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OPTIKER

Prisexempel på våra progressiva glas:

2 995kr
Estelux: Ett högbrytande Hoya glas 
              med antireflex.

Pure: Ett högbrytande Zeiss glas 
          med antireflex. 5 295kr

6 500kr

Suberb: Ett högbrytande Zeiss glas
             med personlig design 
             och antireflex. 

Alla våra glas slipas i vår verkstad i Gnosjö!

Välkomna!

GlASÖgON    KONTAkTlINSER

MÅRTENSSON

www.optikermartensson.se
Köpmansgatan 12, Gnosjö tel 0370-999 97

*

*

*

*Priserna avser 1 par glas inkl. arbetskostnad

Vi har nu ett baspaket på båge och glas 
för barn och ungdomar där bidraget 

från landstinget täcker hela kostnaden

Vi har många bågar i butiken, vi hjälper dig 
att välja båge och glas som passar ditt synfel. 

Så du ser bra ut.

Välkomna att Välkomna att Välkomna att 

Handla i GnosjöHandla i GnosjöHandla i Gnosjö

SURDEGSBRÖDSURDEGSBRÖDSURDEGSBRÖD

Bernts Konditori | www.berntskonditori.se | info@berntskonditori.se

Gnosjö 0370-910 96, Anderstorp 0371-910 96,
 Smålandsstenar 0371-301 45

Välkomna till...
 

(A-torp 8.00-18.00, Sö Stängt) (S-stenar lö 7.00-18.00, Sö 8.00-18.00)
Öppettider: Må-fre 7.00-18.00, Lö 9.00-15.00, Sö 13.00-17.00

Använd ditt digitala bonuskort
varje gång du handlar! 

Handla 10 ggr och få 
en värdecheck på 50 kr

Är du inte kundmedlem 
- kom in så berättar vi mer! 

Kundmedlem se hit!

Obs! Ingen beloppsgräns för bonusregistrering! 

i butiken dag.VARJE VARJE 
Nu har vi surdegsbröd

i butiken dag.VARJE 

SURDEGSBRÖDSURDEGSBRÖDSURDEGSBRÖD

Bernards Konditori | www.bernards.se | konditori@bernards.seBernts Konditori | www.berntskonditori.se | 0370-910 96

Välkomna till...
 

Välkommen in! Välkommen in! Välkommen in! 
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HangOn,s fyra ägare: Petter Törefors vd, Håkan
Törefors, Jakob Törefors vice vd, Lukas Töre-
fors vice vd.

HangOn AB

Artikel: Thomas Svenningsson

Som sjätte generationen företagare driver idag bröderna Petter, 
Jakob och Lukas Törefors företaget HangOn i Törestorp. 
På 1800-talet anlade Sven Jönsson ett tråddrageri i Törestorp. 
Hans barnbarn Johan Emil Pettersson startade 1921 AB Petter-
ssons Järnförädling som tillverkade trådprodukter. Företaget togs 
över av sonen Erland Törefors och senare av sonsonen Håkan 
Törefors som sålde det 1975. 
    Erland köpte 1977 en trådbockningsmaskin som han ställde i 
garaget och kallade sitt enmansföretag för Törestorps Tråd.
- Farfar bockade tråd till lackeringsindustrin i bygden mest för att 
han tyckte det var kul att ha något att göra, berättar Petter 
Törefors. Jag fick sommarjobb hos farfar med anställnings-
numret två. 
    Efterfrågan på Erlands trådkrokar ökade och 1988 hade han 
fyra maskiner igång i garaget. 1989 tog sonen Håkan över verk-
samheten och byggde helt nya lokaler. Hans ambition var att ha 3-
4 anställda och att inte exportera. Redan 1993 inledde man dock 
export och är idag verksam på 40 marknader och har dotterbolag i 
sex länder; Tyskland, Holland, England, Polen, Kina och Indien. 
År 1997 började man använda varumärket HangOn och 2010 
bytte man namn från Törestorps Tråd till HangOn AB.
    Petter berättar att lackeringsindustrin behöver krokar för att 
hänga upp de produkter som ska lackeras. Man behöver även 
kunna maskera delar som inte ska lackeras t.ex. gängor.
- Kort sagt tillverkar och marknadsför vi upphängning och 
maskering för industriell lackering och vi är idag världsledande 
inom denna nisch, berättar Petter. Med effektiv upphängning kan 
produktiviteten vid lackering ibland öka med det dubbla. Vi 
tillverkar inte enbart trådprodukter utan även silikon och gummi-
produkter för maskering.
     Omsättningen har från 1989 ökat från 300.000kr till idag 170 
miljoner. 60 anställda finns i Törestorp och 30 medarbetare 
utomlands. I Sverige har man ca. 700 kunder och utomlands via 
dotterbolagen ca. 10.000 slutkunder.
- Något vi är måna om är att vår personal trivs och känner 
motivation i arbetet. Viktiga komponenter för att åstadkomma 
detta tror vi är stort egeninflytande och öppen kommunikation 
och vi har därför en utpräglad ”platt organisation”. För att skapa 
delaktighet försöker vi också vara väldigt transparenta med all 
information kring bolaget och varje fredag samlas alla anställda 
till fredagsfika med info för att alla ska vara uppdaterade.
    På HangOn ser man positivt på framtiden. Under september 

2inviger man 8000 m  nya produktions-, lager- och kontors-
2lokaler och har då totalt ca. 20.500 m  i Törestorp. 

Lagerhållning och en
effektiv logistik är 
viktiga delar för att 
kunna serva kunder
och vara konkurrens-
kraftig.

Exempel på egenutvecklade produkter som är patenterade.

Tillskärning sker med bl.a. laser.

Tråd kommer bland annat från grannen 
Gunnars Tråd i Törestorp.

Etiketter som används vid maskering måste 
tåla temperaturer runt ca. 200 grader.
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Till företagare och föreningar

Välkommen att annonsera 
i gratistidningen 

GNOSJÖANDAN
I över 20 år har Gnosjöandans Näringsliv givit ut 
tidningen GNOSJÖANDAN. 

