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Möt Maria – storstadstjejen med
passion för livet i småstaden
Det var en gång
en Vaggerydsmodell...

Inledaren
Vad skulle vi göra utan eldsjälar?
Att engagemang slår klass är ett välbekant
fenomen inom framförallt sportens värld.
Påståendets riktighet bevisas gång efter
annan. Det mest kända beviset är väl när
USA:s universitetslag besegrade den Ryska
björnens fullblodsproffs i OS-finalen i ishockey
vid OS i Lake Placid 1980.
Men det finns även mer nutida exempel som
verifierar påståendet. Ljungskile, en tätort
med knappt 4 000 invånare, leder Superettan
i fotboll före lag som Jönköpings Södra, Hammarby och Sundsvall. I fotbollsallsvenskan
finns lag som Mjällby, en liten by på Listerlandet i Blekinge och Åtvidaberg med dryga
11 000 invånare. Dessa tampas med avsevärt
mer resursstarka lag från både Malmö, Stockholm och Göteborg.
Hur är det möjligt? Jo med engagemang,
glädje, hjärta och en stolthet för den bygd i
vilken man verkar.
Hur många engagerade själar finns det inte
i de bygder jag ovan nämner? Hur många
engagerade själar finns det inte runt om i
Sveriges avlånga land? På vilkas axlar så
enormt mycket hänger.
Det må vara hembygdsföreningar, nykterhetsföreningar, schackklubbar, bandyklubbar

eller precis vad som helst. Utan engagemang
står vi oss slätt. Tunna som pannkakor!
Vad har alla som erhållit utmärkelsen Vänskapsklubbens Vaggerydsprofil gemensamt?
Ung som gammal, kvinna som man. Samtliga
dessa uppvisar ett enormt engagemang, en inre
glöd för det de trott på. Det må ha varit travbanan, nykterheten, musiken eller bågskyttet.
Runt omkring oss här hemma i Vaggeryds
kommun finns det mängder av engagemang,
idealitet, glöd för till exempel Tjernobylbarnen,
för SFK, WIK, SIS, kyrkan, etc, etc. Listan
kan göras hur lång som helst, men det är
ingen självklarhet med engagemang. Men
med engagemang kommer per automatik
glädje. Allt blir så enormt mycket roligare
med hjärta och engagemang.
Tänk på det, alla ni som låter alla andra
engagera sig för just Er skull. För att just ditt
barn ska kunna avlägga scoutlöftet, slå en
backhand eller till och med släktforska.
Engagera er, ni också, så får ni se hur livgivande, berikande och fantastiskt kul det är!
Med bästa hälsningar
Håkan ”Pallis” Gustavsson

HÄR:
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Ansvarig utgivare är Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör. Redaktör är Simon
Hjälmarö. Redaktionen består av Simon Hjälmarö, Torbjörn Åkerblad, Cathrine
Palmcrantz & Louise Skålberg på Vaggeryds kommun och Nevena Filipovic på
Vaggeryds Näringslivsråd. Layouten är gjord av Simon Hjälmarö. Fotografierna är
tagna av Cathrine Palmcrantz, Simon Hjälmarö och Nevena Filipovic, där ej annat
anges. Tryckeriet som trycker tidningen är Skilltryck AB. Besök oss gärna på
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PÅ OMSLAGET
Nova Oscarsson i
Skillingaryds Gymnastikförening
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I detta nummer sätter vi fokus på flera olika eldsjälar. Du
får läsa om Nettan och Berith i Skillingaryds gymnastikförening, om Jan-Erik Aronsson som engagerat sig i VAprojektet i Åker och om Maria Toftgård som brinner för
att få människor att sjunga i kör – stora som små.
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D

et blir en märklig, sprallig, inspirerande helg,
fylld av upplevelser av och med andra invånare
i vår kommun. Somliga boendes här, andra
utflyttade men som söker sig ”hem” när det vankas
Kulturhelg. Allt för det roliga i att göra och uppleva
tillsammans.
Årets medverkare har ett speciellt uppdrag: att smitta
och då i synnerhet vår uppväxande generation.
För människor som hittat saker de tycker om att
göra på sin fritid, mår bättre, är lyckligare och lever
längre. Såklart att det är vår uppgift att visa och
berätta. Så att alla har möjlighet att hitta just sin
skaparglädje, oavsett om den handlar om att uppfinna
saker, göra nya smycken av gamla, dreja, sjunga, spela
teater, skriva böcker, samla saker, väva, fotografera
eller dansa…
Så därför gör vi allt det. Alla vi som är precis lika
blyga som du, men som bestämt oss för att det får vara
värt det – att våga visa vår kärlek till våra uttryck, till
fantastiska Fenix 2, till vår kommun som plats och till
alla andra som också hör hemma här – här, där lusten
är vår drivkraft.
Välkomna!

KONSTNÄRER OCH UTSTÄLLNINGAR
Bildkonstnärer, vävare, fotografer, smyckestillverkare, myntutställning, m.m.

PROVA PÅ
Makerspace, improvisationsteater, bokvikning, betonggjutning, bildkonst,
foto, keramik, brobygge, ReMida musikworkshop, pianojam, testa
instrument, folkdans och att sjunga i manskör, m.m.

PROGRAMTIDER PÅ SCEN
Lördag
12.00

Martin Wänerholm, författare. Har skrivit en bok med
olika långa berättelser, för att passa de väntetider du råkar
ut för i olika telefonköer, 2 minuter, 3 minuter osv.

14.00

Mixteatern med eldsjälarna från vår kommunala dagliga
verksamhet. Det är vår motsvarighet till Glada Hudik-teatern
och det här är en extremt barnvänlig föreställning!

16.00

NBV:s danstjejer tar över Multihallen; de kommer både att
ha prova-på och en del uppvisning i sin akt.

18.00

David Ylinikka band – konsertläge!

Söndag
12.00

Martin Wänerholm, författare. Med ljud, film, humor, en
skrivmaskin och massa noveller berättar han om hur du blir
författare. Och vill du inte bli författare så är du
välkommen ändå för att bara lyssna på novellerna ur hans bok.

14.00

Mixteatern – gänget kommer tillbaka and strikes again...

15.30

Svenarums Musikkår kommer och sätter flaggan och musiken
på plats.

16.30

Stämningsfyllt avslutningsprogram med levande musik på
flygel och flöjt till Leif Palms bildspel så vi klarar oss över
vintern: Till sommaren.

