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Inledaren
Ett slags skönare liv
Rubriken är Hooks Herrgårds devis,
men kan stå för hela Vaggeryds
kommun. Här finns de bästa förutsättningarna för att skapa genuin
livskvalitet, och här följer några
trevliga exempel:
Vaggeryds kommun har ett mycket
aktivt näringsliv präglat av den
småländska företagsandan. Med
företag inom bland annat tillverkningsindustri och servicenäring
skapas många arbetstillfällen för
kommunens invånare.
En fantastisk natur med en spännande
blandning av berg, skogar och sjöar
gör att möjligheterna till friluftsliv är
i det närmaste oändliga. Här finns till
exempel ett flertal vandrings-, cykeloch kanotleder. Att ta en tur i skog
och mark är en lisa för själen och
rekommenderas varmt.

Ett sjudande föreningsliv med ett
brett utbud av inom- och utomhusaktiviteter under hela året. Här finns
allt för både kropp och själ såsom
golfbanor, simhallar, fotbollsplaner,
ishall, konstfrusen bandybana och
travbana.
För att ta emot turistande gäster
finns allt från campingplatser och
stuguthyrning till Drottning Sofias
svit på herrgården.
Detta är bara en grov översikt av vad
vår fina kommun har att erbjuda. Mer
information finner du i tidningen så
läs och låt dig inspireras.
Välkommen till Vaggeryds kommun –
Här finns utrymme för ett skönare liv!
Hans Edberg
VD – Hooks Herrgård
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”Det är Vaggeryd.
Och så en region i
norra Italien.”
CLAESSON
KOIVISTO
RUNE
Bildades 1995 av de tidigare Konstfackstudenterna. Företaget arbetar
med att designa allt från smycken och
tandborstar till stora byggnader. Det
är idag representerat i Sverige, Japan,
Frankrike, Tyskland, USA och Uruguay.
Claesson Koivisto Rune var de första
svenska arkitekterna som år 2004 blev
utvalda till den internationella paviljongen på arkitekturbiennalen i
Venedig. Möbler och produkter som
har designats av dem produceras i
Sverige, Finland, Danmark, Belgien,
Tyskland, England, Italien, USA och
Japan. Tolv biografiska publikationer
om arkitekterna har utgivits och deras
arbete finns i över 130 design- och
arkitekturböcker. Idag arbetar de mot
företag som Swedese, Offect och Boffi.

Mårten Claesson och hans två kollegor på den i
snart sagt hela världen, verksamma arkitektbyrån
Claesson Koivisto Rune, vet vad han talar om:
– Ja, säger han, det är där i de trakterna som man
hittar det där spindelnätet av kunnigt yrkesfolk
som aldrig slår ifrån sig och säger att något är
omöjligt. ”Hm, men det där går nog att lösa”, så
säger man. Och kan man inte själv, så ringer man
genast någon annan som man känner och ber om
hjälp.
Det är egentligen nätverket som är nyckeln. Precis som kreativa
människor dras till varandra i storstaden, så fungerar det
likadant i småstaden. Men Mårten väljer ändå att bo i stan.
– Ja, säger han och skrattar, en designer bor nio gånger av tio
i en storstad; den tionde har bott i storstaden innan. Även om
en landsortsbo kan uppleva trafikköerna och folkmassorna som
en slags fysisk ofrihet, så finns den stora mentala friheten här i
stan, förklarar han och berättar om intrycken som blotta närvaron
av andra människor ger honom.
Vi pratar om det märkliga faktum att de tre kollegorna alla är
barn till läkare. De möttes på Konstfack i början av 90-talet och
förenades egentligen genom tillfällets slump, precis vid en tid
då det svenska designundret började ge sig till känna och då de
tre studenterna fick gemensamma projekt på skolan som gav
mersmak.
– Fram tills dess hade det mest varit Danmark man syftat på när
skandinavisk design kom på tal.
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Mårten Claesson

Mårten berättar om de förgrundsfigurer som gick i bräschen
för förändringen: Pia Wallén, Thomas Sandell, Björn Dahlström
och människorna som drev på dem, efterfrågade och aktiverade:
Thomas och Mikael Asplund, David Carlson, Stefan Ytterborn…
– Det var de som startade vågen och egentligen lade grunden
till att en sådan som jag fick komma ut och föreläsa om svensk
design. Och där luftade jag mina tankar och funderingar kring
varför ingenting egentligen hänt sedan formgivningens storhetstid på 50-talet.
En som var och lyssnade på föreläsningarna var Kenneth
Johansson på Swedese. Efteråt ringde han upp Mårten.
– Ja, jag hade ställt frågan varför man var så rädd för att jobba
med bättre designers. Om du vill ringa Philippe Starck, ring
honom, sa jag. Han kanske tackar nej, men han kanske tackar
ja också. Det väckte en vilja hos den här smålänningen, och den
vill jag nog påstå är typisk för er del av världen.

Mårten Claesson kör en Fiat Multipla.
Enligt Fiat i Sverige en populär bil bland
formgivare.

Det kollegiala klimatet
Mårten säger att som knappt nyutexaminerad student på Konstfack, så är det stort att få ha en direktkontakt med en VD på en
industri. Och förmodligen är det här informella sättet att samverka,
en av förklaringarna till varför han fortsätter att söka sig till
våra breddgrader.
– Och det är inte bara i förhållandet mellan designer och
näringsidkare som ni arbetar på det här viset, säger Mårten
och förklarar vidare:
– På hemmaplan må man vara konkurrenter, men så fort det
handlar om mässor i utlandet så kan man gå ihop och dela
utställningsytor. Det sparar såklart pengar, men samtidigt
säger det något till omvärlden, något om att man tillsammans