Med denna produkt vill vi ge framförallt handel, 
service och föreningar möjlighet att regelbundet 
nå ut med sitt budskap till låga kostnader.
  
Tidningen delas ut en gång i månaden till alla 
hushåll och företag i Gnosjö kommun, Anderstorp,
Hestra och Bredaryd. C:a 9 700 ex.
  
Ett bra sätt att synas varje månad eller vid 
enstaka tillfällen.

Några av tidningens fördelar:

Stark lokal förankring.
Alla får den - även de som undanber sig reklam.
Utgivningsdag är tisdagar då ingen annan reklam 
och gratistidningar kommer.
Prisvärda och kraftfulla annonser.

Intresserad ring Matts Leander Rita Reklam 070-639 81 11
eller maila rita.reklam@telia.com

Utgivningsdagar: 26/9, 24/10, 28/11, 13/12.
Anmälan om annonsering senast 14 dagar före utgivningsdatum.

Ett gott skrattEtt gott skratt
förlänger livet!förlänger livet!
Ett gott skratt
förlänger livet!

Tidningen produceras av Rita Reklam

Ansvarig utgivare: Fredrik Olsson
fredrik@berntskonditori.se

Tryckeri: Herenco press AB, Jönköping 
Utdelning: Postnord Sverige AB

FÖRETAGSBESÖK HangOn
KOMMUNAL INFORMATION
ETT GOTT SKRATT
ARTIKEL; VERONICA SVENSSON
BILDER FRÅN VATTENHJULENS DAG 
ANNONSPUSSEL   

SID  2..........
SID  3..........

4SID  ..........
SID   8-9.......
SID  10........
SID 15......... 

Ur tidningens innehåll:

Förstasida: Interiör Optiker Mårtensson

Platåvägen 1    Platåvägen 1    
 335 32 Gnosjö 335 32 Gnosjö

Tel. 0370-33 31 00  Tel. 0370-33 31 00  

Platåvägen 1    
 335 32 Gnosjö

Tel. 0370-33 31 00  

Ågatan 2 A     Ågatan 2 A     
334 32 Anderstorp334 32 Anderstorp
Tel. 0371-58 83 70 Tel. 0371-58 83 70 

Ågatan 2 A     
334 32 Anderstorp
Tel. 0371-58 83 70 

info@vestboemb.se

Välkommen a� besöka vår

nya hemsida 

www.vestboemb.se

MÅNADENS BÄSTA

"Vad fick du på födelsedagen, 
Jonas?"
"Tre fotbollar, 30 tennisbollar och 
en slangbella med stålkulor."
"Det var minsann ovanliga presenter."
"Jo...men min pappa är glasmästare...”

- Ni är alltså miljonär. Hur la ni 
grunden till er förmögenhet?
- Ni kommer inte att tro mig, men 
mitt startkapital var bara fem öre. 
För de pengarna köpte jag en 
blyertspenna, som jag sedan sålde 
för tio öre. Så kunde jag köpa två 
pennor och sen sälja dem. Sedan 
dog min farbror och jag fick ärva tre 
miljoner. 

Pettersson var ute och körde bil. 

Det blev dimma. Han kunde nästan 

inte se någonting. Som tur var dök 

det upp en bil framför honom, så 

att han kunde följa efter bak-

lyktorna. 

Plötsligt bromsade bilen in häftigt 

och det var ytterst nära att 

Pettersson hade kört in i den. Han 

rusade ur bilen och skrek:

- Är ni inte klok människa! Ska ni 

bromsa så häftigt!

- Vad är det? sa den andre föraren. 

Jag måste väl bromsa, när jag kör 

in i mitt garage.

En man med sorgset ansikte kom in 
i blomsteraffären tidigt på morgonen. 
Biträdet trodde det gällde en 
begravning, men hon gissade fel. 
Kunden ville ha en korg blommor 
skickad hem till sin fru för 
att fira deras bröllopsdag.
- Vilken dag? frågade biträdet.
- I går, sa mannen dystert. 

Två bilskojare träffas:
- Jasså, du är hemma. Jag tyckte du sa 
att du skulle resa utomlands ett par 
månader.
- Ja, men det blev ändrat till dagsböter.

Bankkamrer Jönsson rea-
gerade blixtsnabbt. Han
svingade sig över disken 
och fällde mannen med en
rak höger. Mannen reste sig
efter en stund och sa:
- Jag tror kamrern miss-
uppfattade mig. Jag sa inte
att det gällde ett rån utan
ett lån.

- Rör du om i kaffekoppen
med höger hand?
- Ja visst.
- Så originell du är - 
vi andra rör om med skeden.

- Vilka egenskaper har vattnet?
Lille Per:  - Det blir svart
när man tvättar sig.

- Ät nu upp din mat, lilla 
vän. Eller ska jag tala om 
för dig hur det går för små
flickor som inte äter ordent-
ligt?
- Det vet jag redan. Dom 
blir fotomodeller.

- Sa han verkligen att du 
var en idiot?
- Nja, inte direkt men han 
sa att i fråga om intelligens
så kunde vi ta varandra i hand.

Resenären till stinsen:
- Varför ligger stationen så
långt från centrum.
- Det har visat sig praktiskt
att ha den i närheten av rälsen.

Amanda har blivit med barn
och hennes moster miss-
tänker att Efraim i grann-
gården är pappan.
- Är det du som förför frun-
timren här i byn?
- Kan tänkas, svarade 
Efraim, men jag har inte tid
just nu.
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Pizza 1-20, Kebabrätter, 
Sallader, Hamburgare 1-2

Resten av menyn
till ordinarie priser
inkl. 33 cl dryck, bröd, sallad och kaffe

Mån - fredag
Lördag
Söndag

11:00 - 22:00
12:00 - 22:00
12:00 - 21:00

Beställ Pizza  
0370 - 996 00

Köpmansgatan 18, Gnosjö

Måndag - Fredag 11 -14

Sommartider:

Vill du bli volontär?
På Human Bridge (Erikshjälpens) sortering på Hembygdsvägen i Gnosjö 
sorterar vi kläder som skickas ut som bistånd till Östeuropa och Afrika. Nu 
behöver vi fler volontärer - både kvinnor och män.
Vill du vara med?
Kontakta David Molyneux på tel. 0709-373314
Vi har grupper varje måndag 
tom torsdag kl 08-12 med kafferast. 
Välj den dag som passar dej.

