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Beskrivning 
Kommunikationer  
 
Kommunikationer har stor betydelse för så väl städer som för mindre 
orter i Sverige. Vägarna ger tätorterna dess struktur och därmed den 
byggda miljöns rumsliga uppbyggnad och fördelning. För Vaggeryd 
har kommunikationer en mycket stor betydelse och är en förutsättning 
för dess utveckling och överlevnad som kommun. De goda kommuni-
kationerna skapar möjlighet till resor och arbetspendling.  

Järnväg 
Idag går järnvägen igenom Vaggeryd i nordsydlig riktning och ankny-
ter till Jönköpingsbanan, som går från Falköping till Nässjö och som 
förbinder västra och södra stambanan. Sträckan förbi Vaggeryd knyter 
samman Halmstad med Jönköping och Nässjö. Rälsbanan är enkelspå-
rig och hastigheten kring Vaggeryd är relativt låg. Sträckan mellan 
Värnamo och Jönköping är enligt Banverket ett stort problem i och 
med banans låga standard och hastighet och anses därmed ha låg kapa-
citet i förhållande till den efterfråga som finns. (Banverket, 2004 S.7).  
 
Östra Götalands regionen genomkorsas av den så kallade nordiska tri-
angeln som är en prioriterad transportkorridor mellan Köpenhamn, 
Stockholm, Helsingfors och Oslo. Den nordiska triangeln förutspås av 
Barnverket påverka utvecklingsmöjligheterna för hela Götaland posi-
tivt. Sträckan kan komma att innebära en utveckling inom järnvägstra-
fiken i Götalandsregionen och en ökad integration mellan Jönköpings-
regionen, GGVV-regionen och Växjöregionen. Banverket har tagit 
fram rapporten ”Framtidsplan för järnvägen – del 1 infrastruktur lös-
ningar nationellt”. Rapporten redovisar bland annat  
 

 
 
 
 
 
sex delmål som anger ambitionsnivån på lång sikt och hur järnvägen 
kan bidra till varje delmål. Ett av dessa delmål är ”En säker trafik” 
som påvisar målen om en ökad säkerhet genom bland annat planskil-
da korsningar (Banverket 2003 S.17). I Vaggeryd finns sex stycken 
järnvägskorsningar två av dessa ligger i centrum. Sedan i början av 
2000-talet finns även en gång och cykeltunnel under järnvägen i cent-
rum.  

 

Befintliga järn-
vägsövergångar 
 

Befintlig gång- och 
cykeltunnel 
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Karta över befintlig vägstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägstruktur 
Vägstrukturen i Vaggeryd är uppbyggd med stor betydelse i den 
nord/sydliga riktningen. Väster om Vaggeryd går förbifarten E4:an, 
E4: an och järnvägen har stor betydelse för arbetspendling och resan-
de till och från orten. Genomfartsled i Vaggeryd är Jönköpingsvägen 
som förser hela orten med trafik både till ortens olika bostadsområden 
och till flertalet av ortens industri- och verksamhetsområden. Från 
Jönköpingsvägen går huvudgatorna Storgatan, Ringvägen och Göta-
forsvägen som leder trafiken till ortens centrala delar. Kring de cen-
trala delarna och stationen har vägnätet en rutnätstruktur med relativt 
raka gator och samlade kvarter. I bostadsområdena är vägstrukturen 
mer organiskt formad med matargator många enligt SCAFT- princi-
pen. SCAFT gavs ut 1968 av dåvarande Planverket, idag Boverket. 
Det var den första skriften som togs fram i Sverige gällande riktlinjer 
för tätorterna trafikplanering. Riktlinjerna var framtagna med hänsyn 
till trafiksäkerheten och var i princip endast tillämpbar vid planering 
av helt nya områden. (B.Holmberg, C. Hylen, 1996 S. 64 ) 
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Karta över befintligt gång- och cykelvägnät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gång och cykelvägar 
Vaggeryds har smala trottoarer längs med gatorna. Undantag är Hjort-
sjö, som istället har något smalare gator utan trottoarer, där alla trafi-
kanter får samsas. Längs merparten av genomfartsleden och huvudga-
torna, finns separerade gång- och cykelbanor. Som helhet upplevs 
samhället säkert för gång- och cykeltrafikanter. 

