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på alla tallrikar & skålar
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Fredrik Olsson, ägare

Bernts Konditorier

Artikel: Thomas Svenningsson

I början av 2000 flyttade Fredrik Olsson från Mellbystrand till 
Gnosjö och började som bagare på Bernts Konditori i Gnosjö. 
Drygt sju år senare köpte han hela verksamheten av Jonas 
Ottosson med caféerna i Gnosjö och Anderstorp. I augusti 2010 
förvärvade han även Göstas café i Smålandsstenar.
     En stor tillbyggnad och renovering med maskininköp till 
bageri och konditori i Gnosjö invigdes 2013. Man disponerade 

2därefter 750 m  yta till produktion, kök och café vilket bl.a. 
innebar större kapacitet och rationellare drift.
     I april i år var det dags för nästa stora investering. Fredrik 
Olsson köpte Stigs och Bernards verksamheter i Värnamo och 
Jönköping med åtta olika enheter och ett stort rationellt bageri i 
Värnamo.
- Lillebror köper storebror, menar Fredrik Olsson. Bernards 
konditorier har funnits i 98 år , Stigs i 71 år och Göstas i 81 år 
medan Bernts ”bara” är 53 år. Strävan är och har hela tiden varit 
att bli bäst på det vi gör. Vi är nu den största privatägda 
konditorirörelsen i Sverige och har ambitionen att bli marknads-
ledande och utveckla verksamheten.
    Fredrik berättar också att han vill behålla hantverket och med 
det prioritera kvaliteten som något fortsatt mycket viktigt.
- Vi har idag mycket duktig personal som är a och o för verk-
samheten. 
Den nya koncernen kommer att ha ca. 80 heltidstjänster och en 
organisation som kräver t ex. ekonomi- och marknadsförings-
tjänster.  Man har idag avtal med såväl företag, kommuner som 
med landsting. Den totala omsättning ligger på  ca 75 miljoner 
per år. 
    - Vi kommer att värna om lyhördheten gentemot kunderna och 
deras önskemål, avslöjar Fredrik. En stor nyhet är att vi utökar 
sort imentet  i  Västbo högst  väsentl igt  med al la  de 
cateringalternativ som idag finns i Värnamo och Jönköping. Det 
innebär bl.a. sallader, bufféer, plankor, smörgåstårtor m.m.
     Fredrik spår att det nog i framtiden kommer att finnas 
obemannade butiker även för konditori- och cateringvaror. Han 
tror att det finns stor potential att utveckla såväl för branschen 
som helhet som för konditoriverksamheten i regionen. 
Att finnas både i större städer och i småorter främjar framför allt 
de små orterna på landsbygden genom att de får tillgång till större 
utbud. 
- Mångfalden är viktig, menar Fredrik. Att ha ett rikt utbud gör att 
man har lättare att konkurrera och behålla sin kundkrets.
 

Utbudet och mångfalden kommer att öka i samtliga caféer i den nya koncernen.

Stora och mycket moderna bakugnar med imponerade kapacitet finns i Värnamobageriet.
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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: 13/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 13/12.
Anmälan om annonsering senast 14 dagar före utgivningsdatum.

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 -BERNTS
KOMMUNAL INFORMATION
ETT GOTT SKRATT
TÄVLING: KORSORD
ARTIKEL: GRUNDVATTNET
ARTIKEL: SKIDÅKNING
ANNONSPUSSEL   

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

4SID  ..........
SID  7..........
SID  8..........
SID  9.......... 
SID 15......... 

Ur tidningens innehåll:

MÅNADENS BÄSTA

Förstasida: Interiör från Bernts

- Den där vasen du slog sönder 
var över tvåhundra år.
- Åh, tack och lov! Vilken tur 
att den inte är ny.

- Men snälla människa, varför 
satte ni i er en hel flaska 
diskmedel?
- Jamen se själv doktorn vad 
det står på förpackningen:
"Tar bort allt fett!”

