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PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

HÖST 2015

TEMA: BOENDE
Emma valde tryggheten
och närheten framför storstadslivet
”Vi curlar våra invånare - och bäst
är vi på att göra det på vintern”

E N T I D N I N G O M O C H F R Å N VA G G E R Y D S K O M M U N

Inledaren
Att jobba för ett levande lokalsamhälle
Vi är många som har som jobb, att se till att
vårt lokalsamhälle skall leva och finnas till.
Kommun, fastighetsägare, företagare, handlare och alla som bor och lever här. Alla är vi
lika viktiga i arbetet för att skapa ett gemensamt centrum för oss att vilja vara i.
För att så många som möjligt ska tycka om
att vara här, i vår lilla stad, är det viktigt att
vi tänker på varandras perspektiv. Även om vi
själva uppskattar att bo i ett hus på landet, så
behöver ett levande centrum människor som
vill bo där.
Ibland är vi desamma, fast i olika faser i
livet: jag som äldre vill ha ett nära liv till både
mataffär och hälsocentral; jag som yngre
student vill ha nära till bussar och järnväg.
Jag som landsbygdsboende i villa vill ha ett
lokalt centrum att åka in och handla i, och jag
som förälder vill ha ett centrum där det finns ett
gymnasium för mina barn så att de inte behöver
pendla ända till grannkommunerna.

Vår funktion som fastighetsägare är att
skapa de här trygga miljöerna för människor
att bo i. Miljöer som lever och där allt detta
uppräknade finns. Det är viktigt nu, för att
vi ska kunna behålla våra redan boende men
också ta emot nya blivande vaggerydsbor, att
vi jobbar brett och lyhört utifrån alla dessa
behov och ser utöver det egna intresset. I vår
kommun har vi alla förutsättningar för att
lyckas.
För här hos oss gör vi detta ihop – kommun,
handlare, invånare och fastighetsägare –
tillsammans. Så där som man bara kan göra i
just den lilla staden.
Maria Ygemar, fastighetschef
PHL Fastigheter

HÄR:
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ALLA SKA HA ETT
BRA BOENDE
Vaggeryds kommun växer, vi blir fler invånare för varje år.
Enligt prognoserna ska vi nå tillväxtmålet på 14 000 invånare i
kommunen senast 2025. Och alla behöver ett bra boende.
Text: Simon Hjälmarö Illustration: Hanna Häljestig

A

tt vi blir fler betyder att skatteintäkterna ökar
vilket minskar risken för nedskärningar och
förbättrar möjligheten att utveckla skola och
äldreomsorg. Att vi blir fler gör det också lättare att till
exempel rekrytera personal till ditt företag eller driva butik i centrum. Det är därför kommunens attraktivitet som
boendeplats är avgörande för samhällsutvecklingen –
och här är det så klart många faktorer som spelar in.
Eftersom vi blir fler behöver vi också planera för att
alla ska ha någonstans att bo. På en plats, i ett boende
där man trivs. Därför håller kommunens tjänstemän
och politiker nu på att ta fram ett strategiskt boendeutvecklingsprogram som beskriver hur vi ska utveckla
nya och befintliga boenden i vår kommun framöver.
Idag finns det till och med en lag, Bostadsförsörjningslagen, som ska se till att Sveriges kommuner
genom politiskt antagna riktlinjer har en beredskap
och planering för sin bostadsförsörjning så att det kan
skapas bra boenden för alla, oavsett var man befinner
sig i livet. Dessa riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.
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STRATEGISKT BOENDEUTVECKLINGSPROGRAM
Sedan 2012 har Vaggeryds kommun en översiktsplan
som talar om var industrierna ska ligga och var vi vill
att bostäderna ska byggas. Men vi har ännu inte tagit
fram mål och riktlinjer för vår bostadsförsörjning, så
som lagen kräver.
– Nu när första delen med en nulägesanalys är avklarad, ska politikerna konkretisera sina tankar för
att så småningom besluta om gemensamma mål och
riktlinjer. Till exempel behöver de bestämma vilken
profil vi ska ha – alltså hur vi ska marknadsföra oss,
vilka målgrupper vi ska prioritera och vad som behöver
byggas eller förbättras för att passa deras behov, säger
Louise Skålberg som är samhällsutvecklare på Vaggeryds kommun och ansvarig för att samordna arbetet
med programmet.
PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
I arbetet med att utveckla kommunen måste vi också
förhålla oss till de olika beslut som vi tagit sen tidigare. Vaggeryds kommun har till exempel en vision för
platsen som lyder; plats för att göra skillnad, där allt är
nära och där alla har betydelse.

