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Välkommen
till

”Rusken Runt dagarna 2022”
Intresseföreningen Rusken Runt bjuder in Dig,
Din familj, grannar, vänner, arbetskamrater,
bekanta, ... på en fullspäckad fest i dagarna två.
Hantverk, mat, natur, kultur, tävling, Ohsabanan
och massor med olika andra aktiviteter kommer
ge Dig en oförglömlig helg.

Ett tips från oss: Ta med en kylväska!
Alla deltagare skyltar med gula pilar där numret motsvarar
det nummer som finns på kartan och i broschyren

Följ den gula pilen

Runt Rusken!
För Dig som kommer längre ifrån,
så finns det möjlighet till övernattning
i stuga och /eller uppställning av
husvagn/husbil.
På många ställen finns det tillgång
till toalett.

OBS. Spara broschyren! OBS.
Vill Ni inte åka runt under själva RR dagarna?
Ring gärna till de Ni vill besöka och skapa en
egen RuskenRunt dag!
De ﬂesta av våra utställare välkomnar Er även utanför RR
Intresseföreningen vill tacka alla Er som gör dessa dagar möjliga att genomföra:
Medverkande, Sponsorer, Ohs Samhällsförening, Gällaryds Intresseförening,
Sävsjö kommun, privatpersoner och boende i området
Ansvarig utgivare är styrelsen för IRR, layout - ZätaBoden, tryck - Hyli tryck i Gnosjö. Trycks i 10 000 ex.
Foto: Mikael Zamecnik
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Följ den gula pilen
Runt Rusken!

Lyen – Rymmen – Lången med flera sjöars FVO
Fiske i tio sjöar
www.rymmenfiske.se

www.trendhouse.se
www.gotorusken.se

I samarbete med:
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Tävling

Tävling

Skicka in Ditt bästa foto från Din resa under
RuskenRunt dagarna till ” info@gotorusken.se”
Märk bilden med ”RR Tävling 2022"
En bild per deltagare.Styrelsen i RR, väljer vinnare.
Vinnarens bild publiceras på framsidan av nästa
års broschyr (10 000 ex). Sju priser till lottas ut,
där vinnarna erhåller ett presentkort på 100.att handla hos någon av Våra deltagare.
Styrelsens beslut är allena rådande och går ej att
överklaga!

Sevärdheter kring Rusken
7a.Haboarp

Stanna gärna en stund vid Missionshuset i Haboarp och fundera över hur det såg ut
där omkring i slutet på 1800 talet när huset byggdes

9.Bohult

Fundera över det enorma slitet med att rensa åkrarna från all sten och sedan bygga
”Bohulta stenmur”

10a.Lundsbo: Naturreservat med bokskog och torp med anor från 1700-talet
10b.Rusarebo äng: Naturreservat med bla. vackra vyer över Hindsen
14a.Årån: Åråns naturreservat mynnar ut i Furen med fina våtmarker, fågelskådning
14b.Getaryggarna: Naturreservat, våtmarker, fågelskådning, vacker väg...
16a.Högakull: Naturreservat med fantastiska vyer över Rymmen. ”Ättestupa”
28a.Gåeryd: Naturreservat med en fin badplats i närheten
30a.Singoallas grotta och Hultaklint: Mycket sevärt!
Lite utanför kartan, se:

h ps://naturkartan.se/sv/vaxjo/singoallas-gro a

och, det finns mycket annat intressant att se här omkring

www.gotorusken.se
Ansvarig utgivare är styrelsen för IRR, layout- Peter Zamecnik, tryck- Fyra Punkter i Värnamo. Trycks i 10 000 ex.
Foto: Mikael Zamecnik
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gits atelje sjövik

git svensson
lerdala, sjövik
331 93 värnamo
0370-65 21 26
070-527 78 91

konstkort

akvareller

Foto: Mikael Zamecnik
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1.Nydala

1a Nydala café & restaurang:

Restaurang och café med egenbakat. Öppet under Rusken
Runt helgen ”kl” 10.00-17.00. För övriga tider och utbud, besök gärna vår hemsida www.cafenydala.se
och följ oss på Facebook 0382-310 13
1b Hildas Hantverk: Försäljning av egentillverkade handgjorda tvålar, garn, ull, trasmattor,
näverslöjd. Inläggningar, marmelad, sylt och saft av skogens bär och egenodlat. Perenna plantor.
Ägg från frigående höns inne och ute, efter tillgång Magnhild Andersson 0382-310 06 072-7310068

1c Nydala Hembygdsförening: Föreningen visar i ” Nydala hembygdsmuseum”
gamla allmogesaker m.m som finns i Våra samlingar. Utställning av gamla handsydda bonader.
Välkommen till tiden efter medeltiden!

