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INLEDAREN

INNEHÅLL
Vår tid är nu
”VI VÄLJER INTE VÅR TID, vi kan bara välja vad
vi gör av den tid som givits oss.” Ungefär så säger
trollkarlen Gandalf i Sagan om ringen. Gandalf
uttalar detta för att trösta och gjuta mod i följet vars
uppdrag är att besegra de onda krafter som tagit
över härskarringen. Även om Sagan om ringen är just
en saga, så fick det där citatet plötsligt en påtaglig
innebörd för mig.
Sedan några månader tillbaka har vi kastats in i en
pandemi, som lämnar bestående avtryck på en rad
olika sätt. Och nu är det snart sommar. En sommar
som inte blir som andra somrar. Vi kommer sannolikt
att behöva förhålla oss till en rad restriktioner som
inskränker våra möjligheter att resa och träffas. Vi har
hört förut att det gäller att fokusera på det som går
att påverka och det är ju lättare sagt än gjort. Men

4. VANDRING I VAGGERYDS KOMMUN
ska vi ändå inte försöka att se möjligheter, eller som
författaren P.O. Enquist uttryckte: ”En dag ska vi dö,
men alla andra dagar ska vi leva”.
Den här sommaren ska jag i alla fall försöka vara
mer närvarande, i hemlighet njuta av att inte behöva
planera in så mycket och istället upptäcka vår
natur här runt knuten. Kanske någon av våra lokala
vandringsleder eller fiskeplatser, som du kan läsa
mer om i detta nummer av HÄR. Om du tänker lite
liknande eller bara vill ha inspiration till olika saker
att göra i sommar så är följande sidor fulla av goda
exempel.
DAVID NORRFJÄRD
Kultur- och fritidschef i Vaggeryds kommun

Häng med Madeleine Larsson, västerbottningen som
upptäcker vandringslederna i kommunen, och ta del av
hennes samtal med lokala vandringsexperter.

10. UPPLEVA OCH GÖRA
Upptäck saker att göra utomhus, inomhus, eller i närheten.
I vår sommarbilaga hittar du mängder av tips och råd på
platser att se och uppleva.
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12. GÅRDSBUTIKER ATT BESÖKA

Fo

Sväng förbi någon av våra lokala gårdsbutiker och smaka
på riktigt lokala livsmedel och råvaror, ta en kaffe eller
inhandla design och inredning.

17. MÖT VÅRA NYA INFOPOINTS
Ta hjälp av infopoints i Vaggeryds kommun, för att få
personlig service kring besöksmål eller tips på aktiviteter
och smultronställen.

Fiske! sida
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20. SUPERSÖTA HUSDJUR
Vi besöker Therese Hammargrens bigårdar, vars invånare
producerar 2 700 kg honung varje år. Du får även recept till
hennes favvisrätt!
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ÄR EN TIDNING SOM GES UT AV VAGGERYDS KOMMUN
ANSVARIG UTGIVARE: Annika Hedvall, kommundirektör. REDAKTÖR: Simone Kamm
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Madeleine Larsson & Torbjörn Åkerblad.
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22. CYKELTIPS FÖR DEN TVÅHJULADE
Våra grusvägar är alldeles fenomenala, om experterna
själva får säga det. Vi pratar med några inbitna
cykelentusiaster om bästa vägarna i krokarna.

BESÖK OSS GÄRNA PÅ WWW.VAGGERYD.SE OCH FÖLJ:

24. NY VATTENNÄRA MÖTESPLATS!

@vaggerydskommun
@vaggerydskommun

Nu växer ytterligare en ny vattennära mötesplats fram intill
Lagan - denna gång är det Magneten vid kvarndammen i
Vaggeryd! Få en smygkik på de första planerna för området.

@mittvaggeryd

@vaggerydskommun
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Vandring i Vaggeryd – upptäck kommunen till fots!

"

Som Västerbottning så har jag alltid vandrat
i fjällen. Men sedan jag flyttade söderut har
vandring på låglandet blivit ett sätt för mig
att upptäcka kommunen och länet.

I Vaggeryd har vi
låglandsvandring, som erbjuder
en stor variation av upplevelser.

Jag begav mig ut, både i naturen och till
kommunens föreningar för att ta reda på vad
det egentligen är som lockar med vandring
och varför det blivit så populärt.

- Madeleine Larsson

Text: Madeleine Larsson, Foto: Albin Hübsch

"I VAGGERYD HAR vi så kallad
låglandsvandring, motsatsen till den
klassiska fjällvandringen. Det som är det
häftiga med låglandsvandring enligt mig,
är att det erbjuder en stor variation av
upplevelser.

Om jag skulle sammanfatta känslan av
att vandra i småländska skogar, är det
med ordet omfamnande. Rummen som
skapas i skogen där stigen slingrar sig
fram, gör att man känner sig omfamnad
på ett annat sätt än man gör uppe på

fjället. Dessutom kan landskapet ändras
helt på bara några hundra meter, från att
vara en mörk trollskog till att öppna upp
sig till ett idylliskt öppet landskap med
åkrar och sjöar."
- Madeleine Larsson

Knutpunkt i Byarum
I Vaggeryd finns ett nätverk av vandringslederna
Smålandsleden/ Höglandsleden, Munkaleden och
Franciskusleden där alla har olika karaktär och
upplevelser längs med vägen.
Nätverket av vandringsleder i kommunen
bildar något som med lite fantasi ser ut som en
skräddare, med fyra långa rangliga ben.
Jag lekte lite med tanken – hur skulle det se ut
om kommunens vandringsleder var den enda
infrastruktur vi hade? Kanske
skulle Byarum vara den stora
metropolen, eftersom där finns
en korsning där alla leder i
kommunen möts.

HÄR: SOMMAR 2020
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Franciskusleden
- en vandring i det inre
Franciskusleden är en
pilgrimsled som i grunden
följer gamla kyrkvägar. Oavsett
trosuppfattning eller ej så är
vem som helst välkommen
på leden och på de årliga
vandringar som föreningen
anordnar. Där finns det
ledare med som ledsagar i
vandringen, både ute i naturen
och på insidan.
LARS-ERIK JOAKIMSON FRÅN Vaggeryd
och Eva Isaksson från Hok är två eldsjälar
från kommunen som är engagerade i
Föreningen Franciskusleden. Lars-Erik var
en av föreningsmedlemmarna som såg
möjligheten att förlänga Franciskusleden
söderut från Jönköping, och koppla ihop
den med Munkaleden i Byarum.
– Alla är självklart välkomna på
leden. Gemenskap och det meditativa i
vandrandet är i fokus för oss i föreningen.
Vandring är ett sätt att koppla bort
vardagens slit, men ändå få en rörelse i
kroppen, beskriver Lars-Erik.
– Att vandra handlar för mig mycket
om att hämta in sig själv och utöva
mindfulness – att träna på närvaron här
och nu. Det är ett slags spa för själen, fast
man rör på sig istället för att sitta still,
fyller Eva i.
Kontakten med naturen är ett faktum
när man vandrar, men jag inser när jag
lyssnar på Lars-Erik och Eva att man även
kan stärka kontakten med sitt inre under
vandringen, om man tillåter sig. Lars-Erik
berättar om en upplevelse som varit extra
viktig för honom.
– Min starkaste upplevelse är när jag
har vandrat med andra, i tystnad. Att
släppa kravet kring att behöva prata hela
tiden. Det blir en ny form av gemenskap
HÄR: SOMMAR 2020

6

"

Munkaleden

- leden under mossen

Att vandra är som ett slags spa
för själen, fast man rör på sig
istället för att sitta still.
- Eva Isaksson

som dyker upp när man vandrar med
andra i tystnad. Det är en upplevelse jag
inte funnit någon annan stans, säger han.
– Det är så härligt att göra lunch ute,
och sen ta sig ett dopp i sjön efter maten!
Det är upplevelser som sitter kvar i
minnet och ger energi länge, säger Eva
med ett leende och visar några härliga
sommarbilder på mobilen.
Varje år anordnar föreningen
meditativa vandringar, men i år
händer något lite utöver det vanliga.
Mellan februari – augusti anordnas
Sigfridsvandringen från York i England
till Växjö domkyrka, som arrangeras
med anledning av att Växjö stift i år firar
850 år i år. En vandring på drygt 130
mil. Den 22 augusti passeras Byarum
där det blir övernattning. Därefter går
vandringen vidare mot Tallnäs längs
med Munkaleden den 24 augusti, och
därefter till Nydala. Den 29 augusti
avslutas pilgrimsvandringen i Växjö, med
en mässa dagen därpå. Eva och Lars-Erik
tänker vara på plats, och avslutar med en
inbjudan för alla att delta:
– Vi från Franciskusleden kommer
att gå tillsammans från Jönköping till
Byarum, där tar Munkaleden vid med
ledsagning till Nydala. Alla är välkomna
att slå följe, oavsett hur långt man har
lust att gå!

