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INNEHÅLL
Föreningslivet gör skillnad

I detta numret av HÄR-tidningen sätter några artiklar fokus på 
att göra skillnad för våra barn och ungdomar. Vi belyser några föreningars 

betydelse för en aktiv fritid, teknikundervisning som ska fånga upp 
teknikintresset, möjligheten till påverkan genom nystartade ungdomsrådet 

och Majken och Rolf Grenthes stiftelse som delar ut stipendier.

Att tillhöra en förening ger en gemenskap och 
trygghet samtidigt som man träffar andra 
människor med samma intresse. I den förening där 
jag är engagerad, Skillingaryds IS, handlar det först 
och främst om att utveckla barn och ungdomar i 
vissa sporter men också om att få en grupp att växa 
sig starkare och att få individen att hitta sin roll i 
gruppen.

En kommun med ett rikt föreningsliv är mer  
attraktivt för dem som redan bor där men också för 
de människor som letar en ny plats att bosätta sig 
på. Som förälder är jag tacksam för att det finns 
många föreningar att välja på och förhoppningsvis 
finns det något för alla. Tänk så mycket tråkigare 
livet skulle bli om vi inte hade dessa mötesplatser 
och dessa möjligheter att dela ett intresse. Och tänk 
vad det betyder för våra barns och ungas uppväxt 
här i Vaggeryds kommun.

Skillingaryds IS har policyn att det ska vara 
billigt att delta i de idrotter vi erbjuder. Alla ska 
ha råd att vara med. Det gör ju givetvis att vi är 
beroende av bidrag från stat och kommun men 
också att vi får hjälp från alla duktiga företagare 

i kommunen som ställer upp som sponsorer. Tack 
vare våra sponsorer är det även gratis att gå på alla 
matcher som spelas på Movalla.

I vår förening har vi cirka 500 aktiva barn och 
ungdomar som utövar sporterna fotboll, ishockey 
och bowling. För att verksamheten ska fungera 
krävs att det finns en fungerande idrottsplats men 
det krävs också engagerade ledare. Vi har över 80 
ledare som ställer upp helt ideellt varje vecka.  
Tänk vilken betydelse dessa ledare har!

Alla vill ju inte bli fotbollsspelare, hockeyproffs 
eller för den delen tränare, men det finns väldigt 
mycket man kan göra i en förening ändå. Det be-
hövs domare och matchfunktionärer, personal som 
kan hjälpa till i kiosk, hålla ordning på material 
och tvätta, engagera sig i styrelser eller sponsors-
grupper. Så välkommen du med och gör skillnad 
för våra barn och unga - det enda du behöver är ett 
intresse och lite tid.

Jörgen Malmklint,
Skillingaryds IS
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Besök oss gärna på www.vaggeryd.se 

och följ:   

@vaggerydskommun

@vaggerydskommun

@vaggerydskommun

@mittvaggeryd
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Ungas inflytande 
–Nyckeln till en attraktiv kommun
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Ungdomsrådets styrelse: Elin Randåker, Robin Lindqvist, Emil Åkerman, Filip Hansson, Lucas Liljeroth och Philip Ljungqvist.

Text: Alfred Jonsson foto: Alija Bucuk



Jag tror det är viktigt att förstå för att 
fler ska lockas och bli nyfikna på det vi 
gör. Alla slags människor är välkomna. 
Tillsammans ska vi bevisa att ungdomar 
inte är så dumma, vi kan förändra om 
vi vill, säger Robin, ordförande i  
ungdomsrådet

Syftet med feriepraktiken är att ungdomar ska få ar-
betslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på 
arbetsmarknaden. För Josephine Svanberg ledde ferie-
praktiken till en fast tjänst på Sörgårdens äldreboende.

– När jag gick i nian delade min lärare, Anna-Karin 
ut en intresseanmälan om feriepraktik. Det fanns olika 
alternativ att välja på och jag kryssade i barnomsorg 
som första val och parkförvaltning som andra val.  
Men så en dag ringde telefonen och jag fick erbjudande 
att göra min feriepraktik på Sörgården. De sade att de 
inte hade några platser kvar inom de andra områdena 
och att jag var först på tur för en feriepraktikplats.  
Jag chansade och tackade ja. 

FRÅN FERIEPRAKTIK TILL FAST TJÄNST
– De fyra veckorna gick väldigt fort och jag fick ett 

vikariat efter min feriepraktik. Det i sin tur ledde till 
en fast tjänst på Sörgården. Så feriepraktiken gav mig 
möjligheten att komma in på arbetsmarknaden och 
jag fick testa ett yrke som jag kanske inte hade gjort 
annars, säger Josephine. 

– Jag skulle rekommendera alla att söka feriepraktik 
eftersom det är roligt, utmanande och man lär sig tidigt 
att ta ansvar. Man tjänar extra pengar till körkortet till 
exempel, och framförallt får man in en fot på arbets-
marknaden. 

Det började med feriepraktik, som blev ett vikariat som i sin tur 
ledde till en fast tjänst. Allt tack vare att jag blev erbjuden feriepraktik 
inom ett område jag inte ens sökt. Jag har inte ångrat en dag att 
jag tackade ja till min feriepraktik på Sörgården – jag har det bästa 
jobbet man kan tänka sig. Jag får gå till jobbet och göra skillnad 
för de som bor här, säger Josephine Svanberg. 

Alfred Jonsson 

Feriepraktiken
ledde till jobb

Text & foto: Alija Bucuk
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Något som vi länge saknat i kommunen är ett forum där ungdomar kan vara 
med och påverka det som politikerna beslutar om. Den väntan är äntligen över 
nu när det nya ungdomsrådet gör entré med en stark vilja om att kunna  
påverka vuxenfrontens överlägsenhet och bevisa att ungdomar kan om de vill.

I Vaggeryds kommuns övergripande mål betonas tyd-
ligt tyngden av alla människors lika värde och rätt 
till yttrande. Det är något som uppfylls på många 

plan, men en målgrupp som hamnat i kläm under en 
tid och inte haft samma förutsättningar att uttrycka 
sina tankar och åsikter om frågor som berör vår  
kommun är ungdomarna.

– Det är något som vi i ungdomsrådet ”råda bot på.  
Med tanke på att andelen unga medborgare i kommunen 
är så pass stor så är det konstigt att vi inte får mer att 
säga till om, säger Philip Ljungqvist, vice ordförande i 
ungdomsrådet.

I medborgarundersökningen som gjordes 2016  fram-
kommer även att missnöjet mot kommunen bland unga 
är ganska stort. I undersökningen kommer det bland 
annat fram att ungdomarna tycker att kommunen 
behöver bli bättre på att samtala kring miljöfrågor samt 
hur gång och cykelvägar är placerade. Frågor som 
dessa blir nu upp till ungdomsrådet att behandla för att 
minska missnöjet. 