- Så du kan tänka dig att spela 
med i vårt A-lag bara du får 
1000 kronor i veckan? Var har 
du spelat tidigare?
- Jag har aldrig spelat fotboll 
förr.
-Du har aldrig spelat fotboll 
förr! Och vill ha mer betalt än 
våra stjärnor!
- Ja, det måste ju vara svårare 
när man inte kan det.Nils 96 år var ute och 

promenerade i parken. Med sig 
hade han sin 76 årige son. När 
sonen blev trött och ville sätta 
sig ned och vila säger Nils:
- Va katten skulle jag ta med 
ungen för? 

- Jag undrar vem på firman som 
vann en miljon på Lotto!
- Det var nog Svensson på lagret.
- Varför tror du det?
- Jo, idag gick han upp och snöt 
sig i chefens gardin. 

- Vill du gifta dig med mig, 
Hilma?
- Jag vet inte...
- Du vet väl att jag har anställ-
ning på posten med pension 
och allt och dessutom en olycks-
fallsförsäkring på 500 000kr, 
så du kan gott känna dig trygg 
om det skulle hända mig något.
- Ja, men om det inte händer 
dig något då?

.- Är det ni som tillverkar 
Magnecyl?
- Ja, det stämmer.
-Då skulle jag vilja tala med 
den värkstillande direktören.

- Är du nöjd med din hund?
- Ja, varje morgon hämtar han
tidningen åt mej.
- Det gör väl många hundar.
- Ja, men jag prenumererar
inte på nån tidning.

- Folk skämtar om min vikt.
- Åh, upp med hakorna.

Finn fem fel!

Lärarinnan i småskolan hade

förklarat det där med orkaner

och tyfoner, bris och lätta 

vindar och ville kolla att ungarna

fattat det hela.

Alltså sade hon:’

- Igår tog jag bussen hit till skolan. 

Då dörren öppnades kände jag det 

som en lätt smekning över kinden. 

Vad tror ni att det kunde vara?

Lille Sven räckte upp näven och 

sade:
- Det var nog den nye chaffören. 

Mamma säger att han är svår på 

fruntimmer.

Ni måste ha ett mycket rent 
kök här på restaurangen, sade 
gästen till hovmästaren.
-Ja, det har vi verkligen. Men 
hur vet min herre det?
-Jo, för allt som man äter här 
smakar såpa...

- Vad sa hon när du friade?
- Att hon måste fråga sin 
man först.
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GÅ EN 
HUNDKURS
se vår hemsida:
sbkgnosjo.weebly.com I samarbete med Studiefrämjandet

Välkomna!

 
Gnosjö IF i samarbete med Gnosjö Kommun 
anordnar sommarlovsfotboll enligt följande: 
För dig i åk 3-5: Kl 10.00-12.00 måndag-torsdag v. 25 (19-22/6) 
                            
För dig i åk 6-7: Kl 13.00-15.00 måndag-torsdag v. 25 (19-22/6)
För dig i åk 1-2: Kl 13.00-15.00 måndag-fredag v. 26 (26-30/6)

SOMMARLOVSFOTBOLLSOMMARLOVSFOTBOLLSOMMARLOVSFOTBOLL

Anmälan sker till lovfotboll@gmail.com 
senast 1/6 2017. Vid anmälan uppge: 
-Namn
-Årskurs
-Målsmans namn och mobilnummer 
-Vilka dagar som du vill vara med.

Sommarlovsfotbollen är gratis men det är begränsat 
antal platser så anmälan bör ske snarast! 
Ev frågor besvaras av Mattias Spångberg 070-3522940 (efter 16.00)

Passar både dig som redan tränar fotboll och dig som vill prova på!

och måndag-fredag v. 26 (26-30/6)

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:

Gnosjö kommun kultur 
arrangerar: 

Måndag
29 maj

Fredag
2 juni

Torsdag
15 juni

12 juni-
11 augusti

Bokcirkel. Gnosjö bibliotek kl.17.00-18.00

After förskola/After skola Barnteater 
"Grodan blir glad" med Teater Pellerin. 
I Bäckadalsparken vid Konsum i Gnosjö. 
Ta med egen filt att sitta på. Kl. 15.30 och 17.00. 
Vid dåligt väder Månsidan i Gnosjö.  