Evas och LarsEriks tips längs
Franciskusleden
Byarum till Månsarp, dagsvandring.
Vid Sjöbacken, Vederydssjön
finns rastplats och den vackraste
sträckningen längs med hela leden.

Munkaleden är en
meditationsled på 40 kilometer
mellan Nydala kloster och
Byarum.
UNDER LEDNING av ordförande Kurt
Andersson är föreningen Munkaledens
främsta uppdrag är att hålla leden i
ordning 1 maj till oktober när älgjakten
börjar. Under denna period garanterar de
att leden är gångbar.
En av de mest intressanta platserna är
Munkaledens etapp över Knektamosse.
Just den sträckningen vet vi att
munkarna vandrade. Kurt berättar mer
om de fascinerade spår de hittat efter
munkarnas led:
– Under slutet av 1200-talet till början
av 1300-talet lades stockar som en
bro över mossen, och med tiden har

"

Det finns 8 lager broar i mossen. Datering har kunnat göras av gamla stockar som sjunkit ner i mossen,
och den äldsta har daterats ända tillbaka till år 1273. Illustration: Cecilia Larsson.

stockarna succesivt sjunkit ner i mossen
och ersatts av nya stockar.
Föreningens arbete har varit ihållande
i cirka 20 års tid. Det gör Munkaleden
till kommunens äldsta led, och
engagemanget sitter i än idag.

Under 1200 till 1300-talet lades
stockar som en bro över mossen,
och med tiden har broarna
succesivt sjunkit ner i mossen och
ersatts av nya stockar.
- Kurt Andersson

– Förra året gjordes en satsning
kring att lägga nya spänger över
Knektamossen, och i år är det
restaurering av en bro över Härrån som är
nästa stora satsning, förklarar Kurt.

Kurts tips längs
Munkaleden
Sträckan Skillingaryd – Byarum via
Duveled: Dagsvandring på ca. 13 km.
Upplevs bäst på våren då det finns en
otrolig artrikedom på Duveleds ängar.
Blommor i massor på våren.
Järnboda: En historisk plats där tog
man rödjord och myrmalm för att få
fram järn.

Fakta: Vandring i
Vaggeryds kommun

Knektamossen: Naturupplevelse
samt historisk koppling. Lades nya
spänger 2019 för de gamla spängerna
hade börjat sjunka ned. 5-10 meter
parallellt med spängerna går den gamla
kavelbron.

Antal vandringsleder i kommunen: 4 stycken
Vandringsledernas totala sträcka: ca. 11 mil
Högsta punkten: Högenacke
Knytpunkt för alla vandringsleder i Vaggeryd:
Byarums hembygdsgård
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Smålandsleden

www.vaggeryd.se/vandra

- ser potential i vandringen

För dig som vill hitta leder och slingor

Någon som vet mycket om vandring, både i länet och världen
är Glenn Larsson som arbetar deltid med att samordna
arbetet med Smålandsleden – en sammanslagning av 8 olika
leder runt om i länet som bildar en helhet som blir lättare att
utveckla och marknadsföra.
MED 2000 MIL vandring i benen och
inventeringar av vandringsleder i 45
olika kommuner har Glenn mycket
erfarenhet i arbetet med att utveckla
vandringslederna långsiktigt.
– Tempot gör att man hinner reflektera
över vad man ser. Cyklar man blir fokus i
stort sett bara stigen och man ser bredd
först när man stannar. Tempot avgör
alltså hur man upplever sin omgivning.
Vandring ger ett mycket bredare
perspektiv, berättar Glenn.
Glenn har mycket erfarenhet om hur
vandring kan utvecklas och breddas så
att fler vill uppleva landskapet till fots.
Han har goda exempel på när vandringen
kan gynna landsbygdens företagande:
– I Nya Zeeland är några av de bästa
lederna de som sköts av små gårdar likt
de vi har, som samarbetar med varandra.
De kan ha hus på gården som står tomma
som de gör i ordning som boende för
vandrare. På vissa ställen kan besökarna
även köpa kompletta paket med mat,
boende och transport.
Intresset kring vandring håller på
att förändras, och ett annat koncept
efterfrågas allt mer. Fler och fler vill
kunna gå lätt, uppleva vandringen och
samtidigt kunna njuta när man väl
stannar med bra boende och god mat.
Det är inte bara inbitna friluftsmänniskor
som ger sig ut, och allt fler upptäcker
värdet i att komma ut i naturen. Något
som även ger mycket mervärde för
vandraren är att kunna uppleva det
lokala landskapets historia allt eftersom
man tar sig fram.
HÄR: SOMMAR 2020

– Jag arbetar bland annat med att
ta fram en webapp för Smålandsleden
med intressepunkter längs leden.
Jag uppskattar att det finns cirka
1000 intressepunkter, så det tar tid att
hitta information om alla. Syftet med
intressepunkterna är att lyfta fram vår
lokala historia och service, samt olika
naturtyper. Landskapet blir mycket
intressantare när du vet något om det, till
exempel att där du står mitt ute i skogen
utspelade sig det ett slag en gång i tiden,
förklarar Glenn.
Till nästa vår kommer en ny
länsövergripande aktivitetsdag med
koppling till Smålandsleden att lanseras.
Det är blir dag när man uppmärksammar
leden och de olika kommunerna
som har delsträckor anordnar
aktiviteter längs med leden. Glenn
berättar att folkhälsoperspektivet och
marknadsföring av leden står i fokus:
– Vi försöker ha ett enkelt syfte: dels
för att få leden att synas, dels att få
kommuner att bli mer kreativa kring att
locka fler att hitta ut i naturen. Att skapa
vanan att komma ut i naturen är precis
som när man ska börja träna - först tar
det emot, det känns lite konstigt och
ovant, men sedan när man skapat vanan
känns det konstigt att vara utan den.
Genom att skapa en aktivitetsdag så
skapas förutsättningar för ett första steg
mot en ny vana - att komma ut i naturen
och vandra mera!
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Besök vaggeryd.se/vandra där du hittar fler
tips på vandringsleder, motionsslingor, mysiga
besöksmål längs lederna, eller platser där du
kan stanna till och ta en paus.
www.vaggeryd.se/vandra är en
del av kommunens webbplats
www.vaggeryd.se/uppleva där du
kan upptäcka det breda utbudet
av butiker, besöksmål och
evenemang.

Glenns tips längs
Smålandsleden

Varför vandra?
Fysisk hälsa: att komma ut, få frisk luft och i skonsam
takt röra på sig under en längre tid är bra för både hjärta,
lungor och immunförsvar. Man känner efter ett par
vandringar att kroppen svarar och att man snart vill ut igen!

Hok till Byarum via Åhult:
Dagsvandring 20 km. Start: Lindevallen
Hok. Mål: Byarums hembygdsgård.
Mycket vacker sträcka, Åhult är ett
smultronställe längs med vägen.

Psykisk hälsa: att lämna prestationerna hemma och
bara tillåta sig att vara och reflektera är perfekt att göra under
en vandring. När vi är i naturen får hjärnan chans att släppa
den riktade uppmärksamheten som används när vi hanterar
informationsflöden i vardagen, och övergå till den spontana
uppmärksamheten som innebär effektiv vila för hjärnan.

Smålandsleden Skillingaryd –
Isaberg: 2-3 dagars vandring, 27 km,
med övernattning vid Kyllesjön, liten
lägerplats man kan betala för och
ligga inomhus. När du kommer till
Kärringabacka så kan du fortsätta
till Isaberg i Hestra. Busshållplats vid
Isaberg.

Upplevelser: det finns mycket att uppleva på hemmaplan,
du behöver inte resa jorden runt för att få äventyr och
upplevelser. Fornlämningar och naturmiljöer berättar
landskapets historia, och det upplever du bäst genom att
vandra.

Webbtips:
Smålandsledens webbapp: outdoor.
smalandsleden.se

Klimatsmart: Hemester, alltså semester hemma, är
både klimatsmart och bra för plånboken! Med lite planering
går det att ta tåget eller bussen några stationer bort, ansluta
till en vandringsled och sedan vandra tillbaka hem.

