
1HÄR: HÖST 2016
E N  T I D N I N G  O M  O C H  F R Å N  VA G G E RY D S  K O M M U N

HÖST 2016

HÄR:
PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

TEMA: ETT HÅLLBART SAMHÄLLE



2 3HÄR:  HÖST 2016 HÄR: HÖST 2016

 

Inledaren

Ansvarig utgivare är Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör.  

Redaktör är Alija Bucuk & Simon Hjälmarö. Redaktionen består av Simon Hjälmarö, 

Torbjörn Åkerblad, Alija Bucuk & Louise Skålberg på Vaggeryds kommun samt 

Cathrine Palmcrantz på Vaggeryds Näringslivsråd. Layouten är gjord av Alija 

Bucuk och Simon Hjälmarö. Tryckt av Skilltryck i 7000 exemplar.  

Besök oss gärna på www.vaggeryd.se & www.facebook.com/vaggerydskommun.  

Följ @vaggerydskommun på Twitter och Instagram eller ring oss på 0370-67 80 00.

HÄR: 
ÄR EN TIDNING SOM GES UT AV VAGGERYDS KOMMUN OMSLAGSBILD: Joel Säll

Foto: Simon Hjälmarö

INNEHÅLL
Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, 
hållbar konsumtion och ett hållbart samhälle. Men 
vad innebär det egentligen? En hållbar utveckling 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. Genom en hållbar utveckling skapar vi även 
möjligheten till det hållbara samhället.  

För Vaggeryds kommun är det viktigt att vara 
aktiva i miljöarbetet och vi har ett gemensamt ansvar 
med kommuninvånarna och företagen att bygga och 
utveckla vår kommun. I vårt nuvarande miljöpro-
gram finns det 105 åtgärder som ska genomföras 
och bidra till ett mer hållbart och miljövänligt 
samhälle. Under 2015 har 90 % av åtgärderna 
påbörjats eller blivit genomförda och vi arbetar 
dagligen med att klara våra miljömål och hela 
tiden bli bättre. 

Ett av Vaggeryds kommuns miljömål är att kom-
munkoncernens fordonsflotta ska bestå av 75 % 
miljöbilar år 2020 och 50 % av fordonen ska köras 
på förnybara bränslen eller el. Som ett led i denna 
satsning har laddstolpar för elbilar satts upp i 
Vaggeryds kommun och vi kommer under hösten 
att ta fram en handlingsplan för hur vi ska kunna 
uppnå målen om fler miljövänliga bilar. 

Det är inte bara i min yrkesroll som jag kommer 
i kontakt med hållbarhet, en stor del handlar om 
hur jag som privatperson kan bidra till ett mer 
hållbart samhälle. Jag tror att även de små sakerna 
gör skillnad, som att källsortera och återvinna 
vårt hushållsavfall, ta cykeln istället för bilen till 
förskolan, jobbet eller mataffären eller att i större 
utsträckning välja kvalité framför kvantitet när 
vi handlar. Våra val och vanor påverkar både vår 
omgivning och våra barn och det är upp till oss att 
bestämma vilket samhälle vi vill lämna efter oss. 

I det här numret kan du läsa om och inspireras 
av både företag och kommuninvånare som på sitt 
sätt bidrar till ett hållbart samhälle. Inga bidrag är 
för små och för att lyckas så måste vi tillsammans 
hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle!

Lina Larsson, 
miljöstrateg och invånare  
i Vaggeryds kommun

Ett hållbart samhälle 
I höstnumret av HÄR-tidningen sätter vi fokus på ett 
hållbart samhälle och en hållbar utveckling ur fler  
perspektiv än det rent miljömässiga.
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Vi vill att människor ska förena nöje med mil-
jönytta. Vi vill inspirera till att använda kläder 
längre och/eller återanvända, säger Sara. 

Det var för lite drygt två år sedan som Sara, Josefine 
och Jessica bestämde sig för att anordna en klädbytardag 
på prov i Skillingaryd.  

– Jag kom in på det här med bytardag när det visade 
sig att vi väntade tvillingar och jag tänkte ”herregud vi 
har ju ingenting”, vi måste ha dubbelt av allt. Jag pratade 
med Jessica och Josefine och de nappade på idén.  

– Ja, många av våra vänner åkte iväg till närliggande 
städer och var med på klädbytardagar. Vi såg behovet 
och tyckte att det borde finnas en klädbytardag här 
med, säger Jessica. 

Intresset blev så pass stort redan från start att de 
bestämde sig för att fortsätta. Det stora intresset ledde 
även till att de hjälpte till att starta en klädbytardag 
i Vaggeryd, som arrangeras några veckor efter den i 
Skillingaryd. De tror att det stora intresset beror på att 
kläderna håller en hög kvalité och för att det är välor-
ganiserat.  

– Ja, det är många som är intresserade och våra 
försäljningsplatser tar slut fort. Den diskussionen som 
förs i media och bland folk i allmänhet om återbruk har 
bidragit till att människor fått upp ögonen för second-
hand och bytardagar. Ett begagnat plagg behöver inte 
betyda att det är dåligt eller ofräscht, säger Jessica.

– Ja precis, vi går igenom kläderna dagen innan, 
för att se så att allt håller en god kvalité. Fast pris, en 
kassa och god kvalité på kläderna, det tror jag man 
uppskattar mycket som besökare, inflikar Sara. 

ATT TÄNKA HÅLLBART
I höst anordnas Skillingaryds klädbytardag för sjätte 
gången. Något som blivit tydligt för Jessica, Sara och 
Josefine under de två åren som klädbytardagen är  
överflödet av kläder. 

– Det vi har lärt oss och sett under dessa två år är vilket 
överflöd av kläder som finns – det mesta är i bra skick! 
Så vi vill med klädbytardagen sprida tankar om återan-
vändning och att tänka hållbart, för det gynnar både 
miljön och samhället! Det är fortfarande vanligare att 
slänga kläder än att återanvända dem, det vill vi ändra 
på, säger Josefine. 

– Vi tar med våra barn, så att de i tidig ålder får lära 
sig att återanvända och att det är bra. De får se hur det 
fungerar och att någon kan ha glädje av kläder som de 
själva vuxit ur. Kläder som inte blir sålda kan man om 
man vill, skänka till Frälsningsarmén i Litauen. Förra 
året hade vi 12 sopsäckar med kläder som skänktes dit.