I arbetet med boendeutveckling betyder denna vision
att vi måste ha extra fokus på särskilt utsatta grupper,
till exempel gamla och unga. Kommunen har också
ett miljöprogram där det står att det vi gör ska vi göra
hållbart. Detta innebär att vi måste ta hänsyn till de
ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna i vår
samhällsutveckling. Alla nämnder, förvaltningar och
bolag behöver sedan rätta sig efter kommunens utvecklingsstrategi för att planera sin framtida verksamhet.
Vilken strategi vi väljer för att utveckla vår kommun
påverkar var vi väljer att bygga skolor, särskilda boenden
och samhällsservice eller planerar ny infrastruktur och
kommunikationer.
– Det är viktigt att vi får en bred samsyn och en långsiktighet i vår boendeutveckling. Det är en av de stora
utmaningarna i detta arbete. Vi måste planera för att
skapa 500 bostäder de kommande tio åren. Det behöver
både bli tätare bebyggelse i tätorterna och byggmöjligheter på landsbygden. Det finns också behov av ett nytt,
större bostadsområde i Vaggeryd, säger Allan Ragnarsson,
kommunstyrelsens ordförande.
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NYA TIDER, N
Han har skägg och antigen en keps eller en liten luva på det röda håret, fast
det är mitt i sommaren. De ser ut så, stadsborna, som kommer hit till vår lilla
stad. Och för andra året i rad är det i de gamla idylliska militära paviljongerna
nere på Slätten som produktionsfolket bor.

V

ad har ni för intryck av oss
här i småstaden? Undrar
vi som gör HÄR-tidningen.
Har er bild av livet utanför storstaden förändrats något sedan ni kom
hit? Han ser först lite förvånad ut
över frågan, men så säger han efter
en stunds funderande:
– Det är ju få stockholmare som
verkligen är stockholmare; de flesta
av oss kommer ju någon annanstans ifrån, ofta från en mindre
stad. Så det här med det lilla, det
småskaliga, det är ju inte så att det
skräms direkt. Det blir mer en form
av igenkänning, säger Jonatan
Gedda, som till vardags bor med
sin flickvän i en 2:a vid Hornstull i
Stockholm.
PRISBILDER OCH BUBBLOR
En gång i tiden kallade man inte
Hornstull för innerstan, men det var
länge sedan. Idag kostar den där
2-rumslägenheten där, någonstans
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mellan 3 och 4 miljoner, lite beroende
på standard och utsikt. Inne i det
som en gång var verkliga innerstan, där är det nästan bara kontor
nuförtiden.
– Jag vet, säger Jonatan och flinar,
man blir liksom lite avtrubbad till
slut. Man är så van. Det är först när
man kommer utanför, speciellt så
här långt bort, säger han och pekar
med handen ut mot Slätten, där vi
sitter, som vi upptäcker vad som är
”normala” bostadsytor och försäljningspriser.
– Ni får ju så mycket för era pengar
här! Säger han och ser nästan lite
avundsjuk ut.
Och dessutom kan ju de här
prisbilderna som man får låna på i
Stockholm idag, ganska snabbt och
drastiskt förändras, till exempel om
de låga bankräntorna skulle börja
klättra uppåt. Fler än Jonatan börjar
himla med ögonen vid blotta tanken.

PLATSEN FÖR ARBETET
Så vad är det då som skulle kunna få
honom och flickvännen att börja titta
på hur mycket liv de skulle kunna få
någon annanstans. Är det jobb?
– Njae, säger han och tittar sig
runt om kollegorna vid bordet, de
allra flesta här jobbar ju som egenföretagare och hyrs in för olika
projekt och inspelningar. Det är ju få
här som faktiskt är anställda av en
organisation och måste vara i närheten av en spikad arbetsplats
– Det är nog mer upplevelsen av att
”vara där”, finnas i närheten av de
som bestämmer och se till att man är
nåbar och får frågan. Men egentligen, om man ska vara krass, tillägger han, så skulle nog de flesta av
oss kunna bo lite var som helst. Det
viktiga är att uppkopplingen finns,
och då menar jag både den digitala
men också den fysiska, att det är lätt
att ta sig till och från, antingen med
bil eller tåg.

NYA TANKAR
Text & foto: Cathrine Palmcrantz

FAMILJEN OCH VÄNNERNA
– Då är det nog viktigare vad ens
partner har för jobb också, säger
Jonatan. Ska man kunna röra på sig
så måste ju båda vara oberoende av
en fysisk arbetsplats. Eller att det
är lätt för henne att hitta jobb eller
starta eget dit vi flyttar.
Vännerna då? Är de viktigt vad de
tycker?
– Absolut! Det vet du väl, att det är
sådant vi stadsbor är mest rädda för
av allt – att bli ensamma. Så vännerna
är väl själva anledningen till att man
bor där man gör, och inte riktigt törs
ta steget, ens om man börjat tänka
tankarna.
Så om de inte vore för dem, då
skulle du kunna tänka dig att flytta?
Undrar vi på HÄR-redaktionen lite
försiktigt då.
– Mm, säger Jonatan fundersamt,
eller att vi kunde flytta flera stycken kompisar samtidigt, till samma
ställe, utan att för den skulle behöva
dela samma kåk.
DET NYA
Det här är lite nytt för oss som
jobbar med att planera för framtiden
och se till att våra invånare har det
de ska, även då; sedan. För allra
mest handlar diskussionerna och

