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HÄR: 
ÄR EN TIDNING SOM GES UT AV VAGGERYDS KOMMUN

OMSLAGSBILD 

Mattias Bokinge

Visst är sommaren toppen. Lediga dagar, sol 
och bad, kultur och aktiviteter, bebyggelse och 
natur. Tänk så mycket fint det finns! Och det 

bästa av allt – det finns här, hos oss, i vår kommun.
Listan kan göras mycket längre än så. Jag vågar 

påstå, att här finns något för alla. Gammal som ung, 
man som kvinna, turist som kommuninvånare. 

Hur kan då detta vara möjligt? En av förklaringarna 
är givetvis det geografiska läget, mitt i det vackra 
Småland med dess stora naturvärden. Skogarna 
varvas med vackra sjöar, natursköna mossar och 
pietetsfullt brukade åkrar och ängar. Både flora 
och fauna är omväxlande och rika. Men här finns 
också mycket spännande kultur, bland annat i 
form av historia och traditionsrika miljöer, som 
bara väntar på att upplevas. 

SVERIGES MILITÄRHISTORISKA DAGAR
Ett nytt grepp är att under ett par dagar i slutet av 
maj låta den månghundraåriga militära övnings-

heden ”Slätten” i Skillingaryd leva upp igen! Under 
Sveriges Militärhistoriska Dagar 20-22 maj erbjuds 
besökaren att ta del av militärlivet förr i tiden, med 
krutrök, hästar, fanor och uniformer. Men också 
med historiskt soldatläger, matlagning och musik. 
För att göra utbudet än mer komplett, arrangeras 
Skillingaryds egna centrumfestival - Skillinga-
rydskalaset på lördagen, 21 maj. 

Det är just så här som vi jobbar i vår lilla kommun. 
Vi lyfter fram det som är vackert och unikt. Vi sam-
verkar mellan olika människor och olika branscher. 
Vi visar och vi berättar om det som vi är stolta över 
och det som gör oss unika. Kort sagt –  
vi gör det som redan är bra ännu lite bättre!
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EM I GOLF LYFTER 
KLUBBEN, SPORTEN 

OCH KOMMUNEN
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Helén Arnoldsson och Hans Edberg.
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Den 20-23 juli avgörs amatör-EM i golf för damer på Hooks GK. Detta visar ju 
faktiskt på något som många, i varje fall inte golfare, kanske inte tänkt på –  
att vi är en riktig golfkommun.
Text & foto: Simon Hjälmarö  

Ser man till antalet medlemmar som Hooks GK 
(som är kommunens största idrottsförening sett 
till antalet medlemmar) och Götaströms GK har 

tillsammans, så förstår man att golf är något av en folk-
sport i vår kommun med uppskattningsvis mer än 800 
golfare. 

Och kanske är det just det som också gör det möjligt 
för Hooks GK att arrangera sin största tävling någonsin. 
Totalt kommer 144 deltagande spelare från 16 olika euro-
peiska länder att inta golfbanan. Och därutöver kommer 
familjer, tävlingsledning, funktionärer och publik.

ETT LYFT FÖR KLUBBEN OCH SPORTEN
Att genomföra denna typ av arrangemang blir ett lyft för 
klubben. Vi höjer nivån och kunskapen om att genomföra 
evenemang, man får en gemenskap och sammanhåll-
ning mellan medlemmar. Samtidigt ökar det vårt rykte 
och status som golfklubb, 
säger Helén Arnoldsson, 
klubbchef i Hooks GK.

Vi är 7-8 personer från klubben som utgör en arbetsgrupp 
inför evenemanget. Sen kommer mer än 50 ideella funk-
tionärer från klubben att ställa upp för att fixa det som 
behövs inför och under tävlingsdagarna. Det handlar 
bland annat om att åstadkomma en bana som verkligen 
blir i toppkvalitet under tävlingsdagarna. Men också om 
värdskapet och mottagandet av spelarna och gästerna, 
så att de vill komma tillbaka och besöka vår kommun 
och spela golf fler gånger. 

Kanske kan EM även bidra till att ännu fler kommun-
invånare får upp ögonen för sporten, som efter ett antal 
år nu verkar har vänt det nedåtgående intresset.

SAMARBETE PÅ HOOKS
Att samverka för att göra något ännu bättre verkar  
vara naturligt för de aktörer som nu jobbar för fullt  
med förberedelserna.

– Golfklubben och 
Hooks Herrgård 
sökte tillsammans 
om att få mäster-
skapet hit. Vi har 
ett bra och natur-
ligt samarbete och 
självklart är det 

viktigt att det också fungerar när vi gör något extra. 
Därför pratade vi ihop oss och sökte tillsammans, säger 
Hans Edberg som är VD på Hooks Herrgård.

Hans lyfter fram att den unika miljön med bad- och  
fiskemöjligheter, närhet till naturen, fina joggingrundor, 
andra golfbanor och att det finns ett spa så klart, skapar 
bra möjligheter. Inte bara för golfspelarna utan även för 
deras familjer och andra som följer med och vill upptäcka 
området på andra sätt.

– När vi tittade på ansökningarna från de klubbar som 
ville arrangera så var de bra boendemöjligheterna här 
på Hooks Herrgård en fördel. Det är nära mellan boendet 
och banan. Att sen klubben ställer upp med att bussa 
spelarna från Landvetter och hit gör att logistiken också 
är löst. Annars blir det lätt att ett arrangemang som detta 
läggs nära de stora flygplatserna, säger Magnus Grankvist 
som är projektledare på Svenska Golfförbundet.

Dialogen med golfförbundet är tät och viktig. Mycket 
handlar om den mentala förberedelsen – att alla vet vad 
man ska göra i olika lägen under dagarna. Funkar det 
så kommer det bli en jättebra golftävling. Det är alla 
överens om.
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Vi har ett bra och naturligt samarbete 
och självklart är det viktigt att det 
också fungerar när vi gör något extra.
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Det var under min utbildning, som jag hittade 
själva grunden till skogens både historia och 
framtid: elden; elden som naturvårdare. 

SKOGEN STÅR FÖR RO, TYSTNAD OCH SINNESFRID
Jag har rest, mött och lyssnat på andra yrkesmän-
niskor i andra delar av världen och jag har lärt mig 
mycket. Det kom att bli till nytta när även vi i Sverige 
drabbades av elden i den okontrollerbara formen, i det 
som hände i Västmanland för några år sedan. 