BÖRJAN
– Det var under en praktikvecka på kommunhuset som 
idén föddes hos mig, om att starta ett råd där vi ungdo-
mar får vara med och säga vad vi tycker i olika kom-
munpolitiska frågor, berättar Robin.
Han berättar även att det var då som jakten på fler med-
lemmar började.

– Jag samlade ihop några personer som jag tyckte var 
passande och som jag visste hade erfarenheter ifrån 
andra råd.

FLER MEDLEMMAR BEHÖVS
I nuläget har man sju medlemmar, men fler behövs. 
Det delmålet ska man försöka uppnå genom att besöka 
högstadieklasser för att berätta om sin verksamhet, 
samt prata om vikten i att faktiskt våga vara med och 
påverka.

INFORMATION OM FERIEPRAKTIK
Arbetsmarknadsenheten har sedan 2009 ansvaret för feriepraktiken. 
Under 2017 kommer feriepraktiktiden att ligga under veckorna 25-28 
och 29-32. Feriepraktiken gäller för ungdomar födda 1999 eller 2000  
och man arbetar 6 tim/dag. Ersättningen är 50:-/timma. 
 
Intresseanmälan finns hos kurator och syokonsulent på Fenix, och på 
Vaggeryds kommuns hemsida. Vid eventuella frågor kontakta 
carina.leander@vaggeryd.se.

Under hösten 2016 hade Alfred Jonsson praktik på kommunhuset i 
Skillingaryd. Ett av han stora intressen är att skriva och som en del i sin 
praktik fick Alfred skriva ett reportage i HÄR. 

Brinner du också för att skriva? 
Då har du chansen, precis som Alfred, att få skriva i kommuntidningen. 
Skicka din intresseanmälan till press@vaggeryd.se.

Josephine Svanberg

Robin Lindqvist vill även upplysa ungdomarna om att 
ungdomsrådet är helt politiskt fristående.

Gert Jonsson (M) , kommunstyrelsens ordförande
– Mina förhoppningar med ungdomsrådet är att vi ska 
kunna ha ett råd med många tankar och idéer från 
olika ungdomar, som vill vara med och påverka hur 
samhället ser ut och utvecklas. En annan förhoppning är 
givetvis att de ska ha kul också, det får vi inte glömma. Jag 
kommer ge dem så mycket stöd jag bara kan, genom att 
lyssna på vad de säger och ge det tid. Det är viktigt att 
man får in synpunkter ifrån unga för att höra hur de 
ser på saker och ting. Jag tror även att det är viktigt att 
man då kopplar bort sina egna värderingar, för att på 
riktigt lyssna på vad ungdomarna faktiskt har att säga. 
Jag ser fram emot att bolla frågor med ungdomsrådet!

ENGAGERA DIG I UNGDOMSRÅDET!
Vill du veta mer eller gå med i ungdomsrådet. Kontakta Lucas Liljeroth 
på tel: 076-3908080 eller följ ungdomrdået i sociala medier:

Instagram: vaggeryds_ungdomsrad

Facebook: Vaggeryds kommuns ungdomsråd

Sökord ”ungdomsråd” på vaggeryd.se
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Jag kliver in i lokalerna som Skillingaryds Skyttegille har sin verksamhet i en måndagkväll 
samtidigt som både barn och föräldrar droppar in. Eller snarare yngre och äldre luftgevärs-
skyttar, för här tävlar alla på samma villkor – mot sig själva.

När man har skjutit sina skott på en av de åtta banorna 
kan man följa kompisarnas resultat på TV-skärmen i 
klubblokalen, när man väntar på att en bana ska bli 
ledig. Där sitter även syskon, föräldrar och klasskam-
rater som bara vill hänga i lokalen och umgås under 
tiden. Den digitala monitorn bidrar till ett engagemang 
för varandra. Resultaten på skärmen blir ett naturligt 
samtalsämne som alla har gemensamt – över ålders-
gränserna. När man umgås på det sättet utvecklas man 
även socialt, menar Danny.

– Det är nog lite unikt, många föräldrar har fastnat i 
sporten och börjat träna och tävla bara för att de testade 
på när deras egna barn börjat med skytte. Det visar 
också på att vi är en trivsam förening för alla åldrar. 
Även vuxna och föräldrar får ett utbyte, säger Danny.

VIKTEN AV FÖREBILDER
– I Skillingaryd har vi bra förebilder; några äldre 

ungdomar som är väldigt, väldigt duktiga och tävlar 
på högsta nationella och internationella nivå. Mikaela 
Arvidsson är bäst i Sverige just nu, hon var en hårsmån 
från att komma med i OS och det är jättekul för de 
yngre att få träffa någon som gått så långt och se att 
det är en vanlig människa precis som oss, understryker 
Danny.

– Framgång föder framgång. När någon lyckas så ser 
de andra att det går, det är möjligt. ”Kan hon kan jag” – 
det inspirerar och sporrar ens egna utveckling. Sen har 
vi rätt högt i tak här. Vi är inte missunnsamma utan 
gläds med varandra. Ingen går omkring med hybris 
trots att man tagit SM-guld, flikar Dannys fru Helena in. 
Hon har själv fastnat i sporten efter att de sökte efter en 
idrott som passade deras son.

Alicia Flood är en av de yngre deltagarna som precis 
avslutat kvällens träningspass med lillasyster, mamma 
och pappa på plats. Hon tycker att man lär sig något 
nytt varje gång man är här.

– Det svåraste är att skjuta 10:or varje gång, säger 
Alicia.

Skyttesporten är en stor sport med många aktiva 
föreningar i Sverige, ofta på mindre orter. Våra 
gamla militära anor och ett aktivt hemvärn – där 

man skulle lära sig skjuta för att försvara landet – var 
ofta grunden till att föreningarna startade. I varje fall 
var det så fram till 60-talet, sedan dess har föreningarnas 
roll blivit en annan: Att ge möjligheten att dela ett fri-
tidsintresse och utöva en sport där koncentrationsför-
måga, precision och lugna nerver premieras. Här gäller 
det att vara stadig på hand. I Skillingaryd finns denna 
möjlighet i ortens äldsta förening med anor sedan 
1890, och även här har ju, som bekant, den militära 
verksamheten en lång historia.

VIKTIGT ATT FÅ UTVECKLAS
– Jag tror att människan har en drivkraft att vilja 

utvecklas och utmana sig själv. Många som börjar 
märker att man snabbt blir bättre, redan andra gången 
märker man skillnad. Det är nog en anledning till att 
vissa fastnar i sporten, säger Danny Kristensen som är 
ordförande i Skillingaryds Skyttegille. 

