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Inledaren

Många företag pratar idag om att de har svårt 
att rekrytera, att de inte hittar rätt kompe-
tens. Vi på Kinnarps har stött på samma 
problem, men då gäller det att man vågar – 
och får – tänka lite utanför de vanliga ramarna. 
Som när jag letar med ljus och lykta efter 
duktiga sömmerskor. På 90-talet till exempel 
var det så, och i precis samma veva kom det 
mycket människor hit från Balkan; människor 
som hade precis det kunnande vi behövde. 

Att kunna tillräckligt mycket svenska för 
att kunna ta till sig arbetsinstruktioner är 
viktigt. Men vardags- eller fackspråket, det 
där som man lär sig på arbetet varje dag, det 
brukar gå ganska fort. Att veta när det ska 
vara en eller ett, däremot, tar lite längre tid 
och spelar kanske mindre roll. Det handlar 
ofta om att våga prata och framförallt fråga 
om man inte förstår.

Inom näringslivet är det naturligt att vi 
lär oss vartefter företaget växer. Ibland vet 
man inte innan hur man ska lösa ett problem 
förrän det dyker upp första gången. Vi har till 
exempel mött män från andra kulturer som 
aldrig tidigare haft en kvinnlig chef.  Då var vi 
väldigt noga med att berätta om vår inställning 
”så här jobbar vi på Kinnarps” redan under 
anställningsintervjun, och sedan var det inga 
konstigheter alls. Jag upplever inte det exemplet 
idag när vi är hälften kvinnor, häften män. 
Man måste bara våga ta ställning och vara 
tydlig.

Därför var det också självklart för oss att 
ställa upp som arbetsgivare, när en av våra an-
ställda ville ta tjänstledigt i två månader för att 
kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn. 

Vi ansåg att verksamheten kunde klara 
frånvaron och hon tog ledigt. Hon ringde 
efter ett par veckor och frågade om hon kunde 
ta med sig de två killarna hon har boende hos 
sig på ett studiebesök. Vid besöket fick de både 
se fabriken och träffa en av våra medarbetare 
som kunde deras språk och som gjort samma 
resa som de är på väg att göra. 

Det var två glada killar som fick en guidad 
tur i fabriken och som hade möjlighet att 
ställa frågor på sitt språk och få ta del av vår 
medarbetares historia. Kanske de här killarna 
hör av sig när de pluggat klart och kanske 
har vi just då ett behov av deras kompetens.

Kan man hjälpa och har möjligheten just 
när det behövs, då gör vi det. Det är inte alltid 
med de stora gesterna, men det lilla funkar 
alltid.

För ingen kan som bekant göra allt, 
men alla kan göra något. 

Maria Roos, personalchef
Kinnarps i Skillingaryd

Kompetens i stora strömmar

OMSLAGSFOTO 
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Kan du komma och berätta 
om kommunens vision och 
värdegrund? Han brukar 

ringa och säga så när ett nytt boende 
ska etableras. 

– Jo, för det allra bästa är om 
de nyanställda redan på en gång 
får klart för sig att det här är en 
arbetsplats där man ska föreslå 
förändringar och förbättringar i 
samma stund som man kommer på 
något. Det är det som skapar enga-
gemang och ger den där känslan 
av meningsfullhet som jag tror alla 
människor behöver känna när de 
går till jobbet på morgonen.

– En ung människa som får se 
människor som arbetar tillsammans 
med glädje och lyhördhet kommer 
med största sannolikhet att själv 
vilja vara med i en sådan kultur.  
I all synnerhet om den egna bak-
grunden är präglad av mycket oro, 
kaos och krig.

INGENJÖREN SOM GICK TILL 
SJÖSS
Unge Anders skulle med en slags 
självklarhet läsa till ingenjör, men 
så sent som på hans ungdomstid – 
han är idag 37 år – så gjorde man 
fortfarande lumpen. Anders blev 
kock till sjöss och mötte där väldigt 
många olika typer av människor. 
Något han insåg att han tyckte om 
att göra. Så kom det sig att den där 
ingenjören istället hamnade på soci-
alhögskolan för att bli socionom.

PROBLEM ELLER INTE  
PROBLEM
Men här kommer säkert också en 
stor förklaring till hans effektiva sätt 
att lyfta mjuka värden för att få till 

resultat; det är som en kombination 
av den där ingenjören han var på 
väg att bli och socionomen han blev. 

– Jo, men så är det också något 
man lär sig väldigt, väldigt snabbt 
när man arbetar i krigsdrabbade 
områden, säger Anders och syftar 
på sin tid i Irak. 

Saddam Hussein var satt i fängelse 
och framtidstron bland folket hade 
börjat få fäste, men bomberna föll 
fortfarande och oron var stor.

– Man lär sig ganska snabbt att 
läsa vad som är verkliga problem 
och vilka som inte är det; och det 
är ett viktigt verktyg för mig, inte 
minst i olika samverkansgrupper.

ATT KUNNA FÖRSTÅ
Det här att Anders bott och verkat i 
mellanöstern har gett honom flera 
användbara verktyg till vardagen 
som chef för våra boenden för en-
samkommande. Det mest uppenbara 
är naturligtvis språket. Eller språken, 
kanske är mer korrekt.

– Jo, jag talar lite kurdiska, främst 
dialekten kurmanji. Men kropps-
språket i mellanöstern är väldigt 
tydligt och det är bra att kunna när 
man ska ta emot flyktingar.

ATT KUNNA FÖRKLARA
Men allra mest användbart är det 
att han kan översätta svenska 
systemet till en helt annan kultur, 
och säga saker med jämförelser som 
barnen kan ta till sig.

– Till exempel kan jag fråga ”hur 
ser husen ut där du kommer från i 
Afghanistan?” Och så får man till 
svar att ”åh, de är mycket sämre 
byggda än era hus här i Sverige!”. 
Då har jag i samma stund fått 

någonting att ta avstamp från när 
jag i nästa steg berättar om regler 
och lagar här hos oss som kanske 
inte finns där barnen kommer från. 

– Jag har fått berätta att våra 
system inte bara är krångliga och 
obegripliga, utan att de finns för att 
de leder till något bra och positivt 
för oss som bor här.