Ett annat tips är att besöka
Smålandsledens Facebooksida. Där
finns många artiklar om både långa och
korta promenader i Jönköpings län.
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Foton: Mattias Bokinge

ATT GÖRA - UTE

UPPLEVA
OCH GÖRA
Vår del av Småland erbjuder djupa skogar att vandra och plocka
bär i, sjöar för bad och fiske och intressanta kulturhistoriska miljöer.
Du hittar också gårdsbutiker, mysiga caféer och fina möjligheter att
spela golf – eller varför inte boka in en spadag på Hooks Herrgård?

ATT GÖRA – UTE
LETA FORNLÄMNINGAR
I Båramo finns flera spännande fornlämningar
från järnåldern. Här finns bland annat sju gravfält
i en vacker miljö med skogsklädda åsar och
öppen odlings- och hagmark. Kring Skjuteboåsen
och Vederydssjöns östra strand finns lämningar i
form av bland annat gravfält och domarringar.
F8

Båramo Pukarp fornlämningsområde,
Skillingaryd

F2

Skjutebo fornlämningsområde, Vaggeryd
www.fornsok.se

NATURUM OCH STORE MOSSE NATIONALPARK
På Naturum finns en fantastisk utställning
om Store Mosse, Sveriges största myrområde
söder om Lappland. Här finns även tubkikare,
Granfjällsbjörnen och skelett- och bajskammare
bland mycket annat. I nationalparken hittar du
11 vandringsleder från 600 meter till 14 km långa,
med träspång över de blötaste delarna samt nio
rast- och grillplatser för alla trötta och hungriga.
C14

Naturum & Store Mosse nationalpark,
Hillerstorp
010-22 361 30, 010-22 363 95
www.storemosse.se

UPPTÄCK VÅRA NATURRESERVAT
Runt om Vaggeryds finns flera naturreservat att
utforska, alla med sin speciella karaktär. I till
exempel naturreservatet runt Lyngemadssjön kan
du göra en spännande och vacker vandring till
”Skomakarens kammare”.

HÄR: SOMMAR 2020

E13
G5
K7
E2
J4
G10

G2
H6

Brokullen – Klevshult 		
Gärahovs Storäng – Byarum
Hatten – Svenarum
Lilla Kungsbacken – Grälebo
Lyngemadssjön – Hok
Mässeberg – Åker
Tjurhults Mosse – Ekeryd
Östermoskogen – Vaggeryd

www.vaggeryd.se/naturreservat
VILDMARKSBYN
I Vildmarksbyn kan du övernatta antingen i den
större lappkåtan eller i den mindre kolarkojan
alldeles intill Kyllesjön. Äventyret passar den
ensamma vandraren lika bra som barnfamiljen.
C8

Vildmarksbyn i Kyllås, Kyllås 1,
Skillingaryd
0706-37 64 81, 0370-751 17

STIFTSGÅRDEN TALLNÄS
Vid Linnesjöns nordöstra strand ligger Stiftsgården Tallnäs som erbjuder både andlig och
meditativ avkoppling i en rofylld miljö med vackra
omgivningar som passar både barn och vuxna.
H10

Stiftsgården Tallnäs
Sjöeryd Tallnäs 1, Skillingaryd
0370-720 50 | www.tallnas.se

BESÖK EN KYRKBY
I Vaggeryds kommun finns många gamla, välbevarade och sevärda kyrkor i spännande miljöer.
I Byarum finns exempelvis murrester från det
nunnekloster som låg där fram till 1200-talet.
C3

Bondstorps kyrkby, Bondstorp, Månsarp
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G5
H12
J7
H10
D11

Byarums kyrkby, Byarum, Vaggeryd
Hagshults kyrkby, Hagshult, Skillingaryd
Svenarums kyrkby, Svenarum, Hok
Tofteryds kyrkby, Tofteryd, Skillingaryd
Åkers kyrkby, Åker, Skillingaryd

VINTERSPORTA
Ta en heldag med familjen i slalombacken eller
en halvdag i ishallen! Kyllåsbacken lämpar sig för
barn i alla åldrar och här finns givetvis skidskola
och möjlighet att hyra utrustning. Åka skridskor
kan ni göra antingen på fin inomhusbana i
Skillingaryd eller på upplyst stor bandybana i
Vaggeryd.
C8

Kyllås skidbacke, Kyllås, Nyholm,
Skillingaryd
0370-751 20 | www.kyllas.se

F8

Movalla ishall, Vattugatan 2, Skillingaryd
0370-709 69 | www.sis.nu

G6

Vaggeryds idrottplats, Karlavägen 33,
Vaggeryd
0393-105 00 | www.laget.se/isschema

KULTURPARKEN HAGAFORS
Ta en promenad genom idylliska samhället
Hagafors och gå den digitala tipspromenaden där
du upptäcker hur samhället växte fram i takt med
fabriken där världens första industritillverkade
pinnstolstillverkning kom till.
K7

Kulturparken Hagafors
Rundvandring i Hagafors
www.hagaforsstolfabrik.se

TA EN TUR MED HÄST
Hos Bratteborgs Ryttarsällskap kan du prova på
ridning och samtidigt lära dig ta hand om hästen
före och efter ridturen. Även på gården Södra Hult
erbjuds turridning på häst.
G3

Bratteborgs RS-Ridsport, Karsbron,
Jorarp, Vaggeryd
0393-131 30 | www.bratteborgsrs.se

K6

Södra Hult 3 , 560 13 Hok
0393-126 11 | 070-337 55 58
hjortbrons@gmail.com

PROVKÖR TRAVHÄST
Vågar du sitta i en sulky bakom en häst i 50 km/
tim? Om svaret är Ja – ta och passa på att testa
dina gränser runt Vaggeryds travbana tillsammans
med en erfaren kusk och en riktig tävlingshäst!
Ring för att boka tid – inga förkunskaper krävs!
F5

Vaggerydstravet, Travvägen 7,
E4 – avfart 90, Vaggeryd Norra
0761-25 85 40
travskolan@vaggerydstravet.se
www.vaggerydstravet.se

FEMKAMP OCH PAINTBALL
Stärk teamkänslan med femkamp eller paintball!
Kul Event och PO:s lada har många aktiviteter och
möjlighet även till fester och större arrangemang.
H9

Kul Event, Nåthult, Skillingaryd
0370-721 27, 0370- 721 30
www.poslada.com, www.kulevent.se

G6
H10
D11
B3
J11
I5

B3

Roddbåt Rasjön/Rakalven, Bondstorp
Anette Gunnarsson, 076 33 92 81

B3

Kanot i Bondstorp
Magnus Ek: 070-593 97 01
Malin Apelqvist: 070-999 64 44

J9

Kanot på Resort Yxenhaga
Yxenhaga 1, 560 13 Hok
www.resortyxenhaga.se

Hjortsjöns badplats
Linnesjön, Tofteryd
Långasjön, Åkers kyrkby
Rasjön, Bondstorp
Rolstorpasjön
Sandsjön

GOLF
Här finns alla chanser för den golfintresserade
att spela på riktigt fina banor. Banorna är av
varierande svårighetsgrad och uppskattas av
såväl nybörjare som proffs.
F8

Götaströms GK,
Avfart 88 - Skillingaryd norra
0370-764 90 | www.gotastromsgk.se

J5

Hook GK, Hooks herrgård, Hok
0393-214 20 | www.hooksgk.se

MINIGOLFA MED FAMILJEN
G6
Hjortsjöns camping, Badplatsvägen,
Vaggeryd
0393-122 62

PADDLA KANOT ELLER RODDBÅT
Upplev stillheten i naturen när du glider fram
genom någon av sjöarna eller åarna på båt.

LEK OCH BAD
Runt om i Vaggeryds kommun finns flera vackert
belägna badplatser med stora gräsmattor, fina
sandstränder och med lekplatsen nära.

GAMLA RIKSETTAN
Riksettan är en väg som slingrar sig
parallellt med E4. Var du än stannar
längs vägen kan du vara säker på att hitta
något spännande att titta på eller göra.
En njutbar resa längs en historisk väg genom ett
levande landskap. Kristi himmelfärdsdagen varje
år arrangeras vanligtvis Riksettanrallyt utmed
riksettan i Småland och norra Skåne, dock inte i
år, 2020.

FISKA
I Vaggeryds kommun är möjligheterna till fiske
nästintill oändliga – sommar som vinter. Läs mer
om var fisket finns på sidan 18.

