HÄR:
PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

TEMA: DIALOG OCH DELAKTIGHET
”De ska bli den bästa versionen
av sig själva”
”Det är en av de största uppgifterna
vi har som företagare”
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Inledaren
Tillsammans blir vi starka

J

ag hade aldrig kunnat föreställa mig att det
händer så mycket i Vaggeryds kommun. Det
har gått drygt två månader sedan jag tillträdde
som kommundirektör och det har varit två månader med mängder av nya intryck och spännande
möten; med medarbetare, politiker, företagare och
medborgare. Ändå har jag bara sett en bråkdel och
har mycket kvar att lära.
Vaggeryds kommun har tillsammans med över
hundra personer från näringslivet, föreningar och
företrädare för invånare i alla åldrar formulerat det
som jag tycker är Sveriges bästa vision och värdegrund; ”Vaggeryds kommun – här ger vi plats för
att göra skillnad”, och det är faktiskt så. Jag möter
dem varje dag, människor som med värme och engagemang vill påverka och faktiskt göra skillnad.
Vi växer så det knakar, befolkningen har aldrig
ökat i så snabb takt, nya bostäder växer fram på
många håll och järnvägen ska elektrifieras.
Det är fantastiskt roligt, men också en utmaning
som ställer stora krav på utbyggd kommunal service.
Till detta behöver vi lokaler och inte minst nya
medarbetare. För att lyckas måste vi vara många
som jobbar tillsammans. Vi ska lyssna, föra dialog
och använda oss av all den positiva energi som

finns i vår kommun – i vår lilla stad. Jag är inte
orolig, kraften finns och viljan att med värme
välkomna nya, både medborgare och medarbetare.
Den HÄR tidningen handlar om just dialog och visar på flera goda exempel på hur vi tillsammans kan
utveckla verksamheter, nya bostadsområden och vår
attraktivitet. Det är viktigt att dessa exempel blir
synliga och att de inspirerar till nya gemensamma
insatser för att ytterligare stärka vår plats.
Jag är glad över att få vara en del av utvecklingen
i Vaggeryds kommun – välkommen att påverka och
föra dialog du också!
Annika Hedvall,
Kommundirektör

HÄR:
ÄR EN TIDNING SOM GES UT AV VAGGERYDS KOMMUN
Ansvarig utgivare är Annika Hedvall, kommundirektör. Redaktör är Alija Bucuk.
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DIALOG & DELAKTIGHET

MÖJLIGHET
TILL INFLYTA
Text och foto: Alija Bucuk

Vi är framtiden och det är vi som ska bo här. Det är bra
att vi får vara med och tycka till och påverka det som
händer i kommunen.

Ö

stra Strand, vid Hjortsjöns östra sida i Vaggeryd kommer att bli ett stort och viktigt framtida
bostadsområde. I den pågående medborgardialogen (se faktaruta) efterfrågas synpunkter och idéer från
invånarna.
En viktig del i arbetet har varit att inkludera ungdomarna i kommunen och att ta reda på vad de tycker om
utformningen av området och att använda det digitala
verktyget för att bidra med idéer.
– För många unga är tröskeln till kommunhuset
hög och att prata med en förtroendevald kanske känns
främmande. Då är det viktigt att välja en plats utanför
kommunhuset som gör dialogen mer jämbördig. Därför
tycker jag att det är jättebra att kommunen använt sig av
medborgardialog på webben för att samla in åsikter och
idéer, säger Robin Lindqvist, ordförande i ungdomsrådet.
– Jag håller med Robin. Genom att använda ett digitalt
verktyg så finns man där ungdomarna är, säger Elin
Randåker, en av medlemmarna i ungdomsrådet.
NYCKELN TILL EN ATTRAKTIV KOMMUN
Robin och Elin menar att ungas inflytande är nyckeln
till en attraktiv kommun. Och om man redan i unga år
får vara med och tycka till om utvecklingen så är chansen
större att man väljer att bo kvar i kommunen.
– Vi är framtiden och det är vi som ska bo här. Därför
är det bra att vi har fått tycka till och lämna våra tankar
och idéer om respektive förslag. Det är ett bra sätt att
få med ungdomsperspektivet och att vi känner att vi
får vara med och påverka det som händer i kommunen,
säger Robin.
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– Ja precis, det bidrar också till att förtroendet för
kommunen ökar och att man känner att man kan göra
skillnad och påverka utvecklingen. Det i sin tur leder till
att det blir en attraktivare kommun att bo i, menar Elin.
– Man formas och påverkas mycket som människa
i sina unga dagar. Och har man då fått vara med och
tycka till som ung, så tror jag chansen är större att man
stannar kvar eller flyttar tillbaka till kommunen om
man väljer att plugga under ett par år. Och ett sätt att
påverka är ju till exempel att tycka till om det nya
området Östra Strand, fortsätter Robin.
Så, vad tycker Elin och Robin är viktigt i planeringen
av det nya bostadsområdet Östra Strand?
– Det är viktigt att man tänker på hur man kopplar
ihop området med övriga Vaggeryd, så att det inte
blir en egen ö. Sedan tycker jag att det ska vara en
blandad bebyggelse som kan passa människor i
olika skeden i livet, säger Elin.
– Det hade varit roligt om trä fick vara i fokus i
produktionen eftersom vi är kända för det och vi
har mycket skog här. Sedan är det viktigt att tänka
framåt och inte bara se till vad vi behöver idag utan tänka
på vad som kan vara viktigt om 5-10 år, menar Robin.
– Sedan har området ett bra läge med närheten
till E4:an så det är viktigt att man har bra
kommunikationsmöjligheter med, säger Elin.
– Har man inte lämnat sin åsikt så tycker jag
verkligen att man ska gå in och göra det, avslutar Robin.