2.Flahult
Timjan: Café, Restaurang, Spa, Gårdsbutik- hemlagat och hembakat i härlig skogsmiljö
Barnvänligt och handikapanpassat.
Promenadvägar i skogen - ta gärna med hunden!
Ställplatser för husbil / husvagn
Lördagar i juni, juli, augusti ”kl” 18.00 grillar vi- boka bord! 070-634 62 75
Mer info se: www.timjan.se
Lör - Sön: Café från ”kl” 10.00, Lunch serveras från k”l” 12.00
Lör: ”Grillkväll” från ”kl” 18.00.
Sigrid Alnäs: Stickat 0393-22036
Rölleka-Boden: Stenar, salvor, smycken, servetter, kristaller.
Ritva Carlsson 070-3568195
073-7051593
Åke Källstrand: Kylskåpskonst
Kajsa Löfström: Stickat och vävt
070-4601971

3.Fryele
3a Kullagårdens Konstatelje: Jag har Måleri och vaxmålningar med strykjärn att visa.
Toalett. (Ej handikappvänlig) Plats för övernattning med Husvagn/Husbil/Tält finns.
Maria Radich Johansson 070-3036224
Lättare förtäring
3b Fryele Ekhaga: Ateljé Måleri: Camilla Carlsson
Foto: Per-Olof Andersson

3c Fryele Änga Keramik: Unikt konsthantverk och keramisk skulptur.

Instagram: evaste2,

goranerlandsson2 Göran Erlandsson 076-1089237 Eva Stefanowicz 073-0298722
3d Fryele Missionsförsamling: Servering av goda våfflor

4.Fagerhult/Hagshult
4a Fagerhults Plantskola:

Allt till Din trädgård. Träd, växter, krukor, mm 0370-693011
Obs! Öppet 10.00 - 14.00 Obs!
4b Majsans Alpacka: Alpackor. Garn, ull, färdiga produkter
070-5670316
4c Hagshultskossorna: Gårdsbutik med klimatcertifierat kött från våra pensionerade
mjölkkor, noga utvalda produkter från småskaliga mathantverkare samt svenska skinnprodukter av koskinn. mu@hagshult.se 0706-930306
Möjlighet till övernattning i stuga och/eller uppställning av husbil/husvagn, tillgång till toa
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Stiftelsen Ohs Kyrka
TRÄ och BYGGVAROR
Gör ett besök på COLVÅS TRÄ, Kolvarp

Tryckimpregnerat grönt o brunt till altanbygget
panel • list • skivor • isolering • skruv beslag m.m.
Vitmålad spontpanel hyvlad o ﬁnsågad yta.
Öppet: Måndag - lördag
Tider se hemsidan
www.colvastra.se

0370-65 43 16

Svenssons Rör AB
0370-65 21 16, 070-586 13 76

Lerdalaboden
Garn & Sybehör
Magic is something you make
info@lerdalaboden.se

073-382 36 50

Dränering, avlopp, grävning

Anderstorp – Värnamo

www.satermarks.se
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5.Lerdala
5aGits Atelje Sjövik:

Akvareller, konstkort, go´fika, försäljning av hembakat.
Git Svensson 070-5277891
5b Knäckkokeriet i Lerdala: På knäckkokeriet visar vi vår produktion och har försäljning
av knäckklubbor. Upphällning av knäcksmet ”kl”11.30 och 15.30 - tar ca 30 min. När vi inte
häller upp knäcksmet så finns det mycket annat att titta på. Vi säljer honung
från egen bigård Catarina 073-3603203
Thomas Carlzon 073-3603201
Två Ekar: Jag är florist och har en blomsterverkstad som jag kallar ”2ekar” i Ulås.
Jag fixar blommor till begravning och fest. Har öppet vissa fredagar för försäljning.
Petra Ullerås
Instagram: @2ekar
5c Lerdala Byastuga: Kaffe med hembakat finns att köpa
Monica Thörnqvist: Jag målar med akryl på duk. Jag har målat till och från i hela mitt
vuxna liv. Det har blivit mycket vatten och klippor. Jag tycker om kontrasten, rörelse,
stillhet och utmanas av svårigheten att fånga det. Jag målar gärna färgglatt. 073-7450059
Inger Tedenbrant: Jag tecknar och målar, det ger mig stor glädje. Älskar färg, form och
mönster. Det roar mig att prova nya tekniker. På senare tid har jag målat med akvarell och
akryl. 070-5271629
5d Lerdalaboden: Hjärtligt välkomna till vår lagershop, vi erbjuder ett stort utbud av
garner och sybehör från ledande leverantörer inom vår bransch. Relaxhörna finns om
fötterna blir trötta eller om man bara vill koppla av en stund.
Elsbeth & Folke Ebbesson 073-382 36 50