FÅGELSKÅDNING OCH NATURVANDRING
På gården Södra Hult utanför Hok erbjuds naturoch rekreationsupplevelser i form av turridning,
naturvandring och fågelskådning. Kom ut och
upplev tystnaden, skogen och djurlivet!
K6
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Södra Hult 3, 560 13 Hok
0393-126 11 | 070-337 55 58
hjortbrons@gmail.com

HÄR: SOMMAR 2020

Daniel Gustafsson driver gårdsbutiken Linneryd Södergård. Till höger ser du Ekens ekobutik (över) och Stiftsgården Tallnäs (under).

F9 - TINA & ÖVERSTEN, CAFÉ OCH BUTIK

J6 - ANNAS CAFÉ (BUTIKEN JUL-LJUS)

G6 - RITZ KONDITORI

Ett handplockat sortiment av presenter
och inredning som både är nytt och vackert samt charmigt slitet. I restaurangen
finns mat och delikatesser på råvaror som
är lika omsorgsfullt utvalda.

Tro't eller ej, men på Annas Café och butiken Jul-Ljus kan du köpa julsaker året om!
Här kan du också köpa inredning, belysning och presenter till nära och kära. Eller
varför inte unna dig en bakelse i caféet?

Mitt i Vaggeryds centrum hittar du konditoriet Ritz. Ät din lunch på uteserveringen
medan du spanar in förbipasserande i
småstaden.

Öppet: tis-mån 10-17, ons-fre 10-18

Öppet: se www.jul-ljus.se

Hitta hit: Järnvägsgatan 16, Vaggeryd

lör 10-14

Hitta hit: Alstervägen 11, Hok

Hitta hit: Artillerigatan 18, Skillingaryd

www.jul-ljus.se

Text: Simone Kamm, Foto: Mattias Bokinge, Simone Kamm
G10 - LINNERYD SÖDERGÅRD

- Som liten drömde jag om att ta över
familjegården. Att äta och producera
lokalt har varit en helt självklar del i det.
Och det tror jag att många andra kan
uppskatta också.

Bara några stenkast ifrån Linneryd södergård finns Stiftsgården Tallnäs. Här är en
bra plats att stanna till för en promenad
på slingorna genom den vackra miljön
längs Linnesjön.

Daniels stutar betar intill gården under
hela deras uppväxt, och köttet hängmöras
i två veckor.

I butiken kan du köpa fairtrade-produkter, bland annat téer, choklad, presenter
och heminredning.

I gårdsbutiken säljs lokalproducerade
råvaror – ägg och kött från hans egen
gård. Daniel säljer även honung från
Tofteryd, potatis från Klevshult, samt
syltprodukter från Byarums skafferi.
Daniel är öppen för att plocka in fler
lokala produkter i sortimentet.

Hitta hit: Sjöeryd Tallnäs, Skillingaryd
H10 - EKENS EKOBUTIK

Hitta hit: Linneryd Södergård,Skillingaryd

Inrymd i södra änden på en ladugård i
Tofteryd kan du hitta gårdsbutiken med
fokus på ekologiska mat- och bakvaror.
En butik för hållbara och miljövänliga
köp! Håll koll på instagram för att hitta
avvikande öppettider.

www. linnerydsodergard.se

Öppet: Fredagar kl. 15:00-18:00

Öppet: Alla dagar, kl. 9:00-18:00

Hitta hit: Tofteryd Klockaregården

Öppet: Torsdagar 16-18, fredagar 12-18
Hitta hit: Häradsköps gård, Skillingaryd

H7 - RÖLLEKABODEN

Här kan du titta på svanar, påfåglar, kor
och höns. Här finns också en samling
antika vagnar från bygden och försäljning av hemgjorda naturprodukter och
glassmycken.
Hitta hit: Snuddebo, Vaggeryd

H10 - STIFTSGÅRDEN TALLNÄS

Kontakt: Ritva Carlsson | 0703-56 81 95

www.haradskop.se
F9 - DITT CAFÉ JONSSONS KONDITORI

På Jonssons kondito hittar du fika, mat
och kaffe mitt i centrala Skillingaryd. Ett
bra ställe att stanna till på om du ska
kolla in småstadens utbud.
Öppet: mån-fre 8-17, lör 8-13
Hitta hit: Stationsgatan 6 Skillingaryd

Hitta fler!

K6 - HJORTBRONS MÅLARVERKSTAD

Behöver du fler ursäkter att ta
dig ut och upptäcka hjärtat av
Smålands vackra landsbygd, med
sina slingriga vägar, röda stugor
och gärsgårdsstaket? Till höger
hittar du fler lokala gårdsbutiker
som håller dörrarna öppna för
förbipasserande gäster.

Café och orangeri - visst låter det mysigt?
Här kan du köpa inredning och presenter,
och avsluta rundan med en god macka i
det härliga orangeriet.

Upptäck också mer på:

Hitta hit: Österskog 2, Hok

www.vaggeryd.se/uppleva

J5 - LEVA CAFÉ OCH HEMMA

Hjortbrons målarverkstad är inte bara
ett traditionellt byggnadsmåleri med
inriktning på miljövänligt måleri och äldre
tekniker. Här kan du också köpa produkter i butiksverkstaden eller plocka på dig
information om intressanta besöksmål.
Passa också på att ta en promenad på de
natursköna slingor som går från verkstaden. Hjortbrons erbjuder också turridningar och ornitologiska vandringar efter
bokning.
Hitta hit: Södra Hult 3 , 560 13 Hok
Facebook: Hjortbrons målarverkstad AB

Instagram: @ekens_ekobutik
HÄR: SOMMAR 2020
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F10 - HÄRADSKÖPS GÅRDSBUTIK

Livsmedel från grunden hittar du på
Häradsköps gård. Gården är KRAVcertifierad. I butiken kan du även köpa
produkter från andra lokala företag.

www.tinaochoversten.se

Gårdsbutiker öppnar dörrarna
Tofteryd är byn som är känd för sina drivna invånare, kämparglöd och gemenskap. Lite
som Småland i stort, egentligen. Kanske är det också därför som ett gäng gårdsbutiker
kan återfinnas just i Tofteryd. En av dem drivs av Daniel Gustafsson som, vid sidan av sitt
lantbruk och nötproduktion, har gårdsbutiken Linneryd Södergård.

Öppet: mån-fre 7-18, lör 8-13
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BESÖK VÅRA HEMBYGDSGÅRDAR

Ett besök på Byarums hembygdsgård är
en riktig sommarklassiker. Här kan du fika
hembakat, köpa hantverk, lotter och få
underhållning varje söndag hela sommaren.
G5

Byarums Hembygdsgård, Byarum,
0393-315 91 | www.hembygd.se/byarum

F9

Skillingaryds Hembygdsgård,
Sturegatan 52, Skillingaryd
0393-300 15

C3

Bondstorps Hembygdsgård, Bondstorp,
Månsarp
0730-27 28 15
www.hembygd.se/bondstorp

D11

Åkers Hembygdsgård, Åker, Skillingaryd
0370-730 12 | www.hembygd.se/aker

K7

Svenarums Hembygdsgård, Svenarum,
Hok
0393-230 89 | www.svenarumhok.se

Kulturparken Hagafors, unik rundvandring i
Hagafors där du med hjälp av mobilen får uppleva
byns framväxt. Läs på hagaforsstolfabrik.se.

KONST & DESIGN
OLJA OCH AKVARELLER
Runt om i kommunen finns ett stort antal konstnärer som arbetar med olika tekniker – alltifrån
olja och akryl till akvarell, collage och olika
blandtekniker.
E11

Simma i simhallarna i Skillingaryd eller Vaggeryd.
Bowlinghall hittar du på Skillbowl i Skillingaryd.

G6

Ateljé Gunilla Krohn
Badplatsvägen 11, Vaggeryd
0735-44 24 25 | www.gunillakrohn.se

K7

Galleri & Kursateljé Remond
Andersberg, Svenarum, Hok
0705-14 50 06

Hooks herrgård erbjuder spa och golf, med mera.

