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Vardagsrumsturnén är över
PROTOTYPDOKTORN

Det barnen
rör vid blir
till guld
En timme för
jorden

Inledaren
Vår tidning har fått ett nytt
utseende – och nytt innehåll.
Förra året arbetade vi tillsammans
med många av er som bor och
verkar här för att komma fram
till vad som utmärker Vaggeryds
kommun som plats och hur vi vill
att den ska utvecklas de kommande åren. Arbetet mynnade ut i en
vision med rubriken ”Plats för att
göra skillnad”.
I tidningen, HÄR, vill vi berätta
om människorna som lever här,
driver företag här – i Vaggeryds
kommun – och lyfta fram människor som i stort och smått gör
skillnad med sitt engagemang.
Det kan vara alltifrån stora saker,
som de drivande personerna som
såg till att vi fick en kombiterminal med torrhamn och blev ett av

landets tre ledande logistikcenter, till eldsjälar inom vårt starka
föreningsliv som arbetar med att
inspirera barn, unga och vuxna
till stordåd.
Vi hoppas att du som bor här vill
läsa och bli inspirerad av berättelserna i tidningen! Om du själv har
något att dela med dig av vill vi
gärna att du hör av dig till redaktionen, så kanske vi kan berätta
din historia.
Vi hoppas också att tidningen når
utanför kommungränsen så att
berättelserna om Vaggeryds kommun och människorna här sprids
över landet. Vi har mycket att vara
stolta över och vi vill att alla ska få
veta det.
Trevlig läsning!

Bengt-Olof Magnusson
kommundirektör

HÄR:
ÄR EN TIDNING SOM GES UT AV VAGGERYDS KOMMUN
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D E T

H Ä N D E R
VÅRVANDRING I VACKRA HÄRADSÖ
Följ med på en guidad vårvandring söndagen den 21 april i Häradsö
tillsammans med vår ciceron Jens Mattsson från Länsstyrelsen. Häradsö ligger i utkanten av Store Mosse nationalpark. Vi spanar och
lyssnar efter nyanlända flyttfåglar vid Häradsösjön, tittar efter växter
och njuter av en eftermiddag i naturen. Det vore roligt om du vill vara
med! Ingen föranmälan. För mer information kontakta Catarina Kristensson på Vaggeryds kommun, telefon 070-234 48 88. Vägbeskrivning finns på www.vaggeryd.se/varvandring. Vi samlas klockan 15.00
i södra delen av Häradsö. Samåk gärna och ta med fikakorgen.

EN ENERGIFULL KVÄLL
Kommunens energi- och klimatrådgivare ger dig som vill bo lite klimatsmartare tips om varför och hur du kan använda styr- och reglerteknik i ditt hem för lägre energikostnader, högre säkerhet och en
smartare vardag. Onsdagen den 24 april klockan 18.00-20.00 är du
välkommen till Folkets Hus i Vaggeryd där du får träffa representanter från IVT, Thermia, Danfoss och Schneider Electric, som guidar dig
till en lösning som är rätt för just ditt hus och ditt värmesystem. Om
du har frågor eller vill veta mer, besök www.energicentrum.se eller
kontakta energi- och klimatrådgivarna på Energicentrum A6, telefon
036-12 87 60.

VI VILL BLI BÄST I SVERIGE – VAR MED OCH HJÄLP TILL!
Kommunens återvinningscentral, ÅVC, uppmannar nu alla att anmäla
sig till Skräpplockardagarna som håller på hela våren och anordnas
av Håll Sverige Rent. – Det är ett fantastiskt sätt att göra en insats
för miljön och man behöver inte bara plocka skräp, berättar Kristina
Ågren på ÅVC. Vi står för material såsom säckar och påsar och hämtar
även det insamlade skräpet. Kom igen nu och anmäl dig, dina vänner,
din klass eller din förening senast den 31 maj – hjälper du till blir du
garanterat en av våra miljöhjältar! Anmälan och mer information finns
på www.skrapplockardagarna.se.

NU ANSVARAR VI FÖR HEMSJUKVÅRDEN
Från 1 januari i år ansvarar Vaggeryds kommun för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Det gäller alla
personer, oavsett ålder och sjukdom/diagnos, och hela dygnet under
årets alla dagar. För att få hemsjukvård krävs att du har fått ett beslut
om hemsjukvård. Beslutet fattas efter en bedömning av legitimerad
personal, till exempel läkare, sjuksköterska eller psykolog. Du har till
exempel inte hemsjukvård automatiskt om du har trygghetslarm. Om
du behöver träffa en läkare ska du precis som tidigare ta kontakt med
din vårdcentral. Vill du ha mer information om hemsjukvård besök
www.vaggeryd.se/hemsjukvard, där det finns en broschyr att ladda ner.
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Kaffegatan

EN SLUMRANDE SKÖNHET
FÅR NYTT LIV

Visste du att Kaffegatan fick sitt namn så
sent som i mitten av 1990-talet? Detta är
tack vare Östbos Historiska Sällskap som
lämnade ett förslag om namnbyte till kultur- och fritidsnämnden. Namnändringen
var logisk och kanske också väntad. Särskilt eftersom gatan under lång tid var
känd för att ha ett kafé i vartannat hus.

Från sekelskiftet och framåt var alla välkomna
att köpa sig en kopp, men det var framförallt
militärerna som befann sig på förläggningarna
på Skillingaryds läger, som de privata kaffestugorna serverade. Varje år, från 1 maj, levde gatan upp och blev en både frejdig och uppsluppen
mötesplats för uniformklädda och civila.
Så snart det blev rast samlades man här, trots att
det enligt ”lag” var förbjudet för soldaterna att
vistas på de civilas område. Inte ens straffkommenderingar tycktes bita på de kaffesugna uniformerade ynglingarna. Till kaféägarnas stora
belåtenhet, lättades även bestämmelserna upp så
småningom.

och en vacker, men också bortglömd och igenvuxen bäckravin, skulle den sedan länge insomnade Kaffegatan väckas till liv igen.
Tre år efter att planen vunnit laga kraft hålls
första husvisningen i samband med Skillingaryds vårmarknad, lördagen den 4 maj. Just då,
när vitsipporna åter blommar i den tidigare
igenvuxna ravinen och bäckens porlande inte
längre bara hörs, kommer förhoppningsvis de
allra flesta vara positiva till att gamla Kaffegatan fått både nytt liv och ny (uni)form.