samtalen som förs idag om hur inte
bara hela världen, utan i synnerhet
vi här i Sverige, väljer bort att bo på
landsbygden för att istället söka oss
till städerna.
Men så är det: Jonatan är en
representant för ett nytt tänk hos
de kommande generationerna. Ett
tänk som handlar mer om livskvalitet och tid för samvaro, om miljö
och långsiktig hållbarhet både när
det gäller relationer och planeten
vi bor på. Värderingar lika mycket
som praktiska förutsättningar. Och
väldigt, väldigt mycket av det nya
tänket, är sådant som vi är bra på
och redan har, synnerhet i vår lilla
lyckligt lottade kommun, med närhet både till E4:an och kontinenten,
men gott om natur och utrymme.

föregåtts av små kulturella rörelser
och vad vi kan se börjar det bli status
att flytta ut på landsbygden, säger
Sofia Ulver.
Hon understryker att det inte
handlar om att alla kommer att bli
bönder, men att en höjd status ger
en landsbygdskommun möjlighet
att växa och frodas.
– Vi vet att rörelsen är möjlig, om
kommunerna är bra på att ta vara på
de värden som finns på landsbygden
och även på de galna personerna och
deras följen som flyttar, då finns det
allt hopp i världen för landsbygden,
säger Sofia Ulver.
Jonatan Gedda känns lite galen.
Hoppas att han väljer oss.

VAD SÄGER EXPERTISEN?
Sofia Ulver, konsumentforskare
på Lunds Universitet, säger i en
intervju till Tranås tidning, att det
är många som vill flytta till landsbygden men inte alla som vågar tar
steget.
– Det krävs eldsjälar och knasbollar
och att annat folk följer efter, säger
hon.
– Genom historien kan vi se att
alla strukturella förändringar har
HÄR: HÖST 2015
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”Gud vad modiga ni
det skulle jag också
Text & foto: Alija Bucuk

S

å lät det när Emma berättade för sina vänner i Stockholm
att hon och hennes familj skulle byta ut storstadslivet
mot ett mer lugnt och tryggt liv i vår lilla stad. För oss
var det inte i första hand mod som drev oss utan att vi ville
tillbaka till tryggheten och närheten. Det var väldigt viktigt
för mig och min familj, säger Emma.
När tillfället kom och det fanns tomter till salu tog familjen
chansen att få göra det de alltid drömt om: bygga ett hus,
precis som de ville ha det.
– Det var jättesmidigt och vi fick vara med under hela
processen. Det är inte så dyrt att köpa eller bygga här och du
får mycket för pengarna. Det finns bra pendlingsmöjligheter
till de större städerna och min man har snart pendlat i nio år
utan några problem, säger Emma.
AKTA DIG JAG HAR FAKTISKT BRÅTTOM!
I vår lilla stad är det enkelt och nära. Här finns tid för samtal, möjligheterna till friluftsliv med en spännande blandning av berg, skogar och sjöar och ett föreningsliv med ett
brett utbud av inom- och utomhusaktiviteter. Här slipper du
akta-dig-jag-har-faktiskt-bråttom-mentaliteten, gruff i tunnelbanan och långa kötider till aktiviteter för barn. Att kunna bo
som man vill, med närheten till det mesta man behöver – det ger
frihet och livskvalitet.
– Vi ville slippa storstadsstressen och komma tillbaka till lugnet. Det bästa med att bo här på Västra Strand är närheten till
naturen och blåbärsriset är i princip rätt över gatan. Tack vare
alla föreningarna finns det många aktiviteter för barnen. Det
var något som spelade in när vi valde att flytta, säger Emma.
På frågan om hon skulle rekommendera någon annan att flytta
från storstaden till småstaden säger Emma, utan att tveka:
– Absolut! Det är familjärt och alla är så hjälpsamma.
Barnen har sagt att de vill bo kvar i huset resten av sitt liv.
Då får väl jag och min man flytta ut när de blivit stora, säger
Emma och skrattar.

På boivaggeryd.se berättar vi om hur det är att bo i småstaden och på
landsbygden i Vaggeryds kommun. Du hittar också information om pågående
byggprojekt och lediga tomter.
Känner du någon som du vill ska flytta hit? Tipsa dem om att gå in och bli lite
inspirerade!
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är,
vilja våga”

Västra Strand
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#mittvaggeryd
För att få fler att sprida den positiva bilden av kommunen anornade vi en fototävling
under sommaren i sociala medier. Temat i årets fototävling var sommar och glädje. Bilderna laddades upp på kommunens facebooksida eller taggades med #mittvaggeryd
på Instagram och vi utsåg totalt tio vinnare under sommaren. Fortsätt gärna tagga
dina bilder från vår kommun med #mittvaggeryd!