HÄR: JUNI 2013

5

Brasilia
Claesson Koivisto Rune

utgör en viktig aktör inom området. Ett budskap som varit
omöjligt att få fram, om man istället valt att agera var och en för
sig.
Framtiden i familjen
Mårten har grunnat en hel del på hur det kommer sig att vissa
företag och varumärken inte bara överlever utan också
utvecklas och växer över olika konjunkturer och årtionden.
Medan andra ena stunden är bland de största som finns och
nästa dag helt utplånade.
– Det är familjen, slår han fast. Kapitalet och riskbolagen har
inte den långsiktiga uthållighet som krävs för att stå pall, men
det gör de familjeägda företagen. För design är egentligen en
fråga om en långsiktig hängivenhet. Och sådant vet inte investmentbolag ett dyft om.
För en stund haglar varumärken som Byarums Bruk, A2,
Lammhults och Swedese som de goda exemplen. Och naturligtvis
kommer även vår allra första fostrare av design in i bilden,
IKEA, som den inkörsport till god form som man väl ändå får
drista sig att kalla företaget.
– När man väl börjat lägga märke till färg, form och design
så finns ingen återvändo, säger arkitekten och designern,
och berättar att den naturliga utvecklingskurvan därefter i och
för sig brukar gå över till bättre och bättre kvalitet. Men som
inkörsport till designmedvetenhet bland gemene man betraktat,
så är IKEAs roll svår att överskatta.
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Vad är vackert?
– O, det där är ett farligt ord! säger
Mårten och ler lite snett. I branschen brukar vi inte använda det
ordet, det är inte fint, skrattar han.
Det är så väldigt olika vad man
lägger in i en skönhets-

upplevelse – sitter den i psyket, sitter den i ögat?
– Min absoluta övertygelse är ändå, att om man inte fokuserar
på vackert utan på kvalitet, då blir det vackert. Bra saker bevaras,
dåliga saker slängs. Kvar blir det som är bra, säger Mårten.
Detta skulle även vara förklaringen till att vi upplever 50- och
60-tals design som jämförelsevis av så hög kvalitet, när vi
genomsöker varenda loppis som kommer i vår väg efter fynd
från just den tiden, eftersom det bara är det bra som finns bevarat.
Väggen full
Bakom Mårten, där han sitter vid det stora konferensrummet i
det oväntat enkla arkitektkontoret på en av Södermalms mindre
flashiga bakgator, trängs utmärkelser och diplom.
– Det fina med det här med utmärkelser och priser är att det är
kul att få dem, men ingen märker om man inte får dem. Det är
som att tävla utan att riskera att förlora, ler han nöjt.
Han tycker att det är jobbigt med ”självförhärligandet” som han
kallar det, men vill ändå berätta att de just fått en jättefin
utmärkelse av Elle Decoration, deras internationella pris, för
ett marockanskt klinker man formgivit.
– Men det är mer för att det visar vilken otrolig bredd på
uppdrag vi har, säger han. I Sverige är vi mest kända för våra
möbler, men utomlands är vi formgivare av allt i princip – tandborstar, luftrenare och hus.
Dagen efter vårt samtal ska Mårten till Japan och inviga en
gigantisk flaggskeppsbutik för keramik. I skyltfönstret ut mot
den gråslaskiga Östgötagatan står en liten, grå luftrenare man
designat. Det är märkligt, men det är samma jobb, samma
omsorgsfulla tanke, men så helt olika världar de rör sig i.
Tillbaka till Vaggeryd
Så hur säkrar vi nu då det här fantastiska renomméet som
svensk design lyckats skapa åt sig på den internationella
himlen?
HÄR: JUNI 2013
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– Skolorna, svarar Mårten. Ekonomiska och mätbara
kunskaper prioriteras i dagens skolor, medan det här
estetiskt humanistiska inte värderas just alls. Och ni då, som
har all den här kunskapen och kompetensen inom räckhåll,
ni borde ju kunna föra fram nyttan i den kulturella industrin
– alltså jämfört med den traditionella verkstadsindustrin och
underleverantörer till fordonsindustrin – och till exempel skapa
unika utbildningsprogram. Ni har nätverken och ni har
trovärdigheten.
– Och när människor förstår vilken otrolig kunskap
som finns i en människa som stoppat och klätt
om möbler i tio år, då höjs också statusen på
yrket.
Utbilda hjältar
För vår storhet inom möbelvärlden handlar inte bara om
designen, det är bara en del av
det. Det stora och avgörande
kapitlet är människorna
som har förmågan att se till
att idéerna blir verklighet.
– Produktutvecklarna, de
som inte alltid står i främsta
ledet när utmärkelserna
kommer, men som kan
hitta de tekniska lösningar
som vi formgivare behöver –
gör dem till hjältar! Gör det
intressant för ungdomarna
att välja designindustri. Ni
kan ju det, för det är ju här,
i Småland och i synnerhet
Vaggeryd, som man
hittar den här kulturen
över huvud taget.
Och design - det stavas
Småland. Det vet ju alla.
– Till och med italienarna,
ler Mårten avslutningsvis.

Olive
Claesson Koivisto Rune

av Cathrine Palmcrantz
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JUST NU PÅ

MILISEUM

Föremål och åter föremål. Ett helt hav av föremål. Kartonger, kanoner och
huvudlösa skyltdockor blandas med byggmaterial och ytterligare några
kartonger. Det känns precis som det ska, vilket intygas av projektledaren
Sven Enqvist; – Det går framåt enligt plan!

Det tunga arbetet med att iordningställa lokalerna
är avslutat och nu arbetas det för fullt med att
bygga upp de publika utställningarna och
museets arkiv. Det är verkligen en skattkammare som byggs upp i de gamla mathallarna
på Skillingaryds läger. Vad sägs om 12 000
föremål, 7 000 böcker och ca 40 000 fotografier.
Tekniken går framåt och detta har varit
ledstjärnan när det gäller organisationen
av Miliseums samlingar. Via ett fjärrskrivbord läggs information och bilder på samtliga
föremål in i ett digitalt museum på nätet,
adressen är www.digitaltmuseum.se. Här
samsas nära en miljon föremål från 22 olika
museum runt om i landet. Äntligen har man
möjlighet att ta del av hela samlingar och inte
enbart de delar som visas i utställningarna,
även fotografierna ska på sikt läggas in i detta
system.

När det gäller böckerna har man valt att
organisera dem enligt ett nytt system som
heter Dewey. Man går ifrån det gamla bibliotekssystemet med bokstavskombinationer
till ett nytt smidigare sifferbaserat system.
Även här ligger man i framkant som ett av
de första biblioteken som går över till det nya
systemet. Biblioteket kommer att fungera som
ett forskningsbibliotek där man helt enkelt får
boka in sina besök. Här kommer man kunna
slå sig ner i lugn och ro och njuta av de gamla
böckerna. Självklart är böckerna sökbara i
kommunbibliotekets system.
Miliseum slår upp sina portar den 14 september.
Redan nu kan man se vissa utvalda föremål
på Miliseums facebooksida i form av inlägg
kallade ”veckans föremål”. HÄR: vill inte vara
sämre, utan låter skattmästarna på Miliseum
välja ut varsitt favoritföremål...