av XXXX

Idag finns vare sig kaféer eller soldater kvar –
bara gatunamnet minner om dessa svunna tider
då 10 öre köpte dig en kopp kaffe och sju sorters
kakor. Men i takt med tiden sker förändringar
och likt Törnrosa som sov i hundra år, blev
Kaffegatan nästan hundra år senare återigen bygdens stora snackis. I stället
för billigt kaffe med dopp handlade
det nu om boendeutveckling och
attraktivitet.
I brist på prins, fick den
nya detaljplanen fungera som väckarklocka
för den slumrande
skönheten. Och planen
var perfekt! Med hjälp
av nya moderna hus

av Louise Skålberg
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EN TIMME
FÖR JORDEN
Det handlar inte om att spara energi, och det ska inte heller ses som
ett tillfälligt jippo. Earth Hour är en
global manifestation för vårt klimat
som engagerar miljoner människor,
en manifestation som skickar en
tydlig signal till makthavare världen över om att ta klimatförändringarna på allvar.
Redan vid den allra första Earth Hour
deltog över två miljoner människor. Året
var 2007 och platsen var Sydney i Australien. Landet är redan tydligt påverkat av
klimatförändringarna, bland annat genom långvarig torka. Nyheten om klimatmanifestationen spreds över världen och
utvecklingen var explosionsartad. Året
därpå engagerade sig 50 miljoner människor i 35 länder. I Sverige släckte Kungen
fasadbelysningen på slottet.

som bakas på ugnens eftervärme - ett bakverk som har miljöperspektivet i fokus.
Men när timmen, Earth Hour, är slut och
klimatmanifestationen genomförd, stannar arbetet då? Nej, Earth Hour handlar
om mer än att släcka lyset - det handlar
om att leva lite grönare i vardagen. Gör
din egen utmaning* till vänner och bekanta - eller kanske en politiker - att bli mer
klimatsmarta!
Jag lovar om du lovar...



Årets Earth Hour äger rum den 23 mars
klockan 20.30-21.30. Då släcker människor över hela världen lyset i sina hem för
att visa sitt engagemang för klimatet. Det
är enkelt att vara med - du behöver bara
släcka lyset i ditt hem - men passa även
på att samla nära och kära, tända levande
ljus, spela spel, berätta sagor eller bara
mysa. Om du vill bjuda på något gott kan
du baka Earth Hour-bakelsen*, en bärpaj
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* Vill du ha tag på receptet för Earth Hour-bakelsen eller skapa
en utmaning? Du hittar allt material på www.wwf.se/earthhour

av Lena Allthin & Catarina Kristensson

Earth Hour blir större för varje år, 2012
deltog 152 länder. I år är målet att nå två
miljarder människor världen över och
halva Sveriges befolkning.

Lördagen den 23 mars slår Vaggeryds kommun upp portarna för årets
Earth Hour-dag. Programmet innehåller föreläsningar om mat, energiteknik, det blir kreativ verkstad för barn och invigning av vår nya
miljöhörna. På kvällen hälsar Svenska kyrkan i Skillingaryd välkomna
till konsert med akustisk musik och levande ljus.

PÅ PROGRAMMET

EARTH HOUR-DAG PÅ FENIX KULTUR- OCH KUNSKAPS
CENTRUM, VERNER MALMSTENS VÄG 1, VAGGERYD
LÖRDAG 23 MARS 2013 KLOCKAN 11.00-15.00
FÖRELÄSNINGAR I AULAN
Bli din egen solelsproducent!

CAROLA MAGNUSSON

kl. 11.30

Bernth Nyberg, Statybos Bygg AB
i Värnamo

Energitips för hus och hem

kl. 12.00

Peter Lameksson, Energicentrum A6

Ekologisk mat och bra mathantering

kl. 13.00

Carola Magnusson, ekokock och kokboksförfattare.

DET HÄNDER I BIBLIOTEKET
Presentation av olika ljuskällor

kl. 11.00

Elbyrån i Vaggeryd AB

Carola Magnusson signerar och
säljer sina böcker
Invigning av Miljöhörnan
Sagostund

kl. 12.00 & 13.45
kl. 12.30
kl. 12.45 & 13.45

Henrik Arvidsson, Vaggeryds kommun

- ekokock, kokboksförfattare och
grundare av Carolas Eko. Vill
med sitt arbete göra sambandet
tydligt mellan vår miljö och vad vi
äter. För Carola är det lika viktigt
att sätta fokus på Moder Jords
hälsa som vår egen. Läs mer om
Carola på www.carolaseko.se.

MARIA WESTERBERG

PÅ SPANSKA GATAN

Prisutdelning i skoltävlingen
”Bästa energiträd”

WORKSHOP

Kreativ verkstad för barn (drop-in)

kl. 14.30
kl. 12.00-15.00

Ta med gamla leksaker, kläder med mera och skapa något nytt
tillsammans med Maria Westerberg, känd barnprogramledare på TV.

UTSTÄLLARE

kl. 11.00-15.00

VSBo, Energicentrum A6, Statybos Bygg AB, Elbyrån i Vaggeryd AB,
Naturskyddsföreningen, Fenix Kultur- och Kunskapscentrum, Kenyaprojektet, Vaggeryds kommun och ”Bästa energiträd” (bidragen i
skoltävlingen).

ÖVRIGT

- konstnär, designer och barnprogramledare på TV där hon hjälper
barn att återvinna och designa
nytt av sina gamla leksaker. Belönad med Green Furniture Award
2011 för sin stol ”T-shirt Chair”.
Läs mer om Maria på
www.mariawesterberg.se.

Tipspromenad för barn och vuxna - fina priser utlovas
Cafenix - ungdomscaféet är öppet hela dagen och säljer ekofika och
matiga mackor

Lämna ditt miljölöfte - vi lovar att bry oss om miljön, om du lovar!

