HÄR:
PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

VAGGERYDS KOMMUN

2014

BESÖKSGUIDE 2014
SE & GÖRA | BERÄTTELSER FRÅN VÅR LILLA STAD
ETT SPA I SANN HOOKS-ANDA | ATT LEKA OWE

Inledaren

Vi har bestämt oss
I vår lilla stad har vi bestämt oss. Det är ganska
ovanligt i små städer, men vi har gjort det. Vi har
bestämt oss för att vända på alla kuttingar och fördomar som finns, för bakom dem – på andra sidan
– finns nämligen fördelarna. Fördelarna med att
bo, leva och verka i just den lilla staden.
Invånare, näringsliv, föreningsliv, politiker och
medarbetare – tillsammans har vi i vår vision
formulerat vilken kommun vi vill att Vaggeryd ska
vara i framtiden, och tillsammans ska vi nu se till
att vi kommer dit.
Mycket på grund av det engagerar vi handlare
oss idag. Men det är inte bara vi.
Vi ser även andra modiga, driftiga företagare
som engagerar sig, i såväl vilken skola vi behöver
här i vår kommun i framtiden, likväl som hur vi
ska utveckla våra småstadscentrum så att de blir ett
enat och starkt Vi. Inte mot varandra, utan tillsammans, mot sådant vi inte har, och inte ska vara.
Och för att nå målet behöver vi egentligen bara
göra det absolut enklaste som finns: Det vi redan
gör. Fast berätta om det.

Vi ska berätta om varför vi är en tv-handlare och
ingenting annat. Vi ska berätta om varför passionen gäller just bröd, eller blommor, eller kläder
eller skor – och vi ska berätta om varför vi vill vara
just här och ingen annanstans.
I det här numret berättar några av alla våra
engagerade entreprenörer om sina verksamheter.
En del var med i Näringslivsrådets LEADERprojekt, Handelsplats Göra Skillnad, som drevs
tillsammans med kommunen under 2013-14.
Andra är helt vanliga människor med idéer som de
brinner för. Gemensamt har de att du hittar dem
vare sig på A6 eller vid något köpcentrum någon
annanstans; bara här.
I vår lilla stad.
Jonas Hugosson
Eva Jonsson
Ica Supermarket
Önska
Vaggeryd		 Skillingaryd
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”Vår lilla stad” är ett resultat av
ett handelsutvecklingsprojekt och
argumentar för den lilla stadens
utbud. Vi berättar om hur handlarna
gör skillnad för oss alla som bor,
arbetar och besöker Vår lilla stad.
OMSLAGSBILD
Mattias Bokinge, Bokinge Bild
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Att leka Owe

– EN BERÄTTELSE OM DET KÄRLEKSFULLA KÖKET

”Äntligen!” var det många vaggerydsbor som spontant utbrast inför nyheten om
att en kvalitetsrestaurang skulle öppna i vår lilla stad någon gång i början av
förra hösten.
– Jo, fast hade någon då sagt hur bra det skulle gå, hade jag aldrig trott dem,
säger Owe Gräsman, som tillsammans med frun Anne är ägande krögare till Spis.
Text: Cathrine Palmcrantz
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aret möttes på Hooks Herrgård i slutet av 70-talet.
– Jag var arton år och
stället kryllade av snygga tjejer,
säger Owe på omisskännelig
gotländska, och ler när han ser på
sin fru och fortsätter: men sötast av
alla var lilla Anne här!
”Lilla Anne” tittar generat ner
i bordet, men maken låter sig inte
bekommas:
– I den åldern tänkte man att ”det
håller väl ett par månader”. Men vi
är uppe i 36 år nu, konstaterar han
och ser fruktansvärt mallig ut.
Att döma av det nu rodnande
leendet även i fruns ansikte, fortfarande så blygt vänt mot bordsskivan,
så är det en känsla hon till fullo delar
med sin man.
LIVSNJUTARE
Att prata med paret Gräsman är att
få en intensiv lektion i begreppet
Livsnjutare. Det handlar om passionen
till varandra, till maten, gästerna
och – inte minst – den till råvarorna.
– Ja, det där begreppet ”från
grunden”, det vet man inte vad det
är förrän man sett Owe i köket,
säger Anne.
Det handlar om en krog med
egenproducerad mat, helt utan halvfabrikat. Buljongen är egenkokt,
potatisarna skalas för hand, majonnäsen vispas ihop på egen gräddfil…
men, vänta nu?
– Nä, det sista var faktiskt skoj,
skrattar Owe, men annars är allt
sant. Till och med de där små kakorna
som ligger på fatet framför dig är
bakade här, i vårt kök, på riktigt
smör. Tack vare att Anne är duktig
på bakverk och efterrätter, får vi till
en meny med helt egentillverkat,
berättar Owe.
ERFAREN ANSTÄLLD
Många fina och namnkunniga krogar
finns med när Owe berättar om sin
resa fram till Vaggeryd och den
egna konceptkrogen. Och många är
de kockar och kökschefer som han
arbetat under. Vi pratar lite om den
speciella karaktär som kockar ofta
utgör, med hetsigt humör och helahanden-styr.
Anne bara ler när vi pratar.
– Det är så långt från Owe som
man kan komma, säger hon. Och
jag tror att på en sådan här liten
restaurang så är det den trivsel
han skapar som når ända fram till

gästerna och deras upplevelse av
måltiden. Man känner värmen och
omsorgen både i det man får på
tallriken men också den som strålar
ut från köket.
– Tycker man om mat på riktigt,
så tycker man om andra människor
som också gör det, helt enkelt.
HANDPLOCKAD PERSONAL
Den där noggrannheten som verkar
genomsyra precis allting som paret
Gräsman presenterar, den var med
även när man bestämde sig för att
anställa personal till sin lilla krog.
Och där har man haft tur, säger de,
eftersom högtrycket som kom direkt
från start sammanföll med att två
väldigt duktiga människor – Emma
och Caroline – dök upp precis när de
behövdes.
– Ja, vi stod i valet och kvalet
om vi skulle våga utgå från att vi
skulle lyckas och bemanna utifrån
det, eller välja den lite mer gammeldags vidskepliga ”utmana inte ödet,
vänta”. Idag vet vi hur rätt det var
att våga, vi hade aldrig klarat oss
utan dem!
– Och herr Tom Rossler hade
jag faktiskt haft mina ögon på en
längre tid, säger Owe och berättar
stolt om den skyddsling han haft
som elev i andra kök, och vilken tillgång han nu är som hans självklara
högerhand och kockbiträde, i det
egna på Spis.

