy Homes Vaggeryd

Bistrohörna
Vi bjuder
på kaffe!

(1/hushåll)
Erbjudandet
gäller v 9

Gärahovsvägen 1, Vaggeryd
Tel. 0393 –127 40
Mån–fre 07–18 lör 9–13
www.happyhomes.se
Lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och slutförsäljningar.
Rabatterna gäller på leverantörens rekommenderade pris och kan ej kombineras med andra rabatter.

Swish, bank-id och OCR-scanner.
Den digitala djungeln kan vara snårig och för att hjälpa sina kunder
på traven hjälper Swedbank till att reda ut begreppen.
Tisdagen 17 mars bjuder de in till en digitalkurs på sitt kontor i
Vaggeryd.
Swedbank är den lokala banken med ett starkt samhällsengagemang.
Bland annat föreläser man om privatekonomi för ungdomarna på
Hjortsjöskolan, Fågelforsskolan och Fenix-gymnasiet. Men för att hjälpa
äldre personer satsar man nu på en ny typ av samhällsengagemang
för att hjälpa till med digitaliseringen.
Världen blir mer och mer digital och i dag förutsätter företag och
myndigheter att man ska kunna hantera digitala tjänster. Det är
inte helt enkelt för en del personer och därför vill vi hjälpa till,
säger Joakim Sundell, chef på Swedbank Vaggeryd.
Banken ordnar nu digitala träffar dit man kan komma med sin
mobiltelefon, läsplatta eller dator. På plats går man igenom olika

digitala banktjänster men ger också tips och råd om hur man utför
andra typer av digitala ärenden.
Med hjälp av bank-id kan man exempelvis deklarera eller
förnya sina apoteksrecept. Vi pratar självklart mycket om
digital säkerhet också eftersom många är lite oroliga, säger
Joakim Sundell.
Träffen sker inne på bankkontoret klockan 14.30 och banken bjuder
inte bara på sin kunskap utan också på fika. Vill man anmäla sig
skickar man ett mail magnus.astrom@swedbank.se eller går in till
kontoret i Vaggeryd och anmäler sig där.

HÄLSOMÄSSA

2020
Den 29 februari kommer vi att anordna en Hälsomässa
i Vår lilla stad- Vaggeryd. Den här gången handlar
det om hälsan såsom rörelsen, det lokalproducerade
och miljömässigt hållbara. Vi vill att våra invånare ska
komma och inspireras till välmående och även ta del
av vilka företagare vi har som verkar lokalt. Vi kommer
under dagen att ha olika aktiviteter så som träningspass, musikunderhållning, föreläsningar och övriga event
i era montrar m.m.
Mässan kommer även att få besök av Paolo Roberto
som kommer att hålla en föreläsning om motivation. En
föreläsning där han blandar klokheter och igenkänning
om motivation och även ”livet” med utgångspunkt från
hans egna liv.
En hel liten mässa för oss som bor här, vänner, bekanta
och andra nyfikna kring det goda livet i Vår lilla stad.

29 FEBRUARI
09.00–16.00

Årets Julmarknad
något regni

ga

i Skillingaryd

Priserna gäller 24/2–1/3 -20.

3 för

Vaggeryd
Alla dagar 7–22

Du sparar 37:70 kr!

79k

Kaffe Arvid Nordquist Classic. 500 g. Gäller ej Hela bönor, Ekologiskt,
Rättvisemärkt och Selection. Jfr pris 52:67/kg. Max 1 köp/hushåll.

Välkommen! Denna vecka har vi ett helt gäng varor
speciellt utvalda för dig (och alla andra).
Vi ses!
Järnvägsgatan 2, Vaggeryd
Telefon 0393-360 60
Inspireras på ica.se/vaggeryd

Du sparar 9:90 kr/st!

2 för

15k

/kg

Du sparar 40:00 kr/kg!

Du sparar 10,80-14,80 kr

Färsk laxsida ICA Gott Liv. Ca 1200 g. Salmo salar. Odlad i Norge.
Jfr pris 119:00/kg. Max 1 köp/hushåll.

Värmeljus ICA. 50-pack.

Pasta korta former Barilla.
500 g. Pasta Bluebox, gäller ej eko.
Jfr pris 15:00/kg. Max 2 köp/hushåll.

29k

Brinntid ca 6 timmar. Jfr pris 0:58/st.

/förp

99k 15k
/kg

Vera

Jocke

Vera & din handlare ICA-Jocke

/st

Klubba, Ben Kronfågel. Ursprung Sverige.
1000 g. Frysta. Jfr pris 20:00/kg. Max 3 köp/hushåll.

119k
Du sparar 6:90 kr/st!

20k

Rostbiff Dalsjöfors.
Ursprung Sverige. Ca 800 g.
I bit. Jfr pris 99:00/kg.

/st

Jordgubbar i ask ICA. Spanien.
250 g. Klass 1. Jfr pris 60:00/kg.