Vecka 24: Victoria Ahlgren @loliz81

Vecka 25: Maria Wiss @mariawiss

Vecka 28: Lena Landin @calimerolena

Vecka 31: Urban Ireklint @iretadgard
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Vecka 26: Maria Broström @airamsorb

Vecka 29: Björn Karlssons @bjornkarlsson

Vecka 32: Angelica Sagemar @abbejonis

Vinnare vecka 27: Josefin Gustafsson @joossaan_

Vecka 30: Emma Utsida @emmasutsida

Vecka 33: Mattias Lindqvist Toftgård @lindqvistgard
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VILL DU BLI
INSTAGRAMBASSADÖR?
Nu ger vi möjlighet för dig som är intresserad att bli vår ambassadör på Instagram
genom att sköta kommunens instagramkonto under en vecka. Vill du dela din bild
av vår plats på jorden? Genom bilder visa hur vackert det är och vad som betyder
något för dig? Hur det är att bo, leva och verka här? Tillsammans bygger vi och
utvecklar bilden av vår plats!
Läs mer och anmäl ditt intresse på vaggeryd.se/mittvaggeryd
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VI CURLAR VÅRA
INVÅNARE
– OCH BÄST ÄR VI PÅ ATT GÖRA DET PÅ VINTERN
Text: Cathrine Palmcrantz Foto: Alija Bucuk

Det är med ett skratt de säger så, våra båda bygglovshandläggare
här på kommunen, men det är ändå en viss sanning i påståendet.

J

o, förtydligar Johan Krantz, vi är helt övertygade
om att vi i slutänden sparar tid och pengar för
skattebetalarna, om vi lägger lite tid på att komma
fram till en bra, gemensam lösning tillsammans med
den som söker, istället för att bara hänvisa till plan- och
bygglagen och säga nej.
Och det här är precis så som det är tänkt med vårt ständiga förbättringsarbete här inne i kommunhuset; genom
att titta på dem vi jobbar för och hitta ett arbetssätt
som fungerar bäst för dem, så blir jobbet lättare gjort.

Mer värdeskapande, som det så fint heter i förbättringsvärlden.
– Ja, och kommer man med en ansökan vid någon
annan tid än precis på sommaren, så har vi dessutom
mycket bättre möjligheter att göra det rejält också, säger Thomas Andersson, den nye kollegan sedan några
månader tillbaka.

BYGGLOVSPROCESSEN
Lov beslutas inom
10 veckor från
det att ansökan
är komplett

ÄRENDET
GRANSKAS

BYGGLOVSANSÖKAN
INKOMMER
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BESLUT OM
BYGGLOV
Meddelande om beslut
skickas till:
Byggherren
Grannar
Sakägare

Eventuell överprövning sker:
Länsstyrelsen
Mark- och miljödomstolen
Mark- och överdomstolen

EVENTUELL
ÖVERPRÖVNING

LOV
BEVILJAS

FRÅN SKOLAN
Thomas, som är vårt senaste nytillskott på kommunens
miljö- och byggförvaltning, kommer från skolans värld.
En snickare som arbetat som lärare på Bäckadalsgymnasiet i grannkommunen, och som i utbildningen inom
bygg- och produktionsledning även fick lära sig just
plan- och bygglagen.
– Jo, det är helt klart en fördel att vara pedagog i det
här jobbet, för i mångt och mycket handlar det ju om
att informera och göra det på ett sätt som blir begripligt
även om lagarna ibland är väldigt komplicerade, i synnerhet för en lekman.
– Ja, och inte minst att våra beslut kan verka
ologiska också ibland, lägger Johan till och tar exemplet
där två grannar befinner sig på var sin sida av en så
kallad detaljplan (plan i en kommun som reglerar vad
en specifik plats är avsedd för i första hand). Då kan det
till exempel vara så att den ene bara får bygga ut med 40
kvadratmeter men den andre i princip hur mycket som
helst, eftersom denne bor utanför detaljplaneområdet.
SPÄNNANDE TOLKNINGAR
Det Thomas tycker är mest spännande med jobbet –
förutom kontakten med invånarna – är hur man på
olika sätt kan tolka lagar och regelverk.
– Ja, jag tycker det är intressant med den utmaningen
att utläsa vad man får och inte får göra och särskilt i
kombination med vårt uppdrag att ge service till våra
invånare.
– Mm, och det samtidigt som det egentligen inte
finns så mycket utrymme för tolkning i just plan- och
bygglagen, om man jämför till exempel med andra
lagar som kommunen har när det gäller till exempel
skollagen eller socialtjänstlagen som ju handlar om
levande individer, tillägger Johan och fortsätter: vår
lag är väldigt konkret.
DET DUBBLA UPPDRAGET
Det de här tjänstemännen pratar om, är en kommuns
dubbla uppdrag: att både ge service till invånarna och
samtidigt vara en myndighet som skall kontrollera att
vi gör det vi skall när det gäller allt från skolresultat
till att sälja livsmedel.
– De flesta lagar har ju kommit till för att skydda

