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HÄR: 
ÄR EN TIDNING SOM GES UT  
AV VAGGERYDS KOMMUN
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N Det är HÄR det händer!

JA, SÅ KAN MAN sammanfatta den senaste tiden i 
Vaggeryds fantastiska kommun.  För en tid sedan såg 
man lyftkranar som sträckte sig som stolta svanar mot 
skyn i Jönköping, men nu är de HÄR. Jag tror att det 
byggs snart i varje hörn för att kunna tillgodose alla de 
som vill bosätta sig i vår kommun och ännu mer ska 
det bli. 

Snart släpper kommunen villatomter på attraktiva 
lägen vilket kommer stärka utvecklingen ännu mer.  
De stora satsningar som kommunen gör på industrimark 
är i full gång och där hinner vi inte få fram mark i den 
snabba takt som den efterfrågas. Stora områden säljs i 
rasande fart och efterfrågan ökar hela tiden. 

Nu tänker man, hur kan Vaggeryd vara så bra på detta? 
Jag har min bild klar. Det handlar om samarbete, där 
alla har samma målbild och där alla hjälps åt för att 
nå målen – allt från kommun, företag, föreningar, 
arbetsförmedling och medborgare.

Kan vi bli bättre? Självklart kan vi bli det, vi måste 
fokusera på platsen, vad är attraktivt? Vad vill vi ha i 
kommunen, hur ska vi lyckas få flera att handla i våra 
fina butiker och hur kan vi utveckla handeln? 

Där måste vi samarbeta mer för att hitta lösningar och 
få fler som vågar öppna butiker, caféer, restauranger och 
annat som skapar handel. Allt detta som har gjorts 
och som kommer att göras är viktigt. Och det har nu 
redan visats sig i Svenskt Näringslivs ranking som 
kommer varje år. Av 290 kommuner i landet hamnar 
Vaggeryds kommun på plats 20 – bäst i länet. Detta 
kan vi gemensamt stärka ytterligare med ännu mer 
samarbete och fler som bosätter sig HÄR. 

PATRIK KINNBOM 
Näringslivschef,  Vaggeryds Näringslivsråd
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– En gruppbostad är en boendeform för personer som har ett 
omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Syftet med boendet 
är att ska skapa förutsättningar för de som bor där att aktivt delta 
i samhällets gemenskap och känna sig trygga och respekterade, 
berättar Rosita. 

ATT DE ANSTÄLLDA PÅ STATIONSGATAN jobbar för att göra 
skillnad för brukarna märks inte minst på deras senaste resa som 
bar hela vägen ned till Kroatien. Att vissa av dem knappt rest alls 
i sina liv tidigare eller har en svår funktionsnedsättning var inget 
hinder. ”Ingenting är omöjligt, bara olika svårt” brukar en tidigare 
känd svensk längdåkare säga. Och just det citatet stämmer så väl 
in i detta sammanhang. 

– Vi satt och tittade på tv-programmet ”Greklandsresan” och då 
kom frågan upp om vi också kunde göra en sådan resa. Det kändes 
svårt men så tänkte vi ”varför inte”. Sedan var vår tidigare chef 
Emma väldigt positiv och jobbade för att den skulle bli verklighet. 
Vi ville förverkliga deras dröm om att få komma iväg och göra som 
”alla andra” gör, berättar Christina. 

– Vi började med att prata enskilt med var och en så att de själva 
fick tycka och tänka om boendet, aktiviteterna och för att se hur 
varje individ reagerade. Detta gjorde vi för att säkerhetsställa att 
alla ville åka och att man inte bara sa ja för grupptrycket. Alla var 
positiva och sedan kollade vi med deras gode män om de hade råd 
att åka, säger Rosita. 

NÄR JAG FRÅGAR LASSE OCH DAG om vad de tyckte om resan så 
lyser de upp. Det märks att de uppskattade resan väldigt mycket 
och att de kommer bära med sig minnen livet ut. 

– Det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Vi badade, åt god mat 
och dansade på kvällarna. Alla var så snälla och hjälpsamma. 
Sedan var det skönt med värme, berättar Lasse.

Dag, som sitter i fåtöljen, lutar sig fram med ett stor leende och 
säger:

– Jag håller med Lasse! Det var jätteroligt och vi åkte också på 
utflykter. Nu har vi många härliga minnen som vi kan prata om och 
längta tillbaka till. Det är många som har frågat oss om resan och 
hur vi har haft det. 

PRECIS NÄR DAG avslutar sin mening så flikar Lasse in:
– Ja, och nästa gång blir det Mallis. 

Alla fyra brister ut i ett skratt och kanske är nästa resa till just 
Mallorca. 

– Vi får se men vi hoppas att vi kan göra något liknande i framtiden. 
Vi vill att alla ska ha det bra. Och när vi såg dem där nere på stranden 
i solen med en kall frukt i handen och hörde dem säga  
”Det är så skönt här, kan vi inte stanna kvar” och se dem njuta av att 
bada i havet – ja, då blir man glad och mår bra själv, säger Rosita. 

– Det är inte omöjligt  även om det krävs mycket 
förberedelse och planering. Vi har så roligt ihop och vi är
ett härligt gäng här och det underlättar. Resan till 
Kroatien var en fantastisk upplevelse och om jag säger
 så här så hade jag inte velat göra det med någon annan 
än med mina kollegor och våra brukare, berättar Christina. 

DET VAR EN DRÖM SOM BLEV VERKLIGHET och som satte 
guldkant på brukarnas liv under en vecka vid, och framförallt, i havet. 

Under en vecka sommaren 2018 åkte gruppbostaden Stationsgatan i Skillingaryd på resa till Kroatien.
Idéen till resan kom från några av de boende. Jag möter Rosita Stein, Christina Nordqvist, Lasse och Dag 
som med engagemang, glädje och inlevelse berättar om äventyret!