Sedan dess arbetar jag med att åka runt och föreläsa 
för andra om hur man kan arbeta kring elden ur båda 
perspektiven.

Desto viktigare för mig då är att jag har min andra verk-
samhet i mitt företagande, i en helt annan ände av skalan. 
Den, där skogen står för ro, tystnad och sinnesfrid. Den, 
där jag erbjuder mina gäster både privat semestrande och 
gemensamma upplevelser för sig och sina arbetskamrater, 
hemma i stugorna och vildmarksbyn, i tystnad, lugn och 
frisk luft. Det är få upplevelser som är så både lugnande 
och energigivande på en och samma gång, som att sitta 
i en skog och lyssna på varandra. 

Här hos oss firar man också födelsedagar och döper 
barn; stunder då det känns extra värdefullt att få vara 
nära naturen. Människan och skogen – tillsammans –  
är egentligen min hela affärsidé. Och båda behöver eld.

För eld är bra, för både skog och själ. 

Den eldbesjälade  
entreprenören

MÖT  
ANNIE JOHANSSON:

Här står Annie vid ett av husen som Karl-Erik Storck, även känd 
som "Charlie", byggt. Han var mannen bakom vildmarksbyn  
och har även byggt lappkåtor på andra platser och tagit initiativ 
till flera föreningar i kommunen.

Text: Cathrine Palmcrantz | Foto: Alija Bucuk

Jag är uppvuxen i skogen, kommer 
från en familj som jobbat i den och 
för mig var det aldrig någon tvekan 
när jag var liten, om vad jag ville 
jobba med när jag blev vuxen. 
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HÄR NAPPAR DET
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Det är nästan vindstilla och termometern visar ett par plusgrader. Jag befinner mig 
i Starkeryd, några mil strax utanför Skillingaryd för att träffa Bernt Emanuelsson. 
Vi ska prata om kommunens fiskevårdsområden och om det stora fiskeintresset 
som finns här. 
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Vi slår oss ned på en bänk, ett par meter från 
Linnesjön – det fiskevårdsområde som Bernt är 
ordförande för. Det enda som hörs är vågorna 

från vattnet och fåglarnas kvitter när vi sitter där.
Bernt tittar ut över sjön och börjar prata om hur han 

själv blev intresserad av fiske. 

– Mitt intresse har funnits där sedan barnsben. Jag 
har växt upp här i Starkeryd och har bott ett stenkast 
från sjön. Så det har alltid varit naturligt för mig att gå 
ner och fiska här. 

BRA FISKEVATTEN I KOMMUNEN
I kommunen finns det sju fiskevårdsområden. Här 
fiskas det abborre, mört, gädda, öring och gös plus en 
rad andra arter. Och intresset för fiske är större än på 
många år, menar Bernt. 

– Det finns gott om bra fiskevatten i kommunen. Intres-
set för fiske har inte varit så här stort på många år. Lin-
nesjön och Hjortsjön är de två populäraste områdena 
men de andra är också väldigt uppskattade. Jag tycker 
att det är roligt att så många nappat på det här med 
fiske, säger Bernt med ett leende.

SATSAR PÅ UNGDOMAR
Jag frågar lite nyfiket om hur fördelningen ser ut 
bland de som fiskar här.

– Det är en blandning. Både tjejer och killar, unga som 
gamla fiskar här och har ett stort intresse. 
För att locka en yngre målgrupp till att börja fiska 

Text & Foto: Alija Bucuk 
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Fiskevårdsområde

Turistbyrån
Artillerigatan 29, Skillingaryd
Tel: 0370-67 81 50
www.vaggeryd.se/turism
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1. Rasjön/Rakalven fiskevårdsområde
2. Eckerns fiskevårdsområde 
3. Vaggerydortens fiskevårdsområde
4. Långserums fiskevårdsområde
5. Hjortsjöns fiskevårdsområde
6. Linnesjöns fiskevårdsområde
7. Häråns fiskevårdsområde

FLER SÖKER LUGNET OCH NÄRHETEN
Det är inte bara kommunens invånare som uppskattar 
våra sjöar, utan fler och fler, både från storstäderna 
i Sverige och från utlandet söker sig hit för att hitta 
lugnet och koppla av. 

– Vi har många besökare från större städer i Sverige 
men även människor som kommer från utlandet, 
främst från Tyskland och Danmark. Jag tror att man  
vill slippa storstadsstressen. De kommer hit för att 
hitta lugnet och få kopplingen till naturen.

– Många av dem som kommer hit har varit här tidigare 
och kommer tillbaka för att de har trivts så himla bra i 
vår lilla stad, säger Bernt. 
 

anordnas ungdomstävlingar i fiske på några av de sju 
fiskevårdsområdena i kommunen. Bernt tycker att det 
är viktigt att väcka ett intresse redan i tidig ålder.

Det är viktigt att få med sig ungdo-
marna och att de får ett intresse redan 
i unga år. Nu för tiden är det många 
som för det mesta sitter inne och det 
här är en chans för dem att komma ut 
i friska luften. Linnesjön cup har varit 
ett återkommande arrangemang, där de 
fått tävla i fiske men framförallt komma 
ut och umgås med varandra.

KARTA ÖVER FISKEVÅRDSOMRÅDEN



FISKA
I Vaggeryds kommun är möjligheterna till fiske nästintill oändliga – sommar 
som vinter. Allt från gädda och abborre till ål och gös finns i våra vattendrag. På 
turistbyrån i Skillingaryd hittar du fiskekartan med alla som säljer fiskekort i 
kommunen.

 F9 Turistbyrån, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD
 0370-67 81 50 | turism@vaggeryd.se | www.vaggeryd.se/turism

SE &  
GÖRA
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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.

 G3 Bratteborgs RS-Ridsport, Karsbron, Jorarp, VAGGERYD

 0393-131 30 |Styrelsen@bratteborgsrs.se |  
          www2.idrottonline.se/BratteborgsRS-Ridsport

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.

H7 Röllekaboden, Snuddebo, VAGGERYD  
 Kontakt: Ritva Carlsson | 0703-56 81 95 | www.landsbygdskultur.com

MINIGOLFA MED FAMILJEN
 G6 Hjortsjöns camping, Badplatsvägen, VAGGERYD 
 0393-122 62 | www.hjortsjonscamping.com

Vaggeryd är Småland på riktigt. Här finns djupa skogar att vandra och plocka 
bär i, sjöar för bad och fiske, och åar där du kan flyta fram på kanoten. Spelar du 
golf erbjuds riktigt bra golfbanor i vacker miljö både på Hooks Herrgård och  
Götaströms GK. För den historieintresserade är Skillingaryds lägerområde och 
vårt militärhistoriska museum – Miliseum – värt ett besök. Allt väldigt nära den  
service och handel som Vaggeryd och Skillingaryd erbjuder.