– Luftgevärsskytte är lite annorlunda jämfört med 
många andra sporter. Dels är det inte en så fysisk sport 
utan handlar mer om koncentration och dels tävlar du 
i första hand mot dig själv. Vi har en del barn här som 
har koncentrationssvårigheter och som i vanliga fall 
har svårt att sitta still. Här kan de sitta väldigt länge 
och ha stort fokus på skyttet för att skjuta mitt i prick. 
Det blir en teknik för dem att lära sig varva ner som de 
har stor nytta av i andra delar av livet.

I föreningens verksamhet får de yngre tidigt lära sig 
att ta ansvar och hantera vapnet på ett säkert och rik-
tigt sätt. Det gör att deltagarna mognar och utvecklas 
som människor, menar Danny. Även i styrelsen sitter 
yngre medlemmar för att man är mån om föreningens 
utveckling och tycker det är viktigt att de yngre växer 
in i ansvaret.

EN FAMILJÄR GEMENSKAP
Man slås av den familjära stämningen i lokalen. Barn 
från 6-7 års ålder och vuxna som är närmare ett halvt 
sekel äldre sitter och tränar bredvid varandra. 

ÄR DU NYFIKEN PÅ ATT TESTA?
Välkommen att prova på luftgevärsskytte hos Skillingaryds  
Skyttegille på måndagar kl 17:30. Hantverksgatan 18 i  
Skillingaryd. 

Om du har frågor, kan du ringa Danny Kristensen, tel: 070-6916897. 
Facebooksida: Skillingaryds Skyttegille.

Alicia Flood

Danny Kristensen
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70 år har gått sedan Ingmar Grenthe, son till Majken och Rolf Grenthe tog 
sin realexemen i Vaggeryd – och det efter 45 minuters examensförhör – i varje 
ämne. – Det var tufft det, berättar han över telefonen när jag ringer honom i 
Stockholm en fredagförmiddag i december. Men faktiskt något jag kände mig 
både stolt och lycklig över att få göra.

1946, ett år efter världskrigets 
slut, var året då Ingmar, född 
och uppvuxen i Vaggeryd, tog 

sin realexamen, som den kallades 
när man lyckades slutföra fyra 
extra år utöver den obligatoriska 
sjuåriga folkskolan. 

UTBILDNING INGEN  
SJÄLVKLARHET 

– När jag var ung var det ingen 
självklarhet att få utbilda sig vidare. 
De allra flesta som gått ut folkskolan 
på den tiden fick börja arbeta för 
att bidra till familjens försörjning, 
säger Ingmar allvarligt. 

– Jag har mina föräldrar att tacka 
för mycket. Men utan Vaggeryds 
förutseende politiker, som 1946 
beslutade om en fyra-årig högre 
folkskola (som 1951 blev realskola) 
hade inte samhällets ungdomar fått 
en möjlighet till en bättre skolgång 
och flera möjliga val av sin framtid. 
Detta är jag oerhört tacksam över 
idag, fortsätter Ingmar. 

NOBELPRISET
Idag är Ingmar pensionerad profes-
sor i kemi från Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) där han haft en 
lång och betydande karriär. 

– Jag satt faktiskt med i Nobel-
kommittén under tio år och presen-
terade 1995 års kemipristagare i 
Konserhuset och på TV, det var en 
lärorik och spännande tid.

– Någon berättade för mig att det 
stod om det hemma i lokaltidningen 
– alltså inte om själva Nobelpris-
tagaren, utan om mig, en infödd 

Vaggerydsbo, ”Vaggerydsson” som 
utmärkte sig, säger Ingmar och 
skrattar till.

Jag skrattar med och låter mig im-
poneras. Tänk, en elev från Vagge-
ryds kommuns allra första realsko-
leklasser i finaste Nobelkommittéen. 
Inte dåligt, men förhoppningsvis 
inte den sista eleven härifrån som 
kommer göra skillnad i framtiden, 
tänker jag försiktigt. 

MAJKEN OCH ROLFS STIFTELSE 
Hur tackar man då för möjligheten 
till utbildning på hemmaplan? 
Ingmar trodde att uppmuntran av 
ungdomar kunde vara ett sätt. Dels 
genom ett personligt stipendium, 
dels genom att stödja initiativ från 
skola och föreningar. För att kunna 
åstadkomma detta inrättade han 
Majken och Rolf Grenthes Stiftelse 
vars avkastning skulle kunna ge ett 
långsiktigt stöd. Stiftelsekapitalet 
var en miljon kronor 2008 när stif-
telsen bildades. Ingmar ser stiftel-
sen som ett tack till sin hembygd 
och alla de som bidragit till att ge 
honom och andra ungdomar en bra 
start i livet. 

Mellan 20-30 000 kronor delas årli-
gen ut till en av kommunens skolor 
samt till Waggeryds Museiförening, 
som Ingmar också ser bedriver en 
verksamhet värd att stödja och upp-
muntra. Sist går 5 000 kronor per 
år till en framstående yngre kvinnlig 
idrottsledare och/eller utövare. 

– Min mamma, Majken var en unik 
kvinna som lyckades med något 
mycket ovanligt på sin tid, fortsätter 

Ingmar. På 40-talet skulle en gift 
kvinna med barn vara nöjd med 
att vara hemmafru. Det var inte 
min mamma, inte på långa vägar. 
Och pappa skulle aldrig komma på 
tanken att hindra henne, berättar 
Ingmar vidare. 

Född 1908 i början av seklet, ide-
ellt engagerad, självlärd och oerhört 
driven, fick Majken en anställning 
på timmar på Vaggeryds kommun 
som gymnastiklärare 1947. En an-
ställning hon hade kvar ända fram 
till pensionen på 70-talet. 

EN FÖREBILD FÖR LIVET 
– Jag får faktiskt fortfarande 

julbrev från några av hennes gamla 
elever, så visst har hon betytt något 
extra för vissa, säger Ingmar. 

Medan han avslutar med att berätta 
mer om sin mamma och pappa, Rolf 
som också var en engagerad och 
duktig idrottsman, förutom företa-
gare inom möbelbranschen, tänker 
jag att Ingmar nog underskattar sin 
mammas betydelse för vår kommun. 

Tänk att ungdomarna på den tiden 
hade en förebild som Majken. En 
kvinna som inte nöjde sig med det 
konventionerna bjöd, som såg till 
att hon fick göra det hon var bäst 
på; undervisa, inspirera och inte 
minst, stärka unga tjejers och  
killars självförtroende. 

När vi lagt på luren är jag helt 
övertygad. Majken förändrade liv. 
Och det är att göra skillnad. På 
riktigt.

