
Handels- och marknadsstad sedan 1236  ·  Stadig tillväxt i handel och befolkning
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CITY
VÄRNAMO CITY AB

DIN SJÄLVKLARA HANDELSPLATS

Service som överträffar 
Dina förväntningar.

Tillgängligt på nära 
avstånd för Dig. 

En härlig mix av butiker, kaféer 
och restauranger som möter 
Dina behov. 

Kunskap som hjälper Dig att 
hitta rätt utifrån dina behov. 

SSER
VICE

KKOMP
ETENS

UUT
BUD

TTILLGÄ
NGLIGHET

Company .....................................................  121 90
Café Kärnan  ............................................................
Djurens värld  ............................................ 192 60
Hemmahallen  .......................................  35 62 00
HK Café ....................................................... 150 59
Stadium .......................................  010-452 86 86

Tel. 0370-

Tel. 0370-

1 uttagsautomat & 400 p-platser vid 
KÄRNANS KÖPCENTRUM

(Lila färg = Unika butiker).
* = Öppet till kl. 15.00 lördagar

Arvids Bokhandel ................................... 100 70
* Audio Video .............................................. 145 40
BePe foto ab .............................................. 103 68
Bonvings skor ..........................................  122 98
Borglins Frisersalong  ............................  138 30
* Café Flanaden ....................................... 478 01
Café 18 .......................................................  478 00
Café Snipen ............................................... 190 20
Danielle Skor ............................................ 461 20
Dressman ....................................................  159 58
e3 träning & hälsa ................................  30 18 80
Eye Clinic .................................................  34 10 80
Finnveden Nu .......................................... 69 16 40
Fribergs ...................................................... 103 66
Gasslanders Ur & Guld ........................ 100 97
Guldfynd ......................................................  120 13
Gästgivargården ..................................  30 15 65
Handelsbanken .....................................  33 22 70
Harrys .........................................................  498 00
* Hemköp (alltid 8-22) .......................... 30 15 75
* Hemmakväll (lörd. 22.00) ...................  100 12
Hornbrinks ................................................. 105 85
Hemtex ........................................................  171 00
* H&M.............................................. 033-14 00 00
Håkanssons parfym ...............................  125 95
Hälsokost life .............................  010-543 35 34
Hälsokraft ...................................................  179 20
Höstacken .............................................. 33 90 00
IK form ......................................................... 161 10
Inges el ........................................................  102 10
* Jack & Jones ......................................  65 79 50
* JC  ............................................................ 144 44
Jehréns Färg ........................................ 69 56 00
Kafferepet .................................................. 100 14
KappAhl ....................................................... 461 70
Kronans Droghandel .................... 0771-61 26 12
Köket ............................................................. 101 10
lagagyllen .................................................. 180 95
*Lindex ..........................................................134 55
Lindri  ............................................................  122 98
Linn Beauty & Care  .................................   16750
Länsförsäkringar .................................. 34 43 00
Länsförsäkr. bank ................................. 34 43 00
Mio  ............................................................ 109 90
* MQ  ............................................................  177 87
Nordea .......................................... 0771-22 44 88
Old Macs .................................................... 142 20
Café & Bistro pelikanen ....................... 140 50
PCH mobiltelefonservice ...... 073-507 93 84
Resia  ........................................................ 30 05 60
Restaurang Olympia  ...............................  152 15
Rose Garden ............................................. 185 50
Sagolikt Mode .......................................... 143 00
Scandic hotell  ........................................  656600
SEB   .............................................0771-62 10 00
Skomakeriet ..............................................  126 68
Skotrend  .................................................... 100 67
Smart Eyes ............................................. 62 39 50
Specsavers Optik .....................................472 10
Spray  ......................................................   65 75 02
swedbank ............................................... 69 90 00
Svennes motor & cykel ........................ 492 00
Synoptik  ......................................................  185 45
Synsam  .................................................... 30 11 31
* Tages Tobak  .......................................... 108 65
Telia  ............................................................  122 59
Ticket ........................................................  69 11 00
Tre Liljor .....................................................  473 00
* Trend House ........................................... 471 40
Underbart  .................................................  471 70
Utsökt .......................................................... 133 30
* Vero moda  ...........................................  65 79 50
Villervalla  .................................................. 104 56
Världsbutiken Värnamo   ...................  30 04 00
Värnamo Nyheter ................................. 30 06 00
* Åhléns (lörd. 16.00) ..........................  37 83 00

Över 100 butiker i stan.
Värnamo, Din självklara handels- och 
mötesplats. Mängder av Unika butiker!

CITYBUTIKER

Foto: Christer Gallneby

Leif Petersson driver tillsammans 
med Khaled El-Naggar Eye Clinic

Karneval i Värnamo 20-21 maj

Foto: Christer Gallneby

Reportage:
Med Leif Petersson, 
Eye Clinic, sidan 12



Foto: Christer Gallneby

Hej!

Utgivare:
VÄRNAMO CITY AB
Kontakt:
Anders Wallin, 070-677 60 08
anders.wallin@varnamocity.net

Annonsförsäljning och 
produktion Hallpressen AB
Upplaga: 110 000 ex
Kommande utgivningar 2016: 
september och november

222 000 invånare, 11 kommuner: 
Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Ljungby, Älmhult, Markaryd, Sävsjö, Nässjö, Eksjö och Vetlanda.

www.varnamocity.se

CITY
VÄRNAMO CITY AB

DIN SJÄLVKLARA HANDELSPLATS

Vad är bäst
med Värnamo?
För mig och många andra 
som har bott i Värnamo 
hela sitt liv är det lätt att 
bli hemmablind. ”Man ser 
inte skogen för alla träden” 
som det heter i ordspråket. 
Jag fick en fråga om vad 
som är bäst med Värnamo 
av en gammal kollega och 
jag tänkte direkt på några 
saker som jag tycker är bra. 
Naturen med sjöar, natur-
reservat, Nationalpark 
och inte minst Apladalen. 
Vi har ett stort och aktivt 
föreningsliv med fler än 
300 föreningar. Vi har en 
entreprenörsanda som 
inte minst visar sig genom 
fler än 1500 företag. Vi är 
framgångsrika inom de-
sign och har ett levande 
kulturliv. För de som väljer 
att flytta till tillväxtkom-
munen Värnamo, vilket 
är många, så kommer det 
finnas en mängd saker och 
aktiviteter att utforska. 
Dom kommer dessutom 
att få en riktigt bra start 
och hjälp att hitta av Eric 
Grahn som nyligen an-
ställdes av Värnamo Nä-
ringsliv som projektledare 
för ”Ditt Värnamo” som 
syftar till att få människor 
att trivas i- och känna sig 
som en del av, Värnamo 
kommun.

Vårt levande centrum
En viktig sak som jag med-
vetet utlämnade i stycket 

ovan är vårt levande cent-
rum. Att det är levande 
märks inte minst genom 
alla de evenemang som 
genomförs framåt. Först 
ut blir det hälsolördag, 
kvartsmaraton och fiske-
dag den 14 maj.  Veckan 
därefter, den 20-21 maj är 
det dags för stor familje-
fest då Karnevalen firar 
35 år med fullspäckat 
schema.  På fredagen blir 
det bland annat Micke 
Syd och Tommy Ekman på 
scen i City och därefter kan 
man ta del av krög arnas 
erbjudanden på kvällen. 
På lördagen blir det som 
vanligt föreningar, dans-
uppvisningar, musik och 
Karnevalståg. Detta kryd-
das med Cityrodden på 
Lagan där företag och 
föreningar gör upp om 
segern i det prestigefyllda 
loppet. För den som gillar 
e-sport och LAN så anord-
nas ett Karnevals- LAN på 
hotell Tre Liljor med start 
på fredagseftermiddagen. 
Drygt en månad senare, i 
slutet av juni, är det dags 
för matmarknaden ”The 
Italian Village” att rulla 
in och förse alla besökare 
med god italiensk mat. Se 
mer om vad som händer i 
Kalendariet längre fram i 
tidningen eller på 
www.varnamocity.se. 