Fler och fler börjar förstå attvår  
höga konsumtion och slit- och 
släng-mentaliteten skadar miljön 
och påverkar samhället. Att spara 
på både ekonomi och miljö sporrade 
Jessica Aldelius, Sara Thuresson 
och Josefine Tencic att starta  
Skillingaryds klädbytardag.

Judit, Jessica och Sara visar upp kläder som de fyndade under klädbytardagarna i våras. 

Från vänster: Jessica Aldelius, Sara Thuresson och Josefine Tencic med dottern Tilde.

– Ett sätt att förena 
miljönytta med nöje

SKILLINGARYDS
KLÄDBYTARDAGAR

Text & foto: Alija Bucuk

KLÄDBYTARDAGAR

Skillingaryd 
Datum: 24 september 2016 
Tid: 10-12
Plats: Missionkyrkans  
samlingslokal, Skillingaryd. 

Vaggeryd
Datum: 1 oktober 2016
Tid: 10-12
Plats: Pingstkyrkan, Vaggeryd
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Och så är det faktiskt med 
projektet som nu fått medel 
från Allmänna arvsfonden 

för nu sätter man igång kompe-
tensforumet i gamla Strömslunds 
lokaler i Skillingaryd, för att se till 
så att människor med intressen, 
kunskaper och förmågor snabbare 
ska kunna komma i sysselsättning 
och försörjning utifrån vad våra 
företag här på orten också behöver.

TYPISKT OSS
– I vår kommun är möbel- och  
designtraditionen väldigt påtaglig, 
säger Joel Säll som är initiativtagare 
och projektledare. Det har ju gett 
att vi har många, både renodlade 
möbeltillverkare men också underle-
verantörer till möbelindustrin, som 
behöver kompetens.

SÄKERT
– Det kanske inte alltid handlar om 
maskinkunskapen i sig, inflikar 
Jenny Bengtsson som jobbar som 
handledare i projektet, utan mer det 
som behöver fungera för att det inte 
ska bli en belastning för företaget 
att våga pröva någon ny. Och det 
handlar mest om förståelse – den för 
tider, regler, social attityd och inte 
minst det säkerhetstänk vi har på 
våra industrier idag.  

VETT OCH ETIKETT
Rickard som har tagit tjänstledigt 
från Ekdahls för att få vara med och 
bygga upp verksamheten i det här 
spännande projektet, fyller i:

– Ja, det är lika viktigt med spel-
regler som med kunskap, för om du 
inte förstår att du inte bara kan göra 
det som är roligt eller till exempel 
hålla på med mobiltelefonen, gå ut 
och röka och sådant, då hjälper det 
ju inte hur mycket du faktiskt vet 
och kan om arbetet.

ARBETSKRAFT PÅ FLYKT
Den flyktingrörelse som sker över 
världen idag, har gjort att även vi här 
i vår lilla stad fått många nyinflyttade. 
Människor som, om vi sköter våra 
kort rätt, kan bli nya invånare, kom-
petenser och egenföretagare. 

– Kommunens sätt att arbeta med 
flyktingmottagning har 
blivit ett föredöme för hela 
vår region, berättar Joel som 
är tjänstledig från just den 
verksamheten. Jag tror att 
en stor förklaring till det är 
att vi vågar jobba utifrån att 
förklara Sverige, vår kultur 
och vårt sätt att vilja sam-
verka, utan att egentligen 
bry oss särskilt mycket om 

varifrån människor kommer eller 
vilken religion de har.

– Såklart att det spelar roll vad 
de varit med om, men här bryr vi 
inte oss om mycket av det som varit 
otroligt stort och avgörande där 
man kommer ifrån – och det är en 
läroprocess som måste till, innan 
människor kan komma till sin rätt 
på en arbetsplats här hos oss.

MÖTESPLATS: MASKINEN
I lokalerna där företaget nu bygger 
upp sin verksamhet, trängs ny 
teknik med gammal analog. Det ger 
också en dragningskraft för möten 
mellan människor som har samma 
intresse, både över nations- men 
också åldersgränser.

– Ja, skrattar Joel, vi har redan 
en hel del ”gamla” medarbetare från 
industrierna här, som kommer och 
hjälper till både att hitta maskiner 
att köpa men också att fixa till och 
få igång dem.

ÅTERBRUK OCH BUTIK
– Och så småningom ska vi komma 
igång med vårt tredje ben i satelliten, 
fyller Jenny i, när vi öppnar för 
försäljning av gamla möbler som vi 
köpt in från dödsbon till exempel, 
och sedan gjort i ordning. Återbruk 
har kommit för att stanna, så det 
är helt enkelt en självklar del för 
morgondagens möbelhantverkare, 
säger hon.

Det är roligt att bo i vår lilla stad, 
det händer så mycket nytt och 
spännande här, tänker jag när jag 
hoppar upp på cykeln och rullar ner 
för backen igen, nu mot Jonssons 
konditori där flera av våra kända 
varumärken inom möbel och design, 
tillsammans möblerat upp en del av 
det anrika småstadskonditoriet.

Och det skulle förvåna mycket om 
det inte väldigt snart står någon 
häftig möbel där, även från Biffen 
& Bananen – vårt senaste tillskott i 
vår stolta tradition som möbelbygd. 

Vår idé är att hitta och identifiera 
människor med kunskaper om 
det hantverket och se till att  
rusta dem utifrån vad våra 
arbetsgivare efterfrågar och 
behöver, så att de snabbare kan 
komma in på arbetsmarknaden.

Biffen och Bananen var två reko kompisar fulla av påhittighet och alltid redo 
med en hjälpande hand. Vi pratar svartvita tider här, men både som seriefigurer 
och filmkaraktärer var de oerhört älskade inte minst genom skådespelarna,  
de båda Åke (Söderblom och Grönberg) som gav oss odödliga uttryck som:
– Saken är biff! 
och så med tillägget från någon annan bakom axeln:
– …och banan!

I gränslandet
mellan skola och
arbetsgivare

Text: Cathrine Palmcantz foto: Alija Bucuk
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Klimatklivet är Naturvårdsverkets stöd till  
lokala investeringar för största möjliga 
 klimatnytta. Ett stöd som kan sökas av  

företag och organisationer för insatser som ger  
varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser.