Majken, maken  
och att göra  
skillnad 

SAMVERKAN  
Text: Cathrine Palmcrantz foto: Simon Hjälmarö

– för planetens framtid

Ingmar Grenthe. Foto: Kåre Boberg, Skillingaryd.nu

Text: Louise Skålberg
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TEKNIKTRYCK PÅ SKOLAN
Genom det rikstäckande nätverket 
för samverkan mellan skola och 
näringsliv, Teknikcollege, engagerar 
sig åtskilliga av våra företag i  
kommunen i utvecklingsarbetet.

– Det är den absolut viktigaste  
dragaren för oss företag när det 
gäller var vi vill etablera oss, säger 
Jonas Pellgaard på AQ i Vaggeryd, 
det är var det kommer att vara lätt att 
få tag i den kompetens vi behöver, 
för att kunna utvecklas och bli  
lönsamma i framtiden.

– Men det är svårt också, säger 
Jonas, för det är ett tufft arbete vi 
företag vill att skolan ska göra, att 
både undervisa eleverna men också 
se till att såväl prao som APL (ar-
betsplatsförlagt lärande) fungerar 
tillsammans med oss på företagen. 
Men å andra sidan, när det arbetet 
fungerar så får skolan också en 
avlastning i oss företagare som 
resurser i utbildandet, säger Jonas 
och fortsätter:

– Det är verkligen jättebra att då 
makerspace kliver fram och blir en 
avlastande samarbetspartner till 
skolan!

LEDANDE FRÅGA
Så våren 2016 skapades en leaderan-
sökan från kommunens makerspace 
och vårt näringslivsråd tillsammans, 
utifrån det arbete tekniklärarna på 
våra två kommunala högstadier gjort 
egentligen på rekordtid under det 
föregående jullovet.

– Vi korsläste läroplanen för teknik-
undervisningen på högstadiet mot de 
möjligheter vi hittar i 3D-skrivare, 
ritprogram, programmering av 
elektronik med mera som makers-
pace har, och gjorde helt enkelt ett 
förslag på hur det skulle kunna se ut 
över högstadieåren.

Och de gjorde det utifrån en am-
bition om effektivitet också, både 
med tid och pengar, så att de båda 
skolorna ska kunna arbeta samman-
hängande utan avbrott för eleverna, 
men ändå turas om med att använda 
verktygen över terminer.

Och det här tyckte alltså Leader 
i Västra Småland, var en sådan bra 
idé att man beviljade pengar till  
makerspace för att kunna betala sko-
lan kostnaden för vikarier, medan 
de här tekniklärarna skapar ruti-
nerna för hur det här ska kunna bli 
ett fungerande arbetssätt i undervis-
ningen av våra elever i vår kommun.

ATTRAKTIV UTMANING
Allt detta, som sagt, gjorde de här 
två heltidsarbetande småbarns-
mammorna och tekniklärarna, på 
rekordtid under ett jullov… Vilket 
engagemang! Men hur kommer det 
sig, vad var förklaringen till detta?

 

– Min sambo är en klok människa 
och har lovat mig stor förståelse 
under den här tiden, berättar hon. 
Men det var också sambon som lite 
avundsjukt konstaterade:

– Tänk om vi hade sådana tekniklä-
rare här, i kommunen där vi bor…

SMÅSTADSMYSTERIER 
Den tanken är det fler som delar. 
Idag får vi många förfrågningar 
från andra mindre kommuner, om 
att komma och berätta hur vi gör 
det här som mer och mer börjar 

bli ett arbetssätt i ”vår lilla stad” – 
tillsammans och över gränser, för 
en gemensam attraktion kring vår 
kommun som plats.

Japp, säger jag som skrivit den här 
artikeln, så är det: det vi kan göra i 
den lilla kommunen tack vare just 
vår litenhet, är precis just det den 
större staden helt enkelt inte kan 
göra – och därför ska vi göra det.

FRAMTIDEN
För här har vi fantastiska möjligheter 
att jobba tillsammans, både över 
verksamhets- och organisations-
gränser, och vill vi det, och gör det 
också, då är vi ganska svårslagna 
som attraktivt alternativ. Och detta 
vare sig vi pratar utifrån privat  
eller företagsperspektiv, och vare 
sig om vi pratar om vår kommun 
som attraktiv att bo eller jobba i.

Och då har vi det. Ni vet, det där 
som både arbetsgivare, andra små-
kommuner och resten av planeten 

så gärna vill ha: en bra gemen-
sam framtid.

Heja teknikintresset och heja  
Vaggeryds kommun!

För här hos oss hoppar närings-
livet in och vill samverka med 
vår kommunala skola; och för 

att underlätta och avlasta hoppar 
en annan kommunal förvaltning in 
och agerar smörjolja. Och nästan 
helt utan att vi märkte det, så blev 
vi en kommun som några av de mest  
eftertraktade lärarna – tekniklärare 
– till och med väljer att pendla till för 
att arbeta hos, för att få vara med och 
påverka framtidens teknikintresse.

För cirka sex år sedan startade 
den eldbesjälad pedagogen Kerstin 
Nordenstam, vårt idag så omtalade 
ReMida – ett kreativt återanvänd-
ningscentrum för spillmaterial från 
vår kommuns många tillverkande 
företag. Med en pedagogik som upp-
muntrar nyfikenhet, kreativitet och 
ett utforskande arbetssätt används 
material från ReMida i undervis-
ningen av våra små barn redan i 
förskolan. De här barnen – den för-
sta ReMida-generationen, kan man 
säga – har nu nått högstadieåldern 
och vi har fått kvitto på satsningen: 
det hett eftertraktade intresset för 
teknik har bevisat sig.

– Jodå, säger Anna Kjellén,  
tekniklärare på Fågelforsskolan i 
Skillingaryd, både jag och Emelie
Åserg, min kollega på Hjortsjöskolan, 
upplever samma sak: det är en 
helt annan nivå på samtalen med 
eleverna som kommer nu! De pratar 
hur naturligt och avslappnat som 
helst om olika möjliga lösningar 
på konstruktioner till exempel, helt 
enkelt för att de har fått arbeta i 

olika material och undersökt och 
dragit slutsatser, sådant som teknik 
väldigt mycket handlar om.

ATT TA VARA PÅ LUSTEN
– Det handlar nu om att ta till vara 
på det här ökade intresset, den 
självklara inställningen som de här 
barnen fått till ordet ”teknik” och 
uppmuntra den utforskningslusta 
de fått med sig, säger Emelie.  
Kommunens bibliotekschef Lo 
Claesson, håller med:

– Vårt uppdrag när det gäller 
framtiden för våra bibliotek, är 
egentligen precis detsamma, säger 
hon. Och så säger hon att biblioteket 
ska vara – och här kommer det ett 
väldigt långt och fint ord – en kun-
skapsfacilitator. Till och med hon 
själv skrattar när hon säger det, 
och förklarar:

Det låter så lätt och är så svårt – att jobba tillsammans för dem 
som betalar våra löner. Ännu lättare respektive svårare, att göra 
det tillsammans tvärs över privat och offentlig sektor. Och ändå 
försöker vi oss på det, i vår lilla stad, och lyckas också!

