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Inledaren
Att inte se svampen för alla träden
Tänk Jukkasjärvi, det är ett bra exempel. Vad finns
i Jukkasjärvi? Det är ju bara snö och is där! Och så
kom det någon och tänkte ”men om vi gör något
med den här isen – ett hotell kanske?” Resten är
en succéhistoria som sträcker sig över resten av
världen. Precis alla vill till ishotellet i Jukkasjärvi.
Människor blev stolta och jobb skapades.
I Vaggeryds kommun har ni skogen, jordbruket
och precis den äkthet som hela den moderna världen
just nu törstar efter.
Som storstadsbo och italienare var det en fantastisk affärsidé jag såg i Karl-Johansvampen i era
skogar. Precis en sådan sak som man kan göra
business på. Bortsett från att den i Italien är en
dyrbar delikatess, porcini, som man betalar höga
kilopriser för, så är det här ett fantastiskt mål för
turism och precis vad alla Stockholmare vill göra:
laga svampen som de själva har plockat, lägga ut
på Instagram och säga Kolla!
Stockholmare har inte tid att leta efter den jäkla
svampen; vi vill bara komma och plocka, hela
kassar fulla, helst få hjälp att rensa den också – så
starta svampsafari! Det kostar ingenting att hitta
tio ställen, täck över och bevara den och så gör ni
svampsafari där vi får komma och plocka tillsammans. Så kan man grilla på kvällen och äta mat
utomhus. Lägg till tält också, för sådant kan vi inte
heller. Har ingen aning om hur man reser såna.
För alla Stockholmare älskar skogen, men den
måste förpackas och på rätt sätt. Bygg upplevel-

sen, kväll, skog och vackra människor som badar
nakna. I det moderna samhället kostar nämligen
reklam inte pengar. Det gör man genom sociala
nätverk. Är man skicklig så får man följare som
”lajkar”, och plötsligt har man ett flöde som inte
går att köpa för pengar.
Vad som behövs är att våga sticka ut. Det
kanske inte känns helt bekvämt till att börja med,
att skryta om något som är så självklart för er,
men gör man som alla andra så blir man som alla
andra, och alla kommer kanske inte att gilla det,
men det räcker med att en tillräckligt stor grupp
kommer att göra det. Sverige och
svenskarna är trendigt i resten av
världen. Blir man trendig
i Sverige just nu, så blir man
det i hela världen. Ni har något som
alla vill ha. Våga nu.
Det är bara någon som måste
knyta ihop trådarna. Det är
någon som måste komma
och ”bygga ishotellet”, och
själv har jag en Farm att
spela in.
Vi ses snart!

ÄR EN TIDNING SOM GES UT AV VAGGERYDS KOMMUN
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Vaggeryds kommun är Småland på riktigt, här
finns sjöarna, åarna och de trollska skogarna.
Men även riktigt bra golfbanor, ett militärmuseum och den handel och service du behöver, med
genuina och personliga butiker.
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Vikten av att ha en smart kompis
Ekomusem Vaggeryd lär ut vår historia
”Vaggeryd blommar verkligen ut på sommaren”
Premiär för Skillingarydskalaset
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Konst & design
Bo & äta
Fototävling
Gör en dagsutflykt
En stol måste ha ben, tyvärr
Att sikta högt och träffa rätt
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Myror eller kameler – vad ser du?
Upptäck Ekomusem Vaggeryd
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Vikten av
att ha en
smart kompis

Carin, till vänster, och Johanna driver
Leva Café & Hemma.

Text: Cathrine Palmcrantz | Foto: David Ylinikka

De kände inte varandra,
det var deras respektive
som gjorde det. Deras
liv var i olika faser men
redan när de träffades
första gången satte de
igång någonting som de
först nog trodde bara var
en rolig lek, men det visade sig att de höll på att
utveckla ett affärskoncept ihop – det som idag
är den framgångsrika
lilla livsstilsbutiken Leva
Café & Hemma.

F

ör utrymmet fanns hemma
hos Carin på en tidigare
djurgård ute i Hok. Johanna
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säger att där fanns också den där
trygga tilliten, modet att lita på sin
instinkt, som Carin står för, och det
hon menar är en förutsättning för
att våga ta steget de till slut tog.
– Jo, men utan allt det du har med
dig med ett helt annat nätverk med
andra kontakter och – inte minst –
den där känslan för stil, försöker
Carin invända.
– Jo, det är sant, nickar Johanna:
tillsammans blir vi en bra kombo,
och det helt utan att ha varit gamla
kompisar sedan tidigare, poängterar
hon med en nästan förvånad ton.
GER ENERGI
Både Carin och Johanna har andra,
”vanliga”, jobb utanför Leva Café &
Hemma.
– Mm, säger Carin som är förskollärare, det är nästan som att vi får
hämta vila och inspiration till det
andra jobbet, vilket av dem vi än
kommer till. Det ger energi i bägge
ändar och ger oss istället, märkligt
nog, ork att klara av våra dubbelliv.

Det är nog ingen avancerad
gissning att även deras respektive
arbetsplats märkt av energin hos de
här två. Alla anställda kanske skulle
ha ett annat jobb också? Det kanske
hela samhället skulle tjäna på.
LEVER DRÖMMEN
Det är säkert en väldigt stark lust
hos oss människor, det här med
att fixa, ordna och inreda hemma,
det märks väl inte minst i antalet
Ernst och Martin-program i TV. Och
säkert är det för många av oss en
slags inneboende dröm om att kanske till och med få ha det som yrke.
Att Carin och Johanna på det sättet lever sin dröm, märks tydligt på
hur lätt de blir erbjudna hjälp och
avlastning.
– Jo, men även den förståelse vi
får av våra kunder när vi inte alltid
kan ha öppet den där lördagen som
vi tänkt, är nog ett kvitto på den
längtan hos många. Vi trodde först
att det skulle vara en begränsning
för oss, det här med våra begrän-

sade förutsättningar, men det har
visat sig bli nästan som ett mervärde
i vårt koncept – det att vi är som helt
vanliga människor, säger Johanna.
– Och kanske också att det blir
extra speciellt och roligt att åka hit,
när det verkligen är öppet, lägger
Carin till eftertänksamt.
NOLL KRONOR I REKLAMBUDGET
Berättelsen om Leva Café & Hemma
ser förmodligen helt annorlunda
ut idag, än om det hade startats för
säg, tjugo år sedan. Det mesta i det
lilla företagets liv sköts nämligen i
så kallade sociala medier. Och med
den äran, bör man tillägga.
– Det blev nästan som en chock
för oss den där allra första öppningsdagen då det köade människor
i sådana mängder att det hade varit
fullkomligt omöjligt att räkna ut det
innan. Du förstår, vi hade ju inte satt
ut en enda annons!
Det de istället hade gjort, var att
berätta om arbetet och planerna ute
på nätet och det i sin tur gav den

stora Äntligen!-reaktionen på invigningsdagen.
NÄRA TILL VARANDRA
– Det bidrog också väldigt mycket
att vi ligger där vi ligger, säger
Carin.
Vi pratar om en djurgård och
även om den inte ligger långt ute i
obygden så är det i alla fall dryga
milen utanför närmaste tätort. Så…
”läget”?
– Ha, ha, skrattar hon inför den
oförstående minen, vi ligger bara
några minuters promenadväg från
Hooks Herrgård. Den absolut vanligaste promenadrutten går ju precis
förbi oss!
– Ja, vi bestämde oss faktiskt till
och med för att öppna eftersom Hook
skulle öppna sitt nya spa just då, fyller Johanna i.