LEK OCH BAD
Runt om i Vaggeryds kommun finns flera vackert belägna badplatser med stora 
gräsmattor, fina sandstränder och med lekplatsen nära. Glöm inte kartan, 
kanske hittar ni ett nytt favoritbad i sommar?!

 G6 Hjortsjöns camping

H10 Linnesjön, Tofteryd

D11 Långasjön, Åkers kyrkby

B3 Rasjön, Bondstorp

J11 Rolstorpasjön

 I5 Sandsjön FEMKAMP OCH PAINTBALL
Stärk teamkänslan med femkamp eller paintball! PO:s lada har många aktivi-
teter och möjlighet även till fester och större arrangemang.

 H9 Kulevent, Nåthult, SKILLINGARYD  
 0370-721 27, 0370- 721 30 | www.poslada.com, www.kulevent.se 

GEOCACHING I TROLLSKA SKOGAR
Naturen och skogarna i Vaggeryds kommun inbjuder verkligen till 
spännande skattjakt på mytomspunna platser. På Trollstigar.se hittar du alla 
dessa platser och fängslande historier.

Trollstigar.se – besök webbplatsen för kartanvisningar   
Kontakt: Mattias Bokinge | 0705-81 61 96



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

Vaggeryds bibliotek, Verner Malmstens väg 1, 567 32 VAGGERYD 
0393-67 87 90 | www.vaggeryd.se

MAKERSPACE, VAGGERYDS BIBLIOTEK
På biblioteket i Vaggeryd finns vårt Makerspace. Utrymmen för människor 
som vill hitta på, göra och skapa tillsammans med varandra, i gränslandet 
mellan teknik, konst och slöjd. Här finns bland annat 3D-skrivare, lånedatorer, 
kurser i photoshop och mycket mer! 

G5
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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

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 
 Kontakt: Carina Härlin | 010-22 361 30, 010-22 363 95 
            www.storemosse.se

G10 Mässeberg – Åker

G2 Tjurhults Mosse – Ekeryd 

H6 Östermoskogen – Vaggeryd 

www.lansstyrelsen.se/jonkoping

PADDLA KANOT OCH KAJAK
Idylliskt beläget vid Härån hittar ni Svenarums kanot- och kajakuthyrning som 
erbjuder naturupplevelser på riktigt nära håll. Paddlingen börjar vid Svenarum 
och härifrån kan du göra både kortare och längre turer som går genom om-
växlande natur och rikt fågelliv i Häråns och Lagans vattensystem.

 J7 Svenarums kanotuthyrning, Hubbestad, Åkerslätt, HOK
 Kontakt: Gunilla Ljungberg | 0393-200 58 | www.svenarum.com

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 
 Kontakt: Annie Johansson & Johan Larsson 
 0706-37 64 81, 0370-751 17 | www.kylasvildmark.se

UPPTÄCK VÅRA NATURRESERVAT
E13 Brokullen – Klevshult   

 G5 Gärahovs Storäng – Byarum 

 K7 Hatten – Svenarum

 E2 Lilla Kungsbacken – Grälebo

 J4 Lyngemadssjön – Hok

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 förkun-
skaper krävs!

 F5 Vaggerydstravet, Travvägen 7, E4 – avfart 90, Vaggeryd Norra 
            | 0391-125 85 | travskolan@vaggerydstravet.se  
            www.vaggerydstravet.se

Foto: Hooks HerrgårdE10

KOPPLA AV MED SPA
Hooks Herrgård Spa & Fitness ligger med utsikt över Hokasjön. Här kan du 
simma i en 20 meter lång swimmingpool, ta ett avkopplande bad i varma 
och kalla källor. Det finns ett bastulandskap med upplevelseduschar, rum för 
sköna behandlingar och träning.

I5 

E10
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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 Magnisa stuga, Stationsgatan 2, VAGGERYD 
 Kontakt: Kurt Andersson | 0706-93 43 98, 0393-126 54 |  
               www.hembygd.se/waggeryd

2013 öppnade Miliseum i Skillingaryd, vårt militärhistoriska museum. Här 
berättas om de indelta soldaternas och deras familjers liv hemma på torpet 
och under övningar på regements heden. Dessutom får du stifta bekantskap med 
Sveriges ingenjörtrupper, både förr och nu. En upplevelse både för  stor och liten.
  
Redan under 1600-talet hölls militära övningar på Skillingarydslägret, 
som idag är ett kulturområde av riksintresse. Under åren 1777-1914 övade 
och mönstrade Jönköpings regemente, I 12 i Skillingaryd och från mitten av 
1800-talet och fram till tidigt 1900-tal byggdes flera mycket vackra träbyggnader 
upp inom lägret. Byggnaderna är idag kulturminnesförklarade. Här hittar du 
också Tina & Översten – ett café och butik i unik miljö.

GAMLA RIKSETTAN  
Riksettan är en väg som slingrar sig parallellt med E4 från Byarum i 
Småland till Örkelljunga i norra Skåne. 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.

MILISEUM – EN UPPLEVELSE FÖR ALLA

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

 G5 Byarums kyrkby, Byarum, VAGGERYD

H12 Hagshults kyrkby, Hagshult, SKILLINGARYD

 J7 Svenarums kyrkby, Svenarum, HOK

H10 Tofteryds kyrkby, Tofteryd, SKILLINGARYD

D11 Åkers kyrkby, Åker, SKILLINGARYD

MILISEUM OCH SKILLINGARYDS LÄGER
 F9 Miliseum & Skillingaryds läger, Artillerigatan 14, SKILLINGARYD 
 0370-67 89 50 | 0370-67 82 62 | www.vaggeryd.se/miliseum

 F9 Tina & Översten – cafe och butik, Artillerigatan 18, SKILLINGARYD 
 0768-39 43 03 | www.tinaochoversten.se  

BESÖK VÅRA HEMBYGDSGÅRDAR 
 G5 Byarums Hembygdsgård, Byarum, VAGGERYD 
 Kontakt: Irene Lekström, 076-781 09 40 eller Erna Magnusson, 0393-315 91                
 0393-221 12 | www.hembygd.se/byarum