Zenergy AB, med sin fabrik i norra Skillingaryd, har 
fått klimatklivspengar för att ansluta fabriken till 
fjärrvärme och sätta upp laddstolpar för elbilar.

HÅLLBART FÖRETAGANDE
– När jag tänker hållbarhet så tänker jag ju i första hand 
på klimat och miljö. Men det är också tätt kopplat till 
ekonomi för oss som företag; bra kvalité, reducera  
materialmängd, välja miljövänliga material och 
produktionsmetoder, säger Olle Magnusson, VD på 
Zenergy AB.

– Satsningen på att ansluta sig till fjärrvärme och 
laddstolpar är en del av detta – att utvecklas hållbart. 
Med vårt företagsnamn har vi ju lite att leva upp till.

Olle Magnusson har sedan tidigare en lång karriär 
bakom sig, bland annat inom Volvo, batteriinsamling 
och markåtervinning, där miljötänket i företagandet har 
varit i fokus. Han tror att det enda sättet att verkligen 
få till förändringar inom miljöområdet är att lagstifta, 
annars gör företaget inte något om det inte ger väldigt 
bra PR. Ändå valde Zenergy att också söka klimatklivs-
pengar för laddstolpar, för att bidra till infrastrukturen 
och stimulera övergången till fler elbilar.

Det var Robert Gurbin, fabrikschef, som snappade 
upp möjligheten att söka klimatklivspengar på  
kommunens hemsida.

– Vi hade tidigare en elpanna i fabriken och jag kunde 
ganska snabbt räkna ut att fjärrvärme skulle bli både 
miljömässigt och ekonomiskt mycket mer hållbart, 
säger Robert.

– Vi är ett relativt nystartat bolag som har många 
stora investeringar som måste prioriteras. Utan 
klimatklivspengar så hade vi inte kunnat ta steget 
redan nu, även om vi säkert hade gjort det i framtiden. 
Framöver kommer vi fortsätta investera i fabriken för 
att minska energianvändningen och förbättra arbets-
miljön, det är viktigt för oss.

SMART ZIP-ELEMENT
Även i Zenergys affärsidé är hållbarhet i fokus. Grunden 
är ett patenterat så kallat ZIP-element som används i 
konstruktionen av modulhus och byggbodar. Det är ett 
byggelement som har extremt bra isolerande egen-
skaper i förhållande till tjockleken samtidigt som det 
är brandsäkert, fukt- och mögelresistent. Det gör att 
man kan bygga kvadratsmart och snabbt, tack vare att 
elementen i sig är bärande, och samtidigt klara kraven 
för nollenergihus.

Mellan raderna anar jag att Zenergy tror att detta 
kan revolutionera husbyggandet i framtiden. Fram till 
dess är det i varje fall inga problem för deras  
anställda att ladda elbilen på jobbet.

Ett kliv för klimatet
Med ett företagsnamn som Zenergy (Zero Energy) så har modulhus-
tillverkaren lite att leva upp till. Och detta avspeglar sig nu också, 
tack vare Klimatklivetstöd, på fabriken i Skillingaryd. 

Olle Magnusson, VD och Robert Gurbin, fabrikschef.

Text & foto: Simon Hjälmarö

FAKTA OM KLIMATKLIVET
Klimatklivet är ett statligt stöd till lokala klimatinvesteringar 
för att minska koldioxidutsläppen. 

I Klimatklivet finns det 600 miljoner kronor per år att söka 
under perioden 2016–2018. Exempel på åtgärder är laddin-
frastruktur för elfordon, byte av fossil olja till biobränsle 
eller fjärrvärme, utbyggnad av mindre fjärrvärmenät och 
cykelbanor och infrastruktur för cykel.

Länsstyrelsen ger råd och stöd till dig som ska ansöka till 
Klimatklivet. Läs mer på: naturvardsverket.se/klimatklivet
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#MITTVAGGERYD
Bidrag från sommarens  

fototävling

@simonekamm 
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Den allt mer globaliserade värld vi lever i och inte 
minst vår tillhörighet till en större handelsunion, 
gör att vi ibland faktiskt får stryka på foten 

med sådant som vi egentligen tycker är rätt – böjda 
gurkor och snus och allt vad det handlat om, för att 
nämna något. Att en kommun inte får agera rådgivare i 
till exempel tillståndsfrågor, är en annan någonannan-
stansifrån-reglerad fråga. 

Så om vi inte varsamt vårdar och respekterar allas vår 
rätt att, med vissa förbehåll, i princip få röra oss fritt 
över marker ligger det inte långt borta att man exem-
pelvis i en Europadomstol ifrågasätter den i svensk 
grundlag inskrivna rätten.

VÅR RÄTT TILL VATTEN
Strandskyddet finns i hela Sverige och är en lag som 
stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla 
ska kunna komma ner till stranden och inte bara den 
som äger mark. Strandskyddet skyddar även växter 
och djur. Det är väldigt olika hur väl det här skyddet 
respekteras runt om i våra svenska kommuner.

I trakterna runt Siljan till exempel, är det en fullkomlig 
självklarhet eftersom man där lever på att tillgänglig-
göra naturen och scenerierna. På Värmdö i Stockholms 
skärgård är det mer tvärtom; där har det egna ägandet 
tagit överhanden helt och det är nästan undantagsvis 
som man kan komma till vattnet utan egen strandtomt.

I VÅR KOMMUN
Småland är ett väldigt sjörikt landskap och många 
talar för ett generösare förhållningssätt till dispenser 
från strandskyddet, just eftersom vi har så gott om 
små sjöar och inte särskilt ont om tillgänglig natur 
omkring oss. Lite si och så dock, är det med hänsynen 
i våra centralorter där många husägare känner att de 
vill använda den allmänna marken lite som om den vore 
deras. Det kan handla om att tippa trädgårdsavfall, ställa 
upp husbilen/-vagnen där eller helt enkelt försvåra för 
människor att promenera längst med strandkanten.

Det mesta som besökare från andra länder häpnar över här i vårt land,  
är sådant som vi tar väldigt självklart. Ibland så självklart att det gränsar 
till att vi inte riktigt vårdar det fullt så försiktigt som vi borde.  
Allemansrätten till exempel. 