låter lite märkligt att de faktiskt inte
känt varandra hela livet eftersom det
är så det känns.
– Nej, det har vi inte, bekräftar
Johanna. Men det kan till och med
ha varit en fördel att vi inte var
bästisar från början, utan istället
får bli det under hela den här tiden
som vi bygger det här fantastiska
lilla varumärket tillsammans. Vi tar
ingenting för givet och kräver inte
så mycket av varandra som man
kanske gör när man är bästisar.
– Vi tar stor hänsyn till varandra
och våra olika förutsättningar i livet.
Och i varandra har vi hittat den där
personen som kan det där vi själva
inte kan.
– Vi är varandras smarta kompis,
helt enkelt, säger de och ler så där
igen mot varandra.
En sådan där som vi alla borde ha,
helt enkelt.

BÄSTIS ELLER INTE
De gör ofta så; fyller i varandras meningar och kompletterar varandra.
Oerhört samstämmiga, är de och det
HÄR: BESÖKSGUIDE 2015
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Deras verksamhet krävde mycket kreativitet
och uppfinningsrikedom och det är ett viktigt
arv att ge vidare till dagens ungdomar.

Med åren växte intresset för hembygden och sina förfäders liv. Ett intresse som
gav kunskap och inblick i den tidiga industrins framväxt och det hantverkskunnande som än idag präglar vår bygd. Ola Hugossons dröm var att kunna
tillgängliggöra denna kunskap för fler.

Ekomuseum Vaggeryd
lär ut vår lokalhistoria
Text: Simon Hjälmarö | Foto: Simon Hjälmarö, Torbjörn Åkerblad

I

dag finns närmare 100 kulturhistoriska miljöer, under benämningen Ekomuseum Vaggeryd,
utmärkta och uppskyltade.
– När jag blev äldre började jag
bli mer och mer intresserad av min
egen hembygds historia. Jag ville ta
reda på mer om hur mina förfäder
hade haft det och hur de verkade.
– Min farfar var smed som gjorde
vagnar som såldes på marknader i
Västergötland och min morfar var
hjultillverkare. De var väldigt skickliga yrkesmän som kunde åstadkomma väldigt mycket med hjälp av
väldigt lite. De verkade, precis som
många andra småindustrier, utmed
vattendragen på landsbygden. På
så sätt kunde de få energi att driva
de mekaniska maskinerna som
fanns då. Deras verksamhet krävde
mycket kreativitet och uppfinningsrikedom och det är ett viktigt arv
att ge vidare till dagens ungdomar,
för kreativitetet är viktigt även för
framtidens utveckling, säger Ola.
PENSIONEN FRIGJORDE TID
Ola Hugosson växte upp i byn
Pålskog utanför Skillingaryd. Efter
många år på annat håll flyttade han
på 80-talet hem till sin föräldragård.
Drömmen om att kunna visa sin
hembygds industriminnen utmed
Österån i Åker började bli verklighet
när han gick i pension och fick mer
tid för att gräva ner sig i de historiska dokumenten på allvar.
Idén om att presentera kultur-
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historiska platser både på informationsskyltar vid själva platsen och
digitalt på nätet blev positivt mottagen av Hembygdsrådet – en samlingsorganisation för kommunens
hembygdsföreningar. De var överens
om att låta Åkers hembygdsförening
börja arbetet, lite som ett pilotfall,
med 25 skyltar i Åker som kom upp
under 2012.
– Genom kulturarvslyftet, ett tvåFAKTA:
EKOMUSEUM VAGGERYD
Ett stort antal kulturhistoriska platser
i Vaggeryds kommun, de flesta med
industrihistorisk prägel men några platser
visar sevärdheter i naturen. På platserna
finns informationsskyltar och på hemsidan
platsr.se finns mer information (sök på
samlingen Ekomuseum Vaggeryd).

Upptäck Ekomuseum Vaggeryd med
chans att vinna fina priser.
Läs mer på sidan 32!

årigt projekt som Riksantikvarieämbetet drog igång fick vi ytterligare
resurser och kunde även ha anställd
personal under en period, utöver vi
själva som arbetar ideellt.

se lite av platsens förutsättningar.
Genom att använda datorn eller
mobilen kan man sedan få mer fakta
om platsen på nätet. Eller så söker
man först på nätet och blir nyfiken
på att besöka platsen. Det är viktigt
att det är lättillgängligt, betonar
Ola.
MÅNGA INTRESSANTA PLATSER
Ola och hans historieintresserade
vänner i Hembygdsrådet har nu
tagit arbetet med att tillgängliggöra
information om våra lokala kulturhistoriska miljöer en bra bit längre.
Målet är så klart att alla historiska
och speciella miljöer i kommunen
ska få en bra skyltning och information digitalt.
– Många av oss som är engagerade är pensionärer som på detta
sätt får en rolig fritidssyssla. Vi har
både gott om tid och god lokalkännedom och det underlättar så klart
arbetet; att vi känner människor och
vet var vi kan hitta information.
– I framtiden hoppas vi kunna
göra ännu mer filmmaterial tillgängligt på Youtube. Vi har 40 till
50 timmars oredigerat material från
äldre filmer och har planer på att intervjua personer som minns hur det
var på 40- och 50-talet. Det är hög
tid nu innan de går bort, avslutar
Ola.

LÄTT ATT TA TILL SIG
– Det finns ett mervärde i att få
berättelsen ute på själva platsen där
det har hänt, där man än idag kan
HÄR: BESÖKSGUIDE 2015
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”Vaggeryd
blommar verkligen
ut på sommaren”
Text och foto: Alice Berntsson

För elva år sedan följde Reine Akimana
bara med till Vaggeryd. Nu ser hon
fram emot en riktig sommar på hemmaplan.