ANDE

TRE ARKITEKTER – ETT ÖSTRA STRAND – ALLA KAN PÅVERKA
Fram till 8 november har du möjlighet att bedöma och tycka till
om de tre förslagen på hur det framtida bostadsområdet Östra
strand i Vaggeryds kan utformas.
Tre arkitektkonsulter har på uppdrag av kommunstyrelsen fått
ta fram var sitt förslag. Politikerna ska ta ställning till vilket förslag man vill jobba vidare med – och de vill veta vad du tycker.
Gå in på boivaggeryd.se för att läsa mer och se presentationer
av förslagen. Därifrån kan du gå vidare och bedöma förslagen
och bidra med dina idéer och synpunkter. Synpunkterna och
idéerna som kommer in sammanställs och presenterad för
kommunstyrelsen som tar med det i sin bedömning.
Här ger vi plats för att göra skillnad!
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Det är alltid nära till skratt på fritidsgården.

DE SKA BLI DE
VERSIONEN A
Det är en härlig stämning på fritidsgården när jag kliver in för att träffa Nicklas,
Anette och Andreas som arbetar som fritidsledare. Några ungdomar spelar pingis,
några hjälper till i köket, en tjej lär en kille spela gitarr och några sitter och
Text och foto: Alija Bucuk
småpratar.

V

i letade länge efter nya lokaler. Lokalen på hörnet, rakt
över Jonssons konditori, var
ledig men den var för liten men sen
så flyttade skönhetssalongen som låg
bredvid och då blev vi intresserade
eftersom man kunde slå ihop dem
till en stor lokal. Efter att nämnden
beslutat om att ge resurser för en
ny fritidsgård kunde arbetet börja,
säger Anette.
– Ja, så när det blev klart åkte vi
på studieresa till Kalmargården. De
arbetar efter konceptet ”genussmart
fritidsgård”. Det innebär att man
tänker på hur man utformar varje
specifikt rum, säger Nicklas.
– Det utgick vi ifrån i vårt arbete
och fick hjälp av konstnär med inriktning på genus. Hon hjälpte oss att
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färgsätta och möblera varje rum så att
det skulle passa både tjejer och killar.
Idag tilltalar många fritidsgårdar
bara killar och det ville vi komma bort
ifrån, berättar Andreas.
ATT SKAPA EN TRYGG MILJÖ
Att skapa en trygg miljö, där var
och en känner sig välkommen var
en viktig del i arbetet med den nya
fritidsgården.
– I våra gamla lokaler hade vi
stora soffor som man hängde i och
det var mörkt. För att ens komma in
på fritidsgården var du tvungen att
gå ned för en mörk trappa och sedan passera en mörk korridor. Bara
det bidrog till en otrygg atmosfär,
säger Anette.

– Nu har vi stora öppna ytor med
mycket ljus och sittgrupper så att
man får ett rum i rummet.
Design- och snickerielever från
Fenix hjälpte oss att bygga baren
och de flyttbara möblerna.
Alla som kommer till fritidsgården
säger att de upplever stor skillnad.
Så utformningen har verkligen
bidragit till att öka tryggheten och
stämningen, säger Andreas.
ALLA HAR BETYDELSE
Förutom att skapa en trygg mötesplats så är det också viktigt att få
ungdomarna att känna sig betydelsefulla, delaktiga och att ta tillvara
på varandras olikheter.
– Bara för att man byter till nya
lokaler och renoverar betyder det

EN BÄSTA
AV SIG SJÄLVA
inte att ungdomarna kommer hit
per automatik. Vi jobbar aktivt med
att de ska vara delaktiga och komma
med idéer och förslag på vad de vill
göra. Det kan vara allt ifrån att anordna tävlingar eller spelkvällar till
att bjuda in intressanta föreläsare,
berättar Nicklas.
– Sedan jobbar vi med att motverka fördomar. Många hos oss är i
olika åldrar, med olika bakgrund
och vi trycker mycket på att man ska
ta tillvara på varandras olikheter.
Vi som jobbar här är också olika
och jag känner att vi kompletterar
varandra jättebra. Vissa ungdomar
drar sig mer till mig och andra till
Nicklas, Andreas eller någon annan
som arbetar här. Det bidrar också
till en tryggare miljö, säger Anette.
– Vi fyller också en annan viktig
funktion skulle jag säga. Vi är en
samtalspartner - en viktig vuxen som har tid att lyssna.
Ska du ha en vuxen att prata med
som inte är mamma, pappa eller

lärare så är det en kurator som kanske bara har 20 minuter. Här har vi
åtminstone 5 timmar. Alla som kommer hit ska känna sig betydelsefulla
och få den stöttning de behöver
menar Andreas.
MORGONDAGENS
KOMMUNINVÅNARE
Som fritidsledare gäller det att se
till det längre perspektivet och vara
med och forma morgondagens kommuninvånare
– Under ens ungdomsår så formas
man väldigt mycket som människa
och vi försöker finnas där för ungdomarna och vi vill ge dem en bra
känsla av deras uppväxt. Vi vill
stärka deras självkänsla och bygga
starka individer. De ska bli den bästa
versionen av sig själv, fortsätter
Nicklas.
– Ja och det gynnar kommunen
med. Har man haft en trygg uppväxt
och en bra känsla av den så bär man
med sig det hela livet.

Man blir en god ambassadör för
kommunen och det kanske också
bidrar till att skapa en tryggare
kommun, menar Anette.
Strax innan vi ska avsluta vår
intervju, kliver det in två tjejer på
fritidsgården. Jag märker hur de lyser upp när de får se Niklas, Anette
och Andreas. Bara den känslan och
leendena säger mer än tusen ord och
hur betydelsefulla Nicklas, Anette,
Andreas och de övriga fritidsledarna
är för ungdomarna!
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DET ÄR EN AV DE
STÖRSTA UPPGIFTERNA VI
HAR SOM FÖRETAGARE
Text och foto: Simon Hjälmarö

För Håkan ”Pallis” Gustavsson på
Elbyrån i Vaggeryd är det en självklarhet.
Andra kanske tycker att det är något
som kommunen ska lösa. Att utbilda
framtidens medarbetare.