 
 

 

 
  

 

 

 

Separerade gång- och cykelbanor i Vaggeryd 
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Stråk och målpunkter 
Centrum är den viktigaste målpunkten i Vaggeryd. Där finns stationen, 
ortens sim och sporthall samt det mesta av Vaggeryds handel- och ser-
viceutbud. Flest trafikanter finner man inom samt till och från de cen-
trala delarna på orten. På genomfartsleden Jönköpingsvägen, huvudga-
torna och övriga vägar inom centrum är antalet gång- och cykeltrafi-
kanter störst. I Vaggeryd finns ett tydligt stråk där många människor, 
främst barn och ungdomar, rör sig. Detta stråk sträcker sig från cent-
rum och stationen förbi sim- och sporthallen och grundskolan och vi-
dare ner mot Hjortsjön och ortens gymnasieskola. Detta stråk är det 
mest påtagliga på orten på grund av att det skapar en genare väg till 
och från ortens stora målpunkter. Stråket består bitvis av gång och cy-
kelbanor. Ett annat stråk är från bostadsområdet Södra park till Göta-
fors skola. Idag skapar järnvägen en barriär för detta stråk. Övriga 
stråk och rörelsemönster sker i huvudsak längs ortens befintliga vägar 
(se karta). 

Restriktioner för kommunikationer 

Riksintresse för väg 
Längs med tätortens västra sida går Europaväg 4 (E4), vägen är sedan 
1999-09-10 en väg av riksintresse och ingår enligt kommunens över-
siktsplan i den Svenska delen av transeuropeiska transportnätet.  
 
Landskapet runt Vaggeryd består av många olika värdefulla naturmil-
jöer, vilka påverkar framtidens planering av infrastruktur på orten.
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  Karta över målpunkter och stråk i Vaggeryd 
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G r ö n s t r u k t u r 

Landskaps karaktär 
Vaggeryds kommun är en skogskommun på småländska höglandet. 
Berggrunden består av granit, gnejs och syenit. Landskapet kring Vag-
geryd täcks huvudsakligen av barrskogsklädd morän men inslag av 
våtmark och ängsmarker förekommer på orten. 

Rekreation och friluftsliv 

Grönska har betydelse för människors livskvalitet och ger upplevelse 
och rekreation för de individer som vistas i närhet av naturen. Grönska 
är även viktigt för den biologiska mångfalden och djur och växters 
tillväxt och överlevnad. Det gröna i samhället kan erbjuda stillhet och 
avkoppling likaväl som lek, spel och motion (Boverket 1994 s 8). Att 
planera utifrån de befintliga förutsättningarna i Vaggeryd har varit en 
viktig del av detta arbete.  

Grönstruktur inom tätorten 
Bostadsområdena i Vaggeryd ligger vackert inbäddade i rikligt med 
grönska och flertalet har direkt närhet till vatten av olika slag. Detta är 
kvaliteter och vackra inslag för samhället och ger många av villorna 
mycket attraktiva lägen. Grönskan från utkanten av områdena återses i 
många av bostadsområdena i form av utsparade grönstråk, partier och 
ytor genom s.k. gröningar. Grönområdena inom tätorten består övervä-
gande av naturmark och vegetationen på dessa ytor är främst barrträd, 
lövträd, gräs och sly. Denna vegetation är vanlig kring Vaggeryd och 
speglar ortens arttyper och naturliga grönska.  Utöver dessa grönområ-
den finns villatomterna med trädgårdar i olika storlek. 
 

 

Gröning i Östermos 
 bostadsområde 

Flygfoto över Lagan i  
Östra Vaggeryd 

Foto: Örjan Carlström 

Bild över Hjortsjöns bad- och  
campingplats. 

Foto: Vaggeryds kommun 
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Grönstrukturindelningar 
Vid inventeringen av Vaggeryd studerades grönområdena utefter Bo-
verkets fem grönstrukturindelningar som beskrivs i Rapporten ”Sta-
dens Parker och Natur” Dessa grönstrukturindelningar är Park, Natur, 
odlingslandskap, vattenområden samt övriga grönområden. 
 
Park 
– Gräspark, kulturpark, industripark,  
   finpark, bostadsnäraparker,  
   gröningar samt kyrkogårdar 
 
Parkutbudet i Vaggeryd består främst av bostadsnäraparker och grö-
ningar men orten har även ett fåtal inrättade parker. Dessa är Järnvägs-
parkenoch Missionsparken. Järnvägsparken är Vaggeryds enda finpark 
och är en liten centralt placerad park och består av gräs, ett fåtal träd 
och planteringar. Missionsparken har en relativt ostrukturerad karaktär 
med naturkänsla. Gröningarna i Vaggeryd är många och består av till 
stor del naturmark. Gröningarna fungerar även som mindre gröna stråk 
inom bostadsområden och knyter därmed samman det gröna. 
 