 F9 Skillingaryds Hembygdsgård, Sturegatan 52, SKILLINGARYD 
 Kontakt: Kjell Boberg | 0393-300 15 

 C3 Bondstorps Hembygdsgård, Bondstorp, MÅNSARP 
 Kontakt: Lisbeth Davidsson | 0393-402 22 
 www.hembygd.se/bondstorp

D11 Åkers Hembygdsgård, Åker, SKILLINGARYD 
 Kontakt: Ola Hugosson | 0370-730 12 | www.hembygd.se/aker

 K7 Svenarums Hembygdsgård, Svenarum, HOK 
 Kontakt: Roger Andersson | 0393-230 89 | www.svenarumhok.se

D11
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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 
 Kontakt: Anders Andersson | 0370-751 20 | www.kyllas.se 

 F8 Movalla ishall, Vattugatan 2, SKILLINGARYD 
 Kontakt: Lena Norgren | 0370-709 69 | www.sis.nu

 G6 Vaggeryds idrottplats, Karlavägen 33, VAGGERYD 
 0393-105 00 | www.laget.se/isschema

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, SKILLINGARYD 
 0370-764 90 | www.gotastromsgk.se

  J5 Hook GK, Hooks herrgård, HOK 
 0393-214 20 | www.hooksgk.se

GÅ I MUNKARNAS FOTSPÅR
Munkaledens 40 km långa vandring går på historisk mark och förbinder med-
eltidens nunnekloster i Byarum och munkklostret i Nydala. Fransiskusleden 
mellan Alvastra och Jönköping har nu bundits samman med Munkaleden med 
en ny sträcka mellan Jönköping och Byarum.

K13 Nydala klosterkyrka, Nydala, VRIGSTAD 
 Kontakt: Kurt Andersson | 0706-93 43 98 | www.munkaleden.se 
 
H10 Stiftsgården Tallnäs, SKILLINGARYD 
 Kontakt: Hillevi Andersson | 0370-720 50 | www.tallnas.se

Mer information om Fransiskusleden: www.franciskusleden.se

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 
 www.fornsok.se

  F2 Skjutebo fornlämningsområde, VAGGERYD 
 www.fornsok.se

VANDRA & CYKLA
För dig som vill upptäcka kommunen till fots och cykel finns här flera natur-
sköna vandrings- och cykelleder. Genom kommunen går också Höglandsleden 
och Munkaleden och på Store mosse finns fina stiga och spångar. 

  F9  Turistbyrån, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD 
 0370-67 81 50 | www.vaggeryd.se/turism

KUL MED BOWLING
Samla ihop ett gäng och boka minst fyra banor för en trevlig stund tillsam-
mans! Du kan även boka hela hallen för en aktiv födelsedagsfest.

 F9 Skillingaryds BK, Kommunhuset, SKILLINGARYD 
 Ljungbergsgatan, ingång på baksidan mot järnvägen.  
           OBS! Förbokning krävs. 0370-711 40

SIMMA OCH BADA I SIMHALLARNA
När det inte är badsäsong ute har vi två simhallar i kommunen som erbjuder 
friskvård, motion, relax, lek och simundervisning. Det finns också möjlighet att 
sola solarium (18-årsgräns). Aktuella öppettider finns på www.vaggeryd.se. 
 
 F9 Skillingaryds sim- och sporthall, Skolgatan 34, SKILLINGARYD 
 0370-67 82 12 | www.vaggeryd.se
 G6 Vaggeryds sim- och sporthall, Sveavägen 2, VAGGERYD 
 0393-67 86 92 | www.vaggeryd.se

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 
 Kontakt: Stefan Gerleman | 0735-45 03 90 | www.wellrest.se

Foto: Hooks GK
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KOMMUNKARTA

TURISTBYRÅ
I vår turistbyrå hittar du kunnig och hjälpsam personal som 
gärna tipsar dig om kommunens alla smultronställen. 

Turistbyrån ligger i centrala Skillingaryd och är öppen 
från juni till slutet av augusti varje år. Besök oss gärna, vi 
finns på Artillerigatan 29 i Skillingaryd.

KONTAKTA OSS!
Telefon: 0370-67 81 50
E-post: turism@vaggeryd.se
Webb: www.vaggeryd.se/turism

Besök övriga året:
Kommunhuset Skillingehus
Bangårds gatan 2 i Skillingaryd 
Telefon: 0370-67 80 00

BESÖKSKARTA
I besökskartan finns centrumkartor över  
Vaggeryd och Skillingaryd och information om  
handel och service i ”Vår lilla stad”. 
  Du hittar besökskartan på turistbyrån och 
på ett antal serviceställen som tillhandahåller 
besöksinformation.
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KONST &  
DESIGN
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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 Träslöjden i Stråkeved, Stråkeved Klevshult, SKILLINGARYD 
 Kontakt: Inga-Lill och Tore Gustavsson | 0370-250 45 
 www.vardagspysslet.blogspot.se

 G6 Roger Randow, Torsbovägen 22, VAGGERYD 
 0702-45 72 78

F11 Småländskt trähantverk, Rosenberg 1, Frostås, SKILLINGARYD  
 Kontakt: Roland Gustavsson | 0370-707 67

 F9 Bissefällarn – utställning, Artillerigatan 34, SKILLINGARYD 
 Biblioteket i Skillingaryd: 0370-67 81 02 | vaggeryd.se/bissefallarn 
 Bokningar: sonja.kling@vaggeryd.se

I Vaggeryds kommun finns en stolt hantverkstradition med ett stort antal 
konstnärer, hantverkare och designers inom olika områden. Stolen Lamino 
från Swedese och smideskonsten från Bengt&Lotta är några av de mer kända 
designföremålen som har sin födelse här.

OLJA OCH AKVARELLER 
Runt om i kommunen finns ett stort antal konstnärer som arbetar med olika tek-
niker – alltifrån olja och akryl till akvarell, collage och olika blandtekniker. 
  
E11 Ateljé Ann Jansson, Harfall Mellangården 1,  SKILLINGARYD  
 0370-711 73, 0730-49 64 50 | www.ateljeannjansson.se

G6 Ateljé Gunilla Krohn, Badplatsvägen 11, VAGGERYD 
 0735-44 24 25 | www.gunillakrohn.se

K7 Galleri & Kursateljé Remond, Andersberg, Svenarum, HOK 
 Kontakt: Keld Remond Petersen | 0705-14 50 06

F8 Helenas ateljé, Dulegatan 1, SKILLINGARYD 
 Kontakt: Helena Boberg Oscarsson | 0763-45 32 00 
 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

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 Skillingaryd Design Center säljs smidesföre-
mål från välkända Bengt&Lotta!
  