Drömmen som blev sann: 
”Det bästa jag gjort i hela mitt liv”

Text: Alija Bucuk, Foto: Alija Bucuk & Stationsgatan i Skillingaryd

Stående f.v: Christina, Lasse och Rosita 
Sittande: Dag
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Hälsningar från

Vaggeryds kommun

Sverige

Stationsgatan i Skillingaryd,

2018
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Gammal kärlek 

rostar aldrig 
Text & foto: Johan Lundell
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Det bluddrar, slamrar, rister, skakar när den gamla traktorn drar igång. Roverns V8 mullrar brittiskt 
sofistikerat medan röda bubblan smidigt baxas ut på garageplanen till tonerna av det omisskänneliga 
”folkaljudet”. De klassiska bildofterna finns där, från inredningarnas blandning av läder och plast till 
avgaser och bensinångor. I Götaström fordonshistoriska klubb hittar du allt från tändkulemotorer till 
italienska fullblod med rytande V12.

DET SÄGS JU ATT ”gammal kärlek rostar 
aldrig”. Men för att rosten inte ska komma 
krypande måste du vårda och ta hand om 
objektet för din kärlek. Och det kan man 
verkligen säga att entusiasterna i  
Götaströms fordonshistoriska klubb gör.  
I klubben hittar medlemmarna både  
handfasta mekartips och gemenskap.

I ETT GARAGE TRÄNGS en Volkswagen 
bubbla med tillhörande husvagn med en 
Rover och en klassisk MG cabriolet. Här står 
också en grå Saab 900 Aero från 1989.  
En katt bland hermelinerna? Är en Saab 
från 1989 är tillräckligt gammal för att vara 
med i klubben?

– Saab-bilarna blev ju faktiskt historiska 
samma dag som Saab slutade tillverkas i 
Trollhättan. Ett fordon behöver inte vara 
jättegammalt för att vara historiskt. En del 
menar att en bil behöver vara 30 år för att 
vara historisk, men den gränsen håller vi 
inte på, säger Lars Ljungqvist, som är 
ordförande i klubben.

LARS LJUNGQVIST, RICHARD NORK och 
Erik Ljungqvist är alla aktiva i klubben.  
Lars är ordförande, Richard kassör och 
Erik är besiktningsman. När de småpratar 
mellan en traktor och bilarna på parke-
ringsplatsen i Skillingaryd märks det att de 
trivs vid bilarna och att de har hittat ett sätt 

att engagera sig kring något som gör skill-
nad för andra i kommunen. Lars, Richard 
och Erik tror att en av anledningarna till att 
klubben hela tiden växer är att ägare till 
många typer av fordon, i olika åldrar och i 
alla skick, är välkomna.

– Klubben växer från år till år, våra nya 
medlemmar är yngre än tidigare och antalet 
deltagare på träffar och utställningar ökar 
stadigt. Det är roligt. Vi har stort flöde in med 
nya medlemmar och det har vi haft ända 
sedan klubben startade 1995, säger Lars.

– Medlemsantalet ökar faktiskt hela 
tiden, det tror jag är unikt, det är inte 
många som slutar eller avgår, idag är vi 560 
medlemmar, säger Richard.

Richard Nork, Lars Ljungqvist och Erik Ljungqvist.
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ÄVEN OM DE ALLRA FLESTA medlemmar 
i klubben bor i kommunen växer klubben 
även ute i landet, med medlemmar från 
Örnsköldsvik till Kalmar.

– Att vi får nya medlemmar i hela landet 
tror jag beror på att vi håller på med så många 
olika grejer, det är vi rätt så ensamma om.  
När vi haft träffar för yrkesfordon märker vi 
att de som kommer med sina lastbilar och 
bussar blir medlemmar efter evenemanget, 
berättar Lars.

– Ja, spridningen lockar, det finns så 
många olika fordon i klubben. Vi har till 
exempel lantbrukssektionen som håller 
på med jordbruksredskap, vagnar och 
redskap. Men det räcker att ha en gammal 

moped för att vara med på aktiviteterna, 
man behöver inte ha en dyr bil för att vara 
med i klubben, berättar Erik.

ALLA TRE ÄR HELT ÖVERENS om att verk-
samheten är viktig. Och tillsammans med 
många andra aktiva medlemmar tvekar de 
inte på att satsa mycket av sin tid och kraft 
på klubben.

– När man är ute och träffar medlemmar 
och ser gemenskapen kring våra arrange-
mang. Då känns det bra, säger Erik.

– Det är ett roligt ideellt arbete, det känns 
meningsfullt, säger Richard.

– Det räcker att se alla besökare och 
funktionärer på våra träffar. Det motiverar 
till att fortsätta, berättar Lars.

KLUBBEN ARBETAR I EN kulturbevarande 
anda för sprida kunskap om gamla fordon 
och stimulera till bevarande av äldre 
fordon, motorer och föremål. När de är ute 
och kör med de gamla bilarna är det alltid 
någon de träffar på som har ett minne till 
ett gammalt fordon.

– Det är ingen som blir ledsen när vi kom-
mer, det kan jag säga. Många minns tillbaka 
och en kommentar som  ”en sån hade ju 
farmor och farfar…” är vanlig. Vi tycker att 
vi gör en viss verkan genom det vi gör. Om 
man inte tar hand om gamla fordon riskerar 
de att försvinna och glömmas bort om, 
säger Lars.
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MEDLEMMAR I KLUBBEN HJÄLPER gärna 
till och skapar nya minnen och väcka gamla 
minnen till liv för de äldre på kommunens 
vård- och omsorgsboende. Några gånger 
om året åker de till Sörgården och hämtar 
de som vill åka med till vägkyrkorna.

– Vi har åkt till vägkyrkorna i Åker och 
Hagshult, och då kör vi oftast med de bilar 
som vi vet att de hade förr. Då blir det ofta 
en Volkswagen, ”åh, den här vill jag åka i, 
för en sådan har vi haft”, säger Erik.

– Det blir överlyckliga, säger Lars.