D

et nya projektet ”Från förskola till jobb” handlar om att skapa en röd tråd och en helhet från
tidig ålder tills man får sin första anställning.
Stina Nordström är anställd på barn- och utbildningsförvaltningen för att driva projektet under två år.
– Att få det att hänga ihop för att företagens kompetensförsörjning ska säkras på sikt och att fler väljer att
utbilda sig inom områden som leder till jobb här i vår
region, det är kärnan i projektet. Och lyckas vi med det
då kan vi lösa flera av arbetsmarknadens problem. Jag
ser ju att det redan görs mycket som är bra. Men det är
helheten som det inte finns något riktigt grepp om. Det
behöver tydliggöras, så att alla förstår sin roll och att
samarbetet fungerar mellan skola, kommun och företag, säger Stina.
LÄRLINGSUTBILDNING ÄR EN SPETSUTBILDNING
Vi åker ut för att träffa Håkan på Elbyrån som samarbetar
med Fenix gymnasium genom att ta emot lärlingar från
el- och energiprogrammet. Ett koncept som Stina hoppas
kan utvecklas för fler branscher genom projektet – och
hittills har responsen från företagen i kommunen varit
positiv. Simon Niang går sista året och har just nu sin
lärlingsplats på Elbyrån.
– När jag valde el på gymnasiet var det nytt att kunna
välja lärlingsutbildning. Jag frågade vad det innebar,
och jag valde det eftersom jag tyckte att det var ett bra
sätt för att kunna bli elektriker.
I tvåan hade Simon lärlingspraktik två dagar i
veckan, nu i trean är det tre dagar. Alla de praktiska
momenten lärs ut av företagen.
– Det är enklare och ger mer att se när en riktig elektriker jobbar och sen få testa på momenten själv, säger
Simon.
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Håkan Gustavsson

Stina Nordström

I

Simon Niang läser sista året och har just nu sin
lärlingsplats på Elbyrån.

”Det viktigaste är att eleven
har engagemang och intresse”
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– Det finns en missuppfattning om att lärlingsutbildning är för dem som inte klarar skolan så lätt. Men så
är inte tanken, utan det är en modell som ska gynna
både skolan och företagen. Det kommer ut elever som
har förmåga att lära sig och kan bli anställningsbara
direkt eftersom företagen vet vad de går för. Det ska
vara en spetsutbildning, menar Stina.
FÖRETAGENS ANSVAR
– Vi som företagare måste betala skatt om vi går med
vinst, så bidrar vi till samhället. Men det räcker inte.
Vi kan inte sitta och vänta på att någon annan ska lösa
våra bekymmer med kompetensförsörjning. Vi måste
vara delaktiga, samarbeta med skolan och bidra till att
ungdomarna får bra utbildning, säger Håkan med både
engagemang och frustration i rösten.
Samtidigt är han noga med att poängtera att det
hänger mycket på vem eleven är om det fungerar.
– Jag ser direkt om det kommer fungera. Det viktigaste är att eleven har engagemang och intresse.
Kunskapen är inte så viktig det får de ju hos oss, sen
måste de ju vara lite praktiska och ha känsla för just
elektrikeryrket, till exempel tidsåtgång, materialåtgång och kvalitet, säger Håkan.
Även på nationell nivå vill politikerna främja utvecklingen av lärlingsutbildningar vilket innebär att de
arbetsplatser som tar emot en lärling kan få ett statligt
bidrag varje år på mellan 40 000-50 000 kr per elev.
För att kunna ge eleven en bra lärlingsperiod får företagen också möjlighet att gå en handledarutbildning.
Det är något som Håkan tycker varit väldigt bra och
värdefullt.
– Vi är elektriker, inga pedagoger, det ska man komma
ihåg. Det har väldigt bra att få med det tänket och förstå
elevens situation. Montörerna som handleder blev mer
trygga i sin roll efter kursen. Jag tror de lärde sig att inte
vara rädda för att ge lärlingarna även tråkiga jobb, det är
sådant jobb som är vardag för oss även i vanliga fall.

MÖJLIGT FÖR FLER BRANSCHER
Stina och Håkan är överens om att det skulle kunna
gå att ha lärlingskonceptet inom fler branscher; inom
handel, bygg, industri, vård och omsorg.
– I exempelvis Tyskland och Österrike är lärlingsupplägg på yrkesutbildningar någonting självklart och väl
inarbetat. Där tycker de vi är konstiga som bygger upp
bilverkstäder och restauranger i skolmiljö när det finns
i samhället, säger Stina.
Håkan menar ett en nyckelfaktor är att företagen blir
delaktiga och säljer in sig själva så eleverna blir intresserade av att välja de programmen.
– Med tanke på alla industriföretag vi har i Vaggeryd
så borde många elever vilja läsa det programmet på
Fenix men så är inte fallet. Många har nog en felaktig
bild av vad de yrkena innebär. Jag kan förstå att det är
svårt som 15-16-åring att veta vad det innebär att jobba
på industri idag. Det är inte som förr, det är modernt,
rent och snyggt. Företagen måste bli bättre på att förmedla det och bjuda till, säger Håkan.
– En sak som är viktig är att det krävs en långsiktighet
när skola och företag samarbetar kring utbildning. Det
måste funka med lärlingar i både lågkonjunktur och
högkonjunktur eftersom eleverna går sin utbildning
under tre år, säger Stina.
Simon då, hur tänker han om framtiden?
– Jag ska självklart fortsätta på elektrikerbanan och
bli fullutbildad elektriker.
Innan han tar studenten ska han göra ett test för att
få ett yrkescertifikat. Sen krävs ytterligare jobb som
betald yrkeslärling under tre år innan han är fullärd
elektriker.
Att utveckla lärlingskonceptet kan vara en del i projektet
”från förskola till jobb”. Vilka andra delar det handlar
om får vi kanske möjlighet att berätta om framöver.
Men en sak är säker – samarbete och engagemang är
nödvändiga ingredienser i den lilla kommunen.