ATT LÄRA SIG SPRÅKET GENOM 
FRAMTIDSDRÖMMAR
Anders berättar med stor inlevelse 
om vilket driv och vilken ambition 
hans barn och ungdomar ofta har 
om att få etablera sig i det svenska 
samhället. Lära sig saker och kunna 
få jobb eller – väldigt ofta – starta 
verksamhet själva. En del av den 
här lusten släcks ibland på grund 
av vårt sätt att lära ut det svenska 
språket. Där menar han att vi måste 
koppla språkundervisningen till 
varje barns iver och längtan, och 
kanske låta deras yrkesdrömmar 
vara styrande i vilken svenska de kan 
få lära sig allra först.

MESTA SVENSKAN
Men så finns det också en dimen-
sion av vårt svenska sätt att prata 
som han menar är den allra, allra 
viktigaste: den att vi pratar.

– Ja, det är ju liksom det vi är 
mest kända för utomlands, säger 
Anders och fortsätter, vårt typiska 
svenska sätt att prata oss fram i 
konflikter och inte ta till våld.

– Det här är något som blir väldigt 
konkret och hjälper någon som 
kommer utifrån. 

 

Vissa människor verkar ha något slags naturligt ledarskap i sig redan från 
födseln; så där så man tänker att de lyssnat, stöttat och lyft kompisarna redan på 
dagis. Anders Svensson är en sådan människa, och därför blir man heller inte 
särskilt förvånad när han berättar varför våra boenden för ensamkommande 
barn här i kommunen fungerar så bra:

Den bästa integrationen är personal 
som känner sig meningsfulla 

Text & foto: Cathrine Palmcrantz
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”Vill du nå någonstans 
i Sverige så kan du 
inte skrika, bråka eller 
slåss – du måste prata 
dig fram, vi tycker inte 
om bråk”.   

Ja, och så att här får du göra det 
också, utan att riskera straff eller 
pålagor, det är ett viktigt budskap i 
sig det med.

ATT FÅ GÖRA FEL
För ibland sätter sig insikterna 
på en gång, och ibland gör de inte 
det. Det är då det är viktigt, säger 
Anders, att tillåta det att blir fel och 
att man ändå fortsätter prata vidare 
med varandra. 

Igen, och igen, och igen.
– Japp, säger den långe reslige 

mannen från lilla Hovsaga utanför 
Växjö stolt: ungefär så där som vi 
som jobbar på boendena gör.

– Det är hemligheten bakom rik-
tig integration!

Den bästa integrationen är personal 
som känner sig meningsfulla 
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Mottagande av ensamkommande flyktingbarn   
– Vaggeryds kommuns ansvar

Illustration: Alija Bucuk 

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ta 
emot och ta hand om ensamkommande barn 
och unga. Här beskriver vi hur det går till från 
det att vi får en avisering om att ett barn är på 
väg till dess att barnet får uppehållstillstånd. 

1 Barnet anvisas till oss
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen får en avisering 
om att ett ensamkommande asylsökande barn är på väg. 
Kommunen blir ansvarig för omhändertagandet av barnet 
och ska inom 24-48 timmar hitta ett lämpligt boende. 

Barnet kommer till oss
Vi ansvarar för att ordna resan till boendet där 
barnet ska vistas. Kommunen har sedan ansvar för 
boendet och omsorgen under den tid ansökan om 
asyl prövas.  

2

En utredning startar
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  startar 
en utredning där barnets behov utreds.   

3

4a Barnet placeras i ett familjehem   
Om barnet är under 15 år placeras det i 
ett familjehem. Som familjehem tar man 
emot ett barn som en familjemedlem för 
att i föräldrarnas ställe vårda och fostra 
barnet.  

Hem för vård och boende (HVB)
Är barnet mellan 15 och 18 år placeras han/hon i 
första hand i ett av kommunens HVB-hem.   

5 Kommunen utser en god man
Vi, ska enligt lag, förordna en god man för minderåriga 
barn som kommer till Sverige utan föräldrar, eller 
vuxen, och saknar uppehållstillstånd. Beslut om att 
förordna godmanskap och upphäva godmanskap 
fattas av kommunens överförmyndare.  

6  Barnet börjar skolan
Alla barn som kommer till våran kommun ska få det stöd 
som krävs för att nå de nationella målen och utvecklas 
så mycket som det bara går. Barnet kartläggs och 
bedöms och resultatet ligger sedan som grund för vilken 
årskurs barnet placeras i. Ett nyanlänt barn ska inom två 
månader från det att han eller hon tagits emot i skolan 
placeras i en årskurs som är lämplig med hänsyn till 
ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. 

7 Barnet får uppehållstillstånd
Fram till 21-årsdagen ansvarar kommunen för barnets 
fortsatta insatser, även om barnet får uppehållstillstånd. 
För att skapa kontinuitet och trygghet för de barn som 
beviljas uppehållstillstånd är det angeläget att de får bo 
kvar i den kommunen de har bott i under asyltiden. När 
barnet beviljas permanent uppehållstillstånd ska 
socialförvaltningen anmäla behov av att utse en särskild 
vårdnadshavare till tingsrätten. 

4b

Illustrationer: Freepik 
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Att vara god man är ett förtroendefullt uppdrag 
som inte alltid får den uppmärksamhet och 
uppskattning det förtjänar, trots behjärtansvärda 

insatser som utförs av de gode män och förvaltare som är 
knutna till överförmyndaren i Vaggeryds kommun. Som 
god man ska du stödja någon som på grund av sjukdom, 
ålder eller annat hinder behöver hjälp att förvalta sin 
egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. 

Att vara god man för ett flyktingbarn innebär bland 
annat att:
• Biträda barnet under asylprocessen
• Hålla regelbunden kontakt med barnets boende och 

måna om att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet 
• Besluta i frågor som rör skolgången 
• Ansvara för barnets ekonomi samt hälso- och 

sjukvård

Uppdraget avslutas då barnet får uppehållstillstånd, 
fyller 18 eller då föräldrar anländer till Sverige och 
tingsrätten fattar beslut om entledigande. Vid ett upp-
drag som god man ges utbildning ofta kvällstid.

Vill du bli god man till ett 
ensamkommande flyktingbarn? 

HUR BLIR JAG GOD MAN?
Du som vill bli god man skickar in din intresseanmälan 
till överförmyndaren. När vi fått in din intresseanmälan så 
skickar vi dig en uppgiftsblankett med ett antal frågor 
där du få skriva ner personuppgifter och där du godkän-
ner att vi får göra en kreditkontroll och tar uppgifter ur 
belastningsregistret.   