Naturmark 
– Naturpark 
– Skog 
– Våtmark 
I Vaggeryd finns rikligt med naturmark i samhällets utkanter denna 
naturmark består till stor del av barrskog med övervägande tall. I Vag-
geryds finns ett flertal våtmarksområde varav ett ligger i samhället 
bebyggda delar, detta område finns utmed Linnarsjöns utlopp i Hjort-
sjön intill ortens gymnasieskola.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Hans Göransson Järnvägsparken 

Naturmark och en del av våtmar-
ken kring Hjortsjön i norra Vaggeryd 

Folkparksområdet är en av 
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Odlingslandskap 
– Åker 
– Ängs- och hagmarker 
– Betesmark 
 
Det finns få odlingsytor i direkt närhet till Vaggeryd. Idag finns ett 
mindre område söder om Södra Park som består av åker- ängs och hag-
marker. 
 
 
Vattenområden 
– Hav 
– Sjö 
– Damm 
– å 
– Bäck 
I Vaggeryd finns rikligt med vattenområden av olika slag och det när-
liggande vattnet i de olika områdena är i form av bäckar, åar, gölar och 
sjöar.  
 
 
 
Övriga grönområden 
– Trafikgrönytor 
– Trädgårdar -bostadsgårdar  
– Koloniområden 
– Skola –daghem 
– Idrottsanläggningar 
 
Med anledning av alla utsparade grönområden som finns på orten är 
antalet övriga grönområden stort.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Hans Göransson 

Hagmarker intill Södra Park 

Vattenmiljö intill Jönköpingsvägen 

Grönska intill sim- och sporthallen 

Foto: Hans Göransson 
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Gröna stråk och korridorer 
I Vaggeryd finns två viktiga gröna korridorer för växt- och djurliver. 
Det ena ligger i ortens södra del och förbinder Lagan med Hjortsjön 
(se karta bredvid nr.1). Längs med vattnet finns växtlighet i from av 
lövträd, buskar och gräsväxter. Detta stråk har inget promenadstråk 
eller stigar längs vattenkanten utan är endast en korridor för växter och 
djur. Den andra korridoren ligger i ortens norra del och förbinder två 
gölar utanför tätorten via Linnarbäcken vidare mot Linnarsjön och slut-
ligen Hjortsjön (se karta bredvid nr.2). Utmed vattnet finns vegetation 
av olika slag och promenadstigar längs delar av stråket.  
 
Vägen från stationen till sim och sporthallen och vidare mot Hjort-
sjöskolan och vidare mot gymnasieskolan och det intilliggande våt-
marksområdet är ett viktigt rörelse stråk i Vaggeryd. Stråket kantas 
idag bitvis av träd och planteringar (se karta bredvid nr.3).  
 
Utmed de största vattendragen Hjortsjön och Lagan finns idag gröna 
stråk med bitvis osammanhängande promenadvägar (se karta bredvid 
röd prickmarkering). 
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Restriktioner och naturvård 
Inom och omkring Vaggeryd finns olika restriktioner gällande grön-
struktur att värna om och planera utifrån. Alla restriktioner, naturvårds- 
och naturskyddsområden redovisas på kartan på sidan 42. 

Riksintresse 
Riksintressen är områden som enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken 
(SFS 1998:808) skall bevaras och prioriteras i den fysiska planeringen.  

Riksintresse för naturvård 
Detta område ligger söder om Vaggeryd inom Skillingaryds skjutfält. 
Området innefattar en av Sveriges mest betydelsefulla ljunghedar. I 
detta område finns även ett område med naturskog vilket innebär skog 
som under en lång tid inte påverkats av rationell skogsskötsel. I detta 
område har yttre faktorer så som storm och artillerield påverkat skogen 
och gett den dess urskogsartade prägel. (Länsstyrelsen Jönköpingslän 
1995 s.305).  