Mikael Englund instruerar Simon Niang
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FLER EXEMPEL PÅ
DIALOG & DELAKTIGHET

UTVECKLING AV VATTENNÄRA
MÖTESPLATSER VID LAGAN
agan sätter prägel på miljön
där den rinner fram, djurlivet
och växtligheten påverkas av
vattnet och även människan påverkas av och dras till vattnet. Tekniska
utskottet har under året jobbat med en
plan för hur Lagan kan bli mer till-

L

gänglig och attraktiv genom att skapa
vattennära mötesplatser. Planen ska
också beskriva hur man kan bevara och
lyfta fram de natur- och kulturvärden
som finns i området.
I detta arbete har tekniska kontoret
strävat efter att lyssna in invånarnas
åsikter. Den möjligheten gavs en
informationskväll vid ett av Lagans
tillringsflöden vid Lundakvarn i
Byarum 1 juni i år.
I början av hösten har sedan ”Program för utveckling av vattennära
mötesplatser längs Lagan” gått ut
brett på remiss till alla fastighetsägare
längs aktuell sträckning utmed Lagan, intresseorganisationer, Länsstyrelse, försvarsmakten som kan vara
berörda på ett eller annat sätt. Det har
också funnits en öppen möjlighet för

vem som helst att bidra genom att skicka
in synpunkter.
– Jag tycker det är viktigt att lyssna in
och få delaktighet när det berör allmänheten. Man kan få in både idéer och
synpunkter som vi har nytta av när vi
färdigställer programmet. Det hjälper oss
att göra en bättre plan för hur Lagan kan
utvecklas som mötesplats – som bidrar till
att öka attraktionen till Lagans närområde för kommuninvånare, besökare och
turister, säger Monica Grönkvist Johansson
som är planeringsingenjör på tekniska
kontoret.

ENKÄT TILL 65-PLUSSARE
ommunen arbetar förvaltningsöverskridande med hur
människor som är äldre än
65 år, alltså vanligtvis pensionärer,
ska ha en god livskvalitet. En del i
detta är en enkätundersökning till
alla 65+ för att bland annat få reda på
hur denna målgrupp vill bo i framtiden, om de funderar på att flytta,
och vilka aktivitetsmöjligheter som
är viktiga. Detta är viktigt för att
kommunen ska kunna prioritera och
satsa rätt så äldre får möjlighet till ett
gott liv.

K

DELAKTIGHET FÖR
CENTRUMUTVECKLING
nder hösten planerar kommunen att återuppta arbetet med
centrumutvecklingsgruppen –
ett viktigt arbete för att skapa delaktighet för utveckling av centrumen i
Skillingaryd och Vaggeryd.
– Det kommer att bli spännande och
jag ser fram emot att få börja arbeta
med dessa frågor, säger Tina Blomster, samhällsutvecklare på Vaggeryds
kommun.

U
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MARIE
GÖR SKILLNAD
Efter att ha varit med om traumatiska upplevelser som barn har Marie Simonsson
som driver Änggärdets rid- och rehabilitering, hittat sin plats i Skillingaryd. Där
gör hon skillnad för både människor och hästar. Detta genom sin egen styrka
och drivkraft som visar att det alltid finns något för någon.
Text: Tina Blomster Foto: Alija Bucuk

A

tt just Småland blev platsen för hennes verksamhet, beror bland annat på Maries trivsamma besök hos sin syster som flyttat till regionen sedan
flera år tillbaka. Direkt efter studenten för nio år sedan
flyttade Marie och hennes man hit från Malmö.
När de började leta gård var Änggärdet egentligen
tänkt som en snabbvisit på visningsrundan, då gården
inte alls såg ut som drömgården, men så snart de åkt
uppför backen mot gården, kände Marie att de hade
hittat sitt ställe. Så blev det och de flyttade till Änggärdet för tre år sedan.
I början var det lite svårt att komma in i samhället och
det var även ovant att märka att andra visste vem hon
var. Är man född och uppvuxen i Malmö blir man lite
mer hårdhudad och för att nå någonstans måste man
vara självsäker, vilket kan upplevas negativt. Idag känner hon att många kämpar för hennes sak och hjälper
henne att utveckla sin verksamhet, vilket gör att hon
känner stöttning.

DRIVKRAFTEN
Det är främst två saker som driver Marie att kämpa för
att göra skillnad för individer. Den första drivkraften
kommer från det att hon som ung var lite av en bråkstake och fick höra att hon var dum i huvudet, vilket
märktes av de 23 IG som fann i betyget.
– Vi fick en ny lärare under mitt sista år i gymnasiet
som gav mig chansen och såg mig för den jag var. Hon
tyckte inte jag var dum i huvudet, berättar Marie Denna
lärare såg något i Marie som ingen annan hade sett. Inom
ett halvår återstod endast 5 IG:en i betyget och högskolan
kändes som en möjlighet. Det blev totalt 6 år på högskolan
med examen inom hästentreprenörskap och
behandlingspedagogik inom neuropsykologi.
Den andra saken som driver henne är glädjen i att få
se en annan missförstådd individ skapa ett band med en
annan missförstådd individ. Leendet som en nedstämd
människa får fram med hjälp av hästarna, påminner Marie om vilken hjälp hon hade av hästarna. Dessa hjälpte
henne att bearbeta det hon hade varit med om och gå
vidare och börja kämpa.
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KOMMUNIKATIONEN MELLAN HÄST
OCH MÄNNISKA
Hennes första ponny, som slängde av henne dagligen,
lärde Marie allt om hästar och om hur svårt det kan
vara med kommunikation och samarbete.
Denna lilla ponny väckte ett intresse för att vilja
hjälpa hästar som haft det svårt och på senare tid även
människor med psykiskt ohälsa. När man ställs inför
ett problem i sin kommunikation med hästar vill Marie
förbättra samarbetet mellan människan och hästen.
– Oftast är det inte hästen det är fel på, utan sättet
vi kommunicerar på. Människan vill helst ha kontroll
och här måste man släppa kontrollen. Antingen så
föds man som en ledare eller inte. Antingen vill folk
följa eller inte, hästen ser igenom en människa direkt,
vilket innebär att man inte kan fejka ledarskapet med
hästar, berättar Marie.
Idag arbetar Marie i små ridgrupper och där målet är
att alla ska kunna köpa egen häst efter två terminer,
vilket innebär att de ska kunna allt. Det är mycket
praktisk teori, och teori i ridningen för att alla ska
förstå varför man gör på ett eller annat sätt.
DET ÄR OKEJ ATT VARA SIG SJÄLV
Inom hästsporten pågår en debatt om utseendefixering, vilket inte stämmer in på Maries stall. Hon vill
visa att det är helt okej att vara sig själv och att det
inte handlar om kläder eller utseende. Rider man på
Änggärdet är det noll-tolerans mot mobbing. Det får
inte förekomma utan man ska samarbeta och ingen
är bättre än den andra utan alla är jämlika. Alla som
kommer till Änggärdet ska kunna vara sig själva och
bara få vara
GRÖN REHABILITERING
Marie brinner för grön rehabilitering som innebär att
man hittar tillbaka till vårt ursprung där människan
levde för natur och djur och där människan är gjord
för att vara utomhus och jobba och mår bra av det.
– Drömmen är att kunna ha ett rehabiliteringscenter dit man kan komma och stanna en helg och våga
vara sig själv. Det är även en dröm att samarbeta med
skolan och vården för att ge människor stöd när de
mår dåligt och göra skillnad för individen, genom att
se just individen, säger Marie.
Det Marie vill skicka med dagens unga är att det
alltid finns någon som förstår, det gäller bara att hitta
den personen. Till de vuxna vill hon skicka med rådet
att ta barn och unga på allvar och inte döma utan våga
lyssna. Kan man inte lyssna, hjälp då till att lotsa
vidare till någon som lyssnar. Ibland hjälper det dessutom att bara finnas till som medmänniska