HÄR: JUNI 2013
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Sven Engkvist: Klöckner, 1942
Svens val föll på ett föremål man knappast
stoppar i fickan. En lastbil av märket Klöckner,
1942 års modell. Ett unikt fordon som Miliseum
förmodligen är ensamma om att visa upp.
Detta är den första dieseldrivna och fyrhjulsdrivna lastbilen som svenska försvaret mönstrade,
inköpt från Tyskland mitt under brinnande
världskrig. Sven har personligen varit med
och renoverat detta fordon från att ha varit ett
skogsvrak som från början tjänstgjorde vid
Ing3 i Boden. Där fick vi förklaringen till
varför lastbilen ligger honom så varmt om
hjärtat. Från tyskarna köptes 600 exemplar
under 1942-43. Dessa lastbilar blev riktiga
trotjänare, vilket inte var tanken. De var
byggda för att göra tjänst vid fronten under
kort tid och byggdes därför med uppenbara
brister. I det lite mer fredliga klimatet i
Sverige rullade de ända in på 60-talet. De
användes främst inom artilleriet och ingenjörtrupperna och passar därför väl in i ingenjörutställningen.
Hur kunde tyskarna överhuvudtaget vara
intresserade av att leverera 600 fordon till
Sverige, när den egna bristen på understödsfordon var så stor, kan man undra. Transittrafik
av tyska trupper genom norra Sverige och
möjlighet att fortsätta köpa svensk malm, är
svaren.

10

HÄR: JUNI 2013

Susanne Westroth: Skrin med akter
Susanne har lite förvånande inte valt en bok.
Istället har hon valt ett vackert skrin fyllt
med akter om de hästar som tjänstgjorde på
A6. Förutom att vara ett vackert skrin med
tävlingsjournaler som är prydligt ifyllda för
hand, finns här ett guldkorn i form av en
berömd kuse kallad Gossen.
Det är historian om Gossen som har smält
Susannes hästälskande hjärta. Gossen föddes
1916 och tjänstgjorde på Kungliga Smålands
artilleriregemente, där han var en synnerligen
aktiv häst. Framgångar skördades runt om i
Sverige i olika militära och civila fälttävlingar.
Karriärens stora ögonblick skedde på den
internationella scenen då Gossen 1928 deltog i
OS i Amsterdam. I skrinet finns även en bild på
Gossen med sin ryttare Oscar Olsson-Tillmark.
Någonstans runt det gamla A6-området i
Jönköping finns en minnessten över OS-hästen
Gossen.

Kaj Nordquist: Tilläggsmärke
Med stor stolthet visar Kaj upp det tilläggsmärke som hans sjukvårdspluton skapade
under sin värnplikt på Ing1, 1979. Det började
med att soldaterna i plutonen uttryckte
önskemål om ett eget igenkänningsmärke
på uniformen. Plutonchefen Kaj insåg att det
skulle bli problem, tecken fick inte sys på hur
som helst på uniformen. Extremt svåra prov
infördes som skulle avskräcka soldaterna och
få upptåget att falla på eget grepp. Kaj trodde
även att den ekonomiska biten skulle få
soldaterna att backa eftersom han ställde
höga krav på utformning och kvalitet.
Men soldaternas målmedvetenhet gick inte att
stoppa och en dag stod de där med 50 tygmärken i handen. Ett speciellt märke med
guldbrodyr var framtaget till plutonchefen
som nu gav med sig och svenska försvarets
första tilläggsmärke var fött. Kaj har donerat
ett antal av dessa märken till Miliseum där
dess historia får leva vidare.

Louise Sjöberg: Artilleriuniform
Louise är väldigt förtjust i uniformer, särskilt
lite äldre uniformer med riklig utsmyckning.
Föga förvånande har hon valt en vacker uniform som burits av en officer, verksam på
Skillingaryds läger i början av 1900-talet.
Det är en uniform av 1873 års modell som
användes ända fram till omkring 1940. Från
början är det en ungersk uniform vars utformning spred sig över Europa under 1700–1800talen. Denna uniform kallas attila och är en
artilleriuniform. Uniformen har burits av en
överste vid namn Bo Arvid Tarras-Wahlberg
som var chef för A6 under perioden 1922-27.
A6 övade vid denna tid ofta i Skillingaryd.
Uniformen är uppsydd 1909 i ett tyg som inte
går att tillverka längre. Knapparna är väldigt
speciella, designade under 1700-talet och är
bland de äldsta knapparna som fortfarande
används inom svenska försvaret. Det var en
dyr uniform som bäraren själv fick bekosta.
Priset uppgick till en årslön och det var därför
inte vem som helst som kunde bli officer. Den
röda färgen på kragen signalerar Kungliga
Smålands artilleriregementes färger.

INVIGNING
Miliseum invigs den 14 september 2013.
Följ arbetet på facebook.com/Miliseum.

av Mattias Bokinge
HÄR: JUNI 2013
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GULDKORN

Oavsett om du är på ett kort besök,
stannar länge eller bor här, finns det
mycket att se och uppleva i
Vaggeryds kommun. Här finns
fantastisk natur, många sjöar,
aktiviteter och sevärdheter att
upptäcka.

se & göra

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
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!

2 Hjortsjöns Camping

5 Rasjön

3 Linnesjön

6 Rolstorpasjön

4 Långasjön

7 Sandsjön

SNUDDEBO MINIZOO
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.
8 Snuddebo Minizoo, 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.
9 PO:s Lada, Kul Event, Nåthult, SKILLINGARYD
0370-721 30, 070-239 70 60 | www.poslada.com, www.kulevent.se
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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. Ungefär fem
timmars paddling från utgångspunkten ligger Rolstorps badplats, ett
perfekt ställe för en välförtjänt rast!
10 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 lekoch badplats. Vid Hjortsjöns Camping
strax utanför Vaggeryd, finns en nyrustad
minigolfbana även den med stor fin badplats alldeles intill.
4 Stiftsgården Tallnäs, Tallnäs, Tofteryd, SKILLINGARYD
0370-720 50 | www.tallnas.se
11 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
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.
11 Brokullen – Klevshult 		

15 Lyngemadssjön – Hok

12 Gärahovs Storäng – Byarum

16 Tjurhults Mosse – Ekeryd

13 Hatten – Svenarum

17 Östermoskogen – Vaggeryd

14 Lilla Kungsbacken – Grälebo
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.
17 Turistbyrån, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD
0370-67 81 50

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.