Du kan läsa mer om och skicka in din ansökan på  
vaggeryd.se/godman.  

Det går även bra att skicka ansökan till: 
Överförmyndaren 
Vaggeryds kommun
Box 43
568 21 Skillingaryd

Illustration: Alija Bucuk 
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det att vi får en avisering om att ett barn är på 
väg till dess att barnet får uppehållstillstånd. 

1 Barnet anvisas till oss
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen får en avisering 
om att ett ensamkommande asylsökande barn är på väg. 
Kommunen blir ansvarig för omhändertagandet av barnet 
och ska inom 24-48 timmar hitta ett lämpligt boende. 
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som krävs för att nå de nationella målen och utvecklas 
så mycket som det bara går. Barnet kartläggs och 
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4b Foto: Mostphoto
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God man är en särskilt utsedd person som hjälper någon att förvalta egendom och 
bevaka rätt om man själv saknar förmåga att tillvarata sina intressen. Björn 
Ericsson är en god man på fler sätt än så, i och för sig, men just här handlar 
det om den typen ovan beskriven. Så vad är det viktigaste, tycker du, om man 
funderar över att vilja stötta ett ensamkommande flyktingbarn? Det glittrar till 
i den vakna blicken, han låtsas fundera en kort sekund, men sen kommer det 
blixtsnabbt:

Och nyfiken har han varit i hela sitt liv, säger han. 
Från det att han som nyutexaminerad gymnas-
tiklärare landade i vår kommun efter att ha vuxit 

upp i det lilla samhället Västanfors, i Fagerstatrakten; 
och än idag, då han som närmast anhörig till en ung 
nysvensk, får lära sig massor om både inre och yttre 
världar som han inte känt till tidigare.

– Man ska nog mer se sig själv som en guide till vuxenlivet 
i det här uppdraget, än någon som skall bestämma en 
massa saker. Det handlar ju ändå om att hjälpa en ung 
människa att bli stark i sig själv och kunna fatta egna 
och bra beslut. Det blir ju svårt om man inte fått öva upp 
sig innan 18-årsdagen.

BARNEN VÄXER UPP VÄLDIGT FORT 
Björn berättar om hur svårt det samtidigt kan vara, att 
få de här barnen att tillåta sig själva att vara just det, 
eftersom de varit med om saker som gör att de växer upp 
väldigt fort. Alldeles för tidigt.

– Det är därför det är så viktigt att vara nyfiken,  
understryker han igen; man måste ta reda på vilken  
resa just det här barnet gjort, och vad just den behöver få 
stöttning med. Väldigt ofta handlar det just om att också 
få lära sig att leka igen, gärna genom idrotten eftersom 
det är det naturligaste, säger den gamle gymnastikläraren.

HÅRTOTTEN PÅ HANDBOLLSPLAN
Det är med mycket kärlek i rösten han talar om just sitt 
ensamkommande flyktingbarn och hur de första gången 
träffades, just på en handbollsträning. 

MAN MÅSTE VÅGA 
VARA NYFIKEN!

Text & foto: Cathrine Palmcrantz
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”Man måste ta reda på vilken 
resa just det här barnet gjort, 
och vad just den behöver få 
stöttning med.”

– Jag såg att han behövde få lite instruktioner och 
gick fram och försökte säga något, när en kompis till 
honom sa att jag måste prata engelska. 

 – Efter sommaruppehållet såg jag honom igen och 
gick fram och sa något på engelska som jag lärt mig. 
Men då svarade han, på flytande svenska:

– Tala svenska med mig, jag föredrar det!

DET SVENSKA SYSTEM
Björn berättar om hur han mer och mer fick insyn i hur 
den här lilla killen ofta hamnade i kläm i våra svenska, 
ibland ganska obegripliga 
system, inte minst när det 
handlar om sjukvård. Men 
tack vare Björns engage-
mang fick hans ensam-
kommande flyktingbarn 
den operation han behövde 
och idag är han helt återställd igen.

– Vi får inte hantera några av våra uppväxande unga 
på det viset, säger han med ett plötsligt allvar i blicken.

Och det var i samma veva han satte sig ned och 
pratade med fru Inger om att bli något mer än bara en 
tränare för den här killen. 

VIKTIGT ATT HA FAMILJEN MED SIG
– Ja, det är viktigt att man har familjen med sig, under-
stryker Björn, för det är ju verkligen en ny familjemedlem 
som kommer in i våra liv. Men ännu viktigare är det 

att ha en familj att dela allt det här med, också när det 
gäller den roliga biten i det här extraföräldraskapet. 
För så mycket som vi fått genom vårt ensamkommande 
flyktingbarn i både kunskap och upplevelser – det kommer 
vi aldrig att kunna ge honom tillbaka!

DET SVÅRA ÄR ATT PASSA NÅGRA TELEFONTIDER
Men som den ständigt förbättringssökande organisation 
kommunen ska vara, så kan vi inte missa möjligheten 
att få veta om det är något vi som kommun kan göra 
bättre, för att underlätta för fler att vilja ställa upp som 

gode män eller kontaktpersoner 
för våra ensakommande flyk-
tingbarn?

Björns förslag kommer lika 
snabbt som det är enkelt: det 
skulle finnas ett telefonnummer 
som man alltid kunde nå soci-

altjänsten på, oavsett vilka arbetstider man själv har på 
sitt jobb. 

– Ja, säger Björn Ericsson och skrattar när vi ska 
sammanfatta vår lilla pratstund: det kanske inte var det 
man trodde, men det svåraste med att vara extrafamilj 
åt ett flyktingbarn, det är att behöva passa telefontider! 

MAN MÅSTE VÅGA 
VARA NYFIKEN!
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Ahad och Sadigeh, ett föräldrapar från Afghanistan som flydde över både land och 
hav för att kunna föra sina tre barn till Sverige och tryggheten. För ett par  
månader sedan steg de av bussen och klev in i gymnastiksalen på Sörgårdsskolan 
i Skillingaryd. 