KLUBBENS ARBETE HAR uppmärksam-
mats genom åren. De har tidigare fått 
kommunens kulturpris, vunnit pris för bästa 
monter på Elmias bilmässa i Jönköping 

och fått utmärkelser för bästa klubb. 
Senaste priset i raden tog klubben emot i 
Vaggeryd på Vaggerydsdagen i september, 
Motorhistoriska riksförbundets pris ”årets 
backspegel”. 

OCH ARBETET FORTSÄTTER...
– Vi har aktiviteter under hela året.  

Klubbmöten i lokalen, föreläsningar med 
en gäst som kommer och berättar om olika 
ämnen. Vi gör industribesök, bussresor till 
olika intressanta platser, berättar Lars.

– I klubben finns hela spannet, det är 
det som gör att vi ökar och är en intressant 
klubb. Från tändkulemotorer till Ferrari, 
säger Erik och Richard.

Erik klättrar upp på Grållen, som snällt 
startar med ett litet ryck, han backar vant in 
traktorn i tvätthallen. Tillsammans med Lars 
och Richard pusslar de in de andra bilarna 
och mopederna på rätt plats i garaget.  
Erik skjuter igen garageporten. Det är trångt 
och det blir många fordon på liten yta, men 
finns det hjärterum, så…
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Biblioteket ska vara
som ett kinderägg

Text & foto: Alija Bucuk
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Susanne Westroth breddar gärna begreppet bibliotek, för det 
handlar inte längre om att bara låna och läsa böcker. 

– Biblioteket ska vara en mötesplats där man kan mötas och 
inspireras av varandra. Jag har bland annat ett minimakerspace 
tillsammans med ungdomscaféet, fritidsledarna och fältarna.  
Vi har ett nära samarbete för att skapa, inte bara en, utan flera goda  
mötesplatser för ungdomarna i kommunen, säger Susanne. 

ATT ELEVERNA UPPSKATTAR SUSANNE och gillar att vara i 
biblioteket är något som märks under intervjun. Dels är det många 
elever som befinner sig i biblioteket men det är också många 
elever som kommer fram och kramar om Susanne och pratar med 
oss under intervjun. 

Eleverna älskar att vara 
inne på biblioteket.  
För att fortsätta utveckla bibliote-
ket 
och skapa en mötesplats som elev-
erna själva vill ha så träffar jag 
biblioteksrådet regelbundet och 
lyssnar av vad de tycker och tänker 
och vad de vill utveckla, säger Su-
sanne.

– Jag tycker verkligen om Susanne och det är skönt att ha en 
vuxen som man kan prata med om det mesta, säger en av eleverna 
som kommit fram under intervjun.

– Jag ser arbetet som bibliotekarie som ett socialt arbete, ett 
arbete där man får möjlighet att hjälpa andra människor. Här får 
jag tid att möta eleverna på riktigt, jag har tid för samtal på djupet, 
på så sätt försöker jag skapa en mötesplats dit de kan komma och 
prata om allt mellan himmel och jord. Jag försöker vara den där 
vuxna som finns där för dem, inflikar Susanne.

– För mig är det viktigt att se varje elev för den individ den är och 
jag försöker lära känna eleven innan jag till exempel kommer med 
ett boktips. Jag försöker finnas där, även om jag kanske inte alltid 
kan hjälpa dem så kan jag lotsa dem till rätt person. 
För mig är relationen viktig och att de känner att biblioteket är en 
trygg plats, berättar Susanne.

ATT SUSANNE SJÄLV DELVIS haft en tuff uppväxt och vågar prata 
om det och dela med sig av sina erfarenheter är något som hon 
tror underlättar i samtalen med eleverna.

– Jag vill inte bara vara en bibliotekarie i mängden, utan jag vill 
finnas där för eleverna och att de vågar anförtro sig till mig.  
Och om jag berättar min historia så tror jag att det blir enklare för 
dem att lita på mig och kanske öppna upp sig, säger Susanne.

– Mötet med eleverna har utvecklat mig som person också och 
jag får mycket energi och blir inspirerad av dem. Det gäller att både 
ge och ta, fortsätter Susanne.

PÅ FRÅGAN OM hur hon lyckats skapa en bra mötesplats för 
eleverna och vilken skillnad hon gör för ungdomarna svarar  
Susanne: 

– Biblioteket ska vara som ett kinderägg – eleverna ska bli 
 överraskade när de kliver in här. Det kanske är något häftigt som 
händer på biblioteket eller att vi köpt in böcker som kanske 
inte finns på ett ”vanligt” bibliotek. Jag försöker skapa den här 
”aha-känslan”. Sedan är det eleverna själva som bidrar till den goa 
känslan, säger Susanne. 

– Vilken skillnad jag gör är svårt att säga. Men jag hoppas att jag 
gör ett avtryck och när eleverna gått ut skolan att de minns mig 
som den där bibliotekarien som fanns där när jag mådde dåligt 
eller köpte in den där boken som fick mig att börja läsa. I somras 
fick jag ett kort från några elever som precis slutat där det stod:  
Vi kommer aldrig glömma dig. Det blev jag väldigt glad och rörd 
över, avslutar Susanne.

OM MAN SKA DAMMA av den klassiska klyschan ”passar som hand 
i handsken” så stämmer detta verkligen in på Susanne och hennes 
sätt att göra skillnad för eleverna. Det är många som är glada över 
att Susanne är just Susanne – inte minst eleverna. 

Biblioteket ska vara
som ett kinderägg

– Jag har jobbat länge inom kommunen men under 2016 fick jag 
uppdraget att utforma biblioteket på Hjortsjöskolan i Vaggeryd.  
Jag fick fria händer och tänkte mycket på att göra ”rum i rummen” och 
försökte skapa en inbjudande känsla på biblioteket, berättar Susanne.

Responsen från eleverna har varit positiv och för att få reda på 
vad de vill ha i biblioteket har Susanne en nära dialog med skolans 
biblioteksråd.

Efter att själv ha varit med om en tuff uppväxt vill 
Susanne Westroth hjälpa dagens ungdomar.
Susanne jobbar som skolbibliotekarie på bland 
annat Hjortsjöskolan, där hon gör skillnad för  
eleverna och ungdomarna. Detta genom egna 
erfarenheter, drivkraft och styrka som visar att man 
ska tro på sig själv och våga följa sina drömmar!
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Vuxenvandring  

VUXENVANDRINGARNA ÄR ETT samarbete mellan socialför-
valtningen, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsför-
valtningen samt kommunstyrelsen. 