STIFTSGÅRDEN
TALLNÄS
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

GÅ PÅ SPÖKJAKT
Spökar det verkligen vid den gamla
järnåldersgraven vid Spökekullen? Bor
det någon drake på Drakaberget som
sägnen förtäljer? På Trollstigar.se hittar
du alla dessa mytomspunna platser och
fängslande historier – mer spännande
kan geocaching inte bli!
Trollstigar.se - besök webbplatsen för kartanvisningar			
Kontakt: Mattias Bokinge | 070-581 61 96

18 Vildmarksbyn i Kyllås, Kyllås 1, SKILLINGARYD
Kontakt: Annie Johansson & Johan Larsson | 070-637 64 81 | www.kylas.se

HÄR: JUNI 2013
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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.
32 Nydala klosterkyrka, VRIGSTAD
Kontakt: Kurt Andersson | 0393-12 66 54
33 Stiftsgården Tallnäs, SKILLINGARYD
Kontakt: Hillevi Andersson | 0370-720 50 | www.tallnas.se
34 Rastplats Bron, Bakom kyrkan i Byarum, VAGGERYD
Kontakt: Camilla Olsson | 0393-223 54

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!
21 Byarums Hembygdsgård, Byarum, VAGGERYD
Kontakt: Sigrid Alnäs | 0393-221 12
www.hembygd.se/byarum
22 Skillingaryds Hembygdsgård, Sturegatan 52, SKILLINGARYD
Kontakt: Kjell Boberg | 0393-300 15
23 Bondstorps Hembygdsgård, Bondstorp, MÅNSARP
Kontakt: Torild Bornetun | 073-027 28 15
24 Åkers Hembygdsgård, Åker, SKILLINGARYD
Kontakt: Ola Hugosson | 0370-730 12
25 Svenarums Hembygdsgård, Svenarum, HOK
Kontakt: Roger Andersson | 070-692 06 58

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!
26 Bondstorps kyrkby, Bondstorp, MÅNSARP
27 Byarums kyrkby, Byarum, VAGGERYD
28 Hagshults kyrkby, Hagshult, SKILLINGARYD
29 Svenarums kyrkby, Svenarum, HOK
30 Tofteryds kyrkby, Tofteryd, SKILLINGARYD
31 Åkers kyrkby, Åker, SKILLINGARYD
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I Båramo finns flera spännande
fornlämningar från järnåldern. Här
finns bland annat sju gravfält i en
vacker miljö med skogsklädda åsar och
öppen odlings- och hagmark. Kring
Skjuteboåsen och Vederydssjöns östra
strand finns lämningar i form av gravfält, domarringar, fångstgrop och
enskilda resta stenar från framförallt järn- och bronsåldern.
35 Båramo Pukarp fornlämningsområde, SKILLINGARYD
www.fornsok.se
36 Skjutebo fornlämningsområde, VAGGERYD
www.fornsok.se

UTFORSKA ”GAMLA”
VAGGERYD
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!
37 Magnisa stuga, Stationsgatan 2, VAGGERYD
Kontakt: Kurt Andersson | 070-693 43 98

VANDRA & CYKLA
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. Mer information kan du
få på turistbyrån eller kommunens
webbplats.
17 Turistbyrån, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD
0370-67 81 50 | www.vaggeryd.se/vandra

MILITÄRHISTORIA PÅ
MILISEUM

HÄMTA ANDAN MED
FLOATING

14 september 2013 öppnar Miliseum i
Skillingaryd, det militärhistoriska museet
i Småland. Vi berättar 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.

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.

SKILLINGARYDS
LÄGER

44 Wellrest Floatingcenter Nybygget Krängshult, VAGGERYD
Kontakt: Stefan Gerleman | 073-545 03 90 | www.wellrest.se

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.
38 Miliseum & Skillingaryds läger, SKILLINGARYD
Kontakt: Sven Engkvist | 0370-67 82 62 | www.vaggeryd.se/miliseum

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

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!
41 Kyllås skidbacke, Kyllås, SKILLINGARYD
Kontakt: Anders Andersson | 070-392 70 08 | www.kyllas.se
42 Movalla ishall, Vattugatan 2, SKILLINGARYD
Kontakt: Lena Norgren | 0370-709 69 | www.sis.nu
43 Vaggeryds idrottplats, Karlavägen 31, VAGGERYD
0393-105 00 | www.laget.se/isschema

SIMNING & BASTUBAD
Är ni ett sällskap på minst åtta personer
kan kommunens simhallar erbjuda en
exklusiv temabastukväll! Bastuvärdar
håller i olika slags bastusittningar, där
doftoljor, honung och grovsalt är några
av de spännande inslagen. Mellan
sessionerna stärker ni er med frukt och
friskt citronvatten och kopplar av med ett dopp i bassängen.
45 Vaggeryds sim- och sporthall, Sveavägen 2, VAGGERYD
0370-67 86 91 | www.vaggeryd.se/simhall
46 Skillingaryds sim- och sporthall, Skolgatan 34, SKILLINGARYD
0370-67 82 12 | www.vaggeryd.se/simhall

LOKALA
HÄLSOPRODUKTER
Mitt i Skillingaryd hittar du Skillingarydsalvan som sedan 1960-talet olika
sorters hälsoprodukter baserade på
råvaror från den svenska skogen. Deras
mest kända produkt är en tjärsalva för
hästar som ingen äkta hästvän vill vara utan.
I sortimentet finns massageoljor, liniment, fot- och handkrämer med mera.
39 Skillingarydsalvan, Smedjegatan 3, SKILLINGARYD
0370-709 55 | www.skillingarydsalvan.se

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

GAMLA RIKSETTAN
Riksettan är en väg som slingrar sig
parallellt med E4 från Byarum i
Småland till Örkelljunga i norra Skåne.
Var du än stannar längs vägen kan du
vara säker på att hitta något spännande att
titta på eller göra. En njutbar resa längs
en historisk väg genom ett levande
landskap
HÄR: JUNI 2013
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KOMMUNKARTA
N Guldkorn – se & göra
N Guldkorn – konst & design
N Guldkorn – bo & äta
N Shopping & service i Vaggeryd
N Shopping & service i Skillingaryd

5
26
23

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
41

KONTAKTA OSS!
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

VILL DU UTFORSKA ANDRA
DELAR AV SMÅLAND?
På www.visitsmaland.se hittar du mer information.
16
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GULDKORN
konst & design

Här i Vaggeryds kommun finns en
stolt hantverkstradition med ett
stort antal konstnärer, hantverkare
och designers inom olika områden.
Laminostolen 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!
3 Lamina Design, Häradsö Västergård, SKILLINGARYD
Kontakt: Annika Helgesson | 0370-250 26 | www.laminadesign.se
18 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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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
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
17 Turistbyrån, Artillerigatan 29, SKILLINGARYD
0370-67 81 50
Endast webb: Bengt & Lotta | www.bengt-lotta.se