Naturskydd 

Natura 2000 
Närmsta Natura 2000 område ligger direktsöder om Vaggeryd inom 
Skillingaryds skjutfält. Området innefattas av samma område som riks-
intresset för naturvård som är en av Sveriges mest betydelsefulla ljung-
hedar. (Länsstyrelsen Jönköpingslän 1995 s.305)  
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Strandskydd   
Enligt Miljöbalken 7kap 13-18 § (SFS 1998:808) är strandskyddets 
syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor, på land och vatten, för djur- och växtliv. 
Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och andra vattendrag och om-
fattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid 
normalt vattenstånd. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer kan dock utöka gränsen till 300 meter eller minska gränsen 
i form av dispanns. Strandskyddet innebär därmed förbud att upprätta 
byggnader, anläggningar samt skyltar och liknande närmre än 100 me-
ter från strandlinjen. Då dispens ges från länsstyrelsen eller då befintlig 
och gällande detaljplan över området är inrättad 1975 eller tidigare kan 
denna gräns minskas. Strandskyddsdispensen ges bland annat då den 
aktuella platsen är avskuren från stranden i form av järnväg eller lik-
nande eller om anläggningen är avsedd för friluftslivets behov. (Läns-
styrelsen 2005).  

Strandskydd i Vaggeryd 
Vaggeryds stora tillgång till vattennära miljöer innebär att strandskyd-
det blir en aktuell restriktion att ha i beaktande vid ny bebyggelsepla-
nering. I Vaggeryd finns flera gällande detaljplaner från 1975 eller 
tidigare, vilket innebär att det i många av områdena finns möjlighet till 
uppförande av ny bebyggelse i strandnära miljöer. För föreslagen ny 
bebyggelse intill strandnäramiljöer i Vaggeryd är det viktigt att bevara 
allmänhetens rätt till friluftsliv och rekreationstillfällen. Därmed ska 
strandremsor längs vattenkanten bevaras. I Vaggeryd gavs dispens från 
Länsstyrelsen vid planläggning av Hjortsjöområdet, där de nya fastig-
heterna ligger cirka 50 meter från strandlinjen3. (Se karta bredvid). 

                                                        
 
3 Intervju Jan-olof Olson, Stadsarkitekt Vaggerydskommun (2006-01-10) 
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Vattenskyddsområde 
I Vaggeryds nordligaste del finns ett vattenskyddsområde intill bo-
stadsområdet Torsbo. Vattenskyddsområdet inrymmer ortens inre och 
yttre vattenskyddsområde och är ortens grundvattentäkt. Bestämmelser 
om vattenskyddsområden finns i Miljöbalken kap 7 § 21 och 22  

Kommunalt naturreservat  
I utkanten av Vaggeryd intill östra delen av Vaggeryd ligger Östermo-
skogen som är naturskog och skogsarten består främst av tall. Öster-
moskogen är kommunalt naturreservat och bestämmelser gällande tät-
ortsnära skogsområden finns i miljöbalken 3kap (SFS 1998:808). 

Naturvård 

Naturbetesmark 
Mellan Skillingaryds skjutfällt och Vaggeryd, söder om bostadsområ-
det finns ett litet område med naturbetesmark och tidigare slåttermar-
ker. Området består idag av ängs- och hagmarker och har en rik och 
varierad växtlighet. (Länsstyrelsen Jönköpingslän 1995 s.304)  

Friluftsområde 
I sydost gränsar samhället mot ett stort natur- och friluftsområde. Om-
rådet är av stort värde för Vaggeryds friluftsvärde, dessutom har områ-
det ett naturvärde på grund av att skogen har karaktären av olikåldrigt 
skogarbete. (Länsstyrelsen Jönköpingslän 1995 s.304)  
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Bebyggelse 
Vaggeryd har ingen iögonfallande siluett eller några direkta landmär-
ken i form av gamla kyrkor eller andra ståndsmässiga byggnader, med 
historiska arv. För bostadsområden gäller överlag en markanvändning 
utformad med hänsyn till topografin vilket på Södra Park har skapat en 
kuperad och varierande bebyggelsestruktur. Villaområdena har gene-
rellt stora luftiga trädgårdar med hus i trädgårds karaktär.  

Kulturmiljöer 
Enligt den kulturhistoriska utredningen från 1988 finns totalt 43 be-
byggelsemiljöer i kommunen av lokalt kulturhistoriskt intresse av des-
sa 43 ligger åtta stycken inom Vaggeryds tätort. Dessa byggnader är 
bostadshus och uthus av olika slag. (Jönköpings läns museum 1988 
s.58) I kommunen finns även 17 stycken industrimiljöer, varav en 
finns inom tätorten. Utredningen är idag delvis inaktuell och ingen ny 
utredning är gjord. Enligt kommunens översiktsplan är det mycket 
angeläget att en översyn av materialet görs. 
 