– Vi fältsekreterare fungerar som kontaktpersoner för föreningar 
inför och efter vandringarna, säger Reshat Shabani, fältsekreterare i 
Vaggeryds kommun.

ALLA FÖRENINGAR I KOMMUNEN blev inbjudna att delta i vuxen-
vandringen. De blev erbjudna att vuxenvandra för att öka vuxen-
närvaron bland kommunens ungdomar. 

– Det var ett stort intresse från föreningarna i kommunen och det 
gick ganska lätt att få ihop vuxenvandrare till alla helger, berättar      
Patricia Ekström, fältsekreterare i Vaggeryds kommun.  

– Vuxenvandringen bidrar till att öka medvetenheten kring vad 
som händer, och hur det ser ut, i den egna kommunen. Utöver  
detta ger vuxenvandringarna även möjlighet för olika generationer 
att mötas på ett naturligt sätt i samhället. Vuxenvandrarna har vid 
ett flertal tillfällen rapporterat att de mötts av glada och trevliga 
ungdomar som hälsat glatt, säger Reshat.

ENGAGEMANGET FRÅN KOMMUNENS föreningar har varit 
fantastiskt och fältsekreterarna har sett vinsterna med samarbetet 
med civilsamhället. 
– Vi upplever att vuxenvandringarna skapat ett stort engagemang 
samt att det medfört att den offentliga sektorn närmat sig civilsam-
hället på ett värdefullt sätt. Vuxenvandrarnas arbete är en viktig 
förebyggande insats och deras observationer ger oss relevant och 
färsk information, berättar Patricia. 

VUXENVANDRINGARNA HAR UNDER sommaren täckt tre av fyra 
helger i månaden och kommer fortsätta under hösten 2018.  
Vuxenvandringarna tillsammans med fältsekreterarna har då i stort 
sett täckt alla helger hittills. 

– Vi vill tacka alla föreningar som ställt upp och visat ett stort  
engagemang för vuxenvandringarna! Vi ser fram emot ett gott  
samarbete i fortsättningen, där vi tillsammans kan göra skillnad, 
avslutar Reshat.

Under våren 2018 påbörjades förberedelserna inför vuxenvandringarna i Vaggeryds kommun. 
Föreningarna kontaktades och bjöds in till informationsträff och i juni 2018 inleddes  
vuxenvandringarna. 

Text: Reshat Shabani & Patricia Ekström Foto: Alija Bucuk

Patricia Ekström & Reshat Shabani.

tillsammans gör vi skillnad!
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Vuxenvandring  

– Med ”från förskola till jobb” vill vi tydliggöra hela ”skolvägen”, 
att till exempel eleverna i förskolan förbereds inför nästa steg i  
skolan. Man kanske inte alltid tänker på att förskolan är viktig för 
språkutvecklingen, som sedan lägger en grund för hur det går för 
eleven i grundskolan och gymnasiet. Hela vägen är jätteviktig, 
säger Stina Nordström.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE HANDLAR om att skolan 
regelbundet följer upp sina resultat och drar slutsatser av dem. 
Därefter påbörjas arbetet för att fylla eventuella luckor där det 
finns utvecklingsbehov eller att lyfta fram goda exempel som 
andra rektorer och lärare kan inspireras av. Via kvalitetsarbetet kan 
kommunen jämföra skolornas resultat med regionen och landet i 
övrigt. 

RESULTATEN KAN HANDLA om siffor, som betygsstatistik eller 
hur pass närvarande eleverna är i skolan. Men det finns även andra 
typer av resultatmått: till exempel hur väl personalen trivs på sko-
lan, hur nöjda eleverna är med sin skola och hur vårdnadshavarna 
upplever verksamheten.

Jag kan, jag vill och jag 
vågar. Det är det vi vill 
att alla elever ska känna under hela  
skoltiden, men extra viktigt är det 
när de lämnar skolan, att de är redo 
att ta sig an livet, säger Stina Nord-
ström, kvalitetsstrateg på barn- och 
utbildningsförvaltningen i Vagge-
ryds kommun.

”Från förskola till jobb” är från och med hösten 2018 skolorna i 
Vaggeryds kommuns grund för det gemensamma kvalitetsarbetet. 
Materialet anpassas till de olika skolformerna och utgår från  
samma tio områden.

– Inom skolan pratar vi mycket om skolans uppdrag. Det är 
naturligtvis att lära ut kunskap, men också att förbereda varje 
individ för framtiden. Att man vågar ta sig an livet, testa och har en 
självkänsla som gör att man är rustad inför det som kommer efter 
skolan, avslutar Stina Nordström.

En helt vanlig morgon ringer väckar-
klockan hemma hos tusentals elever i 
kommunen. Morgonrutinerna ser olika 
ut och vägen till skolan varierar, men 
bildligt talat är de inne på samma  
skolväg, vägen från förskola till jobb.

VISSTE DU ATT?

• Varje dag serveras cirka 3000 måltider i kommunens  
förskolor och skolor

• Över 500 personer är anställda inom förskola och 
skola

• Varje dag åker drygt 600 elever skolskjuts från drygt 
170 hållplatser

• Varje år sätts 23.000 betyg i grundskolan.
• Varje år genomförs mer än 5000 utvecklingssamtal.S
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Text: Johan Lundell Foto: Alija Bucuk Stina Nordström. 

Läs mer på nästa sida



FRÅN FÖRSKOLA TILL JOBB!
I Vaggeryds kommun jobbar vi med 10 viktiga områden för att kvalitetssäkra förskola, skola 
och vuxenutbildning. Varje område har ett övergripande mål som delas upp i flera delmål. 
Varje månad följer vi upp resultaten och genomför förbättringar. Vårt mål är att våra barn 
och elever ständigt ska utveckla vilja, kunskap, förmåga, färdigheter och erfarenhet 
genom hela livet – från barn till vuxen ålder, från förskola till jobb. Varje person som 
studerar hos oss ska lämna skolan med känslan ”Jag kan, jag vill och jag vågar!”