CANDLE LIGHT CONCERT I SKILLINGARYDS KYRKA
SKAPELSENS SKÖNHET OCH SKÖRHET

kl. 20.30

Upplysta av enbart levande ljus samlas vi och lyssnar till akustisk musik varvat med läsning av texter om skapelsen. Flöjt, piano och sång.
Östra Vasagatan 19, Skillingaryd. Arrangerar gör Svenska kyrkan.

VÄLKOMNA!
HÄR: MARS 2013
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BOSSE

PROTOTYPDOKTORN

Om det finns en urtyp av problemlösare så är
Bosse Wremp från Skillingaryd just en sådan.
Ödmjuk, envis, lyhörd och metodisk – och sist
men inte minst, riktigt klurig. Under sina dryga
tio år som egenföretagare med möbelprototyptillverkning som specialitet, har han inte gått bet på
särskilt många projekt – om ens några.
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av Louise Skålberg

Tre generationer av problemlösare – det
är så lång tid det tar att komma dit Bosse
Wremp har kommit med sin unika prototypverkstad. Det går liksom inte bara
med hårt arbete och stark vilja. Det krävs
ganska mycket talang också. Talang som
Bosse inte bara ärvt från sin far, som var
verkmästare på Ire, utan som han även
fått från sin farfar, som under många år
drev en ekmöbelfabrik i Bjärnum i Skåne.
För Bosses del började allt med en avsågad
tumme för dryga tio år sedan och med det
en längre sjukskrivning från tidigare arbetsplatsen Kinnarps i Skillingaryd.
– Hade det inte varit för tummen, hade jag
inte suttit här idag, skrattar Bosse. Jag
hade haft en del tankar på att starta eget
innan det hände, men liksom aldrig kommit till skott.
Med hjälp av sin dotter som körde runt honom om dagarna kunde han kolla upp allt
som behövde kollas upp för att våga ta steget fullt ut. Det var en hel del att fixa med,
allt från att hitta en lämplig billig lokal till
att skaffa egna maskiner. Efter en starta
eget-kurs på Almi Företagspartner 2002,
startade Bosse det som idag heter Wremps
Möbelprototyper i Skillingaryd.
– Även om det är mycket slit och en hel
del sena kvällar och helger, har jag aldrig
ångrat mig, fortsätter Bosse. Att göra det
jag gör idag, gör mig lycklig och det är
det som är viktigast för mig – att ha roligt
på jobbet.
Arbetet som enmansföretagare beskriver
Bosse själv som allt annat än ensamt. I
stället för att tacka nej till komplicerade
och ibland till synes omöjliga uppdrag, ser
han till att omge sig med ett nätverk av likasinnade problemlösare med stort kunnande och yrkesskicklighet inom sina
respektive specialområden. Och det går
knappt en dag utan att han far runt och
pratar med än den ena, än den andra.
– Det mesta går att lösa, men det gäller
att vara ödmjuk och inse sina begränsningar. Vill man lösa problemet får man
inte vara rädd för att be andra om hjälp,
säger Bosse med glimten i ögat.
HÄR: MARS 2013
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Genom att först klura ut en lösning på
projektet och sen samordna kontakterna i alla led – samtidigt som Bosse själv
garanterar att formgivarens vision inte
förvanskas, har han skapat en Sverigeunik produkt här i lilla Skillingaryd. Åtminstone om man ska tro Björn
Dahlström, en prisbelönad industriell
designer, som bland andra samarbetat
med Skeppshult, Iittala och Offect i
Tibro.
– Det var inte förrän Björn sa det som
jag fattade, säger Bosse. Att det jag
gör och på det sätt jag gör det, faktiskt
är unikt. Enligt honom finns det inte
någon i Sverige som kan göra det jag
gör idag.
– Men det är fortfarande lite svårt att
förstå, fortsätter Bosse. Det jag gör är
ju inget märkvärdigt precis. Jag ser ju
bara till att fråga rätt person om rätt
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slags grej. Sen att allt och alla jag behöver finns inom ett par mils radie, det
underlättar ju givetvis, skrattar Bosse.
Att lilla Skillingaryd med omnejd inte
är som Stockholm, det är ju lätt att
förstå. Men att det unika här ligger i
att det inte tar flera dagar att få tag
på rätt slags mutter eller klurig gubbe
för den delen – det är nog inte självklart för alla. Åtminstone om man inte
är arkitekt eller formgivare med bas i
Stockholm.
Som design- och möbelintresserad i
allmänhet är det lätt att bli avundsjuk
på Bosses arbete. Det är inte precis vem
som helst man hittar i hans kundregister. Världsberömda namn som Karim
Rashid, Mario Ruiz och skillingarydsbördige Dan Ihreborn, är bara några
av formgivarna vars möbler Bosse har
snickrat på i sin verkstad uppe i Upp

åkras gamla lokaler på Smålandsgatan. För
de flesta skulle sådana här celebriteter och
världsstjärnor till kunder stiga en åt huvudet. Men inte för Bosse inte, finns inte en
chans.
– Jag hjälper alla som vill ha hjälp – om jag
kan. Jag älskar att lösa problem, jag blir
lycklig av det, säger Bosse med eftertryck.
Och att se kunden nöjd, då känns det som
bäst, då får man lön för mödan.
Sen berättar han om den gången då han
hjälpte en äldre dam att omvandla hennes
barndoms gungträd till ett vackert slagbord.
Den gamla eken stod farligt nära huset och
var tvungen att tas bort.
– Hon kunde helt enkelt inte förlika sig med
att detta träd som innehöll så mycket minnen bara skulle bli brasved och när jag såg
hennes glädje över det färdiga bordet, fick
jag ett kvitto på att det jag gör har betydelse,
avslutar Bosse.
Efter en sista slurk kaffe går vi en sväng
i Bosses verkstad. Även om det i en första
anblick ser rörigt ut, får vi ganska snart
en helt annan bild. Här arbetar inte bara en
mycket passionerad man med det han älskar
– här finns också den nödvändiga strukturen, ordningen med var sak på sin plats.
– Balans är viktigt, berättar Bosse. En viss
ordning i kaoset behövs. Och det får inte
bli för mycket jobb heller, man måste ha tid
till annat också. Som familjen och mina två
barnbarn, fortsätter han med ett leende.
Bosse är tydligt stolt när han berättar om
sin familj som uppenbarligen hjälper honom