Vernissage. Kulturklubben 9-13 år visar sin 
utställning. 
Gnosjö bibliotek kl. 17.30-19.00

Kulturklubben för 9-13-åringar som träffats 
varje torsdag under våren ställer ut sina alster. 
Gnosjö bibliotek

Välkomna!  

 Välkomna med era beställningar

Tel 070-319 23 03
www.gotarpscatering.se

Vi erbjuder Catering för 
Student och andra fester.

Götarpstårtan eller
smörgåstårta som vi gör
efter era egna önskemål.

Inför vårens och försommarens fester

Se vårt utbud på vår hemsida eller
ring och gör en förfrågan.

Våra goda 
smörgåstårtor:

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

Mors dag är en högtid då barn firar sina mödrar, men är även en kommersiell högtid 
som i Sverige inträffar den sista söndagen i maj. Dagen är officiell flaggdag i Finland. I 
Sverige är den inte allmän flaggdag, men flaggning är vanligt förekommande.

Dagen introducerades i Philadelphia 1905 av amerikanskan Anna Jarvis för att på 
årsdagen av sin egen mors, Ann Jarvis, bortgång hedra dennas minne. Den 10 maj 1908 
hölls därför en gudstjänst med fokus på fjärde budet och moderskärlek. Kyrkan pryddes 
av Jarvis själv och till alla besökare delades vita nejlikor ut, moderns favoritblomma.
Dagen spreds i resten av USA under de närmaste åren och blev 1914 officiell helgdag. 
Även till Europa kom seden, först till Storbritannien och sedan till Skandinavien. I 
Storbritannien har det funnits en äldre, folklig motsvarighet, där midfastosöndagen 
betecknades som "Mothering Sunday". Detta inkluderade redan 1607 en tradition att 
bortaboende barn på den här dagen skulle få besöka föräldrahemmet ("go a-
mothering").
I Sverige firades Mors dag första gången 1919 på initiativ av Cecilia Bååth-Holmberg. Det 
var dock först många decennier senare som dagen uppmärksammades i någon större 
omfattning. Personer födda på tidigt nittonhundratal och deras barn firade inte dagen på 
samma sätt som idag. 

Historik

Källa: Wikipedia

Mors Dag 28 maj
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Vårt samarbete med 
        gör det möjligt
Är du rätt försäkrad? Samla alla dina försäkringar hos oss.

Kom in så berättar vi mer.
nordea.se
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Välkommen till banken - som alltid är öppen

Vi kan hjälpa dig med alla typer av 
bankärenden.

   Välkommen på det sätt som 
   passar dig.

Vi finns på plats dygnet runt

.

.

.

i Gnosjö och Hillerstorp

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

Välkommen 
till oss!

Välkomna 
in till oss!

Öppettider:
Måndag-fredag 10.00-18.00

Lördagar stängt.

Bricka

369:-
o.p. 495:-

Erbjudande
inför sommarens 
fester!

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!

Alltid däck till bra pris!
Däckförvaring åt kunder!

Vi säljer biltillbehör: 
spolarvätska, torkarblad, 

motorolja mm
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Järnbärar-
dagen 17 juni

Boka in!

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! 

Service   Bilreparationer   Rep. av AC-anläggningar   Byte av fönsterrutor 
Däck   Fälgar   Däckhotell   Försäljning av biltillbehör

Västergatan 13   Tel 0370-926 62

Välkommen till oss!

Trygg service, 
tryggare 
bilresa!