1. BARN OCH ELEVER

Våra barn och elever mår 
bra och är trygga

2. MÅLUPPFYLLELSE                                                                                                  

Det går bra för våra barn 
och elever och de lär sig 
nya saker varje dag
 

3. DYNAMISKT LÄRANDE                                                                                          

Varje barn och elev får 
uppleva det roliga i att 
lära sig och nå sin fulla 
potential

4. LÄRMILJÖER

Vi har fina miljöer i 
förskolan och skolan 
som fungerar för alla 
elever

 5. OMVÄRLD

Vi har nära kontakt med 
omvärlden utanför skolans 
dörrar, till exempel
näringslivet

6. KOST OCH HÄLSA

Våra barn och elever får 
god och näringsrik mat och 
lär sig vikten av bra 
hälsovanor

7. PERSONAL

Vi har kompetent, 
professionell och 
engagerad personal

8. LIKVÄRDIGHET 

Alla förskolor och 
skolor är lika bra i 
vår kommun

9. ORGANISATION

Vi är serviceinriktade 
och effektiva

10. KVALITETSARBETE

Vi gör hela tiden 
förbättringar som 
är förankrade i vårt 
kvalitetsarbete
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HOOKS HERRGÅRD

GLÄNSA 
DIAMANTEN SOM SKA 
Text: Tina Blomster Foto: Hooks Herrgård
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– Det är väldigt roligt att få den utmärkelsen. Jag tror att  
anledningen är att vi gör bra och rätt saker, som besökarna 
uppskattar. Det är herrgårdsmiljön i kombination med maten 
som gör oss unika, som helhet, säger Hans Edberg, VD på Hooks 
Herrgård. 

FÖR ATT NÅ DIT MAN är idag har styrelsen arbetat långsiktigt och 
haft en vision om att vara norra Europas bästa anläggning 2022. 

–  Detta innebär bland annat att det är fokus på hög kvalitet i 
verksamheten och i utvecklingsarbetet, säger Hans. 

VARJE ÅR HAR man 35 000 övernattande gäster, som kommer 
för att spela golf, gå på konferens och spa. Besökarna kommer 
främst från Sverige. För att kunna ge en bra service till sina  
besökare, har man 150 anställda från världens alla hörn.

– Vi  stödjer de anställda med SFI och ser gärna att kommunen 
arbetar aktivt med boende- och kollektivtrafikfrågor, för att vi ska 
kunna bli ännu attraktivare som arbetsgivare. Vi har i egen regi 
byggt egna boenden för de anställda, men ser gärna fler trevliga 
hyresrätter i Hok och goda kollektivtrafikförbindelser.  
Det efterfrågas av de anställda, berättar Hans. 

FÖR ATT GLÄNSA ytterligare och bibehålla kvaliteten satsar 
herrgården på upprustning av köket och bygger ut matsalen 
med fler platser. Maten är viktig och var en av punkterna där de 
fick högst betyg i utmärkelsen från Golf Digest. Den andra delen 
som fick högst betyg var aktivitetsmöjligheten och under hösten 
byggs en padeltennisbana, som öppnar i april 2019.

Hooks Herrgård fortsätter sin kvalitetssatsning och vill glänsa 
ännu starkare för att nå sitt mål: att bli Europas bästa 
anläggning 2022.

I hård konkurrens har Golf Digest utsett Hooks 
Herrgård till det bästa golfhotellet 2018.  

DIAMANTEN SOM SKA 

Hans  Edberg
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Den korrugerade plåten på väggen i caféet där vi träffas skimrar trots det dova ljuset i lokalen.  
Jag, Lucie och Michal slår oss ned vid ett ledigt bord för att prata om deras engagemang i  
Vaggeryds SOK och vad som lockade dem till Vaggeryds kommun. 

– Vi flyttade till Huskvarna från Tjeckien 
under 2010. Men efter två år kände vi att vi 
ville komma närmare naturen och valde då 
att flytta till Vaggeryds kommun. Vi båda 
jobbar i Jönköping men vi tycker att det är 
väldigt smidigt att pendla – det är ju inte 
jättelångt, berättar Michal.

– Ja, och vi trivs så himla bra! Det är 
avkopplande att  ha naturen som närmsta 
granne. Michal gillar att fiska och jag gillar att 
paddla. Så vi kommer närmare naturen och vi 
får möjligheten att utöva vår favoritsport som 
är orientering, berättar Lucie.

DE BÅDA VÄXTE upp i Tjeckien, där 
orientering är en populär sport. Intresset för 
orientering började tidigt för de båda och 
inom ett par år gick Michal från nybörjare 
till att vara en del av världseliten och har 
representerat Tjeckiens landslag. 

– Jag började med orientering rätt tidigt 
och tyckte det var roligt. Sedan hade jag 

en tränare som var väldigt inspirerande, så 
jag valde att fortsätta. Det gick bättre och 
bättre och under 90-talet var jag en del av 
det Tjeckiska landslaget, berättar Michal.

– Ja, det var lite så för mig också.  
Jag hade också en tränare som höll på med 
orientering och som jag såg upp till.  
Jag gillar gemenskapen och att åka iväg på 
tävlingar och få träffa andra likasinnade, 
säger Lucie.

ATT DE VALDE ATT ENGAGERA sig som 
ungdomsledare i VSOK kom lite av en slump. 

– Vi var ute och sprang i skogen en kväll 
och efter ett tag mötte vi en kvinna. Strax 
innan vi passerade varandra stannade hon 
upp och vinkade till oss. Vi började 
prata och hon undrade om vi var 
Lucie och Michal, berättar 
Michal. 