 D8 Pålskog Smide, Pålskog Smedjegården 1, SKILLINGARYD  
 Kontakt: Magnus och Ulla Hansson | 0370-730 18 
 www.palskogsmide.se

 F9 Skillingaryd Design Center, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD 
 042-450 25 17 | www.skillingaryddc.se

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

 H5 Art Gate Glass, Målen Ängen, 567 91, VAGGERYD 
 Kontakt: Thomas Eliasson | 0705-66 96 21 | www.artgateglass.se

E11 Ateljé Ann Jansson, Harfall Mellangården 1, SKILLINGARYD  
 0370-711 73 | www.ateljeannjansson.se
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Byarums hembygdsgård består av sju välbevarade 1700-tals-
byggnader och är en av många hembygdsgårdar som finns i Vaggeryds 
kommun. I de gamla husen är det full aktivitet under sommarhalvåret och på 
gården finns både café och hantverksbod, där många hantverkare ställer ut 
och säljer sina produkter. Samtliga bor i kommunen eller har en koppling till 
bygden, vilket gör att hantverken har en stark lokal koppling. 

Bredden är viktig för hantverksföreningen och varje år försöker man få in 
minst ett nytt hantverk. Gäster åker långt för att besöka hembygdsgården 
och för många är ett stopp i Byarum en viktig sommartradition men det kom-
mer även mycket folk från närliggande samhällen. 

För barnfamiljer i kommunen är det här ett väldigt viktigt ställe. Det är 
närmaste glasscaféet och så finns det gungor, får i hagen och en del andra 
saker att göra. 

Byarums hembygdsgård har blivit en samlingspunkt för olika 
typer av människor och aktiviteter. Sedan 1988 har det varit full aktivitet på 
Byarums hembygdsgård under sommarhalvåret. Och sommaren 2016 är 
inget undantag.

BYARUMS HANTVERKSBOD –

EN VIKTIG SOMMARTRADITION

HANTVERK
D13 Lamina Design, Häradsö Västergård, SKILLINGARYD 
 Kontakt: Annika Helgesson | 0370-250 26,  
          0702- 58- 71 24 | www.laminadesign.se

 F9  Mofas Hus, Smedjegatan 6, SKILLINGARYD 
 0370-66 50 20 | www.mofashus.se

G12 Skillinge Hemslöjd, Rösberga Dalslund, SKILLINGARYD 
 Kontakt: Inger Lindström | 0370-69 00 76, 0762-32 00 47 
 www.skillingehemslojd.se

 E8  Lottas Keramik, Västergården 1B, SKILLINGARYD  
 Kontakt: Liselotte Wisth | 0704-69 86 49 | www.lottaskeramik.se

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 och på Skillingaryd Design Center kan du se och 
köpa möbler från några av våra lokala möbelvarumärken.
  
  I4 Sonarps Interiör, Sonarps Gård, VAGGERYD 
 036-19 04 55 | www.sonarpsinterior.se

 F9 Skillingaryd Design Center, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD 
 042-450 25 17 | www.skillingaryddc.se

 G5 Byarums hantverksbod/Byarums hembygdsgård, BYARUM  
Kontakt: Irene Lekström, 076-781 09 40 eller  
Erna Magnusson, 0393-315 91, 070-065 83 58



  

BOENDE OCH MAT PÅ BEKVÄMA HOTELL

 J5  Hooks Herrgård, HOK 
 0393-210 80 | www.hooksherrgard.se 

 Hotel Småland, E4 – avfart 86, KLEVSHULT 
 0370-30 05 00 | www.hotelsmaland.se

H10 Stiftsgården Tallnäs, Tofteryd, SKILLINGARYD  
 0370-720 50 | www.tallnas.se

F12

BO & ÄTA
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CAMPING

 G6 Hjortsjöns camping, Badplatsvägen, VAGGERYD 
 0393-122 62 | www.hjortsjonscamping.vaggeryd.se

 J5 Hoks naturcamping, Österskog Kullen, HOK 
 0702-36 10 10 | www.osterskog.se

 F8 Götaströms golfcamping, Osbäcks väg, 568 32, SKILLINGARYD 
 0370-764 90 | www.gotastromsgk.se

BO PÅ LANTGÅRD

 H6 Bäck Lantbruk, Bäck Bondstorp, Månsarp, Vaggeryd 
 0393-400 02, 0702-91 55 86 | back@backlantbruk.se

Ta med tältet ut i skogen eller ät och bo lyxigt på Hooks Herrgård, som nu också 
inrymmer spa? Eller trivs du bäst på ett centrumnära eller lantligt Bed & Break-
fast? Du som vill bo på camping kan ta dig till Hjortsjöns camping i centrala 
Vaggeryd eller naturcampingen i Österskog utanför Hok. Blir du sugen på nå-
got att äta finns både säsongsöppna och året runt-öppna restauranger och caféer 
att välja bland. Mer information finns på www.vaggeryd.se/turism.

BED & BREAKFAST

  F9  Kaffegatan B & B, Kaffegatan 18, SKILLINGARYD 
 0370-702 61, 0733-77 94 11

  I4 Sonarp B & B, Sonarps gård 1, VAGGERYD 
 0393-211 21, 0722-27 49 60 | www.sonarpsbedandbreakfast.se

 G6 Södra Park B & B, Masmästaregatan 23, VAGGERYD 
 0393-214 86, 0736-90 64 94 | www.gregorygosse.se

E11  Villa Vilan B & B, Galtås, Klevshult, SKILLINGARYD  
 0373-741 31, 0702-14 21 91 | www.villa-vilan.com

 F9 Skillingaryds B & B, Södra Järnvägsgatan 4, SKILLINGARYD  
 0370-700 98, 0737-82 16 91 
 www.skillingarydsbedandbreakfast.com
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RESTAURANGER & CAFÉER
 G6 Bettans Restaurang, Järnvägsgatan 8, VAGGERYD 
 0393-104 50