Att få vara med och utveckla 
nya arbetssätt i skolan idag, 
är bland det mest lockande 
som finns för oss pedagoger, 
säger Emelie. 

Förr i tiden menade man att man lärde sig saker 
genom att läsa böcker, punkt. Men jag menar att 
biblioteket i framtiden måste uppmuntra utforsk-
ningslusta även utanför böckerna, till exempel 
genom att skapa och uppfinna – och det är därför 
vi har utvecklat ett så kallat makerspace hos oss 
på biblioteket i Vaggeryd.



I korta drag började det hela på 70-talet när ungdo-
mar i kyrkan startade en egen juniorförening för att 
de ville göra något i en egen förening. Föreningen 

byggde en stuga vid toppen av backen, när det ännu 
inte var någon skidbacke, men sen började man åka 
skidor nerför backen mellan träden och insåg att här 
skulle man kunna anlägga en liten skidbacke. Och på 
den vägen är det.

– Idag är ju inte själva föreningen så sammankopplad 
med kyrkan, vi har medlemmar som är med i kyrkan 
och andra som inte är det, men vår värdegrund bygger 
någonstans på det engagemanget för andra människor 
som finns i kyrkan och som många andra på landbygden 
delar. Vi brinner för att kunna möta människor på ett 
okomplicerat sätt, att skapa en samlingsplats. Det är 
en väldig glädje att stå här ute i liften och se barnens 
ögon lysa av glädje när man blir duktigare för varje åk, 
säger Martin Andreasson som är ordförande i föreningen 
SAM Eksäter som driver Kyllåsbacken, cirka en mil 
väster om Skillingaryd.

STARKT ENGAGEMANG
– Även om det är en kärna som är mest engagerade så 
är vi många som delar på det. Det tror jag är en nyckel-
faktor till att det fungerar. Under en säsong så får våra 
60-70 medlemmar tre halvdagspass tilldelade sig för att 
jobba i backen. Det blir inte så jobbigt om man hjälps åt.

Bevisligen är det många som bor på och kommer från 
landsbygden som har ett starkt engagemang för byg-
den och att den ska leva. Det känner vi igen från flera 
håll i vår kommun. Att dra på sig långkalsongerna 
och åka ut och stå vid backen och producera snö mitt i 
natten känns kanske inte alltid så roligt, då behövs det 
lite kämpaglöd. 

– Men det går, det är roligt när man väl är här, säger 
Martin.

– Vi behöver köra snökanonen fyra dygn när det är 
ungefär 7 minusgrader för att fylla backen med snö. En 
del egenföretagare som kan styra om sin tid är enga-
gerade och hjälper till att hålla liv i det. Sen har vi ett 
gäng tonåringar som gärna är här en natt och käkar 
pizza, dricker kola och håller liv i kanonerna.

Allt för att få iordning på backen till annandag jul – det 
är premiärdagen som man siktar in sig på om vädret 
tillåter.

EN SAMLINGSPUNKT FÖR BYGDEN
Systrarna Stina och Sofie Nordenstam är i princip 
uppvuxna i backen om vintrarna när hela familjen varit 
engagerad.

– Vi har åkt skidor här sen vi var små, det har gett ett 
intresse både för skidåkning och för själva backen. Jag 
brukar sitta i kassan eller vara i skiduthyrningen när 
backen är öppen, säger Stina.

– Det blir även ett sätt att umgås när man jobbar i back-
en, vi träffar många kompisar här, fyller Sofia i.
Men det är klart att det finns de som tycker att det är lite 
konstigt att stå och jobba helt gratis, konstaterar de. Men 
det säger ändå något om andan som finns just här.

Det finns även de som flyttat härifrån som är enga-
gerade i backen och återkommer varje år för att hjälpa 
till. Då vet man att det betyder något. 

– Vi har ju inte ens en skidklubb utan det är bara 
backen som vi samlas kring, konstaterar Martin.

– En annan faktor som jag tror är viktig för engage-
manget är att det händer någonting hela tiden, att det 
inte stannar av utan går framåt hela tiden.

Under året har man byggt garage för pistmaskin och 
skoter, ett garage som kanske även kan fungera som 
skiduthyrning för den är lite trång just nu. Martin 
nämner också hur roligt det hade varit att förlänga 
backen, något som vore möjligt men så klart skulle 
kräva andra resurser. I tidigare nummer av HÄR- 
tidningen har vi även kunnat läsa om visionen kring en 
ny skiduthyrningslokal med toalett och kanske gemen-
sam samlingslokal med kyrkan. Så framtidsidéer finns 
det gott om.

– När vi gör projekt som garagebygget så märker man 
hur mycket duktigt folk vi har i föreningen.  
Kan vi inte lösa problemen själva, så är det alltid någon 
som känner någon som kan göra det. Det funkar alltså 
precis så som Gnosjöandan är känd för. Det nätverket 
gör det också ganska lätt för oss att få många mindre 
sponsorer som kan ge relativt små belopp men som är 
väldigt betydelsefulla för oss, säger Martin.

MÅNGA BARNFAMILJER
Trots det småskaliga är backen populär, framförallt 
bland barnfamiljer, eftersom det är ganska bra för 
nybörjare att testa på utförsåkning i en mindre backe, 
som dessutom har betydligt lägre priser på liftkort och 
skidhyra än andra aktörer i denna del av Småland.

– Jag hör ju att folk säger att det är bra här för det är 
lätt att ha koll på sina barn. Det är en lift och en backe, 
så det är svårt att försvinna, säger Martin.

– Jag tänker att backen är viktig för att det ger något 
roligt att göra på fritiden under vintern, det behövs, 
avslutar Stina. 

Ja, vem vill inte ha något roligt att göra på vintern? 
Tacka SAM Eksäter för den möjligheten!

Varje vinter, om vädret tillåter, så ges det möjlighet för barn och
ungdomar att lära sig utförsåkning i ”vår egna” skidbacke i Kyllås.  
En möjlighet som hade varit en omöjlighet utan det engagemang 
som föreningen SAM Eksäter och folket i bygden har – helt ideellt.

 
– en samlingsplats

Text & foto: Simon Hjälmarö  
Illustration: Alija Bucuk

Skidbacken i Kyllås 
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Martin Andreasson

Sofie Nordenstam

Stina Nordenstam



Text: Simone Kamm foto: Mattias Bokinge
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Medeltida historia har väckts 
till liv i Skillingaryds läger. 
Ungdomar i kommunen har 

börjat rusta sig inför ett kommande 
krig, med svärd och tidsenliga rust-
ningar som snart ska stå emot dans-
karna i ett förödande slag.