– Ja, svarade vi och det visade sig att 
hon visste vilka vi var och att vi höll på med 
orientering. Då frågade hon om vi ville  
engagera oss som ungdomsledare i klubben. 
Vi båda kände att vi ville ge tillbaka till 
idrotten och dela med oss av våra erfaren-
heter. Sedan älskar vi att möta människor 
och det var ett sätt för oss att lära känna 
fler på orten, säger Lucie. 

MÖT VAGGERYDS SOK UNGDOMSTRÄNARE LUCIE OCH MICHAL

– VI ÄLSKAR ATT MÖTA MÄNNISKOR

Text & foto: Alija Bucuk
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FÖR LUCIE OCH MICHAL är det viktigt att 
bygga relationer och att alla ung-

domar känner sig betydelse-
fulla och delaktiga.

– Som ledare får vi 
möjlighet att  

arbeta för och 

tillsammans med barn och unga 
människor. Vi vill att de ska känna sig bety-
delsefulla och vi försöker se varje individ för 
den den är. Vi jobbar aktivt med att de ska 
vara delaktiga och komma med idéer och 
förslag på till exempel träningsupplägg, 
berättar Michal.  

– Ja precis, vi vill inspirera dem, precis som 
vi blev inspirerade, och att de ska få ett intresse 
för orientering. Att hålla på med orientering 
är också ett sätt att komma ut och upptäcka 
naturen. Det viktigaste är att de har roligt.  

När vi började 2012 så var vi inte jätte-
många men vi har ökat för varje år och 

vi ser att fler och fler väljer att komma 
tillbaka. Det får vi se som ett kvitto 

på ett ökat intresse och att de har 
roligt, säger Lucie.  

PÅ FRÅGAN OM de tror att vi har någon 
landslagsorienterare från Vaggeryds  
kommun inom ett par år svarar de: 

– Så klart hoppas vi på det men för oss är 
det viktigast att ungdomarna trivs och har 
roligt. Att de känner att de utvecklas både 
som människor och orienterare.  
Vi ser hellre att vi har 20-30 stycken som 
gillar orientering än att vi har 1 världsmäs-
tare och att intresset inte är så stort. 

MÖT VAGGERYDS SOK UNGDOMSTRÄNARE LUCIE OCH MICHAL

– VI ÄLSKAR ATT MÖTA MÄNNISKOR

Lucie och Michal. 
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– Det här är Sveriges enda bowlinghall med fyra banor som har 
ett så här toppenmodernt system, säger en märkbart stolt Niclas 
Ihreborn, ordförande i bowlingalliansen, som vill att bowlinghallen 
ska bli ett ställe där barn och ungdomar trivs.

SNART ÄR RENOVERINGEN av bowlinghallen i Skillingehus  
källare helt klar och kloten kan återigen rulla på de blanka banorna. 
Under sensommaren har hallen renoverats och utrustats med ett 
spelsystem i absoluta toppklass.

– Det känns jätteroligt att vi har fått den här möjligheten, att 
kommunen vill satsa på den här verksamheten. Det är för hela 
samhället som vi gör det här, inte bara för oss föreningar, utan för 
alla som vill komma ner och bowla, berättar Niclas.

DEN STÖRSTA FÖRÄNDRINGEN för besökaren är det nya scoring-
systemet och anpassningen för barnkalas och nybörjare. Nu kan 
besökaren enkelt ställa in om någon av spelarna på banan vill ha 
automatiska ”staket” som gör att klotet inte kan åka ner i rännnan.

Toppmodern bowlinghall 
i kommunen

– Bowlingkalas har vi haft tidigare också, och vi har haft många 
bokningar. Nu blir det en hel del nytt, framför allt blir det smidigare 
med automatiska ”staketen”. Dessutom kan besökarna själva lägga 
in sina namn, ta selfies samt välja bland flera olika teman och dela 
hela upplevelsen direkt på sociala medier, berättar Niclas.

DET ÄR MÅNGA DELAR som renoverats och bytts ut för att spelet 
ska bli mer störningsfritt, det finns helt enkelt inte lika många delar 
i anläggningen som kan krångla. All elektronik är ny, touchskärmar 
vid banorna och resultatskärmar i taket. Klotreturen är uppgraderad, 
nu går det att ha fler klot än tidigare i spel samtidigt. Dessutom är 
maskinerna tystare och drar mindre ström. 

– Vi har nu det absolut modernaste spelsystem som går att få 
idag. Besökaren kan välja mellan traditionell bowling, barnkalas-
bowling, sporttema, discotema, öva skillbowling, chatta mellan 
banorna och ännu mer roliga funktioner, säger Nicklas.

DET ÄR MÅNGA TIMMAR ideellt arbete i samarbete med leveran-
tören som ligger bakom den renoverade hallen.

– Det är gemenskapen som gör att vi fortsätter. Dam- och herrlag 
träffas några timmar i veckan, tränar, umgås och spelar matcher. 
Dessutom är bowlingen är en fysisk sport, man blir rätt så svettig 
efter en match, säger Niclas och skrattar.

– Vi vill få ungdomar att komma hit och att man känner att det 
här kan vara ett ställe att hänga på. Vi har tänkt att vi ska pröva nya 
öppettider under hösten och se hur stort intresset är. Vi kommer 
att berätta via vår hemsida vilka öppettider vi kommer att ha, 
avsluta Niclas.



Niclas Ihreborn
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Toppmodern bowlinghall 
i kommunen

Text: Johan Lundell foto: Johan Lundell & Freepik, Illustration: Alija Bucuk
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ETT AV DE MEST betydelsefulla vatten-
dragen är Lagan med dess omgivningar. 
Lagan rinner genom både Vaggeryd och 
Skillingaryd och ger stora möjligheter till 
rekreation och välbefinnande för både 
invånare och besökare. 

FÖR ATT SYNLIGGÖRA och förbättra 
tillgängligheten till Lagan arbetar tekniska 
kontoret med ett projekt som kallas för 
”Vattennära mötesplatser längs Lagan”. 
Genom projektet vill kommunen skapa 
unika vattennära mötesplatser vid Lagan, 
kunna bevara och ta fram kulturvärden 
samt stärka nätverket av vatten och natur. 
Det ska också finnas möjligheter för   
upplevelser både nu och i framtiden. 
Gemensamt för mötesplatserna är att de 

ska markeras med tydliga entréer och de 
ska ha ett sammanhängande möbelpro-
gram så att man tydligt kan koppla ihop 
dem. Detta kommer att göras genom 
repomlindande markörträd, runda bänkar 
och informationstavlor.  