6.Råhult Östergård
Loppis, hantverk,försäljning av hemodlade grönsaker och blommor. Emmy 072-2070243
Lotta 070-4698649
Lottas keramik& Helenas Atelje: Visar och säljer sina alster

7.Hunnavik
Hunnaviks Gårdsprodukter&Lisas Pälsverkstad: Försäljning av lockiga
glänsande gråa och vita skinn från egna Gotlands o Leicester får.Egen tillverkning
och design av lammpälsprodukter:kuddar, halsdukar,iläggssulor.Kardflor, vit,
grå, brun råull. Alovera,textilprodukter, marmelader, ägg från egna höns.
Öppet året runt. 070-5219687 0382-33021 Medlem i Hantverk Rusken Runt

8.Ohs
Ohs Samhällsförening:Lördag: Invigning av ”Bybibbla”, loppis, ankrace,
lotterier, korv från militärkök, traktorrace och öppet i museet.
Söndag: Visning av ”Bybibbla”, lotterier, loppis, ankrace, korv från militärkök,
öppet i museet.
Lena Freij: Lenas goda honung från Hjälshammar. Honungen är mild,
ljus sommarhonung. Nektar till honungen samlar bina in från det öppna landskapet
vid Vidösterns strand runt Hjälshammar Sjögård söder om Värnamo 070-8844849
Ohsabanan:”Ohsabanans dagar” Tidtabell, biljettförsäljning och
mer info www.ohsabanan.se
Se även annonsen på sista sidan!
Ohs kyrka: Kyrkan är öppen för besök både lördag och söndag Välkomna!
Söndag ”kl”18.00: Orgel på vinden. Vispop och musikalprogram med
Johanna Lindbergh och Daniel Gunnarsson
Möjlighet till övernattning i stuga och/eller uppställning av husbil/husvagn, tillgång till toa
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0382-311 25

www.gotorusken.se

Anders Gräv och Däckservice
Långö Stockaryd 070-972 57 51
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9.Kravlemålen
Kravlemålaboden: Försäljning av hantverk, sömnad, krukväxter,
Sara Torén
plantor, mm. Instagram: @kravlemalaboden

10.Ulås
Witkeramik och blomsterplock: Drejar bruksföremål och inredningsdetaljer
i stengodslera. Blomsterplock av snittblommor. Välj och vraka bland olika
sorters blommor. komponera egen bukett. Gårdsloppis. Välkommen till min bod
Instagram: @witkeramik

11.Gimarp
Gimarps Missionsförsamling: Söndag 28/8 ”kl”10.00 ”RuskenRunt” Gudstjänst
Hans och Inger Andersson. Våffelservering ”kl” 11.00-14.00

12.Bor
OSS-hjälpen: Second-hand butik. Vi tar emot kläder och husgeråd till
familjer i Rumänien och Litauen. Vi kör direkt till mottagaren! 070-5630016

12b.Åsbroäng
Konstutställning och våfflor till försäljning!
Louise Haglund:”Jag målar brett och fritt från det som faller mig in i stunden,
det kan vara inspiration från en färg, en vacker plats eller blommor. Jag tecknar
porträtt, målar med akryl och olja men även digitalt i Procreate”
Instagram: @haglund.design, hemsida: www.konst.se/louisehaglund
Dragana Grbavac: Abstrakt konst med inspiration hämtad från Vedic Art
principerna som menar att förmågan inte sitter i handen utan i hjärnan.
” I skapandet hittar jag ordning på mina tankar och använder färger
som talar till mig i nuet”. Instagram: Dragana Dada Grbavac abstrctartbydada

13.Värmeshult
ZätaBoden: Sandblästrade, målade motiv på glas, till bra priser. Kom och fynda
fina presenter! Konst, böcker, m.m. Perenna plantor (i mån av tillgång)
Kaffe med dopp! Välkomna! www.zataboden.se 070-5601895