Med reservation för ändringar. Se fullständigt
och aktuellt program på vaggeryd.se
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Småländsk form på Swedese
Swedese möbelfabrik, Vaggeryd, 31.10 kl 10.30
Rundvandring bland tillverkningen följt av förmiddagskaffe som avslutas med ett inspirerande kåseri kring
form och material av den enastående svarvaren Ulf
Jansson ackompanjerad av sin syster, Kerstin Jansson,
pianist på Spira.
Biljetter à 130/65 kr ink förmiddagsfika
(barn 0-6 gratis, ungdom 7-16 50%).

Välljud världen över
Skillingaryd Design Center
2.11 kl 11.00 och 13.00

Förmiddagskaffe med Design
Sonarps Interiör
31.10 och 1.11 kl 10.30 - Fri entré

30.10–2.11 2014
Evenemang i Vaggeryds kommun

Inredningsarkitekt Josefine Wahlström inreder, tipsar
och ger råd med utgångspunkt från Sonarp Interiörs
rika sortiment.

John Larsen berättar om ett långvarigt
samarbete med Stig Carlson som
landade småningom i Larsen Hifi, lokalt
producerade högtalare som snart hörs
över hela världen.
På SDC möter du också både lördag
och söndag den unga träsnidaren Olivia
Olsson som demonstrerar nutida snideri.
Fri entré!

SuperProffsEliten
Rännet, Hooks Herrgård, 30.10 kl 19.00 och 31.10 kl 19.00
Bröderna RONGEDAL gör gemensam sak med tre kollegor ur
Sveriges underhållningselit - Ingela Olsson, Jill Nordin och Staffan
Lindberg. Bara en vecka efter premiären får vi ta del av deras
splitter nya energifyllda show.
Biljetter à 250 kr (barn 0-6 gratis, ungdom 7-16 50%)
Paketpris med italiensk buffé exkl dryck 600 kr.

Ensemble ur
marinens musikkår
IOGT-lokalen i Skillingaryd
31.10 kl 14.00

Besök Miliseum och
Bissefällarns utställning
Länsmuséet i Jönköping gästar med fotoutställningen
”ängslador” i Skillingehus, där även Bissefällarns
museum håller öppet.
Alla höstlovslediga barn är välkomna att träffa
puman Måns ”I Måns fotspår” på Miliseum kl.
11.30 och kl. 13.30.
Fri entré för barn upp till 12 år i vuxens sällskap.
(Ungdom 12-18 år 20 kr).
Miliseum håller öppet torsdag-lördag 11-16

Konsert med ensemble ur anrika Marinens
Musikkår. Nostalgiska klanger utlovas av
dessa toppmusiker som gör halt i Skillingaryd på väg till Stockholm! Konserten spelas
in för Sveriges Radio.
Biljetter à 120/60 kr, (barn 0-6 gratis,
ungdom 7-16 50%).

Den svenska stolen med Dan Gordan

Öppet hus på ReMida

Skillingaryd Design Center, 1.11 kl 11.00 och 13.00

ReMida – kreativt återanvändningscenter,
Skillingaryd
31.10 kl 10–15

Föreläsningar med Dan Gordan, författare och redaktör på Sköna
Hem med den svenska stolen i fokus. Tid för frågor, boksignering och
samtal om form och design.
Fri entré!

Besök Byarums Bruk
- en lång historia

Se ReMidas kreativa verksamhet och
bidra själv till skapandet av kommunens
nya skulptur med träsnidaren Ulf Celén
som instruktör – kom och inspireras.

Konstutställningar

Byarums Bruk, 31.10 kl 16.00

Se Ann Janssons konst hos Tina & Översten.

Joel Enhörning berättar om Byarums Bruks historia och visioner i företagets egna showroom.

Art Gate Glas Galleri med systrarna Gates glaskonst i Målen mellan
Vaggeryd och Hook.

Fri entré men begränsat antal platser. Anmälan
via mail biljett@smalandskulturfestival.se.

Skulpturutställning med konstnärer från trakten bland annat Mattias
Bokinge runt Skillingaryd design Center.

IDEL Ä
DLA E
B
erith, som firar sin 76-årsdag på lördag, har tillsammans med ytterligare ett par
”pantertanter” varit aktiv medlem
och gymnastikutövare sen början av
60-talet. Men föreningen startades
redan 1954 av Gunni Hedvall och
hette då Husmodersgymnastiken.
– Det var Gunni som startade alltihop, och hon var inte ens härifrån.
Hon och hennes man flyttade till
Skillingaryd när han blev ny föreståndare för Konsumbutiken.
Berith ler och tittar på sin komihåg-lapp hon har med sig, innan
hon fortsätter:
– Men de blev bara kvar i Skillingaryd tre år, så hade det inte varit för
Solveig Weijhed som tog över som
ledare då, hade nog aldrig föreningen levt kvar idag.
– Och ännu mindre firat 60 år i
år, inflikar Nettan glatt. Det trodde
ni inte när ni började i IOGT-NTOs
lokaler på Kaffegatan.
– Men när blev 50-talets husmoders6
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förening dagens breda SGF med
gymnastik för både män, kvinnor
och barn?
Samtidigt som jag frågar, kan jag
inte undgå att leende för mitt inre se
Skillingaryds husmödrar skutta runt
till någon hurtig 50-talslåt med papiljotter i håret och rutiga förkläden.
Nettan och Berith funderar en stund.
– Gunni startade tunnbandsflickorna och på 60-talet drog väl Eric
Hansson i gång herrmotionen och
jazzgymnastiken. Sen var det nog
på 70-talet som Stig-Arne och Lena
Nöjd började engagera sig – han med
redskapsgymnastiken och hon med
jazzgymnastiken, eller hur Nettan?
– Ja, så var det. Men jag började på
vanlig barngymnastik redan 1969
för Ulla-Britt, Gunnis dotter, fortsätter Nettan bestämt.
– Det var faktiskt då det började
för mig, 4 år gammal. Sen har jag
aldrig slutat att träna, skrattar Nettan.