Familjen kommer från staden Herat i nordväs-
tra Afghanistan. Pappa Ahad arbetade som 
chef inom skogsindustrin och mamma Sadigeh 

arbetade i butik. Barnen Vahid, Mahnaz och Yusef gick 
i skolan och hade alla drömmar om att utbilda sig. Det 
har varit en lång och tuff resa för familjen Yagoobi/
Noori. Under fyra månader åkte de genom bland annat 
Pakistan – Iran – Turkiet – Grekland och vidare upp 
genom Europa för att komma till Sverige.

VILLE FLY FRÅN KRIGET
Det har länge varit oroligt i Afghanistan. Skolan som 
barnen gick på blev bland annat bombad och familjen 
fick utstå hot och utpressning. Därför valde de tillslut 
att fly och riskera sina liv för att komma hit. 

– Vi fick höra att Sverige var ett bra land –  ett land 
som var säkert. Vi ville bara fly från kriget och slippa 
höra bomberna. Det har varit en lång och tuff resa men 
vi är glada över att vara här, säger Sadigeh.

Det är så familjen beskriver sträckan mellan Turkiet 
och Grekland – den farligaste biten på deras resa mot 
Sverige. 

– Ja, det var helt klart den värsta sträckan på vår 
resa. Jag trodde flera gånger att båten skulle sjunka och 
var rädd hela tiden. Vi var 58 personer i gummibåten och 
helt plötsligt slutade motorn att fungera. Då fick vi ro och 
det tog oss tre dagar innan vi var framme i Grekland. Det 
vill jag aldrig mer uppleva, berättar pappa Ahad.

DE VILL LÄRA SIG SPRÅKET
Föräldrarna vill lära sig språket och börja arbeta. Barnen 
drömmer om att återigen få börja skolan och utbilda sig. 
Den äldste sonen Vahid vill jobba med ekonomi, Yusef, 
det yngsta barnet i familjen vill bli meteorolog och dot-
tern i familjen, Mahnaz, vill bli konstnär och måla tavlor. 

– Vi vill stanna i Sverige och helst här i kommunen. 
Från första stund har vi känt oss välkomna och vi möter 
bara glada miner, säger Vahid. 

– Vi vill börja arbeta så fort som möjligt, men får nog 
lära oss språket först. Och jag hoppas att våra barn får 
möjligheten till att gå i skolan och utbilda sig, inflikar 
mamma Sadigeh.

 

1 Ansökan om asyl i Sverige
En person kommer till Sverige och lämnar in sin ansökan om 
asyl till Migrationsverket. En asylsökande som inte har eget 
boende erbjuds en plats på något av Migrationsverkets 
asylboenden. Om det inte finns plats på något asylboende 
placeras den/de sökande på något av Migrationsverkets 
evakueringsboenden i väntan på plats. 

När en person ansökt om asyl hålls en muntlig utredning. 
Vid denna närvarar en handläggare från Migrationsverket, en 
tolk och i regel ett o�entligt biträde. Den sökande får bland 
annat svara på frågor om sin identitet, resväg och sina asylskäl. 

2 Asylutredning

3a Beslut 

Skälen räcker inte för att få skydd i Sverige. 
Personen kan välja att åka hem eller att överklaga 
beslutet till Migrationsdomstolen. 

Migrationsdomstolen kan besluta att antingen låta 
personen stanna i Sverige eller avslå personens 
asylansökan.

Om Migrationsdomstolen avslår personens 
ansökan har denne rätt att ansöka om prövnings-
tillstånd hos Migrationsöverdomstolen. 

NEJ

Personen bosätter sig
i Sverige

JA

3b Beslut 

Migrationsöverdomstolen har beslutat att skälen för att få skydd 
i Sverige inte räcker. När ett avvisnings- eller utvisningbeslut 
vunnit laga kra� verkställer Migrationsverket beslutet.

NEJ

Drömmen:  

Att få stanna kvar 

Text & foto: Alija Bucuk
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NEJ

Asylprocessen
Illustration: Alija Bucuk Illustrationer: Freepik 
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Jag ville bidra med någonting 
som jag kan, så det blev sången, 
säger Anna-Maria som jobbar 

som kyrkomusiker i Svenska kyrkan. 
Tillsammans med Internationella  
vänner har jag skapat en kör. 
Ibland är det lättare att lära sig en 
hel låt än en mening med konstiga 
bokstäver. Vi har skapat en plats 
där vi kan mötas – vi och de nyin-
flyttade till vår kommun, fortsätter 
Anna-Maria.

Roland som är pastor i Missions-
kyrkan och Jörgen som jobbar för 
Lions nickar instämmande, att skapa 
mötesplatser är ett viktigt jobb, 
därför anordnar båda språkcaféer.  
Missionskyrkan anordnar också 
olika tillställningar där man träffas, 
äter tillsammans och bara umgås. 

– Här får man en chans att lära 

känna varandra, lära sig vardags-
språket och de informella reglerna 
vi har i vårt samhälle som de inte 
har möjlighet att lära sig på SFI, 
säger Jörgen.

HÄR HAR VI ALLA EN BETYDELSE
Såhär är det – det handlar oftast 
inte om saker vi ger eller donerar 
fysiskt. Självklart är det viktigt med 
donationer och det behövs, men det 
är egentligen inte det som är det rik-
tiga jobbet med flyktingmottagning. 

– I de allra flesta fallen handlar 
det mycket mer om att sätta sig ner 
och lyssna på dem som kommer 
hit. Lyssna på människor från andra 
kulturer och inse att alla vi har 
en betydelse men också förstå att 
vi har olika förutsättningar i livet 
beroende på vad vi har i bagaget, 

säger Björn som är ledare för hand-
bollsklubben i Vaggeryd.

– Vi hjälper till med donationer 
av kläder så när du kommer med 
din påse kan du försöka vara kvar i 
någon minut och bara sätta dig ner 
med människorna där. Vi svenskar 
gillar ju att fika, varför inte lyssna 
samtidigt. Det kommer betyda 
mycket – både för dem och för dig, 
lägger Roland till. 

DET LILLA I DET STORA
– När vi pratar med dessa 

människor belyser de oftast att de 
vill göra något för hjälpen de får.  
De vill känna att de har gjort en 
insats för sakerna precis som alla 
andra. Därför har vi hjälpt en fören-
ing med att skaffa det som i svenska 
hem är en självklarhet –  datorer. 