ATT GÖRA – INNE
HÄMTA ANDAN MED FLOATING
I en tank med 43-procentigt saltvatten får du
känslan av total viktlöshet. Dina sinnen går ner i
varv och ger dig möjlighet till maximal avkoppling
och välbefinnande.
H4

Wellrest Floatingcenter, Nybygget 		
Krängshult, Vaggeryd
0735-45 03 90 | www.wellrest.se

MILISEUM & SKILLINGARYDS LÄGER
Miliseum är ett militärhistoriskt museum i Skillingaryd som berättar om den indelte soldatens
liv och ingenjörtruppernas uppdrag. Miliseum
ligger på Västra lägret i Skillingaryd i anslutning
till det än idag aktiva skjutfältet. Här hittar du
också mysiga caféet Tina & Översten.
F9

Miliseum
Artillerigatan 14, Skillingaryd
0370-67 89 50 | www.miliseum.com

SIMMA OCH BADA I SIMHALLARNA
När det inte är badsäsong ute har vi två simhallar
i kommunen som erbjuder friskvård, motion, relax och lek och simundervisning. Det finns också
möjlighet att sola solarium (18-årsgräns). Aktuella
öppettider finns på www.vaggeryd.se/simhall.
F9

G6
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F9

Skillingaryds sim- och sporthall,
Skolgatan 34, Skillingaryd
0370-67 82 12 | www.vaggeryd.se
Vaggeryds sim- och sporthall,
Sveavägen 2, Vaggeryd
0393-67 86 92 | www.vaggeryd.se

UTFORSKA ”GAMLA” VAGGERYD
Ta del av Vaggeryds kulturhistoria i Magnisa
stuga, ett av Vaggeryds äldsta hus intill järnvägsstationen! Här hittar du utställningar, fotografier,
tidningar och gamla saker från Vaggeryd och
Götafors. Ring för öppettider och privat visning!
G6

KUL MED BOWLING
Samla ihop ett gäng och boka bowling för en
trevlig stund tillsammans! Du kan även boka hela
hallen för en aktiv födelsedagsfest.

Magnisa stuga, Stationsgatan 2, Vaggeryd
0706-93 43 98, 0393-126 54
www.hembygd.se/waggeryd
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Skillingaryds BK, Kommunhuset,
Skillingaryd Ljungbergsgatan.
Ingång på baksidan mot järnvägen.
OBS! Förbokning krävs. 0370-711 40
www.skillbowl.se

Ateljé Ann Jansson
Harfall Mellangården 1, Skillingaryd
0370-711 73, 0730-49 64 50

F8

Helenas ateljé
Dulegatan 1, Skillingaryd
076-165 88 04 | www.helenasatelje.se

F9

Michael Scher
Artillerigatan 32, Skillingaryd
0707-13 67 64 | www.mtscher.com

F9

Sune Lindén
Åkersvägen 5, Skillingaryd
0728-77 69 23

Betrakta eller köp vacker glaskonst på Art Gate Glass.
Genuint hantverk på Pålskog smide.
TRÄKONST
I kommunen finns flera konstnärer som för träsnidestraditionen vidare. En av de mest kända konstnärerna är Gunnar ”Bissefällarn” Svensson som
var otroligt produktiv under sitt liv. I kommunhuset finns idag en utställning med hundratals av
hans träfigurer som skildrar folklivet förr och nu.
D12

G6

Roger Randow,
Torsbovägen 22, Vaggeryd
0702-45 72 78

F11

Småländskt trähantverk
Rosenberg 1, Frostås, Skillingaryd
0370-707 67

F9

SPA PÅ HOOKS HERRGÅRD
Boka in en skön dag med spa, god mat och
avkoppling. Anläggningen ligger intill herrgården
med en hänförande utsikt över Hokasjön. Här kan
du simma i en 20 meter lång swimmingpool, ta ett
avkopplande bad i varma och kalla källor.

MÖBLER MED LOKAL ANKNYTNING
Vaggeryd är en riktig möbelkkommun med en
stark möbelindustri och flera framstående möbelföretag som Swedese, Byarums Bruk, A2, Kinnarps, David Design, Ekdahls Möbler, Molunden
och Swedstyle. På Sonarps Interiör, strax utanför
Hok kan du se och köpa möbler från några av våra
lokala möbelvarumärken.

J5

I4

Sonarps Interiör
Sonarps Gård, Vaggeryd
036-19 04 55 | www.sonarpsinterior.se

H5

K7

Kulturparken Hagafors
Rundvandring i Hagafors
Läs mer på www.hagaforsstolfabrik.se

E11

Hooks Herrgård, 560 13 HOK
0393-210 80 | hooksherrgard.se

Träslöjden i Stråkeved
Stråkeved Klevshult, Skillingaryd
0370-250 45
www.vardagspysslet.blogspot.se

Bissefällarn – utställning
Artillerigatan 34, Skillingaryd
Biblioteket i Skillingaryd: 0370-67 81 02
www.vaggeryd.se/bissefallarn

SMIDESKONST
Elden brinner och hammaren slår hos Pålskog
Smide nästan varje vardag och har gjort så i över
150 år. Här tillverkas och säljs vackra bruksföremål för hem, offentlig miljö och trädgård. På
Magasinet i Skillingaryd säljs smidesföremål från
välkända Bengt & Lotta!
D8

Pålskog Smide
Pålskog Smedjegården 1, Skillingaryd
0370-730 18 | www.palskogsmide.se

F9

Magasinet
Artillerigatan 29, Skillingaryd
John Larsen: 0705-771313
Frida Rosén: 0706-087431

HANTVERK & SMYCKEN
D13
Lamina Design
Häradsö Västergård, Skillingaryd
0370-250 26, 0702- 58- 71 24
www.laminadesign.se
F9

Mofas Hus, Smedjegatan 6, Skillingaryd
0370-66 50 20 | www.mofashus.se

G5

Byarums hantverksbod
Byarums hembygdsgård, Byarum
(Öppet under sommaren)

Art Gate Glass
Målen Ängen, 567 91, Vaggeryd
0705-66 96 21 | www.artgateglass.se

E8

Lottas Keramik
Pukarp Västergården 1B, Skillingaryd
0704-69 86 49 | www.lottaskeramik.se

Ateljé Ann Jansson
Harfall Mellangården 1, Skillingaryd
0370-711 73

E4

Liljebackens ateljé
Hosarp Liljebacken, 567 92 Vaggeryd
0393 403 01

GLASKONST
Spana in systrarna Astrid och Aino Gates hänförande glaskonstverk eller varför inte Ann Janssons vackra objekt i glas och smycken i plexiglas!
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Infopoints
InfoPoint

Hjälper dig upptäcka Vaggeryds kommun

Ta hjälp av infopoints i Vaggeryds kommun, för att få personlig service kring
besöksmål eller tips på aktiviteter och smultronställen.

Foto: Anna Sköld/High Chaparral
Foto: Örjan Karlsson/Astrid Lindgrens Värld, Creative Commons

Vi har mycket att vara stolta över i
Vaggeryds kommun och vi är många som
gör vår kommun attraktiv att bo, leva och
verka i; föreningar, företag, kommunala
verksamheter och eldsjälar inom olika
områden.
I takt med de senaste årens tekniska
utveckling är informationskanalerna
oändligt många. Enklare frågor om
öppettider och liknande är idag lätta att
få svar på via digitala kanaler, men ibland
Foto: Tabergs gruvguider

I NÄRHETEN
På WWW.VISITSMALAND.SE hittar du mer
information om vad som finns att se och göra.
Passa på och gör en dagsutflykt ochg se dig om i
Småland!
GRÄNNA & VISINGSÖ – CA 70 KM
Besök Gränna, hemstaden för den klassiska rödvita polkagrisen. Den lilla staden sjuder av liv på
sommaren och du hittar ett polkagriskokeri i
varenda hörn. Här ifrån tar du sedan färjan över
till Visingsö där du kan hoppa på remmalagen
(häst och vagn) som tar dig på en lugn guidad tur
runt ön, vandra i Sveriges största ekskog, hyra en
cykel och upptäck ön i din egen takt eller njuta av
utsikten från toppen på Kumlaby kyrka.

och kan till exempel vara ett hotell,
ett bibliotek eller ett café som har ett
naturligt flöde av besökare. Här kan du
som invånare och besökare få personlig
service och hämta informationsmaterial
i form av kartor och broschyrer. Du kan
också få tips på kommande evenemang
och smultronställen i kommunen.

Möt våra nya infopoints!
HIGH CHAPARRAL – CA 40 KM
High Chaparral är en nöjespark i Vilda Västern-stil.
Här kan du uppleva det så som det var i Amerikas
Vilda Västern på 1800-talet. Här hittar du Bröderna Dalton, Lucky Luke och Zorro, cowboys,
banditer, mexikaner, indianer och sheriffer. De
har flera häftiga shower dagligen som passar hela
familjen!