Värnamo handel
Värnamo Handels digi-
tala presentkort har nu  

levt i ca 3,5 månader. 
 Presentkorten är en av 
många viktiga pusselbitar 
för att Värnamo ska be-
hålla sin position som den 
ledande handelsstaden i 
regionen. Vi har i dag ett 
50 tal butiker anslutna till 
det nya presentkortet och 
fler kommer till hela tiden. 
För mig är det viktigt att så 
många som möjligt sluter 
upp kring detta. Inte bara 
handeln, utan även när-
ingslivet. Med fler än 1500 
företag i kommunen så 
hoppas jag att ett present-
kort från Värnamo Handel 
är företagens nästa gåva 
till sina anställda.

Välkommen
Slutligen vill jag ta tillfället 
i akt att hälsa ett par nya 
näringsidkare välkomna 
till City. Espresso House 
som öppnar i slutet av maj 
och efter sommaren är det 
dags för Kjell & Company. 
Dessa båda öppnar i Swed-
bankhuset som nu byggs 
om för fullt. Förutom dessa 
två aktörer så är det fler 
aktörer på väg in, men mer 
om det i nästkommande 
nummer av tidningen 
Köpstaden.

Välkommen till 
Värnamo City

Anders Wallin
Centrumledare

”Det är glada miner i Värnamo, det är som att de precis har dragit en 
vinstlott” Ja, så lät det i SVT´s Agenda den 24 april. Inslaget handlade 
om Höghastighetsbanan som ska få en station i Värnamo om allt går 
vägen. Ja, oavsett om det blir så eller inte så håller jag med. Det är stark 
tillväxt inom kommunen. Nya bostäder poppar upp lite varstans och 
inne i City pågår två stora bostadsprojekt och fler är på gång. Kan man 
säga att det är ”inne” att bo i Värnamo nu? 

VÅRERBJUDANDEN
499:-

299:-

ÖLGLAS 4-PACK 
Pulse, Orrefors

IK-Form Storgatan 24B | Värnamo | 0370-161 10 | www.ikbrudarna.se

1899:-

999:-

CARAT 2-PACK 
Orrefors449:-

VAS PÄRLEMOR 
Kähler MY FLAVOUR VATTENFLASKA 

Eva Solo

449:-

999:-
499:-

CHAMPAGNEGLAS 4-PACK 
Helena, Orrefors

BESTICK 53 DELAR 
Tina, Hardanger

3099:-

1499:-

Öppettider - Spara tidningen! 
CITYBUTIKERNA:
Mån-fre 10-18, lör 10-15 (med vissa undantag)
Långlördag butikerna öppna till kl. 16.00 : 
28 maj, 30 jul, 27 aug, 01 okt, 29 okt, 26 nov.

Hemköp   .................................. Alla dagar 8-22
Åhléns  .............................. Mån - Fre: 10 - 19 , Lör: 10  - 16 , Sön: 12 - 16 
Stigs Pelikanen  ......................... Mån - Tis: 09 - 18, Ons - Fre: 09 - 22, Lör: 08 - 18, Sön: 09 - 18
Hemmakväll  .......................... Mån-Tors: 10-21, Fre 10-22, Lör 11-22, Sön 12 - 21
Mio möbler  ............................. Mån- Fre: 10-18, Lör: 10-15, Sön: 12-16
Direkten Tages Tobak  ......  Mån - Fre: 10 - 19, Lör: 10 - 16, Sön: 11 - 15

KÄRNAN KÖPCENTRUM
Hemmahallen  ............................. mån-fre 09-20, Lör: 09-18, Sön: 10-18
Övriga  ........................................ mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16

info om övriga öppettider och aktiviteter finns på 
www.varnamocity.se

Hjärtstartare i City (se hjartstartarregistret.se för mer info)
Scandic Hotell, Tandläkarmottagningen Gadd, e3 Träning och Hälsa, Galleria Flanaden, 
Eye Clinic, Länsförsäkringar, Värnamo kyrka och Stadshuset.

Offentlig toalett
Lasarettsgatan 

Turistbyrå
Stationshuset, Järnvägsplan



Thelander & Ek

Luddögatan 1
331 30 Värnamo
0370 - 69 08 28

www.thelanderek.se

Thelander & Ek

Luddögatan 1
331 30 Värnamo
0370 - 69 08 28

www.thelanderek.se

SK

Samma plats,
nya varor och
bättre service

Välkomna in!
S.K.

Nu öppnar vi igen!

Thelander & Ek

Luddögatan 1
331 30 Värnamo
0370 - 69 08 28

www.thelanderek.se

Thelander & Ek

Luddögatan 1
331 30 Värnamo
0370 - 69 08 28

www.thelanderek.se

Långlördag  kl. 10-16

VÄRNAMOS STÖRSTA UTBUD AV BARNSKOR! 

skotrendvmoskotrendStorgatsbacken, Värnamo. Tel. 0370-100 67

Tjej
430:- 

Tjej
 390:- 

Tjej Tjej
 349:- 

Tjej

Kille
 400:- 

Kille
 399:- 

Tjej
 400:- 

Tjej/ 
Kille 429:- 

Kille
 350:- 

Modebutiken i stan!

 270:-  400:- 

Fler än någonsin får cancer. Hjälp oss vända trenden!
Säg Nej till cancer på cancerfonden.se/nej



 
sex  

 

30%-70%
på allt!

start tisdag 17/5 kl 8.00
lördag 14/5 & måndag 16/5 Stängt

 

Butiken upphör

Total utförsäljning

tänk på 
presentkort & 
tillgodokvitton 

• saint tropéz
• isay
• part two
• ajlajk
• bud to rose

• bruka
• cozy room
• pb home
• madam stoltz
• unmade

-ligt välkomna!

Köpmansgatan 9, 
Värnamo
Tel. 0370-133 30 

Lager-

rensning!

13/5 och 14/5

Fredag 10-18

Lördag 10-14

Storgatsbacken 15 A, Värnamo • Tel 0370-138 30 

Vi säljer elcyklar från Crescent,  
Monark, Skeppshult, Scott, Ecoride 
och Batavus. 

Elcykelspecialister
www.svennescykel.se
Storgatan 39 • 0370-49200

Kom och provcykla!

Massor av MTB cyklar från 
Scott och Crescent på lager.

Robotklipparen GFORCE 2000
Batteritrimmer 18V på köpet

11.995:-
by Jofrab Sweden

G-force distribueras av JOFRAB AB i Tranås som levererat  
trädgårdsprodukter på den svenska marknaden sedan 1978.

Svensk konstruktion för stora svenska trädgårdar. 
Driftsäker maskin med kapacitet upp till 2000m2. 
Lättprogrammerad, tystgående robotklippare med lång drifttid,  
ca. 3-3,5 timmar per laddning, vilket innebär stor kapacitet.

Robotklipparen GFORCE 2000 
Batteritrimmer 18V på köpet

11.995:-

På köpet! 
Grästrimmer 18V 
Vörde 1195:-

Återförsäljare ATV & FRITID 
Tegelgatan 1 
Hallsberg 
Tel. 0582-771 100 
 
Öppettider: Mån - Fre 10-18, Lör 10-14 
 
Öppet hus 27-28 mars (fre 10-18, lör 10-16)

På köpet!
Grästrimmer 18V
Vörde 1195:-



Lev livet lite grönare

4990

Lavendel ’Hidcote Blue’ 
17 cm kruka. Ord. pris 7990

Tomatplantor
Styckköp 39.90:-

Smultron/jordgubbsplantor 
Styckpris 2490

Margerit
Styckpris 2990

Pelargon
Styckpris 29.90:-

4FÖR99:-

4FÖR99:-3FÖR 99:-

5FÖR99:-

Yrkesodlarjord
40 l, styckpris 2990

2FÖR99:-
Tomatjord
18 l, styckpris 5990

2FÖR99:-

Välkommen till Värnamo, Ringvägen 59, Söderport
Vardagar 10-19 • lör 10-16 • sön 11-16 •  www.blomsterlandet.se 
Priserna gäller t.o.m 29/5-2016 • Pris avser växt om inget annat anges • Med reservation för slutförsäljning.