LAGAN HAR DELATS in i sex olika  
områden, från Östra lägret i söder till 
Östermoskogen i norr. 
I våras presenterades ett skissförslag för 
etapp 1 av Mötesplatser Lagan. Det första 
området som kommunen kommer att 
arbeta med är det som kallas ”Centrala 
Vaggeryd”. Området ”Centrala Vaggeryd” 
har delats in i fyra delområden. I område 1 
planeras två äventyrslekplatser i naturen 
med möjlighet till att kunna grilla och 

sitta ner vid bänkar och bord. Lekredskap 
kommer att integreras bland träden och tar 
utgångspunkt i naturen. Befintliga träd och 
stenar kommer att användas som komple-
ment eller delar av lekutrustningen. Det 
finns även planer på rutschbana, linbana 
och klätterlek. Område 2 är en befintlig 
lekplats i ett bostadsområde som kommer 
att kompletteras med balansstenar. 
Område 3 utgörs av öppna gräsytor som 
kommer fortsätta att vara flexibla för till 
exempel sportaktivitet. Området kommer 
också att förses med bänkar, grillplatser, 
lekredskap och spänger för balanslek. 
Närheten till vattnet kommer att nyttjas 
genom att placera både spränger, bryggor 
och bänkar vid vattnet. 

De flesta som bor i kommunen har på något sätt anknytning till kommunens vattendrag.  
Antingen som konsument av dricksvatten eller genom att ta tillvara dess möjligheter till  
rekreation, hälsa och motion.
Text: Lina Larsson, Foto: Bokinge bild.

”Vattennära mötesplatser 
längs Lagan”
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Du har säkert sett att det händer en hel del på många platser runt om i  
kommunen. Byggnationer är i full gång på vissa platser och på andra ställen  
pågår just nu förberedelsearbete för att fler bostäder ska kunna byggas. 
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SKILLINGARYD

STORGATAN, MEJERIET, SKILLINGARYD
I september togs det första spadtaget på mejeritomten i 
Skillingaryd, det så kallade ”Mejeriet”. På tomten byggs ett nytt 
trygghetsboende med alla de servicedelar som ska ingå i ett 
modernt trygghetsboende. I anslutning till trygghetsboendet 
kommer Vaggeryds kommun att bygga ett äldrecentra med 25 
äldreomsorgslägenheter. För boende kommer det att finnas 
gemensamma aktivitetsutrymmen och faciliteter som kan 
nyttjas.
 ”En historisk dag och en glädjens dag att idag kunna ta första 
spadtaget för ett sånt här projekt. Det kommer bli ett fantas-
tiskt trygghetsboende med platser för kvalificerad sjukvård, 
lokaler för hemtjänsten, aktiviteter och mötesplatser. Här 
kommer vi också ha en restaurang där vi laga mat på nära 
håll, säger Gert Jonsson.”

Status: Inflyttningen är planerad början av 2020. Anmäl ditt 
intresse på VSBo:s hemsida.

INFANTERIGATAN, SKILLINGARYD
Med centralt läge i Skillingaryd bygger VSBo 32 lägenheter 
i två fyravånings punkthus på Infanterigatan.  Hälften av 
lägenheterna är tvåor och hälften är treor. Lägenheterna 
har inglasad balkong och bredband ingår i hyran. Husen är 
likadana som de på kvarteret Liljedal i Vaggeryd, men husen 
på Infanterigatan kommer få en femte våning som används 
till förråd.

Status: Inflyttning våren 2019. Läs mer på VSbo.se

ILLERN 1
På Illern 1 planeras kostnads- och energieffektiva lägenheter. 
Tomten ligger centralt i Skillingaryd med närhet till såväl 
handel och service som till skola, förskola och ortens sim- 
och sporthall. Här är det även gångavstånd till buss- och 
tåghållplats.

Status: Byggnation av ett lägenhetshus med cirka 23
 lägenheter pågår.

VAGGERYD

ÖSTRA STRAND, VAGGERYD
På området planerar kommunen för 300 nya bostäder. Under 
hösten 2017 fick tre arkitekter i uppdrag att komma med 
förslag på hur det nya bostadsområdet Östra Strand i norra 
Vaggeryd skulle kunna utformas. En medborgardialog genom-
fördes där alla hade möjlighet att lämna synpunkter på de 
tre arkitektförslagen. Resultatet från medborgardialogen togs 
sedan med när politiken valde att gå vidare med arkitekterna 
Kragh & Berglunds ”Att bo med skogen”.

Status: Planuppdrag håller på att tas fram och planarbete 
kommer att kunna påbörjas efter att planuppdraget beslutats 
av politiken. 

VÄSTRA STRAND, VAGGERYD
Vaggeryd växer med nya villor nära Hjortsjön. Avstyckning 
av 30 nya tomter är inskickad. Beslut om fortsatt etapp 2 på 
Västra strand fattas av politiken under hösten.

Status: Detaljplanen fick laga kraft juli 2018. Ett tjugotal tom-
ter planeras att släppas för försäljning våren 2019.

LJUNGDALA
Fastigheten Ljungdala 10 ligger mitt i ett bostadskvarter i 
Götafors. Här upprättas en detaljplan för att möjliggöra några 
få bostäder.

Status: Detaljplanen är inskickad till politiken för antagande. 
Beslut om försäljningsförfarande kommer.

NESTORS/GÖTARPS HAGE
På Nestors planeras för bostäder i form av villor, rad- och par-
hus. Området ligger mycket naturskönt med närhet till både 
Lagans vattendrag och Södra parks friluftsområde.

Status: Detaljplanen fick laga kraft juli 2018. Planering för 
projektering och utbyggnation pågår.