 Välkomna med era beställningar

Tel 070-319 23 03
www.gotarpscatering.se

Se vår hemsida:
Ett alternativ - vår omtyckta smörgåstårta

Vi erbjuder 
Catering för 
vardag & fest.
 

Factory Outlet

Smedjegatan 1, Gnosjö 
mitt emot Gnosjö Hjälper

Skärp - Väskor - Plånböcker

40-90%

 
Skinnförkläden, 

Handskar, 
Kepsar & 

Vantar i 
Älgskinn

Öppettider:
Tor 13.30-18.00

Vi har även

Söndagsskola söndagar kl 10.00
4-13 år Start 27 augusti

Dansgrupp måndagar kl 17.00
från 7 år Start 28 augusti

Småbarnsmusik torsdagar kl 10.00
0-6 år Start 31 augusti

Gnosjö minibrass söndagar kl 18.00
4-13 år Start 27 augusti

UV-scout måndagar kl 18.00
från 6 år Start 28 augusti

Tonår fredagar kl 19.00
från 13 år Start 25 augusti

Konfirmation onsdagar kl 15.45
årskurs 8 Start 23 augusti

VÄLKOMMEN - både du som deltagit tidigare
och du som som vill börja nu!
Har du frågor, ring Maria Pettersson 070-389 28 70,
Adam Andersson 070-689 28 70.

Barn- och ungdomsgrupper Barn- och ungdomsgrupper 
i Gnosjö Missionskyrkai Gnosjö Missionskyrka
Barn- och ungdomsgrupper 
i Gnosjö Missionskyrka

Nu drar vi igång Nu drar vi igång 
höstterminenhöstterminen
Nu drar vi igång 
höstterminen !

fredag-söndag 
6-8 oktober

Medverkan av Stefan Gustavsson, 
generalsekreterare för 
Svenska Evangeliska Alliansen,
föreläsare, författare och teolog.

Fredag 19.00 SEMINARIUM

”Sanningen om ... sanningen - Går det att tala om sanningen i en postmodern värld?”

Lördag 9.00 FRUKOST FÖR ALLA

Anmälan i någon av kyrkorna eller 070-609 28 70.

”Kyrkans roll i Europa - Därför behöver tron försvaras!”

Lördag 17.00

”Skeptikernas guide till Jesus - Är evangelierna historiskt trovärdiga?” 
Servering.

SEMINARIUM

Lördag 19.00

”Gud är god; varför är han då inte det?!”- Ps 73 och lidandets problem.” 

MÖTE Sång av Louise Ottosson m.fl. 

Söndag 10.00

”Är Jesus unik? - Kristen tro i en värld full av religioner.”.

GUDSTJÄNST Sång av Joakim Adriansson m.fl. Kyrkkaffe.

Arr. Gnosjö Ekumeniska råd och Bilda

EKUMENISK TEMAHELG
I GNOSJÖ MISSIONSKYRKA

Välkommen till

Servering

Servering
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Har du frågor om insamlingen?
Kontakta Marie Åberg, 072-522 99 00,

kommunsamordnare.

Lotten säljs till förmån för insamlingen
till Världens Barn.

Finns att köpa på Ur & Guld.

Reselotten fyller 10 år!Reselotten fyller 10 år!
  

Reselotten fyller 10 år!
 

RESELOTT 2017

ÖPPETTIDER

Mån-tor 10-17, Fre 10-16, Lör 10-13
Lunchstängt 13-14, Annan tid enl. ö.k.

Mogatan 21, Hestra. Tel. 0370-33 93 30

Går ni i
kökstankar?

Vi inspirerar och
ger dig tips och råd!

Välkomna!

GÅ EN 
HUNDKURS
se vår hemsida:
sbkgnosjo.weebly.com I samarbete med Studiefrämjandet

Välkomna!

Gardin-

 

uset  H GNOSJÖ AB

 Smedjegatan 2, 335 31 Gnosjö
Tel.0370-926 40, 918 21
gardinhuset@telia.com

www.gardinhusetgnosjo.se

Gilla oss på facebook

Nu har vi varit på Formex!
 

Butiken är fylld med

 HÖSTNYHETER

 
Välkommen 

till oss!
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Expert
på VVS

sedan 1935

Gnosjö: 0370-33 22 90
 Järnvägsgatan 35

Reftele: 070-368 70 30
Norra vägen 21

www.gnosjoror.se
info@gnosjoror.se

Öppettider: Måndag - fredag kl 7.00-17.00, annan tid efter överenskommelse    

SEPTEMBER
BLANDARE MED 

ANVÄNDARVÄNLIG SPAK, 
KALLSTART OCH ECO-FLÖDE!

NYHET!

ORAS SWEA 1 510F

Tvättställsblandare

Ord. pris 1 226:-

Jönköpingsvägen 47, Värnamo

Övrig tid ring: 0370-142 75, 070-564 48 70

Montering av nya Markiser, 
Vävbyte och Reparationer

Motor, Sol- och
Vindautomatic

Butiken är öppen Måndagar & Torsdagar 
kl 14.00-18.00

Tid för solskydd! 

Kärcher WV 1 Plus
Batteridriven fönstertvätt med 
sugfunktion som suger upp smuts- 
och överskottsvatten. Tvätten har 
ett laddningsbart Li-ion-batteri 
som räcker till ca 55 m²/laddning.

GNOSJÖ

Måndag - fredag
Lunchstängt

9.30 - 18.00
12.00 - 13.00

Bosch GL-40 ProFamily
En mycket tystgående dammsugare med låg 
energiförbrukning. Munstycke anpassat för 
hårda golv, speciellt utvecklat för djupgående 
rengöring av golvspringor i kakel och parkett. 
ULPA allergifilter gör att den rekommenderas 
för allergiker, Klass A i partikelfiltrering. 