KORSORD
FYR-

KANTER

HAR VÄL 
BRÅKSTA-

KARNA
ASKSAFT

VÄRM-
LAND 
FÖRR

LUDDIG
INGET 

VIDARE 
VATTEN

TV-
UPPDRAG

UTSLAGS-
TID

SLUMPAR 
UT

HAR DOM
KAN KUL-

LERBYTTA 
VARA

SPRIDA 
RYKTEN

ÄND-
HÅLLPLATS

SLÅS 

 

DET I

FÖR 
VINTER-
TRÖTT

OSYNLIG 
VÄXTDEL

ORNE

DEN GÅR 
LÄNGS 
VÄGEN

SNIDAS 
PÅ 

SLÖJD-
LEKTION

TILL PÅ 
KÖPET

VÄST-
GRANNE

KLEN
HERR-

GÅRDEN
FALSK I 

MUSIKEN
JAPANSK  

NOBELPRIS-
TAGARE

DOFT

KLÄM-
TADE FÖR 
JORDAN

HA PÅ 
KÄNN

FLÖT MED 
PAR

PRONO-
MEN

BAKAS I 
TANDOOR

EISEN-
HOWER 
PRIVAT

BLANDAS 
TILL 

GRÖNT

RÄCKA GEORGIA

MÅNGUB-
BE OCH 
CYKLIST

GIVMILD 
POPTRIO

FLÄR-
PARNA

KOBBEN

GICK 
ETTAN UR 
STRIDEN

BRY-
NOLFS-

SON
KÖKS-

DOS

ÄR FARLIG 
SOM SVAG

MISSVÄXT

ANAR-
KISTISK

SVANTE 
DREJENSTAM
MEDIAKRYSS

Tävla och vinn! De fem först öppnade rätta 
lösningarna vinner Trisslotter

Lösningen sändes till: 

Rätt lösning samt vinnare presenteras i nästa nummer av Gnosjöandan.

Gnosjöandans Näringsliv c/o  Ur & Guld Box 181,  335 24 Gnosjö, 
eller lämnas till Ur & Guld. OBS! Senast 1 juni.
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Michael Bucht, va- och renhållningschef, 
Gnosjö kommun

FAKTA
SÅ KAN DU SPARA VATTEN: 

- Fem minuter kortare dusch motsvarar en

  vattenbesparing med ca. 70 liter.

- Stänger du kranen under tiden du borstar

  tänderna sparar du ca. 35 liter vatten.

- Duscha istället för att bada i badkar. Ett

  badkar rymmer ca. 200 liter. 

- Diska inte under rinnande vatten.

- Kör bara disk- och tvättmaskinerna när de

  är fulla.

- Tvätta bilen i automattvätt.

- Ha en kanna vatten i kylen istället för att  

  spola för att få det kallt. 

- Samla regnvatten för att vattna trädgården.

Artikel: Thomas Svenningsson

Hur länge räcker vårt grundvatten?

Ett aktuellt ämne i media de senaste måna-
derna har varit de låga grundvattennivåerna i 
landet. Kommuner som Halmstad och 
Laholm har infört bevattningsförbud från 11 
april. Man får inte heller fylla pooler och 
badtunnor eller använda högtryckstvätt m.m.
    På Gnosjö kommuns hemsida kan man läsa 
att ”på grund av fortsatt låga grundvatten-
nivåer vill Gnosjö kommun uppmärksamma 
kommuninvånarna och övriga förbrukare att 
vattenrestriktionerna fortsatt gäller för an-
vändandet av kommunalt vatten”.
    För att få veta lite mer om läget tog Gnosjö-
andan kontakt med Tekniska kontoret i 
Gnosjö och mötte Va- och renhållningschef 
Michael Bucht. 
Michael Bucht berättar att grundvatten-
nivåerna vid kommunens vattentäkter ligger 
ca. 1 meter under normalnivån.
- Vi har inte haft så låga nivåer sedan 1996 
och 1976, berättar Michael. Enligt SGU 
(Sveriges Geologiska Undersökning) ligger 
vi i ett område mellan ”under normala-” och 
”mycket under det normala grundvatten-
nivåer” i april 2017.
    Vattenrestriktioner indelas i tre nivåer. Den 
första nivån är den Gnosjö nu infört och 
benämns ”Vattenbegränsning”.