14
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Marie med sin dotter.

”Det är även en dröm att samarbeta med
skolan och vården för att ge människor
stöd när de mår dåligt och göra skillnad
för individen, genom att se just individen”

HÄR: HÖST 2017
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Leo Johansson

Från Skillingaryds frisksportsklubb, till juniorVM i Utah. Möt världsmästaren i rullskidåkning
och en lovande längdskidåkare – Leo Johansson
från Skillingaryd.
Text: Simone Kamm. Foto: Privat

H

an bryter fram över snön på
skidor genom ett bergigt landskap. När det är sommar och
sol så tar han vägarna med hjul
under skidorna. Leo Johansson är 18
år och kommer från Skillingaryd.
Han har, trots sin ringa ålder, kammat hem en världsmästartitel i
junior-VM i rullskidåkning och även
tävlat i junior-VM i längdskidåkning.
– Rullskidorna använder jag
egentligen som ett komplement till
längdskidåkningen, det tränar jag
för skojs skull. Men det är roligt att
man kunde vinna. I tävlingen fanns
några andra längdskidåkare och vi
var ganska jämna. Det är ett tecken
på att jag håller tempot uppe även
under sommaren, säger Leo Johansson, som fick vm-guld i tävlingen i
16 kilometer backrace.
JUNIOR-VM
I vintras blev han uttagen att delta
i junior-VM i längdskidåkning, som
en av sex personer som kört bäst under säsongen. Tävlingen utspelade
sig i Salt Lake City i USA.
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– Eftersom det är första gången som
jag deltog så visste jag inte riktigt
hur det skulle bli resultatmässigt.
Där körde jag distansloppet och
stafettåkning och hade en stigande
form i tävlingen. Jag är hyfsat nöjd
över mina prestationer, men man
märker tydligt att jag tillhör de
yngsta deltagarna, säger Leo som är
taggad på att försöka igen.
GODA FORUTSÄTTNINGAR
Leo Johansson representerar Skillingaryds frisksportklubb i tävlingarna. I Skillingaryd bor föräldrarna
kvar och Leo besöker dem under loven. Han berättar om hur det var att
växa upp i Skillingaryd och samtidigt syssla med en sport som kräver
snö och konstant träning.
– Det finns goda möjligheter i Skillingaryd om man har drivkraften.
Jag sprang mycket på friluftsområdet Grönelund i Skillingaryd, åkte
rullskidor i området eller hängde
runt klubbstugan. Det gör jag fortfarande när jag är hemma på loven.
Men när man blir äldre och bättre så

behöver man resa iväg för att hitta
snö eller för att tävla mot andra
skidåkare. Den biten har klubben i
Skillingaryd hjälpt mig med, säger
Leo Johansson.
Efter högstadiet började han på
idrottsgymnasiet Stjerneskolan i
Torsby, som specialiserar sig inom
skidåkning. Där kan Leo ägna 20
timmar i veckan på att utvecklas
inom det han brinner för.
– Man måste nog vara ganska
mycket tävlingsmänniska om man
ska hålla på med den här sporten,
för i tävling och träning behöver
man verkligen köra helt slut på sig
själv. Jag tävlar mot mina egna resultat på sommaren men på vintern
tränar jag med andra för att kunna
jämföra tider, säger han.
Nu siktar han på att få delta i junior-VM i längdskidåkning kommande
vinter för att ta en revansch.
– Mitt långsiktiga mål är också att
utvecklas och ha roligt, säger Leo
Johansson.

Text: Simone Kamm. Foto: Lena Landin

R FÖR FRAMGÅNG
För att bli mästare i sin sport så krävs det en bra klubb bakom sig och hårt
arbete på en plats där man trivs. Möt Oliver, boxningsproffset som inte vill
flytta från Vaggeryd.

M

itt tyska proffsstall har förstått varför jag
inte flyttar från Vaggeryd, säger Oliver.
I en orenoverad källarvåning under
Vaggeryds simhall började Oliver Flodins boxningskarriär ta form. Den då otåliga nioåringen fick, trots sin
ringa ålder, särskild dispens för att tävla ”på riktigt”
men förlorade sina fem allra första matcher. Oliver
Flodin ler när han minns tillbaka.
– En annan kan ju tänka att man skiter i det redan
då, men jag brydde mig inte särskilt mycket. Efter det
vann jag mer och mer. Och det känns som att det har
gått bra ända sedan dess.
Idag är Oliver Flodins namn känt i amatörboxningsvärlden. 21 år gammal har han vunnit i svenska
mästerskapen som diplomboxare, ungdom, junior och
senior. Nyligen värvades han av Europas största proffsstall Team Sauerland i Tyskland. I slutet av september
gick Oliver sin första proffsboxningsmatch och vann
överlägset mot ungraren Richard Hegyi.

– Föreningen har hjälpt mig att resa över hela världen
så att jag kan möta jämlika motståndare att sparras
med. När man är bäst i Sverige så måste man leta sig
utåt. Jag har varit på träningsläger i Kuba, Kazakstan,
USA, Irland. Men vår träningslokal här är ändå en av
de bästa jag har sett, säger Oliver Flodin.