KVARTERET TOR
På kvarteret Tor, som är en gammal industritomt intill  
järnvägen, bygger kommunens bostadsbolag VSBo cirka 160 
lägenheter i etapper. Området ligger mycket centralt nära 
både skola, förskola och ortens sim- och sporthall.

Status: Byggnation av 79 lägenheter pågår.

KARLSBORG
Kvarteret Karlsborg ligger i centrala Vaggeryd, nära förskola, 
skola och med gångavstånd till tåg och busstation. På fastig-
heterna Karlsborg 1 och 2 planeras för framtida bostäder.

Status: Detaljplanen fick laga kraft april 2018

LYCKORNA 
Lyckorna ligger mycket vackert vid Lagan och alldeles intill 
gränsen där ”stad” möter land. Här kommer extern byggentre-
prenör att erbjuda 12 kedjehus.

Status: Inflyttning är planerad till 2019.
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BYARUM

Skyttabygget
I östra Byarum planerar kommunen för ett område med 
lantliga tomter. Området som kommer kallas Skyttabygget 
ligger naturnära, men har samtidigt ett strategiskt läge nära 
E4:an med endast 10 minuter med bil till Vaggeryd och 20 
minuter till Jönköping. I samhället finns förskola samt skola 
från årskurs 1-3.

Status: Detaljplanen var ute för samråd under april 2018. Nu 
pågår arbete med inkomna synpunkter
och omarbetning av förslaget.

HOK

Hok 2:110 m.fl
På del av Hok 2:110 m.fl. planeras för nya bostäder. Området 
är ett skogsområde i norra delen av Hok som gränsas av 
bostäder i söder och väst.

Status: Detaljplanen är på samråd.

Ny förskola i Hok
Ny förskola planeras att byggas i Hok.

Status: Detaljplanen är på samråd.
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Visste du detta om Vaggeryd?

TILLVERKNINGEN AV VAGNSHJUL 
och vagnar var stor i Vaggeryds kommun 
under 1800-talet och början av 1900-talet. 
Hantverkskunnandet som smederna och 
träarbetarna hade bidrog till framväxten av 
bland annat möbelindustrin och dess under-

SKILLINGARYDS SKJUTFÄLT är ett av 
försvarsmaktens större skjut- och övnings-
fält i landet. Redan på 1600-talet började 
militären öva på slätten i Skillingaryd.

GGVV är förkortningen för kommunerna 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. 
Dessa kommuner benämns ibland även 
som Gnosjöregionen och har en lång  
tradition av att samverka kring olika frågor.

LOGPOINT SOUTH SWEDEN är ett  
industri- och logistikområde i Jönköping 
och Vaggeryds kommuner. Området är ca 
480 hektar stort och består idag av bland 
annat delområdena Torsvik, Momarken 
och Stigamo. Vaggeryds kommun arbetar 
med markberedning för att förbereda för 
fler industritomter i framtiden.

VAGGERYDS KOMMUN VÄXER. Målet var att bli 14 000 invånare 
2025 men nu ser det ut som vi blir det 2018 eller 2019.

FÅTÖLJEN LAMINO, designad av Yngve Ekström 1956, är en riktig  
designklassiker som tillverkas än idag av Swedese i Vaggeryd. Lamino 
blev 1999 utsedd till århundradets möbel av tidningen Sköna Hems läsare.

VAGGERYDS KOMMUN
13 840
invånare
ÅLDERSFÖRDELNING:

tätorter och folkmängd

arbetsgivarna:
Vaggeryds kommun
Kinnarps Production

152

Byarum

Klevshult

Vaggeryd  ca 5 000
Skillingaryd  ca 4 000
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VAGGERYD LIGGER MITT i Jönköpings län med E4 och järnväg 
rakt genom kommunen. Det ger goda förutsättningar för pendling. 
I Trafikverkets plan ingår också en elektrifiering av järnvägen inom 
tio år.

2007: 12 939

2012: 13 148

2017: 13 840

VAGGERYDS  
KOMMUNVAPEN är 
formgivet av Erik Klini 1988 
och beskrivs heraldiskt: ”I 
fält av guld ett vagnshjul 
bestående av svart hjulband 
och svart nav samt av röd 
hjulring i fyra delar och tio 
röda ekrar”.

GGVV



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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Höga betyg från sommarvikarierna

UNDER SOMMARPERIODEN 2018 hade 
Vaggeryds kommun 155 sommarvikarier 
i socialförvaltningens verksamheter. Efter 
sommaren genomfördes en utvärdering av 
sommaren med sommarvikarierna inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen.  
I grupper delade vikarierna med sig av hur 
det hade upplevt introduktionen i nya job-
bet samt bemötande och trygghet.

UTVÄRDERINGEN VISAR att 87 % kan 
tänka sig att komma tillbaka nästa sommar. 
Dessutom anger 97 % att de upplevde 
bemötande från ordinarie personal som 
gott eller mycket gott. Inför sommaren 2018 
arbetade Vaggeryds kommun aktivt för att 
förbättra arbetsmiljön för vikarier, ordinarie 

personer och chefer inför sommaren.
– Sommarvikarierna varit väldigt nöjda 

med sina sommarjobb och många vill  
komma tillbaka nästa sommar, det är jät-
teroligt och visar att våra vikarier har trivts 
hos oss, säger Jessika Holmkvist, verksam-
hetschef på socialförvaltningen.

EN AV SOMMARVIKARIERNA är Isabelle 
Åsberg. Hon jobbade på hemtjänsten i 
Skillingaryd under sommar och har nu fått 
jobb i kommunen.

– Ett fantastiskt roligt jobb där jag får 
möta olika människor, där alla har sin 
historia att berätta, det känns att man gör 
skillnad för människor, säger Isabelle.

9 av 10 sommarvikarier vill komma tillbaka nästa sommar och 97 % upplevde att bemötandet från 
ordinarie personal var gott eller mycket gott. Introduktion, bemötande och trygghet får höga betyg i 
utvärderingen av sommarperioden 2018.

Isabell Åsberg
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