 G6 Grill Nha-Trang, Ringvägen 3, VAGGERYD 
 0393-318 38

 G6 Pizzeria Jamaica, Jönköpingsvägen 52, VAGGERYD 
 0393-100 01

 G6 Pizzeria Tiger, Hokvägen 2, VAGGERYD 
 0393-122 22

 G6   Red House sushi, Järnvägsgatan 13, VAGGERYD

 G6 Ritz Konditori, Järnvägsgatan 16, VAGGERYD 
 0393-104 10

 G6 Spis Restaurang, Linnégatan 5, VAGGERYD 
 0393-122 30

 F9 Akropolis Pizzeria, Storgatan 3, SKILLINGARYD 
 0370-762 80

 F8 Götaströms golfrestaurang, Osbäcks väg 2, SKILLINGARYD

 F8 Götaströms Värdshus, Ösbäcks väg 4, SKILLINGARYD 
 0370-766 70

 F9 Jonssons Konditori, Stationsgatan 6, SKILLINGARYD 
 0370-701 42

 F9 Järnvägshotellet, Västra Järnvägsgatan 7, SKILLINGARYD 
 0370-715 59

 F9 Kina Wook, Storgatan 14, SKILLINGARYD 
 0370-716 49

 

 F9 

F9     Saturnuskällaren, Sturegatan 33A, SKILLINGARYD 
           0370-708 84

 F9 Skillingaryds Pizzeria, Storgatan 5, SKILLINGARYD 
 0370-708 00

 F9 Skillingaryds Lägerrestaurang, Artillerigatan 12, SKILLINGARYD 
 0370-708 72

 F9 Teds Smörgåsbutik, Storgatan 10, SKILLINGARYD 
 0370-761 61

 F9 Tina & Översten, Artillerigatan 18, SKILLINGARYD 
 0768-39 43 03

F12 Rasta Klevshult, E4 – avfart 86, KLEVSHULT 
 0370-30 05 12

 J5 Hooks Herrgård, HOK 
 0393-210 80

 J5     Hooks GK, golfresturang, HOK 
 0393-217 03 

 J5     Julljus, Annas Café, Alsvervägen 11, HOK 
           070 – 456 93 32

 J5 Pizzeria Alexandra, Lindegatan 15, 560 13 HOK 
 0393-215 40 

SÄSONGSÖPPET

 G5 Byarums hembygdsgård, Byarum, VAGGERYD 
 0393-221 12. Öppet 18/6 – 14/8 2016

 J5 Leva Café & Hemma, Österskog, 560 13, HOK 
 0735-115401 | Öppettider finns på www.leva.cc
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På www.visitsmaland.se hittar du mer information om vad som finns att se och göra i närheten.

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. www.alv.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. www.glasriket.se

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. www.destinationjonkoping.se/grannavisingso

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! www.highchaparral.se

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.isaberg.com

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

LISEBERG ca 180 km 
I Göteborg finns Nordens största nöjespark. Med både åk- och upplevelseattraktioner, hundratusentals 
blommor, kramiga kaniner, mat, dryck och underhållning på scen och teater erbjuder Liseberg aktiviteter 
för alla året om. www.liseberg.se

GÖR EN DAGSUTFLYKT!



EVENEMANG
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Läs mer om andra evenemang och håll dig uppdaterad  
på www.vaggeryd.se/evenemang

5 maj Riksettanrallyt

7 maj Skillingaryds vårmarknad 
Varje vår och höst är det marknad i Skillingaryd. Då fylls Slätten i Skillingaryd 
med massor av knallar och besökare från både när och fjärran.

7 maj Fordonsentusiasternas dag, Smålandsrundan, Veteranmarknad.

20–22 maj Sveriges Militärhistoriska dagar 
Under två hektiska dagar kommer du att kunna följa med på en 
militärhistorisk tidsresa genom århundradena med stridsuppvisningar, 
historiska miljöer, vikingar, soldater, ärtsoppa och mycket mera! 

21 maj Skillingarydskalaset 
Lördagen den 21 maj är det dags för festligheter i och runt omkring 
Skillingaryds centrum. 

6 juni Trolltyg på Sjöbo 
Välkommen till en spännande dag på Sjöbo för hela familjen i sagans 
tecken. Väsenvandring, sagostund, hantverk, musik, utställningar, berät-
telser från Trollstigar och Häxvrål.

18–19 juni Paintball-SM 
Under Paintball-SM gör Sveriges elit upp om titeln Sveriges mästare i 
paintball. Kom och titta på fartfyllt spel, ta en lunch eller fika. Matcherna 
pågår från kl 8 till 15. Läs mer på www.paintballarena.se.

19 juni Skillingarydsrallyt

19 juni Lagamilen 
Lagamilen går i Skillingaryd mellan 11.00-15.00 med start/mål på 
 Movalla Idrottsplats! . Arrangerar gör Skillingaryds IS Fotboll.

20–23 juli EM i golf för damer, Hooks GK 
I sommar står Hooks Golfklubb tillsammans med Hooks Herrgård värd för 
Individuella Dam EM 2016. Tävlingen spelas som en 72-håls slagtävling 
och totallt så kommer det 144 spelare från 16 olika nationer.

13 augusti premiär för Tofterydsrevyn 
Med egna musiker och kör med anknytning både i kammarkör och 
kyrkokör tillsammans med ”galna” artister kommer du att kunna bjudas 
på en föreställning du sent ska glömma. 

27 augusti, Waggerydsdagen 
En klassisk hemvändarhelg med diverse festligheter och arrangemang i 
centrum.

10–11 september, Möbelmånaden i Vaggeryd och Värnamo

2–6 november Smålands kulturfestival

1 oktober Skillingaryds höstmarknad 
 
Tävlingsdagar för Vaggeryds travet 

 

16 april  
1 maj 
8 maj 
21 maj 

3 juni 
15 juni 
23 juni 
27 juli 

8 augusti 
22 augusti 
11 november
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Emma Persson var sin egna mardrömskund fram till det att 
hon läst till agronom på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i 
Uppsala och ändrade sig. 

ATT TA ANSVAR FÖR HELA LIVET
Att bo där jag ser djuren beta gör att jag kan ta ett ansvar 
för hur de har det hela livet. Och det gör jag utifrån en 
balansgång i omsorgen både om våra djur och planeten i 
stort. Till exempel väljer jag att använda ett lokalt slakteri 
trots att vi är en KRAV-certifierad gård med möjligheten 
att KRAV-certifiera även köttet i framtiden – för jag vill 
helt enkelt inte att djuren ska behöva åka så långt i en 
transport.