STÖTTANDE KLUBB
Och klubblokalen under Vaggeryds simhall har med
tiden vuxit till att bli en högklassig boxningsanläggning. Här finns numera en fräsch salong, en träningslokal fylld med utrustning och en boxningsring där
intensiva ronder utspelas. I troférummet pryds
hyllorna av medaljer och pokaler, och på väggarna
hänger matchtröjor som Oliver har bytt till sig från
motståndare som han mött i olika delar av världen.

ELDSJÄLENS ARBETE
Pappa Sören Andersson är Oliver Flodins tränare. Han
startade föreningen Vaggeryd Muay Thai & boxning.
Han har också varit den drivande kraften som har fått
klubblokalen på fötter. Det har krävt hårt arbete och
hundratals liter färg genom åren – men det börjar nu
betala tillbaka sig i form av en levande klubb med medlemmar i alla åldrar.
– Från början försökte jag träna i Jönköping, men det
blev för mycket pendlande. Då tänkte jag att ”jag testar
att starta upp i Vaggeryd”. Och det har krävt mycket
tid och pengar, men nu är det snart färdigt. Vår yngste
medlem är fyra år och den äldste är 71. Mellan 5–10
personer tävlar. Vi har verksamhet alla dagar i veckan
och samarbetar med skolan där eleverna kan välja
Thai-boxning, säger Sören Andersson.

Oliver Flodin

BRA FÖRUTSÄTTNINGAR
I Vaggeryd menar Oliver att han har haft förutsättningarna för att bli bra – stöttande människor och en
klubb som alltid sagt ja till möjligheter. På klubben
tränar han elva pass i veckan på fyra timmar vardera –
koordination, explosivitet, kondition och styrka.
– Boxning är världens ensammaste sport på så vis. I
ringen har du bara dig själv och din egna hårda träning
att förlita dig på. Det tycker jag faktiskt är tjusningen
med sporten. Men sen har man också sin klubb bakom
sig som får ta en ner på jorden om det behövs, eller
hjälpa en upp.

PASSIONEN STANNAR I VAGGERYD
Den en gång otåliga nioåringen som så gärna ville tävla, har idag siktet på en europatitel och därefter världsmästartitel. Det tyska proffsstallet har känt Oliver på
pulsen och frågat om han är intresserad av att flytta till
Tyskland där han får nära tillgång till proffsanläggning och personliga tränare.
– Men med den situation som jag har i Vaggeryd så
känner jag att jag trivs ganska bra här ändå. De har
insett det också – om man får vara där man trivs så
presterar man som bäst, säger Oliver Flodin.
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THE STORY OF
NILS SVENSSON

Text: Torbjörn Åkerblad Foto: Alija Bucuk

– Jag började tälja när jag var 7-8 år gammal, jag hade bara en slö kniv, men jag
tyckte det var väldigt roligt och märkte att jag hade lätt för att arbeta med trä.
Sedan fick jag en mycket bra slöjdlärare som utvecklade mina kunskaper.
Han hette Emil Lindbern och hade studerat vid slöjdskoleseminariet på Nääs,
i Floda utanför Lerum.

V

i sitter hemma i Nils Svenssons stilsäkert möblerade bostad på Furugården i Vaggeryd och
intervjusamtalet är nästan slut när Nils berättar
om hur det kom sig att han utvecklade en sådan talang
för möbeltillverkning och hantverk som tillsammans med
Yngve Ekström och Swedese gjorde begreppet ”Scandinavian Modern” världsberömt. Nils var under många år modellsnickare, först vid ESE och sedermera Swedese, vilket
innebar att han skapade prototyper och satte idéerna från
Yngve Ekström och andra arkitekter i produktion.
Nils berättar att han i en av sina barndomslådor en
gång hittade en gammal tummad uppsatsbok. I den hade
han skrivit: ”När jag blir stor skall jag bli bildhuggare”.
– Jag såg mycket upp till dem som behärskade konsten att arbeta som bildhuggare. Jag såg på dem nästan
som ett högre väsen. Det de kunde skära fram i trä, det
var något alldeles fantastiskt.
18
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Nils har själv tillverkat samtliga möbler med något litet
undantag, som ett vackert väggskåp, ett slöjdverk av sonen Bo Slunge. Bostaden är lika stilig som Nils själv och
kaffet svalnar flera gånger under tiden som vi pratar om
Nils fantastiska yrkesliv.
Vi sitter i en vacker möbelgrupp som heter Lilja.
– Jag fick frågan av en arkitekt i Linköping om jag
kunde sätta den i produktion. Jag gjorde den här uppsättningen som prototyp och sedan började den serietillverkas just så här, berättar Nils.
Soffgruppen är mjuk och bekväm och samtidigt väldigt
smäcker och funktionell. Precis som så mycket av de
möbler som Nils under sina många och framgångsrika
år som modellsnickare vid Swedese var delaktig i att
utveckla. Det har hela tiden handlat om att skapa möbler
som man inte ska tröttna på. ”En bra möbel ska tåla
ögats slitage” brukade Sven Lundh säga, berättar Nils

Torbjörn, Kenneth och Nils samtalar.
Merparten utav möblerna i bostaden har Nils tillverkat själv.

FÖRSTA ÅREN VID WEGA
Det är för min del andra gången som jag är hemma hos
Nils. Första gången var som kommunalt röstningsbud
vid valet 2014. Jag visste inte då vem Nils var eller att
han kände min framlidne farfar som också var i möbelindustrin. Som röstningsbud får man ofta komma
in hos den som vill rösta och både Nils och hans bostad
gjorde ett ännu starkare intryck då han berättade att han
tillverkat allt själv. När min svägerska något år senare
nämnde att det finns en mycket pigg gammal man vid
Furugården som kände min farfar Waldemar Åkerblad
så frågade jag direkt, menar du Nils? Ja det gjorde hon.
Ytterligare något senare, i ett samtal kring vår bygds fantastiska tradition av möbeltillverkning, nämnde Kenneth
Åberg att ”det finns en 100-årig man på Furugården som
arbetade nära Yngve Ekström, honom borde ni berätta om
i tidningen HÄR”. Så jag frågade, menar du Nils?
Javisst menade de Nils, som jag träffade vid valet. Min
farfar Waldemar kom Nils i kontakt med i unga år.
Waldemar var disponent och säljare och en av sex
delägare vid det arbetarägda företaget WEGA i centrala
Vaggeryd, beläget vid den öppna gräsytan mellan C
Svenssons smedja – vår nya, fina familjecentral, alltså
– och brandstationen. En annan av delägarna var Paul
Mattias, som var bildhuggare.