UNG VETERAN
Att Berith fyller 76 år på lördag går
lika lite att förstå som att Nettan
fyller 50 nästa år. Kanske är det
en klyscha att du håller dig ung
genom träning. Men här och nu är
det ett krasst konstaterande från
min sida, när jag sitter och lyssnar
på dessa två energiknippen. Nettan
fortsätter:
– För mig är träning livet, jag
kan inte tänka mig ett liv utan det.
Sen är det ju så himla kul att lära
ut också. Jag gick nog de flesta
ledarutbildningar som fanns att gå
på 80–90-talet.
Med nöd och näppe lyckas Berith
flika in, för nu har Nettan fått upp
farten:
– Det finns nog inte en unge här
under 80–90-talet som inte haft
Nettan i dans. Hon var verkligen

Mental och fysisk styrka utöver det vanliga. Det är det som förenar de två eldsjälarna Berith Ryman och Anette Karlsson som jag
träffar denna tidiga fredagseftermiddag för en pratstund. Och så
förstås, deras outtröttliga engagemang för årets 60-åriga jubilar –
Skillingaryds Gymnastikförening (SGF).
Text: Louise Skålberg Foto: Cathrine Palmcrantz

ELDSJ
en klippa för alla dessa barn. Som
hon ställde upp, hjälpte Lena med
skolkabarén och gud vet allt, under
många, många år.
WORK-OUT GJORDE GYMPAN
POPPIS
Nettan var, förutom ledare för jazzdans, motionsgympa och redskapsgympa, aktivt ansvarig för föreningens första rejäla uppsving på
80-talet. Det andra uppåtgående
trendbrottet, som faktiskt pågår än
idag, stod Chrissie Dahlqvist för i
början av 2000-talet.
– Jag kommer så väl ihåg det, det
var ett par tjejer som varit i USA
som au-pairer och lärt sig. När de
kom hem, hösten -83 lärde de oss,
berättar Nettan leende.
Så kom det sig alltså – när flugan,

ÄLAR

som för all framtid förändrade
motionsgymnastiken runt om i
världen, landade i lilla Skillingaryd.
Den stavades WORK OUT och personifierades av Jane Fonda i USA och
Susane Lanefelt i Sverige. I och med
den kunde SGF vända en nedåtgående trend med allt färre medlemmar
och aktiva ledare.
– Plötsligt blev det coolt att träna
och vi fick med ungdomarna, berättar
Nettan entusiastiskt.
Från och med nu blev den lite
töntiga motionsgympan, som ingen
gillade längre, tuffare både konditionsmässigt och i stil. Musik och
mode spelade också en viktig roll för
work-outens popularitet.

– Vi såg till att alltid spela de
senaste MTV-hitsen och så hade vi
supersnygga outfits!
Nettan fortsätter skrattande:
– Ni kommer väl ihåg de tajta
dräkterna med lilla skärpet och
benvärmarna?
Jag dras med i retrominnena och
minns leende filmen Flashdance som
hade premiär 1983 och som blev lite
av min egen stilkompass i si så där
10 år framåt.
– Vi var ett järngäng om fyra som
startade och utvecklade work-out,
airobics och step-up här i lilla
Skillingaryd, säger Nettan lite stolt.
HÄR: OKTOBER 2014
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RÄTT FOKUS
– När jag fick hjälp med barngymnastiken, kunde jag koncentrera mig på det jag brann mest för,
fortsätter Nettan. Och fokus var
viktigt för att saker och ting skulle
ta fart.
Och fart tog det – med besked.
Men så blev det lite för mycket av
det goda också.
Berith tar vid och börjar beskriva
baksidan av ett engagemang som
inte ser sina eller kroppens begränsningar. Vikten av att hitta
balans mellan allt man brinner för.
Det höll nämligen på att gå riktigt
illa för Nettan.
– Du var alltid glad och positiv,
ställde alltid upp och sa aldrig Nej.
Berith tittar allvarligt på Nettan.
1999 fick Nettan sin hjärtinfarkt,
endast 34 år gammal. Långvarig
stress och för mycket träning var
trolig orsak. Det tog läkarna hela
fyra månader innan de insåg vad
som hade hänt. Då var Nettans
hjärtmuskel så inflammerad att hon
inte hade överlevt, om hon inte haft
en elitidrottares fysik.
– Det tog mig fem år att komma
tillbaka, att kände mig glad igen,
konstaterar Nettan kort.

SKILLINGARYDS
GYMNASTIKFÖRENING (SGF)
Medlemmar: 410 VT (2013)
Verksamhetsområde: Vuxen- och
barngymnastik samt trupp- och redskapsgymnastik
Ordförande: Johanna Malmklint
Hemsida: www.skillingarydsgymnastik.se
E-post: info@skillingarydsgymnastik.se
Facebook: Skillingaryds Gymnastik
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Hon tvekar inte att berätta om det
svåra. Fysisk och psykisk utbrändhet.
Som kom av att hon, ovanpå 70 timmars arbetsvecka, engagerade sig i
gymnastikföreningen nästan varje
kväll.
– Det kan drabba vem som helst,
det är väldigt lätt att ta på sig för
mycket. Särskilt när det man gör är
så himla roligt.
Berith kommenterar plötsligt,
som för att avlasta Nettan lite från
det jobbiga.
– Jag har också tränat hela mitt
liv. 20 vasalopp i rad har det blivit,
samtidigt har jag haft familj och
barn – och eget företag med min
man. Men, fortsätter Berith, jag har
alltid lyssnat på min kropp. Sen är
jag väldigt envis också, kanske har
det hjälpt mig. Men föreningen har
också ett ansvar.
DET ÄR ALDRIG FÖR SENT
Sen berättar Berith den smått otroliga historien när hon i vuxen ålder
lyckades överkomma sin rädsla för
djupt vatten. Det var när hon och
hennes man bestämde sig för att
genomföra ”klassikern”, med Vasalopp, Lidingölopp, Vättern runt och
Vansbrosimning inom 12 månader.

Med hjälp av några väninnor som
en vecka innan, tränade henne
genom att simma bredvid, fram och
tillbaka över Åkersjön, lyckades
Berith.
– Jag är ett levande bevis på att
det aldrig är försent att lära sig nya
saker, avslutar Berith glatt.
Och det är hon minsann av flera
anledningar. Efter nästan 60 år
som aktiv utövare inom gymnastikföreningen har Berith tagit steget
över till att själv leda lättgympan på
torsdagkvällarna.
Stunden tillsammans börjar lida
mot sitt slut. Det finns så många
fler att nämna, inte minst de som
gör skillnad idag – totalt säkert
minst lika många som föreningen
fyller år. Men just så måste det ju
också vara i den ideella världen –
många som engagerar sig – tar vid
och lämnar över.
Risken är annars stor att någon
gör lite för mycket, lite för länge.
Som Nettan gjorde.