Engagerade personer i fyra olika föreningar som vill göra skillnad. Som ser 
människorna bakom flyktingkatastrofen. För det som framgick under timmen 
som Björn, Anna-Maria, Jörgen och Roland pratade var vikten av att se männ-
iskan. Vikten av att lära sig om andra människor. Hur vi jobbar med integration 
utifrån deras förutsättningar – genom det som vi brinner för – oavsett om det 
är sången eller handbollen. 

Integration handlar om 
att våga lyssna

Text: Nevena Condric Foto: David Ylinikka 



13HÄR: VINTER/VÅR 2016

Integration handlar om 
att våga lyssna

Text: Nevena Condric Foto: David Ylinikka 
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”Kan ni berätta hur ni jobbar med integration?. En fråga 

och de hade kunnat sitta och prata i timmar om bara deras 

scheman hade tillåtit det. De nöjde sig med att byta  

kontaktuppgifter och skildes åt med planer för hur de 

skulle jobba ihop i framtiden och idéer om vad de kan 

förbättra i vår lilla stad. Och jag? Jag satt, lyssnade och 

lärde mig – vad integration kan vara. 

För dem är det en stor möjlighet 
att få mycket gjort i vårt digitala 
samhälle till exempel söka jobb eller 
läsa körkortsteori. I sin tur har de 
hjälpt oss på julmarknaderna. Vi 
börjar ju bli gamla, de är oftast unga 
och drivna. Vi hjälps åt helt enkelt, 
säger Jörgen med ett leende. 

Roland lägger till:
– Jag vill också lyfta fram de 

enskilda personerna som finns i 
vår församling, men säkert också 
i hela vårt samhälle. De hjälper till 
vid sidan av, med smågrejer som de 
själva kallar det. Jag menar en så 
enkel grej som att övningsköra med 
någon. Det betyder mycket för en 
förälder som gärna  vill ha körkort 
för att kunna skjutsa sina barn till 
bortamatcher.

VI HAR JU FAKTISKT GJORT 
DET FÖRR
Många glömmer så lätt bort, men vi 
har varit i liknande situationer innan, 
och jobbat riktigt bra. Kanske så 
pass bra att vi nu har glömt att det 
går.

– Efter Balkankriget kom det 
väldigt många nysvenskar hit, 
många barn som gillade handboll.   
Vissa kan påstå att den situationen 
var lättare att handskas med fast i 
grund och botten är det samma sak – 
lär känna människorna och jobba 

utifrån deras förutsättningar. 
Var nyfiken på andra kulturer och lär 
dig förstå det som är annorlunda för 
dig. Det handlar om att ge barnen 
en plats där de känner sig trygga, 
en plats där de bara kan få vara, 
säger Björn. 

ATT BYGGA RELATIONER
Och lika mycket som det handlar 
om att barnen måste få känna sig 
trygga så måste vi få föräldrarna 
att lita på oss.

– Annars så kommer inte barnen 
till våra träningar. Kom ihåg vad 
föräldrarna har varit med om, själv-
klart måste vi bygga upp förtroende 
för varandra, poängterar Björn.

Och det som både Björn och de 
andra har märkt är att förtroende 
är lättare att skapa via barnen. 

– Ungdomar som har spelat länge 
hos oss har en möjlighet att utbilda 
sig och bli ledare för ett lag. De kan 
i sin tur prata med föräldrarna på 
ett sätt som vi kanske inte klarar 
av i början. På detta sätt lär vi oss 
kommunicera med varandra. Det 
finns en lösning till allt, det gäller 
bara att ha den mössan på, istället 
för fördomsmössan fortsätter Björn 
glatt. 

Det enklaste man kan säga är 
att det inte går – att vi är för olika, 
lägger Jörgen till.  

Att vara lösningsorienterad väcker 
många reaktioner, för plötsligt pratar 
alla i mun på varandra. 

Roland fortsätter – det finns 
många som vill hjälpa till men de 
behöver stöd. Stöd så att de vet att 
varje liten sak gör skillnad och om 
man vill göra något men fastnar, då 
hjälps vi åt.

– Många av våra föräldrar som 
kommer från andra länder har inte 
körkort och kan inte köra när vi 
har bortamatcher. Då sökte jag på 
nätet och hittade Idrottslyftet, från 
dem fick vi en del pengar så att vi 
kan bekosta våra resor, säger Björn.

ATT VÅGA MÖTA, LYSSNA OCH 
TALA OM
Är det något som de vill skicka med 
till andra så är det detta: våga gå ut 
och möta dem som du inte känner, 
våga lyssna på riktigt men våga 
också tala om hur du-ni fungerar. 
Ställ krav men förklara också varför 
du har kraven. Vi måste inse att det 
inte är farligt att ställa krav, det som 
är viktigt är att vi inte har kraven 
bara för att: vi alltid har gjort så. 
Här är respekten viktig – respekterar 
och lyssnar du på han som kommer 
på träningen varje dag, eller hon 
som sjunger i kören - då är vi mer än 
halvvägs.
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Det började nyårsafton 2013-14, berättar Len-
nart. Jag funderade på varför inte fler går på 
skjutfältet som är väldigt fint att vandra på, det 

har varit som mitt andra hem och jag kan alla stigarna 
där. Då skrev jag på Facebook ”Hej! I morgon tänker 
jag gå en runda på skjutfältet. Ni som är intresserade 
av att lära er var man får gå – häng med! Jag börjar vid 
vattentornet kl 11.” 

– Och till min förvåning så stod det fyra personer och 
väntade.

Veckan efter gjorde Lennart jag likadant och då kom 
det tio personer. 

– Då förstod jag att det fanns ett intresse av denna typ 
av sociala vandringar. 

Sedan dess har det bara rullat på med vandringar 
runt Vaggeryds vackra omgivningar i stort sett varje 
söndag, med några undantag.

– Vi är ett oerhört trevligt gäng som är med. Det är en 
kärntrupp på 25-30 trogna vandrare som ofta är med, 
men det har också varit personer som varit med ensta-
ka gånger. 

Inbjudningarna gör Lennart på enklast möjliga sätt. 
På lördagen innan skriver han i facebookgruppen ”Du 
vet att du är från Vaggeryd när...” vilken tid och plats 
som gäller för start. Sen är det bara att hänga med – 
man behöver inte anmäla sig på något sätt. Lennart 
betonar att ”alla är välkomna”.

– Tillfredsställelsen för mig är att träffa folk och gå 
ut och duscha huvudet när man är ute och går och 
tjötar lite. Det är en bra start på söndagen med motion 
och frisk luft. 