14.Långstorp
Alfreds Marzipan och praliner: Egen tillverkning och försäljning av choklad,
marzipan och praliner; finaste råvaror, mycket ekologiskt, utan konserveringsmedel.
076-8224559
Chokladprovning på beställning 0370-654323
Eva Törnroth: Akvareller, stickade mössor, vantar, mm. 070-7410284
Smycken/ LIGA: Silversmycken, brons och guldförgyllda. Flera modeller är
tillverkade i Sverige. Prisklass från 50kr till 2 500kr. Eva Myrén-Lundh 073-5242209
Anneli Cajander: Silversmycken med ädla stenar, odlade pärlsmycken
designade och tillverkade av mig, Anneli Cajander.
Har Du trasiga silversmycken? kan jag i mån av tid laga dem här på plats.
Gäller enklare lagningar. Rådfråga mig gärna. Anneli
076-7860488
Kyrkhult´s KorvManufaktur: Grillad korv med surkål och potatismos eller bröd
serveras från Vår ”Snackvagn". Allt är tillverkat av oss, bla. Ostkorv, Skinkakorv,
Bratwurst och olika korvspecialiteter på burk. Korven är vackuumförpackad och
säljs även till återförsäljare, restauranger, campingplatser.
Den som smakar Våran korv, vill altid ha mer!! Välkomna!
Malte & Nadine 070-8319927
Möjlighet till övernattning i stuga och/eller uppställning av husbil/husvagn, tillgång till toa
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Suzis Café med B&B

Välkommen

En ovanlig syn i djupaste Småland. Som att
hamna i 50-talets Amerika. Här finns allt
från glass, hembakat fika, lättare rätter
till stora Amerikanska hamburgare,
fantastik miljö och övernattning.
Öppettider: www.suzis.se/kontakt
Telefon: 076 33 69 236

www.nydalael.se

0730-68 56 77

073-8428754

info@gotorusken.se
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15.Horda
Stationshuset i Horda: Våffel & glasscafé, present & inredningsbutik i mysig
stationsmiljö från 1902.
Lekplats, utegym, pumptrack (cykelbana) och fina promenadstråk i lövskog intill.
Emma
072-3124411
Mer info på Instagram: stationshusetihorda

16.Skaftarp
Övrefålls Gårdsmejeri: Vi har blåmögelost, hårdost och många andra
goda ostar. Honung från egen bigård. Från grillen serveras hemmagjorda
Janni och Mattias Einarsson 072-2209025
hamburgare. Matilde fixar fika.
Olle Arvidsson: Produkter i armeringsjärn för hem och trädgård.
www.tesos.se
0372-42054 073-9916849
Silverhatten: Hattar för fest och vardag Maj-Lis Lundberg 073-0337122
Skördefältet: Hemlagad marmelad, sylt, gelé, chutney och saft och
Ann-Britts självbiografi.
Ann-Britt Karlsson
072-5544217

17.Skaftarps Kvarn
Skaftarps kvarnförening: Öppet hus. Den medeltida kvarnen är restaurerad med
stöd från Länsstyrelsen/EU, Norhedsstiftelsen, Kulturnämnden, privata givare och
medlemarna. Örtläkaren Arvid Månssons källvatten serveras. Byaböcker. Öppet även
i ”Sandbergs smedja” 073-6735388 072-5854241

18.Lökaryd
Jennys lilla lantbutik: Vi producerar lamm som vi förädlar vidare, till både
köttprodukter, skinn och garn. Vi odlar även grönsaker och tomater, som vi
tillverkar olika såser och röror av till försäljning. Vi är en liten gård med stora
Jenny Gullde´n
möjligheter.
073-8459263

19.Ivarsbygget
19a Lilla Loppis Ladan:

Välkommen till ”Lilla Loppis Ladan”. Kom och gör ett fynd
Inga-Lena Harvig 0045-28562002
i vacker miljö.
19b Ivarsbygget 2: Hemgjorda salvor och sylt. Grillen är på hela dagen, vegetarisk
schweizisk specialitet ”Älplermagronen” serveras. Välkommen och smaka!!
Sarah&Pirmin Haas 073-5042231

20.Möcklehult
20a Smedjans butik och café: I vår presentbutik finner du inredningsdetaljer som
passar både vardag och fest. Vi har även ett utbud av egentillverkade
produkter i trä och textilt. Servering av mat - Gårdscafé
Vi kommer att ha rea på säsongens produkter i butiken.
Möjlighet till uppställning av husvagn/husbil
Anne-Li och Magnus Fernqvist
073-9675535
20b Möcklehults Missionshus: Konstutställning. ”Konst för alla”
070-3681436
Lennart Lindström lennart@tacam.se

Möjlighet till övernattning i stuga och/eller uppställning av husbil/husvagn, tillgång till toa

13

Följ den gula pilen Runt Rusken!