För mig är träning livet, jag
kan inte tänka mig ett liv
utan det. Sen är det ju så
himla kul att lära ut också.

HÄR: OKTOBER 2014
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MÖT MARIA, STORSTADSTJEJEN MED PASSION
FÖR LIVET I SMÅSTADEN:

Jag skulle bli jätteavundsjuk
om jag träffade mig själv

Hon tillhör den där kategorin människor som lyser hela vägen
inifrån och ut; hon kan inte låta bli, nämligen. Och det är vi
glada för, för det var så vi hittade henne – i det att hon inte kan
låta bli att älska sin nya, lilla, hemstad så att det syns långt ut i
cyberrymden. På instagram heter hon airamsorb. I verkligheten
heter hon Maria Broström och har kommit hit till vår småstad, från
Göteborg och genom kärleken till Viktor.
Text & foto: Cathrine Palmcrantz

V

i hade varit kompisar i
många år och till och från
hade den ene varit intresserad av den andra, men det var lite
som trapporna till Lustiga huset:
vi var aldrig i samma takt. Men så
plötsligt hände det, säger Maria och
– det här är sant (Till Viktor: sug i
dig!) – men vid tanken på stunden
då hon första gången förstod att
hon blivit kär i sin nuvarande fästman och sambo, så börjar hennes
tårar rinna.
SNABBA RYCK
Den speciella historien med en lång
vänskap, gjorde att det här unga
paret inte behövde särskilt lång
tid på sig för att lära känna varandra innan de slog sina påsar ihop.
Maria själv säger att det var en både
fantastisk men också självklar kärleksförklaring för henne, när Viktor

första gången visade bokningen av
hustomten på Källeliden.
Det svåraste med husbygget,
tycker hon, var när de skulle ta
beslut om saker som kändes helt
abstrakta som ”Vilket golv vill ni
ha?”, ”Vilka trösklar?”.
– Till slut kom vi på tricket, och
det var att göra tänkandet rum för
rum och inte försöka oss på att lösa
allt på en gång, säger Maria och påpekar det pyssliga i att vara gravid
i sjunde månaden, hormonell och
försöka skilja på vad som är stora
frågor och inte.

hockey vet vad det betyder i tid och
engagemang som går åt i familjen…
Hon tror själv att den här kombinationen av att härdas av storebröder
och däremellan behöva klara sig
själv lite mer utanför familjen, är
det som gett henne grunden till sin
påtagliga företagsamhet.
– Ja, jag fattar inte att det är
någonting som ”någon annan” ska
göra; det jag tänker att jag skulle
vilja, det tar jag tag i.
Så är hon också idag både egenföretagare, smyckesdesigner, bloggerska, partner och mamma.

MELLANBARNETS STYRKA
Själv växte Maria upp som syster
mellan två hockeyspelande bröder.
– Jag ska absolut inte klaga på
supporten från mina föräldrar när
det gäller mitt handbollsspelande,
men alla som varit i närheten av is-

NÄRHETEN
Idag driver Maria sitt PT-företag på
halvfart, för om några månader ska
förstfödde Aston få ett litet syskon.
Utöver den egna lilla, familjen har
paret farföräldrar och syskon alldeles
inom promenadavstånd, på andra
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sidan Sörgårdsskolan. På frågan om
det inte blir lite för nära och tätt i
den lilla småstaden för en storstadstjej från Göteborg, skrattar Maria
och levererar ytterligare en av sina
många kärleksförklaringar till det
lilla livet:
– Jag är så himla förtjust i min
svärfamilj! Faktum är att när vi var
utomlands senast så var det jag som
sa till Viktor att jag längtade hem
till Rigmor och Lasse… Hon skrattar
när hon visar hur hennes make
skakat på huvudet över tokigheterna.
ENTREPRENÖREN OCH FAMILJEN
Lite roligt är det för hur mycket
Maria än älskar sin nya familj, så
finns det en kanske lite otippad
kulturskillnad dem emellan. Maria
börjar fnissa när hon ska berätta
vilken det är, för det är så oväntat
just i den familjen.
– Mm, säger hon, för om jag säger
att jag har en idé om någonting, så
får jag ibland höra den här gamla
klassikern ”Det kommer aldrig att
gå!”. Ja, och nu skrattar hon, för
det som är så roligt är att den här

familjen var med och grundade ett
av de mest framgångsrika företagen i hela den här fullkomligt
sprudlande företagskommunen!
– Det är nog typiskt för den här
regionen, man fattar inte hur bra
man är och hur ovanligt entreprenöriella vi är just här, säger Maria.
RAK OCH GENERÖS
Den här unga kvinnan är så påtagligt orädd för att säga precis vad
hon menar och tycker.
– Jag tror att det är för att jag
vuxit upp mest bland killar. Och i
en familj där vi alltid tyckt väldigt
mycket om både varandra men
också om det ena och det andra. För
en del är det svårt att skilja på sak
och person, men det har jag övats i
hela mitt liv!
Men det måste utgå från respekten till andra människor; en slags
människokärlek, säger Maria. Till
exempel blir hon illa berörd när
människor tycker ”synd om” andra
människor i ens omgivning som
man upplever inte har samma förmågor som en själv.
– Killen eller tjejen i rullstolen du
ser, kanske har ett mycket bättre liv
än både du och jag!

ATT KUNNA GÖRA SKILLNAD
Det är svårt att lämna Maria; en
kort stund blir gärna en lång. Det
blir så när två inflyttade möts över
alla fantastiska upplevelser som
den lilla staden ger, i synnerhet för
en barnfamilj.
– Det kommer nog inte att dröja
länge innan jag får hålla i en handboll heller, säger hon med ett längtansfullt leende. Maria spelade nämligen under många år handboll på
elitnivå och det var med stor sorg
och saknad som en knäskada till
slut satte punkt för den karriären.
Men i småstaden behöver vi våra
engagerade idrottsföräldrar och det
vet Maria. Nu handlar det bara om
tiden, transportsträckan, fram till
att blivande storebror Aston blivit
stor nog att få tag om en boll.
– Ja, säger Maria när hon vinkar
adjö i dörren till hennes och Viktors
fantastiska hem och lejonkula. Och
vem vet, jag kanske engagerar mig
politiskt också; det kanske inte är
lika läskigt här som i storstaden.
Och här kan man ju verkligen göra
skillnad!