medborgarna, men ibland blir det ju att en lag går emot
det man själv ville just idag. Att jobba på en kommun är
väldigt ofta att få stå till svars för allt som görs under
myndighetsuppdraget
– Tråkigt ord, för övrigt, säger Johan. Därför tycker
jag att det är roligare att prata om mitt uppdrag utifrån
servicen till medborgarna; det är så vi tänker här hos
oss.
SKILLNAD PÅ STOR OCH LITEN
Är det någon skillnad på vad vi vill göra här i Vaggeryds
kommun gentemot vad du fick hantera i Jönköping,
Thomas? Han tänker efter en stund, men så kommer
svaret som – återigen – handlar om servicen till medborgarna:
– Jag tror att i det större samhället är vi mer benägna
att luta oss mot politiskt tagna beslut och lagar. Här
är vi mer öppna för en diskussion, och jag tror att det
beror på att vi är närmare varandra i det lilla samhället.
”…Jag tror på småstaden för det är enklare där…”
Mm.
Och allra, allra enklast är det för oss i vår lilla stad,
om vi söker bygglov på vintern. Curling, ni vet, en
riktig vintersport!

Sök bygglov och gör en anmälan direkt på nätet via e-tjänsten mittbygge.se. Via e-tjänsten kan du bland annat göra en digital ansökan om lov
eller anmälan via nätet, allt du behöver är en e-legitimation (t ex bankID).
Som sökande har du möjlighet att digitalt följa ditt ärende och kommunicera med din handläggare på miljö- och byggförvaltningen.
Läs mer på vaggeryd.se

När det har varit arbetsplatsbesök
ska det också vara ett slutsamråd
innan slutbesked kan utfärdas

Byggnationen
får börja

SLUTSAMRÅD

ARBETSPLATSBESÖK

TEKNISKT
SAMRÅD
STARTBESKED

KONTROLLPLAN

Vissa ärenden har arbetsplatsbesök, med handläggare, byggherre,
kontrollansvarig och entreprenör

SLUTBESKED
När slutbeskedet är klart får
du ta din byggnad i bruk
och börja använda den. 
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Som Marianne brukar säga till sina jämnåriga
som ännu inte tagit steget:

Flytta medan du har
– så hinner du ha roligt
Det är nog väldigt vanligt att man drar sig för att flytta när man blivit lite
äldre. Men Marianne och de andra i ”kärngänget” på Slättens ”trivselboende”
i Skillingaryd är rörande överens: Flytta medan du fortfarande är pigg. På så
sätt får du klart med hur du verkligen vill ha det med det gamla boet, vilka
saker du vill ha med dig och inte. Dina barn och anhöriga kommer att slippa
mycken oro och du kommer hinna få ha det roligt längre.
Text & foto: Cathrine Palmcrantz

D

et var absolut inget jag räknat
med, snarare tvärtom, säger
Tommy Berntsson med sin
mörka, kraftfulla stämma, men nu
är det något jag brukar påpeka för
alla som flyttar in: Det trodde du
inte! Att du skulle träffa så många
trevliga människor här… säger han
och skrattar ett av många lika hjärtinnerliga som smittande skratt.
VÄRDET I VÄRDINNESKAPET
Tommy berättar – egentligen tillsammans med Slättens hustomte och
värdinna Ellinor – om första gången
han kom till huset. Det var ett missförstånd där en inplanerad PR-träff
ställts in utan att han visste om det.
– Så det var lika mycket allt det fina
hon visade mig, som det faktum att
hon gjorde det, trots att visningen
egentligen var inställd. Och hon
visade allt, källare och förråd och
gemensamhetsytor, tog sig tid och
var omsorgsfull – jag ringde och anmälde mitt intresse så fort jag kom
hem igen!
ATT SKILJAS FRÅN SITT HEM
Tommy hade dragit sig för det,
för ingen vill väl egentligen flytta
hemifrån oavsett hur mycket man
än förstår att det här med snöskottning och gräsklippning kommer att
slita på en. Och många kanske till
och med har sin trädgård som ett
kärt besvär.
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– Ja, säger Gullvi då, men det är
en av de fina sakerna med att bo
här: vi gör och hjälper till precis så
mycket vi vill, orkar och kan. Och
aldrig någonsin känns det som att
man inkräktar på Ellinors arbete
eller att det är något man måste.
De som kan gör, och de som inte vill
slipper. Så är det ju inte till exempel
i en bostadsrättsförening. Att vi slipper diskutera ansvar sinsemellan är
förmodligen en stor del i att vi har så
god stämning här.
EFTER PERSON
När man kommer till Slätten finns
alla möjligheter till ett rikt socialt
liv, om man vill det.
– Det är faktiskt väldigt stor hänsyn här och inte alls som många tror,
att man håller reda på varandra, vart
går den och varför det och sådant
– tvärtom. De flesta lever mindre
fönstertittade här än någon annanstans, säger någon och alla andra
instämmer genast.
– Nej, inte om man inte vill det, inflikar Marianne, för det finns ju också en trygghet i att grannarna ser
en och finns där när man behöver,
och så berättar hon om det enorma
stöd hon fått när hennes make och
livskamrat gick bort förra vintern.
– Sådant stöd hade jag ju aldrig
kunnat få om jag bott kvar hemma
själv och sen flyttat! Nu kan jag
ju till och med få prata om Tage,