”ALLA VILL HA UTVECKLING..
…men ingen vill ha förändring”, finns det ett gammalt 

talesätt som säger. Alla som arbetar med utvecklingen 
av vårt samhälle vare sig man är tjänsteman eller poli-
tiker, vet hur just de här markfrågorna väcker käns-
lor. Men vare sig man är för eller emot den här rätten 
för oss i Sverige att röra oss fritt, så är det en absolut 
förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vara en att-
raktiv boendekommun – det vill säga att människor vill 
komma hit, bosätta sig här, jobba på våra företag och – 
inte minst – betala skatt här. Det där som gör att vi har 
råd att fortsätta vara den fantastiska lilla småstad vi är, 
där idéer blir till verklighet, där alla har betydelse och 
med tanke och omtanke om varandra.

Rätten att röra sig fritt
Text: Cathrine Palmcrantz foto: Mattias Bokinge
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Fram till år 2020 har vårt område – Leader Västra 
Småland där även Gislaved, Gnosjö och södra 
delen av  Jönköpings kommun ingår, en budget 

på drygt 30 miljoner att fördela på olika typer av pro-
jekt som leder till att uppfylla utvecklingsmålen i den 
antagna strategin för området. Det är Jordbruksverket 
som ansvarar för samordningen av stödet som kan ges 
från fyra EU-fonder. Inom Leader Västra Småland kan 
du söka projekt från tre av fonderna, Socialfonden,  
Regionalfonden eller Landsbygdsfonden.

LAG
I ett Leader-område möts människor från samhällets 
olika sektorer; offentlig, privat och ideell, och bildar 

ett partnerskap, så kallat LAG (Lokal Aktions-Grupp). 
LAG-medlemmarna har kunskaper och idéer om vad 
som behövs för att utveckla bygden och utgör en form 
av jury som prioriterar, godkänner eller avslår pro-
jektansökningar. Från Vaggeryds kommun finns fem 
LAG-medlemmar, totalt består Leader Västra Smålands 
LAG av 20 medlemmar.

När idéerna ska genomföras i form av projekt behöver 
inte representanter för alla tre sektorer finnas med, men 
trepartnerskapet skapar den bästa grunden för långsik-
tig och hållbar utveckling. Ett exempel på samarbete kan 
vara att en idrottsförening driver ett projekt tillsammans 
med en eller flera företagare och kommunen.

Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika aktörer utifrån lokala förut-
sättningar och initiativ, där man för olika landsbygdsprojekt kan få stöd inom 
ramen för landsbygdsprogrammet. Med ideellt engagemang och projektstöd 
möjliggörs hållbar utveckling på landsbygden.

Text: Simon Hjälmarö 
Foto: Simon Hjälmarö, Cathrine Palmcrantz,  
Kristin Stark, Martin Andersson

Hur kommer det sig att du blev engagerad i 
Leader som LAG-representant?
– Jag blev rekommenderad av Björn Ericsson som 
jobbat mycket inom skolan och med handbollen 
här i Vaggeryd och på riksnivå. Han blev tillfrågad 
av PO Toftgård, som varit engagerad i Leader, om 
han kände till någon ungdom mellan 20-25 som är 
intresserad av att jobba med utvecklingsfrågor.

När jag fick frågan så tänkte jag att det här är en 
möjlighet att ge tillbaka något av det som jag fått 
av Sverige och Vaggeryd. Jag har fått trygghet, mat, 
boende – allt. Jag hade noll när jag kom hit. Jag är 
väldigt intresserad av utveckling och samhällsfrågor. 
Sedan pratade jag med PO Toftgård om mitt intresse 
för att utveckla, jag hade ju ingen direkt kunskap 
om just landsbygdsutveckling men han föreslog 
mig som representant. Sedan blev jag vald till 
LAG-medlem för den här perioden efter att vi hade 
haft strandkanten. Jag hoppas att jag kan vara med 
i LAG så länge jag har möjlighet och lägga min röst 
på det som kommer göra nytta i vårt samhälle.

Vad gör du som en del av LAG?
– Som en del av LAG försöker jag sprida kunskap 
om Leader och vad vi i LAG gör; till föreningar och 
andra som är intresserade av att utveckla sam-
hället. Sen försöker jag också spåna på idéer som 
skulle kunna bidra till utvecklingen av kommunen. 
Skulle jag själv driva ett projekt får jag inte rösta om 
det ska få stöd – då står jag utanför LAG.

Vi i LAG är med i bedömningen av projekten. Vi 
tittar på om de ger möjlighet för människor till arbete 
under projekten och efteråt, om de ger möjlighet 
att samla olika människor – skapar samlingsplatser 
så att man får utbyta tankar, kunskap och kulturer. 
Den tredje delen vi bedömer är vilken nytta det gör 
för samhället. 

Jag tycker det är viktigt att vi samarbetar när 
vi utvecklar. Vi kan inte göra allt samtidigt utan 
måste ta det steg för steg. Skola, sjukvård och idrott 
brinner jag för och framför allt att skapa ett bra 
samhälle för barnen som är vår framtid. 

Mousa Mousa, LAG-medlem  

LEADER – lokalt ledd utveckling
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Vad har Tofterydsbygden fått LEADER-stöd för?
– I ett projekt fick Tofthagaskolan stöd när den 
byggdes så att den också skulle kunna användas som 
bygdelokal. Då fick skolan stöd till att utrusta lokalen 
med lite möbler och hörselslinga och samtidigt bygga 
en lekplats för barnen.

Sen i ett annat projekt fick bygdeföreningen stöd för 
att handikappanpassa hela området runt Tofthagasko-
lan och badplatsen. Tillsammans med kommunen och 
Stiftgården Tallnäs fixade vi till cykelvägen ner till badet 
och vi fick en handikappramp till badplatsen. Vi bygg-
de ett omklädningsrum och anlade en fin gärdesgård, 

där vi lade ner många hundra timmar helt ideellt, och 
även en båtiläggningsplats som var krav från Rädd-
ningstjänsten. Det förskönade hela området.

Vad har det betytt?
– Det betyder mycket för hela bygden att vi har fått den 
här fina miljön, men även för andra som kommer hit 
och badar och fiskar. Det är många som är engagerade 
både i bygdeföreningen och framförallt revyn. Nu har vi 
precis avslutat Tofterydsrevyn men under hela våren är 
det ju grupper här som samlas och övar på skolan.

Per-Olof Toftgård,  
ordförande Tofteryds bygdeförening

Sedan hösten 2015 är kommunen 
anslutna till projektet ”Green Char-
ge 2”. Det är ett forsknings-, utveck-
lings- och demonstrationsprojekt 
som pågått i Småland, Blekinge, 
Öland och nordöstra Skåne sedan 
hösten 2011.  