HANDLA PÅ NÄTET - HOS OSS!
Gå in på elkedjan.se - välj elkedjebutik - handla. 
Kom sedan till oss för att hämta och betala varan.

Detta är ett smidigt komplement till vanlig handel. Se ett brett utbud.

Handelsalternativ

495:-
o.p. 699:-

1.495:-
o.p. 1.895:-

En hamburgergrill som grillar två 
hamburgare på tre minuter.  Grillplattorna är 

utrustade med non-stickbeläggning som 
gör det enkelt och smidigt att hålla 

det rent och fräscht. Form som pressar 
hamburgaren till perfekt storlek ingår.

OBH Nordica 7118199:-

PRO i Gnosjö är kommunens största pensionärsförening med 
ca 340 medlemmar.
Vi har en hel meny med verksamheter som pågår året om.
Reseprogram som består av dagsresor, lunchresor, hemlig resa, 
kyrkresa, studiebesök mm.
Månadsmöten med olika musikaliska förmågor, från när och lite
längre ifrån, Musikcafé (internetcafé) och föreläsningar.

Motionsaktiviteter såsom gymnastik, mattcurling, boule, torpvandringar.
Tycker du om att sjunga så har vi en jättefin kör. 
Hobby om du gillar handarbete.
Bridge, hjärngympa, utbildningar i smartphone, surfplatta, dator mm.

Vill du ha vårt månadsprogram? ring eller sms:a 070-666 58 91 eller 
mejla till pro.gnosjo@telia.com
Välkommen till PRO Gnosjö - www.pro.se/gnosjo

MODE 
& HEMSLÖJDVälkomna!Välkomna!Välkomna!

velyn sEMån-fre 10.00-18.00Mån-fre 10.00-18.00Mån-fre 10.00-18.00
Lunchstängt 13-14Lunchstängt 13-14Lunchstängt 13-14

Bankg. 4 Gnosjö, 0370-910 42

´

”För att få plats med höstens alla nyheter”

50%50%50%
FYNDA!

!!
alla bikinis & baddräkter samt 

STOR 
LAGER-
REA

STOR 
LAGER-
REA på massor av garn

Udda fakta
Det moderna korsordet uppfanns av den engelske 
journalisten Arthur Wynne. Det första korsordet 
publicerades i tidningen World, år 1913.



När hon jobbade med mästerkocken Leif Manner-
ström skar hon av en bit av vänster tumme . När hon 
skulle gå hem från sitt första praktikjobb i Göteborg 
stoppades hon av chefen med champagne och ett 
erbjudande om anställning. Hon tycker inte mat-
lagning är ett jobb utan istället den roligast tänkbara 
hobbyn.
Möt Veronica Svensson som kommer från Åsen-
höga och just nu jobbar som souschef på 
restaurangen Swedish Taste i Göteborg.

   Tävlingen ”Årets Kock” eller ”SM i pro-
fessionell matlagning” arrangerades för 
första gången 1983. 
     För att få delta i tävlingen 
måste man söka in genom att 
skicka in sina recept med bild 
på maten man tänker laga.
I kvartsfinalen tävlar 50 deltagare, i semi-
finalen 18 deltagare och i finalen tävlar de 
åtta bästa kockarna.
   År 2015 gick Veronica till kvartsfinal, 
2016 till semifinal och 2018 har hon 
ambitionen att inte bara gå till final utan 
även att vinna finalen och bli Årets Kock.
- Det är 30 år sedan en kvinna vann och jag 
menar att det nu är dags för en kvinna igen 
och varför inte jag?

    Veronicas väg till sina framgångar inom 
yrket har bjudit på mycken erfarenhet.
- Jag gick på restaurangprogrammet på 
gymnasiet i Värnamo mellan 2002 och 
2005. Vi fick en bra utbildning på Åkanten 
i Värnamo. Året efter arbetade jag på 
Toftaholms Herrgård och fick sedan ett 
provjobb i Göteborg som varade i två 
veckor. När jag skulle gå hem sista kvällen 
kom restaurangchefen och stoppade mig 
med en flaska champagne och ett erbjud-
ande om jobb. 
Veronica arbetade även under en period på 
restaurang Sjömagasinet i Göteborg under 
den kände kocken Leif Mannerström.
- Alla var vi lite rädda för Leif, berättar 
Veronica, men det var inte rädsla som 
gjorde att jag råkade skära av mig en bit av 
tummen så de fick operera tillbaks den 
delen jag skurit av.

Johanna Skofteröd är född och uppvuxen i 
Gnosjö. Hon är yngst bland fyra syskon 
och fyller i år 27 år. Trots att Johanna inte 
är äldre har hon hunnit arbeta ute i världen i 
flera år.
- Jag hade tidigt ett stort intresse för att resa 
och drömde om att någon gång få jobba 
som guide och reseledare, berättar 
Johanna. 
Vid ett tillfälle när jag var 10 år gammal 
var vi i Spanien och gjorde en dagsutflykt 
till Barcelona. Med på bussen fanns 
reseledaren Therese. Jag fick vid detta 
tillfälle sitta längst fram i bussen bredvid 
henne. När hon berättade och ledde 
utflykten kände jag så påtagligt att det här 
yrket vill jag prova på någon gång i mitt liv.
   På gymnasiets sista år skrev Johanna en 
bucket-list på saker hon ville göra i 
framtiden. Listan innehöll bl.a. att få bo i 
Frankrike, att guida i regnskogarna och 
vara reseledare i varmare länder. 
- Att jag skulle lyckas pricka av samtliga 
saker på listan kunde jag inte tro då.
    Efter gymnasiet 2009 jobbade Johanna 
ihop pengar och åkte sedan till Bad Gastein 
på en reseledarkurs. 
- Efter kursen fick jag jobb i en hotell-
restaurang på orten. Några månader senare 
erbjöds jag arbeta på STS alpresors barn-
klubb. Det innebar att jag fick träffa många 
kända artister som besökte Bad Gastein. 
Jag passade bl.a. Jennifer Brown och 
Shirley Clamps döttrar..