att hålla den viktiga balansen i livet. Han
och hans fru, Ingegerd, har på bara ett par
år fått tillbaka bägge sina barn till bygden
och med dem kom snart två småttingar.
– När jag varit på jobbet för länge, brukar
min fru ringa. Är då något av barnbarnen
hemma hos oss är det bäst att snabba sig
hem. Ettåringar är ju inte precis kända för
sitt stora tålamod, skrattar Bosse.
Som småbarnsförälder kan man inte annat
än uppskatta att Bosse och hans fru ställer
upp och passar barnbarnen. Men även om de
idag upptar mycket av Bosses fria tid utanför verkstan, hoppas vi att han fortsätter att
lösa problem många år framöver. För finns
det något som är säkert i framtiden – så är
det att sådana som Bosse, kommer det alltid
att behövas.
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ALLA BARN FÖDS

RIKA & INTELLIGENTA
– Ja, säger Kerstin Nordenstam, initiativtagare och projektledare i det drygt årsgamla
projektet Kreativt Återanvändningscenter,
allt spillmaterial som barnen och pedagogerna använder sig av kommer från lokala företag; det kan vara allt från metallknappar,
läderbitar, stora pappersrör till vanligt ritpapper. Vi tar vara på det mesta, säger hon.
Men det stannar inte där. Lokalerna som man
huserar i är även de en slags sponsoring, eftersom dem får man låna gratis av fastighetsägaren Mastec.
– Mm, men i gengäld har jag lovat se till att
fler barn kommer att söka sig till gymnasieskolans tekniska program på Fenix Kunskapscentrum; något våra arbetsgivare hett
efterlängtar, förklarar Kerstin och fortsätter:
– Enligt Reggio Emilia måste man börja med
det här sättet att skapa nyfikna och vetgiriga
barn, redan när de är kring året. Så jag har
några år på mig innan det är upp till bevis,
ler hon.
Pedagogik, upplevelsecentrum
och besöksmål
Det arbete projektgruppen i Vaggeryds kommun gjort kring Kreativt Återanvändningscenter har förskolorna snabbt tagit till sig.
Kerstin menar att det inte är så konstigt, eftersom förskolan av tradition alltid arbetat
med spillmaterial som till exempel tomma
toapappersrullar och tändsticksaskar.
– Men att också skolorna skulle vilja hänga
på, och så fort, det hade vi inte med i beräkningen, säger hon och ser både lite glad och
överraskad ut.
Nu i vår åker projektgruppen iväg för att
slutligen certifieras inom ReMida, den del av
pedagogiken som rör sig kring just återanvändningen av spillmaterial. Namnet kommer sig av en del från namnet på ursprungsstaden, medan de fyra sista - Mida - kommer
från den grekiska mytologin och legenden
om kung Midas som fick sin önskan uppfylld
om att få allt han rörde vid att bli till guld.
12
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Egentligen är det namnet på en stad, Reggio Emilia. En stad i norra
Italien och det var där, i den småstaden, som man först formade sina
kommunala skolor utifrån en stark tro på barns inneboende förmågor.
Idag finns läran även i vår lilla småstad, och som alltid när det gäller
våra trakter, så är företagarna helt med på noterna och vill vara med
och bidra i utvecklandet av framtidens problemlösare.

av HÄR:
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Palmcrantz
MARS
2013
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– Det är så vi vill tänka, säger
Kerstin, att allt barnen rör vid
blir med deras kreativitet och
fantasi också till guld!
När det är gjort, har Vaggeryd
som andra kommun i Sverige
- Södertälje har också - egna
certifierade ReMida-pedagoger. Något som är en styrka
och innebär fantastiska möjligheter att utveckla vår hela
kommuns
utbildningsvärld
utifrån grundidén inom Reggio Emilia och vår identitet
som entreprenörsbygd.
Hur då?
– Inom Reggio Emilia tror vi
på att material och tillgången
till det i deras vardag, betyder
mycket för barns lekande, lärande och lust att undersöka –
allt det som egentligen skapar
ett intresse för teknik och problemlösning. Vi vill locka till
teknik, kreativitet och mod
att våga tänka utanför ramar
och mallar, och det här är ju
exakt vad förståsigpåarna

14
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menar är den kompetens som
arbetsmarknaden kommer att
behöva ännu mer i framtiden
- det är det som är den nya tidens kunskap.
Och det här, menar Kerstin,
är vad vår kommuns företag
redan insett, och därför så
gärna vill vara med och bidra
till.
Oanade konsekvenser
Så spillmaterial kan bli fantastiska saker i händerna på
rätt människa, och rätt människa i det här sammanhanget handlar alltså om de mest
kreativa uppfinnarna av alla:
våra barn.
Att barn kan hitta rymdraketer i vilken städskrubb som
helst, det visste kanske vi alla
om redan, lite till mans. Men
på förskolan i Klevshult där
man gått ”all in” i projektet
och en kväll helt enkelt plockade bort alla färdiga leksaker
och istället skapade olika rum

utifrån de olika material pedagogerna varit och valt ut, så
upptäckte man ytterligare en
utveckling hos barnen: språket.
– Ja, berättar en av förskolans
pedagoger, för när ett barn
står där med sina inre bilder
av vad man skulle kunna göra
med till exempel de här jättestora papprören, då måste ju
barnet berätta för sin lekkamrat om den idén och sätta ord
på sina tankar. Det är ju inte
direkt något som händer när
man stått med en färdig bebisdocka i famnen; då har det
väl mer handlat om vems tur
det var att ha dockan, skrattar hon.
Att göra små barn av stora
På samma förskola märkte
man även av ett annat fenomen när klockan började gå
mot sen eftermiddag och förskolan och fritids i takt med
antalet barn som går hem, till
slut blir ett och samma ställe.
De större barnen som kom

från den mer etablerade skolvärlden och plötsligt mötte
den fria kreativa förskolevärlden, fick plötsligt tillbaka sin
leklust och borta var längtan
efter dataskrämar och tv-spel
- nu blev det roligt att leka och
skapa igen.
– Det vore intressant att se
vad som skulle hända även
med de äldre barnen på de
högre stadierna, om också de
fick tillgång och möjlighet till
den här typen av inspirerande
material, säger pedagogen på
förskolan.
Och några som vet mer om
det är personal och rektor på
Fågelforsskolans 6-9. Där deltog man läsåret 2011-2012 i
en årlig tävling kring elevernas egna idéer om hur man
skulle kunna skapa klassrum
med atmosfär och känsla av
hemhörighet, just utifrån materialet från Kreativt Återanvändningscenter.
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Inte nog med att eleverna tyckte att skapandet i sig var roligt och stimulerande,
de märkte även efteråt, när rummen var
färdiga, av ett helt annat lugn och en annan omtanke om sin skola. Även där alltså, ytterligare och kanske lite otippade effekter.