GRUNDEN ÄR ALLT
Så den här maten som allt oftare
nu sägs vara ”gjord från grunden”
– hur vet man att den verkligen är
det då? Vad är det vi som gäster ska
vara uppmärksamma på?
Vi går ut i köket för att titta närmare på hans kockmässiga verktygslåda. Jag får inte ta någon bild
på den, men en blygsammare
”hemlighylla” får man leta efter.
Det finns absolut ingenting mixat,
färdigt, eller redan blandat i det
lilla stället alldeles intill de rostfria
arbetsbänkarna. Det är socker, det
är olivolja, vinäger. Typ.
– Ja, säger Owe, så är det i köket
där man gör allt själv; ju mindre
konstigheter där, desto mer äkta
upplevelse på tallriken.
SKALADE SKALDJUR
För en gammal skaldjursälskare
förefaller det helt obegripligt, men i
frysrummen en trappa ner visas de
verkliga ledtrådarna upp. Med ivriga
händer river Owe upp tejpen till den
bruna fryslådan och omsorgsfullt
inpackat i snygga rader ser jag
– skal! Inte med något smaskigt
innanmäte, utan bara hela skal från
stora, fina, röda, till synes nykokta
humrar.
– Ja? Hur skulle jag annars
kunna göra min egen fiskfond?
frågar han mig med de där höjda
ögonbrynen, precis som ungarna
brukar ha när de tycker att jag inte
är helt tillräknelig.
HÄR: BESÖKSGUIDE 2014
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Nä. Precis. Det förstås. (Note to
self: köp aldrig mer en buljongtärning utan att skämmas!)
OWE I SKOLAN
En skola kontaktade Owe, man ville
reda ut varför eleverna inte tyckte
om skolmaten, när man själva tyckte
att man gjort allt man kunnat för att
den skulle vara bra. Det var nu inte
så konstigt, berättar Owe, eftersom
man så fullkomligt missförstått vad
det här med ”från grunden” egentligen betyder. Det var så mycket halvfabrikat – och därmed också pengar
– som gick åt, och hela tiden med
gnälliga och småhungriga elever
som resultat.
FÖRÄLDRAGLÄDJE
En historia som slutar med föräldrar
som kastade sig runt halsen och
tackade för att de fått vad de upplevde som ”nya” ungar, hem från
skolan. Men vad hände; fick han
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fördubblad budget, anställde han
gamla lyxkockar?
– Det var inget konstigt jag gjorde.
Jag bara tog bort missförstånden
om vad som var vad och lärde upp
alla inblandade i hur man kunde
göra istället.
– Inget mer? undrar jag misstänksamt.
Owe tittar på Anne, och Anne
tittar tillbaka med ännu ett sådant
där stolt leende och man förstår att
nu pågår en tyst förhandling. Paret
tycker nämligen uttryckligen illa
om att förhäva sig själva, som de
säger: att skryta. Men till slut
bestämmer han sig.
BARNSLIG GLÄDJE
Hans ögon är verkligen väldigt blå,
det ser man när han tittar rakt på
en och för en gångs skull utan att
skratta, som för att visa allvaret i
det finaste beröm han någonsin fått.
– Jag brukade gå runt bland

eleverna och fråga hur de tyckte
maten smakade och om de hade
några frågor om rätten de fått.
– Det visade sig att bara det – i sig
– att jag intresserade mig för deras
upplevelse gjorde att de började tänka
och reflektera över mat som de inte
gjort tidigare.
En dag berättar en mamma att
den nya favoritleken hemma hos
dem, var att myndigt gå runt matbordet och visa sitt engagemang,
”hur smakade det här då?” och så.
– Och vet du, den här leken hade
ett namn, säger han och biter ihop
för att överlämna det ultimata
skrytet med stolthetens rodnad på
kinderna:
– Den hette ”Att leka Owe”.
Vi borde nog leka lite Owe här
och var, tänker jag när jag går därifrån. Mer kärlek, till varandra, till
våra barn och – inte minst – till den
goda maten.

HÄR: BESÖKSGUIDE 2014
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Människor som växer
Min chef frågade mig vad jag är bra på? ”Jag är bra
på människor”, svarade jag, och precis så är det.
– Hela min drivkraft här i butiken, bygger på att
jag tycker att det är roligt att få människor att växa.
För mig är det själen i Hemköp, för det var så när
jag började. Ett sommarjobb, så var jag fast. Och
sedan dess har det varit den roligaste delen i mitt
jobb som butikschef.
– Jag tror det säger mycket om hur vi också ser
på maten vi säljer – den ska få människor att växa
den med.
8
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Tomas Bjurek | Hemköp Skillingaryd

M

iljön var den väg Hemköp
röjde för den svenska
konsumenten. Vi har
alltid berättat om vad skillnaden är
på importerat och billigare, gentemot närproducerat och kanske lite
dyrare. Och med höga krav på giftfritt odlande. Under väldigt många
år har det varit en del av Hemköpskedjans marknadsföring, det vet
våra kunder om när de väljer att
gå hit och handla. Kanske inte lika
billigt som någon annanstans, men
mer noggrant utvalt. Även om vi
nuförtiden har blivit väldigt duktiga
på att hitta sätt att ändå ligga bra
till i prismätningar och konsumentkassar.
– Jag tror på den lilla staden, jag
tror att man behöver relationer och
igenkänningen av varandra, för
att man ska må bra som människa.
Jag tänker att butiken är som en

liten småstad i sig; du ska känna
igen dig, du ska vara bekväm, inte
behöva leta dig fram och om du
behöver fråga så är det inte något
du drar dig för – tvärtom, du kan
nästan göra det genom att ropa
någons namn.
– På så sätt skiljer vi oss inte från
andra matbutiker i vår lilla stad.
Det enda är väl att vi bestämt oss
för att våga låta dig möta nya, unga
ansikten, ofta och gärna. Det är vår
balans mellan det gamla bekanta
och det nya inspirerande.
Den här balansen går att arbeta
vidare med även i sortimentet, så
att det blir mer lokalproducerade
varor och fler ekologiska varor
över huvud taget, oavsett varifrån
de kommer. Fisken vi säljer är till
exempel alltid MSC-märkt, ett krav
vi kan ställa just för att vi handlar
in stort och centralt. Men det gäller

även servicen i butiken, vi vill arbeta
med fler servicepunkter som det heter,
där man som kund får hjälp om
man vill ha det.
Nu bygger vi dessutom om. Och
till. Snart har vi en förbutik där du
kan ta en kaffe och spela något spel,
medan du och matkassarna väntar
på bussen hem. Det är ett sätt att
måna om alla våra invånare. Ett
annat är att nyfiket ta emot våra
egna ungdomar när de kommer och
förhör sig om sommarjobb. Det är
genom det intresset som vi bygger en
möjlig framtid även för våra kommande vuxna, här, hemma i småstaden.
– Att välja att släppa in, är att
våga tro på en framtid. På Hemköp
i Skillingaryd är det en del av vår
affärsidé.
– Vi tror på framtiden i småstaden
– vi anställer den.
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läderna är viktiga, oavsett ålder. Ofta alldeles
för tidigt i livet, suckar nog en och annan trött
förälder. För idag finns det ett tryck tidigt i
ungdomars liv om att vara rätt. De stora kedjorna har
till och med satt namn på dem; tweenies kallar man barn
i åldern mellan nio och tonåren.
– Jag vill sälja kläder som barn vill ha på sig, men av
rätt anledning. Att kunna vara här och nu i den aktivitet
eller lek man är i är det viktigaste, så bekvämt förstås,
men jag vill också ge en skjuts till självkänslan på ett
bra sätt; man ska kunna vara sig själv i mina kläder.
Man ska få lära sig att ingen måste se ut på ett visst
vis, utan att man ska se ut på sitt vis. Att våga välja hur
man vill se ut, är att vilja och våga visa vem man är.
– Jag tar jag in det jag kan stå för. Det präktiga som
ofta brukar finnas just i småstaden, det väljer jag bort.
Barn och ungdomar är mer självständiga idag och ska
få vara det också. Mina kunder ska kunna få komma
hit tidigt och välja sina kläder på egen hand, men med
trygga föräldrar där hemma. Att lära sig att handla och