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

TRÄKONST
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

12 Träslöjden i Stråkeved, Stråkeved Klevshult, SKILLINGARYD
Kontakt: Inga-Lill och Tore Gustavsson | 0370-250 45

7 Ateljé Gunilla Krohn, Badplatsvägen 11, VAGGERYD
073-544 24 25 | www.gunillakrohn.se

13 Roger Randow, Torsbovägen 22, VAGGERYD
0393-109 92

8 Galleri & Kursateljé Remond, Andersberg, Svenarum, HOK
Kontakt: Keld Remond Petersen | 070-514 50 06

14 Småländskt trähantverk, Frostås Rosenberg 1, SKILLINGARYD
Kontakt: Roland Gustavsson | 0370-707 67

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

8 Bissefällarn – utställning, Bangårdsgatan 2, SKILLINGARYD
Kontakt: Bernt-Ola Hugosson | 0370-730 12
www.vaggeryd.se/bissefallarn

10 Michael Scher, Artillerigatan 32, SKILLINGARYD
070-713 67 64 | www.mtscher.com
11 Sune Lindén, Åkersvägen 5, SKILLINGARYD
0370-718 26

På Turistbyrån/Skillingaryds Design Center hittar du bland annat smidesföremål från Bengt & Lotta.
HÄR: JUNI 2013
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GULDKORN
bo & äta

Hooks Herrgård är en av pärlorna
där du både kan bo bra och äta gott.
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 Tallnäs
erbjuder Stiftsgården 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.

5 B & B Kaffegatan, Kaffegatan 18, SKILLINGARYD
0370-702 61, 073-377 94 11
6 B & B Sonarp, Sonarps gård 1, VAGGERYD
0393-211 21, 072-227 49 60 | www.sonarpsbedandbreakfast.se
7 B & B Södra Park, Masmästaregatan 23, VAGGERYD
0393-214 86, 0736-90 64 94
8 B & B i Galtås, SKILLINGARYD
0373-741 31, 070-214 21 91 | www.villa-vilan.com
9 B & B i Skillingaryd, Södra Järnvägsgatan 4, SKILLINGARYD
0370-700 98, 073-782 16 91
www.skillingarydsbedandbreakfast.com
10 B & B Farbror Melker, Idrottsgatan 9, SKILLINGARYD
076-187 90 77

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
enkelhet och lugn miljö.
11 Hjortsjöns Camping, VAGGERYD
0393-122 62 | www.hjortsjonscamping.vaggeryd.se
12 Hoks naturcamping, Österskog, HOK
0393-210 61 | www.osterskog.se

Stugbyn Hapimag Hok – Yxenhaga öppnar sommaren 2013.
För bokning och mer information:
31 Hapimag Hok – Yxenhaga
0393-218 00
20
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RESTAURANGER & CAFÉER
VAGGERYD

SKILLINGARYD

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

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

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

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

15 Jonssons konditori, Järnvägsgatan 15, VAGGERYD
0393-318 33

21 Jonssons konditori, Stationsgatan 6, SKILLINGARYD
0370-701 42

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

22 Järnvägshotellet – restaurang, Västra Järnvägsgatan 7, SKILLINGARYD
0370-715 59

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

23 Kina Wook, Storgatan 14, SKILLINGARYD
0370-716 49

18 Ritz konditori, Järnvägsgatan 16, VAGGERYD
0393-104 10

24 Ragges gatukök, Storgatan 44, SKILLINGARYD
0370-709 60

19 Spis – restaurang, Linnégatan 5, VAGGERYD
Öppnar 5 augusti 2013

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

SÄSONGSÖPPET
21 Byarums hembygdsgård, Byarum, VAGGERYD
0393-221 12
Öppet 15/6–18/8

26 Skillingaryds Pizzeria, Storgatan 5, SKILLINGARYD
0370-708 00
27 Skillingaryds lägerrestaurang, SKILLINGARYD
0370-760 65
28 Teds Smörgåsbutik, Storgatan 10, SKILLINGARYD
0370-761 61
29 Tina & Översten – café, Artellerigatan 18, SKILLINGARYD
076-839 43 03

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

HÄR: JUNI 2013
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SHOPPING
& SERVICE
Vaggeryd
APOTEK
1 Apoteket Hinden, Linnégatan 7. Tfn. 0771-76 07 60

BANK OCH BANKOMATER
2 Handelsbanken, Järnvägsbanken 12. Tfn. 0393-120 75
3 Swedbank, Järnvägsgatan 1. Tfn. 0393-794 00

BENSIN

LIVSMEDEL
22 Ica Supermarket, Post, ATG & Spel, Järnvägsgatan 2. Tfn. 0393-360 60
23 Konsum, Järnvägsgatan 3. Tfn. 0393-103 81
24 Netto, Hammarvägen 1. Tfn. 020-170 70 71

OPTIKER
25 A-optik, Viktoriagatan 5. Tfn. 0393-125 55

4 Din- X, automatstation, Strandvägen 3. Tfn. 076-676 95 79

SKÖNHET & HÄLSA

5 Preem, bemannad station, Hokvägen 2. Tfn. 0393-316 98

26 Din frisör, Järnvägsgatan 5. Tfn. 0393-122 10

6 Shell, automatstation, Jönköpingsvägen

27 Friskvårdsknuten, Östergatan 7. Tfn. 073-974 42 97
www.friskvardsknuten.se

BIBLIOTEK
7 Fenix Kultur och Kunskapscentrum, Verner Malmstens Väg 1
Tfn. 0393-67 87 90

BIL OCH CYKEL
8 CC-service, Storgatan 27. Tfn. 0393-160 55
www.cc-service.se
9 Jojjas bildelar, Jönköpingsvägen 53. Tfn. 0393-788 50
www.jojjas.se
10 Vaggerydstvätten, Gärahovsvägen. Tfn. 0393-163 80

BLOMMOR
11 Acleja blomsterhandel, Viktoriagatan 8. Tfn. 0393-105 88
12 Vaggeryds handelsträdgård, Esplanaden 4. Tfn. 0393-101 51

BYGGHANDEL
13 Beiijer Byggmaterial, Järnvägsgatan 4. Tfn. 075-241 16 80
14 Syntema, färg, tapet, inredning, Gärahovsvägen. Tfn. 0393-127 40

INREDNING OCH PRESENTER
15 Gretas Butik, Viktoriagatan 6. Tfn. 0393-101 46
16 Wahlbergs Ur och Guld, Östergatan 6. Tfn. 0393-101 02
17 Sonarps Interiör, Sonarps Gård. Tfn. 0393-212 40

KLÄDER OCH SKOR
18 City Skor, Viktoriagatan 7. Tfn. 0393-69 90 09
19 People, Järnvägsgatan 22. Tfn. 0393-318 90
20 Selma, Viktoriagatan 4. Tfn. 0393-77 39 15
21 Koola Kidz Storgatan 45. Tfn. 0393-125 45

22

I Vaggeryds är det nära till allt. Här
finns ett brett utbud av butiker med
bra öppettider och enkla parkeringsmöjligheter. Folkets Hus med
kommunens biograf och gymnasieskolan Fenix Kultur- och Kunskapscentrum med bibliotek ligger centralt
i Vaggeryd.