Av samma skäl tänker jag på skolbarnen i vår kom-
mun när jag planerar för gårdens utveckling. Vi ska ta 
emot besök formade utifrån barnen själva, deras ålder 
och intressen, så att alla barn får möjlighet att se var 
maten på bordet kommer ifrån och hur viktigt det är 
att vi månar både om djur och natur, och för framtiden.  
Vår gård och vår produktion har ett tydligt inslag av 

Det handlar om hur man  
föder upp djur och i Sverige 
är vi rätt bra på djurhållning. 
Min övertygelse och affärsidé 
är att göra det här, på vår 
egen gård, fast bättre. Det 
handlar om att leva djurhåll-
ning, säger Emma. 

Jag är min
egen mardrömskund
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lärande i sig. Detta inte minst för att jag själv inte bara 
tror, utan faktiskt vet vilken skillnad kunskap ger. 

EN AFFÄRSIDÉ SOM BYGGER PÅ BERÄTTANDE
För att hålla det kortaste avståndet som möjligt mellan 
vår gård och mina kunders vardag, har jag startat en 
gårdsbutik. Här kan man beställa, smaka och köpa, både 
kött och ost i olika smaker och kvaliteter. Och medan 
jag säljer, berättar jag.
 Jag berättar om hur djuren betar, vad opastöriserad 
mjölk är för något, om olika recept och hur man kan 
”möra” köttet själv genom att låta den vila i sin förpack-
ning ytterligare några dagar.

För min affärsidé om närproduktion bygger på både 
kunskap och hjärta; och att berätta det.



Tack vare samverkan mellan föreningar och kommunen som sammanhållande 
länk är det nu meningen att natur- och rekreationsområdet vid Götaström och 
Fågelforsdammen i Skillingaryd ska få ett lyft.
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NATUR- OCH KULTURLED  
SKILLINGARYD
– ett äkta samverkansprojekt

Vaggeryds kommun har tillsam-
mans med Götaströms Golfklubb, 
Vaggeryds hembygdsråd, Skillinga-
ryd/Vaggeryds ornitologiska för-
ening och Naturskyddsföreningen 
tilldelats statligt stöd på 270 000 kr 
efter beslut av Länsstyrelsen för 
LONA-projektet (Lokal Naturvårds-
satsning) Natur- och kulturled Skil-
lingaryd. Kultur- och 
fritidsförvaltningen är 
projektägare och peng-
arna kommer att förde-
las över fyra år och kräver 
också lika stor insats av kommunen 
och föreningarna.

ATT TILLGÄNGLIGGÖRA OCH 
LYFTA NATURVÄRDEN
Natur- och kulturled Skillingaryd 
handlar om att tillgängliggöra och 
lyfta naturvärden söder och väster 
om Fågelforsdammen. Detta är ett 
vackert natur- och rekreationsom-
råde som har stor potential för att 
på nytt bli ett område för natur- och 

friluftsliv, promenader och fiske i 
symbios med djur, natur och de kul-
turvärden som finns här.

Redan 1993 när golfbanan anlades 
fanns det planer för områdets ut-
veckling. Det gjordes också insatser 
under 90-talet, men skötseln har inte 
varit tillräcklig, vilket Götaströms 
Golfklubb uppmärksammat kommu-
nen på vid flera tillfällen. I ärlig-
hetens namn tog det lite tid innan 
kommunen vaknade till och bitarna 

började falla på plats.
 – Vi har ju sett potentialen i 

detta område som besöksmål 
dels för de som spelar golf men 
även för kommunens invånare 

och turister. Det är lättillgängligt 
nära motorvägen och ett vackert om-
råde. Jag har stora förväntningar på 

Vi har ju sett potentialen i 
detta område som besöksmål

Text & foto: Simon Hjälmarö
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NATUR- OCH KULTURLED  
SKILLINGARYD

Kennet Adolfsson.

Text & foto: Simon Hjälmarö

detta projekt och är glad över att det 
äntligen kommer igång, säger Ken-
net Adolfsson på Götaströms GK
 
ELDSJÄLARNA I FÖRENINGSLIVET
Det var när eldsjälen inom kommu-
nens historia- och kulturliv, Ola Hu-
gosson, tog kontakt med kommunens 
tidigare miljöstrateg, försommaren 
2015, som tankarna och processen 
kom igång med att utveckla området 
och göra detta som ett LONA-projekt. 
Hembygdsrådet kommer att bidra med 
inventering och information om de 
kulturhistoriska delarna som är värda 
att lyfta fram.
 Detta är ett äkta samverkanspro-
jekt mellan föreningar och olika 
delar inom kommunen som förhopp-
ningsvis ger bra förutsättningar 
för ett långsiktigt, lyckat resultat 
och en skötsel som kan fungera 
över tid. Det är tack vare förening-

arna som detta blir av. Det är deras 
engagemang och ideella insats 
som är grunden för arbetet och det 
är också det som är tanken med 
LONA – att stimulera kommuners 
och ideella föreningars långsiktiga 
naturvårdsengagemang, säger 
Göran Svensson, chef på kultur- och 
fritidsförvaltningen.

Skillingaryd/Vaggeryds ornitolo-
giska förening kommer att inven-
tera fågelarter i området och Natur-
skyddsföreningen kommer inventera 
av mark och växtliv. Utifrån detta be-
stäms sedan vilka åtgärder som ska 
vidtas, det kan till exempel handla 
om gallring och röjning. 
– Det är främst när vi kommer igång 
med åtgärderna som vi i golfklub-
ben blir delaktiga, vi har ju ingen 
expertkunskap om växt- och djurli-
vet. Sen ser vi också att vi kan ha en 
roll som en liten turistbyrå som kan 

informera om området och guida in 
besökarna på vandringsleden, säger 
Kennet.

Steg tre handlar om information 
och folkbildning – att få människor 
att hitta hit och få kunskap om 
området och visa miljöhänsyn när 
man vistas där. För detta genomförs 
även exkursioner i ett tidigt skede. 
Till slut ska även ett underlag för 
långsiktig skötsel tas fram. 

Naturen i vårt Småland är fan-
tastisk på många sätt – men ibland 
behöver den lite hjälp för att vi ska 
kunna upptäcka och njuta av den 
samtidigt som naturens flora och 
fauna får spira så att även våra barn 
och barnbarn får ta del av den. 
Tack vare äkta samverkan utvecklas 
nu Natur- och kulturled Skillinga-
ryd på detta sätt.
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Hur mörkt det än är vid den 
årstiden, så händer det nå-
got med oss under julen; vi 

blir liksom både snällare och glada-
re. Det kan vara därför vi är sådana 
lite till mans här i Hok, den lilla byn 
strax utanför Vaggeryd. För här 
har julen alltid spelat en väldigt stor 
roll. Två generationer bort var det en 
Sven Toorell som startade produktio-
nen av den elektriska julbelysning-
en, en idé som vi idag vet precis hur 
bra den var och som kom att syssel-
sätta större delen av både befolkning 
och företag här.