EN FÖREBILD
– Paul var min förebild. Jag vet inte hur det gick till
att jag fick jobb på WEGA, jag har inget minne av att
jag sökte utan tror det var min moster och morbror
Ebba och Erik som pratade med Paul. Det var några
smeder som hade gått samman och började bygga hytt
och flak till lastbilar. De höll till i en byggnad intill
WEGA och jag fick en bänkplats inne hos dem.
Inne hos smederna stod Nils vid sin bänk och utvecklade sina kunskaper i det som han några år tidigare
betraktade som magi, utövad av högre väsen. Han
arbetade som bildhuggare och hade sin mentor i Paul
Mattias. Men i arbetet ingick även att hantera smide,
allt utgick från ritningar som skulle förverkligas.
– Med jämna mellanrum fick jag springa upp till Paul
Mattias och visa vad jag hade gjort och jag kan inte
minnas annat än att han oftast var mycket nöjd med
vad jag visade upp. Det var hårda krav på slutresultatet, men jag lärde mig snabbt. Jag vill inte skryta, men
jag tror att jag hade goda anlag för jobbet, säger Nils
och torkar sin välansade mustasch.
Under samtalet äter vi nämligen budapestlängd, framdukad på ett vackert skuret fat, självklart tillverkat av
Nils.
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” Det rök, fräste och ångade, samtidigt handlade
vagnshjulsmakeriet om ett precisionsarbete som
ställde ytterst hårda krav på kvaliteten”

I andra änden av WEGAs fabrikslänga låg möbelföretaget REX. Om du någon gång besöker kommunhuset
Skillingehus så är det i de gamla fina stolarna som tidigare tjänstgjort som sittmöbler åt kommunfullmäktige
du slår dig ned för att njuta av en kaffe i personalmatsalen. Dessa stolar kommer från REX.
SMEDERNA FASCINERADE
Men smederna, i byggnaden intill där Nils hade sin
första arbetsbänk, bedrev ett hantverk som fascinerade
på ett annat sätt än bildhuggarna.
Hos vagnshjulsmakarna brann det eldhärdar runtom
på golvet. Det var fascinerande att se när de la på hjulringarna på trähjulen. Järnet glödgades i härdarna på
golvet, träet lades upp och det glödande järnet drogs
runt trähjulet som omedelbart började brinna och som
därför snabbt fick skjutsas ner i en bassäng. Det rök,
fräste och ångade, samtidigt handlade vagnshjulsmakeriet om ett precisionsarbete som ställde ytterst hårda
krav på kvaliteten, hjulet måste ju bli perfekt utformat
för att fungera, berättar Nils.
Det är ganska otroligt att få färdas nästan hundra år
bak i tiden och höra hur hantverkarna som levde och
bodde i husen och lägenheterna runt om lade grunden
till dagens möbelindustrier som tillsammans med sina
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underleverantörer lokalt står för en tredjedel av våra
arbeten inom industrin. Vaggeryds kommun ligger
ganska precis i mitten av det nordligaste av Europas tre
möbeltillverkande kluster. Det andra ligger i Danmark,
det tredje i norra Italien. Och redan för hundra år
sedan var det en plats där man gjorde skillnad ett nära
samarbete med andra företag och hantverkare.
INNOVATIVA IDÉER SOM ÄNDRADE BRANSCHEN
Bröderna Yngve och Jerker Ekström var väldigt duktiga på att utveckla sitt företag tillsammans med personalen och genom att samarbeta med andra företag.
På Nyholms Metall utanför Skillingaryd tillverkade till
exempel bröderna Carlsson alla beslag och den infällda
insexskruven som sedan blev standard inom möbelindustrin. Yngve var ju väldigt tidig med att lösa logistiken
genom att kunna leverera platta paket för enkel montering i butik.
– Det var ganska tidigt som Yngve bjöd hem möbelarkitekten, professor Carl Malmsten och Lena Larsson
som var inredningsarkitekt och konstnärlig ledare för
NK-Bo i Stockholm. Yngve tog fram ett platt paket, öppnade det och satte ihop en sådan här stol, Tema, berättar Nils och pekar på en av sina smäckra köksstolar. Lena
blev alldeles paff och föll direkt för idén med platta paket.

Det fanns dock inget patent på beslagen och insexskruven och snart var de som sagt standard i branschen.
Men i boken ”En egen linje – historien om Swedese”
berättas om hur Yngve i en annons för Lamino-fåtöljen
skickar en pik med tydlig adress till IKEA: ”Som ett kuriosum kan nämnas att det i Lamino dessutom finns två
värdefulla uppfinningar (aldrig patentsökta), som blivit
svensk och internationell standard (väl bekomme!)”.
Min blick faller på en fantastisk hylla, den ser ut som
en stringhylla, men ändå inte, säger jag.
–Ja, det var Yngves svar på stringhyllan, säger Nils
och visar den snillrika lösningen som med en metallstav fixerar hyllplanet och som kan höjas eller sänkas
vid behov.
FRAMGÅNGSRIK SILVERSMED
Förmågan att kunna arbeta i både trä och metall
utvecklade Nils tidigt och under en period arbetade
han enbart med att designa och tillverka smycken, det
mesta i ebenholts, älghorn och silver. Tillsammans med
Torun Bülow-Hübe var han den tidens mest eftertraktade silversmed hans smycken såldes över hela Sverige.
På väggen hänger tavlor som Nils ritat, konstverk i
blyerts med ett fantastiskt djup med design för ornamentering som sedan skars fram i lindträ.
– Lind är nog mitt favoritmaterial, det är mjukt att
skära i och lämpar sig mycket väl för ornamentering,
berättar Nils.
SLÖJDLÄRARE
På frågan om vad han är mest nöjd med som bildhuggare framhåller Nils en vacker väggpendyl på väggen