  I en bilaga till Göteborgs Posten kunde 
man i vintras läsa om en tjej från skogarna i 
Småland som tävlat i ”Årets Kock” och 
som nästa år tänkte vinna hela tävlingen 
därför att, som hon sa: ”Det är dags nu, det 
är i år 30 år sedan en kvinna vann 
tävlingen”. Tjejen heter Veronica Sven-
sson och kommer från Åsenhöga.
   För Veronica har aldrig yrkesvalet varit 
något svårt beslut. Det skulle möjligen 
vara att hon inte räknar matlagning som ett 
jobb utan mer som ”den bästa hobby man 
kan ha”.
- Som liten, tog mamma och morfar ofta 
med mig ut i naturen och vi plockade 
svamp och lingon, hallon, blåbär och 
nässlor som vi använde i matlagning och 
bakning, berättar Veronica. 
  Som 15-åring fick Veronica sommarjobb 
på Hestraviken hos Lasse Hellström. Det 
vanliga var att hon cyklade själv dit på 
morgnarna vid 5-tiden. 
- Jag lärde mig mycket på Hestraviken 
under Malin Hellströms fina ledarskap.
    Veronica avslöjar att hon alltid haft 
väldigt mycket energi. Hon sommar-
jobbade redan som 12-åring med trädgårds 
arbete och sålde samtidigt Göteborgs- 
Posten på morgnarna. 
Hon har spelat både fotboll och handboll i 
Gnosjö, men hennes bästa lagsport är 
innebandy. Hon började spela i Gnosjö, 
fortsatte i Skillingaryd och har spelat 
innebandy i div. 1 både i Huskvarna och 
Göteborg.
- Jag är en tävlingsmänniska och det tror 
jag gynnat mig som kock, speciellt när det 
kommer till tävlingar, som ”Årets Kock”. 

Veronica 
S�nsson
souschef på Swedish Taste
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Järnvägsgatan 14 Gnosjö Tel 0370-33 11 37

ÖPPETTIDER:
Mån-, tis-, ons-, fre  
Torsdag
Lunchstängt                   
        
                    

kl 9.00-16.00
kl 9.00-18.00

kl 12.00-12.30

¦
NYA NYFIKET

Välkommen till

Tfn 0370-910 80   www.trädgardhandel.se 
Strömgatan, Gnosjö    Öppettider : Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-13.00

UTFÖRSÄLJNING 

Vi tömmer vårt lager inför flytt 
till större lokaler i Gnosjö!

AV ALLA GRÄSKLIPPARE M.M.

PASSA PÅ! 
PASSA PÅ! 
PASSA PÅ! 

Fritz Hansens 
klassiska sjuan-stol 
finns i ett antal 
olika kampanj-
varianter.

Helklädd i 
svart läder Vitlack

Framsidesklädd
i brunt läder

6 995:- 3 995:- 6 495:-

Veronicas grilltips.

* Viktigt när man grillar är att använda både 
hårt kol och vanligt kol, då håller värmen 
längre. 
* Det är alltid trevligt att avsluta grillningen 
med att slänga in ett vedträd. Då får man en 
rökig ton på köttet/fisken eller grönsakerna.
* Man kan grilla i princip allt, gäller bara att 
ha fantasi. 
Lite exempel:
- Grilla avokado: Gör sedan en kall gauco-
mole utav den med lime, koriander och chili.
- Grilla fisk: Lägg en hel abborre i folie till-
sammans med citronklyftor, dill och smör. 
- Grilla ryggbiff: Det är hur gott som helst att 
slänga in ryggbiffen direkt på glöden, dock 
får du inte ha tänt grillen med tändvätska.

Roliga grönsaker att grilla:
- Broccoli:  Blancha i bikarbonat innan så 
behåller du den gröna färgen.
-  Isbergssallad.
-  Vattenmelon: Gott att blanda med fetaost.
-  Rödbetor: Lägg dem i folie och kasta in i 
   glöden.
-  Rotselleri: samma ssom rödbetor.
-  Sparris: Linda in i bacon.
-  Vårlök och citron.

Efter några år i Göteborg reste Veronica först 
till Frankrike för att arbeta ett halvår på en 
restaurang i alperna och sedan till Geilo i Norge 
där hon arbetade på brasseriet Dr. Holms.
- I Frankrike lärde jag mig att det kan vara 
mycket tuffa tag i kockbranschen. Ännu 
hårdare var det när jag några år senare fick jobb 
på Operahuset i Sidney, Australien. 
Vi var femton kockar och där hände det att 
kökschefen delade ut örfilar och kastade 
tallrikar om det inte blev som han ville. Jag 
jobbade där nästan ett halvår innan jag reste 
vidare till Melbourne och blev stationschef på 
förrätter. Här gällde det att ge allt man hade. 
Vissa nätter sov jag i omklädningsrummet. Det 
var dåligt betalt men kunskap räknas högre än 
pengar i denna branschen. Vår restaurangchef 
här var det yngste som fått tre stjärnor i 
Michelinguiden. 
  Efter Australien fortsatte Veronica till 
Thailand, Kambodja och Indonesien.
- Ibland reste jag själv och ibland slog jag följe 
med några andra. Det hände mycket under 
denna resa. Jag blev rånad och bestulen och vid 
ett tillfälle räddad från att drunkna av en 
badvakt.
    År 2012 kom Veronica hem till Sverige igen 
och fick jobb på Operakällaren i Stockholm.
- Skillnaden i arbetsklimat när jag kom hem till 
Sverige var stor. Här hemma var det ingen som 
slogs men däremot fanns en annan mer 
mobbaktig mentalitet.
Det blev ett år i Stockholm och sedan åter 
Göteborg och denna gång som Souschef på 
restaurang ”Somm”.