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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#mittvaggeryd

Under sommaren anordnade kommunen en fototävling för att få fler att sprida bilden av
vår kommun i sociala medier. Bilderna laddades upp på kommunens facebooksida eller
taggades med #mittvaggeryd på Instagram. Här är några av de ca 200 bidragen som
kom in. Fortsätt gärna tagga dina bilder från vår kommun med #mittvaggeryd!

Foto: @markbergstrom1

Foto: @jonathantroff

2:a pris – Foto: @vivecaaberg

Foto: @vivecaaberg

Foto: @lenabertil

Foto: @gollobracing

Foto: @mattaxel

Foto: @hamstermalin

Foto: Madelene Elg

Vinnarbilden – Foto: Samuel Sandahl

Foto: @mariawiss
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Foto: Matilda Claesson

Foto: @josefininthesky

Foto: @loliz81

Foto: @lenabertil

Foto: @skylark63

Foto: @markbergstrom1

Foto: Marlene Tandrup

Foto: @misterlinden

Foto: @bokinge

3:e pris – Foto: @charlottastankar

Foto: Jenny Larsen

Foto: @pexxon

Foto: @maritanyman

Foto: @zpeedzone

Foto: Lena Gustafsson

Foto: @gardenofida

Foto: @markbergstrom1

Foto: @gardenofida

Foto: @hamstermalin

@mariawiss
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Foto: @orreandreas

Foto: @emmalillyandersson

Foto: @hagshultarn

För åtta år sen, strax innan valet, lyssnade Jan-Erik Aronsson på en TV-debatt.
Det var då han bestämde sig för att gå med i Moderaterna och börja engagera
sig som fritidspolitiker. Men på senare år har mycket tid även ägnats åt en
”skitsak” som någon kallade det; VA-projektet i Åker.
Text & foto: Simon Hjälmarö

J

ag har alltid varit intresserad av politik och
samhället. Det som ligger nära människan brinner
jag för, därför har jag engagerat mig i de mjukare
men svåra frågorna som socialnämnden har hand om.
Men jag började som ersättare i miljö- och byggnämnden
och har även suttit i kommunfullmäktige i två år,
säger Jan-Erik.
Han medger att det är stor skillnad på politik på
riksplanet jämfört med lokalpolitiken:
– Vi har haft ett mycket bra samarbete mellan partierna i socialnämnden. Det är ytterst sällan som vi har
voterat i frågor.
– Som jag ser det är det en nämnd där man så långt
som möjligt måste stå enig. Det får inte bli för mycket
partipolitik utan man får se till det som är bäst här. Det
är komplexa frågor som kräver balansgång, det är en
stor utmaning. Vi ser att det blir ju lite andra lösningar
på lokal nivå än vad som beslutas på regeringsnivå.
ENGAGEMANG FÖR SIN BYGDS BÄSTA
Jan-Eriks engagemang för att göra skillnad genom
politiken finns på samma sätt för byn Åker utanför
Skillingaryd, där han bor sedan tolv år. Men då mer
på ett personligt plan som invånare i byn.
Det var för fyra år sedan som länsstyrelsen och miljöoch byggnämnden fick ögonen på avloppen i Åker. En
ledning från en trekammarbrunn till filtrationen som
krossades och blev startskottet för ett omfattande
vatten- och avloppsprojekt. Det var precis i samma veva
som länsstyrelsen började inventera hur avloppen såg
ut. Alla anläggningar utom en blev underkända i Åker.
– Den filtrationen vi hade här i vår gemensamma
vattenförening var 50 år gammal och vi visste egentligen inte hur vi skulle kunna ersätta den, den hade
gjort sitt. Så det kom i rätt tid, säger Jan-Erik.
Som den ödmjuka men trygga ledargestalt Jan-Erik
ger intryck av att vara tog han initiativ till en storsamling i byn för att diskutera frågan och starta en
samhällsförening.
– Vi kände att det kommer bli så stort så vi måste ha
ett forum. Vi måste vara enade och kunna få ut information och då var det viktigt att alla blev delaktiga.
– Egentligen vet jag inte varför det blev jag som drog
i det. Kanske var det för att jag hade lite förhandsinformation om VA-frågorna genom att jag är engagerad
politiskt, men det kunde nog lika gärna varit någon
annan, säger Jan-Erik.
SAMARBETE MED VA-ENHETEN
Björn Svensson på VA-enheten tog sedan kontakt med
Jan-Erik och en mindre grupp träffades för att spåna
kring vad som skulle kunna hända framöver om fastigheterna i Åker skulle anslutas till ett kommunalt vattenoch avloppsystem. Det var början på en väldigt bra
16
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dialog med VA-enheten på tekniska kontoret med Björn och
Uno Jonsson på reningsverket
i spetsen.
Samhällsföreningen började
ha möten varje kvartal och
försöka bena ut vad tekniska
kontoret ville och ge sina synpunkter på det.
– Det är klart att det har
väckt många frågor under
tiden och en del har känt osäkerhet inför projektet.
Den stora stötestenen har varit finansieringen. Vi blev
tvungna att satsa en rätt stor summa själva på våra
fastigheter. Men samtidigt höjer ju den investering
fastighetens värde, säger Jan-Erik.
De drivna Åker-borna gjorde en gemensam upphandling av entreprenaderna för att få ner kostnaden på det
som de var tvungna att stå för själva. Det diskuterades
även ledningssträckningar och välvilliga fastighetsägare lät ledningarna gå genom tomterna, vilket underlättade processen när man slapp gå via Trafikverket
som sköter vägen genom byn. Det beslutades också om
att samtidigt lägga ner fiber för bredband när grävarbetet ändå gjordes.
– En vecka i somras när grävningen drog igång och
jag själv jobbade eftermiddagar så var jag med själv
och grävde på förmiddagarna. På den veckan anslöt vi
fem fastigheter. Nu ska vid dra igång med fastigheterna
på andra sidan vägen, säger Jan-Erik och fortsätter:
– I och med att jag varit med från början så känner
jag ansvar för att det ska fungera. Det är klart det
känns skönt när man får en klapp på axeln och får
uppskattning för sitt engagemang.
ETT LÅNGT OCH LÄRORIKT PROJEKT
VA-projektet i Åker har tagit lång tid – fyra år – grävningarna skulle kommit igång 2013, men det dröjde av
olika anledningar.
– Det var egentligen väldigt bra för då har alla kunnat
bli överens om att det här blir bra. Jag är i grund och
botten en människa som vill ha saker gjorda, helst så
fort som möjlig, men min lärdom från det här projektet
är att det ibland är bra att backa några steg och få med
sig alla.
– Man har ingenting för att höja rösten och bli frustrerad för det hjälper inte. Dialog och diskussion för
att komma fram till en lösning är det bästa. Sen går det
aldrig att få alla 100 procent nöjda, avslutan Jan-Erik.
Det är väl precis som i politiken tänker jag. Det
kanske är just sådana som Jan-Erik, med förmåga att
lyssna och föra dialog och som vågar ta i gå och lite
före, som krävs för att få med många att göra saker
tillsammans för att där är bäst just här – för vår bygd.