Vad händer med projektet nu?
– Ja, får jag visionera så har ReMida-pedagogiken om tre, fyra år ungefär, blivit
en självklar del av den profil som Vagge
ryds kommun förknippas med och en hela
kommunens både styrka och angelägenhet.

– Men det är inget att hymla om, att det i
så fall måste bli något man bestämmer sig
för politiskt, inte minst. Och i dagsläget
vore kanske det bästa om den nämnd som
idag hanterar kommunens skola, också
fick uppdrag och resurser att driva den
här pedagogiken vidare, så att fler kommunala verksamheter kan få nytta av den.
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– Jag vill nog gärna tro, avslutar Kerstin,
att det är just för att vi här hos oss, i vår
lilla småstad, verkligen tror på att alla
barn föds rika och intelligenta, som vi blivit den omtalade entreprenörsbygd vi är
idag.



TRE MÄN
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Tre - men då räknar jag bara
de äldre, de där som inte beter
sig som man tänker att nästan60-åringar ska, utan bara suktar
efter ny kunskap och nya insikter
från universitet och högskolor,
som de kan släpa med sig hem
och dela med sig av till den andre
på verket – han lite yngre, nästan
bara 40, typ.
HÄR: MARS 2013
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De har hållit på så här ett bra tag
nu.
– 1996 tror jag det började, minns
Uno Jonsson, när han ska försöka
hitta startskottet till det ständiga
kvalitets- och förbättringsarbete
man ägnar sig åt på VA-enheten i
Skillingaryd. Det var då man började prata om att istället för att ha
utspridda mindre enheter i Hok och
Klevshult, bland annat, så skulle
vi bygga ett gemensamt och bättre
anpassat för framtiden.
– Idag är vi bland de absolut främsta i landet på Bio-P-rening, det är
ett sätt att rena vårt vatten på ett
biologiskt skonsamt sätt som Lunds
Tekniska Högskola utvecklat. Vi är
en av 20 kommuner i Sverige som
jobbar i nätverk tillsammans för att
minska användningen av fällningskemikalier i våra avloppsreningsverk.
Arbetet har väckt mycket uppmärksamhet och Sten Sture Hjalmarsson,
Ingemar Karlsson, Thomas Jakobsson och Uno, har alla blivit väldigt
drivna på att ta emot grupper av
intresserade besökare och förutom
begreppet att ”jobba uppströms”
– det vill säga att prata om vad vi
kan göra för miljön för att minska
miljöpåverkan redan innan avloppsvattnet kommer till reningsverket
– så är det en väldigt viktig sak man
måste ha i huvudet när man informerar människor om våra jobb:
– Man bör inte prata om både vatten
och vatten, säger Uno och skrattar
innan han förklarar vidare: man
får bestämma sig för att prata om
antingen dricksvatten eller avlopp.
Det får inte blandas ihop, inte ens i
tankevärlden. Därför är vi alltid väldigt noga med att klargöra vad det
är man vill veta mer om – antingen
eller, inte båda delarna.
Det ständiga kretsloppet
– Ja, de flesta av oss har ju förstått
att det vatten som kommer ur kranen och det vatten som tar med sig
vårt avlopp, är detsamma som rört
sig på jorden sedan den skapades.
Lite konstigt är det att vi ändå är
så vårdslösa med det, funderar Sten
Sture.
18
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– När vattenklosetten kom så kunde man påvisa
att sjukdomarna minskade och hälsan förbättrades, och så lägger han till: i storstäderna, alltså.
På landsbygden hade man ju egentligen inte
samma problematik med många människor på
små ytor, och där hade man kanske egentligen
haft alla förutsättningar att fortsätta med den
för miljön och framtiden betydligt bättre dasskulturen. Men det är klart; kommer bekvämligheten så vill ju även vi på landet ha den.
– För oss är det självklart att i den stund man
inte kan vrida tiden tillbaka, att man istället försöker ligga före och lära sig mer om vad vi kan
göra för våra barns vatten i framtiden, säger
han.
Snabba, korta möten
Fyra driftstekniker på VA-enheten i Skillingaryd sköter, styr och kontrollerar varje dag och
dygnet runt, upp mot 40 olika anläggningar i
vårt kommunala vatten och avlopp (VA). När allting fungerar har vi alla de bästa förutsättningarna att vakna friska och krya på morgonen,
käka frukost, borsta tänderna och gå iväg och
vara produktiva i våra liv.
– Jag vet, säger Ingemar. När man tänker på
hur mycket tillgången på friskt vatten påverkar hela våra liv, så är det lätt att bli litet av ett
kontrollfreak, men det går över rätt snabbt när
man inser att det bara inte går att ta det ansvaret själv, och det är därför vi är så himla bra på
att samarbeta här.