Tel. 0370-126 68, Köpmansgatan 11, Värnamo
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör10-14, Långlör10-16

skomakerietivarnamo

Alberville
Finns i 4 färger

Från 995:-

Sebago
1195:-

Malou
1250:-

Sebago 
Finns i tre färger

1250:-

Igi & co
795:-

Birkenstock 
Finns i fler utförande

Från 850:-

Loake
2400:-

Flattered
1595:-

Alberville 
Finns även i svart

1250:-

Alberville
1595:-

Superga i skinn 
Finns i flera utförande

Från 695:-

Allen Edmonds
4100:-

Skomakeriet
Finns i tre färger

2400:-

Dubarry
Finns i tre färger

1595:-

Mats Theselius
Tärnsjöläder

Dam och Herr
1250:-



Kvarteret Bautastenen

  •  Våren 2017
  •

  

HARRYS, STORGATSBACKEN 19, VÄRNAMO    TEL 0370–498 00    WWW.HARRYS.SE

TORSDAGAR 
HARRYS MUSIKQUIZ KL. 20

FREDAGAR
AFTER WORK KL. 16–19

BUFFÉ FÖR 99:–

LÖRDAGAR
SHOPPINGLUNCH 12–16
DAGENS HUSMAN 99:–

25 % PÅ VÅRA KLASSIKER
OCH GLADA PRISER I BAREN

HARRYS NATTKLUBB 22–02
FREDAGAR 18+   LÖRDAGAR 22+

SÄSONGSAVSLUTNING

KUNG I BAREN 28+
LÖRDAG 28 MAJ (Obs! Nytt datum)

#SOMMARONSDAG
VÄRNAMOS HETASTE SOMMARKLUBB

PREMIÄR ONSDAG 6 JULI 22.00–02.00

För mer info samt kommande event hemsidan www.harrys.se/varnamo 
och på facebook HarrysVarnamo.

HELGEN BÖRJAR PÅ HARRYS
HARRYS VÄRNAMO Ladda ner vår nya app ”Harrys Vänner” från Appstore eller 

Google Play



torsdag  12 maj  Harrys Quiz ............................................................................................ City- Harrys ....................................  20:00-22:00 varje torsdag* 

fredag  13 maj  After Work .............................................................................................. City- Harrys ....................................  16:00-19:00 varje fredag*

fredag  13 maj  Nattklubb 18+ ....................................................................................... City- Harrys ....................................  22:00-02:00 varje fredag*

lördag  14 maj  Nattklubb 22+ ....................................................................................... City- Harrys ....................................  22:00-02:00 varje lördag*

lördag  14 maj  Värnamo Kvartsmaraton .................................................................. City .....................................................  Start kl. 12:00 

lördag  14 maj  Hälsolördag och Fiskedag i City..................................................... City .....................................................  10:00-15:00

lördag  14 maj  Köpstaden #2  ....................................................................................... Värnamo ...........................................

lördag  14 maj  BIMA-gruppen ger ”SFI” – teater på svenska och arabiska . Cupolen ............................................  kl. 15:00 Fri entré

söndag  15 maj  IFK Värnamo- GAIS ............................................................................. Finnvedsvallen ...............................  Matchstart 16:00

söndag  15 maj  15 Svenska Motorvagnsklubben har öppet hus 
  med visning av fordon ........................................................................ Lokstallet, Bangårdsgatan .......  11:00-17:00 

söndag  15 maj  Guidad visning av gummifabriken av Monica Lembke .......... Gummifabriken ..............................  11:00 och 14:00, Fri entré

onsdag  18 maj  Afternoon Tea på Stigs Pelikanen ................................................. City-Pelikanen ...............................  18:00-21:00 varje onsdag

torsdag 19 maj  After Work på Stigs Pelikanen ........................................................ City- Pelikanen ..............................  16:00-20:00 varje torsdag

fredag  20 maj  Karneval med fullspäckat program .............................................. City .....................................................

fredag  20 maj  After Work på Stigs Pelikanen ........................................................ City- Pelikanen ..............................  16:00-20:00 varje fredag

fredag  20 maj  Micke Syd och Tommy Ekman på 
  VärnaBo Scenen mitt i City .............................................................. City- Bruno Mathsons plats .....  Se www.varnamocity.se för information, Fri Entré

lördag  21 maj  IFK Värnamo- Syrianska FC ............................................................. Finnvedsvallen ...............................  Matchstart 16:00

lördag  21 maj  Karneval med fullspäckat program .............................................. City .....................................................  se www.facebook.com/karnevalenvarnamo för info

lördag  21 maj  Värnamo Kammarkör sjunger låtar av The Beatles .............. Cupolen ............................................  Förköp BePe foto

söndag  22 maj  Söndagsbrunch på Stigs Pelikanen .............................................. City-Pelikanen ...............................  10:00-14:00 varje söndag

söndag  22 maj  Loppis ....................................................................................................... Folkets park ....................................  09:00-14:00

lördag  4 juni  Parknostalgin i Folkets Park ............................................................ Folkets park ....................................  Start kl. 19:00

lördag  4 juni  Skivmässa i Folkets park .................................................................. Folkets park ....................................

lördag  4 juni  Familjekonsert med jazziga tolkningar av Georg Riedels 
  och Astrid Lindgrens visor ............................................................... Folkets Park ....................................  14:00, Fri entré

måndag 6 juni  Traditionellt Nationaldagsfirande i Apladalen ......................... Apladalen ........................................  se www.varnamo.se för information

tisdag  7 juni  IFK Värnamo- Örgryte ....................................................................... Finnvedsvallen ...............................  matchstart 19:30

torsdag 16 juni  IFK Värnamo- AFC Athletic United ............................................... Finnvedsvallen ...............................  matchstart 19:30

fredag 17 juni  Berättarfestivalen goes Värnamo kl. 19.00 ............................... Cupolen ............................................  Förköp Stadsbiblioteket och BePe Foto

fredag 17 juni  Ljungby berättarfestival goes Värnamo! .................................... Cupolen ............................................  kl. 19:00, Förköp Stadsbiblioteket

söndag 19 juni  Loppis ....................................................................................................... Folkets park ....................................  09:00-14:00

onsdag 29 juni  The Italian Village, Matmarknad på Flanaden ......................... City .....................................................  Pågår 29 jun- 02 jul

lördag 2 juli  IFK  Värnamo- Dalkurd FF ............................................................... Finnvedsvallen ...............................  Matchstart 16:00

torsdag 14 juli Mountainbike SM 14-17 juli ............................................................. Värnamo ...........................................  mer info https://www.facebook.com/Mountainbikesm/

lördag 30 juli Slåttalördag- Marknad ...................................................................... City .....................................................

söndag 31 juli IFK Värnamo- Degerfors ................................................................... Finnvedsvallen ...............................  matchstart 19:00

söndag 14 augusti Loppis ....................................................................................................... Folkets park ....................................  09:00-14:00

söndag 21 augusti Vidöstern runt och Ulåsrundan på cykel .................................... Sjön Vidöstern ................................  start vid Blomsterlandet

tisdag 23 augusti Värnamodagarna  ................................................................................ City .....................................................  Pågår 23-28 augusti

lördag 27 augusti Långlördag ............................................................................................. City .....................................................  Butikerna öppna till kl. 16:00

* Se http://www.harrys.se/restauranger/varnamo för aktuell info

För information besök www.varnamocity.se  eller följ oss på facebook

DIN SJÄLVKLARA HANDELS- OCH MÖTESPLATS

Det händer i Värnamo



Stans nya högkvarter!
Vill du bo i hyresrätt mitt i stan, med balkong, gym , boulebana 
och en härlig innergård, då är Länbo din nya hyresvärld.

LänBo AB Fastigheter   |   Box 110   |   331 21 Värnamo   |   0370-69 99 91   |  info@lanbo.se

400 fria       platser400 fria       platser

FAMILY
HOUSE

NO:1

400 fria       platser



Storgatsbacken 9, Värnamo. 0370-14540
Mån-Fredag 9.00-18.00. Lördagar 9.00-15.00

  XPERIA M4 AQUA BLACK

Vattentät, högspecad smartphone med snygg design och 
hög kvalitet. Telefonen har 5” skärm, 13 megapixelkamera 
och upp till två dagars batteritid. Mobilen ingår i abonne-
mangspriserna.

Mycket telefon för pengarna

DUBBEL-
SURF!

  XPERIA Z5 COMPACT

4,6” vatten- och dammtät mobil i modern design med 
metallram och baksida av frostat glas. Upp till två dagars  
batteritid, 23 megapixelkamera, 5x zoom och strömknappen 
har inbyggd fingeravtryckssensor. Snabbladdning. Mobilen 
ingår i abonnemangspriserna.