TABERGS GRUVA – CA 35 KM
Följ med på en spännande vandring i Tabergs inre
gruvgångar. Vid de guidade turerna får ni höra
berättelser om vad som hänt med berget genom
århundradena och lyssna på vilken unik sammansättning av malm som berget är sammansatt av.
Vem vet, ni kanske till och med får höra Bergsfrun
som bott i berget sedan 1400-talet.

www.highchaparral.se

GLASRIKET – CA 130 KM
I de sydöstligare delarna av Småland hittar du det
vida kända Glasriket som bjuder på aktiviteter
och sevärdheter kopplade till konst och glastillverkning.

ISABERG – CA 45 KM
Isaberg Mountain Resort bjuder in till aktiviteter
året runt. På vintern kan man åka skidor både
utför och längd. På sommaren har de aktiviteter
som t.ex. mountainbike, höghöjdsbana, golf,
vandring och du kan hyra kanot, kajak, båt och
cykel eller hälsa på älgarna i älgparken.

www.jkpg.com

www.isaberg.com

ASTRID LINDGRENS VÄRLD – CA 120 KM
I Astrid Lindgrens Vimmerby ligger denna välkända äventyrspark som passar både stora och
små. På plats får du träffa alla Astrids mest kända
figurer som Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter
och Emil i Lönneberga.

VANDALORUM – CA 30 KM
Vandalorum är ett center och en mötesplats för
konst, design och gränslandet däremellan. Här
finns flera parallella utställningar så oliksinnade
besökare kan få sin del av upplevelsen.
www.vandalorum.se

www.alv.se

HÄR: SOMMAR 2020

är det ett personligt möte som besökaren
är ute efter. Därför har det blivit alltmer
viktigt att arbeta uppsökande för att nå
invånare och besökare med personliga
möten för att visa upp ett gott värdskap
och visa utbudet.
Sedan januari har arbetet med att
etablera InfoPoints pågått. Nytt för i år är
att vi kommer att ha ett tiotal InfoPoints
runt om i kommunen. En InfoPoint är
en enklare bemannad turistinformation
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www.glasriket.se

JUL-LJUS OCH
ANNAS CAFÉ

GÖTASTRÖMS
GOLFKLUBB

RECEPTIONEN I
KOMMUNHUSET

Inredning, café och presenter.

Golf och golfbutik, nära restaurang

Kommunservice och information

Adress: Alstervägen 11, Hok

Adress: Osbäcks väg, Skillingaryd

Adress: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd

Öppettider: se www.jul-ljus.se

Öppettider: vardagar 8-17, helg 8-16

RESORT YXENHAGA

MILISEUM

Öppettider: sommartid mån-tor 8-16, fre
8-15, lunchstängt 12-13

Paddla, vandra, cykla eller bo.

Militärhistoriskt museum

Adress: Yxenhaga Utsiktsvägen 1, Hok

Adress: Artillerigatan 14, Skillingaryd

Öppettider: alla dagar 8-20

Öppettider: vardagar 10-15

STIFTSGÅRDEN TALLNÄS

EL-AGENTEN

Restaurang, konferens, boende med mera

Sport, jakt och fiskebutik samt el

Adress: Tallnäs 1, Skillingaryd

Adress: Fabriksgatan 41, Skillingaryd

Öppettider: mån-fre 8-16:30

Öppettider: mån-fre 10-18, lör 10-13

ART GATE GLASS

VAGGERYDS BIBLIOTEK

Glaskonst, utställning och försäljning

Bibliotek och aktiviteter

Adress: Målen Ängen, Vaggeryd

Verner Malmstens väg 1, Skillingaryd

Öppettider: se artgateglass.se/aktuellt

Öppettider: mån-fre 10-18
17
17

HOKS NATURCAMPING
Lugn liten familjär camping med kiosk
Adress: Kullen Österskog, Hok
Öppettider: högsäsong kl 19-21 alla dagar,
finns på området de flesta andra tider

HOOKS HERRGÅRD
Golf, spa, restaurang, hotell, konferens
Adress: Hooks herrgård, Hok
Öppettider: alla dagar 7-20

HÄR: SOMMAR 2020

Adress: Fabriksgatan 41, Skillingaryd

5

Öppettider: mån-fre 10-18, lör 10-13
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4. Långserums fiskevårdsområde
Gädda, abborre, ål, sutare, brax
Håkan Löf: 0393-202 24, 0705-20 22 04
Evert Karlsson: 0393-201 24
Rune Nordkvist: 0393-201 00

Älgbäcksryd

Ödestugu

sle

8. Hörle fiskevårdsområde
Lagan
Gädda, abborre, gös
Bengt Larsson: 070-657 03 46
iFiske.se

Gullåkra

Stigamo

Eckern

Sjöhult

7

10

Skallarp

Röshult

nd

7. Häråns fiskevårdsområde
Härån med Rolstorpasjön m fl
Gädda, abborre, ål, gös
Svenarums kanotuthyrning: 0393-200 58
eller 070-638 00 58

Spexeryd

Vederydssjön

g la

3. Vaggerydortens fiskevårdsområde
Sjöar: Fängen, Sandsjön, Kärringasjön, Tängsjön
Gädda, abborre, sik, ål
Preem: 0393-105 98		
iFiske.se		

6. Linnesjöns fiskevårdsområde
Gädda, abborre, sik, ål,
Turistbyrån Skillingaryd: 0370-67 81 50
iFiske.se

M
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2. Eckerns fiskevårdsområde
Gädda, abborre, gös
Sture Gustavsson: 070-28 45 348
Ica, Taberg: 036-640 73
(Ica Taberg har även båtuthyrning)

5. Hjortsjöns fiskevårdsområde
Gädda, abborre, ål
Ica Supermarket i Vaggeryd: 0393 - 360 60

L
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ds

1. Rasjön/Rakalven fiskevårdsområde
Gädda, abborre, ål, gös
(Roddbåt kan hyras av Sture & Anette)
Sture & Anette Gunnarsson: 070-54 94 707
eller 076- 33 92 817
Lena Strandh-Johansson: 0393-400 02
eller 070-29 15 586.
iFiske.se
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Fiskekort finns också att köpa hos nedanstående.
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El-agenten är också en infopoint, vilket innebär att du kan passa på
att ställa frågor om besöksmål eller evenemang i kommunen.
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El-agenten i Skillingaryd är, utöver en elfirma, en sport- jakt- och
fritidsbutik där du kan köpa fiskekort samt låna flytvästar.
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FISKEKORT KÖPER DU HÄR
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I Vaggeryds kommun är möjligheterna till fiske nästintill
oändliga – sommar som vinter. Du kan bland annat fånga
gädda, abborre och gös. Här hittar du vattendragen
där fisken förhoppningsvis nappar!
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”Honung är som ett vin, det är platsen som ger smaken”
- Thereses bin producerar 2 700 kg honung varje år
Utlokaliserat hos olika markägare i kommunen står det
cirka 78 bikupor, alla innehållandes bisamhällen som tillhör
Therese och Magnus Hammargren på familjeföretaget
Hammargrens bigårdar.
- Lantbrukarna är positiva till att ha bikupor runt deras gårdar,
de är ju väl medvetna om fördelarna med att ha pollinerarna
i närheten av sina grödor, säger Therese när HÄR-tidningen
träffar henne för en intervju om livet som biodlare.
Text: Lina Larsson, Foto: Simone Kamm

hon som elevresurs på Fågelforsskolan i
Skillingaryd.
- Det är värdefullt att få blandningen
mellan två jobb där båda har sin
charm. Det är härligt att vara ute
mycket i naturen men roligt att få träffa
människor.