Genom att delta i projektet stödjer 
Vaggeryds kommun aktivt och 
verkar för att uppnå målet om en re-
gionalt fossiloberoende fordonsflotta 

till 2030. Det innebär bland annat 
att vi kommer göra en satsning på 
laddstolpar för elbilar och att verka 
för en fordonsgasmack i kommu-
nen. Inom GreenCharge projektet 
genomför man Sveriges största och 
mest omfattade roadshow eller elfor-
donsturné. 

– Syftet är att besöka samtliga 
medlemskommuner och visa upp 
marknadens utbud av elfordon, 

elcyklar, laddstolpar samt öka kun-
skapen för att stimulera en snabbare 
introduktion och investeringar i 
elfordon och laddsinfrastruktur, 
säger Jonas Lööf. 

Den 11 oktober kommer roadshowen till 
Vaggeryds kommun – håll utkik efter mer 
information!

Lördagen den oktober kl. 10–14 är det dags för Ener-
gimässan på Energicentrum A6. Under dagen kommer 
ett 50-tal utställare visa massor av nyheter inom solen-
ergi, pellets, värmepumpar, ved-flispannor, golvvärme, 
fjärrvärme, ventilation, kaminer, isolering, armaturer, 
belysning, fönster, energisnåla hus, elcyklar, cirkula-
tionspumpar och vindkraft. 

Under dagen kommer även energi- och klimatrådgi-
vare samt konsumentrådgivare att vara på plats och 
du har möjlighet att ställa frågor till dem.  

Läs mer på: energicentrum.se

För femte året i rad kommer Smålands Kulturfestival 
att äga rum mellan 2-6 november. Det blir en skön 
blandning av musik, litteratur, konst, design, gastronomi 
med mera – det vill säga en fest för alla sinnen väntar 
besökaren.

2016 års kulturslingor löper genom olika kommuner i 
Småland och det blir fortsatt nerslag i Vaggeryds kommun.  
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Energimässa på A6 Smålands 
Kulturfestival 

Jonas Lööf, Projektansvarig GreenCharge.

Vad tycker du är styrkan med Leader-metoden?
– Att det är lokalt förankrat även om det beslutas 
på Jordbruksverket. Men engagemanget och allt 
förarbete görs av lokala krafter. Jag tycker också att 
det är bra att de större orterna inte har tillgång till 
pengarna.

Vad har Leader betytt för Vaggeryds kommun 
hittills?
– Flera projekt har genomförts. Till exempel Stöd 
till funktionsnedsatta ungdomar, stöd till sociala 
företag, Remidaprojektet som har blivit en perma-
nentad verksamhet, en sagobok som riktar sig både 
till svenskar och flyktingar/invandrare, två lekparker 
en på WIK och en på travet som är tänkt till små barn, 
Tofthagaskolan har fått lekplats, med mera. Leader 
har gynnat samarbetet mellan olika föreningar och 

det offentliga. Många ideella föreningar har fått större 
engagemang i arbetet med Leaderprojekten.

Vad ser du för möjligheter till leaderprojekt i 
Vaggeryds kommun denna perioden?
– Metoden kan användas i integrationsarbetet och nu 
kan även näringslivet involveras i större utsträckning. 
Men allt bygger på engagerade människor och helst i 
olika åldrar, kön och nationalitet.

Varför har du valt att engagera dig som 
LAG-medlem?
– Jag tycker att landsbygdsutveckling är viktigt 
och Leader ger möjlighet att förverkliga idéer från 
människor som bor på landsbygden och det ökar 
sammanhållningen i bygden. 

Vad har ni fått Leaderstöd för?
– Vi fick stöd för att göra en förstudie kring möjlig-
heten att bygga en samlingslokal nedanför Kyllås 
skidbacke. Tanken är att samutnyttja lokalen så att 
det blir aktivitet under övriga delar av året. Det finns 
sedan tidigare en liten värmestuga högst upp i backen 
som inte är så lätt att komma till. För stödet tog vi 
fram två ritningar som vi grundade på de synpunkter 
som vi fått in från personer, föreningar och företag i 
området. 

Har ni gått vidare med underlaget ni fick fram?
– Vi har kvar visionen med samlingslokalen och 

undersöker möjligheten vidare. Den skulle behöva 
vara på 200 kvm och ha toalett, skiduthyrning och 
samlingslokal.  Skulle vi bygga något skulle vi kunna 
göra det ihop med kyrkan så att även den kunde 
utnyttja samlingslokalen och bygga en kyrkolokal 
intill. Kommer vi till skott så kommer vi förmodligen 
undersöka möjligheten till Leaderstöd i någon form. 
Det kräver dock också mycket ideellt arbete och 
mycket administration.

Martin Andersson, ordförande SAM Eksäter 

Kristin Stark, LAG-medlem 

!

Läs mer på: smalandskulturfestival.se
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Sara Bladh växte upp i Skil-
lingaryd och hade, som hon 
själv minns det, aldrig någon 

längtan efter egen häst som barn. 
När hon var 13 år följde hon med 
en kompis hem till sin bildlärare, 
Per-Ingemars hästgård utanför 
Skillingaryd, för att sköta om hans 
hästar. Från den dagen har hästar 
varit en väldigt stor del av Saras liv. 

– Det var något nytt och spän-
nande för mig. Det är stora och 
kraftfulla djur som jag, 13 år gam-
mal, kunde lära mig att hantera. 
Det fångade mig. Det är en häftig 
känsla kommunikationen med djur. 
Detta var ju tävlingshästar, riktiga 
muskelpaket, som inte alltid var så 
lugna.

ALLA ÄR NYBÖRJARE NÅGON 
GÅNG
Sara tillbringade många timmar 
och dagar under tonåren på häst-
gården och fick med tiden större 
och större ansvar. 

– Per-Ingemar har haft många 
som varit hos honom och hjälpt till 
med hästarna genom åren.  
Har han sett vilka som klarat av 
det och tagit ansvar, då har han 

MÖJLIGGÖRARE
Sara fick förtroende och ansvar och tog det – det var så hennes intresse  
för hästar och travsport växte. Nu får hon själv, som 28-åring och redan  
erfaren i Jönköping-Vaggeryds Travsällskaps styrelse, ge ansvar och se  
andra människor utvecklas som människor och i sitt intresse.