  I augusti 2016 fick Veronica sitt nuvarande 
jobb som Suoschef under restaurangchefen 
på ”Swedish Taste”.
- Jag trivs väldigt bra här, berättar Veronica, 
arbetet är väldigt brett. Jag är med och skriver 
menyer, ibland är jag ute och serverar. Det 
händer att lagar jag mat i hem vid någon fest 
eller ordnar catering.
  Veronicas framtidsplaner är bl.a. att få hjälpa 
sjuka och överviktiga barn att äta rätt. Hon 
skulle kunna tänka sig att bli restauranglärare 
och naturligtvis även gärna restaurangchef.
  - Från hembygden har jag lärt mig att det 
lönar sig att jobba hårt och ha hög arbets-
moral. Det är väl det som kännetecknar 
Gnosjöandan och den finns inte alltid i stan.

Veronicas grilltipsVeronicas grilltipsVeronicas grilltips

En god kall röra á la Veronica:

Stark Tomat-chimichurri
för 6-8 personer

- 6 fasta tomater
- 6 klyftor vitlök
- 2 dl koriander
- 1 röd chili-het
- 1 röd paprika + ½ grön paprika
- 2 dl bladpersilja
- 2 schalottenlök-banan
- 2-3 krm svartpeppar
- 6-8 msk sherryvinäger
- 3 dl olivolja
- svartpeppar och salt efter smak

* Dela tomaterna och kärna ur dem och skär 
   tomatköttet i små tärningar.
* Finhacka vitlök, schalottenlök, paprika, chili 
   persilja och koriander
* Blanda allt och tillsätt salt och svartpeppar. Artikel: 

Thomas S�nningsson
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VATTENHJULENS DAGVATTENHJULENS DAGVATTENHJULENS DAGVATTENHJULENS DAG
20 augusti i Töllstorp20 augusti i Töllstorp20 augusti i Töllstorp

De personer på bilderna som är inringade
har vunnit en TRISS-lott som kan hämtas
ut personligen på UR & GULD i Gnosjö.
GRATTIS!
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SMEDJEGATAN GNOSJÖ Tel 0370-998 49

Öppettider: 
Torsdagar 14.00-18.00 
Lördagar 10.00-14.00 

samt sista sönd. 
i månaden 13.00-16.00

 
1600 kvm säljyta 

i 3 våningar

Undantag storhelger och helgaftnar

HJÄLP OSS HJÄLPA!   RING 0370-998 49

SKÄNK PENGAR TILL VÅRT ARBETE!

BESÖKSMÅL!BESÖKSMÅL!

PG 90 06 05 - 7 SWISH 1239006057

Välkomna att fynda!Välkomna att fynda!Välkomna att fynda!

www.gnosjohjalper.se

Frågor om Gnosjö Hjälper?
Ring Ordf. Boo Clenow 070-592 02 31

VÅRT ARBETE DRIVS HELT IDEELLT !

 
Skänk till vår

secondhandbutik

OOOTROLIG 

MÄNGD VAROR -
nu mer än någonsin!

Måndag - fredag 8.00 - 19.00

Lördag 9.30 - 16.00

Söndag och helgdagar 
stängt för inlämning

Inlämningstider:

Tack för ditt bidrag!

Vi som samarbetar:
LIONS, ROTARY , IF METALL ÖSTBO, 

SV. KYRKAN i GNOSJÖ , MISSIONSKYRKAN 
OCH ÖSTHJÄLPEN.

facebook.com/gnosjohjalper

HAR DU TID ÖVER ?
VI BEHÖVER MER FOLK!
Vill du engagera dig
i hjälparbete?
Vi behöver dig som vill hjälpa till praktiskt 
i butiken och på Gul och Blå. 

Det finns många arbetsuppgifter t.e.x:

Sortera inlämnade varor
Fylla på i butiken
Ingå i säljlag
Hämta och köra ut varor
Sortera och packa kläder
Packa varor till hjälpsändningar
mm mm

Alla insatser, små som stora 
är varmt välkomna!

Intresserad? Hör av dig till någon du
känner hos oss eller ring 
Boo Clenow 070-592 02 31  
Matts Leander 070-639 81 11 

Landshövdingen Håkan Sörman
på besök på Gnosjö Hjälper.
Besöket var anordnat av Gnosjö Rotary som bl a ville visa upp 
Gnosjö Hjälpers arbete. Håkan Sörman besökte först Depån och 
därefter Secondhandbutiken. Han var imponerad av allt ideellt arbete
och blev överraskad av hur stort och omfattande Gnosjö Hjälper är.
Vi blev mycket glada för besöket. Det är alltid roligt och stimulerande 
att få vissa upp vårt hjälparbete.

På bilden i Secondhandbutiken ses Håkan Sörman och Rotarys 
Inge Johansson tillsammans med några av Gnosjö Hjälpers medarbetare.

Bild: Värnamo Nyheter foto: Hanna Eklöf
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HANTVERK och SERVICE i GNOSJÖHANTVERK och SERVICE i GNOSJÖHANTVERK och SERVICE i GNOSJÖ
Vi hjälper dig med dina projektVi hjälper dig med dina projektVi hjälper dig med dina projekt

Utför alla typer av arbeten inom plattsättning, puts och murning

076 - 170 82 51 Johan Lord

info@johanskakeldesign.se       www.johanskakeldesign.se

Gölgatan 1, Gnosjö - info@gnosjovvs.se

Växel: 0370-51 58 90 
Peter: 0722-10 48 80 Bobo: 0722-10 41 28
Jocke: 0722-25 74 57

Frejgatan, Gnosjö  Tel 0370-990 30

Vi utför: Elservice  
El-, Data- och 
Larminstallationer
Installation av 
solcellsanläggningar
 

info@elektroarmatur.se      www.elektroarmatur.se

TEL: 0370-981 90 GNOSJÖ

MARKARBETEN
VÄSTERGATAN

unnarssonsunnarssonsGunnarssonsGG

SUDOKU

8

2

9

1
3

Svår
7

93

9

9

1 7
1

Öppet: Måndag-fredag 8-17 (lunch 12-13) 
 Andreas, Per
  Välkomna!

Nydens Dack
Nordbäck, Gnosjö tel 0370-983 40

Nydéns Däck
Din Däckservice i Gnosjö!

Vi säljer även MC-däck! 

9

8 5
3

7

Obs!  Kolla dina däck före semestern! 