för de kände ju honom… En liten
tår kommer i ögonvrån, lite oklart
om det är på grund av saknad eller
tacksamhet, men förmodligen är det
en blandning av de båda.
ATT ÅTERVÄNDA TILL SITT HEM
Alla har nu inte flyttat bort från
sitt hem: För en del av dem kring
soffbordet så har det varit att flytta
hem, att flytta till Slätten.
– Ja, säger Agnes och Sören Grunditz, vi flyttade in i vår lägenhet
första gången på 1970-talet, faktiskt.
Av olika skäl försökte vi därefter
prova lite andra boendeformer och
platser.
– Men sen hörde vi att just vår
gamla lägenhet var ledig igen,
säger Sören och det riktigt lyser i
ögonen på honom när han berättar om hur han fick veta på parets
semesterresa till Teneriffa, att de
fått löfte om att komma tillbaka till
”sin” lägenhet igen.
BÄSTA UTSIKTEN
När alla i den lilla gruppen av
berättare ska beskriva varför de
valde just sin lägenhet, uppstår ett
intressant fenomen: alla tycker att
just deras lägenhet vetter åt den
finaste utsikten!
– Ut mot Slätten, absolut! säger
flera stycken.
– Nä, jag tycker så mycket om att
se ut över vårt lilla torg och samhälle.

huvudet i behåll!
längre…

Det är så fint vid julen med alla ljus i
träden…
– Då ska du se hur fint adventsljusstakarna lyser upp utsikten
uppåt andra sidan järnvägen, inflikar husets värdinna, som väl är den
som har bästa överblicken på alla
lägenheternas olika fördelar.
Då ler Elisabeth Feldt milt och
säger:
– Det finaste är nog i alla fall på
sommaren, att se ut över vår egen
blommande trädgård med våra
egna odlingar i…

– Det finaste är nog i alla fall på sommaren,
att se ut över vår egen blommande trädgård
med våra egna odlingar i…

KOLLEKTIV KOLONI
Så fungerar det nämligen på Slätten.
Det är en naturlig och självgående
rörelse om och kring huset och
miljön runt omkring dem. Och det
handlar inte bara om just deras
kvadratmetrar; omsorgen sträcker
sig långt vidare ut än de pallkragar
som rymmer odlingslusten
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som man får fortsätta leva ut även
när man flyttat hit.
– Jag skulle gärna vilja att lamporna var tända vid den gamla grusfotbollsplanen, för även om alla borde
plocka upp efter sina hundar, så gör
ju inte alla det. Och trampar man
rakt i det, så luktar de ju precis lika
illa, oavsett storleken på högen,
skrattar Yvonne Oscarsson som
tillhör en av de mer ansvarstagande hundägarna med sin ståtliga
Grand Danois som fick följa med
till Slätten efter att hon avslutat sin
kennelverksamhet.
Gunvor och Gullvi flikar in att
det nog vore bra med soptunnor i
närheten av hundpromenaden även
för mycket annat skräp. Efter en
stunds diskussion kommer man
fram till att det skulle fungera alldeles utmärkt om det kom upp kärl
invid vägen, så att det inte skulle bli
för dyrt eller krångligt för tekniska
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kontoret att tömma dem.
– Då slipper de ta sig ut på
Slätten för att tömma, vi kan lägga
det där alldeles intill vägen istället!
EN STÄNDIG STRÖM AV FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Som tjänstemän har man ju en
fantastisk möjlighet att få idéer och
uppslag från de här engagerade lokalinvånarna med stor både kännedom och kärlek till bygden de bor i.
– Ja, vi brukar skratta lite åt att
så många av kommunens höga
tjänstemän inte bor här, i vår lilla
stad. Det blir ju lite svårt att ha en
översyn på hur saker och ting funkar om man åker iväg till en annan
och bor och lever där istället när
man stämplat ut.