Man kan tro att vi har klivit in i en 
tidsmaskin. Och av namnet att döma så 
är det just den effekten som projektet 
”Tidsbron” vill uppnå. Deltagarna 
förbereder sig just nu för den sista 
filminspelningen av ’Slaget vid Geta-
ryggen’ som kommer att ta plats i vår.

Dramatiseringen är bara en del av 
det stora projekt som är Tidsbron. 
De senaste två åren har ungdomarna 
även fått utnyttja sina skådespelar-
kunskaper i renässansmarknad, tor-
nerspel och spökturer, för att nämna 
några exempel. Aktiviteterna har varit 
många, och ofta är det allmänheten 
som bjuds in för att se showerna.

STATLIGT FINANSIERAT
Tidsbron är ett minst sagt omfattande 
projekt med ett mål – att locka yngre 
publik till de militärhistoriska attrak-
tionerna i kommunen. Projektet är 
finansierat av Allmänna Arvsfonden 
och pengarna går till stiftelsen  
Regementsheden som äger Miliseum.

Elin Ljungqvist är historikern som 
fick idén till Tidsbron och som ansökte 
om pengar till ungdomssatsningen. 
Tillsammans med fotografen Mattias 
Bokinge och en mängd andra eldsjälar 
i kommunen driver de nu projektet 
som har kommit att bli mycket upp-
skattat – både bland yngre och äldre.

– När du får uppleva historien iförd 
en rustning och ett svärd så tror jag 
att du lär dig mycket mer om den än 
om du skulle läsa en historiebok, 
säger Elin Ljunqvist, projektledare.

KARAKTÄRSBYGGANDE
Oscar Winblad är en av de ungdomar 
som har involverats sedan start. Han 
berättar att Tidsbron har fått spela en 
stor roll i hans personliga utveckling.

– Att gå runt i kilt trodde jag aldrig 
att jag skulle göra. Men det har jag 
fastnat för nu, säger han med ett 
skratt och fortsätter.

– Det är en stor del av det här – man 
lär sig mycket om historia och man lär 
sig mycket om sig själv. Man prövar 
saker som man inte provat förut och 
man får lov att ta plats. Det har gett 
mig bättre självförtroende. Numer kan 
jag tänka att ’Det här låter bra, mina 
idéer är okej’, säger Oscar.

VIDSTRÄCKANDE SAMARBETEN
Tidsbron bjuder in skolor och fritids-
gårdar så att barnen får testa tids-
enliga klädslar och uppleva histori-
elektionerna på nära hålla. Lektioner 
hålls också på det kreativa återvin-
ningscentret Remida, där deltagarna 
bland annat har fått bygga repbroar 
av återvunna material.

Även lajvföreningarna i kommunen 
har gynnats av Tidsbrons existens. 
Lajv är ett levande rollspel där del-
tagarna agerar i en annan tidsepok 
eller värld.

– Förra året åkte vi till medeltidsbyn 
i Berghem för att visa hur lajv kan se 
ut. Det sker utan publik, så ungdo-
marna var tvungna att faktiskt delta, 
och inte bara ”se på”. Många kände då 
direkt att de ville fortsätta med det. 
Så det har verkligen skett ett utbyte 
mellan lajvföreningarna och projektet, 
säger Elin Ljungqvist.

AV HISTORISKT SLAG
Ta på dig kilten och hämta svärdet. Nu lär vi oss historia. 
I Tidsbron är det ungdomarna som återuppväcker  
historien – och får sagor att bli verklighet.

Fortsättning på nästa uppslag....



Malin Windell tillsammans med kollega. 

Det har länge förts diskussioner om apoteket i Skillingaryd ska flytta från  
vårdcentralen in till centrum. Under hösten 2016 blev det klart och i slutat av 
maj 2017 flyttar Kronans apotek in i de nya lokalerna, tvärs över biblioteket.

– Det har länge varit på gång och i flera olika omgångar 
och det är många som har varit engagerade i frågan.  
Jag tog kontakt med Louise Skålberg som arbetar som 
samhällsutvecklare på kommunen och på den vägen är 
det, säger Malin Windell, chef för Kronans apotek i  
Skillingaryd.

– Sedan har min regionchef, som också arbetat här på 
apoteket, drivit på för en flytt, så det är många hjärtan 
som klappar för apoteket här i Skillingaryd. 

POSITIVT FÖR CENTRUMUTVECKLINGEN 
– Vi tycker att det känns jättebra, även om apoteket 
haft en central plats, blir det än mer centralt nu. Nu 
kanske folk som handlar i närliggande butiker även 
kommer in till oss. Jag tror att vår flytt kan bidra till 
att göra det mer levande och hoppas att det bidrar till 
att höja attraktionskraften för centrumet, säger Malin.

UTÖKAT SORTIMENT
Förutom att lokalerna blir rymligare kommer även 
sortimentet och öppettiderna att utökas. Eventuellt 
kommer man även anställa ytterligare en person. 

– Flytten kommer att innebära flera positiva effekter 
för oss. Sortimentet och öppettiderna kommer att  
utökas. Det tycker vi är jätteroligt, säger Malin. 

INFLYTTNING I MAJ
Planen är att apoteket flyttar in i de nya lokalerna i 
slutet av maj. 

– Vi har som mål att flytta in i slutet av maj och det 
kommer att vara en stor invigning. Flytten kommer 
inte att påverka nuvarande öppettider. Vi kommer att 
försöka flytta allt under kvällstid, avslutar Malin. 

Det är många

Text & foto: Alija Bucuk 

som klappar  
för apoteket i Skillingaryd!
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JAKT EFTER REKVISITA
I Smålands skogar finns det mängder av historia och 
sagor att inspireras av, menar Mattias Bokinge. Men att 
det blev just Slaget vid Getaryggen från 1500-talet som 
kom att filmatiseras, beror på att gänget i Tidsbron har 
kunnat återskapa stora delar av slagets händelseförlopp 
genom att pussla ihop dokumentation från olika ställen.

– Dräkterna i filmen har vi skapat efter äkta kolrit-
ningar av Erik XIV och satt ihop det med tyg som vi 
såg att man beställde till trupperna år 1567. På så vis 
har vi kunnat återskapa uniformerna som användes 
under slaget – för första gången någonsin i Sverige, 
säger Mattias Bokinge.

Experter har bjudits in för att lära ut hur man sminkar 
otäcka sår eller utför stuntfall inför de sista filminspel-
ningarna i vår. Allt för att göra filmen så genuin som 
möjligt, då förhoppningarna är att den ska visas på 
historielektioner över hela landet.

AMBITIONER FÖR FRAMTIDEN
Historierna har sannerligen vaknat till liv igen i Vag-
geryds kommun. Nu hoppas Tidsbrons eldsjälar att 
projektet och filmen kan fortsätta inspirera i andra  
delar av Sverige, och på så vis kan forma fler ungdomar 
som uppskattar och brinner för sin historia.