D

ecember 2003 hade Reine Akimana precis lämnat hemlandet Burundi och var på flykt. Hon
hamnade i Degerfors på en flyktingförläggning
med två barn och gravid med tvillingar.
Efter årsskiftet kunde dock familjen lämna Värmland
för Småland – och Vaggeryd.
– Jag bodde med en landsman i Degerfors och hon var
mer aktiv vid valet än jag. Jag var gravid och sa att ”Välj
något du, så följer jag med”. Hon tänkte att det var kallt
i Degerfors och att det borde vara varmare söderut, och
valde därför Vaggeryd, berättar Reine och fortsätter:
– Vi hade även en flyktinghandläggare med ursprung
i Vaggeryd och han tyckte det var jättebra att vi valde
det. Han uppmuntrade oss och det hjälpte oss också att
flytta hit.

”När det är sommar
försöker vi göra det
barnen vill”
ALDRIG ÅNGRAT SIG
Snart har Reine bott i Vaggeryd i elva år och har aldrig
ångrat att hon ”bara följde med”.
– Nej, det blev perfekt. Det kunde inte ha blivit bättre.
När vi träffas är det tidig vår, himlen är grå och vi sitter
i ett konferensrum på AME, Arbetsmarknadsenheten.
En plats som har varit Reines arbetsplats sedan SFI-kur8
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serna avslutades.
– Jag är receptionist och administratör här, och tar
emot alla besökare. Men sedan har vi även flyktingmottagning här och nu tar jag som själv är flykting emot
nya och det känns väldigt bra. Det är många flyktingar
som kommer från Afrika och när de ser mig tycker de
att det är jättebra.
Reine blir ett ansikte utåt för nyanlända invånare och
tycker själv att Vaggeryd är en väldigt bra plats att bo
på. Mycket tack vare tryggheten som blir i en mindre stad.
– När man har barn tänker man mest på barnen och
här är man inte rädd för att de ska gå ut, här är det
tryggt och det är väldigt viktigt. I Vaggeryd finns det
trygghet och man kan leva i fred, så är det inte i våra länder.
BAD, IDROTT OCH HIGH CHAPARRAL
Vår går mot sommar och planer för semestern har Reine
och hennes familj redan gjort.
– När det är sommar försöker vi göra det barnen vill,
det är viktigt att vi gör saker som är roliga för dem. Men
det brukar bli resor inom Sverige till vänner runt om i
landet, sedan är High Chaparral ett bra resmål. Det är
ett trevligt ställe för barnen och så är det nära.
Men det blir också mycket tid i Vaggeryd. Och då
helst på Reines smultronställen.
– Idrottsplatsen, den älskar jag. Mina barn idrottar
och där är det väldigt trevligt. Sedan på sommaren brukar vi gå till Hjortsjöns bad, ibland till simhallen.
– Det märks tydligt när det är sommar här, alla är
glada, ute och det är fint. Vaggeryd blommar verkligen
ut på sommaren, det är mer liv, säger Reine Akimana.

HÄR: BESÖKSGUIDE 2015
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Premiär för Skillingarydskalaset
Tack vare att våra båda handlar- och intresseföreningar i våra småstadscentrum
bestämt sig för att bli en och samma under parollen Vår lilla stad, så händer
också detta: Vaggeryd får huvudrollen i den traditionella Vaggerydsdagen och
Skillingaryd får sin i ett alldeles eget kalas – Skillingarydskalaset – med start
den 30 maj i år.
Text: Cathrine Palmcrantz | Foto: Anna Sköld, Mattias Bokinge

D

en här dagen ställs stånden upp i mitten med
ryggarna mot varandra så våra ”bofasta” handlare också får vara med på festen.
– Ja, och alla som har egen tillverkning är välkomna
att ringa mig, säger Roger Svenningsson, som är den
ansvarige för kompositionen av en härlig, gammeldags
marknad med mycket egettillverkat, både när det gäller
mat men också slöjd, hoppas han.
Om lov ges, kommer fina bilar att defilera förbi Jonssons konditori alldeles efter att godis regnat över barnen
ute på torget.
TÄVLINGAR, UPPVISNINGAR OCH BAKLUCKELOPPIS
Framåt tvåtiden förflyttar sig festen ned mot Slätten där
hugade fyndletare kommer att kunna botanisera bland
bakluckorna som radat upp sig med allsköns secondhand. För att riktigt få igång fyndletarna kommer även
Lions att öppna sitt fantastiska magasin denna dag.

10
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Hundälskare kommer att få sitt lystmäte med både
uppvisningar av lydiga hemmahundar i agility, men
också få en möjlighet att imponeras av en helt annan inriktning, då polisens hundenhet kommer och visar vad
deras bästa vänner hjälper dem med.
ALLSÅNG, KÖRSÅNG OCH STJÄRNGLANS
Anna-Maria Toftgård och hennes körsångare fyller nog
förmodligen hela Skillingaryds Arena framåt 17-tiden,
med hjälp av skönsjungande och tungt svängande
Andreas Weise. Biljettpriset är satt så att så många som
bara möjligt ska känna sig välkomna! Missa inte den
chansen till stor underhållning på hemmaplan.
När kvällen faller är det dags att lägga på lite mascara
och väldoft, och bege sig till ”utekvällen” som Skillingaryds IS arrangerar på Järnvägshotellet. Det utlovas
dansant musik och barhäng med goda matbitar.

PROGRAM:
Skillingaryds Torg med omnejd
10.00–14.00 Torghandel med närproducerat.
Butikerna har specialerbjudanden.
10.00
Walk & Talk. Start utanför Jonssons Konditori,
arr. Svenska Kyrkan
11.00
Räddningstjänsten är på plats med godisregn
11.45
Prisutdelning Walk & Talk
12.00
Götaströms Fordonshistoriska startar sin kortege
10.30 &12.30 Tenhults Kultisgäng bjuder på musik
och dans

Dessutom loppis, Miliseum har öppet och andra trevliga
aktiviteter.

Dessutom hoppborg, RFK Skilling visar upp sig utanför biblioteket,
Hallpressen firar 150 år samt SIS Fotboll säljer lotter och korv.

Biljettpris: 100 kr, barn upp till 12 år 50 kr (barn i knä gratis).
Onumrerade sittplatser.

Slätten
13.00
		
14.00
15.00
16.00
14.00–16.00
		
14.00–17.00
		
14.00–16.00

Försäljning av snacks, godis och läsk samt lotteriförsäljning,
arr SIK F00-01. Biljettförsäljning Skillingaryds bibliotek
0370-67 81 01 och Vaggeryds bibliotek
0393-67 87 90.