HÄR: JUNI 2013

28 Gym +, Järnvägsgatan 15. Tfn. 0760-17 80 02, 0739-81 88 44
29 Hårateljén ME, Järnvägsgatan 19. Tfn. 0393-162 33
30 Klippstugan, Östergatan 4. Tfn. 0393-122 00
31 Massage Töj och Böj, Fabriksgatan 10. Tfn. 0393-102 02
www.tojboj.se
32 Mattis Frisörsalong, Storgatan 41. Tfn. 0393-101 01
33 Salong Hon och Han, Järnvägsgatan 14. Tfn. 0393-103 44
8 Röllekaboden, Snuddebo. Tfn. 0393-240 14

TV, VIDEO, IT
34 Audio Video, Järnvägsgatan 17. Tfn. 0393-106 19
35 Edqvist IT, Stationsgatan 6A. Tfn. 0393-61 50 50

TANDVÅRD
36 Vaggeryds folktandvård, Lundavägen 22. Tfn. 0393-406 10
37 Vaggeryds Tandvård, Jönköpingsvägen 2,. Tfn. 0393-105 83

VETERINÄR
38 Vaggeryds hästklinik, Galoppvägen 3, Vaggeryd. Tfn. 0393-163 00
www.hallandsdjursjukhus.se

VÅRDCENTRAL/BVC
39 Vaggeryds vårdcentral, Lundvägen 22. Tfn. 0393-405 70

ÖVRIGT
40 Folkets Hus, Götaforsvägen 8, Vaggeryd,. Tfn. 0393-10 161
20 Vaggeryds Travbana, E4 – avfart 90, Vaggeryd Norra.
Tfn. 0393-125 85 | www.vaggerydstravet.com
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SHOPPING
& SERVICE
Skillingaryd
APOTEK
1 Kronans Droghandel, Ljungberghsgatan 2. Tfn. 0771-612 612

ATG & SPEL
2 Werdina Tips och Toto, Stationsplan 1. Tfn. 0370-700 36

BANK

Skillingaryds centrum har en blandning av butiker, restauranger, caféer
och verksamheter. Mitt på torget
hittar du kommunhuset med bibliotek
och teatersalong samt Systembolaget.
Den säsongsöppna turistbyrån ligger
i nära anknytning till Skillingaryds
läger och Miliseum.

20 Önska, Storgatan 18. Tfn. 0370-700 44
www.onska.se
29 Tina och Översten, (även café) Artillerigatan 18. Tfn. 076-839 43 03
www.tinaochoversten.blogspot.se

KLÄDER OCH SKOR
21 Beklädnadsaffären, Stationsgatan 4. Tfn. 0370-701 21

3 Nordea, Artillerigatan 33. Tfn. 077-22 44 88

22 Kupan-Röda Korset, Centralplan 3. Tfn. 0370-707 00

4 Swedbank (har bankomat), Storgatan 6. Tfn. 0370-791 00

23 MA Skor, Centralplan 2A. Tfn. 0370-710 78

BENSIN
5 OK/Q8, Storgatan 44. Tfn. 0370-705 08
6 Q-star automatstation. Tfn. 011-28 00 00

KOMMUNHUSET
24 Skillingehus, Bangårdsgatan 2. Tfn. 0370-67 80 00
www.vaggeryd.se

7 Statoil Skillingaryd, Avfart 87–Skillingaryd Södra. Tfn. 0370-712 30

LIVSMEDEL

1 Preem, Götaström, Skillingaryd Norra. Tfn. 020-450 450

25 Hemköp & Post, Artillerigatan 28. Tfn. 0370-793 30

BIBLIOTEK
8 Kommunhuset, Skillingaryd, Artillerigatan 34. Tfn. 0370-67 80 01

BIL OCH CYKEL
9 Götaström Bil, Fabriksgatan 31. Tfn. 0370-766 80
www.gotastrombil.se
10 Bilcenter Skillingaryd, Tånggatan 4. Tfn. 0370-706 51
www.bilcentersryd.se
11 Magnus Bil, Smålandsgatan 1. Tfn. 0370-719 00
www.magnusbil.com

26 Ica Nära Lagahallen, Sturegatan 25. Tfn. 0370-700 56

SKÖNHET & HÄLSA
27 E B Frisören, Artillerigatan 31A. Tfn. 0370-709 01
28 EC Living, Skolgatan 19. Tfn. 070-673 43 19
www.ecliving.se
29 Hårklippet, Brunnsgatan 8. Tfn. 0370-762 86
30 Klippcenter 32, Artillerigatan 32. Tfn. 0370-761 32
www.klippcenter32.se
31 Lennarts Herrfrisering, Stationsgatan 6. Tfn. 0370-708 76

12 Jannes MC-delar, Östra Vasagatan 22. Tfn. 0370-711 33

32 Lusthuset för kropp och själ, kiropraktor, Artillerigatan 32.
Tfn. 070-495 39 40 | www.mtscher.com

BLOMMOR

33 Maritas Friskvård, Sjöeryd. Tfn. 070-493 20 84

13 Centrum-blommor, Storgatan 5. Tfn. 0370-701 45
14 Skillingaryds Blomsterhandel, Centralplan 2A (Torget). Tfn. 0370-701 77
15 Fagerhults Plantskolan, Hagshult. Tfn. 0370-69 30 11

ELHANDEL
16 EL-agenten, Fabriksgatan 41. Tfn. 0370-762 30
www.el-agenten.se

INREDNING OCH PRESENTER
17 Skillingaryd Design Center, Artillerigatan 29. Tfn. 0370-706 10
www.skillingaryddc.se
18 Mofas Hus, Smedjegatan 6. Tfn. 0370-713 84
www.mofashus.se
19 Svenssons Ur och Guld, Stationsgatan 1. Tfn. 0370-700 17