  GALAXY A5 2016

5,2” Super AMOLED-skärm och snygg design i glas och me-
tall. Ta roliga selfies med 13 megapixelkameran och coola 
fotofunktioner. Riktigt skarpa bilder i begränsad belysning 
med bildstabilisator och F1.9-bländare.

Samsungs nya A-serie med härlig kvalitetskänsla

  GALAXY J5 

Smartphone med 5” Super AMOLED-skärm i HD, 13 mega- 
pixelkamera med generöst ljusinsläpp och smarta selfiefunk-
tioner. 1,2 GHz Quad Core-processor. Extra batteritid med  
ultraenergisparläge. 4GB surf till priset av 2GB! Mobilen  
ingår i abonnemangspriset.

Släpp in ljuset med Galaxy J5

3TOTAL*  
Minsta totalkostnad: 8.626 kr     349 kr/mån

DATA

2(4)GB
3TOTAL* 0,5GB 
Minsta totalkostnad: 4.306 kr     169 kr/mån

AUDIO VIDEO

Klipp!

Smartphone i attraktivt format

AUDIO VIDEO

Nyhet!

FAST PRIS* 5GB 
Minsta totalkostnad: 10.690 kr     435 kr/mån

3TOTAL* 6GB
Minsta totalkostnad: 11.746 kr     479 kr/mån

KOMPLETT* 4GB
Minsta totalkostnad: 12.946 kr     489 kr/mån

  GALAXY A3 2016

Smartphone med 4,7” Super AMOLED-skärm och härlig  
design i glas och metall. Ta selfies med 13 megapixelkame-
ran. Batteriet laddar fullt på endast upp till 104 minuter. 
Tack vare plats för minneskort har du möjlighet till utökat 
lagringsutrymme (SD-kort säljs separat).

FAST PRIS* 5GB 
Minsta totalkostnad: 10.186 kr     414 kr/mån

3TOTAL* 2GB
Minsta totalkostnad: 8.626 kr     349 kr/mån

KOMPLETT* 4GB
Minsta totalkostnad: 10.786 kr     439 kr/mån

FAST PRIS* 0,5GB 
Minsta totalkostnad: 7.978 kr     322 kr/mån

3TOTAL* 0,5GB
Minsta totalkostnad: 6.706 kr     269 kr/mån

KOMPLETT* 0,5GB
Minsta totalkostnad: 8.626 kr     349 kr/mån

Vi hjälper dig!
TELEKOMHJÄLP
Din gamla mobil är full av värde-
fulla kontakter, telefonnummer, 
bilder och annat. Vi kan hjälpa dig 
att flytta över all information när 
du köper en ny telefon hos oss. 
Pris från 295 kr.

KONTANTPRIS! 

3.995 kr
KONTANTPRIS! 

2.995 kr
KONTANTPRIS! 

4.995 kr

KONTANTPRIS! 

1.995 kr
KONTANTPRIS! 

2.395 kr

NIC & MEL DOLPH IPHONE 6/6S 

Skal tillverkat av äkta läder. Härdat 
och patinerad för att få en vintage 
look. Två fack för fyra kreditkort på 
baksidan. Speciellt framtagen för 
iPhone 6/6S.

Mobilskal i läder med vintage look

149 kr
Ord pris 299 kr

HALVA
PRISET!

Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt tillbehör till din mobiltelefon!

Dags att beställa din 
STUDENTSKYLT!

Passa på att utnyttja 
erbjudandet nedan

2015

Vi tar bilder till  
körkort/ID/visum

Ingen
tidsbeställning 

– klart på 5 min!

ExpErt värnamo 0370-145 40 
mån-fre 10-18  lör 10-14

Gäller hos expert Värnamo vid inlämning t.o.m. 19/11-2011. 

rädda dina Gamla filmer
just nu, halva prisEt!

vi konverterar videoband, vhs-C, video 8, video hi-8 och mini Dv-band till DvD. passa på att ge dig själv eller 

någon av dina nära eller kära en ovärderlig present. 

pris/band:

149:–
Ordinarie pris  299:–

vi kan även lägga över super-8 och Dubbel-8 till DvD. Kom gärna in så ger vi dig en offert.

Vi konverterar videoband, VHS-C, Video 8, Video HI-8 
och Mini DV-band till DVD. Passa på att ge dig själv 
eller någon av dina nära eller kära en ovärderlig present.

Vi kan även lägga över Super-8 och Dubbel-8 till DVD. 
Kom gärna in så ger vi dig en offert.

Student 2016

Student 2016

Erbjudande till dig som tar 
Studenten 2016 Studentskylt Deluxe

50x70
Pinne + Regnskydd
Monterad & Klar

349:-
Ord.pris 599:-

AudioVideo Värnamo • 0370-14540
varnamo@audiovideo.se

Samsung Galaxy J5 för 0kr/mån med 3Total 2(4)GB 349 kr/mån 
i 24 mån. Startavgift 250kr. Sony Xperia M4 Aqua för 0kr/mån, 
rabatt 80 kr/mån med 3Total 0,5GB 169 kr/mån i 24 mån. Startav-
gift 250 kr. Iphone 5s med 3Total 2GB 349 kr/mån -80 kr/mån i 24 
mån. IP-telefoni ingår. Startavgift 250 kr. 
I abonnemanget 3Total 0,5GB ingår 0,5GB data/mån, 3Total 2GB 
ingår 2GB data/mån, 3Total 6GB ingår 6GB data/mån, därefter 
kan mer data köpas vid behov. I 3Total ingår fria samtal och sms 
inom Sverige. Fri surf på musikstreaming innebär att du kan 
streama musiktjänster så som Spotify, Deezer och Tidal utan att 
det påverkar din datamängd och gäller 70 GB/mån. IP-telefoni 
ingår. Mobilen är operatörslåst 12 mån. Månad 13-24 kan 
mobilen låsas upp mot avgift om 350 kr. Därefter kostnadsfritt.

Surf på musikstreaming ingår

kr/mån
per mån i 24 mån med 3Total 2GB. 
Minsta totalkostnad 6706 kr.

269:-
  XPERIA M4 AQUA BLACK

Vattentät, högspecad smartphone med snygg design och 
hög kvalitet. Telefonen har 5” skärm, 13 megapixelkamera 
och upp till två dagars batteritid. Mobilen ingår i abonne-
mangspriserna.

Mycket telefon för pengarna

DUBBEL-
SURF!

  XPERIA Z5 COMPACT

4,6” vatten- och dammtät mobil i modern design med 
metallram och baksida av frostat glas. Upp till två dagars  
batteritid, 23 megapixelkamera, 5x zoom och strömknappen 
har inbyggd fingeravtryckssensor. Snabbladdning. Mobilen 
ingår i abonnemangspriserna.

  GALAXY A5 2016

5,2” Super AMOLED-skärm och snygg design i glas och me-
tall. Ta roliga selfies med 13 megapixelkameran och coola 
fotofunktioner. Riktigt skarpa bilder i begränsad belysning 
med bildstabilisator och F1.9-bländare.

Samsungs nya A-serie med härlig kvalitetskänsla

  GALAXY J5 

Smartphone med 5” Super AMOLED-skärm i HD, 13 mega- 
pixelkamera med generöst ljusinsläpp och smarta selfiefunk-
tioner. 1,2 GHz Quad Core-processor. Extra batteritid med  
ultraenergisparläge. 4GB surf till priset av 2GB! Mobilen  
ingår i abonnemangspriset.

Släpp in ljuset med Galaxy J5

3TOTAL*  
Minsta totalkostnad: 8.626 kr     349 kr/mån

DATA

2(4)GB
3TOTAL* 0,5GB 
Minsta totalkostnad: 4.306 kr     169 kr/mån

AUDIO VIDEO

Klipp!

Smartphone i attraktivt format

AUDIO VIDEO

Nyhet!