”Happenings” vid Skateparken – uppvisning,
tävling, musik m m arr. UC-UG
SBK Attila med agility
Polisens tjänstehundar
RFK Skilling anordnar ”kolabombning”
Vaggeryds bågskyttar visar sin
verksamhet och möjlighet att prova på
Bakluckeloppis – DROP IN – 50 kr/bil,
arr. SIS Fotboll
Tekniska kontoret med bl a sopbil, grävmaskin och elbil

Gratis ställplats för husvagn och husbil.
Allsångskonsert med Andreas Weise med flera
17.00
Plats Skillingaryds Arena
Medverkande: Andreas Weise, Gota Stream
Big Band, Anna-Maria Toftgård med kör
tillsammans med lokala förmågor.

Mat, mingel och dans
20.00–24.00 Plats Järnvägshotellet
Skillingaryds IS Fotboll arrangerar gemytlig
kväll med dans och underhållning. Entré 100 kr
inkluderar två lotter i HalvaPotten-lotteriet.
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SE & GÖRA

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 läger och vårt militärhistoriska museum – Miliseum – värt ett
besök. Allt väldigt nära den service och handel som Vaggeryd och Skillingaryd erbjuder.

GEOCACHING I TROLLSKA SKOGAR

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.

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.

F9

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

E13 Brokullen – Klevshult 		
G5 Gärahovs Storäng – Byarum

TA EN TUR MED HÄST

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?!

Hos Bratteborgs Ryttarsällskap kan du prova på ridning och samtidigt lära
dig ta hand om hästen före och efter ridturen.

STIFTSGÅRDEN TALLNÄS

G6 Hjortsjöns camping

B3

H10 Linnesjön, Tofteryd

J11 Rolstorpasjön

D11 Långasjön, Åkers kyrkby

I5

Rasjön, Bondstorp
Sandsjön

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

FEMKAMP OCH PAINTBALL
Stärk teamkänslan med femkamp eller paintball! PO:s lada har många
aktiviteter och möjlighet även till fester och större arrangemang.
H9 Kul Event, Nåthult, SKILLINGARYD
0370-721 30, 0702-39 70 60 | www.poslada.com, www.kulevent.se

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

UPPTÄCK VÅRA NATURRESERVAT

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.

LEK OCH BAD

G3 Bratteborgs Ryttarsällskap, Karsbron Bratteborg, VAGGERYD

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

VILDMARKSBYN

C8 Vildmarksbyn i Kyllås, Kyllås 1, SKILLINGARYD
Kontakt: Annie Johansson & Johan Larsson
0706-37 64 81, 0370-751 17 | www.kylas.se

RÖLLEKABODEN
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FISKA

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

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
omväxlande natur och rikt fågelliv i Häråns och Lagans vattensystem.
J7

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

K7

Hatten – Svenarum

E2

Lilla Kungsbacken – Grälebo

J4

Lyngemadssjön – Hok

G10 Mässeberg – Åker

G2 Tjurhults Mosse – Ekeryd
H6

Östermoskogen – Vaggeryd

www.lansstyrelsen.se/jonkoping

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: Martha Wägéus | 010-22 361 30 | www.storemosse.se

PROVKÖR TRAVHÄST
Vågar du sitta i en sulky bakom en häst i 50 km/tim? Om svaret är Ja – ta
och passa på att testa dina gränser runt Vaggeryds travbana tillsammans
med en erfaren kusk och en riktig tävlingshäst! Ring för att boka tid – inga
förkunskaper krävs!
F5 Vaggerydstravet, Travvägen 7, E4 – avfart 90, Vaggeryd Norra
Kontakt: Helen Hård | 0761-25 85 40 | travskolan@vaggerydstravet.se
www.vaggerydstravet.se
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MILISEUM – EN UPPLEVELSE FÖR ALLA
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 regementsheden. 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.

VINTERSPORTA

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.

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.

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

MILISEUM OCH SKILLINGARYDS LÄGER
F9
F9

Miliseum & Skillingaryds läger, Artillerigatan 14, SKILLINGARYD
0370-67 89 50 | 0370-67 82 62 | www.vaggeryd.se/miliseum
Tina & Översten – cafe och butik, Artillerigatan 18, SKILLINGARYD
0768-39 43 03 | www.tinaochoversten.blogspot.se

Munkaledens 40 km långa vandring går på historisk mark och förbinder
medeltidens 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

BESÖK VÅRA HEMBYGDSGÅRDAR

Mer information om Fransiskusleden: www.franciskusleden.se

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!

G5 Byarums Hembygdsgård, Byarum, VAGGERYD
Kontakt: Sigrid Alnäs | 0393-221 12 | www.hembygd.se/byarum

LETA FORNLÄMNINGAR

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

H12 Hagshults kyrkby, Hagshult, SKILLINGARYD
J7

F9

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

C3

Bondstorps Hembygdsgård, Bondstorp, MÅNSARP
Kontakt: Torild Bornetun | 0730-27 28 15
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

Bondstorps kyrkby, Bondstorp, MÅNSARP

G5 Byarums kyrkby, Byarum, VAGGERYD
Svenarums kyrkby, Svenarum, HOK

H10 Tofteryds kyrkby, Tofteryd, SKILLINGARYD
D11 Åkers kyrkby, Åker, SKILLINGARYD

HÄR: BESÖKSGUIDE 2015

C8

Kyllås skidbacke, Kyllås, Nyholm, SKILLINGARYD
Kontakt: Anders Andersson | 0703-92 70 08 | www.kyllas.se

F8

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

GÅ I MUNKARNAS FOTSPÅR

UTFORSKA ”GAMLA” VAGGERYD

G6 Magnisa stuga, Stationsgatan 2, VAGGERYD
Kontakt: Kurt Andersson | 0706-93 43 98 | www.hembygd.se/waggeryd
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GOLF

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.

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
F2

Båramo Pukarp fornlämningsområde, SKILLINGARYD
www.fornsok.se
Skjutebo fornlämningsområde, VAGGERYD
www.fornsok.se

VANDRA & CYKLA
För dig som vill upptäcka kommunen till fots och cykel finns här flera natursköna 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

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

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

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

Skillingaryds sim- och sporthall, Skolgatan 34, SKILLINGARYD
0370-67 82 12 | www.vaggeryd.se/simhall
G6 Vaggeryds sim- och sporthall, Sveavägen 2, VAGGERYD
0393-67 86 92 | www.vaggeryd.se/simhall

KUL MED BOWLING
Samla ihop ett gäng och boka minst fyra banor för en trevlig stund tillsammans! Du kan även boka hela hallen för en aktiv födelsedagsfest.
F9

Skillingaryds BK, Kommunhuset, SKILLINGARYD
Ingång på baksidan mot järnvägen. OBS! Förbokning krävs.
0370-711 40
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KONST &
DESIGN

Ritva Carlsson, till vänster, och Berit Gustafsson är två som ställer ut sina hantverk i Byarums hantverksbod i sommar.