”DÄR LUSTEN ÄR VÅR DRIVKRAFT…”
Men hav tröst, du pendlande kommuntjänsteman: lösningen är inom
räckhåll. Tisdagar klockan tio är
det fikadags på Slättens trivselboende. Där får man reda på hur det står
till med saker och ting i vår lilla
stad, och vilken kultur vi har här
egentligen.
Och är man för blyg för att gå in,
går det bra att stå utanför och njuta
av skratten istället.
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PACKEBO – SLÄTTEN

Text & foto: Cathrine Palmcrantz

Tommy Berntsson bodde i ett för honom efter amputationen fantastiskt
hus, eftersom det var speciellt byggt för att en handikappad skulle kunna
leva bra i det.
– Ja, min fru Bodil var rullstolsbunden efter en trafikolycka redan i 25-årsåldern. Vi träffades när jag arbetade
som tränare för funktionshindrade.
När Tommy för några år sedan också blev rörelsehindrad
behövde paret egentligen inte göra några som helst förändringar i sitt liv.
– Nej, skrattar Tommy, det var mest att försöka hålla
undan från att krocka med varandra bara.
KOMMER ATT BO KVAR
Tyvärr blev Tommy änkling bara några år senare. Han
tänkte till att börja med självklart bo kvar i det perfekt anpassade huset, men mer och mer började det klarna för honom att trädgården men också underhållet av huset, skulle
kräva mer av honom än han själv numera mäktade med.
Och tack vare den där gången då värdinnan för trygghetsboendet på Slätten ansträngde sig lite mer än hennes
uppdrag egentligen krävde, så ändrade Tommy inställning
till att flytta. Ett beslut han än idag aldrig ångrat.
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– Nej, det är alldeles för många fördelar med flytten
hit. Allt från hur jag blev introducerad bland de andra
redan boende, till hur vi ”ensamhushåll” lyxäter tillsammans ibland, på initiativ av eldsjälar som kommer hit och
lagar mat några gånger per år.
Det enda negativa med det, tycker Tommy, är att de tar
alldeles för lite betalt för de kalasen:
– Jaa! Vi brukar lämna extra, så att de ska kunna ge
något överskott till Rumänienhjälpen som de egentligen
jobbar med.
Tack vare flytten till Slätten blev det nu en annan
funktionshindrad som får njuta av Tommys och Bodils
specialritade hus.
– Ja, och det gör mig glad, säger Tommy. Jag bara
hoppas att den kommer att njuta så mycket av det som
jag och Bodil gjorde.

ATT FÅ KOMMA HEM
EN KVÄLL

Text: Cathrine Palmcrantz Foto: Anna Sköld

D

et var på kvällen till det som väl kommit att bli
vår lilla stads hemvändarkväll. Madde som i
vanliga fall brukar hålla sig på Järnvägshotellet
i Skillingaryd, dukade upp med både de finaste bordsdukarna och hemstöpta ljus gjorda av återvunnet stearin.
Maten smälte i munnen vare sig man valt kött eller fisk
och för kvällen fanns en liten bar. Vid borden kramades
det och återseendets glädje verkade även finnas mellan
publiken och vårt lokala favoritcoverband Sunliners.
Därför var det nog inte någon som protesterade när
några par helt enkelt inte kunde sitta still längre utan
gick upp och tog en svängom när en riktig hit spelades.
”Ring of fire” är ett hett tips till någon som vill utmana
bandet.

Det var helt enkelt en alldeles ovanligt vanlig utekväll
för oss som gillar vårt småstadsliv. Och inte bara för de
som verkligen kommer här ifrån, utan även för nyinflyttade som den här kvällen fick hälsa lite närmare på
sin nya medinvånare.
- Det är det här vi längtat efter, sa Martin och Inga-Lill
som båda flyttat hit som vuxna. Hoppas det blir en sån
här kväll nästa år med, sa de innan de tog cyklarna hem
igen efter vad de tyckte var en helkväll.
Tack Madde, tack Rebeckas Änglar som hjälpte till
med serveringen och tack Sunliners för att ni finns. Det
är alla ni som gör att vi har en liten stad att längta hem
till.
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HÅLLBART ÄR TRENDIGT
Text: Alija Bucuk

Foto: Emma Adolfsson & Björn Almgren

Trenden med när- och hemodlad mat som har vuxit sig allt starkare under
de senaste åren verkar även ha smittat av sig på viljan att tillverka sin egen
el. Allt fler villaägare, bostadsrättsföreningar och lantbrukare efterfrågar
solceller och vindkraftverk för egen elproduktion.