Med engagemang för
samhälle och människa
VA-PROJEKTET I ÅKER
Inledningsvis fanns en relativt ny lagstiftning i form av
Vattentjänstlagen (2006:412) att förhålla sig till. Det var länsstyrelsens föreläggande, den 16 mars 2011, som på allvar
drog igång projekteringen av VA-anläggningen i Åker.
2014 inleddes arbetet med att bygga anläggningarna och dra
1200 meter ledning. Den tekniska lösningen som valdes är ett
så kallat LTA-system med en pumpstation för varje fastighet.
Den 11 september 2014 slutbesiktigades och godkändes
kommunens nya vatten- och avloppsreningsverk i Åker. Arbetet
med att koppla in de 20-talet fastigheterna (inklusive skolan)
har sedan gjorts succesivt. Idag återstår lite finjusteringar och
att koppla in kyrkan i Åker.
Kommunens kostnad för projektet kommer uppgå till knappt
7 miljoner kronor.

HÄR: OKTOBER 2014 17

DEN SJUNGANDE

Foto: Ida Toftgård
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ELDSJÄLEN
För vissa människor är det helt normalt att bara vilja göra saker
för och med andra. För en del av dessa är det dessutom fullkomligt
självklart att inte bara sitta och tänka på vad man skulle vilja göra
med och för andra, utan något man i samma stund bara gör. Och för
dessa människor är det liksom inget konstigt att man som nybliven
och föräldraledig småbarnsmamma, som Anna-Maria Toftgård då
var, ringer till Svenska Kyrkan och säger:
– Ni råkar möjligtvis inte ha något för mig att göra, någon kör som
behöver startas eller så?
Text: Cathrine Palmcrantz

I

vår kommun är det väldigt ofta de här entreprenöriella kulturarbetarna har samma efternamn som
Anna-Maria, men hon är faktiskt ”bara” ingift i
den engagerade familjen Toftgård i Tofteryd, som väl
får sägas vara bland de mest samhällsengagerade vår
lilla stad har.
– Ja, kaka kanske söker maka i alla fall, säger hon
och skrattar. För Anna-Maria är både en ovanligt energisk människa, men samtidigt också så väldigt typisk
för de brinnande Eldsjälar som i Sverige bär upp både
idrott och kultur med sitt ideella engagemang.
– Bara här i kyrkan där jag arbetar har vi en hel
hoper sådana, säger hon och berättar om Madde som
bedriver verksamheten för de riktigt små barnen. Jämför jag mitt körarbete med vuxna, med det hon gör, så
brinner nog hon ännu mer än jag!
ÄNNU MERA TYPISKT
Den här eldsjälen som berättar sin historia idag, är
väldigt typisk för en ny tid. En tid då man dels har
de egenproducerade barnen men också ofta några till
som följde med kärleken på köpet, skulle man kunna
säga. Vi pratar om den moderna familjebilden och vad
den innebär i ännu fler logistiska överkurser för att ge
barnen en meningsfull fritid.
– Det blir mycket körande, konstaterar Anna-Maria
utifrån att hon och hennes familj valt ett mer lantligt
boende ute i Tofteryd. Men faktum är att jag hör samma
sak från människor som bor inne i Skillingaryd och
tycker att det är omständligt att köra barnen till Fenix
2 i Vaggeryd, om de skall ha någon fritidsaktivitet på
Kulturskolan där till exempel.

NÄRHETEN I ETT BUSSKORT
– Men hur skulle det se ut om vi skulle behöva bygga
ett ”eget” upplevelsehus här med, ett Fenix 3 då eller?
Nej, då tror jag mer på att vi står för att Fenix 2 är vårt
hus, vårt gemensamma, som vi alla har att använda
och bli glada i och av. Då kanske det vore en bättre idé
om alla barn i kommunen utrustades med ett busskort
istället.
Faktum är att diskussioner pågår över hela vår region
om just den frågan. Om allt går som det ska, så kan
våra barn åka kommunalt fram och tillbaka mellan
våra byar och centrum, för omkring 100-lappen per
månad, förhoppningsvis redan vid årsskiftet.
ANNA-MARIAS KÖR
Det största hindret för att våga prova på att sjunga –
eller gå med i en förening över huvud taget – är nog att
man är rädd för att binda upp sig, säger Anna-Maria.
Det lilla problemet har hon kommit runt genom att
starta sin kör i olika ”projekt” som hon kallar det.
– Det kan vara tematiskt som ”Påskkör” eller
”Adventskör”. Det första projektet som jag gjorde tillsammans med Svenska Kyrkan då den där gången när
jag var föräldraledig, var ”Gospel”. Jag hoppades att det
skulle vara några som nappade, åtminstone; det kom
hundra människor! skrattar Anna-Maria och ser nästan
fortfarande förvånad ut, trots att det nu gått många år
och fler projekt avlöst.
Och med samma framgång, ska tilläggas:
–Mm, vi har haft Sonja Aldén, Gladys del Pilar, Frank
Ådahl med några av Sveriges bästa och mesta gospelkörledare och – pianist Anki och Magnus Spångberg.
Och det som kommer nu, säger hon och lyser upp, är
ett samarbete med ”Triple ´n touch”.
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TILLSAMMANS MED SYDAFRIKA OCH NAMIBIA
– Det är ett projekt tillsammans med dem och en
svensk finansman som vill göra gott med sina pengar,
och därför startat ”Star for Life”, för att motivera och
inspirera ungdomar till bättre liv och en ökad framtidstro. I Sydafrika och Namibia används programmet för att
också sprida information kring förebyggande av AIDS.
– Det handlar om att hjälpa unga människor att fokusera på sin utbildning och ta hand om sin hälsa helt
enkelt, sammanfattar hon projektet som hon här hemma
kommer att göra tillsammans med vår kommunala kulturskola. Det är riktigt roligt! säger Anna-Maria.
TILLSAMMANS I SMÅSTADEN
För sången, samhörigheten med andra människor och
den glädje upplevelsen av att få göra ljud tillsammans
ger, den är universell och innebär samma fantastiska
möjlighet även för oss här hemma. Desto viktigare att
vi redan som får barn får möta möjligheten att mötas
i skaparglädje tillsammans med andra, för att bli så
starka och lyckliga vuxna som möjligt.
– I det lilla samhället har vi större möjligheter än i
storstaden, att jobba tillsammans över verksamheter
och gränser. Vi har nära till varandra och känner
oftast till vilka som gör vad och kan därför lätt bygga
genom naturliga nätverk och väldigt ofta bara genom
att gå till mataffären en lördag förmiddag. Det är en av
styrkorna vi har att använda oss av ännu mera, säger
Anna-Maria.