FAST PRIS* 5GB 
Minsta totalkostnad: 10.690 kr     435 kr/mån

3TOTAL* 6GB
Minsta totalkostnad: 11.746 kr     479 kr/mån

KOMPLETT* 4GB
Minsta totalkostnad: 12.946 kr     489 kr/mån

  GALAXY A3 2016

Smartphone med 4,7” Super AMOLED-skärm och härlig  
design i glas och metall. Ta selfies med 13 megapixelkame-
ran. Batteriet laddar fullt på endast upp till 104 minuter. 
Tack vare plats för minneskort har du möjlighet till utökat 
lagringsutrymme (SD-kort säljs separat).

FAST PRIS* 5GB 
Minsta totalkostnad: 10.186 kr     414 kr/mån

3TOTAL* 2GB
Minsta totalkostnad: 8.626 kr     349 kr/mån

KOMPLETT* 4GB
Minsta totalkostnad: 10.786 kr     439 kr/mån

FAST PRIS* 0,5GB 
Minsta totalkostnad: 7.978 kr     322 kr/mån

3TOTAL* 0,5GB
Minsta totalkostnad: 6.706 kr     269 kr/mån

KOMPLETT* 0,5GB
Minsta totalkostnad: 8.626 kr     349 kr/mån

Vi hjälper dig!
TELEKOMHJÄLP
Din gamla mobil är full av värde-
fulla kontakter, telefonnummer, 
bilder och annat. Vi kan hjälpa dig 
att flytta över all information när 
du köper en ny telefon hos oss. 
Pris från 295 kr.

KONTANTPRIS! 

3.995 kr
KONTANTPRIS! 

2.995 kr
KONTANTPRIS! 

4.995 kr

KONTANTPRIS! 

1.995 kr
KONTANTPRIS! 

2.395 kr

NIC & MEL DOLPH IPHONE 6/6S 

Skal tillverkat av äkta läder. Härdat 
och patinerad för att få en vintage 
look. Två fack för fyra kreditkort på 
baksidan. Speciellt framtagen för 
iPhone 6/6S.

Mobilskal i läder med vintage look

149 kr
Ord pris 299 kr

HALVA
PRISET!

Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt tillbehör till din mobiltelefon!

Iphone 5s 16GB



Storgatsbacken 20A - Värnamo

kostymer

1499.95 kr

Trend House 
You will love us!Värnamo - Älmhult - Växjö - Falkenberg

Klänningar från

129.95 kr

Storgatsbacken 20A - Värnamo

Klänningar
från 249.95 kr

Öppet 24h på webben!

www.trendhousewebshop.se

Storgatsbacken 20A - Värnamo

kostymer

1499.95 kr

Trend House 
You will love us!Värnamo - Älmhult - Växjö - Falkenberg

Klänningar från

129.95 kr

Storgatsbacken 20A - Värnamo

Klänningar
från 249.95 kr

Öppet 24h på webben!

www.trendhousewebshop.se



Om man har dålig syn måste 
man väl ha glasögon?
– Inte nödvändigtvis. I de allra 
flesta fall kan man faktiskt klara 
sig utan glasögon med hjälp av 
dagens moderna teknik. 

Leif berättar att man kan ope
rera bort hela 90 % av synfelen 
i dagsläget. Tekniken förfinas 
kontinuerligt och man har sedan 
starten redan uppdaterat flera 
maskiner för att hålla sig långt 
framme. 

– Detta gör att även riskerna vid 
en operation hos oss är väldigt 
små. 

Historiken 
Bakgrunden till nuvarande Eye 
Clinic går nästan 40 år tillbaka i 
tiden, närmare bestämt 1978, då 
Leif startade Finnvedens Optik. 
2012 sålde han verksamheten 
till Synoptik. Tillsammans med 
kollegan och delägaren Khaled 
startade han sedan Eye Clinic 
2013. Khaled är läkare från Egyp
ten och har jobbat som ögon
specialist sedan 1998. 

Leif berättar vidare om Eye Clinic 
och sin karriär som optiker.

– Under åren på Finnvedens    
Optik såg jag att bristen på 
 läkare var stor och det var långa 
köer till ögonmottagningarna. 
Som den entreprenör jag är så 
såg jag affärsmöjligheten i att 
korta ner köerna och samtidigt 
utveckla min kärnverksamhet 
som dittills mest hade handlat 
om vanliga synundersökningar 
och försäljning av glasögon och 
linser. Man kan väl säga att jag 
hade en dröm om att ha en ope-
rationssal före min pension. Våra 
dåvarande lokaler var för små för 
att kunna hysa en operationssal, 
men jag tog kontakt med nuva-
rande fastighetsägare och på   
våren 2012 kunde Finnvedens 
optik flytta in i nya lokaler och 
bytte då namn till Eye Clinic. 

Berätta om verksamheten
– Redan vid starten 2013 fördes 
diskussioner med Landstinget 

kring vårdvalet och den 1 april 
2014 blev Eye Clinic den första 
privata ögonkliniken som fick 
avtal med region Jönköping 
om vårdvalet.  Tidigare hade vi 
bedrivit mer privat verksamhet 
och hade många kunder via olika 
försäkringsbolag. Nu öppnades 
en helt ny och stor marknad 
upp och från och med den 1 jan 
2015 kan alla, oavsett vilken del 
av Sverige man bor i,  välja  vilken 
klinik som helst för sin behand-
ling. Detta har bidragit till att 
det inte tog 
så lång tid 
innan vi blev 
trångbodda 
och behövde 
utöka både 
personalstyr-
kan och loka-
lerna. I mars 
2016 hade vi 
invigning av 
vår tillbygg-
nation vilket 
innebär fem 
nya behand-
lingsrum och 
ytterligare en 
operations-
sal.  Nu har 
vi även Vård-
garantiavtal 
med region 
Halland. 

I Sverige har vi det som kallas 
fritt vårdval och som innebär 
att alla har rätt att fritt välja 
mellan olika vårdgivare. Man 
har rätt att byta vårdenhet 
hur ofta man vill och vårdvalet 
innebär också att alla patienter 
har möjlighet att välja var i lan
det man vill ha sin vård.

Vad jobbar ni med idag?
– Vi är en komplett ögonmottag-
ning med ögonläkare och optiker. 
Du kan boka tid helt privat för 
att göra en undersökning, men 
du kan även bli remitterad hit 
från en optiker eller vårdcentral 
oavsett var i landet du bor.  
 Vi jobbar med en mängd olika 
laserbehandlingar. Exempelvis 
Excimer som behandlar synfel. 
Vi har YAG laser som behand-
lar efterstarr och vissa typer av 

Grön starr. Grön starr behandlar 
vi även med SLT laser.  Argonla-
ser som används för att bränna 
blodkärl vid exempelvis diabe-
tesblödningar.  
 Sedan har vi ytterligare en 
mängd olika behandlingar till 
den som vill slippa glasögon och 
då är det långt ifrån bara laser 
som gäller. Givetvis kontaktlin-
ser. Kontaktlinser finns för alla 
typer av synfel.
 Sedan utför vi något som he-
ter ICL.  Metoden innebär att 

en mycket tunn lins opereras in 
i ögat och placeras bakom iris 
(=regnbågshinnan) i pupillen, 
framför den egna linsen. Opera-
tionen lämpar sig för nästan alla 
synfel.
 Vi gör Limbal Relaxing som 
är en ögonoperation där man 
med en diamantkniv gör små 
snitt i hornhinnan för att kor-
rigera små brytningsfel. Sedan 
gör vi RLE som är en operation 
för den med översynthet eller 
närsynthet där ögats lins ersätts 
med ny lins av plast för att se på 
långt och nära håll. 
 Glaucom eller Grön starr är 
ett stort problem för de som 
drabbas. Både med synnedsätt-
ning och besvär med dagliga 
behandlingar med ögondroppar, 
vilka kan ge biverkningar. Eye 
Clinic har nu börjat med ett nytt 

uppföljningsprogram, då denna 
sjukdom är till viss del ärftlig. Nu 
kommer vi även erbjuda famil-
jemedlemmar till de med Grön 
starr, en undersökning för att 
upptäcka sjukdomen i ett  tidigt 
stadie. Ju tidigare man kan upp-
täcka sjukdomen ju bättre ser 
prognosen ut för ett bättre se-
ende längre fram i livet.
 Dessutom gör vi en del kosme-
tiska behandlingar där vi bland 
annat tar bort överhud på ögon-
locken och Botoxbehandlingar.