MED EGEN ATTITYD
Unga kunder är vana vid att allt finns ett knapptryck bort. Det
händer mycket i deras värld, snabbt går det och det passar mig.
Anna Munkstierna | Koola Kidz i Vaggeryd

bli en medveten konsument görs tryggast på hemmaplan. Och skulle något bli fel då kan man bara cykla hit
och byta. Så är det tänkt och precis så funkar det. Självständiga och trygga barn får ”koola” föräldrar.
Det jag är mest stolt över är att så många i övre
tonåren själva väljer att handla i min butik. Jag vet ju
vilken konkurrens jag har. Det taggar mig och gör att
jag måste vara ännu mer på tårna.
– Jag har alltid älskat jeans. Denim är tidlöst, bekvämt
att bära och praktisk. Men jeans erbjuder också det där
lagom kaxiga som jag vill åt. På något vis får jag in allt
som Koola Kidz står för i jeansplaggen. Ett bra jeanssortiment förstärker mina värderingar och det går ju att
utveckla hur mycket som helst. Allt från karaktären av
jeanstyget till hur det kan formas och anpassas efter stil
och smak.
Vi är ju alla barn. Koola Kidz satsar för att ge jeans
och denim även till vuxna barn.
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Vaggeryd är Småland på riktigt. Här
finns djupa skogar, sjöar att bada och
fiska i, vandringsleder och naturreservat att upptäcka, riktigt bra
golfbanor och ett nästan helt nytt
militärmuseum. Allt väldigt nära
den service och handel som den lilla
staden, Vaggeryd och Skillingaryd,
erbjuder.

TA EN TUR MED HÄST
Hos Bratteborgs Ryttarsällskap kan du
prova på ridning och samtidigt lära dig
ta hand om hästen före och efter ridturen.
Missa inte heller att prova på att köra
ponnyrockard – en större sulky för två på
Vaggeryds travbana, ett hästäventyr olikt
de flesta andra!
1

Bratteborgs Ryttarsällskap, Karsbron Bratteborg, VAGGERYD
Kontakt: Åsa Rundberg | 070-679 53 10 | www.bratteborgsrs.se

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

7

Hjortsjöns Camping

4

Rasjön

2

Linnesjön

5

Rolstorpasjön

3

Långasjön

6

Sandsjön

RÖLLEKABODEN
Svarta svanar, påfåglar, kor och höns och
myskankor är bara några av de djur som
finns här i Snuddebo, ett perfekt utflyktsmål för familjen! En stor samling antika
vagnar från bygden kan också beskådas. I
gårdens egen handelsbod, Röllekaboden,
säljs hemmagjorda naturprodukter och
glassmycken i egen design.
7 Röllekaboden, Snuddebo, VAGGERYD
Kontakt: Ritva Carlsson | 070-356 81 95 | www.landsbygdskultur.com

FEMKAMP OCH
PAINTBALL
Stärk teamkänslan med femkamp eller
paintball! Tävla med eller mot varandra,
på skoj eller blodigt allvar – ni väljer
själva. PO:s lada har många aktiviteter
och möjlighet även till fester och större
arrangemang.
8 Kul Event, Nåthult, SKILLINGARYD
0370-721 30, 070-239 70 60 | www.poslada.com, www.kulevent.se
12
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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.
Ungefär fem timmars paddling från utgångspunkten ligger Rolstorps badplats, ett perfekt ställe för en välförtjänt rast!
9 Svenarums kanotuthyrning, Hubbestad, Åkerslätt, HOK
Kontakt: Gunilla Ljungberg | 0393-200 58 | www.svenarum.com

MINIGOLFA MED
FAMILJEN
Dags att utmana varandra i en rafflande
minigolfmatch? Utanför Skillingaryd hittar ni
Stiftgården Tallnäs klassiska bana i vacker
miljö precis intill Linnesjöns lek- och badplats. Vid Hjortsjöns Camping strax utanför
Vaggeryd, finns en fin minigolfbana även
den med stor fin badplats alldeles intill.
4 Stiftsgården Tallnäs, Tallnäs, Tofteryd, SKILLINGARYD
0370-720 50 | www.tallnas.se
7 Hjortsjöns Camping, Badplatsvägen, VAGGERYD
0393-122 62 | www.hjortsjonscamping.com

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.
19 Naturum & Store Mosse nationalpark, HILLERSTORP
Kontakt: Martha Wägéus | 0370-237 92 | www.storemosse.se

UPPTÄCK VÅRA NATURRESERVAT

STIFTSGÅRDEN
TALLNÄS

Vaggeryds kommun har flera intressanta naturreservat att besöka.
Östermoskogen sträcker sig norrut utmed Lagan och består till stor del av
blandskog med lingon- och blåbärsris. Lyngemadssjön hittar du öster om
Hokasjön. Här finns en spännande och varierad natur med bergsbranter,
myrmark och en grotta. I reservatet finns bland annat en 2,5 km lång strövstig. Mässebergs naturreservat i Åker är en trolsk och bitvis svårframkomlig
skog. Berg och stenblock sätter sin prägel på naturen.
10 Brokullen – Klevshult 		

14 Lyngemadssjön – Hok

11 Gärahovs Storäng – Byarum

15 Mässeberg – Åker

12 Hatten – Svenarum

16 Tjurhults Mosse – Ekeryd

13 Lilla Kungsbacken – Grälebo

17 Östermoskogen – Vaggeryd
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

FISKA
Dags att dra upp gammelgäddan? 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.
S

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

VILDMARKSBYN
Du som vill utforska vildmarken på
riktigt – i Vildmarksbyn kan du övernatta
antingen i den större lappkåtan eller
i den mindre kolarkojan alldeles intill
Kyllesjön. Ta gärna en tur med kanoten
eller roddbåten och njut av tystnaden på
den spegelblanka sjön i solnedgången!
Äventyret passar den ensamma vandraren
lika bra som barnfamiljen.
18 Vildmarksbyn i Kyllås, Kyllås 1, SKILLINGARYD
Kontakt: Annie Johansson & Johan Larsson
070-637 64 81 | www.kylas.se

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. Ta en tankfull stund i meditationslabyrinten eller varför inte filosofera
sittandes i statyn ”Omhändertagen”! Här
kan du också bo på vandrarhem eller med
enkel hotellstandard.
4

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

PROVKÖR TRAVHÄST
Är du helt orädd? Vågar du i så fall 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!