– Man önskar ju att något som Tidsbron fanns när vi 
var yngre. Men nu får man vara med och skapa det för 
våra yngre i stället, säger Mattias Bokinge.

Elin Ljungqvist agerar vid filminspelning.

Mattias Bokinge regiserar 
filminspelninge av slaget 
vid Getaryggen. 



Text & foto: Simon Hjälmarö
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Smålands band är familjeföretaget som  
bokstavligen höll på att brinna upp.  
Men även om fabriken brann och allting 
vändes upp och ner på några timmar, så  
överlevde viljan att våga satsa på nytt och  
bygga vidare på det nätverk och kunnande  
som funnits med ända sedan 30-talet.
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Företaget startades 1934 av min morfars far, Otto 
Lemke, som kom hit. Han hade flyttat till Sverige 
från Tyskland och fick så småningom jobb på 

Stensö, en av textilindustrierna runt Skillingaryd. Där 
jobbade han några år innan han startade sin egen band-
fabrik. Hans tre söner hjälpte till att bygga fabriken 
och dra igång verksamheten och tog sedan över verk-
samheten från Otto. När de i sin tur blev pensionärer så 
var frågan om man skulle sälja eller lägga ner företaget 
1985, berättar nuvarande ägaren Anders Berg.

Anders tog tillsammans med sin far, Lars Berg, som 
är gift med Agneta – en av brödernas döttrar, chansen 
att ta över företaget.

– Vi hade bott i Norrköping i 21 år men kände ändå 
att vi var färdiga där uppe trots att vi hade byggt upp 
ett liv där med hus, båt och allt vad det innebar, säger 
Lars. Anders fyller i, på sin östgötska som fortfarande 
finns kvar:

– Jag hade ju sommarjobbat här varje sommar och vi 
besökta ofta släkten och fabriken så vi visste lite vad det 
handlade om. Vi kände att vi ville driva familjeföretaget 
vidare, att det skulle få bli en fortsättning. Vi var ju no-
viser trots att jag sommarjobbat här en del. Därför var vi 
beroende av den kunskap som föregångarna bidrog under 
flera år i samband med övertagandet.

Det var mycket maskinkunskap, materialkunskap och 
kundkontakter som de behövde få med sig och bygga 
vidare på. Bröderna hade trots allt 50 års erfarenhet 
var, så det underlättade att de kunde vara kvar en tid 
efter övertagandet. 

På den tiden när fabriken startade var det många band-

fabriker och textilindustrier runt Skillingaryd. Nu är det 
bara tre tillverkare av textilband i Sverige kvar.

– Vi som finns kvar har våra olika nischer, vår till-
verkning är lite mer inriktad på lättare band. Vi har 
en industrigren med band som underleverantörer till 
bland annat möbel- och försvarindustrin. Den andra 
grenen är dekorationsband för promotion, nyckelringar 
och liknande. Den tredje grenen är gardinband och 
veckband av olika slag till hemtextilier. Det är fortfa-
rande mycket hantverk i tillverkningen, även om vi har 
automatmaskiner, så måste det förarbetas för hand. 

STORBRANDEN
Det är på denna grund som familjen under 30 års tid 
fortsatt utvecklingen av företaget. Fram till en lördag i 
januari 2016.

– Då ringde larmföretaget hem till mig på förmidda-
gen och sa att larmet gått, berättar Lars. Jag ringde 
direkt till Anders som var uppe på fabriken men då var 
det för sent att göra något. Anders hade inte märkt nå-
got, men hela fabriksdelen var i princip övertänd. 

40 man från räddningstjänsten släckte branden och 
inriktade sig på att säkra kontorsbyggnaden som 
hängde ihop med fabriken. Allt förutom lite lager, efter-
behandling och kontor försvann. 

Nu har det gått ett år sedan branden, men minnet från 
dagen kommer alltid att finnas med.

– De första dagarna var det hemskaste jag upplevt. Att 
stå och se detta som vi jobbat med i 30 år vika ner sig 
och försvinna. Det var hemskt. Det snurrade mycket; 
hur ska det gå med personal, alla timmar som man lagt 

ner. Är man egenföretagare så blir det ju både kvällar 
och helger som man lagt här. Man oroade sig för kun-
der, hur ska vi kunna leverera? Kan man starta upp 
efter det? I en del kundavtal är det tuffa leveransvillkor 
som vi ska leva upp till. Det var många tankar innan 
man började få kontroll och kunde sortera tankarna 
och hantera situationen, berättar Anders.

– Det första jag gjorde på måndagen var att sätta mig 
och ringa runt till alla kunder 
och förklara situationen. Jag var 
öppen mot kunderna och försökte 
på olika sätt lösa de mest akuta 
leveranserna. Många sa att så 
fort vi får igång produktionen så ska de fortsätta köpa 
band. Sen kan man ju inte vara ifrån för länge.

KOLLEGOR HJÄLPTE TILL
Ganska snart började bitarna falla på plats. Försäk-
ringsfrågan var inget problem, man skulle kunna 
beställa nya maskiner, men det var 5-6 månaders leve-
ranstid på dem. 

– Efter tre veckor ringde en av de andra bandfabri-
kerna och erbjöd oss att hyra två maskiner som de 
hade ställt av. Det tog två månader innan vi hade de 
maskinerna igång nere i källaren. Då fick man ändå en 
glädjetår när det började smattra nere i källaren igen. 
Då fick vi hopp.

– Sen fick vi även hjälp av kollegor i Holland som 
hjälpte oss med de viktiga leveranserna till försvarsin-
dustrin och jag tjatade på maskinleverantörerna så att 
vi kunde få någon maskin lite snabbare.

EN NY FABRIK
Eftersom kontorsbyggnaden stod kvar med lite efterbe-
handlingsutrustning och lager så fanns det en grund. 
Anders och Lars såg ett värde i att vara kvar på platsen där 
företaget grundades och inte behöva flytta verksamheten. 

– Det är en del av vår identitet och vårt varumärke att 
vi finns här. Jag var 18 år när vi flyttade hit. Jag har 
aldrig haft något annat jobb utan kände att det är detta 

jag kan och vill göra. Därför 
var det bara att köra på. Det var 
så jag kände genom processen.

– Nu har vi 14 maskiner som 
står och går i källaren. Det 

är som en liten tomteverkstad i väntan på nya fabri-
ken, maskinerna står nästan på varandra, men man 
anpassar sig efter omständigheterna, det går att hitta 
lösningar om man bara vill. Utan duktiga medarbetare, 
släktingar och vänner som ställt upp så hade denna resa 
inte gått att genomföra, de har lagt ner ett enormt jobb.