- Denna nivå innebär en vädjan och informa-
tion till kommuninvånarna att vara spar-
samma med det kommunala vattnet men ger 
inga sanktioner.
Den andra nivån är ”Förbud”, vilket ex. 
Halmstad kommun infört.
- Här har man förbudsdirektiv gällande vad 
som inte är tillåtet för användning av kom-
munalt vatten. Efter påpekan och misskötsel 
kan vattnet stängas av som sanktion.
Den tredje nivån är ”Totalt vattenförbud” 
vilket även utökar restriktionerna till att gälla 
hur man får använda vattnet från sjöar och 
mindre vattendrag.

Michael Bucht menar att vi tjänar alla på att 
spara på vårt rena fina vatten. 
- Det är viktigt att vi får upp grundvatten-
nivåerna. Förutsättningarna är tyvärr sämre 
under våren när växtligheten behöver mycket 
av vattnet. 
1996 tog det ca tre år innan man kom upp till 
normalnivån. 
- Man vill ju inte att det ska regna hela 
sommaren, men man kan önska att det regnar 
ett stilla regn på natten utan störtskurar och att 
det sedan är fint på dagen. 
I slutet av juni månad bestäms om ytterligare 
åtgärder ska vidtas, men vi hoppas att alla kan 
hjälpas åt att spara så vi slipper förbud.
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- Före, under och efter loppet sa vi att, detta 
gör vi aldrig om, berättar Daniel Petersson. 
Men nu fyra veckor efter känns det som om vi 
nog kan tänka oss att göra om det. Hela 
arrangemanget var trevligt med ett fantastiskt 
bemötande, otroligt bra service med positiva 
människor. 
Det var Sara Karlsson, Isak Nilsson, Daniel 
Petersson, Johan Petersson, Jonas Sigvard-
son och Erik Sveningsson som kl. 06.00 på 
påskafton den 15 april startade världens 
längsta skidlopp över 22 mil. Minus 10 
grader, blåst och 5 cm nysnö, men solen sken.
- Efter tre mil brast Erik ut i sången ”Oh 
Happy Day”, avslöjar Daniel, men det var 
bara en gång, sen sjöng vi inget mer.
Isak och Sara som åkte snabbare försvann 
snart från de övriga fyra.
- Vi fyra höll ihop och hjälptes åt att dra, säger 
Jonas. Andra skidåkare kallade oss för 
Gnosjötåget. Bitvis åkte vi på Luleälvens sjö-
system där man kunde se flera mil framåt. Där 
kändes det som man stod stilla. På andra delar 
var det brant och ibland saknades det spår.
- Ingen gnällde, alla var glada och man 
väntade tålmodigt vid kontrollerna som låg 
ungefär var 15 km. Den mentala tröttheten var 
svårast. Man fick visserligen blåsor i händ-
erna och en stelhet som gjorde att man inte 
kunde böja sig ner och knäppa skidorna själv.
  Upplevelsen av loppet tycker sextetten 
sammanfattas bra i Jonas Coltings blogg. 
Colting är triathlet med flera VM-medaljer 
som meriter.         /Utdrag ur Coltings blogg:

”Groteskt långt,

 men kul”

Sara Karlsson kom i mål strax före triathleten Jonas 
Colting på tiden 17 tim 34 min.

Från vänster: Isak Nilsson, Sara Karlsson, Erik Svening-
sson och Daniel Petersson. 
På bilden saknas Johan Petersson.

När mörkret föll fick pannlamporna lysa vägen 

I januarinumret av Gnosjöandan skrev vi om ett gäng från 
Gnosjö som förberedde sig för att åka världens längsta 
skidlopp ”Nordenskiöldsloppet”.
Lördagen den 15:e april 2017 startade de sex skidåkarna 
kl. 06.00. Alla tog sig de 22 milen till mål på snabbare tid 
än segraren Pava Lasse gjorde 1884 då loppet arran-
gerades första gången. Det innebar att 
alla erövrade Nordenskiöldsmedaljen.