Semesterstängt v28 t.o.m. v32 

VI UTFÖR ALLT INOM MÅLERI !

0370-915 95   070- 367 38 33

Vi säljer och
målar med 
färger från... Demidekk

Industrigatan 5, Gnosjö VÄLKOMNA TILL OSS! Jesper

Vi har stängt vår butik!

Gnosjös äldsta målerifirma

Men vi fortsätter att 
sälja färg och tapeter!

Ring och beställ!

8
3

2

8

4

9

8
4
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Trädgårdsanläggning 
Beskärning
Plantering

Bength Elmersson

Marksten och Murar
Gräsmattor

Ring 
073 - 521 00 77
så hjälper 
vi Dig!

Vi förverkligar dina ideér 
- stora som små... !

LARMBEVAKNING

Tel. 0371-185 55

Bokslut
Deklarationer

Bokföring
Redovisning

Kungsgatan 4  Gnosjö  tel 982 10  fax 982 40

GNOSJÖ REDOVISNING AB
Lennart & Carin 

Försäkrings-
rådgivning

Trygg service, tryggare bilresa!

För hem & företag 
Gnosjö Städ

Läs mer på  www.gnosjostad.se 
070-389 92 23 

Gnosjö Värnamo 
Sotning & 
Ventilationsrensning AB

Morgan Nilsson

Besiktning av:
Eldstad och skorsten
Ventilation (ovk)
Fastigheter (överlåtelse)

Energi-
deklaration

Gör även:

Tråddragargatan 22 335 32 Gnosjö, tel 923 47 Vattengatan 6, 331 Värnamo, tel 0370-126 36

morgan@gvsv.se

Tel: 010-448 11 70

Anderstorpsvägen 4, Gnosjö
Tel: 0370-33 39 50

Allt från enkla visitkort
till stora banderoller...

www.hylitryck.se
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GNOSJÖ TANDVÅRD
Allmäntandvård & Implantat

Visste du att vi
även utför

behandlingar
av ålders-
rynkor?

Behandlingen 
utförs av tandläkare
med mer än 7 års 

erfarenhet.

BOTOX-

Konsultation 0:-

Botoxbehandling
1350:-/område

Undersökning
fr 550:-*

Hygienist-
behandling

fr 650:-

* Pris på undersökning gäller nya patienter och utförs av tandhygienist.
4 röntgenbilder och lättare tandstensborttagning ingår. 

Järnvägsg. 8, Gnosjö      0370-916 79    info@gnosjotandvård.se    www.gnosjotandvård.se

Varmt Välkommen

Klockaregårdsvägen 5, Kulltorp (f.d Haga Metall)

Din Helhetsbehandling
Blandar olika behandlingsmetoder såsom:
-Djupgående Massage
-Laser
-Ackermann-metoden*

 Ring: 070-598 37 66

Läs mer: www.helamigmassage.se

För ett långsiktigt och hållbart resultat!

Bokning: timebooking.me/madelene 
  

*en teknik i strukturell osteopati och mjuk kiropraktik

Regeringsg. 5  Gnosjö
mån-fre 9-18 Tel. 0370-917 90

Tidsbeställning och Drop In

Välkomna 
       till oss...

Agneta Maj-LenLotta

      

Lediga lägenheter 
2017

   

DIN HYRESVÄRD I GNOSJÖ KOMMUN
Storgatan 4, Box 104, 335 23 GNOSJÖ  Telefon 0370-33 24 00  Telefax 0370-995 03

Hemsida: www.jarnbararen.se  E-post: info@jarnbararen.se

Lokaler
Köpmansgatan 18, Hillerstorp. Kontakta Gunnar Lindow.

Yta m
 104

Antal rum
4 rum o kök

2Gnosjö
Storgatan 9B

Hyra(varm)
 12 138kr

Ledig
omgående

Boka tid på
070-215 94 13

Susanns Fotvård i Gnosjö, 
Rosendalsgatan 10, Rosendal
Boka på 070-215 94 13 
eller info@susannsfotvard.se

Gnosjö

augusti

Gäller 
t.o.m. 31/8

nordbacks.xlbygg.se
Smålandsstenar

Tfn: 0370-33 23 00, info@nordbacks.se Tfn: 0371- 330 10, info@nordbacks.se

xlbygg.se/smalandsstenar

Öppet: Måndag-Fredag kl 06.30-18.00 
 

box. Lämplig för dig som arbetar i dammiga miljöer som exempevis 
betong och stendamm, sanering av vattenskador, risk för mögel, 
dammiga städarbeten m.fl. 

349:-
Halvmask

basic

Rek. ca pris 459:-

Trygg och säker arbetsmiljö. Allt packat i en praktisk förvarings-

sundströms

Uteväxter, Krukväxter, Planteringar,

Snittblommor, Binderier, Höstfägring,

Krukor, Prydnadssaker, m.m

Vi erbjuder:

Öppettider:

www.brannehyltetradgard.se

(söndagsstängt i juli, aug, jan och feb)

09-18
10-14

mån-fre
lör-sön 

Välkomna!
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Biblioteket
Boktips från Skaffa dig ett MERÖPPETKORT för 

utökad tillgänglighet. Välkommen in 

till oss så berättar vi mer.

Välkomna 
till biblioteken!

- Vi har något 
för alla åldrar

Med ett Meröppetkort så kan du komma in på 
Gnosjö bibliotek varje dag mellan 07.00-22.00.

Öppettider på biblioteken med personal
finner du på Kommunens hemsida.

VÄLKOMNA in och hämta mer inspiration från våra bokhyllor.

Rätt svar Pussel juni:
Vinnare Pussel juni: Grattis!1. Optiker Mårtensson

2. Trädgård och Handel
3. Evelyn
4. Gnosjö Brukshundsklubb
5. Gnosjö Tandvård
6. Almas café

1. Lasse Gunnarsson, Gnosjö
2. Tommy Strand, Gnosjö
3. Ann Marie Johansson, Gnosjö
4. Ann-Marie Gustavsson, Bredaryd
5. Eva Norberg, Åsenhöga

Välkomna till våra bibliotek i kommunen efter sommaruppehållet och hoppas att ni alla 
haft en skön ledighet. Nu har vi laddat med många nya böcker för att väcka läslusten, 
och vi har också ett stort utbud av tidskrifter och dagstidningar. Håll utkik på anslags-
tavlorna vad som händer i veckan eller på hemsidan där också alla öppningstider står. 