En gammaldags lanthandel
Sedan 1898

Välkomna!
Öppet i sommar:
Tis,Ons,Fre 10.00-18.00
Tor 12.00-18.00
Lör 10.00-12.00

Lasse och Frida 0382-24025

Foto: Peter Zamecnik

www.backaskog.com

0370-165 09

070-4348163
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20,1.Möcklehult/Älmhult
Gimle Småland: Lördag: Slåttergille Söndag: Gärdesgårdsbygge
Vi erbjuder enkel mat lagad i det fria. Välkommen.
070-5835939
www.gimlekultur.se

21.Boda
Boalindas Antikt& Loppis: Antikt-Retro-Kuriosa-Nostalgi-Samlarsaker.
Här kan Du hitta spännande saker inom många olika områden; allt från
möbler och inredning till fordon. Följ oss gärna på Facebook och Instagram.
Välkommen!

22.Broaskog
Broaskogs Gårdsbutik&Café: Hembakat, ägg, egenodlade grönsaker,
höstblommor, inredningsartiklar broaskogsislandshastar.dinstudio.se

23.Nya Hjälmseryd
23a Suzis Café med B&B:

Amerikansk 50-tal i djupaste Småland. Glass, fika,
äta, sova eller bara att njuta av utsikten och miljön. Välkomna!
(se separat annons i programmet) 076-3369236
23b Emilorosa Design AB: Mysig butik och syateljé för Dig som gillar sticka,
virka, sy och annat handarbete. Här kan Du köpa garn, tyg, sybehör och
textilt hantverk.I ateljén utför vi lagnings och ändringssömnad mm. Vi finns
i Nya Hjälmseryd och på www.emilorosa.se
070-5423531
Öppet: Ons - Fre 10.00-18.00, Lör 10.00-14.00. Under RR 10.00-17.00
23c Klerebo Design: Egen design och tillverkning av smycken och bruksföremål i glas. Återbruk av fönsterglas och flaskor.
Sara Axéden
072-5859652

24.Rörvik

Aronssons Byggvaror: En gammaldags bygghandel, som har det mesta.
Vi har även färg och tapet, blommor och växter och en del inredning.
Loppis med bla fönster och diverse byggvaror. 0382-21030

25.Modahl
Affären i Modahl: Gammal lanthandel, sedan 1898, drivs nu av fjärde
generationen. Hos oss kan du köpa kaffe i lösvikt, godis i strut,
presentartiklar m.m., eller bara kom in och njut av nostalgin. 0382-24025
Egson Trådslöjd: Traditionell luffarslöjd av Eilert Gustafsson 073-8495427

Följ den gula pilen Runt Rusken!
Möjlighet till övernattning i stuga och/eller uppställning av husbil/husvagn, tillgång till toa
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26.Sandvik
26aCharlottagården Intäkt: Varmt välkomna att stanna till vid vår loppisträdgård
och fynda bland allehanda prylar och bruksföremål, böcker, kläder, fina
tyger och textilier samt försäljning av egendesignade affischer. Ni hittar oss
mellan Svensbygd och Sandvik Familjen Hallén/Salmivuori 0706-937809
26b AnnaBoden: Välkommen till den gamla affären i Sandvik. Här finner ni den gamla
50-tals affären med inredningen från den tiden. Här hittar ni lite av varje,
tyger, änglar, handarbete, växter och ting som förgyller trädgården.
Välkomna mellan Svensbygd och Sandvik. Annelie Boman 070-8500806

27.Svensbygd

27a Svensbygds missionshus: Välkommen till anrika Svensbygds missionshus
och avnjut Våra berömda ”äggavåfflor” bakade på ägg från trakten och äkta
smör. Vi erbjuder även drive in/take away våflor, vinstchanser, loppis med
möjlighet till fynd mm. Följ oss via Facebook.com/Svensbygd för mer info.
Vi ses i Svensbygd! Kristin Petersson

Thomas & Catarina Carlzon
Tel. 0370-65 70 57
Mobil 0733-60 32 03

carlzonlerdala@hotmail.com

Lammhults macken

Öppet
Vard. 6-21 Lör. 8-21 Sön.9-12
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Följ den gula pilen

070-569 60 17

Runt Rusken!