– Det finns en stark drivkraft att medverka till ett
bättre klimat men också att bli, om inte helt så åtminstone delvis, självförsörjande på el. Ofta skaffar man sig
en solanläggning av samma orsaker som man odlar sina
egna grönsaker, säger Emma Adolfsson, energi- och klimatrådgivare på Energicentrum A6.
ENERGISAFARI
I maj förra året arrangerades runt om i länet en mycket
uppskattad Energisafari, ett arrangemang där intresserade fritt kunde välja att besöka ett stort antal privatpersoner som öppnade upp sina hem och delade med sig
av sina erfarenheter kring bland annat olika uppvärmningssystem.
– Just att kunna erbjuda att få komma hem till andra
som gjort den här resan, valt att satsa på solenergi eller
skaffa vindkraftverk, elbil eller vad det nu kan vara. Att
få höra med deras egna ord varför de valde att satsa på
just detta, vad de har för tips och tankar, det tror jag är
väldigt värdefullt, menar Emma.
FRÅN VINDKRAFT TILL SOLCELLER
Vi hälsar på hemma hos Björn Almgren på gården Bockebo utanför Skillingaryd, en av deltagarna i förra årets
Energisafari i Vaggeryds kommun. Familjens solcellsanläggning på 5,5 kW ligger på garagetaket i riktning mot
söder. Sedan anläggningen togs i drift november 2012
har den producerat drygt 5 400 kWh per år.
– Drömmen är ju att kunna vara helt självförsörjande
och vi får väl se om den drömmen blir verklighet med
tiden. Dels är det ju en fråga om pengar men även plats
för mer solcellspaneler. Jag har också kikat på att bygga
en egen solföljare där man anpassar panelernas lutning
efter solinstrålningen, säger Björn.
Intresset för att producera egen el började med vindkraft men efter ett studiebesök i Egen El-parken i Katrineholm fick Björn istället upp ögonen för solceller, som
visade sig vara både billigare och smidigare att installera. Bidrag söktes hos Länsstyrelsen, första beskedet
var att pengarna var slut, men efter att andra tackat nej
till att utnyttja sökt stöd blev det pengar över som Björn
kunde ta del av.
Han räknar med att anläggningen ska vara betald på cirka 10 år och med tanke på att livslängden på solcellerna är
minst 30 år ser det onekligen ut att vara en ganska god
investering. Intresse från bekanta och andra som sett
anläggningen finns förstås.
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– Jovisst har man inspirerat andra både här och var,
säger Björn. Även det egna intresset för energifrågor har
blivit större och vi har bland annat bytt ut mycket belysning hemma till LED och även installerat rörelsevakter i
till exempel badrum och tvättstuga.
BRA FÖRUTSÄTTNINGAR I SVERIGE
Just ett ökat intresse för solceller är något man märkt av
på Energicentrum A6. I takt med att priserna sjunkit har
frågorna blivit allt fler.
– Stora delar av året har vi i Sverige faktiskt väldigt bra
förutsättningar för att producera el med hjälp av solceller,
berättar Emma. Vi har mycket dagsljus och många sluttande tak med passande lutning. Att vi inte har det alltför
varmt bidrar till att systemet sällan överhettas och får på
så sätt en högre verkningsgrad och längre livslängd. Lite
regn ibland hjälper till att hålla solcellerna rena.
Det överskott solcellerna ger går ut på elnätet och på
samma sätt som du kan köpa el av vilken elhandlare du
vill i hela landet, kan du också teckna avtal om att sälja
din el till den som betalar bäst. I Björns fall är det Vaggeryds Energi som tar hand om överskottet.

FAKTA: ENERGICENTRUM A6
Energicentrum A6 är ett samarbete mellan Jönköping, Habo, Mullsjö,
Sävsjö och Vaggeryds kommuner. Här hittar du din kommunala
energi- och klimatrådgivare som ger kostnadsfria och opartiska råd
om uppvärmning, energianvändning, effektivisering, egen elproduktion, transporter, bidragsmöjligheter och mycket annat som rör energi
och klimat.
Energicentrum vänder sig till privatpersoner, små och medelstora
företag, föreningar och organisationer. Energicentrum i Jönköping
ligger vid A6 center, Kompanigatan 4.
Läs mer på energicentrum.se

KONSUMENTRÅDGIVNING
Tillsammans med Energicentrum A6 ligger konsumentrådgivningen
som erbjuder kostnadsfri rådgivning inom till exempel rättigheter och
skyldigheter, köp och avtal och garantier m.m.
Läs mer på vaggeryd.se/konsumentradgivning
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MINGELBILDER FRÅN VAGGERYDSDAGEN

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.

PLATSSYMBOLEN BERÄTTAR OM VISIONEN
PLATSEN
Vaggeryds kommun som geografisk plats symboliseras
av den gula rektangeln.

NÄTVERKET
Vårt samverkande arbetssätt mellan företagare, invånare och
kommun symboliseras av ett rutmönster som dessutom spretar iväg
åt olika håll för att visa på leklust och glädje.

MÅNGFALDEN
Vaggeryds kommun kännetecknas av mångfald i många olika
perspektiv och får sitt uttryck i många olika klara färger.

FRI ATT ANVÄNDA
Platssymbolen är fri att använda för alla som vill marknadsföra platsen Vaggeryds kommun. Till exempel vid evenemang. Om vi är många som använder den blir den ett visuellt kännetecken för vår plats.
Du kan ladda ner symbolen i olika varianter på vaggeryd.se/marknadsplan
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PRISUTDELNING I TÄVLINGEN UPPTÄCK EKOMUSEUM
Under prisutdelningen bjöds det på kaffe och tårta. Totalt har det inkommit 128 tävlingsbidrag, vilket
visar på ett stort intresse för att upptäcka historiska platser.

EN TIDNING OM OCH FRÅN VAGGERYDS KOMMUN