Vilka är 
fördelarna 
med er?
– En av de sto-
ra fördelarna 
med oss är att 
vi har väldigt 
korta besluts-
processer. Vi 
kan fatta be-
slut över en 
kafferast. Det 
gör att vi kan 
hänga med i 
den snabba ut-
veckling som 
sker. Det är vik-
tigt att ligga i 
framkant när 
det gäller den 
nya tekniken. 
Skillnaden 

mellan oss och många andra 
optiker är att vi i många fall har 
mer avancerad utrustning och 
på så sätt kan vi få patienter 
remitterade från andra optiker    
direkt till oss. 

Eye Clinic är i dagsläget en av 
Skandinaviens mest kompletta 
privata ögonkliniker. De jobbar 
även hårt med kompetensut
veckling och vidareutbildar sig 
fortlöpande. 

– Från den 1 jan 2015 kan alla, 
oavsett vilken del av Sverige-
man bor i, välja vilken klinik 
som helst för sin behandling. Vår 
klinik ligger i topp när det gäl-
ler korta väntetider så här har 
vi en stor fördel. Många av våra 
patienter kommer från närlig-
gande regioner för att göra sina 

operationer. Vi har det ideala läget 
utmed E4:an, riksväg 27, Kust till 
Kust linjen och Halmstad- Näs-
sjö linjen. Sedan tycker jag att 
vårt läge mitt i Värnamo City 
är bra. Många av de som kom-
mer hit och är vårdsökande har 
med sig ett sällskap som under 
tiden kan shoppa eller ta en fika 
i centrum.
 Ytterligare en fördel är att vi är 
oberoende av leverantör. Vi kan 
välja det vi anser är bäst utan 
att vara knutna till avtal som be-
gränsar. Det gynnar våra kunder.

3 till 10 anställda på kort tid. 
Utmaning?
– Utmaningar ställs man för hela 
tiden, men jag måste säga att vi 
har en målinriktad arbetsgrupp 
som är fantastisk. För mig har 
utmaningen varit att våga släppa 
taget och att börja delegera, men 
det har visat sig gå alldeles ut-
märkt. Vi sätter mål för verksam-
heten tillsammans och det tror 
jag får samtliga medarbetare att 
växa.
 Det händer som sagt saker hela 
tiden och vi kommer fortsätta 
att växa. Inom det närmaste 
halvåret kommer vi knyta fler 
läkare med specialistkompetens 
till oss.
 I samband med att vi har växt 
har vi gjort vissa förändringar 
i ledarskapet. 2013 var jag både 
VD och verksamhetschef, men 
 sommaren 2014 rekryterades 
Gerd Rydh som vårdadministra-
tör och verksamhetschef.

Anders Wallin
Centrumledare

Sedan tio år tillbaka har jag glasögon. Jag körde 
mycket bil i mitt förra jobb och jag märkte att det 
blev svårare och svårare att utläsa vad som stod 

på vägskyltarna. Jag hade svårt att acceptera att jag kanske 
behövde glasögon, men optikerns dom var hård, men 
rätt: -”Du borde ha kommit hit för tio år sedan”. Från den 
dagen har det inte gått en dag utan glasögon.
 Eye Clinic vid Flanadentorget centralt i Värnamo City 
startade sin verksamhet 2013 med tre anställda.  Idag är 
man tio anställda och har redan fått bygga ut sina lokaler 
då man snabbt blev trångbodda. 
 Leif Petersson driver tillsammans med Khaled El-Naggar 
Eye Clinic.

Eye Clinic
Utför en mängd olika
laserbehandlingar

Foto: Christer Gallneby

4 snabba till Leif Petersson
Glasögon eller linser?
Går inte säga. Beror på situationen. 
Kompletterar varandra

Solglasögon eller skidglasögon?
Solglasögon

Cyklop eller simglasögon?
Cyklop

Gula febern eller gula fläcken?
Gula fläcken



Är du intresserad av ett boende
i kvarteret Duvan?
Intresseanmälan lämnas till
www.svebofast.se/intresseanmalan
Eller skanna QR-koden

KVARTERET DUVAN I CENTRALA VÄRNAMO

Box 110, 331 21 Värnamo
Telefon: 0370-69 99 90

www. svebofast.se

kvarteret Duvan är en attraktiv fastighet bestående av fem huskroppar på ca 4500 kvm i upp till 6 våningar.
Huset består av 62 lägenheter i varierande storlekar med centralt läge och närhet till affärer och grönområden.

20% 
PÅ SERIEN 

WILMA*  

NYHET! 
MATBORD 

12.796·
(15.995·)

Serie Wilma i vitlaserad björk NYHET Matbord med skiva i rökvaxad ek, Ø 150 cm 12.796· (15.995·)  
Stol med fast klädsel i grå textil 2.076· (2.595·) Vitrinskåp inkl. belysning, B 113, D 38, H 205 cm 12.795· 
(15.995·) NYHET Handvävd matta Alanya, mörkgrå, 200x300 cm 4.495·. Pris fr. 2.995· (160x230 cm) 

15% 

PÅ SERIEN
MADISON*

Kontinentalsäng Dream i tyg Bella antracit, inkl bäddmadrass, champagneben, 
180x200 cm 14.246· (18.995·) Huvudgavel Sleep i tyg Bella antracit 2.996· (3.995·)

25% 

PÅ DREAM SÄNG 
& SLEEP HUVUD-

GAVEL*

14.246· 
(18.995·) 
INKL. BÄDD-
MADRASS & BEN

Bäddset Ansari i 100% bomullssatin med 
paisleymönster, blå, 2 delar, 150x210/50x60 
cm 299· Tag 2 betala 499· (598·) Örngott, 
50x60 cm 69· 

TAG 2 SATIN  
BÄDDSET **

BETALA 

499·

1.996·
(2.495·)

UPP TILL 25% RABATT
PÅ UTVALDA SERIER AV HÖGSTA KVALITET. VÄLKOMMEN!

GÄLLER 
T.O.M. 
23/5

3-sits soffa Modern Living i tyg Nysa antrazite med armstöd E, metall- 
beklädda ben, B 240, D 96, H 86 cm 6.796· (7.995·) 

Byggbar soffa

15% 

PÅ MODERN 
LIVING*

6.796·
(7.995·)

Taklampa Shuffle i metall med kromfinish, 
för 8 ljuskällor, exkl. ljuskälla, Ø 48 cm, E27, 
1.996· (2.495·)

Stad. Läge.
Adress. Tel. XXX-XX XX XX. Mån-fre XX-XX. Lör XX-XX. Sön XX-XX. *Gäller alla modeller och utföranden den 3-23/5. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller specialpriser.  
**Gäller bäddset Miro, Ansari, Emerald & Severin med ordinarie pris 299·. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

3-sits soffa med divan Madison Lux i tyg Cedros natur 
med armstöd A, plymåer med fjäder/dunblandning, ekben, B 293/301, D 102, H 85 cm 16.571· (19.495·) 

DU VET VÄL ATT DU KAN DELA 
UPP BETALNINGEN PÅ  

3, 10 ELLER 20 MÅNADER.
VÄLKOMMEN IN I DIN BUTIK 

SÅ BERÄTTAR VI MER! 

DELBETALNING

Termoskanna Stelton i vit, lavendelrosa eller granitgrå med 
vipplock, 1 liter, Ø 13, H 31 cm 324· (649·) 

324·
(649·)

HANDLA ÄVEN
PÅ MIO.SE

FRI FRAKT TILL 
BUTIK VID KÖP 

PÅ MIO.SE

SE HELA 
KAMPANJEN 

PÅ MIO.SE

FLER 
ERBJUDANDEN 

PÅ MIO.SE
FRÅN

14.446· 
(16.995·)

STOL 

2.076·
(2.595·)

Mio Värnamo Expovägen 4, Värnamo • Tel. 0370-109 90 • Öppet: Måndag-fredag 10-18 • Lördag 10-15 • Söndag 12-16

*Gäller alla modeller och utföranden den 3-23/5. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller specialpriser.

**Gäller bäddset Miro, Ansari, Emerald & Severin med ordinarie pris 299·. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

Nytt hos Mio
i Värnamo!