JUL ÅRET RUNT
Idag tillverkas den inte längre 
här. Men i min butik där jag säljer 
presenter och inredningsdetaljer är 
julen ständigt närvarande ändå. För 
idag är Jul-ljus en modern present- 
och inredningsbutik men med en varm 
atmosfär från historien vi kommer ur. 
Här kan du hitta dyrt och exklusivt, 
likväl som den där roliga presenten 
som inte kostar mycket alls – allt för 
att vänligheten och generositeten 
mot andra eller sig själv, alltid ska 
kunna bli verklighet.

HÄRBAKAT
I mitt café är allt hembakt och 
tillsammans brukar hokabor och 
hitresta sitta bredvid varandra och 
titta på de gamla fotografierna som 
pryder våra bordsunderlägg. 

I butiken har vi försökt följa den 
gamla lanthandelns idé om att visa 
upp allt fint vi har att erbjuda, så 
pass att vi brukar säga att man 
behöver cirka tre varv innan man 
hunnit se allt – som en slags stig av 
upplevelser och synintryck. Och här 
hos mig, alltid med en nostalgisk 
igenkännande glimt i ögonvrån.

Så till alla som tycker om julen: 
hos mig kan man gotta sig åt den 
året runt. För så som vi är till julen, 
så ska vi vara året runt, tycker jag. 
Snälla, generösa och fulla av tack-
samhet över det roliga i att uppleva 
saker tillsammans. Julen gör det 
med oss, och hos mig finns den året 
runt.

Välkomna till Jul-ljus!

Min affärsidé är rena  
julafton

Text: Cathrine Palmcrantz | Foto: Alija Bucuk
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Min affärsidé är rena  
julafton

Text: Cathrine Palmcrantz | Foto: Alija Bucuk
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Jag har alltid hållit på med elek-
triska prylar, det har varit ett 
starkt intresse sedan jag var 

liten grabb och något jag ägnat mig 
åt yrkesmässigt i snart trettio år.

På fritiden har jag förutom det som 
de flesta av oss gör, varit mycket 
tillsammans med både fru, barn och 
huset vi bor i, också utvecklat ett 
starkt intresse för jakt och fiske. 

Jag har länge saknat en butik som 
finns i vardagen med allt som vi 
naturintresserade behöver, och när 
möjligheten plötsligt dök upp i form 
av en butikslokal till salu, kände jag 
att det var dags att våga ta steget 
och prova i alla fall.

VÅR LILLA STAD
För utöver det här med el, jakt och 
fiske, tycker jag väldigt mycket om 
vår lilla stad. Jag tycker mycket 
om idén att kunna handla där vi 
bor, möta människor man kän-
ner och prata om stort och smått, 
umgås medan vi handlar. Det är ju 
inte helt vanligt nuförtiden, och jag 
tänker att genom att vara ett sådant 
centrum blir vi också en trevligare 
småstad att besöka,  
för andra som inte bor här.

MÖJLIGHETERNA FINNS HÄR
De möjligheter vi har här, där vi 
bor, med gott om skog och mark 
att ströva i och vatten att fiska i, är 
något jag är väldigt stolt över och 
vill att fler ska få möjlighet att upp-
täcka. Om jag med min nya butik 
kan bidra till det, så har mitt företa-
gande blivit en del av Sveriges mest 
växande industri – besöksindustrin. 
Och därmed är det faktiskt jag som 
följer med strömmen, dit den rinner, 
mot naturen och de äkta och stora 
upplevelserna.

Välkommen till El-agenten – din nya 
jakt- och fiskebutik!

Att gå mot strömmen 

Så starkt att jag nu när barnen 
blivit större också tänkt ägna mitt 
företagande åt det också. Det kan-
ske varken är helt vanligt eller ens 
logiskt för någon annan, men där 
skiljer jag mig nog åt lite grann; 
jag tycker det är roligt att prova 
nytt – konstigt eller inte, liksom.

Text: Cathrine Palmcrantz | Foto: Alija Bucuk



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
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Sedan hösten 2015 är instagramkontot @vaggerydskommun 
ett stafettkonto. Det innebär att du som invånare eller du 
som på någon sätt verkar här har möjlighet att låna kontot 
en vecka för att genom bilder berätta om ditt Vaggeryd. 
Alla bilder taggas med #mittvaggeryd – och det tycker vi 
även att du kan göra när du visar upp vår vackra kommun 
och det som du tycker skapar livskvalitet här.

Vill du också bli ambassadör på instagram och låna vårt 
konto. Gör en intresseanmälan på  
vaggeryd.se/mittvaggeryd

@VAGGERYDSKOMMUN PÅ INSTAGRAMAtt gå mot strömmen 
Text: Cathrine Palmcrantz | Foto: Alija Bucuk



HÄR:
EN TIDNING OM OCH FRÅN VAGGERYDS KOMMUN

#mittvaggeryd

Tävlingsregler
Bilden ska symbolisera sommar, glädje eller lust i Vaggeryds kommun. Bilden/bilderna ska publiceras under tävlingsperioden 1 juni-16  
augusti 2016 och vinnarna utses av en jury bestående av personal på Vaggeryds kommun. En person kan bara vinna ett pris men får tävla 
med flera bilder. Om du använder Instagram behöver du ha ett publikt instagramkonto för att delta i tävlingen. Eventuell vinstskatt  
betalas av vinnaren. Bilderna kan komma att användas av kommunen i tryck och digitala medier i samband med information om tävlingen.
Kommunen utser vinnaren i början av september 2016. Tävlingen genomförs i samarbete med Audio Video.

Fototävling – vinn en iPad
Under sommaren anordnar vi en fototävling där du har chansen att vinna fina priser. 
För att delta i tävlingen ska du dela din bild av platsen Vaggeryds kommun. Genom att 
publicera bilden/bilderna på Instagram med taggen #mittvaggeryd eller på kommunens 
Facebooksida deltar du i tävlingen. Läs mer på vaggeryd.se/fototavling. 

1:a pris: iPad 
2:a pris: Presentkort 1000 kr på Audio Video i Vaggeryd
3:e pris: Presentkort 500 kr på Audio Video i Vaggeryd