34 Monas Frisersalong, Kaffegatan 34. Tfn. 0370-766 16
35 Rolles Massage och Friskvård, Södra Järnvägsgatan 16. Tfn. 0370-711 47
www.rollesmassage.se
36 Salong Håroskop, Storgatan 57. Tfn. 0370-761 40
37 Salong Hårfint, Östra Allegatan 42. Tfn. 0370-762 33
38 Salong Jasmine - Hud och skönhetsvård, Centralplan 4. Tfn. 0370-706 01
39 Skillingarydsalvan, Smedjegatan 3. Tfn. 0370-709 55
www.skillingarydsalvan.se
40 Topp till Tå, Storgatan 22. Tfn. 070-542 55 29
www.stillasinne.com

SPORT & FRITID
10 Wide Outlet/Wide Sport, Tånggatan 2. Tfn. 0370-795 50
www.widesport.se
16 EL-agenten Jakt & Fritidsbutik, Fabriksgatan 41. Tfn. 0370-762 30

24
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Skol

I n dustr igata

TURISTBYRÅN

41 Systembolaget, Centralplan 1. Tfn. 0370-706 11
www.systembolaget.se

17 Turistbyrån Vaggeryds kommun, Artillerigatan 29. Tfn. 0370-67 81 50

Fa

32 Skillingaryds Smådjurspraktik, Artillerigatan 32. Tfn. 0370-764 00

Fabr

Östra Alléga

Snickaregatan

VÅRDCENTRAL & BVC

42 Tandvården Skillingehus, Ljungberghsgatan 4. Tfn. 0370-712 00

43 Skillingaryds Vårdcentral, Ljungberggsgatan 2. Tfn. 0370-37 93 00
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25

Det var precis när 2000-talet börjat; Thord och Ingvar Sandahl var och
besökte den stora, namnkunniga och internationella skogsmässan Elmia
Wood, som då hölls i Barnarp. Alla som känner till denna plats vet hur
brant och klippigt det är i de trakterna, och det var ganska utmanande
för både besökare och maskiner att röra sig i den terrängen.
– Och då sa vi det, jag och Ingvar: tänk om vi kunde ha det här ute hos
oss, på Bratteborgs ägor istället.

26
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ELMIA WOOD
PÅ LÅNGTIDSKONTRAKT
Han minns inte vem som ringde vem och
frågade, men i dagarna kommer 50-60.000
besökare att äntra skogen där naturen gör att
allt är så mycket enklare.
– Ja, vi har långtidskontrakt skrivna numera,
och så vitt jag förstår vill de helst aldrig lämna
Bratteborg, skrattar Thord.
Fadern, sonen och skogen
Det var Thords farfar, egentligen, som satte
familjenamnet på åkerikartan. Han hade vuxit
upp på bondgård, och för att dryga ut verksamheten i den lilla speceriaffären han drev
i Åsafors, så åtog sig farfar Enoc en del
körningar åt sågverksägarna i bygden med
sin lastbil. Han körde också snickeriprodukter
mellan ortens småindustrier och järnvägsstationen. Ibland blev det även persontransporter
med personbilen.
Sonen Ingvar såg möjligheten att utveckla
åkerirörelsen och började köra grus och timmer.
Det här var på den tiden då dåvarande ”Riksettan”
var en enkel grusväg och de flesta långväga
godstransporterna skedde på järnväg.
– Ja, nu är vi tillbaka till där vi var då, säger
barnbarnet Thord Sandahl, nuvarande
koncernchef, och syftar på den omfattande
tågtrafik till övre Norrland som bolaget
bedriver. Vaggeryd finns här på järnvägskartan
med sin stora omlastningsterminal mellan bil
och järnväg.

Thord Sandahl,
chef för Sandahlskoncernen.

Mångfaldernas man
Idag är chefen för
Sandahls-koncernen en
stor och viktig tillgång i
samhällsbygget för fler än
bara oss i kommunen. Han
sitter som ordförande i
Biltrafikens Arbetsgivareförbund och ledamot i
Svenskt Näringsliv, och
just den här dagen då vi
är på besök, ska han in
i ett telefonmöte för att
diskutera möjligheterna
att undvika en strejk
som skulle kunna lamslå
större delen av Sverige.
Men han gör ingen
skillnad på hur viktiga
de olika världarna är,
mellan riket och det lokala.

Enoc Sandahl vid sin lastbil.

– Mångfald, säger Thord Sandahl med emfas,
när man frågar honom om vilken hemligheten
är kring regionens så typiska entreprenörstänkande. Mångfald är grunden för ett friskt
näringsliv, oavsett om vi pratar verksamheter
eller olika kulturella ursprung. Utveckling
föds i mångfald. Och för övrigt är alternativet
Enfald, har du tänkt på det? säger han med ett
lite klurigt uttryck i den klarblå blicken.
Initiativförmåga, handlingskraft och problemlösning och lite grävvänlig sandjord för el- och
fiberkabel till utställarna. Elmia Wood kommer
att vilja bli kvar i kommunen länge, det förstår
man; sådana hyresvärdar växer inte på träd.

av Cathrine Palmcrantz

HÄR: JUNI 2013
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SAGOSKOGEN
– ett småländskt kulturarv

Bli inte förskräckt om du i sommar möter ett troll på torget i
Skillingaryd. Det är med största sannolikhet bara en saga som
tagit paus en stund, från projektet Sagoskogen som utspelas med
den fantasieggande småländska skogen som scen. Det handlar om
ett kulturarv som håller på att räddas.