Vandringarna har också lett till att nya människor lärt 
känna varandra. Även nyinflyttade Vaggerydsbor har 
varit med och på så sätt lärt känna bygden och nya 
bekantskaper.

När det var dags för 2-årsjubileum gjorde Lennart 12 
liter köttsoppa och kantarellsoppa som han bjöd delta-
gare på. Ett lokalt konditori sponsrade dessutom med 
fikabrödet så deltagarna kunde fylla på energi utmed 
vägen. 

– Det ska vara lite happenings, som Lennart uttrycker det.
Med en sådan vandringsfixare, så förstår man att 

många uppskattar att vara med. Och visst kan man 
säga att detta också handlar om integration – en 
plattform för människor att lära känna varandra och 
samhället under enkla, prestigelösa former. 

       

Ett vandrande  
2-årsjubileum
En söndag tidigt i januari var det 2-årsjubileum. Det var en 2-åring som kommit 
att betyda mycket för många Vaggerydsbor, framför allt för initiativtagaren;  
Lennart Karlsson, eller ”Charlie” som han för många är mer känd som. 

Lennart Karlsson tillsammans med Tommy Bergman och Bengt 
Sandahl som var två av deltagarna som var med på den allra första 
vandringen.

Text: Simon Hjälmarö Foto: Lennart Karlsson
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Jag kände faktiskt inte till så mycket om den här 
pedagogiken innan jag kom hit, berättar Rebecca, 
det kanske är något som Vaggeryd ska komma 

och berätta om under utbildningen på högskolan. Det 
lockar säkert många att söka sig just hit, säger Rebecca 
medan hon börjar plocka fram ett egenhändigt tillverkat 
memory-spel, med barnens ansikten på.

På Gullbäckens förskola använder man material som någon en gång bara tänkte 
slänga, i arbetet kring små barn. Farligt? 
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Rena guldgruvan  
för framtiden

Nja, bara om man är rädd för att barn 
ska bli smartare än oss vuxna, skrattar 
Rebecca Petersson, en ung framtida 
kraft att räkna med i förskolevärlden, 
som vi lyckats locka till Vaggeryds 
kommun och som efter att ha upptäckt 
vår Remidapedagogik kommer att bli 
svår att locka härifrån.

Text & foto: Cathrine Palmcrantz
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VAD REMIDA ÄR
Själva namnet på pedagogiken är en lek med återanvänd-
ning och namnet på staden där allt det här började:  
Reggio Emilia. Andra halvan kommer från Kung Midas, 
som enligt sägnen kunde förvandla allt han tog i till 
guld; någonting man menar att barnen gör, när de ska-
par eller faktiskt också bara gör med sitt utforskande 
förhållningssätt.

– Ja, berättar Camilla Johnsson som också arbetar på 
Gullbäckens förskola, det handlar om att ta vara på barns 
naturliga vetgirighet och hur de utforskar sin omvärld, 
mer än att ”bara” skapa nya föremål av spillmaterial. 

RIV NER OCH PRATA OM DET
Till exempel är det rum som barnen tycker mest om att 
vara i, rummet med de stora byggklossarna i frigolit-
liknande material och gigantiska papperscylindrar.  
Det man gör där inne är aldrig beständigt, man river ner 
och bygger om och hela tiden pratar man och inviger 
varandra i leken. Så lite otippat nog har det visat sig 
att det inte bara är uppfinningsrikedomen som mår 
bra av den här pedagogiken – språket utvecklas med 
raketfart.

GULDGRUVAN I NÄTVERKET
Det finns ett beslut i Vaggeryds kommun, om att vi ska 
ta vara på medarbetarnas kunskap när vi bestämmer 
vad vi behöver utveckla för framtiden. Några som är 
väldigt bra på den här typen av samtal är alla de tio 
förskoleavdelningarna i vår kommun som tillsammans 
träffas regelbundet och pratar om vad man lärt sig av 
arbetet kring spillmaterialet från våra företag i trakten.

– Men man kan också ta med sig olösta problem eller 
behov, och få de andras tips och ingångar på vad man 
kan pröva, säger Rebecca.

– Det här är något jag tycker väldigt mycket om som 
ganska ny i branschen, lägger hon till.

NÅGONTING GAMMALT OCH NÅGONTING LÅNAT
Som det där gamla ordspråket säger när det gäller 
början på ett lyckat äktenskap ni vet, om att man ska 
ta någonting ärvt, någonting lånat och så vidare, så 
är det nog precis just så med den för oss så ovanligt 
lyckade kombinationen mellan typisk företagsbygd och 
det nytänk som en liten stad i Italien så generöst delat 
med sig av till oss. 

Och tack vare den här kopplingen så har vi också 
i samma stund blivit en lite annorlunda arbetsgivare 
som sticker ut på marknaden för de hett eftertraktade 
förskolelärarna.

– Jo, bekräftar Rebecca, det blir nog svårt att tänka 
sig att jobba på något annat sätt nu när man fått prova 
på detta. 

Och där, kära kommuninvånare, har vi när det gäller 
glada och idérika barn och motiverad personal omkring 
dem, en ren och skär guldgruva att fortsätta ösa ur. 

Lyllo oss!
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Hjältar på deltid 
Tänk dig att du är på jobbet eller hemma, en personsökare du har på dig piper. 
Nu har du ett par minuter att släppa allt, ta dig till brandstationen och hoppa 
in i din utrustning innan bilen med dina kollegor rullar iväg. Du ska nu ställa 
om och vara beredd på att rädda liv. 

Detta är vardagen för flera 
personer i Vaggeryds kom-
mun. Två av dem är Joakim 

Gustavsson och Mikael Ljungqvist, 
deltidsbrandmän på Vaggeryds res-
pektive Skillingaryds brandstation.   
Var tredje vecka har de jour, vilket 
innebär att de på fem minuter från 
att ett larm gått ska kunna ta sig 
från jobbet eller hemmet till rädd-
ningsstationen och sitta i brandbilen 
när den rullar ut. 

– Vi jobbar var tredje vecka och 
börjar på måndagsmorgonen och 
jobbar fram till nästa måndag. 

Mellan kl. 17-20 på måndagar har 
vi övning och det är egentligen vår 
fasta punkt i veckan. Sedan beror 
det mycket på hur många larm som 
kommer in, berättar de.