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

GLASKONST

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
smidesföremål från välkända Bengt&Lotta!

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

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

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

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

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
0393-109 92
F11 Småländskt trähantverk, Rosenberg 1, Frostås, SKILLINGARYD
Kontakt: Roland Gustavsson | 0370-707 67
F9
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Bissefällarn – utställning, Artillerigatan 34, SKILLINGARYD
Biblioteket i Skillingaryd: 0370-67 81 02 | vaggeryd.se/bissefallarn
Bokningar: sonja.kling@vaggeryd.se
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E11 Ateljé Ann Jansson, Harfall Mellangården 1, SKILLINGARYD
0370-711 73 | 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

BYARUMS HANTVERKSBOD –

EN VIKTIG SOMMARTRADITION
Byarums hembygdsgård består av sju välbevarade 1700-talsbyggnader 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.
Sommaren 2015 är det 16 hantverkare som ställer ut och säljer sina produkter i Byarum. Samtliga bor i kommunen eller har en koppling till bygden,
vilket gör att hantverken har en stark lokal koppling. Ritva Carlsson och
Berit Gustafsson är två som under sommaren 2015 ställer ut sina hantverk
i Byarum.
– Det finns allt från trähantverk till keramik, vävt, stickat, virkat, salvor och
smide, säger Ritva.
– Och smycken och fårskinnsprodukter, fyller Berit i.
Bredden är viktig för hantverksföreningen och varje år försöker man få
in minst ett nytt hantverk. I år är Byarums Skafferi nyheten med sylt och saft
som specialitet. Gäster åker långt för att besöka hembygdsgården och för
många är ett stopp i Byarum en viktig sommartradition.
– Men det kommer även mycket folk från närliggande samhällen. De

som bor riktigt nära brukar cykla hit, säger Ritva.
– 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, säger Berit.
Byarums hembygdsgård har blivit en samlingspunkt för olika typer
av människor och aktiviteter. En av sommarens stora höjdpunkter är hembygdsföreningens 80-årsjubileum den 1 augusti.
– Då kommer det förhoppningsvis komma mycket folk och fira. Det är helt
klart sommarens största händelse härute, säger Berit.
– Annars är nationaldagen och midsommarafton dagar då det brukar
vara mycket folk på besök, säger Ritva.
Sedan 1988 har det varit full aktivitet på Byarums hembygdsgård under
sommarhalvåret. Och sommaren 2015 är inget undantag.
G5 Byarums hantverksbod/Byarums hembygdsgård, BYARUM
Kontakt: Ritva Carlsson | 0703-56 81 95

HANTVERK

MÖBLER MED LOKAL ANKNYTNING

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

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.

F9

Mofas Hus, Smedjegatan 6, SKILLINGARYD
0370-713 84, 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

I4

Sonarps Interiör, Sonarps Gård 1, VAGGERYD
036-19 04 55 | www.sonarpsinterior.se

E8

F9

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

Lottas Keramik, Pukarp Västergården 16, SKILLINGARYD
Kontakt: Liselotte Wisth | 0704-69 86 49 | www.lottaskeramik.se
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BO & ÄTA

Passa på och ta en en kopp färskmalt kaffe och strosa runt i Tina & Överstens vackra butik när du besöker Miliseum och Skillingaryds läger.

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 & Breakfast? 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 något att äta finns både säsongsöppna och året runt-öppna restauranger och caféer
att välja bland. Mer information finns på www.vaggeryd.se/turism.

G6 Bettans Restaurang, Stationsgatan 8, VAGGERYD
0393-104 50

F9

Ragges Gatukök, Storgatan 44, SKILLINGARYD
0370-709 60

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

F9

Saturnuskällaren, Sturegatan 33A, SKILLINGARYD
0370-708 84

G6 Jonssons Konditori, Järnvägsgatan 14, VAGGERYD
0393-318 33

F9

Skillingaryds Pizzeria, Storgatan 5, SKILLINGARYD
0370-708 00

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

F9

Skillingaryds Lägerrestaurang, Artillerigatan 12, SKILLINGARYD
0370-708 72

BED & BREAKFAST

BOENDE OCH MAT PÅ BEKVÄMA HOTELL

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

F9

Teds Smörgåsbutik, Storgatan 10, SKILLINGARYD
0370-761 61

F9

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

F8

Götaströms Värdshus, Osbäcks väg 4, SKILLINGARYD
0370-766 70 | www.gotastromsvardshus.se

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

F9

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

I4

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

J5

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

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

F12 Rasta Klevshult, E4 – avfart 86, KLEVSHULT
0370-30 05 10

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

F12 Hotel Småland, E4 – avfart 86, KLEVSHULT
0370-30 05 00 | www.hotelsmaland.se

F9

Akropolis Pizzeria, Storgatan 3, SKILLINGARYD
0370-762 80

J5

Hooks Herrgård, HOK
0393-210 80

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

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

F8

Götaströms golfrestaurang, Osbäcks väg 2, SKILLINGARYD
0735-06 27 43

J5

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

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

Skillingaryds B & B, Södra Järnvägsgatan 4, SKILLINGARYD
0370-700 98, 0737-82 16 91
www.skillingarydsbedandbreakfast.com

CAMPING

Farbror Melker B & B, Idrottsgatan 9, SKILLINGARYD
0761-87 90 77 | www.farbrormelkers.com

G6 Hjortsjöns camping, Badplatsvägen, VAGGERYD
0393-122 62 | www.hjortsjonscamping.vaggeryd.se
J5

Stugbyn Hapimag Hok – Yxenhaga har lediga stugor vissa veckor.
För bokning och mer information:
J9

20

RESTAURANGER & CAFÉER

Hapimag Hok – Yxenhaga
0393-218 00 | www.hapimag.com
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F8

Hoks naturcamping, Österskog, HOK
0702-36 10 10 | www.osterskog.se
Götaströms golfcamping, Osbäcks väg, 568 32, SKILLINGARYD
0370-764 90 | www.gotastromsgk.se

SÄSONGSÖPPET
G5 Byarums hembygdsgård, Byarum, VAGGERYD
0393-221 12. Öppet 14/6 – 17/8 2014
J5

Leva Café & Hemma, Österskog, 560 13, HOK
0735-115401 | Öppettider finns på www.leva.cc
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GÖR EN DAGSUTFLYKT!
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

Foto: Mattias Bokinge

Foto: M
ark Berg
strö

m

#mittvaggeryd

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

Fototävling – vinn presentkort på
Hooks Herrgård!