FAKTA
NORDENSKIÖLDSLOPPET: 

- världens längsta skidlopp 220 km

- loppet går norr om polcirkeln i trakterna 

  kring Jokkmokk

- loppet genomfördes första gången 1884 

- segraren 1884 hade tiden 21 tim. 20 min

  och hette Pava Lasse.

- 2017 var första gången i modern tid som 

  hela loppet (220km) genomfördes, 

  segrade gjorde Andreas Nygaard på 

  11 tim. 48 min.

* extremt tuff bana, mycket svårare än de flesta 
hade gissat! 1600 höjdmeter.
* mycket av sträckningen går på tillfälligt 
spårad bana så "spåren" var helt obefintliga på 
delar av banan. Tänk skicross. 
* jag körde omkull fler gånger än under alla 
hundratals skidmil tidigare under träning.
* många timmar sol och vidunderliga vyer!
* makalösa vätskestationer, service och support 
längs vägen!

* när man är trött och kör i tilltagande mörker 
på sjö så känns det som man drömmer.
* när man är helt ensam i kolsvart norrländsk 
skog och endast har pannlampa att följa så är 
det lätt att tänka på vildsinta flockar av björnar, 
järvar, uttrar och myskoxar som anfaller och 
hugger mot strupen.
* jag åt fler ostmackor och drack mer blåbärs-
soppa än under hela 2000-talet tillsammans.
* att ta sig i mål betyder allt. Att komma fram 
och bli klar. Det här var inte en tävling utan en 
expedition!
* En spektakulär upplevelse! Det var hardcore ”Gnosjö-tåget” blev ett begrepp under loppet.

Artikel: Thomas Svenningsson

Gnosjöandan framför sina gratulationer till 

de sex tappra skidåkarna Sara, Isak, Daniel, 

Johan, Jonas och Erik för en stor prestation 

där de även satt Gnosjö på kartan.

                   Stort GRATTIS!



Sid 10 GNOSJÖANDAN

KVITTOJAKTEN
Vinnare

Gnosjöandans Näringsliv gratulerar.

Spara
800:-

1495:-Nu

DEMERX
Soluppvärmd 
utedusch
sunny 18

ord pris 2295:-

Fräscha upp din dusch!
Norenco glasförnyare

Paketpris:

295:-
ord.pris 345:-

Rengöring 
och försegling

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    

Gnosjö

maj

Gäller 
t.o.m. 31/5

nordbacks.xlbygg.se

780:-

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, 
 

(Smålandsstenar Lördag 09.00-12.00)

TISDAG:
Britt-Marie Sjöblom
Helene Carlsson
Karin Andersson
Liselott Engström
Morgan Nilsson
Marianne Bervebrink
Pia Petersson
Ingela Hermansson
Ermioni Papageorgiou
Sten Nilenfors
Jörgen Bolin
Barbro Haugeröd
Angela Nydén Sandqvist
Ulla-Gerd Sandqvist
Runo Söderblom

ONSDAG:
Daniel V Laethem
Kerstin Johansson
Anna Karlsson
Anette Nydén
Kerstin Jensen
Louise Ottosson
Ulla Abrahamsson
Jeanette Hultegård
Britt-Marie Östling
Nabila Irfan
Ti Yen Vu
Marie Vinberg
Birgit Gustafsson

TORSDAG:
Anna Andersson
Margaretha Sigbladh
Kari Parman
Marie Källberg
Kerstin Karlsson
Bo Rydén
Christina Dybeck
Matilda L Karttunen
Maria Petersson
Freddie Samson
Solveig Ivarson
Britt-Louise Bolin
Evelina Eriksson
Lennart Kallin
Birgitta Johansson
Irma Järv