20 Vaggerydstravet, E4 – avfart 90, Vaggeryd Norra
Kontakt: Anette Eriksson | 070-554 92 71 | www.vaggerydstravet.se

GEOCACHING I TROLLSKA
SKOGAR
Naturen och skogarna i Vaggeryds
kommun inbjuder verkligen till spännande
skattjakt på mytomspunna platser. På
Trollstigar.se hittar du alla dessa platser och
fängslande historier. Kanske får du syn på
något troll eller mystiskt väsen från svunna
tider – om du vågar dig ut.
Trollstigar.se – besök webbplatsen för kartanvisningar
Kontakt: Mattias Bokinge | 070-581 61 96
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GÅ I MUNKARNAS
FOTSPÅR
Munkaledens 40 km långa vandring går
på historisk mark och förbinder medeltidens
nunnekloster i Byarum och munkklostret i
Nydala. Utmed leden finns flera rastplatser samt informationstavlor om naturen
och historiska platser. Det finns även en led
mellan Tallnäs och Byarum som är hälften
så lång. Nytt för i år är också att pilgrimsleden Fransiskusleden mellan
Alvastra och Jönköping bundits samman med Munkaleden med en ny
sträcka mellan Jönköping och Byarum.
4

Stiftsgården Tallnäs, SKILLINGARYD
Kontakt: Hillevi Andersson | 0370-720 50 | www.tallnas.se

Mer information om Fransiskusleden: www.franciskusleden.se

LETA FORNLÄMNINGAR

BESÖK VÅRA HEMBYGDSGÅRDAR
I Vaggeryds kommun finns många hembygdsgårdar i vackra och spännande
kulturmiljöer. Byarums Hembygdsgård består av sju välbevarade 1700-talsbyggnader och här råder full aktivitet under sommarhalvåret. I de gamla
husen runt omkring är det försäljning av hantverk och utställning av äldre
föremål. På gårdens eget mysiga café kan du köpa kaffe och hembakat!
Även de andra hembygdsföreningarna har aktiv verksamhet med och
anordnar evenemang året om.
21 Byarums Hembygdsgård, Byarum, VAGGERYD
Kontakt: Sigrid Alnäs | 0393-221 12 | www.hembygd.se/byarum
S

I Båramo finns flera spännande fornlämningar från järnåldern. Här finns
bland annat sju gravfält i en vacker miljö
med skogsklädda åsar och öppen odlingsoch hagmark. Kring Skjuteboåsen och
Vederydssjöns östra strand finns lämningar i
form av gravfält, domarringar, fångstgrop
och enskilda resta stenar från framförallt
			järn- och bronsåldern.
31 Båramo Pukarp fornlämningsområde, SKILLINGARYD
www.fornsok.se
32 Skjutebo fornlämningsområde, VAGGERYD
www.fornsok.se

UTFORSKA ”GAMLA”
VAGGERYD

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

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!

22 Bondstorps Hembygdsgård, Bondstorp, MÅNSARP
Kontakt: Torild Bornetun | 073-027 28 15
www.hembygd.se/bondstorp
23 Åkers Hembygdsgård, Åker, SKILLINGARYD
Kontakt: Ola Hugosson | 0370-730 12 | www.hembygd.se/aker
24 Svenarums Hembygdsgård, Svenarum, HOK
Kontakt: Roger Andersson | 070-692 06 58 | www.svenarumhok.se

V Magnisa stuga, Stationsgatan 2, VAGGERYD
Kontakt: Kurt Andersson | 070-693 43 98

BESÖK EN KYRBY
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. Varför inte spana in Bondstorps
timmerkyrka som byggdes i slutet utav
1600-talet, eller kanske Hagshults vackra
kyrka ifrån 1200-talet!

25 Bondstorps kyrkby, Bondstorp, MÅNSARP

VANDRA & CYKLA

26 Byarums kyrkby, Byarum, VAGGERYD

För dig som vill upptäcka kommunen till fots och cykel finns här flera natursköna vandrings- och cykelleder. Bland annat runt Hjortsjön och Linnesjön.
Genom kommunen går också Höglandsleden och Munkaleden och på
Store mosse finns fina stiga och spångar. Mer information kan du få på
turistbyrån eller kommunens webbplats.

27 Hagshults kyrkby, Hagshult, SKILLINGARYD
28 Svenarums kyrkby, Svenarum, HOK
29 Tofteryds kyrkby, Tofteryd, SKILLINGARYD
30 Åkers kyrkby, Åker, SKILLINGARYD

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

VINTERSPORTA
Ta en heldag med familjen i slalombacken
eller en halvdag i ishallen! Kyllåsbacken
lämpar sig för barn i alla åldrar och här
finns givetvis skidskola och möjlighet att
hyra utrustning. Åka skridskor kan ni göra
antingen på fin inomhusbana i Skillingaryd
eller på upplyst stor bandybana i Vaggeryd.
Glöm inte hjälmen!
35 Kyllås skidbacke, Kyllås, SKILLINGARYD
Kontakt: Anders Andersson | 070-392 70 08 | www.kyllas.se
S

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

V

Vaggeryds idrottplats, Karlavägen 31, VAGGERYD
0393-105 00 | www.laget.se/isschema

HÄMTA ANDAN MED
FLOATING
MILISEUM OCH
SKILLINGARYDS LÄGER
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.
S

Floating är en avslappnings- och återhämtningsteknik som det forskats mycket kring
och som blivit allt vanligare. 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.
36 Wellrest Floatingcenter, Nybygget Krängshult, VAGGERYD
Kontakt: Stefan Gerleman | 073-545 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.

Miliseum & Skillingaryds läger, Artillerigatan 14, SKILLINGARYD
0370-67 82 62 | www.vaggeryd.se/miliseum

S Tina & Översten – cafe och butik, Artillerigatan 18, SKILLINGARYD
076-839 43 03 | tinaochoversten.blogspot.se

GOLF
Här finns alla chanser för den golfintresserade att spela på riktigt fina banor. Totalt
finns två 18-hålsbanor som ligger i mycket
vackra omgivningar. Banorna är av
varierande svårighetsgrad och uppskattas
av såväl nybörjare som proffs. Stanna till
på vägen eller varför inte boka in en riktig
golfhelg?

V Vaggeryds sim- och sporthall, Sveavägen 2, VAGGERYD
0370-67 86 91 | www.vaggeryd.se/simhall
S Skillingaryds sim- och sporthall, Skolgatan 34, SKILLINGARYD
0370-67 82 12 | www.vaggeryd.se/simhall

KUL MED BOWLING
Bowling är en sport som passar alla,
oavsett du är gammal eller ung, nybörjare
eller tävlingsspelare. Samla ihop ett gäng
och boka minst tre banor för en trevlig stund
tillsammans! Du kan även boka hela hallen
för en aktiv födelsedagsfest.

33 Götaströms GK, Osbäcksvägen, SKILLINGARYD
0370-76490 | www.gotastromsgk.se
34 Hook GK, HOK
0393-214 20 | www.hooksgk.se

GAMLA RIKSETTAN

V

Skillingaryds BK, Kommunhuset, SKILLINGARYD
Ingång på baksidan mot järnvägen. OBS! förbokning krävs.
Kontakt: Kjell Rosen, 0370-71174, Roger Wilsson 070-892 24 13

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.
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KOMMUNKARTA
N Se & göra

V

V

V = Vaggeryds tätort

N Konst & design

S

S

S = Skillingaryds tätort

N Bo & äta

4
25
22

TURISTBYRÅ

I vår turistbyrå hittar du kunnig och hjälpsam personal som
gärna tipsar dig om kommunens alla smultronställen.
Turistbyrån ligger i centrala Skillingaryd och är öppen
från mitten av juni till slutet av augusti varje år. Besök oss
gärna, vi finns på Artillerigatan 29 i Skillingaryd.