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

Publicera en bild som symboliserar glädje och sommar på Instagram eller
kommunens Facebooksida (facebook.com/vaggerydskommun). Tagga bilden
med #mittvaggeryd.

VANDALORUM ca 30 km

Vinst
Varje vecka utser juryn vinnaren bland de fem bilder med flest gilla/</Y.
Vinnaren får ett presentkort på 500 kr på Hooks Herrgård!

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

n Värld, CC BY 3.0
Foto: Astrid Lindgre

en
nny Lars
Foto: Je

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

Vandalorum är ett center och en mötesplats för konst och design och gränslandet däremellan. Här finns
flera parallella utställningar så oliksinnade besökare kan få sin del av upplevelsen. www.vandalorum.se
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Foto: Anna Sköld

Foto: Stefan
Karlberg

Tävlingsregler
Bilden ska symbolisera glädje och sommar och vara tagen i Vaggeryds kommun. Bilden ska publiceras under
tävlingsperioden 8 juni-16 augusti 2015. Juryn består av personal på Vaggeryds kommun. En person kan bara
vinna en gång. För att vi ska kunna kontrollera vem som vinner behöver du ha ett öppet Instagramkonto. Vinnaren
kontaktas via Facebook eller Instagram och får hämta sitt pris på turistbyrån i Skillingaryd. Tävlingsbidragen och
vinnarna presenteras också på vaggeryd.se. Tävlingen genomförs i samarbete med Hooks Herrgård.
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En stol måste

ha ben,
tyvärr

Han säger så, Göran Kronholm på Anderssons Mekaniska, när han berättar om utmaningarna som han kallar det, när arkitekter
och formgivare ibland kommer och helst
skulle vilja att en stol bara kunde sväva.
Alldeles av sig självt, liksom.

Text: Cathrine Palmcrantz | Foto: Simon Hjälmarö

O

ch även om de inte nått ända
till en svävande stol, inte
ännu i alla fall, så är det bra
lite som de tillsammans inte kunnat
lösa.
– Och så har vi nog alltid arbetat,
berättar Göran, tillsammans med
de som står ute i tillverkningen och
nära den som gör beställningen eller
har idén till formgivningen.
Det är alltså inte ett resultat av
engagemanget i Produktionslyftet
som skapat det arbetssättet, utan
mer en tradition som gått i arv i det
familjeägda företaget. Hur gammalt
företaget är, är dock lite oklart.
– Det lär vara så att vi har ett
50-årskalas inom räckhåll, men jag
har inte hunnit leta reda på bolagshandlingarna. Du vet, 60-talets
sätt att dokumentera är inte riktigt
detsamma som idag, säger han och
skrattar lite när vi bollar idéer om
vad man kan ha tänkts använda ett
sådant papper till.
LEVA ELLER DÖ
Det här Produktionslyftet Göran
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pratar om, är något som svenska
industriföretag har möjlighet att
ansöka till, för att få hjälp att stärka
sig gentemot låglöneländerna. Det
handlar mycket om hur vi använder
vårt självklara demokratiska system
där arbetare faktiskt får föreslå och
säga saker fritt och ta vara på den
viljan och kunskapen, och hela tiden
lära oss hur vi kan förbättra det vi
gör och – inte minst – hur vi gör det
på våra industrier och arbetsplatser.
– Ja, det var antingen det eller
lägga sig ner och dö, säger Göran på
sitt väldigt tydligt målande språk.
Och förresten, tillägger han, så
kostar det faktiskt en hiskelig massa
pengar att flytta företag utomlands.
Det glömmer man ofta bort när
man stirrar på lönekostnaderna
och tycker att det är det avgörande.
Dessutom, tillägger han, tycker jag
så mycket om att göra det här som vi
håller på med här.
SOMMARLOV OCH EXTRAPENGAR
För som så många andra här i våra
trakter, så var vägen in i familjeföre-

taget mer eller mindre självklar för
en ung kille som ville tjäna ihop sina
egna fickpengar. Men den man som
sitter på andra sidan bordet idag,
25 år senare, har inte bara ”råkat”
hamna här och så länge dessutom.
Här syns en annan glöd, och han
ler lite generat när han tittar ner i
bordet och erkänner den:
– Ja, jag gillar faktiskt att bocka
plåt och svetsa lite, jag gör verkligen det.
VÄXANDE PERSONAL, VÄXANDE
CHEF
Men inte bara. För Göran har upptäckt att mycket av det han tycker
om i sitt jobb handlar om vad som
händer med människor, medarbetare, som lär sig och honom, och om
att få växa tillsammans.
– Det är definitivt tack vare den
här utbildningen i Lean som jag
genom Produktionslyftet fick möjlighet att gå på högskolan (Chalmers). Det är när man gör det till
ett arbetssätt att ”gå till Gemba”, det
vill säga gå och hämta den kunskap
som finns hos medarbetarna, något
HÄR: BESÖKSGUIDE 2015 25

Det bästa i en serie
slumpartade händelser
Det bästa i livet har väldigt ofta kommit till av
en serie slumpartade
händelser. Tricket är att
se de här möjligheterna
när de dyker upp, förstå
att de är värdefulla och
genast tänka om och till
kring hur man bäst fångar dem. Så är det ofta
med bra design.
Jerry Karlsson | Skillingaryd Design Center

O

Jerry Karlsson, Skillingaryd Design Center.

Göran Kronholm, Anderssons Mekaniska.

som vi i och för sig alltid gjort hos oss
men som genom utbildningen gjorde
att jag förstod att det är en viktig del
av arbetsglädjen för mig som chef och
ledare.
ROLL I VÄRLDEN
– Sen är det ju en stor ögonöppnare när
man ibland verkligen läser igenom det
finstilta i dokumenten som följer med
i till exempel stora upphandlingar,
som gör att jag som svensk företagsledare först undrar vad i hela friden de
menar men sekunden senare ger mig
en bild av hur företag ute i världen
faktiskt håller priserna nere. ”Du får
inte hålla din personal inlåst”, liksom…
– Det väcker tankar om vad vi som
tillverkar i Sverige egentligen borde
26
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prata om, inte bara i sammanhanget
Förbättringsarbete utan också när vi
möter våra kunder.
PROBLEMLÖSAREN SOM
DRAGARE
Anderssons Mekaniska är en av alla
småföretag som tillsammans utgör
en stor attraktion för namnkunniga
formgivare inom såväl Sverige som
utomlands ifrån.
– Mm, men det kan också handla om
väldigt nära uppdragsgivare, säger
Göran och berättar om arbetet han
gjort tillsammans med Jerry Karlsson
på Skillingaryd Design Center, och
som ledde till utmärkelsen ”Årets möbel” för stolen ”Hammock”.
Vad var uppdraget då? undrar vi.
Nu är han tvungen att tänka efter

ordentligt.
– Jaa, tvekar han, det var nog att få
till komforten i den här, milt uttryckt,
lite annorlunda stolen.
För så är det: i samma stund som
man hittat en fungerande lösning så
tycker man inte att något var ett problem. Inte egentligen.
Välkommen till vår verkliga storsäljare här i Vaggeryds kommun:
problemlösandet.