ENSAM ÄR INTE STARK!
Mikael har arbetat som deltids-
brandman sedan 2001 och Joakim 
sedan 2011. Brandmannayrket har 
för de båda varit en dröm sedan 
barnsben. 

– Det har alltid varit en dröm för 
mig. När man var liten såg det häftigt 
ut och sedan har det utvecklats med 

tiden. Att få kunna hjälpa andra är 
min drivkraft, säger Mikael.  

– Jag håller med Mikael, att kom-
ma ut och se någon må dåligt är 
inte kul i sig men det känns skönt 
att kunna vara där för den personen 
och hjälpa till, inflikar Joakim. 

Som deltidsbrandman ställs man 
inför en ny situation varje gång 
och den ena utryckningen är inte 
den andra lik. Då är det viktigt att 
våga dela med sig av sina erfaren-
heter och kunna prata om det man 
upplevt. 

Text & foto: Alija Bucuk
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Vill du också bli hjälte  
på deltid?
Vill du hjälpa människor att känna sig 
trygga i sin vardag? Tycker du att brand-
mannayrket verkar intressant?  Vi söker 
regelbundet efter nya deltidsbrandmän 
till våra utryckningsstyrkor. 

Vill du veta mer, kontakta:
Fredrik Björnberg, räddningschef på  
tel: 0370-67 86 51
E-post: raddningstjanst@vaggeryd.se

– Det är inte meningen att din 
partner där hemma ska behöva höra 
allt vi är med om och dessutom får 
vi inte berätta allt eftersom det är 
sekretessbelagt. Då är det viktigt 
att kunna prata med sina kollegor, 
säger Joakim. 

– Ja, precis och att vara en god ar-
betsgrupp är med andra ord väldigt 
viktigt. Vilket jag tycker att vi har 
både i Skillingaryd och i Vaggeryd.  
Samarbetet mellan de två statio-
nerna fungerar också väldigt bra. 
Många av larmen som vi åker på 
jobbar vi tillsammans och ensam är 
inte stark –  det är ett lagarbete och 
alla behövs för att det ska fungera, 
menar Mikael.

UTMANINGEN MED JOBBET
Att arbeta som deltidsbrandman 
handlar inte så mycket om att 
släcka bränder, som kanske många 
tror.

– Nej, det är egentligen en väldigt 
liten del i arbetet. Vi har en hel del 
sjukvårdslarm och det handlar om att 
vara en bra människokännare –  

man vet inte i vilket skick de man 
träffar är i. Men såklart har vi även 
brandlarm men kanske inte så 
många som folk i allmänhet tror.

På frågan om de skulle rekom-
mendera andra att söka och bli 
deltidsbrandman svarar de utan att 
tveka:

– Absolut! Det är ett väldigt roligt 
och intressant jobb. Jag har lärt 
känna mig själv mycket bättre och 
klarar av saker som jag inte trodde 
att jag skulle göra. Man lär sig nå-
got nytt hela tiden, berättar Joakim. 

– Är du intresserad av att hjälpa 
människor ska du söka. Det är ett 
varierande jobb där du får göra 
skillnad. Du träffar otroligt mycket 
människor i alla möjliga situationer 
och som Joakim är inne på så lär 
du känna dig själv bättre och klarar 
av situationer som du kanske inte 
trodde, säger Mikael. 
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Det är nu den femte konst- och kulturhelgen 
som genomförs sedan starten 2008. Och även 
om årets helg blir lite annorlunda än innan 

så är grundkonceptet kvar: En helg då alla kreativa 
människor i vår kommun får visa sina uttryck för alla 
som vill komma och uppleva dem. Den största skillnaden 
är kanske att helgen byter tidpunkt på året, från höst 
till vår, för att det inte ska krocka med höstlovet för 
eleverna och Smålands kulturfestival som alltid är på 
hösten.

EN PLATS SOM INTE SOVER
– Det finns så många otroligt begåvade människor 

som jobbar i det tysta som vi behöver lyfta fram. Därför 
är en sådan här helg viktig. Det bygger mycket på 
det som görs inom förenings- och konstlivet och visar 
verkligen på att vi är en plats i rörelse som inte sover. 
Det finns mycket att ta del av här, säger Beata Vilkhed 
på kultur- och fritidsförvaltningen som är projektledare 
för evenemanget.

– Funderar du på om du kan vara med, så är vårt bud-
skap att bara släppa loss. Självklart ska du vara med! 
Vi vill inte detaljstyra hur det kommer bli. Vi vill att det 
ska vara öppet och fritt för att utveckla så som olika 
konstnärer vill, det blir ett kulturellt smörgåsbord som 
vi skapar tillsammans.

En av alla våra konstnärer som engagerar sig är Lena 
Landin, för många känd som framstående fotograf, som 
i år också ingår i arbetsgruppen:

– Fotointresset har betytt mycket för min utveckling. 
Jag har alltid fotat men de senaste tre, fyra åren har 
det vuxit mycket. Jag har gått med i Skillingaryds foto-
klubb och blivit mer och mer engagerad där, säger Lena 
som ser fram emot att kunna bidra med sin kunskap på 
sitt sätt.

– Vi i fotoklubben har spånat en del på hur vi skulle 
kunna bidra på kulturhelgen. Foto behöver ju inte bara 
handla om att visa en bild på en vägg. Man kan inspirera 
och skapa på så många sätt.  

16-17 april 2016 är det återigen dags för Kulturhelgen. Ja egentligen är det mer 
än bara en helg för veckan innan blir det ett stort kulturting, där du får vara 
med och tycka till om utvecklingen av kulturen i kommunen och på torsdagen 
ordnar Kulturskolan en dag med tema: barnkonventionen.

#Kulturhelgen – för gränslöst skapande

Text: Simon Hjälmarö Foto: Beata Vilkhed & Simon Hjälmarö
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#Kulturhelgen – för gränslöst skapande

Läpparna är formgivna av Ina Bäckström som vann tävlingen som 
Kulturhelgens arbetsgrupp ordnade tillsammans med bildläraren på 
Fenix gymnasium. Läpparna kommer synas i marknadsföringen av 
Kulturhelgen våren 2016.

Så här löd juryns motivering: 
Ina har med sin bild öppnat upp för olika tolkningar och tankar. 
Inas bidrag är vågat och stark, som smittar betraktaren till att le 
tillbaka och ingen lämnas oberörd. 