Varje morgon samlas man och går igenom sina
stationer och ansvar, korsläser det mot felanmälningar och övriga dagsfrågor, bestämmer
vad man ska göra och arbetsfördelar.
– Ja, och sedan går var och en ut på sin arbetsdag, men alla vet dels vad som görs i stort men
också vem som gör vad. Och det, säger Ingemar,
skapar en grundtrygghet som är bra för alla på
jobbet.
– Det är inte det att vi alltid tycker lika och är
eniga om precis allting, tvärtom. Vi brukar
skoja om att vi är som ett gammalt gift par
allihopa; vi tjafsar och bråkar om struntsaker
vi med, men i arbetsläge och i relation till vårt
jobb, så har vi en total tillit till varandra.
Chefen avgörande
– Det allra viktigaste i ett förbättringsarbete är
chefens inställning, säger Uno och berättar om
när han kom till sin överordnade på Tekniska
kontoret, och berättade att han inte riktigt var
nöjd med tillvaron.
”Vad vill du göra då?” hade chefen frågat honom och det var då, i början av 1990-talet, han
första gången uttalade att han faktiskt behövde
få lära sig mer om vattenreningsteknik för att
verkligen må bra och ha roligt på jobbet, samtidigt som verksamheten utvecklas.
– Den reaktion man får av chefen i det läget, är
egentligen det absolut viktigaste för att skapa
ett förändringsvänligt klimat på jobbet.
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”Det var roligt fast
det luktade ila
på en del stelen”
- skrivet av Anita, 9 år, efter ett studiebesök på reningsverket i Skillingaryd

Idag är det en fullkomligt självklar del av deras olika tjänster,
att hela tiden se till att vidareutbilda sig inom sina respektive
specialiteter och sedan åka hem och se till att det nya även kommer de andra till godo.
– Det har blivit en väldigt rolig och stimulerande arbetsplats här!
säger de och det känns som att man skulle kunnat ge ganska
mycket för att ha fått vara med och dela det där som får dem att
klucka så gott av skratt tillsammans…
I slutänden
Det är där, i huset som nästan symboliserar slutstationen av allt
– ett reningsverk, liksom – som han plötsligt säger det som är
hemligheten bakom all effektivitet, förvisso, men i den här lilla
enheten med det stora ansvaret, i synnerhet:
– Vet du, jag tror att det är så enkelt så att det handlar om att vi
älskar vårt jobb.
– Den som slutar att bli bättre, slutar att vara bra!



Är du en nyfiken, vetgirig och
kanske till och med lite lätt rastlös
ungdom, så kan det vara så att du
är en stimulanshungrig tekniker i
vardande.
Titta närmare på Fenix Kunskapscentrums tekniska program, styr- och reglerteknik till exempel, så är det inte helt
omöjligt att det här kan bli din framtida
drömarbetsplats.
– Ja, någon av oss borde stiga åt sidan
för att lämna plats för upplärning av
en ny, men vi har för roligt – ingen av
oss vill gå härifrån. De får lära upp sig
innan de kommer hit, helt enkelt, skrattar
60-åringarna.
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av Cathrine Palmcrantz

Hästkrafter
och höga hopp
Varje år, sista helgen i maj, samlas hästar
och ryttare i hundratal i Vaggeryd för
att tävla i Elithoppet – en tävling vars
namn är en flirt med travsporten och
Elitloppet som går av stapeln på Solvalla
samma helg. Självklart, då ridbana och
travbana ligger sida vid sida i Vaggeryd.
Ryttarna vallfärdar för att vara med i Elithoppet,
de kommer från stora delar av landet, och utlandet – danska ryttare har varit på besök några
gånger. Men popularitet är en färskvara.
– Det räcker inte att bara ordna en bra tävling,
säger Karin Bäckdal, tävlingsledare för Elithoppet. Ryttare söker kvalitet och det lilla extra. Vi
har dessutom ett bra samarbete med lokala sponsorer och konkurrenskraftiga prispengar.
Vaggeryd-Skillingaryd Ridklubb, VSRK, är redan kända i ryttarkretsar för att ordna bra evenemang – men hemligheten är att förnya och förbättra, att bjuda på det oväntade.
Förra året, till exempel, fanns en fullt utrustad
frisersalong i ett tält på området med drop-in för
alla som ville bli fint friserade. Många ryttare passade på mellan klasserna, men även några icke
hästintresserade kom till tävlingsplatsen bara för
att klippa sig. Nytt i år blir tävlingsklasser endast
för fyraåriga hästar, som är nybörjare på hoppbanan. Efterfrågan är stor och försöker klubben
anpassa sitt utbud:
– Vi håller koll på vad andra populära tävlingsplatser gör och vad ryttarna vill ha. Våra medlemmar tar med sig idéer hem från tävlingar de varit
på, berättar Karin.
Tidigare års showklasser, till exempel där första
delen av tävlingen skedde på hoppbanan som vanligt och de fem bästa i en andra del gjorde upp i
ett travlopp, har varit mycket populära. Och ryttaren som vann den tävlingen köpte en travhäst
efteråt…
– Det var inte brist på intresse som gjorde att vi
tog bort showklasserna, berättar Camilla Oskarsson, föreningens egna banbyggare som ritar alla
tävlingsbanor till kommande Elithopp. Vi fick för
många anmälningar och det tog för lång tid att
genomföra. Men vi har planer på att återuppliva
tävlingsformen, vi får se när!

I den lilla
föreningen
med sina 100
medlemmar finns
ett fantastiskt engagemang. De drar runt ett
jätteevenemang med 400 hästar – och tillhörande
ryttare med familjer plus publik – varje år. Kärntruppen på ungefär 15 personer har varit med
från början, 1998, då de arrangerade den första
tävlingen. Med det behövs fler för att det ska
fungera, omkring 80 personer. Hur orkar de?
– Ja, det frågar vi oss också, skrattar Karin och
Camilla. Det går, för det är så många som vill hjälpa till, det är något av årets ”happening” för hästintresserade. Och vi har inte så många tävlingar
under året, så vi orkar. Plus att det är väldigt roligt!
Karin och Camilla tror att det faktiskt kan finnas
en fördel i att ha en liten förening, jämfört med en
stor. Engagemanget blir personligt, det finns inte
”någon annan” som kan hjälpa till. Alla hjälper
till, helt enkelt!
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VARDAGSRUMS
TURNÉN
ÄR ÖVER
I tre år reste Kamal Mahamed runt i
olika somaliska familjers vardagsrum
för att försöka förklara saker som vad
det innebär att vara inskriven på arbetsförmedlingen, hur man fyller i olika blanketter och vad som krävs för att
komma ut i arbetslivet här i vårt land.
Idag har verksamheterna utökats till
allt från undervisning inom eget företagande till läxhjälp och idrottsträning
för barn och ungdomar, och sedan två
år tillbaka hyr man in sig i två små källarrum i ett bostadsområde i Vaggeryd
– välkommen till Afrikanska Integration- och Idrottsföreningen!
Kamal och hans vänner i kommunen visste vad
nyanlända gick igenom och ville underlätta processen. Den Afrikanska Integration- och Idrottsföreningen bildades 2010 för att just hjälpa och
motivera somalier, avlasta det svenska samhället
och myndigheterna men också vara en mötesplats för medlemmarna och olika myndigheter.
Arbetet sätter ljus på det faktum att vi alla är
människor och att det handlar om att om vi
bara tittar efter och ser individen, så ser vi hennes behov men också nya kompetenser som kan
komma samhället till nytta.
– För de som inte kan ta sig till lokalen så fortsätter jag givetvis med hembesöken, säger Kamal
men berättar samtidigt att vissa saker gör föreningslokalerna lite svårarbetade så att det ibland
kan vara lättare att vara hemma hos människor
istället. För tillfället har man till exempel inte
tillgång till någon internetuppkoppling och bristen på nätuppkoppling gör det svårt också med
telefonerna.
22