Hammock.
Formgivare: Axel Bjurström.

ch så är det med Skillingaryd Design Center. Att vi
finns där vi finns och gör
just det vi gör, skulle alltså kunna
skyllas på slumpen. Eller en stor fallenhet för att identifiera kvalitet när
den hamnar framför ögonen på en.
För det är det vi gör, och vi gör det
bra. Så bra att våra produktidéer blivit erkända forum för såväl kunder
som de som deltar i produktionskedjan.
David design, en kollektion belysning, möbler och accessoarer framtagna av idel världsberömda formgivare med ett nära tänk i produktion
och utveckling. Klippan Yllefabrik,
hantverk sedan 1879, Bengt & Lotta,
tidlösa ljusstakar, prydnadssaker
och nyttoföremål, Ramlösa lakritsfabrik, glutenfri lakrits gjord av de
bästa råvarorna. Vårt utbud är brett
och tilltalande för många.
Vi tänker på vårt jordklot, därför
tänker vi också på människorna
bakom våra produkter. Att de har
rätt utbildning, att de har rätt ålder,
rätt skydd och lön. När vi väljer att
producera här, så har vi kontrollen
över hela den bakgrunden.
Det finns de som protesterar när vi
säger att vi får bättre produkter här
i Sverige, att det minsann går lika
bra och fort att få fram exakt framtagna produkter utifrån ritningarna. Men då missar man det värde-

höjande och unika sättet vi ständigt
söker samverka med varandra på,
här i Sverige. Landet där vi älskar
att vara överens och göra bra till
bättre, genom att jobba tillsammans.
Det må vara självklart för oss, men
i andra länder sitter inte beställare,
designer och producent tillsammans
och förbättrar produkten, och då –
då är det faktiskt så, att vi får fram
bättre produkter här.
Det här är också vad vi måste börja
berätta för våra kunder om, för i
slutänden är det de som är den stora
maktfaktorn. Kunden som själv
börjar undra över ”Vad är det jag
köper, var kommer det ifrån, varför
är det så billigt och hur har den som
gjorde den, det på jobbet? Och, hur
påverkas vårt klot av resan hit?”
Vi har återförsäljare överallt. Det
betyder att det hårda arbete vi lägger ner på att ta fram bra och rättvis
design, blir ett tänk som man alltmer tar till sig över hela världen.
Och allt utifrån det unika nav av
kunskap, hantverk och samverkande
som vi i vår värld av möbler och de-

”När vi väljer att
producera här, så
har vi kontrollen”
sign hittar just här, just i Vaggeryds
kommun.
För där har vi ytterligare ett skäl
till varför vi är här – vi tror ju på
framtiden! Särskilt den vi själva är
med om att skapa i form av medvetenhet om miljömässigt omsorgsfullt
framtagna produkter, men också
den framtida plats vi vill skapa för
alla som bor här och de som söker
sig hit – platsen där människor får
göra skillnad, tillsammans.
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Att sikta högt
och träffa rätt
Text: Alija Bucuk | Foto: Mattias Bokinge, Ida Toftgård

”Jag har alltid varit ambitiös, bestämd och haft det i min natur; att sikta högt”.
Det är så Jonas Toftgård, grundaren av Paintball Arena, beskriver sig själv.
Det började för drygt åtta år sedan när Jonas bestämde sig för att ta sin hobby,
paintball, till en ny nivå och samtidigt sätta Vaggeryds kommun på kartan –
han ville skapa ett paintballcentrum i vår kommun.

D

rivkraften då, precis som nu,
är att göra skillnad och att
arrangera en tävling som
passar dem som kommer hit. Under
åtta år har Jonas byggt upp och
utvecklat sin paintballpark till att bli
en av Sveriges största och bästa parker. På frågan om något varit jobbigt
under de åtta åren svarar han:
– Det finns ju människor som
tycker allt är jobbigt och svårt och
sedan finns de ju de som aldrig
tycker någonting är jobbigt och
svårt. Jag tillhör väl de som oftast
inte tycker det är jobbigt. Kan någon
annan lyckas kan även jag – det är
bara att köra på!
SM I PAINTBALL
För fjärde sommaren i rad arrangerar Jonas SM i paintball och du
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behöver inte lämna kommunen
för att kunna se elitidrott. Mellan
den 1-2 augusti avgörs den tredje
deltävlingen i Nåthult där ett 60-tal
lag kommer att göra upp om titeln:
Sveriges bästa paintballag.
Tävlingen i år kommer att vara
mycket större än tidigare: fler lag,
fler spelare och för första gången
kommer även skogsspel att hållas,
något som Jonas hoppas drar
mycket folk.
– De tidigare åren som jag
arrangerat SM har det kommit mellan 1000-2000 personer som alla
ska handla här, bo här och förhoppningsvis upptäcka platsen. Eftersom
tävlingen i år är större än någonsin
hoppas jag att ännu fler besökare
kommer. Ur ett SM-perspektiv ligger
vår kommun väldigt bra geografiskt

med Jönköping och Värnamo 25-30
minuter bort och 2-3 timmar till
Malmö, Stockholm och Göteborg.
HEMMALAGET STATIC
Under två dagars adrenalinstinna
matcher kommer det smattra och
stänka i alla möjliga färger. Hemmalaget Static är laddade, är du? Kom
och upplev action och känn adrenalinruset i kroppen när SM i paintball
ska avgöras i Nåthult.
– Paintball är en extremfylld
actionssport med mycket puls och
korta snabba matcher som man ganska enkelt förstår. Under SM är det
gratis inträde så jag hoppas att så
många som möjligt kommer och tittar. Alla är välkomna, säger Jonas.