18

KONTAKTA OSS!

35

Telefon: 0370-67 81 50
E-post: turism@vaggeryd.se
Webb: www.vaggeryd.se/turism
Besök övriga året:
Kommunhuset Skillingehus
Bangårdsgatan 2 i Skillingaryd
Telefon: 0370-67 80 00

15

BESÖKSKARTA
I besökskartan finns centrumkartor över
Vaggeryd och Skillingaryd och information om
handel och service i ”Vår lilla stad”.
Du hittar besökskartan på turistbyrån och
på ett antal serviceställen som tillhandahåller
besöksinformation.
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KONST &
DESIGN

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.

GLASKONST
Tycker du om unika föremål? Vaggeryds
kommun är rik på glaskonst och är ett spännande turistmål för dig som älskar färg och
form. Spana in systrarna Astrid och Aino
Gates hänförande glaskonstverk eller varför
inte Ann Janssons vackra objekt i glas och
smycken i plexiglas!
1 Art Gate Glass, Målen Ängen, VAGGERYD
Kontakt: Thomas Eliasson | 070-566 96 21 | www.artgateglass.se
2 Ateljé Ann Jansson, Harfall Mellangården 1, SKILLINGARYD
0370-711 73 | www.ateljeannjansson.se

HANTVERK

				
				

Av ull- och lammskinn från egna får skapar
Annika Helgesson diverse gemytliga
alster. I sin butik säljer hon nallar, kuddar,
tofflor, pallar och mycket annat. I sin bod
i naturskön omgivning målar Inger Lindström
sina vackra väggbonader, korgar och
nyckelskåp. Missa inte heller Anita på
Hedens unika produkter av ull- och
lammskinn som bland annat säljs i butiken
Mofas Hus i Skillingaryd!

SMIDESKONST
Elden brinner och hammaren slår hos Pålskog Smide nästan varje vardag
och har gjort så i över 150 år. Här tillverkas och säljs vackra bruksföremål för hem, offentlig miljö och trädgård. Boka gärna en prova-på-kurs
när du ändå är här! Glöm inte heller att titta in på Skillingaryd Design
Center och turistbyrån i Skillingaryd där smidesföremål från välkända
Bengt&Lotta säljs!
6 Pålskog Smide, Pålskog Smedjegården 1, SKILLINGARYD
Kontakt: Magnus och Ulla Hansson | 0370-730 18
www.palskogsmide.se
S

Skillingaryd Design Center, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD
0370-706 10 | www.skillingaryddc.se
Endast webb: Bengt&Lotta | www.bengt-lotta.se

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

Mofas Hus, Smedjegatan 6, SKILLINGARYD
0370-713 84, 0370-66 50 20 | www.mofashus.se

4 Skillinge Hemslöjd, Rösberga Dalslund, SKILLINGARYD
Kontakt: Inger Lindström | 0370-69 00 76, 076-232 00 47
www.skillingehemslojd.se
Endast webb: Anita på Heden | www.anitapaheden.se

KERAMIK OCH
STENGODS
I sin verkstad, Lottas Keramik, drejar och
skulpterar Liselotte Wisth sina verk av
stengodslera. I hennes repertoar hittar
du alltifrån krukor och kannor till diverse
vackra prydnadsföremål. Här finns
också möjlighet att själv prova på denna
spännande konstform!
5 Lottas Keramik, Pukarp Västergården, SKILLINGARYD
Kontakt: Liselotte Wisth | 070-469 86 49 | www.lottaskeramik.se
18
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MÖBLER MED LOKAL ANKNYTNING
Vaggeryd är en riktig möbelkkommun med en stark möbelindustri och flera
framstående möbelföretag som Swedese, Byarums Bruk, A2, Kinnarps,
David Design, Ekdahls Möbler, Molunden och Swedstyle. På Sonarps
Interiör, strax utanför Hok och på Skillingaryd Design Center kan du se och
köpa möbler från några av våra lokala möbelvarumärken.
5

Sonarps Interiör, Sonarps Gård 3, VAGGERYD
036-19 04 55 | www.sonarpsinterior.se

S

Skillingaryd Design Center, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD
0370-706 10 | www.skillingaryddc.se

OLJA OCH AKVARELLER

TRÄKONST

Runt om i kommunen finns ett stort antal
konstnärer som arbetar med olika tekniker –
alltifrån olja och akryl till akvarell, collage
och olika blandtekniker. Låt dig inspireras
av målningarna på plats i konstnärernas
egna ateljéer! Du kan bland annat välja
mellan Michael Jackson målad i akryl på
duk av Michael Scher eller Ann Janssons
sköna konstverk i akvarell.

Se hur en trägubbe växer fram och låt dig
hänföras av denna fascinerande konstform!
Här 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.

2 Ateljé Ann Jansson, Harfall Mellangården 1, SKILLINGARYD
0370-711 73 | www.ateljeannjansson.se
V Ateljé Gunilla Krohn, Badplatsvägen 11, VAGGERYD
073-544 24 25 | www.gunillakrohn.se
7 Galleri & Kursateljé Remond, Andersberg, Svenarum, HOK
Kontakt: Keld Remond Petersen | 070-514 50 06
S

Helenas ateljé, Dulegatan 1, SKILLINGARYD
Kontakt: Helena Boberg Oscarsson | 076-345 32 00
www.helenasatelje.se

S

Michael Scher, Artillerigatan 32, SKILLINGARYD
070-713 67 64 | www.mtscher.com

S

Sune Lindén, Åkersvägen 5, SKILLINGARYD
0370-718 26

			

8 Träslöjden i Stråkeved, Stråkeved Klevshult, SKILLINGARYD
Kontakt: Inga-Lill och Tore Gustavsson | 0370-250 45
www.vardagspysslet.blogspot.se
V Roger Randow, Torsbovägen 22, VAGGERYD
0393-109 92
9 Småländskt trähantverk, Frostås Rosenberg 1, SKILLINGARYD
Kontakt: Roland Gustavsson | 0370-707 67
S

Bissefällarn – utställning, Bangårdsgatan 2, SKILLINGARYD
Biblioteket i Skillingaryd: 0370-67 81 02
www.vaggeryd.se/bissefallarn

GÖR EN DAGSUTFLYKT!
UTFORSKA ANDRA DELAR AV SMÅLAND

På www.visitsmaland.se hittar du mer information om vad som finns att se och göra i närheten.

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

Värld, CC BY 3.0
Foto: Astrid Lindgren

ASTRID LINDGRENS VÄRLD ca 120 km

Besök Gränna, hemstaden för den klassiska rödvita polkagrisen. Den lilla staden som på sommaren
sjuder av liv och du hittar ett polkagriskokeri nästan runt varje hörn! Här ifrån tar du sedan färjan över
till Visingsö där du kan hoppa på remmalagen (häst och vagn) som tar dig på en lugn guidad tur
runt ön, vandra i Sveriges största ekskog, hyra en cykel och upptäck ön i din egen takt eller njuta av
utsikten från toppen på Kumlaby kyrka. www.destinationjonkoping.se/grannavisingso

HIGH CHAPARRAL ca 40 km
High Chaparral är en nöjespark i Vilda Västern-stil. Här kan du uppleva det så som det var i Amerikas
Vilda Västern på 1800-talet. Här finner ni Bröderna Dalton, Lucky Luke och Zorro, cowboys, banditer,
mexikaner, indianer och sheriffer. De har flera häftiga shower dagligen som passar hela familjen!
www.highchaparral.se

ISABERG ca 45 km

VANDALORUM ca 30 km
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

Foto: Anna Sköld

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
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BO & ÄTA

På Hooks Herrgård kan du både bo bra
och äta gott i härlig herrgårdsmiljö.
Vill du ha det bekvämt men enkelt är
Bed & Breakfast ett bra alternativ. I
tätorterna, finns flera caféer och
restauranger att välja bland. Mer
information om boenden hittar du
på www.vaggeryd.se/turism.