Vi kopplar lätt ihop hennes bild med kommunens vision om en 
plats för möjligheter och gränslöst skapande. Där munnen repre-
senterar kommunikation och öppenhet. En plats som bygger på 
mångfald och hållbarhet.

#KULTURHELGEN 2016
Onsdag 13 april: Kulturting på Fenix
Torsdag 14 april: Tema barnkonventionen på Kulturskola 
Fredag 15 april: Filmmaraton på Folkets hus

Lördag 16 april: Upplev och prova på konst, musik och andra 
kulturformer på och runt Fenix 2 i Vaggeryd. På kvällen blir det 
en stor show med sång och musik i fokus. 

Söndag 17 april: Traditionell konstrunda där du kan åka runt 
och ta del av konst av konstnärer och kreatörer runt om i kom-
munen.

Vill du vara med? Hör av dig till projektledaren, Beata Vilkhed 
på tel. 0370-67 84 59 eller e-post: kulturfritid@vaggeryd.se. 

Du kan också kontakta någon i arbetsgruppen: Lena Landin, 
Lars Ljungqvist, Christer Sandén och Tommy Wallin. 

www.vaggeryd.se/kulturhelgen
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1000 resor med närtrafik

NÄRTRAFIKEN
Med Närtrafik kan du resa vardagar klockan 9-13 och 17-22 samt 
lördagar, söndagar och helgdagar kl. 15-22. För närvarande 
kostar en resa 50 kronor för vuxen och 30 kronor för ungdom. 

Läs mer på www.jlt.se eller ring Länstrafikens serviceresor på 
tel. 020-777 666, för att få mer information eller boka resa med 
Närtrafiken.

Som minnesgoda läsare av HÄR kanske minns, så 
berättade vi om några elever på Fenix YH-utbildning 
för möbeltekniker för ett par år sedan: Gerry Nykvist, 

Andreas Dahlberg och Gina Ryman.
Vi ringde upp Sven-Gunnar Aronsson, elevernas ankare 

i träverkstan, och han berättar för oss:
– Faktum är att alla elever som lämnade in sina exa-

mensarbeten, har fått jobb idag. Gina är kvar på Kinnarps 
men har avancerat och jobbar idag som ansvarig för 
anpassningar för EU-märkning, och så sköter hon un-
derhållet av instruktioner och guider kring detta.

– Gerry Nykvist arbetar på ett företag som heter CNC 
Snickerier i Torsvik. Han kom att tycka väldigt mycket 
om bygden här omkring och vill gärna vara kvar här.

– Andreas Dahlberg, han var ju från Avesta och 
längtade väldigt mycket hem till Dalarna igen. Så idag 
arbetar han faktiskt som säljare på ett företag i Mora, 
och det passar ju honom väldigt bra; få människor är ju 
så socialt begåvade som han är, säger Sven-Gunnar och 
man hör på rösten att han nog gärna skulle vilja återse 
sina gamla adepter igen.

Så blir det lätt på Fenix YH, en plats där gemensam 
vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli till 
verklighet, 

och där glädjen smittar…

Vad hände sedan?

Om du bor på landet utanför en tätort och har 
längre än 1 km till närmaste hållplats för lin-
jetrafik har du möjlighet att åka med så kallad 

närtrafik som erbjuds av Länstrafiken i Jönköpings 
län. Du kan då resa mellan bostaden och närmaste 
tätort inom kommunen och i vissa fall över kommun/
länsgräns. Det är också möjligt att resa till närmaste 
hållplats och till fritidsanläggningar som ligger max 3 
km utanför tätort. Närtrafiken finns inte till för att lösa 
skol- och arbetspendling.  

I Vaggeryds kommun som har många som bor på 
landsbygden görs varje år ca 1000 resor med närtrafik. 
Totalt i länet görs ca 16 000 resor. Kanske är detta ett 
sätt för dig att resa på som du ännu inte upptäckt?

 

YH-UTBILDNING TILL MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER
På www.fenixkunskapscentrum.se kan du läsa mer om utbildningen 
till möbelproduktionstekniker. 15 maj är sista ansökningsdag.

Text: Simon Hjälmarö Foto: JLT

Text: Cathrine Palmcrantz Foto:: Simon Hjälmarö
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OM VISIONEN
Visionen antogs av kommunfullmäktige i februari 2013. Det var många människor, allt från po-
litiker, 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.

VISION 2020
FÖR VAGGERYDS KOMMUN

Sedan 2012 då kommunen började med det systematiska arbetet att 
bygga stolthet och attraktivitet för Vaggeryds kommun som plats, har 
vi försökt hitta nya sätt att samarbeta med alla ni som bor, lever och 
verkar här. 

Nu har vi tagit nästa steg genom att köpa in ett lättmonterat 
utställningstält – ett göra-skillnad-tält som är tänkt att rama in olika 
slags evenemang och aktiviteter, stora som små, som bygger stolthet 
och attraktivitet för vår plats. 

Det kan handla om aktiviteter som ni som bor, lever eller verkar 
här arrangerar gemensamt eller på egen hand, som på ett eller annat 
sätt visar upp och berättar om vår plats på ett positivt sätt. Med detta 
färgglada göra-skillnad-tält kommer ni synas ordentligt – och sticka 
ut i mängden.

Vi vet att vi behöver vara många som pratar gott om vår plats 
och ser gärna att fler använder det! 

I sann samarbetsanda har vi krokat arm med föreningen Skillingaryds 
IS som förvarar tältet och hjälper till med uppsättning för en mindre 
peng – annars kostar det ingenting. 

Tältet mäter 4,5 x 3 meter och har totalt tre sidor, alla avtagbara. 
Egendesignade tältsidor kan också tas fram för en mindre kostnad 
och monteras istället för de ordinarie. 

Vill du få hjälp med att synas lite extra nästa gång du gör skillnad på vår plats? 

Kontakta kommunkansliet, e-post: press@vaggeryd.se, för mer 
information om du vill låna tältet!

Text: Simon Hjälmarö Foto: JLT

Text: Louise Skålberg 



VYKORT FRÅN SMÅSTADEN: Therese Hammargren och Charlotta Carlén tar emot miljö-
vårdspriset 2015 av kommunfullmäktiges ordförande Christer Holmgren vid prisceremonin 
den 14 december.