28

HÄR: JUNI 2013

Skrock, skrymt och folktro har av tradition
alltid haft en stark plats i våra liv här i
Småland. Det vet alla som kan sin Astrid, inte
minst. Men det är ett skört arv som nästan
försvunnit ur folkminnet och på många håll
har man så gott som helt förlorat sina sagor
och sägner, medan de i andra byar lever kvar
med nästan förnyad styrka. Här i vår kommun
bestämde vi oss för att försöka ta vara på den
här sagoskattkistan och startade en insamling
av de här berättelserna, med hjälp av vår egen
arbetsmarknadsenhet.
Elin Ljungqvist, som är anställd för att driva
bibliotekets projekt Sagoskogen, kontaktade
Markku Engström, en av initiativtagarna till
Leaderprojektet Trollstigar och häxvrål.
Markku som är engagerad i rollspelsföreningen
Yin Yang, som bland annat spelar rollspel i
medeltidsbyn Basseberg, insåg genast att det
här verkligen vore något för den kommande
generationen att mötas över. Nu stärktes man
i ett slag upp med ett 15-tal entusiastiska
ungdomar:
– Det är ett glatt gäng och vi har väldigt kul
tillsammans, säger Elin.
– I början var det lite svårt att nå ungdomar

eftersom det är lite svårt att förklara vad det
handlar om, men när det väl fått tag i en så
släpper man det inte. Tanken är att Sagoskogen
ska bli en stående del av vår kommuns kulturutbud och något som ungdomskullarna som
kommer efter kan ärva och ta över.
Många olika uttryck
Det är ett omfattande och kreativt jobb som
ska göras innan man kan ställa sig på scenen.
Dräkter ska sys och anpassas, manus ska
bearbetas, rekvisita ska tillverkas. Några jobbar
dessutom med att dokumentera allt i form av
både stillbild och film. Ja, och så är det naturligtvis det ständiga repetitionsarbetet. Det finns
alltså snart sagt någonting i projektet för alla
intressen, och en tillströmning av nyfikna
ungdomar tas välvilligt emot.
Tillgång och efterfrågan
– Ja, vi behöver våra medlemmar, eftersom
telefonen började ringa så gott som på en gång
när det spritt sig att en Sagoteater etablerat
sig, säger Elin. Det blev så mycket att jag till
slut var tvungen att tacka nej till förfrågningar
om bokningar. Och då hade vi inte ens gjort
någon uppsättning ännu som någon hade sett!

Ebba Henriksdotter vid symaskinen.

En av karaktärerna i Sagoskogen.

– Men vi som jobbat med projektet från början
är inte förvånade, vi har hela tiden fått bekräftat
att intresset är så här stort.

– När jag hörde talas om projektet anmälde jag
mig på en gång.

Ungdomarna själva då?
– Jag är oerhört intresserad både av historia
och mytologi, säger Ebba Henriksdotter, en
ung tjej från kommunen, utan att för en
sekund släppa blicken från en söm som löper
längst med trolldräkten hon håller på att sy.

Men inte ens Ebba som den redan intresserade
unga kvinna hon är, hade kunnat föreställa
sig att det fanns så många spännande historier
härifrån.
– Nej, jag trodde väl egentligen aldrig att det
hade hänt något spännande i Vaggeryds kommun
över huvud taget, säger hon med ett leende.
HÄR: JUNI 2013
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Jacob Bergman har gjort illustrationer till Trollstigar & Häxvrål.

– Men, invänder hon med ungdomens rätt: det
hade varit lite roligare om vi själva fått vara
med och bestämma namnet på projektet.
Sagoskogen låter lite för barnsligt för min
del, slår hon fast.
Trolltyg på Sjöbo
Det första offentliga framträdandet för
Sagoskogen – ”Trolltyg på Sjöbo” – har
premiär på självaste nationaldagen och bjuder
på guidade vandringsturer, sagostunder och
utställningar. Lite senare på kvällen erbjuds
spökvandring för äldre barn och vuxna som
vågar. Evenemanget görs av Yin Yang,
Föreningen Sjöbogården och Sagoskogen
tillsammans. Och nog har de material att ösa
ur för att kunna erbjuda stora upplevelser
även framöver. I ett syskonprojekt som kallas
Trollstigar finns över 200 historier samlade
som väntar på att illustreras och GPS-märkas.
Historia med hjälp av modern teknik
Det handlar om någonting som kallas för
geocaching, utplacerade hemliga skattgömmor
runt om i naturen som ska hittas, och till sin
hjälp har man nutida satellitkartor, GPS.
Det allra första evenemanget av det här
slaget i kommunens historia, ägde rum den
1:a september förra året. Ett hundratal
personer deltog. Nybörjare kom och kunde
delta direkt med hjälp av de mer erfarna och
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gömmorna med sina överraskningar finns
kvar och fortsätter att loggas – dvs besöken
syns från cyberrymden och kan därmed
räknas – vecka efter vecka. I skrivande stund
har gömmorna loggats närmare 4.000 gånger,
och då har det ändå varit en väldigt snörik
vinter.
Eldsjälar och framtid
Evenemang av den här storleken förutsätter
att det finns ideellt arbetande eldsjälar, så även
i det här fallet. Biblioteket finns med och
studieförbundet Vuxenskolan också, men utan
familjer som Anehammar och Bertilsson, så
hade aldrig Trollstigar kommit att bli den
succé det blivit.
Samverkandet är kanske det för småstaden så
typiska, men i vår kommun kan vi se att det
faktiskt också kan vara det som är en plattform för kulturen i framtiden. Vi kan vara
någonting på spåret här när vi så enkelt och
självklart väver ihop då- och nutid, folktro med
modern teknik, ungdom och äldre, nytillkomna
besökare med människor som bott i trakterna i
generationer.
Kanske en trollstig fram till stora och
gemensamma upplevelser även i framtiden?

TROLLSTIGAR.SE
Gå på spökjakt eller skattjakt och upptäck alla spännande platser och myter
i Vaggeryds kommun. Mer information
finns på www.trollstigar.se.

SAGOSKOGEN
UPPTRÄDER
6/6 Trolltyg på Sjöbo
3/7 Lillemo Soldattorp, Skillingaryd
7/7 Byarums hembygsgård

Elin Ljungqvist, projektledare för
Sagoskogen, i förklädnad.

av Mattias Bokinge
HÄR: JUNI 2013
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DET HÄNDER:
5–8/6

Elmia Wood, Bratteborg.

6/6

Trolltyg på Sjöbo. En dag i sagans värld för hela familjen!

8/6

Hjulafton och husvisning på Kaffegatan.

3/7

Sagoskogen uppträder på Soldattorpet Lillemo på lägret i Skillingaryd.

7/7

Sagoskogen uppträder på Byarums hembygdspark.

3/8

Öppna trädgårdar i Tofteryd kl 10-16. Privatpersoner visar sina trädgårdar.
www.poslada.com

9–11/8

Modelflygsmeeting på Slätten, Skillingaryd.

24–25/8

Paintball-SM, Paintballa Arena, Nåthult.

31/8

Vaggerydsdagen.

14/9

Invigning av Miliseum.

31/10 –3/11 Smålands Kulturfestival, www.smalandskulturfestival.se.

HÄR:

EN TIDNING OM OCH FRÅN VAGGERYDS KOMMUN