HÄR: MARS 2013

av Jelena Trupina & David Ylinikka

Människor som växer
Men medlemmarna arbetar enkelt och utifrån
det man har att tillgå; läxhjälp, till exempel, för
de yngre och de som pluggar det svenska språket. Körkortsteori, även för taxi och buss, kan
man också lära sig här.
Det har anordnats en kulturdag med föreläsningar och utställningar, och en marknadsdag
då företagsidéer fick testas i skarpt läge på
marknaden, det vill säga på vaggerydsborna
själva i möten ute på stan. Det gick mycket bra,
men det finns mer på att göra-listan, säger Kamal:
– Vi vill i framtiden kunna erbjuda föreläsningar
och seminarier som höjer attraktionen på våra
medlemmar som arbetssökande, berättar Kamal.

I dagarna startar vi ett eget lotsföretag för att
göra det enklare och snabbare att få ut våra medlemmar på arbetsmarknaden.
Vänskap och samverkan
Integration värd namnet måste innehålla både
arbete och en meningsfull fritid, en social tillvaro som ger nya kontakter och där utanförskap
kan brytas och vändas till vänskap och samverkan.
Genom det kommunala projektet INFRA - Integration genom att Nyttja Föreningslivets Resurser och kontakter för att komma i Arbete - kontaktas olika lokala företag för att föreningen ska
få komma på studiebesök och lära sig mer om
både kultur och kompetens.

– Vi är inte här för att semestra, ler Kamal och
förklarar beslutsamheten ur ett större perspektiv som vi infödda svenskar ibland kan glömma
bort:
– Vi har fått byta krig mot fred, och diktatur mot
demokrati. Tacksamheten över detta gör att man
vill verkligen också få visa att man är en resurs
för samhället, säger Kamal.

– Vi vill bli ett naturligt komplement till arbetsförmedlingen och bli en bro mellan de nyanlända
och det svenska samhället; en mötesplats där
man kan samarbeta och utvecklas.
– Och, fortsätter Kamal, inte minst hitta en dörr
in till det svenska samhället för barnen, genom
det som förenar barn över hela världen - leken
och idrotten.

Fotboll och framtidsdrömmar
Drömmarna om framtiden handlar om en bredare verksamhet, bland annat med vård till äldre
somaliska medlemmar och en utökad fritidsverksamhet i nära samarbete med andra kultur- och
idrottsföreningar. Det finns också i framtiden
ett hopp om att kunna ha en personal på heltid
i föreningen, så att det alltid finns någon som
på kort varsel finns till hands med stöttning och
praktisk hjälp.

– Det ger en meningsfull fritid utanför skolan
även för de som inte har det så ekonomiskt gott
ställt, säger Kamal lite högtidligt innan han
spricker upp i ett innerligt:
– Och så är det ju så kul också!
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dröm
verklighet
Att ta en
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och göra
av den

I små, mörka rum längst ned i en källare i
ett bostadsområde i Vaggeryd, händer det
stora saker. Drömmar vävs och konkreta
idéer varvas med nya tänkbara lösningar;
körkort pluggas och steg tas - de olika
stegen som bit för bit i slutänden kanske
leder till något man inte tänkt från början:
att som flykting i sitt nya land plötsligt
bli tvungen att pröva den där idén om att
starta eget.

historier och ursprung bakom sig, men idag är det
mest likheten dem emellan som vi pratar om: de
är kvinnor med kompetenser och de vill inspirera
andra sådana att våga ta steget till att skapa sitt
eget jobb.

Falis Abdikarani och Saida Saleh, den ena från Somalia och den andra från Jordanien, är två nytillkomna krafter i den uråldriga entreprenörsmylla
som vi har här i vår kommun. De har helt olika

Alldeles i dagarna har hon blivit kommunanställd
för att ägna sig åt affärsutveckling på heltid. Experimentet, som man skulle kunna kalla det, handlar om att utbilda blivande företagare stegvis och
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Saida berättar att hon hela sitt yrkesverksamma
liv, egentligen, ägnat sig åt att skapa och analysera affärsidéer inom olika branscher och verksamheter.
– Det är först nu och här i Sverige, som jag ägnat
mig åt att speciellt stimulera invandrarföretagande.

på sitt eget språk, inom grundläggande ekonomi och vidare
ända fram till konkreta finansieringsplaner.
– Drömmen är ju att skapa en
modell utifrån de så kallade
mikrolånen som man arbetar
med till exempel i tredje världen, men som vi inte har någon egentlig struktur för alls
här i Sverige. För, säger Saida,
det är ju egentligen ingen idé
att skapa en kunskap och lust
kring eget företagande, om
man i slutänden aldrig har någon egentlig möjlighet att göra
verkstad av planerna.
En som till fullo delar Saidas
tankar om detta är Falis, en
ensamstående trebarnsmamma
som drömmer om att starta
eget inom textil och sömnad.
– Det är nog svårt för en infödd
arbetslös att få lån på banken
för att starta eget; för en invandrarkvinna är det mer eller
mindre bara en fantasi.
Falis är egentligen undersköterska men som sådan kommer
hon inte att få arbeta i Sverige
med mindre än att hon gör om
hela sin utbildning. Och så
kom det sig att hon helt enkelt
blev tvungen att börja fundera
på gamla ”drömmar” och möjligheten att utveckla någon av
dem till att bli hennes nästa försörjning.
Bredvid Falis sitter hennes
femtonåriga dotter Fatima.
Vad tänker hon när hon ser sin
mamma idag?
– Jag blir glad, jag känner mig
inspirerad, säger hon och låter
så också. Jag tänker att det är
roligt att följa hur ”mina” äldre
kan och vågar; de gör att jag
vågar tänka tankar jag med.
Att det faktiskt kan vara möjligt även för mig sedan, att också göra verklighet av något jag
brinner för.