Text & foto: Simon Hjälmarö

gett det ansvaret. Det krävs nog lite 
mod att ge andra chansen och an-
svaret – att våga släppa kontrollen 
och låta någon misslyckas för att 
man själv vill att hen ska kunna 
utvecklas. Alla är nybörjare någon 
gång, säger Sara. 

– Detta har jag också med mig 
från min utbildning som fritidspe-
dagog. Man kan inte lära sig köra 
häst i teorin utan man måste få 
prova och då kommer man miss-
lyckas. Jag gjorde ju misstag men 
blev aldrig klandrad för något. Jag 
lärde mig av det. 

Inom travsporten så finns det 
många utvecklingssteg. Sara fick 
chansen att följa med som hästskö-
tare på tävlingar och sedan fick 
hon tack vara Per-Ingemars hjälp 
möjlighet att ta körlicens genom att 
låna hästar som uppfyllde kraven. 

– Det är tack vare honom som jag 
kommit in i detta. Jag hade inte 
varit här utan den möjligheten som 
jag fick, understryker Sara.

Senare tog även Sara amatörträ-
narlicens och skaffade egen häst. 
Hon har dock precis pensionerat 
sin senaste häst och bestämt sig för 
att ta en liten paus i sitt egna hä-
stägande för att ha mer tid för sin 
1-årige son. Hon bor numera med 
sin familj i Tenhult, men engage-
manget för travsporten och Vagge-
rydstravet fortsätter.

ATT FÅ UNGDOMAR ENGAGERADE
Hon sitter sedan tre år med i Jön-
köping-Vaggeryds travsällskaps 
styrelse med ansvar för travsko-
lan. Inom travsporten jobbar man 
extremt mycket med att få in yngre 
personer i styrelser och att ungdo-
mar ska ha en röst. Även på högsta 
nivå i Svensk travsports styrelse. 

– Att hålla på med trav kan vara 
en tuff miljö att ta sig in i och jag 
fick ibland säga ifrån och utagera 
mig, det tog ett tag innan jag fick 
respekten med mig. Där hoppas jag 
att jag har lagt en grund och får 
vara med att fortsätta jobba för att 
det ska bli ännu bättre – att man 
som ny och ung inte behöver bevisa 
något utan att man är värd att bli 
lyssnad på ändå.

Även på Vaggerydstravet har 
man börjat jobba mer för att få fler 
yngre engagerade, för några år se-
dan var det den bana i Sverige med 
högst medelålder.

– Det är inte hållbart om verksam-
heten ska utvecklas i framtiden. 
Det behövs ungdomar som har ett 
brinnande intresse och som vill 
förändra och utveckla. Jag tror 
egentligen inte att folk inte vill, 
men det behöver kanske organi-
seras lite mer strukturerat idag, 
funderar Sara.

Hon har även tankar på hur fler 
ska kunna få chansen att komma 
in i sporten – för det är trots allt 
en dyr sport om man vill ta sig till 
högre nivå.

– Jag har en tanke om att man 
ska ha nära samarbete med B-trä-
narna (amatörtränarna) på trav-
banan så att man på det sättet kan 
möjliggöra för ungdomar att kom-
ma in i sporten och på sikt få hjälp 
med att ta licens. Man kan hjälpa 
till med kontakter och hitta tränare 
i närheten där man bor.

– Funderar man på att börja med 
hästar eller travsport så är vår 
travskola ett väldigt bra alternativ 
för att få en bra grund. Sen finns 
det så många olika sätt att ha ett 
hästintresse på eller ha kontakt 
med sporten på – det är ju inte 
säkert att man vill ta körlicens 
utan man kanske vill vara hästskö-
tare eller göra något annat man är 
bra på, till exempel hjälpa till vid 
tävlingar.

Sara fick möjligheten och tog 
den. Nu är hon själv den som möj-
liggör för andra att utveckla sitt 
intresse för hästar och travsport. 

– För mig är det viktigt att vara 
ett föredöme för unga men också 
visa för de äldre att vi unga kan 
och vi är lika viktiga. På travbanan 
så ser jag att människor utvecklas 
något enormt. Det är så kul att se, 
när man väljer att fortsätta och ut-
veckla sitt intresse vidare. Jag tror 
det är viktigt att man som ung får 
hitta något som är roligt och som 
man kan bli bra på, som man kan 
vara stolt över – då mår man bra.
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Vi träffas högst upp i ett kyrktorn, ett i Bondstorp närmare bestämt, och de 
drar på svaret till frågan om vilken typ av arbetsskador man riskerar i  
deras jobb som målare inom traditionell teknik. Väldigt länge drar de på 
det, tills det till slut kommer ett:

–  Vi lyssnar ju väldigt mycket på P1 när vi jobbar, det kanske man skulle 
kunna kalla en skada? Text & foto: Cathrine Palmcrantz

Jennie och Magnus (Ottosson) 
kommer från Vaggeryd – Jennie 
från en bondgård lite utanför 

– bor i Vaggeryd, och verkar här. 
Med sig har de Maya, en lärling 
från Jönköping som står längst upp 
i tornet intill dem och skrapar bort 
färg från ljudluckorna i den lilla 
landsortskyrkan.

Maya ser ut som en av TV4:s 
vältränade gladiatorer där hon står 
med armarna uppåtsträckta och 
skrapar och skrapar, och vi måste 
bara fråga om hon tränar mycket 
för att orka med sitt fysiskt ganska 
krävande jobb, men det visade sig 
vara tvärtom – hon blev så här av 
jobbet. Fiffigt.

LINOLJEBASERAD HÄLSA
– Mm, säger Jenny, på femtio- och 
sextiotalet var det som värst med 
starka lösningsmedel. De som var 
verksamma under denna lösnings-
medlens okända barndom fick fak-
tiskt en hel del både fysiska och psy-
kiska problem, eftersom de mer eller 
mindre blev drogade dagligdags. 
Men det är inte så längre, den typen 
av lösningsmedel finns inte idag.

EFTERFRÅGAD KUNSKAP
Man skulle kanske kunna tro att 
det inte är det lättaste att försörja 
sig på något som låter så nischat 
som traditionellt måleri, men det är 
det berättar det företagande paret.