FREDAG:
Eva Davidsson
Patrik Philipsson
Reidar Freijd
Emma Rasmussen Larsson
Marianne Sällberg
Anita Ekström
Evelina Åstrand
Thommy Boberg
Josefine Gunnarsson
Susanne Simonsson
Gunilla Rudolfsson
Birgitta Sjöqvist

Philips S5110/06C

Rakapparat i ett paket där näshårstrimmer medföljer.
Serie 5000 passar dig som är ute efter en klassisk torrakning 
med maximal prestation. Utformad för gedigen prestanda. 
Rakapparaten har ett turboläge som ökar hastigheten med 
20% för att klara av kraftigare skäggstrån. Medföljer även 
hudvänlig precisionstrimmern för att få en välvårdad finish.

Electrolux UltraSilencer ZEN All Floor

899:-
o.p. 1.195:-

GNOSJÖ

Måndag - fredag
Lunchstängt

9.30 - 18.00
12.00 - 13.00

Dammsugare från Electrolux som är extremt tyst med endast 58 dB 
tack vare AeroPro Silent ZEN™ munstycket och Silent ZEN™. 

Handtaget är ergonomiskt utformat för att underlätta städningen. 
Effekt på 700W och 12 meters räckvidd. 

Remington CI606 Curl Revolution
Automatisk roterande locktång som skapar allt från perfekta lockar 
till vackra glansiga vågor utan minsta ansträngning. Du behöver 
inte tänka på att vrida och snurra för att få rätt vinkel då 
locktången stylar åt båda hållen. 

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

2.495:-

Sista namn varje dag vinner inte för hela sin handlade summa, 
utan får det som är kvar på de 5.000:- som delas ut per dag.

349:-
o.p. 499:-
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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/gnosjohjalperSöndagsöppet 28 maj
kl 13.00 - 16.00

Kristi Himmelsfärdsdag 25 maj - Stängt

KöpKöp
reselott!reselott!

  

Köp
reselott!

 

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
fr.o.m. 1 juni.

HAR DU TID ÖVER?
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 Reselotten fyller 10 år!Reselotten fyller 10 år!

  
Reselotten fyller 10 år!

 

RESELOTT 2017
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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

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!

Obs! Vi säljer även MC-däck! 

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

Industrigatan 5, Gnosjö

VI UTFÖR ALLT INOM MÅLERI !

VÄLKOMNA TILL OSS! Jesper
0370-915 95   070- 367 38 33

Butik för lagerförsäljning
Öppettider:

Måndag - torsdag 16.00 - 18.00

Vi säljer 
färger från...

Färg,

Tapeter &

tillbehö
r

Demidekk

Ny brytmaskin är installerad!

82

9

9
1

2

123

3

5
5

Medelsvår

7 3

9

2
3

99

4
4

1
71

4 9

9

1
3

8

1
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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... !

Anderstorpsvägen 4, Gnosjö
Tel: 0370-33 39 50

Allt från enkla visitkort
till stora banderoller...

www.hylitryck.se

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
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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

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

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

Tidsbeställning och Drop In

Välkomna 
       till oss...

Agneta Maj-LenLotta

Susanns Fotvård i Gnosjö, 
Rosendalsgatan 10, Rosendal
Boka på 070-215 94 13 
eller info@susannsfotvard.se Hos oss köper du presentkortet!

M
or

s 
D

ag

      

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
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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

ANNONSPUSSELANNONSPUSSELANNONSPUSSEL

Adress

Namn

In
sä

n
t 
a
v:

Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer.

Postnr Ort
Lösningen sändes till: Gnosjöandans Näringsliv,
c/o Ur & Guld Box 181, 335 24 Gnosjö 
eller lämnas till Ur & Guld. OBS! Senast 1 juni.

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.

Denna gång presenterar vi böcker som är anpassade till årstiden.

BISYSSLA är en bok 
hur man tar hand om 
bin, om biodlaråret 
samt livet i kuporna av 
Joachim Pettersson.

GRÖNA APOTEKET visar och 
lär oss hur man själv kan 
behandla sina åkommor med 
örter.  Här fanns i Gnosjö en 
mycket intressant örtvandring 
för ett par veckor sedan då 
inspirationen väcktes till liv.