i rokokostil som han tillverkade inför att han skulle
avlägga mästarprov och få mästarbrev. Med detta bevis
på sin skicklighet fick han efter sju år på WEGA arbete
som slöjdlärare vid realskolan i Vaggeryd i samband
med att skolan öppnades.
Rektor Torsten Weman frågade först Yngve Ekström,
som då arbetade i sin bildhuggarverkstad hemma,
om han var intresserad av jobbet som slöjdlärare; han
avböjde men tipsade om Nils som hoppade på uppdraget
med detsamma.
Därefter blev det som sagt ett spännande samarbete
mellan Yngve Ekström och kollegan Bertil Berg som
var den andra modellsnickaren vid Swedese.
– Yngve var också en förebild för mig. Han var ett
geni, dessutom oerhört musikalisk, berättar Nils.
Varken Nils eller Yngve hade någon direkt utbildning, utan mycket av arbetet handlade om känsla för
hantverket och de olika materialen i förhållande till
ritningsunderlagen som Bertil och Nils utgick från
för att göra Yngves idéer till verklighet. Århundradets
möbel, fåtöljen Lamino, var redan i produktion när
Nils började men han var med och förfinade fåtöljen
i flera steg, bland annat utvecklades armstödet. I dag
är Swedese ett av de framgångsrika möbeltillverkande
företagen som med sina möbler sätter kommunen på
kartan. En av företagens största utmaningar är kompetensförsörjningen, att hitta framtidens talanger, de som
ska bära arvet efter legendarer som Yngve Ekström
och Nils Svensson vidare. Själv har Nils tre barn och
tolv barnbarn tillsammans med hustrun Margareta som
gick bort 2014.

SUNDA, SMARTA, STARKA

SENIORER

Det är en härlig höstdag och jag befinner mig på skjutbanan i Hok, för
att träffa Roland och Yvonne samt de andra seniorerna som fortsatt att
träffas efter projektet sund, smart, stark senior tagit slut. Jag parkerar
bilen på grusparkeringen, kliver ut i höstsolen och börjar promenera
Text och foto: Alija Bucuk
upp mot skjutbanan.

J

u närmare jag kommer desto
tydligare hör jag hur det både
skrattas och fnissas. Någon
har precis skjutit ned en lerduva.
Nu börjar det applåderas och jublas högt! Jag möter upp Roland
och Yvonne och vi börjar prata om
projektet.
– Sund, smart, stark senior var ett
projekt som Vaggeryds kommun i
samverkan med Region Jönköpings
län och Smålandsidrotten anordnade
under våren. Projektet vände sig
till oss som är 65 år eller äldre och
syftet var att skapa hälsofrämjande
aktiviteter och att vi skulle bli mer
engagerade i föreningslivet, berättar
Roland.
SKAPA MÖTESPLATSER
En annan viktig del, kanske den
viktigaste, i projektet har varit att
skapa mötesplatser och främja de
sociala relationerna.
– Den sociala gemenskapen, att man
mår gott och att man känner sig
betydelsefull är viktigt. Det tror jag
är en av de positiva bitarna som
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projektet bidragit till. Man får möjlighet att komma ut och träffa folk
och göra saker som man kanske
inte hade gjort i vanliga fall. Här
har alla betydelse och den sociala gemenskapen är minst lika viktig som
aktiviteterna i sig, säger Yvonne.
LUSTEN ATT TRÄFFAS
Projektet pågick under 12 veckor
och att fortsätta efter projektslut
var aldrig någon tvekan.
– Intresset var stort att fortsätta
anordna aktiviteter efter projektslut
och det var ingen tvekan om att vi
skulle göra det. Drivkraften till att
fortsätta har varit lusten att träffas
och hitta på saker tillsammans. Vi
har haft jätteroligt ihop! Nu får vi
själva komma på idéer som sedan
blir verklighet, berättar Roland.
– Vi träffas en gång i veckan och
ambitionen är att fortsätta göra det
även under 2018, säger Yvonne.
NÄRA SAMARBETE MED
FÖRENINGSLIVET
Ett av målen med projektet var att

engagera seniorerna mer i föreningslivet. Något som man lyckades
med.
– Vi har ett väldigt nära samarbete med föreningarna i kommunen. Vi får mycket hjälp av dem och
de ställer upp och bjuder in oss till
deras verksamhet. Som idag när
vi är på Hoks jaktskytteklubb och
de ställer upp med instruktör som
berättar om deras verksamhet samt
lär oss skjuta lerduva. Det är väldigt
uppskattat, fortsätter Yvonne.
GÖR SKILLNAD
På frågan om hur projektet kan
inspirera andra säger Roland:
– Jag tror absolut vi kan inspirera
andra och att fler kanske tänker
”det här vill jag vara med på”. Jag
tycker att vi är med och gör skillnad för de seniorer som är med.
Dels genom att de får en fysisk aktivitet men också när det kommer till
den sociala biten. Man får möjlighet till att skapa nya kontakter och
nätverk.

VISION 2020
FÖR VAGGERYDS KOMMUN

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.
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.

Jobbmässan 2017
Den 4 oktober 2017 arrangerades Jobbmässan i
Jönköping för andra året i rad. Representanter från
Vaggeryds kommun fanns på plats och informerade om
kommunen som arbetsgivare men också om hur det är
att bo och leva i kommunen. Vi informerade också om
vårt nuvarande och framtida rekryteringsbehov.
STORT INTRESSE FÖR VAGGERYDS KOMMUN
På mässan fanns det ca. 100 utställare och totalt
kom det ca. 4000 besökare. Intresset för Vaggeryds
kommun var stort och det var många som besökte vår
monter - något som vi tycker är väldigt roligt!
Är du också intresserad av att jobba inom Vaggeryds
kommun? Du hittar alla våra lediga tjänster på
vaggeryd.se/jobb.

Några av de 1200 medarbetarna i Vaggeryds
kommun som gör skillnad, varje dag!

HÄR: HÖST 2017
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HÄR:

EN TIDNING OM OCH FRÅN VAGGERYDS KOMMUN