Körerna som var med i körprojektet med Sonja Aldén. Foto: Erwin Lever.
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FÖR ALLA ELLER FÖR VISSA
Anna-Maria berättar att det är en utmaning att få in
kulturen i vardagen i samma grad som man gör oftare
längre norrut i vårt land. Där är den – och idrotten –
ett mer synligt kitt i sina småstadskommuner. Här har
vi mer jobb att fokusera på:
– Vi är lite arbetsmässigt strävsamma här, och man
tycker ofta att den här biten av livet hör till extra löken
på laxen, något inte helt nödvändigt. Men då tänker
man inte på vilken investering i framtiden det egentligen
är, säger Anna-Maria; att det är något alla människobarn behöver, vare sig vi har det med oss hemifrån eller
inte.
– Och det handlar lika mycket om att lära sig fungera
tillsammans med andra, att tidigt utveckla en självkänsla som inte står och faller med att få ”allt ljus på
mig!” – både fotbollen och körsången en säkert en stor
förklaring till varför Sverige är känt över världen för
att vara ett solidariskt land med stor empatisk förmåga
hos befolkningen.
MITT I LIVET
Vi hinner inte prata mer nu, Anna-Maria ska iväg och
köra ett barn. Till en fiollektion, faktiskt. Så där springer
hon iväg, den personifierade och för småstaden så livsviktiga eldsjälen – hon som befolkar vår landsbygd,
fostrar nya blivande vuxna med tillgång till sin skapande
glädje, lyfter såväl byaförening som åtskilliga av oss andra
här i samhället, till nya och oanade musikaliska höjder…

Vad gjorde vi utan dem och hur ser vi till att de orkar?
Det är vad vi som jobbar med samhällsbygget har att
klura på. Under den korta pratstund vår körentusiast
stannade upp, hann hon nämna både avlastning för föreningsliv och de stora möjligheterna i vårt fantastiska
Fenix 2.
– Tänk att få tillgång till musikstudion där…
Jag berättar om den kommande Kulturhelgen där,
helgen 25-26 oktober; att där samlas vi nu, alla vi som
brinner för att göra något på vår fritid, för att visa i
synnerhet våra ungdomar hur roligt det är att hitta
sina uttryck, men också för att öppna upp dörrarna till
det fantastiska huset.
DET ÄR DÅ DET HÄNDER
Och då – då inträffar precis just det där som är så unikt
för oss i den lilla staden, för då säger Anna-Maria, körledare och småbarnsmamma, ständigt i rörelse och med
tusen järn i elden:
– Vad säger du? Jamen, då kommer vi med – skriv
upp oss i kören! Det blir jätteroligt.
Som sagt…vad gjorde vi utan sådana som dig, AnnaMaria? Vare sig vi pratar idrottsförening, kyrkokören
eller det ständiga entreprenöriella problemlösandet:
utan er eldsjälar skulle hjulen faktiskt inte snurra i
Vaggeryds kommun.
Det är ni som gör skillnad.

Anna-Maria och barnkörerna i Skillingaryds kyrka under inspelning av CD medbarnkörsånger skrivna av Anna-Maria. Foto: Ida Toftgård.
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Det var en
gång en
Vaggerydsmodell…
Så börjar ju bra sagor och i regel så slutar de bra också, men när det gäller den
om Vaggerydsmodellen så är det faktiskt så, att den pågår ännu. För runt om
i Sverige tas nya initiativ som utgår från det arbete vi gjorde här hos oss redan
i början på det här århundradet. Vi vill säga det, för vi är stolta över det. Och
kanske också att vi behöver påminna oss själva om det.
För anledningen till att så många prövar samma idéer som våra, är alla nya
förutsättningar, behov och krav som den lilla staden har och möter idag. Och
där är vår kommun med.
Text: Cathrine Palmcrantz
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I

korta ord handlar vår omtalade
modell om att hela tiden se efter.
Man ska se efter vilken typ av
kunskap som arbetsgivare söker,
och man ska se efter vilken typ av
kunskap våra arbetssökande har.
Och i största möjliga mån därefter
ska vi försöka komplettera och utrusta våra arbetssökande med den
kunskap våra företag behöver.
VARFÖR DÅ?
För att vi är en liten kommun som
behöver vara rädda om våra invånare,
ta hand om dem och se till att de
inte försvinner till storstaden. För
att vi är en liten kommun som behöver
vara rädda om våra företag och
se till att inte heller de försvinner.
För att vi är en liten kommun som
behöver vara rädda om våra utbildningsprogram och stötta där de inte
räcker till, istället för att lägga ner.

VÅR UNIKA SJÄL
Det speciella med vår region och
kanske i synnerhet med vår kommun,
är vår urstarka entreprenörsanda
och vilja att lösa de problem som
vi får i händerna. En riktigt unik
produkt, har det visat sig, inte
minst bland möbeldesigners och
arkitekter. Den här företagsamheten ger oss i samma stund helt
unika ”skolsalar”; dvs våra näringsidkare och deras verksamheter.
Genom att stötta den arbetssökande
ekonomiskt under upplärningstiden,
delar samhället och företaget på den
investeringen det är i en människa.

utveckling som en investering, inte
en kostnad. Oavsett var det ekonomiska utfallet än syns i slutänden,
så är en människa som man satsar
på och tror på, en vinst i sig.
Det är så vi ser på människor, och
kunskap, här i vår kommun. När
nya tider och prövningar kommer,
samtidigt som statens kaka hela
tiden ska krympa, är det viktigt att
vi kommer ihåg det här.
Här, i vår kommun, en plats där
vi får – och ska – göra skillnad.