Ett välkommet stopp på vägen 
eller starten på något helt nytt

Värnamo växer. Här knyter vi samman öst och väst med norr och söder. 
Tillsammans bygger vi bostäder, låter kulturen ta plats i nya rum, väl-
komnar nya studenter till Campus och ser till att näringslivet har plats och 
förutsättningar att växa. Vi är den mänskliga tillväxtkommunen, där vi ser 
varje människa som en tillgång. Välkommen till oss!

VK_Annons DN_160425b.indd   1 2016-04-25   16:35

Helgpaket golfpaketkonst & 
Designpaket

Down by the riverside

Storgatan 28 |  Värnamo | 0370-473 00 | www.treliljor.se

I paketet ingår:
Övernattning fredag till söndag 

i dubbelrum.
Frukostbuffé.

Lunch lördag och söndag 
Pris från 995:-/pers.

 

I paketet ingår:
Övernattning i dubbelrum,

Frukostbuffé,
3 rätters meny på kvällen.

Inträde till Vandalorum
Pris från 1040:-/pers.

www.vandalorum.se

 

I paketet ingår:
Övernattning i dubbelrum,

Frukostbuffé,
3 rätters meny på kvällen.

Greenfee.
Pris från 1450:-/pers.

 

Vi har flera paketerbjudanden som passar alla! se hemsidan www.treliljor.se



Det är komplext att måla sitt hus men lägg lite extra tid på att planera arbetet 
så tjänar du garanterat in den tiden. En bra genomförd fasadmålning gör att 

du inte behöver måla om på 10–15 år och du ökar husets värde. Alcro Bestå är 
ett fasadsystem som effektivt står emot fukt, UV-ljus och påväxt. 

Systemmålning som ger bästa resultat. 

Ge ditt hus ett bestående värde

BESTÅ GRUNDOLJA BESTÅ GRUNDFÄRG BESTÅ TÄCKFÄRG

Silkesvägen 4, Värnamo. 0370-69 56 00. Vardagar: 07.00-18.00. Lördagar 09.00-13.00
www.jehrens-farg.se

Storgatan 29, Värnamo, 
0370-104 56

= Sant

20% 
rabatt i  

webshopen! 

Ange rabattkod:  

nystart20

= Sant= Sant
=

Nu kan du handla hos oss 
DYGNET RUNT!  

Villervalla tar över Cutiepie.se
Det firar vi med 20% i webbshopen.

 (Gäller 11/5-15/5)

Välkommen in till oss i butiken  
eller till vår webbshop!

Storgatan 29, Värnamo 
0370-104 56

Sommar 
2016

Storgatan 25, Värnamo | 0370-142 20

Flanaden 1A,  Värnamo. Tel. 0370-471 70

BH-DAGAR 

100:- 
rabatt /bh

Gäller t o m 21/5



0370-140 50 | Stigs Bageri | www.stigscafe.se | info@stigscafe.se

STIGS PELIKANEN - 
NY SOMMARMENY 
PREMIÄR för SOMMARENS meny! 

Nytt på menyn: 
Pulled Lax Burger, Quesadillas, Närproducerad 

delikatessplanka, Glassdesserter m.m.
Missa inte heller vår helt nya DRYCKESMENY!

Se hela vår meny på www.stigscafe.se

I ÅR FIRAR 
STIGS 70ÅR! 
Håll utkik efter vår jubileumstårta 

och jubileumserbjudanden 
i butikerna!

1946-2016

MÖSSPÅTAGNINGSBRUNCH 
Söndagen 22/5 12.00 - 14.00 

Ta med dig klassen och vännerna på ”Mösspåtagning” på Pelikanen! 

Studentbrunch med bubbel 149:-
Studentbrunch med alkoholfritt alternativ 119:-

Boka bord redan idag, först till kvarn! Mejla till kristin@stigscafe.se 
eller amanda.sjogren@hotmail.com

Ett äkta hantverksbageri

Priser:
Till de tre främsta
i tävlingsklasserna.
Medalj till alla som 
fullföljer loppet.
Diplom till knattarna.

Upplysningar:
Tävlingsledare
Kjell Ahnstedt
070-621 58 68
www.warnamosk.se

Resultatlistan:
Publiceras på WSKs
hemsida
www.warnamosk.se och
Värnamo Nyheter

Anmälan:
Senast den 9 maj 2016.
tavling@warnamosk.se
Ange: namn, födelseår,
förening klass, adress, 
telefon, email.

Startavgift:
150 kr   män/kvinnor
100 kr   motion
  50 kr   -P14, -F14
  20 kr   upp till F/P8

Betalning:
Bankgiro 5519-3940
senast 9 maj 2016
efteranmälan: + 50 kr
(ej knattarna).

Nummerlappar:
Avhämtas i Sporthallen
kl. 09.30-11.00
tävlingsdagen.

Omklädning/Parkering:
Sporthallen

Banan:
Asfalt och grusvägar.
Vätskekontroll vid 4 km 
8 km och vid målet.

Män
10 549 m

Kvinnor
10 549 m

Motion
5 km

-P14
5 km

-F14
5 km

Knattar - 8 år
1 km

Välkomna till en löparfest!

Start kl. 12.00 på Storgatsbacken, Målgång Storgatsbacken.
Start knattelopp kl 12.10 Storgatsbacken, Målgång Åbroparken.

Nyhet 
för i år -

Knattelopp!

WÄRNAMO KVARTSMARATHON
Lördagen den 14 maj 2016

Hjälp oss operera fler barn med läpp-, käk- och gomspalt.
Ge en gåva på pg 90 02 22-1

www.operationsmile.se

Yan före och efter operation.

Operationen tar mindre än en timme.
Hela livet förändras.



Nydalavägen,  
Värnamo 

Gislaved
Baldersvägen 37

0370 - 452 00
www.finnvedensbil.se

*Gäller Volvo Inclusive Privatleasing alla modeller (utom 90-serien) t.o.m. 31/8. **Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån, leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga upplägg nings- eller administrations avgifter. 
Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisex beräknat på körsträcka 1 500 mil/ år. Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–186 (V60 D6–XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Läs mer på volvocars.se. Med reservation för eventuella 
felskrivningar. 

Just nu: FRI SERVICE  
OCH FÖRSÄKRING* 

TJÄNSTEBIL, HELT PRIVAT.
Nya Volvo V40 T2 Business från 2 995:-/mån

Volvo Inclusive Privatleasing. Allt ingår. 
Nya Volvo V40 med nydesignad front, ny inredning och den senaste tekniken, till en riktigt låg 
månadskostnad . Inclusive Privatleasing ger dig bekymmersfritt bilägande. Det enda du betalar 
är din månadsavgift, bränsle och vägtrafikskatt. Efter 36 månader lämnar du tillbaka bilen till oss.

Prisexempel Privatleasing**  
Volvo V40 T2 Business (122 hk) bensin  2 995:-/mån

Volvo V60 D2 Business (120 hk) diesel. Miljöbil  4 495:-/mån

Karneval i Värnamo
Fredag 20 maj och lördag 21 maj är det dags!

Var med och ställ upp i karnevalsparaden.  
Lördagen 21 maj, start kl.17.00

För mer info se: 
www.facebook.com/karnevalenvarnamo

Tävla!
Priser till bästa ekipage 

1:a pris 8.000:- 
2:a pris 4.000:- 
3:e pris 2.000:-

plus ytterligare tre fina  
upplevelsepriser

- Event med IFK Värnamo 
- Tre Liljor middag 

- Speedwayupplevelse



Utsökt heter din butik, 
vad för slags butik är det?
– Det är en livsstilsbutik. Jag för-
söker erbjuda kunden det mesta. 
Kläder, accessoarer och inred-
ning. Kläder är den största delen. 
Sedan erbjuder jag även något 
jag kallar för ”Mumma-biten”. 
I samband med att jag startade 
butiken 2009 så tog jag med mig 
en del av det utbudet som fanns 
i lokalerna tidigare, bland annat 
kaffe, te, choklad, olivolja och 
marmelader.  

Hur länge har du 
drivit butiken?
– Jag startade butiken 2009. Jag 
startade mitt i lågkonjunkturen, 
så det var en verkligt tuff period. 