FAKTA:
SPELFORMER
Det finns flera olika spelformer inom
paintball:
Capture the flag är en spelform där
lagen ska tillfångata flaggan på olika sätt.
Eliminering innebär helt enkelt att laget
ska skjuta ut motståndarlaget innan det
egna laget blivit utskjutet.
Respawn innebär att man kan fortsätta
om man blivit skjuten, men att man gör det
från en startpunkt, oftast i sin bas. Det finns
även varianter med att man måste vänta
en viss tid, att fler spelare måste vara vid
startpunkten eller att man kan bli hämtad
därifrån av lagkamrater.
Speedball(SupAir) spelas oftast på
en bana med uppblåstbara hinder med
tre- fem- eller sjumannalag. Går ut på att
skjuta ut moståndarna eller ta motståndarnas flagga till sin bas.
Recball - Paintball som oftast spelas i
skogen och handlar om att använda taktik
och strategi för att vinna.
Reball spelas inomhus och istället för
färgkulor så använder man gummikulor.
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EVENEMANG

MYROR ELLER KAMELER – VAD SER DU?
Läs mer om andra evenemang och håll dig uppdaterad på
www.vaggeryd.se/evenemang

F8

Skillingarydskalaset, 30 maj
Sista lördagen i maj är det dags för festligheter i och
runt omkring Skillingaryds centrum.

F6

(Se sidan 10–11)
F6

Trolltyg på Sjöbo, 6 juni
En dag i sagans tecken för hela familjen med bland
annat sagostund, väsenvandring, hantverk, utställningar
och mycket mer.
Se www.trollstigar.se för aktuell information

Midsommarfirande, 19 juni
IOGT-NTO arrangerar midsommarfirande:
G6 Bäckalyckan i Vaggeryd.

30

F8

Grönelund, Skillingaryd (midsommarfest
med artistframträdanden)

F5

Nordiska mästerskapen i sportkörning, 16-19 juli
Vaggeryds travbana.
Läs mer på www.nmdriving2015.weebly.com
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Fjord-SM på Vaggerydstravet, 23–26 juli
Nordiska och Svenska mästerskapen för fjordhästar.
Under fyra dagar tävlar svenska, finska, norska och
danska fjordhästar mot varandra i dressyr, hoppning,
körning och bruksridning/brukskörning.

G5 Byarums hembygdsförening firar 80 år, 1 augusti

Firande på Byarums hembygdsgård.

H9 Paintball-SM i Tofteryd, 1–2 augusti

Under denna helg kommer Sveriges elit att göra upp
om titeln Sveriges mästare i paintball. Fri entré.
www.paintballarena.se

G6 Vaggerydsdagen, 30 augusti

Vaggerydsdagen är Vaggeryds egen centrumfest som
varje år lockar man ur huse och bjuder på program och
uppträdanden för hela familjen.

F8

Skillingaryds höstmarknad, 3 oktober
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.

Kanske har du sett att vi har fått några nya bekanta ståendes alldeles intill
E4:an, strax norr om Vaggeryd. Det är konstverket ”På väg”, en beställning från
vårt över kommungränserna gemensamma logistikcentrum Logpoint South
Sweden. För det är inte bara vi som bor här som tycker att vår kommun ligger
väldigt bra i landet; många som behöver transporter har också sett det, och det
är alltså därför – för att poängtera det här fantastiska läget och de möjligheter
man som företag har just här – som vi fått vårt nya landmärke i vägresenärernas
Sverigebild.
Text: Cathrine Palmcrantz | Foto: Elisabeth Wigert

K

onstverket är gjort av konstnärsparet Tomas Nordström
och Annika Oskarsson
tillsammans. När man står där intill
de magnifika ”djuren”, som man väl
ändå får drista sig till att kalla dem,
så är det inte utan att man börjar
fundera på hur samtalen gick egentligen, när paret skapade tillsammans.
– Det är vardag för oss, skrattar
Tomas, vi gör ju väldigt mycket
olika utsmyckningar till offentliga
sammanhang. Att landa i kameler,
eller aliens om man hellre vill det, är
fullkomligt normalt hemma hos oss!
– Det som skiljer den här gången
från andra i så fall, understryker

Tomas, är nog den frihet vi fick i att
det som skulle omge konstverket
faktiskt bara var…skog, det gav
oss en ganska ovanlig möjlighet att
tänka Konst, som vi inte alltid är
bortskämda med.
Det var tidigare i år, en lite småkall vårvinterkväll, som Tekniska
kontoret bjöd på invigningskalas.
Med på den historiska händelsen var
många både vanliga invånare, barn
och unga, men också några av alla
de som varit med och bidragit till att
den här något ovanliga idén faktiskt
blivit verklighet här i vår lilla stad.
– Ja, säger Magnus Ljunggren,
chef för Tekniska kontoret och en av
de som varit med ”hela resan”; det är

jätteviktigt att de som varit så här
modiga och vågat tänka så här framsynt bland våra förtroendevalda,
verkligen får det tack de förtjänar!
Det är sannerligen inte alla små
landsortskommuner som törs ge
sig på ett sådant här märkligt – och
såklart väldigt ifrågasatt – grepp.
Men vad man inte såg då, under
diskussionernas gång, syns desto
tydligare nu, säger Magnus: vi har
fått ett landmärke som människor
verkligen ser och reagerar på, och
hädanefter kommer att förknippa
med vår – Vaggeryds – kommun.
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Besök de kulturhistoriska
platser som ingår
UPPTÄCK
i Ekomuseum Vaggeryd
och samla ihop
EKOMUSEUM
bokstavskombinationer som finns på informaVAGGERYD
tionstavlan vid varjeChans
plats.
Bokstäverna skriver
att vinna fina priser!
du ner på den tävlingsblankett som finns att
hämta på turistbyrån eller i det tävlingsformulär som finns på vaggeryd.se/ekomuseum.
Blanketten lämnas till Turistbyrån eller skickas
in digitalt.
PRISUTDELNING
Alla som lämnar rätt svar för ett visst antal
platser är med i utlottningen av priserna som
sker på Miliseum i september 2015. Utöver
priserna bjuds vinnarna på fri visning av
museet.

UTLOTTNING KOMMER SKE ENLIGT
FÖLJANDE:
Upp till 20 besökta platser
Upp till 40 besökta platser
Upp till 60 besökta platser
Mer än 60 besökta platser
TÄVLA TILLSAMMANS ÖVER
GENERATIONERNA!
Par bestående av någon under 20 år som tävlar tillsammans med någon över 65 år deltar i
en särskild utlottning.

Tävlingen arrangeras av hembygdsrådet i Vaggeryds kommun i samarbete med
Vaggeryds kommun och Miliseum.
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