BOENDE OCH MAT PÅ
BEKVÄMA HOTELL

			
			

Att bo på hotell är alltid enkelt och
bekvämt. Hotellens restauranger serverar
också god lunch eller middag. Hooks Herrgård erbjuder boende och mat i exklusiv
miljö nära golfbanan. I Klevshult hittar du
Hotell Småland, i Skillingaryd ligger
Götaströms värdshus nära E4:an och
golfbanan och i Tofteryd erbjuder
Stiftsgården Talläs enklare hotellstandard.

1 Götaströms värdshus, Osbäcks väg 4, SKILLINGARYD
0370-766 70 | www.gotastromsvardshus.se
2 Hooks Herrgård, HOK
0393-210 80 | www.hooksherrgard.se
3 Hotell Småland, E4 – avfart 86, KLEVSHULT
0370-30 05 00 | www.hotelsmaland.se
4 Stiftsgården Tallnäs, Tofteryd, SKILLINGARYD
0370-720 50 | www.tallnas.se

BED & BREAKFAST
I Vaggeryds kommun finns flera små Bed &
Breakfast både i centralorterna Vaggeryd
och Skillingaryd och i lantligare miljöer. Ett
personligt och avslappnat tätt att bo på.

S Kaffegatan B & B, Kaffegatan 18, SKILLINGARYD
0370-702 61, 073-377 94 11
5 Sonarp B & B, Sonarps gård 1, VAGGERYD
0393-211 21, 072-227 49 60 | www.sonarpsbedandbreakfast.se
V Södra Park B & B, Masmästaregatan 23, VAGGERYD
0393-214 86, 0736-90 64 94

CAMPING
Vid Hjortsjöns strand ligger vår natursköna camping. Upplev den
småländska naturen, med rika möjligheter till bad, kanoting, fiske eller
skogspromenader. I Hok finns en naturcamping för den som vill ha
lugn miljö med familjär atmosfär.

6 Villa Vilan B & B, SKILLINGARYD
0373-741 31, 070-214 21 91 | www.villa-vilan.com

7 Hjortsjöns Camping, VAGGERYD
0393-122 62 | www.hjortsjonscamping.vaggeryd.se

S Skillingaryds B & B, Södra Järnvägsgatan 4, SKILLINGARYD
0370-700 98, 073-782 16 91
www.skillingarydsbedandbreakfast.com

8 Hoks naturcamping, Österskog, HOK
070-236 10 10 | www.osterskog.se

S Farbror Melker B & B, Idrottsgatan 9, SKILLINGARYD
076-187 90 77 | www.farbrormelkers.com

Stugbyn Hapimag Hok – Yxenhaga har lediga stugor vissa veckor.
För bokning och mer information:
9 Hapimag Hok – Yxenhaga
0393-218 00 | www.hapimag.com
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Passa på och ta en en kopp färskmalt kaffe och strosa runt i Tina & Överstens vackra butik när du besöker Miliseum och Skillingaryds läger.

RESTAURANGER & CAFÉER
		
Bettans Restaurang, Stationsgatan 8, VAGGERYD
0393-104 50

Ragges gatukök, Storgatan 44, SKILLINGARYD
0370-709 60

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

Saturnuskällaren – restaurang, Sturegatan 33A, SKILLINGARYD
0370-708 84

Jonssons konditori, Järnvägsgatan 15, VAGGERYD
0393-318 33

Skillingaryds Pizzeria, Storgatan 5, SKILLINGARYD
0370-708 00

Pizzeria Jamaica, Jönköpingsvägen 52, VAGGERYD
0393-100 01

Skillingaryds lägerrestaurang, SKILLINGARYD
0370-760 65

Pizzeria Tiger, Hokvägen 2, VAGGERYD
0393-122 22

Teds Smörgåsbutik, Storgatan 10, SKILLINGARYD
0370-761 61

Ritz konditori, Järnvägsgatan 16, VAGGERYD
0393-104 10

Tina & Översten – café, Artillerigatan 18, SKILLINGARYD
076-839 43 03

Spis – restaurang, Linnégatan 5, VAGGERYD
0393-12230

Viktorias Mat, Stationsplan 1, SKILLINGARYD
073-9974177

Akropolis – restaurang, Storgatan 3, SKILLINGARYD
0370-762 80

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

Götaströms Golfrestaurang, E4 – avfart 88, SKILLINGARYD
0370-711 20

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

Jonssons konditori, Stationsgatan 6, SKILLINGARYD
0370-701 42

SÄSONGSÖPPET

Järnvägshotellet – restaurang, Västra Järnvägsgatan 7, SKILLINGARYD
0370-715 59
Kina Wook, Storgatan 14, SKILLINGARYD
0370-716 49

21 Byarums hembygdsgård, Byarum, VAGGERYD
0393-221 12
Öppet 14/6 – 17/8 2014
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FÖRST FANNS AFFÄREN,
SEDAN KOM JAG
Förmodligen har både du och din mamma, kanske även din mormor,
handlat kläder hos mig. Först fanns affären, sedan kom jag.
Kerstin Pierrou | Beklädnadsaffären Skillingaryd

22

HÄR: BESÖKSGUIDE 2014

N

är tillfället kom att affären
var till salu, tog jag chansen
att få göra det jag alltid
drömt om: ha en egen butik. När jag
bestämt mig, gick allt väldigt fort.
Januari 2003 kom vi överens, den
förra ägaren och jag, och 8:e mars
samma år, öppnade jag dörren för
mina nyfikna och köpglada kunder.
Många gånger har jag undrat om
det gamla i mitt varumärke är en
tillgång eller en belastning. Nu har
jag varit igång i över tio år och jag
blir mer säker på att det är något
jag ska använda mig mer utav. Så
många små snabba butikskoncept
har kommit och gått genom åren;
i större staden till och med i form
av stora kedjor. Är det någon som
minns Hagenfeldts?
Beklädnadsaffären i Skillingaryd
är unikt i ålder, så är det, men också
i bedriften att lyckas få ihop det
trygga och bekanta med trend. Och
så måste det vara hos mig, för jag
är inte billigast och ska heller inte
vara det. Men när du betalar för ditt
plagg hos mig är du trygg, för du
vet att jag ger värde för pengarna.
Beklädnadsaffären har gjort det i

VÅR LILLA STAD

årtionden, och Beklädnadsaffären
kommer att göra det i morgon.
Som liten företagare är även den
lilla förändringen förenad med stora
risker. Jag tänker att det naturliga
nu vore att utveckla vårt sortiment
utifrån vår unika identitet där både
ålder, kvalitet och trend finns som
byggstenar
Tillsammans är det ord jag tänker
på, när jag tänker på alla vi i butikerna i vår lilla stad. Vid torget där
min affär bor skulle vi kunna skapa
ett coolt men tryggt centrum för
trend, kvalitet och medvetenhet.
Tillsammans skulle vi kunna bli ett
rejält skäl inte bara till att stanna
hemma och handla, utan till och
med för att aktivt ta sig hit någon
annanstans ifrån.
På min dagordning står det att se
till att hålla allt det där som jag och
min affär står för. Kvaliteten och
tryggheten som kommer med att
handla hemma, servicen – ett glatt
leende och ett välkomnande Hej. Jag
vill att det ska vara en riktigt positiv
upplevelse att komma in till oss på
Beklädnadsaffären.