IDÉN OM ATT BLI biodlare började när
Therese var föräldraledig och började
fundera kring om hon ville gå tillbaka till
sitt jobb i butik efter föräldraledigheten.
- Det var min man Magnus som sa att
jag kanske skulle bli biodlare, berättar
Therese.
Hon gick en nybörjarkurs i biodling via
Sveriges biodlares riksförbund och kom
senare in på en YH-utbildning i Höör där
hon efter två års studier kunde kalla sig
yrkesbiodlare. Sedan 8 år tillbaka har
hon arbetat som biodlare på cirka 50-60
% av arbetstiden. Resterande del arbetar
HÄR: SOMMAR 2020

DET MÄRKS ATT Therese är fascinerad av
bin och berättar att ett bi flyger cirka tre
kilometer från samhället för att leta mat.
Tambina som finns i deras bikupor är
väldigt blomtrogna, de besöker samma
slags blommor ofta. Vildbina däremot
föredrar lite olika blommor och det
gör att de inte konkurrerar om samma
blommor.
- Jag har fått ett väldigt stor intresse för
både blommor och vildbin allt eftersom.
Det finns en massa att lära sig, både om
bin, och av bin, berättar Therese.
SPELAR DET DÅ ROLL vilka blommor
som bina besöker för hur honungen blir?
- Ja, absolut! Honung är som ett
vin, det är platsen som ger smaken. Vi
har gjort pollenanalyser på en del av
honungen och det är väldigt spännande
att få resultaten. Vårhonungen
20

Honungsbakade
äppelhalvor
4 personer

Therese Hammargren skickar med
sitt favoritrecept på honungsbakade
äppelhalvor. Receptet kommer från
sidan Allt om honung.

innehåller till exempel mycket sälg och
kärnfrukter så som äpple och päron.
Försommarhonungen däremot innehåller
mest lingon, blåbär och hallon. Vissa
år får vi hösthonung som domineras av
ljung.
Therese har med sig olika sorters
honung som vi provsmakar och visst
känns det skillnad. Det krävs lite
erfarenhet att kunna urskilja ljung eller
blåbärssmak från honungen, men det går
att gå kurser för att bli honungsprovare.

ETT GENOMSNITTLIGT bisamhälle hos
Hammargrens bigårdar producerar 30-40
kg honung under ett år, så det blir lite
att sälja. Honungen säljs bland annat
på ICA i Vaggeryd, Tina och översten,
Hooks herrgård, Café leva och Byarums
hembygdsgård i kommunen. På Byarums
hembygdsgård finns även Therese på
plats ibland under sommarhalvåret när
det är öppet.
De är nöjda med antalet bikupor som
de har och har inga planer på att öka
antalet bisamhällen.

Däremot planerar de på att utveckla
hemsidan och kanske skaffa en webshop.
- Det hade också varit roligt att göra fler
pollenanalyser och sälja honungen med
den informationen.
Vad kan man då ha honungen till, mer
än att ha den i te när man har halsont?
Therese är snabb på att svara:
- I nästan allt!

2 stora äpplen
4 msk fast honung
3 msk smör
1 ½ dl hackad hasselnöt
Tillagning:
Dela äpplena och gröp ur kärnhuset.
Smält honungen och smöret, rör
i nötterna och låt svalna. Ställ
äppelhalvorna i en smord form och
fördela nötblandningen i hålen
Baka i 175 grader i ca 30 minuter.
Servera med glass eller grädde.
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Cykla i Vaggeryds kommun
Är du ute efter öppna landskap, äventyrliga traktorstigar eller
mysiga korgcykelrundor mellan butikerna i byarna?
I Vaggeryds kommun finns det många alternativ för den som vill
upptäcka Småland på två hjul. Vi har pratat med några inbitna
vaggerydscyklister som berättar om var guldkornen finns.
PETER BERGSTRÖM cyklar nästan
uteslutande i Vaggeryds kommun sedan
ett decennium tillbaka. Förutom när han
är iväg på cykelevent, förstås.
– Jag tröttnar inte. Det finns ett
oändligt antal stigar att upptäcka, och jag
ser nya platser trots att jag har cyklat här
sedan 2007.
Han gillar särskilt vägarna som bär till
Högabråten, strax söder om Skillingaryd.
Platsen är, som det låter, högt beläget
och erbjuder därför vackra vyer mot
horisonten, ovanför vidsträckt skog jämte
betande djur. Men vackra utsikter innebär
också kämpiga backar
- Då är det bra att ta skjutfältet tillbaka,
det blir lite flackare och lugnare, säger
han.

Foto:

Skjutfältet, som ligger öster
om Skillingaryd, erbjuder många
snirkliga plattare vägar, men där
råder tillträdesförbud emellanåt. På
kommunens hemsida aviseras när
tillträdesförbudet gäller, under rubriken
'Kommun och politik'.
– Men är det vyer du är ute efter - då
är det västra sidan om Skillingaryd som
gäller, menar Peter och lämnar ett sista
tips:
– Jag hittar många av mina rundor
på appen Strava, det är som ett slags
Facebook för cyklister.
Göran Svensson är tidigare kultur- och
fritidschef i Vaggeryds kommun, men
en nyligen pensionerad sådan. Det ger
honom mer tid att ägna sig åt det han

Patrik Josephsson tävlar i mountainbike och
tränar på sin teknik på Trolleberget i Skillingaryd..
"Det är en sport som i stort sett alla kan göra.
Man kommer fram snabbare och det är inte lika
jobbigt", säger han. Foto: Simone Kamm

älskar - vilket bland annat är cykling.
– Just nu jobbar jag med att ta fram en
orienteringskarta för mountainbikeleden
på Grönelund i Skillingaryd. Den kommer
förhoppningsvis bli klar till hösten.
För Göran är det viktigt att fler får upp
ögonen för vilken skatt som finns här
– Cykeln är ett verktyg för att uppleva
de fina miljöerna i vår kommun. Man
kommer långt, ser mycket och får frisk
luft och motion, säger han.
Göran tipsar om olika sätt att hoppa in i
cyklingen i faktarutan nedan:

Våra ensliga vägar är en dröm för cykelturister

"En av de bästa vägar jag cyklat på"
Smålands grusvägar lovordades när internationella medier kom
till oss för att testa på cykling. Ensligheten, naturen och ’det äkta
Småland’ skapade stora reaktioner från de utländska deltagarna.
Text: Simone Kamm

FÖRRA HÖSTEN BJÖD Smålands turism
in internationella researrangörer och
medier för att under fyra dagar få testa
på Smålands spännande vägar och
cykelleder genom den vackra naturen.
Under de äventyrsfyllda dagarna fick
deltagarna uppleva småländska favoriter,
bland annat Hooks Herrgård, Östra
Vätterbranterna, Vistakulle Fruktodling,
polkagrisarna i det pittoreska Gränna,
med flera. Gensvaret från de utländska
HÄR: SOMMAR 2020

deltagarna kom omedelbart;
– Deltagarna var lyriska. Journalisterna
som fått besöka Hooks herrgård sa att
det var de bästa vägarna de någonsin
cyklat på. De pratade om att det var
ensligt, inga bilar och fin, orörd natur. De
tyckte inte det kändes som en turistgrej,
utan snarare att de fick uppleva Småland
’på riktigt’, säger Anders Ahlenius,
projektkoordinator på Smålands turism i
projektet ’hållbar cykelturism’.
22

Kom igång på cykel!
Sugen på att komma igång? Här kommer då tips till dig!

Smålands turism, en organisation
som marknadsför Småland som
besöksmål mot strategiskt utvalda
målgrupper utomlands, satsar nu stort
på cykelturismen. Det innefattar bland
annat att utbilda boendeanläggningar
hur de ställer om till att bli en cykelvänlig
boendeanläggning, och att jobba mot
researrangörer i andra länder.
Många boendeanläggningar och
kommuner tar nu hjälp av Smålands
turism för att tillsammans göra ett
krafttag och göra Småland till en ännu
mer attraktiv plats för cykelturism.

www.vaggeryd.se/cykla
Upptäck rundor som du kan ladda
ner i mobilen eller skriva ut.
Cykeltrim
Köp kartan på Edqvist IT och besök
de utmarkerade platserna.
Föreningen Skillingaryds fk har en
cykelsektion för äldre och yngre som
vill träffa och träna med likasinnade.

På vaggeryd.se/cykla kan du hitta cykelleder som
du kan ladda hem till telefonen och använda när
du är ute. Till varje led finns utskrivbara kartor.

Cykla i Hok!
På hooksherrgard.se hittar du rundor
som utgår från herrgården och är väl
beskrivna med text och höjdkurvor.

Tuff mountainbiking!
På Trolleberget i Skillingaryd hittar du
en kortare men tekniskt intensiv bana
för mtb, mountainbiking.

Cykeltipset i juli månad
Kombinera allmänbildning med
upptäcksfärd på cykel, varje onsdag i juli
månad då IOGT NTO anordnar cykeltips.
Upptäck Småland på cykel
Att trampa runt på cykel är ett utmärkt
sätt att upptäcka Småland. Du hittar
samlade leder på visitsmaland.se.