 – Och det är faktiskt inte bara 
länsstyrelser och kyrkor, utan också 
väldigt många privatpersoner som 
efterfrågar oss. Vi har en kund-
grupp som ökar. Det är de som blivit 
varse att det faktiskt spelar roll vil-
ka material man använder, och för 
inomhusmåleri, hur lång tid det tar 
för en färg att avge ohälsosamma 
ämnen. De vill veta vad det är som 
är farligt och inte farligt.  
De vänder sig till oss för att välja 
ett alternativ som gör att de kan 
sova gott i ett nymålat eller nytapet-
serat rum, säger Magnus. 

KÖKSKEMI
Magnus och Jennie pratar som värsta 
kemisterna. 

– Det är nog ett kännetecken just 
för oss och vårt företag: materialk-
unskapen. Men det allra märkligas-
te av allt är hur parallellerna ständigt 
kretsar kring det som händer i ett 
kök, inom matlagningen alltså.

– Ja men, skrattar Magnus, mat-
lagning är kemi! 

KOCKEN SOM BÖRJADE LAGA 
FÄRG 
Jennie är den mesta matmänniskan 
av de båda, utbildad till kock, och 
arbetade också länge som sådan. 
Hantverket är ju som vi redan 
konstaterat i mångt och mycket 
detsamma. 

– En äggoljetempera är som en 
majonäs – ägg, olja och så smak, det 
vill säga pigment.

En lång stund sitter vi och jag får 
en svindlande genomgång både ge-
nom olika oljemolekylers samman-
sättning och egenskaper, men också 
historiskt. Bland annat dryftar vi 
fenomenet att en ”tapetserare” är en 

som klär möbler, medan en målare 
är den som sätter upp tapeter. Även 
det vet Magnus varför.

HISTORIA OCH GEOGRAFI
– Det kommer sig av att det man 

klädde väggar med förr, från början, 
faktiskt var hudar och textil, skinn 
och tyg, samma som man använde 
för att klä möbler. Av det kommer 
också att en tapetvåd är ungefär 
lika bred som den hela bredd man 
fick ut av ett enda skinn.

– Sen kom lumppappret och därefter 
vid sekelskiftet 18-1900-tal, kom det 
cellulosa baserade pappret.  
Hur stora ark man kunde göra berodde 
på hur stora ramar pappersbruket 
använde; det var olika beroende på 
var man befann sig, men inte direkt 
så att det går att säga varifrån något 
kommer geografiskt. 

YTÄNKET I GAMMELTEKNIK
Nutidsmänniskan blir allt mer med-
veten, kan vi alltså konstatera, och 
därmed går efterfrågan mer efter 
bättre material, friskare material 
men också efter det gedigna kun-

nandet. Hur kommer det sig?
– Det är en fråga om ökad hälso-

medvetenhet, intygar båda. Men för 
väldigt många av våra kunder har 
kunskapen om att välja bra material 
gått i arv i generationer – som bönder, 
plåtslagare, skomakare, smeder till 
exempel. 
Det är god ekonomi att hålla träet 
friskt och planera för att det ska 
vara lätt att reparera och en dag 
måla om. 

– Måla inte med sådant som först 
måste tas bort, rekommenderar paret, 
det är tidsödande. Måla istället med 
färg som åldras vackert.

PLANETEKONOMI
Men oavsett vad som är god ekonomi 
för oss nutidsmänniskor som indivi-
der och hur vi ser på den, lång- eller 
kortsiktigt, så vet vi nog alla vad 
som är bäst för planeten.

Sådana där nördar som lyssnar 
på P1 och älskar sitt traditionella 
hantverksjobb, helt enkelt – det är 
god ekonomi på riktigt!

Matlagande målar bäst



Jag kliver in genom dörrarna på Fenix - att elever-
na trivs här står klart för mig när jag går runt på 
skolan. Alla jag pratar med har bara positiva sa-

ker att säga om gymnasieskolan och dess utbildningar.  
Jag möter upp Håkan, Kerstin och Raymond på biblio-
teket och vi börjar prata om hur allting började för lite 
drygt 20 år sedan. 

– Vi började samtidigt och eftersom skolan var ny fick 
vi chansen att utforma arbetet så som vi ville. Ingen 
hade ju varit där innan, säger Håkan, vaktmästare på 
Fenix. 

– Ja, det var mitt första lärarjobb och i ärlighetens 
namn tänkte jag att det inte skulle bli en lång anställ-
ning men jobbet passade mig perfekt och nu har jag ju 
varit här i 20 år, säger Raymond, lärare på Fenix. 

NYTÄNKANDE REDAN DÅ
Redan på den tiden visade Fenix på ett nytänkande i sko-
lan. Man jobbade mycket med problembaserat lärande. 

– Det var typiskt för Fenix redan då och vi skulle job-
ba med problembaserat lärande. Där eleven själv aktivt 
skulle söka information och vår roll handlade snara-
re om att vägleda och stimulera dem, säger Kerstin, 
tidigare lärare och nu rektor för vuxenutbildningen på 
skolan.

– Ja, sedan var vi en av de första skolorna som köpte 
in datorer till eleverna. Vi hade studiebesök från hela 

landet som kom för att se alla dessa datorer. Vi hade en 
dator per två elever, vilket var tätast i hela Sverige på 
den tiden. Så när man behövde dator skulle det finnas, 
säger Håkan.  

VIKTIGT MED EN BRA SKOLA
De tre berättar med en stor inlevelse om utvecklingen 
de senaste 20 åren och vikten av att ha en bra skola i 
kommunen. 

– Att man investerade i en ny skola på den tiden har 
gett långsiktiga vinster för kommunen tror jag, säger 
Raymond. Har man en bra gymnasieskola leder det till 
att fler utbildar sig och sedermera stannar kvar och 
jobbar i kommunen, det är viktigt för att en kommun 
ska överleva.

– Sedan har vi det här med integrationsarbetet och att 
se skolan som en bra väg in i samhället. Det är ju en del 
i den sociala hållbarheten och hur vi lyckas med att in-
tegrera dem som kommer hit. Vi har ju erfarenhet från 
ungdomarna som kom från Balkan under 90-talel och 
många av dem jobbar idag i kommunen, säger Kerstin. 

OCH FRAMTIDEN DÅ?
De tre tror att Fenix går en ljus framtid till mötes. 