I slutet på februari står den nya produktionslokalen 
på 900 kvm, den kommer även innehålla nya perso-
nalutrymmen.

– Nu är det en bra känsla, det blir ett jättelyft och ny 
energi in i verksamheten. Nya maskiner har gett oss 
en del nya kunder eftersom vi kan erbjuda lite andra 
produkter. Alla stora kunder som är navet i vår verk-
samhet har vi kvar. Vi ser positivt på framtiden nu, 
avslutar Anders. 

Anders Berg ägare och VD för Smålands Band.

”Det är en del av vår identitet 
och vårt varumärke att vi 
finns här.”



SUND SMART STARK
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Projektet ska bidra till ett gott 
liv genom att skapa hälso- 
främjande aktiviteter för 

seniorer och få fler att engagera sig 
i föreningslivet.

– Sund, smart, stark senior är 
ett projekt som har två syften. 
Dels så vill vi få idrottsföreningar 
att öppna upp sin verksamhet för 
andra målgrupper än bara barn och 
ungdomar mellan 7-25 år. Det finns 
väldigt många andra som är intres-
serade av att röra på sig men som 
kanske inte är med i föreningslivet, 
säger Gustav Wass, projektledare på 
Smålandsidrotten. 

– Sedan handlar det också om 
seniorernas hälsa och att fler ska bli 
mer fysiskt aktiva och lära sig mer 
om hälsa.

SATSAR PÅ BREDDEN  
Smålandsidrotten kommer att skicka 
ut inbjudan till föreningarna i kom-
munen och totalt kommer sex fören-
ingar att få vara med i projektet.  

– Vi ska försöka få med sex fören-
ingar i den här satsningen och varje 
förening ska hålla i två aktiviteter.  

– Vi kommer att gå ut med en 
inbjudan till samtliga föreningar. 
När vi har fått in intresseanmäl-
ningarna kommer vi att välja de vi 
tror kan vara bra för den här mål-
gruppen. Vi försöker plocka in olika 

aktiviteter så att vi får en bredd i 
projektet. Tanken är att man ska 
få prova på olika aktiviteter så att 
man hittar någonting som passar 
en själv. 

HUR ANMÄLER MAN SIG? 
Är man intresserad av att vara med 
eller vill veta mer om projektet är det 
viktigt att man kommer på någon 
av de två informationsträffarna som 
Smålandsidrotten anordnar. 

– När vi bestämt vilka föreningar 
som ska vara med kommer vi att ha 
två informationsträffar, en i Vaggeryd 
och en i Skillingaryd. Man kommer 
att kunna anmäla sig direkt på 
plats eller via mejl, säger Gustav. 

ETT PROJEKT SOM GÖR 
SKILLNAD
Projektet kommer inte bara fokusera 
på seniorernas hälsa, utan även på 
den sociala gemenskapen, som är 
minst lika viktig säger Gustav: 

Gustav Wass

SUND SMART STARK SENIOR
Informationsträffar:

Skillingaryd: 21 februari kl. 10-12 på  
Skillingehus, Skillingaryd. 

Vaggeryd: 21 februari kl. 13-15, Folkets hus  
i Vaggeryd.

Kostnad: 400 kr.

Anmälan: På plats eller till  
susanna.hansson-oberg@smalandsidrotten.se.

Start: vecka 10, 2017. 

Jag tycker att vi är med och 
gör skillnad för de seniorer 
som är med i projektet. Dels 
genom att de får en fysisk 
aktivitet men också när 
det kommer till den sociala 
biten. Man får möjlighet till 
att skapa nya kontakter och 
nätverk. Den sociala delen 
är minst lika viktig. 

Under våren 2017 kommer Vaggeryds kommun, Region Jönköpings län och 
Smålandsidrotten att genomföra projektet Sund, smart, stark, senior. Det är 
ett projekt som vänder sig till seniorer 65 år eller äldre i Vaggeryds kommun. 
Projektet pågår under 12 veckor och deltagarna kommer att få testa på olika 
aktiviteter och ta del av flera spännande föreläsningar. 
Text: Alija Bucuk foto: Erhan Trshani 



KULTURPRISET
Vinnare av 2016 års kulturpris blev Dan Damberg, 
Evert Melin och Lars-Evert Eskilsson. 

Vinnare av 2016 års byggnadsvårdspris blev Målen 1:3 
och klockstapel i Skillingaryd. 

Vinnare av 2016 års idrottspriser blev 
Annika Arvidsson, Johanna Arvidsson, 
Linnea Svensson, Michaela Arvidsson 
samt Oliver Flodin.

Earth Hour är världens största klimatmanifestation. Syftet med Earth 
Hour är inte att spara el utan att skicka en politisk signal till makthavare 
om att ta klimatfrågan på allvar. Ju fler som deltar i Earth Hour och 
släcker ljuset, desto starkare blir signalen till politikerna att  
uppmärksamma och engagera sig i frågan. 

Lördag 25 mars 2017 är det återigen dags för Earth Hour. Du hittar 
mer information om Earht Hour 2017 på vaggeryd.se

Vinnare av 2016 års miljövårdspris blev Kjell och 
Karin Arvidsson

MILJÖVÅRDSPRISET

IDROTTSPRISER  

EARTH HOUR 2017 

BYGGNADSVÅRDSPRISET  
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OM VISIONEN
Visionen antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. Det var många människor, allt från politiker, 
elever, företagare och föreningsmänniskor som under 2012 var med på workshops för att ta fram vår 
gemensamma vision. Visionen beskriver hur vi önskar att vår plats ska upplevas i framtiden, den ska vara 
en ledstjärna i vårt sätt att tänka och agera. 

HÄR GER VI PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.  
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar. 

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.  
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och  
idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.  
Där allt är nära och alla har betydelse.

FÖR VAGGERYDS KOMMUN

VISION 2020
Vinnarna vid kommunens  
prisutdelning 2016

Jobbmässan 2016
Under hösten 2016 medverkade Vaggeryds kommun på  
Jobbmässan som arrangerades på Elmia i Jönköping. 
Syftet var att informera om Vaggeryds kommun som arbetsgivare 
men också berätta om hur det är att bo och leva i kommunen samt 
informera om vårt nuvarande och framtida rekryteringsbehov.  

STORT INTRESSE FÖR VAGGERYDS KOMMUN
Under själva mässan fanns det 120 utställare och totalt  
besökte ca. 6000 personer mässan. Intresset för Vaggeryds  
kommun var stort och det var många som besökte vår monter.  
Totalt fick vi in över 100 intresseanmälningar om att jobba i vår 
kommun - något som vi tycker är väldigt roligt! 

Vid kommunfullmäktiges årsavslutning delades kommunens priser ut. Stort grattis till vinnarna! 
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