PERENNER av Susanna 
Rosen presenterar våra 
mest älskade perenner och 
det spelar ingen roll om du 
bor i Skåne eller Lappland. 
En njutbar bok!

STYLA och DEKORERA med 
kransar, buketter och 
arrangemang. Här får man 
också tips hur man kan 
föreviga sina alster 
fotografiskt.

VÄLKOMNA in och hämta mer inspiration från våra bokhyllor.

LETA RÄTT PÅ VILKET FÖRETAG/ANNONSÖR 
ANNONSPUSSELBITARNA KOMMIT IFRÅN!

De fem först öppnade rätta lösningarna 
vinner presentkort och trisslotter. 

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

Pussel-
bit 2

Pussel-
bit 3

Företag/annonsör

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

Företag/annonsör

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

Företag/annonsör

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

Pussel-
bit 1

Pussel-
bit 5

Pussel-
bit 6

Företag/annonsör

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

Företag/annonsör

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

Företag/annonsör

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

Pussel-
bit 4

Pussel-
bit 8

Pussel-
bit 9

Företag/annonsör

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

Företag/annonsör

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

Företag/annonsör

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

Pussel-
bit 7

Rätt svar Pussel april: Vinnare Pussel april:

Grattis!

1 Värnamo Persiennfabrik
2 Bredaryd Möbler
3 Susannes fotvård
4 G Rent
5 Swedbank
6 Götarps Catering

1.     Anita Andersson Skillingaryd
2-5. Barbro Haugeröd Anderstorp
        Felicia Arvidsson Kulltorp
        Gudrun Karlsson Gnosjö
        Ingegerd Gustavsson Gnosjö

Svår SUDOKU

8

7

2

3

7

9

9

5

3
7

1

9

8

9
4

1

MedelsvårSUDOKU

83

3

7

9

5
4

5

5
2

2
7

1

9

8

4

9

5 4
1

5

9

2

1
4

7

93

3

9

9

8
5

5
3

7
9

3



Sid 16 GNOSJÖANDAN

Grythyttan

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

Platåvägen 1     335 32 GnosjöPlatåvägen 1     335 32 Gnosjö
Tel. 0370-33 31 00  Tel. 0370-33 31 00  

Platåvägen 1     335 32 Gnosjö
Tel. 0370-33 31 00  
www.vestboemb.se

Ågatan 2 A     334 32 AnderstorpÅgatan 2 A     334 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

Grilla med 

Mannerström

Välkommen in på vår hemsida för att 
se mer erbjudanden och priser

www.vestboemb.se
Alla Mannerströms produkter levereras i presentkartong

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

CATERING CATERING CATERING 
till fest, examen, brölloptill fest, examen, brölloptill fest, examen, bröllop

F
E

S
T

B
U

F
F

É

Bernards Konditori | www.bernards.se | konditori@bernards.se

SMÖRGÅSTÅRTA

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

Du hittar alla våra tårtor på vår hemsida www.berntskonditori.se

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

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

Välkomna till...
 

På vår goda festbuffé hittar du fläskfilé, varmrökt lax, minipajer, potatissallad, 

brieost, 3 sorters frukt och vårt egenbakta bröd; surdegsbröd och knäckebröd!

159:-/ pers

STUDENTTÅRTOR

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

VÅRT STUDENTTIPS!

STUDENTDRÖM
Sockerkaksbotten med vaniljkräm och jordgubbsmousse. 

Sockerkaksbotten med vaniljkräm och grädde. 
Går även få med en text på tårtan.  

STUDENTMÖSSA

Gluten, laktos eller 

andra allergier?  

Vi löser det!

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

Här nedan hittar du våra goda studenttårtor!

Bernts egna smörgåstårta
med handskalade räkor.

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 8.00-18.00, Sö 7.00-17.00)
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! 

Allergier?  

Vi löser det!

Beställ till festen.