Men först gör hon något som
hennes mamma mest drömmer
om hittills, nämligen att ta körkort.
– Det hade betytt jättemycket
för mig om jag haft ett körkort, säger hennes mamma Falis, och berättar vidare: det har
hänt flera gånger faktiskt, att
jag varit nära ett jobb med fast
anställning där det helt enkelt
bara stupat på det faktum att
jag inte haft körkort.
Och även om att ta körkort är
något man ägnar mycket tid åt
inom Afrikanska Integrationoch Idrottsföreningen, så gör
bristen på bilar att övningsköra i verkligheten med, att det
är omständligt och tar lång tid,
och det är lätt att ge upp.
Fatima går därför på en vanlig
körskola; något hennes ensamstående mamma prioriterat i familjeekonomin för henne men
inte för sig själv. En lektion om
40 minuter kostar cirka 400
kronor och det är inget man
kan göra flera stycken i familjen.
De små lokalerna som föreningen får hyra av vårt kommunala bostadsföretag är en
välsignelse, men samtidigt går
det inte att komma ifrån att de
samtidigt också är begränsningen för ambitionerna. Fatima säger att hon gärna skulle
vilja ta med sina kompisar till
föreningen, men är man fem
personer och någon har barn
med sig, då är det redan trångt
både om utrymme och om luft.
Fatima tycker det är synd:
– Det är så många av oss yngre
som behöver bra förebilder, och
så ler hon mot Saida och sin
egen mamma Falis och fortsätter: kloka och idérika vuxna
som kan visa oss att det faktiskt går att göra verklighet av
sina drömmar!


av Cathrine Palmcrantz

Vill du veta mer om att STARTA
EGET FÖRETAG eller få RÅD OM
DIN AFFÄRSIDÉ?
Kontakta Vaggeryds Näringslivsråd:
Marika Törnqvist, affärsutvecklare
marika.tornqvist @vaggeryd.se
0393-67 84 27
Saida Saleh, projektledare
saida.saleh@vaggeryd.se
0707-89 79 43
Saida talar arabiska, svenska, engelska
samt somaliska via tolk.
HÄR: MARS 2013
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Ungdom under
LUPP

Som kommun är det en dröm, den där om att kunna se in i framtiden och förstå vad
det är vi ska göra idag för att det ska bli bra i morgon och det finns många trendinstitut och föredragshållare som hjälper oss att hålla liv i den drömmen. Men faktum är
att det finns ett ytterligare och kanske lite säkrare sätt att ta reda på svaren vi söker:
vi kan fråga våra unga.
Vi kan fråga dem om vad de tycker är viktigt, vi
kan fråga dem om vad de inte tycker är viktigt
och vi kan fråga dem om vad de menar kommer
att bli viktigt för dem sedan, i framtiden. Det
handlar om att unga ska kunna ha verklig tillgång till inflytande, både i samhället i stort som
över sin närmiljö i skolan, bostadsområdet, föreningslivet och skolan. I Sverige har vi Ungdomsstyrelsen som på riksnivå jobbar med att ta fram
enkäten LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken – och skapa ett verktyg för landets kommuner att ta fram underlag så att vi kan fatta bra
beslut.
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Att göra skillnad
I vår kommun har vi politiskt tagit beslutet att
vi ska skapa en kommun där idéer blir till verklighet och där alla har betydelse; för oss betyder
det att vi självklart bör nappa på möjligheten att
göra
här2013
undersökningen.
HÄR:den
MARS

Plats för ungdom
Att genomföra en undersökning av det här slaget handlar om att vilja förändra. Därför är det
viktigt att det innan man sätter igång med själva
undersökningen, finns ett uttalat politiskt engagemang och intresse av att utveckla ungdomspolitiken, säger Ungdomsstyrelsen; inte minst för
att den efteråt också ska få en plats och effekt i
kommunens arbete.
Ett första steg till långsiktigt inflytande blir att
blåsa liv i beslutet att skapa ett Ungdomsråd och
där skapa förutsättningarna så att rådet kan bli
beständigt och få en självklar roll i utvecklandet
av vår kommun som plats på lång sikt.


av Cathrine Palmcrantz

Kö i småstaden
Riksettan är en väg som slingrar sig
parallellt med E4 från Byarum i Småland till Örkelljunga i norra Skåne. År
1945 fick vägen namnet Rikshuvudväg 1, Riksettan, och hette så fram till
1962, då namnet ändrades till Europaväg 4, E4. Idag är E4 en helt annan,
mycket större väg men Riksettan lever
kvar som en vacker sträcka där man
bör färdas fram i alldeles lagom hastighet.

av Lena Allthin

Rallyt där inte den snabbaste bilen vinner
Den 9 maj är det åter dags för Riksettan
rallyt, ett veteranbilsrally med både äldre och
nyare fordon. Målgången sker i år på utanför
Vaggeryd, närmare bestämt på travbanan.
Fordonen, det brukar vara ungefär 500, kommer åkande längs Riksettan från både norr
och söder. Vid lunchtid går de i mål, men det
är inte snabbast som vinner; det gör istället
de som har bästa ekipage!
Det är sällan bilkö i en liten stad, men den
9 maj kan vi nästan lova att det blir det.

HÄR: MARS 2013
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som tillsammans med sin ägare
Christian Johansson tilldelats
Vaggeryds kommuns Byggnadsvårdspris 2012.

HÄR:

EN TIDNING OM OCH FRÅN VAGGERYDS KOMMUN