Lasses Foder Värnäs
Har du djuren - har vi fodret

Torsdag 08.00–12.00
Lördag 08.00–12.00
0370-654323 076-8224559

0472-260 524

www.gotorusken.se info@gotorusken.se

GW Kraft AB 070-34 84 800
Möjlighet till övernattning i stuga och/eller uppställning av husbil/husvagn, tillgång till toa
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28.Långö
Smedjan i Långö: Skulptur, smide, butik. Ludvig Ödman och Anastasia
Polubotko
www.ludvigodman.com www.anastasiapolubotko.com
Instagram: @ludvigodman

29.Föreberg
Missionshuset: Barnklädersloppis, Café, Hantverk & Öppen Kyrka, barnaktiviteter
i trädgården. Lör 10.00 - 18.00, ”kl”18.00 Musikcafe´ med underhållning
Sön 10.00 - 16.00, ”kl” 10.00 Gudstjänst
Platsen är handikapanpassad och barnvänlig. Instagram: @kladbytardagiforeberg

30.Bjärknäs
Wivecas Loppis och kryddbod: Ligger vackert vid sjön Allgunnen (mellan

Lammhult och Rörvik). Här finns lite av allting, samt lite annat.
Wiveca Jarl 072-5558504

31.G:a Hjälmseryd
Gästhemmet i Hjälmseryd (Hjelmserydsstiftelsen) och Gamla Hjelmseryds kyrka:
Lördag: Guidning av kyrkan var timme eller på begäran. Fokus ”kl”10.30 på
målningen och relikerna, ”kl”13.30 på tidig medeltid. Kaffe i prästgården.
Tidebön ”kl”12.30,14.45 och 17.00.
Söndag: Guidning av kyrkan var timme eller på begäran. Fokus ”kl”14.00
på kyrkans förfall och återuppbyggnad. Högmässa ”kl” 11.00
Söndagsmiddag (140.-) med efterrätt ”kl”13.00 Anmälan senast 23/8
0382-25033 www.hjelmserydsstiftelsen.nu

32.Vrigstad
Hulténs Eko Grönsaker: Försäljning av närproducerade, ekologiska grönsaker.
Guidad visning av växthus, (provsmakning av tomater) och friland ”kl” 12.00
Sunnerby Norregård 073-9881915

33.Östratorp
Östratorps Loppis: Försäljning av kläder, sticklingar, bakverk och massa andra
loppisfynd. Välkomna
Johanna Nätterdal 070-5166449

34.Lindö
Angelique o Andre Bolduan: Trähantverk. Vi bjuder på en liten kaka och kaffe.
Välkommen!

Följ den gula pilen

Runt Rusken!

www.gotorusken.se
Möjlighet till övernattning i stuga och/eller uppställning av husbil/husvagn, tillgång till toa
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i Vrigstad

Slitstål, Skopor och planerings-skopor. Betesputsar, Släntklippare, ATVkärror,
Traktorprocessorer, NYA Griplastarkärror 5 olika fabrikat, Vedmaskiner, Stegmatarbord, Frammatningsrullar, Vedsäckar, Vedklyvar, Kapar och Transportörer, gräsharvar, Stengrepar, Grus- och spannmålskärror även dumpermodeller. Hydraulvinchar, Gripare och Rotatorer, Gripskopor, Vajerkranar, Vedkärror,
Pallgafflar, Balspjut, Balklämmor, Svetsfästen, Hydr. tryckstänger, Släpkärror,
Foderhäckar, Grindar och Djurkärror. Nya och beg. delar till traktorer och redskap, Vägsladdar, Traktorelverk, Däckservice, Neova bränslepellets.

SIGGES MASKIN 036-942 05, 0730-34 83 42
Ring för bästa pris!

www.siggesmaskiner.se

Ring för bästa pris!

www.ata.nu

SPORTRINGEN DAN´S VRIGSTAD
Torget 3, Vrigstad Tel 0382-301 95
Öppettider: Vardagar 09.30-18.00
lunch 12.30-13.30, lördag 09.30-13.00

Välkommen
till

ZätaBoden
070-560 18 95

www.zataboden.se

Vi utför alla sorters grävarbete med

grävlastare, bandgrävare 9-20ton och hjulgrävare.
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