"Magneten" ny mötesplats i naturen

med ”Lekplatsplanen”, ett annat projekt
som syftar till att rusta upp och utveckla
lekplatser i kommunen. Men på grund
av den rådande investeringspausen
är lekplatsplanen för tillfället vilande.
Därför kommer kommunen att jobba
vidare med området ”Magneten” utifrån
Vattennära mötesplatser-projektet, och
förhoppningsvis komplettera med ett
omtag kring lekplats intill området när
”Lekplatsplanen” är igång igen.

Fakta om projektet
Vattennära mötesplatser
Ån Lagan ringlar genom södra Sverige
och porlar rakt igenom tätorten
Vaggeryd och strax öster om tätorten
i Skillingaryd. Området runt Lagan
skapar andra sorters förutsättningar
för växter och djur, och lockar även folk
som vill motionera eller meditera.
Detta har Vaggeryds kommun tagit
tillvara på i projektet ”Vattennära
mötesplatser längs Lagan”. I projektet
har Vaggeryds kommun pekat ut ett
antal områden längs Lagan där man
på olika sätt vill jobba för att framhäva
Lagans positiva påverkan i det specifika
området.
Strömfallet

Vid den vackra kvarndammen i Vaggeryd växer ännu en mötesplats
fram i år. Här skapas utrymme för socialt häng och motion.
Sagolund för högläsning, omfamnad av grönska,
är ett av inslagen i den mystiska området
"Strömfallet" i Vaggeryd som kom till under 2019.

Få den första glimten av området ”Magneten” där en unik plats för
människor i naturen nu börjar växa fram.

Under 2019 anlade kommunen ett nytt
grönområde i den lummiga skogen
med bland annat linbana, lekpark,
sagolund och lummiga motionsstigar.

Bild från sommaren 2019 då Fågelforsleden fick
ett rejält omtag med föreningars kraftsamling.

Fågelforsleden
Under 2019 gjordes en nyrenovering
av Fågelforsleden i Skillingaryd,
tillsammans med Vaggeryds
hembygdsråd, Naturskyddsföreningen,
Ornitologiska föreningen och
Götaströms golfklubb. Leden sträcker
sig från Östra lägret i Skillingaryd hela
vägen till ovanför Götaströms golfbana.
Leden går att följa hela vägen från
Skillingaryd till Vaggeryd längs med
Lagan.

Text & foto: Simone Kamm

GÅR DU FÖRBI kvarndammen ibland?
Då har du antagligen lagt märke till hur
änderna, som socialiserar i grupp under
lövträden, börjar paddla sig närmare i
förhoppning om en matbit, eller två.
Kvarndammen – med sin bro över
Lagan och en stig som går vidare upp över
ett grönområde, genom skogsdungar och
genom godtemplareön – är en vacker
plats att vistas på. Och det håller inte bara
änderna med om.
Kungsfiskare och hackspett håller till
i området. Och så klart även människor,
som tar sig hit för att motionera
i närheten av vattnet och bland
mångfalden av djur och växtlighet.
Nu kommer Vaggeryds kommun att
varsamt att framhäva området runt
kvarndammen – denna gång med fokus
på motion och mötesplats. Området,
som döpts till ”Magneten” på grund
HÄR: SOMMAR 2020

av sin tilldragningskraft, ska ges fler
förutsättningar där folk i alla åldrar kan
umgås, motionera eller meditera.
Uppåt grönområdet kommer
kommunen att anlägga en träterrass
intill vattnet. På träterrassen kommer det
finnas sittytor med en vattennära utsikt
över ån och naturen. Två stigar leder
till terrassen – en stig går över spänger
genom en lummig lövskogsdunge, och en
andra stig blir mer lättillgänglig. Allt är så
klart säkrat och handikappsanpassat.
– Vi försöker att använda oss av så
många lokala hantverk som möjligt i
projektet för att tillverka exempelvis
sittytorna och träterassen, säger Monica
Johansson Grönkvist, planeringsingenjör
på Vaggeryds kommun.
På grönområdet planerar kommunen
även att anlägga en bollplan. Ängsväxter
ska planteras längs med strandkanten
24

Var med i sommarens fototävling

Vid vattnet kommer en träterass med naturnära
utsikt och sittytor att anläggas.

och en rundbänk, likt den som byggdes
till Fågelforsleden, kommer också att
placeras här.
Närmare kvarnbyggnaden planerar
Vaggeryds kommun att skapa en yta där
du kan ”omfamnas av naturen”. Det finns
grovskissade tankar kring hur denna yta
ska se ut, men ännu inget fastslaget.
Projektet ”Vattennära mötesplatser
längs med Lagan” är tänkt att samspela

Du har så klart en egen bild av platsen,
vad den betyder för dig, vad du kopplar
till platsen och smultronställena som
du gärna återkommer till. Nu kan du
vara med och bygga bilden av vår plats
– Vaggeryds kommun – och samtidigt
tävla om fina priser.
PRISER
1:a pris: Presentkort 1000 kr
2:a pris: Presentkort 500 kr
3:e pris: Presentkort 300 kr
Presentkorten gäller i lokala butiker
runt om i Vaggeryds kommun

SOMMAR, GLÄDJE ELLER LUST
För att delta i fototävlingen ska du dela
din bild med koppling till Vaggeryds
kommun på Instagram med hashtaggen #mittvaggeryd och #sommartävling2020. Din profil måste vara offentlig
för att vi ska kunna hitta din bild. Du
kan också publicera din bild på
kommunens facebooksida.

Vaggeryds kommun kan komma att
visa din bild och nämna ditt namn/
användarnamn på www.vaggeryd.se
samt på kommunens sociala mediekanaler. Genom att delta i tävlingen
godkänner du detta.
Lycka till!

TÄVLINGEN PÅGÅR från 1 juni till 16
augusti 2020. Därefter kommer
bilderna att bedömas av en jury från
Vaggeryds kommun. Du kan tävla med
så många bilder du vill, men kan bara
vinna en gång. Vinnarna utses i början
av september 2020.
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Visste du detta om Vaggeryd?
FÅTÖLJEN LAMINO, designad av Yngve Ekström 1956, är en riktig
designklassiker som tillverkas än idag av Swedese i Vaggeryd. Lamino
blev 1999 utsedd till århundradets möbel av tidningen Sköna Hems läsare.
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Klevshult

arbetsgivarna:
Vaggeryds kommun
Kinnarps Production

VAGGERYDS KOMMUN

13 840
Vaggeryd

invånare
Skillingaryd

ca 5 000
ca 4 000

ÅLDERSFÖRDELNING:

GGVV är förkortningen för kommunerna
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.
Dessa kommuner benämns ibland även
som Gnosjöregionen och har en lång
tradition av att samverka kring olika frågor.

Byarum

SKILLINGARYDS SKJUTFÄLT är ett av
försvarsmaktens större skjut- och övningsfält i landet. Redan på 1600-talet började
militären öva på slätten i Skillingaryd.
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LOGPOINT SOUTH SWEDEN är ett
industri- och logistikområde
i Jönköping och Vaggeryds
kommuner. Området är ca 480
hektar stort och består idag av
bland annat delområdena Torsvik,
Momarken och Stigamo. Vaggeryds kommun

VAGGERYDS
KOMMUNVAPEN är
formgivet av Erik Klini 1988
och beskrivs heraldiskt: ”I
fält av guld ett vagnshjul
bestående av svart hjulband
och svart nav samt av röd
hjulring i fyra delar och tio
Klevshult
röda ekrar”.

arbetsgivarna:
Kinnarps Production
2020: 14 275

tätorter och folkmängd

Vaggeryd

Skillingaryd

ca 5 000

ca 4 000

VÅ R V I S I O N

GGVV

tätorter och folkmängd

TILLVERKNINGEN AV VAGNSHJUL
och vagnar var stor i Vaggeryds kommun
under 1800-talet och början av 1900-talet.
Hantverkskunnandet som smederna och
träarbetarna hade bidrog till framväxten av
bland annat möbelindustrin och dess underleverantörer.

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

2012: 13 148
2007: 12 939

VAGGERYD LIGGER MITT i Jönköpings län med E4 och järnväg
rakt genom kommunen. Det ger goda förutsättningar för pendling.
I Trafikverkets plan ingår också en elektrifiering av järnvägen inom
tio år.

VAGGERYDS KOMMUN VÄXER. Målet var att bli 14 000 invånare
2025 men det målet infriades redan under våren 2019.
HÄR: SOMMAR 2020
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SAMHÄLLSINFORMATION

EN TIDNING OM OCH FRÅN VAGGERYDS KOMMUN