– Vi har byggt till två gånger och skolan har växt väl-
digt mycket under dessa 20 år och det tror jag att den 
kommer fortsätta göra, säger Raymond.  
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Det är en varm höstdag och jag parkerar bilen utanför Fenix Kultur- 
och Kunskapscentrum. Jag är här för att träffa Håkan, Kerstin och 
Raymond. Det är några av dem som varit med sedan starten.

Text & foto: Alija Bucuk

Från vänster: Kerstin Elfgaard-Boberg, Raymond Pettersson och Håkan Nord. 

Fenix 20 år
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Han har det där utseendet som gör att man vill berätta hemlisar för 
honom, vissa har det bara. Men nu var det inte psykolog Josef Darwich 
från Libanon ville bli den där sommaren 1962, när han skulle bestämma 
sig för att hitta ett sommarjobb innan skolan började igen till hösten.

Text & foto: Cathrine Palmcrantz

Skomakare
eller miljöhjälte? 

Helt normalt för en tolvårig kille, tänker den 
här sömnadsdyslektiska reportern på upp-
drag, med en viss känsla av avund. För visst 

hade det varit praktiskt?
Josef och hans familj kom till Sverige från Libanon 

1990, och det var verkligen hela sin familj han hade 
med sig: mamma, pappa, fru och de barn de hunnit 
få redan innan de kom. Fem stycken skulle de bli i 
slutänden.

– En är lärare, en är arbetsförmedlare och tre är 
underläkare, säger han med samma självklara tonfall 
i rösten fast med en omisskännelig stolthet i ansiktet 
som plötsligt strålar ännu lite mer än vanligt.

SKINN OCH TEXTIL
– Jag hade jobbat som skräddare i Libanon i tio år 

ungefär, en del av den tiden går man ju i lära hos en 
mästare, men i slutänden ville jag lära mig fler ma-
terial. Så jag tog jobb på en industri som tillverkade 
damväskor i skinn. 

– Vi hade en professionell designer, så jag ritade ald-
rig själv, men jag tyckte mycket om att sy dem. 

Nej, säger han med ett självklart tonfall 
i rösten, fotboll var roligt – absolut – men 
jag ville bli skräddare!

Så det var ganska naturligt att tänka sig en egen 
verksamhet där jag fick arbeta både i skinn och textil 
när jag kom hit till Sverige. 

Det blev i Saluhallen i Jönköping som Josef kom att 
starta sitt första företag, 1991. Än idag kommer det 
kunder till honom åkandes från just Jönköping.

JOSEFS BUTIKSKEDJA
Josef har öppet här i Vaggeryd två dagar i veckan.  
De andra tre vardagarna driver han verksamhet i 
Sävsjö där han bor. Hur tänkte han när han valde att 
öppna i Vaggeryd också?

– Det var en annan kille som startade verksamheten 
här och tyckte att det var jättebra. Sen när han skulle 
flytta ringde han till mig och frågade om jag inte 
ville ha en till butik. Det är femton år sedan nu, och 
jag tycker mycket om både kunderna här men också 
resan hit, de två dagar jag är här. 

Det är en sann entreprenör som säger så, som 
knappt ens lägger märke till merarbetet utan bara 
konstaterar att omväxling förnöjer, liksom.



OM VISIONEN
Visionen antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. Det var många människor, allt från politiker, 
elever, företagare och föreningsmänniskor som under 2012 var med på workshops för att ta fram vår 
gemensamma vision. Visionen beskriver hur vi önskar att vår plats ska upplevas i framtiden, den ska vara 
en ledstjärna i vårt sätt att tänka och agera. 

HÄR GER VI PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.  
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar. 

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.  
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och  
idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.  
Där allt är nära och alla har betydelse.

FÖR VAGGERYDS KOMMUN

VISION 2020
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HUR ÄR KUNDEN?
Partisk reporter vill ju gärna veta om hans olika 
kundgrupper skiljer sig åt på något märkbart sätt, 
förslagsvis att vaggerydsborna är mycket trevligare, 
snällare, generösare..?

– Mina kunder är nog sig ganska lika, faktiskt, 
avbryter Josef det försöket. Man tycker om att läg-
ga pengar på något man förälskar sig i och sedan 
få möjlighet att ta väl hand om det, men utan att bli 
ruinerad.

Jo, en affärscoach skulle bli gråhårig på en kvart 
tillsammans med ganska uppenbart för billiga Josef.

– Mm, säger Josef, men å andra sidan är det också 
det som gör att jag får kunder som åker för att kom-
ma till just mig och då har de med sig många skor, 
eller många klänningar, säger han och ler mot den 
här notoriska second hand-fyndaren.

LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET I KÄLLAREN HOS 
JOSEF
För visst är det så, när man tänker efter, att sådana 
som Josef är en jätteviktig kugge i den rörelse mot ett 
mer försiktigare användande av jordens resurser som 
vi som är konsumenter nu, helt enkelt måste ta med 
i våra olika inköpsbeslut. Det är väl i och för sig en 
mindre fråga för den som är händig själv, men för oss 
andra. 

Att jag vet att Josef finns där, för att ta hand om och 
hjälpa mig fixa till den där klänningen som jag just 
hittade på Frejas bod eller Röda korset för nästan inga 
pengar alls, gör ju att jag kan välja något annat, nå-
got nytt, och ändå känna att jag konsumerar gott och 
med mindre miljöpåverkan.

Därför är det viktigt för vår framtid att Josef finns. 
Och att vi letar reda på nya små 12-åringar omkring 
oss, som också tycker att det är roligt att sy och att 
laga. Planeten behöver dem.

Och jag med.

En av aktiviteterna som kommunen gör i utifrån marknadsplanen – 
som i sin tur bygger på visionen – är att vara med på ett evenemang i 
Vaggeryd och ett evenemang i Skillingaryd varje år. I år har kommu-
nen haft ett informationstält på Skillingarydskalaset och Vaggeryds-
dagen. I tältet har det varit fokus på lediga tomter och byggprojekt 
samt hur det är att jobba inom vård och omsorg i Vaggeryds 

kommun – där besökarna i tältet har fått träffa personal från olika 
verksamheter. Under Skillingarydskalaset var även Energicentrum A6 
på plats och informerade om energibesparande åtgärder.

Läs mer om hur vi tillsammans kan bygga bilden av platsen  
Vaggeryds kommun på vaggeryd.se/marknadplan.

På plats vid evenemangen
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