SÅG NI? INVESTERINGEN.
För precis just det synsättet är det
avgörande skälet till att vår modell
är så väl fungerande, så pass att
andra tar efter – den handlar om
att se på människor och deras
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Dörren är öppen
En eldsjäl kan väldigt ofta vara en anhörig. En
som tar så mycket hand om nära och kära, att det
egna måendet, orken och behovet av stöd får
komma i andra hand.
– Ja, säger Anita Jonsson, en av kommunens två
så kallade anhörigkonsulenter, det kanske låter
konstigt men det är oftast det svåraste i vårt uppdrag: att få en make, maka, son eller dotter, att
sträcka upp handen och ta emot det stöd som
faktiskt finns.
Text & foto: Cathrine Palmcrantz

R

unt 1,3 miljoner är vi, alla
vi som vårdar eller hjälper
en närstående, i Sverige
idag. Allt enligt Socialstyrelsen som
gjorde kartläggningen. Sedan 2009
är det något en kommun som organisation måste bygga upp ett stöd
omkring. Och det har vi gjort, här
i Vaggeryds kommun. Idag finns
Camilla på Navet på Furugården i
Vaggeryd, och Anita på Jupiter i
Skillingaryd.
UNGDOMSGÅRDEN FAST
FÖR ÄLDRE
Hit är man välkommen dels som
äldre, bara, för att mötas och umgås
över de aktiviteter som huset bjuder.
Det är aktiviteter för både kropp
och själ, som Anita uttrycker det,
såväl gymnastik som hjärngympa.
– Jag brukar säga att det är som
en ungdomsgård dit man kan komma
och antingen göra saker tillsammans
eller bara hänga lite i närheten av
andra för att bryta en isolering. Vi
har haft allt från sång och underhållning till att Leif kommer och
visar hur man ”mekar” med sin
rollator, skrattar Anita.
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ÄNDRA TANKESÄTT
Men sedan ägnar man sig alltså
speciellt åt anhöriga. Och det svåra
med just det uppdraget är att anhöriga väldigt många gånger har
svårt att ”ta sig tiden” till att hämta
det egna stödet. Man är orolig för
hur den där hemma har det medan
man är borta. Men väldigt ofta kan
det också handla om att man vant
sig vid ett slags självuppoffrande
perspektiv, ett som dessvärre ger
både uppgivenhet och ensamhet.
– Det är bland det svåraste man
kan ge sig på, bekräftar Anita, att
försöka byta tankesätt och förstå
att det faktiskt kan vara kärlek och
omsorg mot sin anhörige, att ta sig
tid att hämta egen kraft och ta mer
ansvar för sin egen situation.
MEN HUR GÖR MAN DÅ?
Man behöver inte ansöka om att få
komma till Jupiter vare sig som
äldre- eller anhörigvårdare. Anita
tar med mig hela ”resan” man gör
när man första gången kommer
hit: här är dörren in, ca 30 meter
från Jonssons Konditori vid torget
i Skillingaryd. Och här är rummet

där vi brukar sitta och fika och prata
tillsammans, och här är köket där
vi brygger kaffet men ibland också
sitter när vi är fler. Och här är
skåpet med all tänkbar bra information och inspiration som vi samlat
för att göra det lättare att finnas för
och hos en människa som åldrats
eller drabbats av nedsatta funktioner.
MÄNNISKOR OCH MÖTEN =
ENERGI
Tills vi kommit dithän att vi har en
central för att samla och stötta ideella krafter så pass att vi har frivilliga att be om hjälp, så är det ändå
lite så Anita och Camilla jobbar.
– Ja, vi har ett nära samarbete
med Röda Korset och det är roligt
för alla om det kommer ”nya”
ansikten ibland och till exempel
hjälper till med bingoutrop och
promenader. Människor mår bra av
möten helt enkelt, säger Anita. Och
avslutar:
– Tricket är att få alla älskande
anhöriga att se till sitt eget mående
också. Jag hoppas att den här
artikeln kan bidra till att fler törs
tänka så.
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IT-teknikern
alldeles intill dig
Visst har jag många företagskunder och visst skulle jag
kunna kalla mig IT-konsult. Kunderna använder dock inte
mitt företagsnamn. De ringer ”Fred”. Och jag tänker inte
heller på mig själv som någon i IT-branschen.
Fred Edqvist | Freds IT
Foto: Anna Sköld

J

ag har valt att finnas i butikslokal, ha fasta öppettider och vara tillgänglig på ett lite ovanligt sätt för oss i IT-branschen. Jag ser mig
som en del av centrum. Jag har inte en butik man går och shoppar i,
men jag har det som behövs för att tekniken ska fungera. Och det är så jag
vill jobba – enkelt, nära och snabbt. För teknik är kul när man inte märker
av den.
Men eftersom en toner alltid tar slut när man har som mest bråttom, så
hjälper det inte att internet kan leverera på 24 timmar. Då hjälper bara att
vi finns HÄR, i butiken eller i kvarteret.
Jag har mina kunder här och är alltid i närheten.
Jag tror att IT kan vara ett sätt för yngre och äldre människor att mötas.
När farmor får en läsplatta kanske barnbarnet hjälper till med vardagspysslet, visar enkla funktioner och hittar inställningar som kanske har
blivit lite tokiga. Läsplattan är lättare att ta till sig än datorn och får fler
och fler att övervinna sin teknikoro. Men när bredbandet och tekniken gör
sig påmind, då är det oftast problem och då ska det vara lätt att få hjälp.
När man ringer supportfunktionen för Vaggeryds Energis nätverk är
det jag som svarar.
Jag vill ännu mer bli en butik för alla åldrar. I butiken träffas ofta yngre
förmågor, som Emanuel och Thais. Jag erbjuder gärna praktikplats och
ibland extrajobb. Jag vill erbjuda en arbetsplats för yngre teknikintresserade
och en mötesplats för alla.
En ”våga fråga butik”.
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VYKORT FRÅN SMÅSTADEN
Föreläsaren och grundaren av Good News Magazine, Daniel Mendoza, i samtal efter sin
föreläsning under invigningen av miljöhörnan på biblioteket i Skillingaryd den 1 oktober.
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