Hur kom det sig att 
du ville satsa på detta?
– Jag kände att det fanns poten-
tial för den här typen av butik i 
Värnamo. Att just kunna kombi-
nera inredning och kläder var 
en unik kombination som var 
efterfrågad.
 Jag har jobbat i butik under 
större delen av mitt yrkesverk-
samma liv. Efter några år på     
Fribergs och därefter Olgas Hus 
dök möjligheten upp att starta 
eget. Jag kände att jag att jag 

hade kunskapen att kunna sköta 
saker efter eget huvud så jag tog 
beslutet att satsa på detta, även 
om det var ett tufft beslut.  

Det är rätt tufft att 
driva butik också va?
– Jag har två barn, 5 och 2 år 
gamla som jag har fått under tiden 
som jag har drivit butiken. Utan 
allt stöd från nära och kära hade 
det varit tufft.
 Det gäller att ta den hjälp som 
erbjuds för att få vardagen att gå 
ihop. Bland annat får jag hjälp 
av min mammas sambo med 
ekonomin, vilket frigör en hel 
del tid på kvällar och helger. Jag 
har även min mamma anställd 
i bolaget och två stycken extra-
personal vid behov. Tack vare att 
jag har så bra personal så har jag 
också kunnat ihop livspusslet. Så 
länge man tycker det är roligt så 
fixar man det. Att driva butik är 
en livsstil som man väljer själv.  

Varför namnet Utsökt?
– I samma lokaler som jag nu 
befinner mig fanns min tidigare 
arbetsgivare. I samband med att 
jag startade upp ville jag inte bli 
förknippad med något från den 
perioden. Jag döpte butiken ef-

ter något som passar in på min 
verksamhet. Utsökt ploppade 
upp. Jag jobbar med utsökta   
grejer. Det är enkelt och passande 
för min verksamhet.

Vilka är 
dina kunder?
– Jag har kunder i olika segment. 
Störst är jag som sagt på kläder 
och här har jag kunder i olika 
åldrar. Klädstilen är inte lika 
differentierad mellan åldrar nu 
som tidigare. Jag har kunder 
som är 60 plus som klär sig i 
liknande kläder som de som är 
strax över 30. Mitt klädsortiment 
passar egentligen alla. Sedan har 
jag de kunder som besöker mig 
för att hitta en trevlig gå- bort- 
present eller kanske handla en 
trevlig inredningsprodukt. Som 
du hör så finns det något för de 
allra flesta. 

Hur marknadsför 
du dig?
– Främst via sociala medier som 
instagram och FB. Just nu är 
Insta gram det bästa sättet att 
nå ut fort. Jag är bra på att hålla 
kontakten med mina kunder. 
När jag får in nya produkter som 
jag vet passar in på en viss kund 

så ringer jag gärna till dom och 
berättar. Jag har också börjat 
med inspirationskvällar.

Inspirationskvällar?
– Jag försöker jobba mycket med 
kundlojalitetsbiten genom in-
spirationskvällar av olika slag. 
Det kan vara syjuntagänget, 
jobbar kompisarna eller starten 
på en tjejkväll där man samlas 
hos mig i butiken. Jag kanske 
börjar med att prata lite om 
trender och sedan får gänget 
sätta igång att prova, shoppa och 
fnissa tillsammans. En riktigt 
rolig kväll som uppskattas. Jag 
kan egentligen anpassa kvällen 
precis efter önskemål och den 
passar både till det lite mindre 
som större gänget.

Vilka är de största 
utmaningarna med 
att driva butik 2016?
– Min största utmaning är att 
hitta ett sätt som är hållbart 
trots konkurrensen från bland 
annat näthandeln. Det är viktigt 
att lyfta fram yrkeskunskapen 
och stoltheten. Jag är duktig på 
att hitta rätt åt mina kunder och 
det är en tillgång för kunden i 
dagens stressade tillvaro. Att 
komma hit och få råd och tips 
uppskattas mycket av kunderna. 
En utmaning, men även en 
möjlig het, är att kunden är 
mycket mer påläst nu än för 
bara några år sedan. För kunden 
är tiden från tanke till beslut om 
inköp väldigt kort. Den snabba 
informationen via de digitala 
kanalerna ger kunden all den 
information som behövs ögon-

blickligen. När kunden har fat-
tat beslut så vill den köpa direkt. 
Här gäller det att jag är med så 
att kunden snabbt och enkelt 
kan genomför affären.

Utmaningar för 
centrumhandeln då?
– Jag är övertygad om att sam-
verkan mellan butikerna i City 
är mycket viktigt. Vi drar alla åt 
samma håll och vill så mycket. 
Så tillsammans är vi starkare. Vi 
måste våga tänka nytt. Näthan-
deln har öppet 24/7 365 dagar om 
året så det gäller att våga testa 
allt från öppettider till nya sam-
verkansmodeller.
 En annan utmaning är att fin-
nas överallt där kunden vill att 
vi ska synas som till exempel på 
nätet. För mig är det inte aktuellt 
att starta upp en egen e-handels-
sida, men att däremot delta i en 
gemensam satsning för flera bu-
tiker genom det e-handelspro-
jekt som Värnamo City erbjuder. 
Det tror jag på.

Hur ser du på framtiden?
– Jag ser positivt på framtiden. 
Jag tror på handeln i City trots 
att det har varit mycket fokus på 
butiker som läggs ner etc. Allt för 
sällan lyfter vi upp de positiva 
saker som faktiskt sker. Snart 
öppnar ju till exempel Caféked-
jan Espressohouse i nya lokaler. 
Jättekul tycker jag. Sedan har det 
ju kommit igång lite torghandel 
på Flanaden. Det är en spännan-
de tid vi går till mötes med nya 
inslag i stadsmiljön.

Anders Wallin
Centrumledare

Värnamo är en handelsstad med gamla traditioner. Redan under 1200-talet 
började människor bosätta sig i vår stad. Vid vadstället i Lagan möttes        
främlingar och resenärer och Värnamo blev på så sätt en naturlig marknads-

plats. Marknaderna lever vidare och så gör även entreprenörsandan vilket syns tydligt 
i dagens handelsmiljö i Värnamo City. Här samsas de stora kedjorna med de mindre  
lokala Unika butikerna. Jag har träffat Jenny Kask som äger och driver butiken Utsökt 
på Köpmansgatan. 

Utsökt
– Den Unika butiken med koll på trenderna

Foto: Christer Gallneby



www.eyeclinicscandinavia.se

TIDBOKNING

010-244 18 00
Besöksadress Flanaden 5C, Värnamo

VÅRDVAL FÖR 
DIN ÖGOHÄLSA
– Bland landets kortaste väntetider

Ingår i vårdval
Jönköpings län
Region

www.vantetider.se

Aktuella väntetider

HOS OSS FÅR DU KOMPETENS, VALFRIHET OCH OMTANKE

I och med vårdvalet bestämmer du  
själv vilken klinik som ska ta hand om  
din ögonhälsa. Vård inom vårdvalet  
omfattas av patientavgiften (250 kr), 
vilket innebär att kostnaden är densamma om du 
väljer oss. Har du frikort gäller även det. Nu kan du 
fokusera på vilken ögonklinik som bäst kan ta hand 
om din ögonhälsa.

250KR

Grå starr 
Bli av med grå starr med  
hjälp av laser- och ultraljuds- 
behandling. Du kan även 
uppgradera standardlinserna till multifokala 
linser. Genom Co-payment betalar du endast 
mellanskillnaden. Med multifokala linser ser 
du bra på nära, mellan och långt avstånd – 
samtidigt som du kan slippa dina glasögon.

Grön starr och högt ögontryck
Vi kan stabilisera ditt ögontryck med hjälp av 
SLT-laser, på så sätt kan du minska eller helt 
slippa användandet av trycksänkande ögon-
droppar.

Diabetesförändringar på näthinnan
Med en Argon-laser kan vi bromsa utveck-
lingen av förändringar på näthinnan.

Förändringar på gula fläcken
Med hjälp av den första PPG-apparaten i 
Sverige kan vi mäta och göra en prognos över 
hur förändringar på gula fläcken utvecklas.

* Synfel (närsynt, långsynt, brytningsfel)
Du kan bli av med dina synfel med antingen 
Excimer-laser eller genom ett kirurgiskt  
ingrepp.

* Vissa synfel ryms inom vårdvalet  
 och andra inom privat vård.

VÅRDEN INOM VÅRDVALET

CO
PAYMENT
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