Jag vet att det kan betyda att jag
istället för att försöka säga allt det
här till nykomna besökare, bara kan
fortsätta vara jag, det jag är för våra
invånare här i vår lilla stad. För
det, det är inte bara trendigt; det är
också något som ingen i hela större
staden kan försöka ge sig på.
Det är bara Beklädnadsaffären,
här, i vår lilla stad.
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ETT SPA I SANN
HOOKS-ANDA
Text: Nevena Filipovic

Ibland säger man att en idé är genomtänkt från början till slut. På Hooks
Herrgård har tankarna på en spaanläggning grott i 30 år.
HÄR träffar Hans Edberg och Therese Edberg på Hooks Herrgård när SPAbyggnaden, som ligger precis vid vattenbrynet i Hokasjön, börjar ta form.
– Vi har ritningar på spa från 80-talet, säger Hans, som är VD på Hooks
Herrgård och ler.
– För oss är tiden rätt nu, säger Therese och syftar på att det under åren
byggts många spa i vårt land.

HÄR: BESÖKSGUIDE 2014 25

I

takt med att anläggningen
växer fram får vi fler och fler
som blir nyfikna. Vanligaste
frågan är vad vi kommer att ha för
koncept. Runt om i landet finns det
många spaanläggningar som hämtar
sin inspiration från andra länder
och skapar en egen inre värld. På
Hooks Herrgård spa behöver vi bara
släppa in naturen, något annat koncept finns inte, säger Hans.
– Vi kallar det kort och gott för
Hooks Spa och Fitness. Vi skapar ett
spa på ett småländskt sätt när vi tar
till oss naturen runtomkring istället
för att bortse från den, tillägger
Therese.
Hans och Therese pratar om att
här får man naturen och årstidens

kyla och gräs som är täckt med den
vitaste snön. Du som har varit här
vet hur vackra omgivningarna är
oavsett årstid.
DESIGN + NATUR = SANT
Således har det blivit självklart att
använda naturliga material för
att bygga Hooks spa. Mycket trä,
betong och skiffer tillsammans med
tillbakahållen färgsättning som
släpper fram naturens färger.
– Vi ser designen som ett komplement till naturen, det ska kännas
som att du är utomhus fast du är
inne, säger Therese och fortsätter:
– Vi bygger precis vid vattnet för
att binda samman vattnet ute och
vattnet inne. Samma upplevelse ska

Vi ser designen som ett komplement
till naturen, det ska kännas som att
du är utomhus fast du är inne.
svängningar på köpet, som gäst kan
du inte missa det när du kommer
till Hooks Herrgård. Ibland möts du
av en strålande vårdag då fåglarna
kvittrar, solen skiner och himlen
är klarblå, andra gånger krispig
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man även få när man tränar i gymmet en våning upp. Även här är det
bara glas som skiljer gästen från
moder natur.
– Att tänka småländskt är också
att dra nytta av våra resurser och

Hans Edberg, VD och Therese Edberg,
marknadskoordinator på Hooks Herrgård.

sträva efter att det är hållbart över
tid. Hooks Herrgård har en lång och
spännande historia och vi har ett
ansvar att bygga på ett sätt som
håller, precis som generationerna
före oss har gjort. Runt omkring
herrgården har vi bevarat den
gamla fina herrgårdsstilen samtidigt
som vi förnyat och utvecklat oss,
säger Hans.
– Hooks Spa kommer ha en modern
touch på insidan, men grunden är
anpassningen till vår natur och den
är alltid rätt i tiden, den är tidlös,
fortsätter Hans.

HOLISTISK UPPLEVELSE
– Vi vill att våra gäster alltid
ska känna att de får mer än vad
de förväntar sig, säger Hans. Med
spaanläggningen kan vi ge en ännu
större upplevelse, oavsett vilken
anledningen var att du kom hit. Vi
tror på helheten. Då blir inte bara
vårt värdskap, miljön och naturen
var för sig viktiga utan tillsammans
blir det en upplevelse. Vi är redo
att välkomna våra gäster till Hooks
Spa. Vi vill att man ska lämna oss
med en känsla av mysigt och lyxigt.
Att bevara och ta tillvara, liksom
att förnya är Hooks sätt att utveckla.
Och att göra det är en balanskonst
som ibland kräver lite betänketid för
att sjunka in och bli riktigt hållbart
och bra. En helhet för gästen.
Hooks spa är ett äkta småländskt
spa, inte ett spa bland alla andra.
Och då gör det inget om det tar 30
år innan idén blir verklighet.

HOOKS HERRGÅRD SPA & FITNESS
Hooks SPA öppnar i oktober 2014 och ryms på 1300
kvm. Per Öberg Arkitekt AB har ritat anläggningen och
Gärahovs Bygg är entreprenör.
Spa-chefen är redan på plats och förbereder. Helena
Carlsson från Kerstin Florian har tagit fram behandlingarna.
6-8 heltidsanställda kommer att jobba på Hooks Spa.
Spaanläggningen kommer inrymma 20 m swimmingpool,
varm och kall källa inomhus, kneipp och flera olika bastus,
upplevelseduschar, varma källor utomhus, sju behandlingsrum, vilrum och Yogarum. Det kommer också att finnas gym,
bar/café, shop och reception.
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#mittvaggeryd

#mittvaggeryd
FOTOTÄVLING!
Dela din bild med koppling till Vaggeryds kommun
med hashtaggen #mittvaggeryd på Instagram eller
på facebook.com/vaggerydskommun
Om din bild ska ha chans att vinna ska den förutom att ha koppling till
Vaggeryds kommun passa in i något av följande tre teman:
 Sommar
 Lust och glädje
 Möbler och design med koppling till platsen
1:a pris: iPad Air
2:a pris: Presentkort 1000 kr på Audio Video i Vaggeryd
3:e pris:

Presentkort 500 kr på Audio Video i Vaggeryd

4-10 pris: Ekologisk tygkasse och vattenflaska från Vaggeryds kommun
Tävlingen pågår från 31 maj till 31 augusti 2014. Fullständiga tävlingsregler hittar du på
www.vaggeryd.se/mittvaggeryd. Bilderna kommer att bedömmas av en jury från Vaggeryds
kommun och Skillingaryds fotoklubb. Vinnarna meddelas i september 2014.
Tävlingen genomförs av Vaggeryds kommun i samarbete med
Skillingaryds Fotoklubb och Audio Video i Vaggeryd.
Lycka till!
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Kulturveckan
2014
I den lilla staden är kulturen och fritiden det kitt som håller ihop oss
människor som valt bort storstadens karriärer och kostnader.
Här är vi mer glada för att vi har arbeten att gå till, att vi kan hälsa på
varandra på vägen dit och i just vår kommuns fall, att vi alltid verkar hitta
på lösningar som sträcker sig bortom världskonjunkturer och börsnedgångar.
Vi hittar på nytt, vi letar nya partners att samverka med och – framför allt –
vi ser till att ha ett rikt liv utanför jobbet. Den där tiden som ger den egentliga
livskvaliteten. Kulturen och fritiden.
”ÄSCH, DET HÄR ÄR VÄL INGET…”
En vecka som börjar med en upplevelsehelg kring oss
Jo! För oss som inte vet om det, inte sett det, aldrig
själva och allt vi tycker om att göra och vill visa upp
hört det eller ens visste om att det gick att göra. Vi
för varandra, och som slutar med Smålands Kulturtror nämligen att det gömmer sig många stora konstfestivals dagar då andra spännande människor och
närer, musiker och dansare runtom i stugorna i vår
upplevelser istället tar sig hit för att uppträda för oss.
kommun; ni är barn och vuxna, gamla och unga,
Däremellan kommer Fenix Kultur- och Kunnytillkomna och
skapscentrum att stråla lika starkt som sitt
gamla bekanta
stolta namn (Fenix var enligt flera olika mytoEn helg då det är vi som gör,
och ni gör en
logier, en vacker paradisfågel som återuppstod
en helg då vi får uppleva andra göra,
massa häftiga
ur askan efter sitt gamla Jag, en sinnebild av
– och så en hel vecka däremellan av
saker, som ni
odödlighet) i utställningar av sådant man själv
upplevelser på egen hand.
kanske inte ens
kan gå omkring och uppleva, tillsammans eller
tänker på skulle
på egen hand.
vara roligt för oss andra att få ta del av.
Vi vill bjuda in alla som är intresserade av att vara
Så om du, själv eller tillsammans med andra, målar,
med i höstens Kulturhelg, den 25-26 oktober, att höra
syr, tatuerar, broderar, sågar, täljer, tovar, svarvar,
av sig till oss i arbetsgruppen genom att kontakta
spelar, agerar, sjunger, fotograferar, dansar, trollar,
kommunens verksamhetsutvecklare som även är
steppar, sprayar, blåser, slagverkar, virkar, programprojektledare för helgen och utställningen fram till
merar, gjuter, drejar, ritar, skriver eller…nåt!
Smålands Kulturfestival.
Så hör av dig till oss i arbetsgruppen för vår
Kulturhelg i höst.
KONTAKTA PROJEKTLEDAREN FÖR KULTURHELGEN
cathrine.palmcrantz@vaggeryd.se
telefon 0370-67 81 32
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HJULAFTON

31 MAJ
Sista lördagen i maj är det dags för festligheter i
Vaggeryds och Skillingaryds centrum. Det blir
uppträdanden av lokala artister och talanger, lotterier,
aktiviteter för alla barn och bra erbjudanden i butikerna.
På kvällen blir det dans och servering på lägret i
Skillingaryd.

TROLLTYG PÅ SJÖBO

6 JUNI
På Sveriges nationaldag i Sjöbo utanför Vaggeryd
kryper trollen fram ur våra djupa småländska skogar.
Det blir en dag i sagans tecken för hela familjen med
bland annat sagostund, väsenvandring, hantverk,
musik, utställningar och mycket mer.
Se www.trollstigar.se för aktuell information.

EVENEMANG 2
Läs mer om andra evenemang och håll dig uppdaterad på
www.vaggeryd.se/evenemang

PAINTBALL-SM I TOFTERYD

28-29 JUNI
Under denna helg kommer Sveriges elit att göra upp
om titeln Sveriges mästare i paintball. Kom och titta
på detta publikvänliga fartfylla spel och ta en lunch
eller fika. Matcherna pågår från kl 8 till 15. Fri entré!
Läs mer på www.paintballarena.se.

DIGGILOO PÅ
HOOKS HERRGÅRD

25 JULI
I år är det återigen dags för en av Sveriges mest folkkära sommarturnéer att göra stopp i vår kommun och
Hooks Herrgård. Som vanligt bjuds det på generös
show med en noga utvald blandning av artister så att
alla får se sin favorit. Vad sägs om Lena Philipsson,
Nanne Grönvall, Eric Gadd, Jessica Andersson, Erik
Segerstedt, Oscar Zia, Nassim Al Fakir och Magnus
Johansson. Skrattmusklerna kommer även denna
sommar att få träningsvärk av den egensinnige
komikern och skådisen Per Andersson.
Läs mer och boka biljett på www.diggiloo.com.

30

HÄR: BESÖKSGUIDE 2014

TOFTERYDSREVYN

PREMIÄR 9 AUGUSTI
9 augusti är det premiär för årets Tofterydsrevy:
PANIK PÅ KLINIKEN – där det roliga varar!
Sedan 1998 har hela Tofterydsbygden vartannat år
kraftsamlat för att sätta upp Tofterydsrevyn. En
föreställning som vuxit i popularitet och blivit vida
omtalad. Senast, 2012, kom 1800 besökare! Med
egna musiker av högsta klass och strålande amatörskådisar i alla åldrar bjuds du på många skratt och
en revy du sent ska glömma!
Biljetter säljs på Skillingaryds Blomsterhandel
0370-701 77 och People, Vaggeryd 0393-318 90.
Håll dig uppdaterad på www.poslada.com.

2014
SKILLINGARYDS
HÖSTMARKNAD

4 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.

VAGGERYDSDAGEN

30 AUGUSTI
Vaggerydsdagen är Vaggeryds egna centrumfest som
varje år lockar man ur huse och bjuder på program
och uppträdanden för hela familjen. Med start kl.10
bjuder Vaggeryd på ett gediget scenprogram med både
kör, kända artister samt pris och stipendier till bland
annat årets Vaggerydsprofil.

KULTURHELGEN

25-26 OKTOBER
På kulturhelgen har våra lokala förmågor som spelar
musik, fotar, målar, dansar, skriver, syr, eller vad det
nu kan vara för kulturella intressen, chans att visa
upp sig. Hela Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
blir arena för möten mellan ”alla som gör något” och
publiken.
Mer information och aktuellt program kommer på
www.vaggeryd.se.

SMÅLANDS KULTURFESTIVAL
30 OKTOBER-2 NOVEMBER
Den småländska landsbygden får del av storstadens
utbud när olika konstformer möts, internationella
stjärnor och lokala stoltheter blandas i en skön mix.
I vår kommun uppträder bland annat Bröderna
Rongedal på Hooks Herrgård och i Skillingaryd
involveras Miliseum, Skillingaryd Design Center,
Tina & Översten och Kreativt återanvändningscenter
i en kulturslinga för hela familjen. Swedese och
Byarums Bruk, två av våra möbeltillverkare i
kommunen, bjuder in till exklusiva visningar.
Håll koll på programmet och köp biljetter på
www.smalandskulturfestival.se.

Foto: Karin Törnblom
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