Pussel-
bit 5

Företag/annonsör

...................................

Pussel-
bit 2

Företag/annonsör

...................................

ANNONSPUSSELANNONSPUSSELANNONSPUSSEL
De fem först öppnade rätta lösningarna vinner presentkort och trisslotter. 

1:a Presentkort á 100:-, 2:a - 5:e Trisslotter 

LETA RÄTT PÅ VILKET FÖRETAG/ANNONSÖR 
ANNONSPUSSELBITARNA KOMMIT IFRÅN!

Pussel-
bit 4

Pussel-
bit 1

Pussel-
bit 6

Företag/annonsör

...................................

Företag/annonsör

...................................

Lösningen sändes till: Gnosjöandans Näringsliv c/o Ur & Guld Box 181, 335 24 Gnosjö 
eller lämnas till Ur & Guld. OBS! Senast 9 sept.

Pussel-
bit 3

Företag/annonsör

...................................

Företag/annonsör

..................................

Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer.

Adress

Namn

In
sä

n
t 
a
v:

Postnr Ort

Gnosjö kommun kultur 
arrangerar i september: 
Höstens tema: hembygd.

Välkomna!  
Språkcafé i samarbete med 
Olika vänner 7/9 och 21/9 kl. 18, 
tidningsrummet på biblioteket

Missa inte!

14/8-
15/8

1/9

2/9

3/9

5/9

7/9

8/9

13/9

14/9

15/9

18/9-
20/10

18/9-
20/10

21/9

Utställning Sven Magnusson. Foton från Gnosjö, 
Nissafors och Åsenhöga 1984-1998. Gnosjö bibliotek.

Art after work med Sven Magnusson kl. 15-17, 
Gnosjö bibliotek

Marieholmsdagen. Lina och Johannes Häger musik-
underhåller kl. 14. Tipspromenad, hantverkare, lotterier, 
fika mm. Kl. 10-16, Marieholm.

Samhällsvandring i Åsenhöga kl. 15, samling vid 
hembygdsparken. Medarr: Åsenhöga hembygdsförening

Samhällsvandring i Hillerstorp. Kävsjö hembygdsförening 
guidar bland Hillerstorps bebyggelse. Kl. 18. Samling vid 
Hamnen. Medarr: Kävsjö hembygdsförening.

Guidning på Nissafors bruk med Källeryds hembygds-
förening. Kl. 18. Samling vid parkeringen. 
Medarr: Källeryds hembygdsförening. 

Sagoläsning, brandman. Någon från räddningstjänsten 
läser och berättar. Kl. 10.15. Gnosjö bibliotek. Medarr: ABF.

Bokcafé. Vår nya bibliotekarie Dan Heiver tipsar om 
böcker. Fika. Kl. 18. Gnosjö bibliotek.

Filmvisning: Medan vi lever kl. 19, Hammargården

Lunchkonsert - Du och jag och en 
cello. Jane Petersson och Marie 
Åberg musicerar. Beställ lunch-
baguette (50 kr) på kultur@gnosjo.se 
senast 12/9. Fri entré. Kl. 12.15. 
Månsidan, Gnosjö bibliotek.

Utställning Sven Magnusson. Foton från Hillerstorp och 
Kulltorp 1984-1998. Hillerstorps bibliotek.

Vernissage Mångkulturella konstgruppen. Om gammal och 
ny hembygd med olika konstformer. Kl. 16-19. 
Gnosjö bibliotek. Utställningen pågår 18/9-20/10.

"Hembygden" - Gnosjö sett utifrån. Fotojournalisten 
Magnus Sundberg från tidskriften Eyewitness besökte 
Gnosjö under hösten 2016 och ägnade ett helt nummer åt 
att dokumentera och reflektera kring sina intryck av vår 
kommun. Kl. 18. Månsidan, Gnosjö bibliotek. 
Medarr: Folkuniversitetet. 

 emb 

 1-å

SEPT

 FOLK!
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Cecilia

    STORGATAN 11 GNOSJÖ         TEL 0370-91032

Välkomna!

Öppettider:
Måndag - Fredag
Lördag

kl 9.30-18
kl 9.30-13 

Vi finns på facebook

AW 17

Lördag 9/9 stängt. 
Vi är på guldsmedsmässan.

Öppet: sommartid from 1/5

Måndag-torsdag 
Fredag    
Lördag    
Söndag   

11.00-21.30
11.00-22.00
12.00-22.00
12.00-21.30

Lunch 75:-
Valfritt från menyn

(inkl 33 cl dricka, sallad, ananas, majs,

pepparoni, kebabsås, bröd, smör & kaffe)

Gäller måndag-fredag 11.00-14.00

Se vår meny  - 
arkenpizzeria.se

Välkommen till oss!

Ni ringer - vi bakar
Tel: 0370-911 01

Ät goda pizzor 
från...
Även glutenfria
och Mozzarella-
pizzor 

Järnvägsgatan 50, Gnosjö

Salladsbar - välj din egen sallad

5 ingredienser 75:-

Välkommen in till 
Butiqen Två Stolar

BLOMMOR      PRESENTER
INREDNING    MÖBLER  

0370-912 70Mån-fre 9.30-18, lör 9.30-13 

Boll-Kryss 14 cm kruka

Boll-kryss 19 cm kruka

med fina erbjudanden

Vi firar 1-årsjubileum 31 aug - 2 sept

Calla - vit och lila

Välkommen till oss och bli inspirerade!

69:-69:-69:-
200:- 200:- 200:- /2st/2st/2st

/st/st/st

99:- 99:- 99:- /st/st/st

Vi bjuder på 

dryck och tilltugg!

Vi har varit på Formex mässan och sett 

höstens trender och köpt in mycket nyheter 

av krukor och inredningsdetaljer.