0         500   1000 m 

N 

Torbo 

Östermo 

Hjortsjö 

Götastrand 

Södra Park 

Centrum  
Väst 
 Öst 

Karta över områdes indelningen 



Fördjupning av översiktsplan för Vaggeryds kommun över tätorten Vaggeryd 

44 

Karta över kulturmiljöer i Vaggeryd 
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Äldre trävilla från 1920-talet intill 
centrum 

Flerbostadshus i Centrum              

Bebyggelsestruktur  
Vaggeryd har en varierad bebyggelsestuktur som skiljer sig mellan de 
olika områdena och präglas av flera epokers ideal och den planerings-
struktur och arkitektur som var gällande. De äldre bebyggelsekaraktä-
rerna återfinns vid de så kallade Vaggerydsgårdarna intill Lagan och 
på Bruksgårdarna på Götafors. Gårdarna är idag två av ortens kultur-
miljöer med stort bevarandeintresse och ger en återblick till Vaggeryds 
historia. I centrum öst och väst varierar bebyggelseutformning stort, 
intill centrum finns sekelskiftvillor från 1800-1900-tal blandat med 
relativt nybyggda flerfamiljshus. I Torsbo som är Vaggeryds äldsta 
bostadsområden finns 1940-60 tals hus. I Södra Park och Östermo 
finns övervägande 1970 tals bebyggelse med inslag av äldre samt nya-
re villor. Götafors bebyggelse är från olika decennier och inrymmer 
allt från några av ortens äldsta bostadshus, bruksbostäderna, till 1990- 
tals bebyggelse. Götafors gränsar till Hjortsjöområdet i norr som är det 
yngsta av bostadsområdena i Vaggeryd. På Hjortsjö samt utmed Hjort-
sjön i centrum väst finns en spännande och varierande bebyggelse-
struktur med nya arkitektritade villor. Hjortsjöområdet är idag Vagge-
ryds största utvecklingsområde för nybyggnation av bostäder. Gemen-
samt för bostadsområdena i Vaggeryd är småskaligheten och närheten 
till vattendrag och grönområden. 
 
 
 

 

Radhus intill Hjortsjön                     
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Kvartersformer och bebyggelsemönster 
En tätort kan vara uppbyggd på olika sätt när det gäller infrastruktur 
och bebyggelsemönster och därmed förhållandet mellan gata och 
byggnad.  
 
Tre vanliga bebyggelsemönster i Vaggeryd är: 
 
Hus i gatuliv, där huvudbyggnaderna ställs i fastighetsgräns mot gata 
(Röd bil). 
Hus med förgårdsmark, där det finns en markremsa på några me-
ter mellan gata/trottoar och huvudbyggnaden (grön bil). 
Hus i trädgård, där byggnaderna ofta står fritt i förhållande till gatan 
(blå bil). 
 
I Vaggeryds centrum finns hus i gatuliv längs med affärerna och i de 
närliggande områdena intill centrum finns hus med förgårdsmark. I 
bostadsområdena finns hus i trädgård. Generellt kan sägas för Vagge-
ryd att husens förhållande till gatan blir längre ju längre ifrån de cen-
trala delarna man kommer. 
 
I Vaggeryd finns främst villor och småhus och våningsantalet är rela-
tivt lågt. De högsta byggnaderna i form av flerbostadshus är placerade 
i de centrala delarna på orten och har två till fem våningar. Det sam-
mantagna intrycket av Vaggeryds bebyggelsestruktur är 1-2 plans hus, 
i huvudsak utförda med fasader av tegel och träpanel i varierande färg-
sättning.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration skala 1:200 
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 V e r k s a m h e t e r 

Näringsliv     
Näringslivet i Vaggeryd präglas av mångfald och småskalighet. I hu-
vudsak kan orten delas in i tre områden i näringlivssynpunkt, lokal-
handel-, service- och kulturutbud, utbildning och omsorg samt mindre 
verksamheter och industrier.  

Lokalhandel-, service- och kulturutbud 
Vaggeryd har ett relativt väl utvecklat lokalt handel- och service utbud 
och den handel som finns på orten upplevs som relativt väl balanserad 
i förhållande till tätortens storlek. Utbudet består av ett flertal småaffä-
rer och två livsmedelsbutiker. Vaggeryds centrum har en samlad cent-
rumkärna där utbudet av handel, service och andra mindre verksamhe-
ter är samlade. Centrumdelen är lokaliserad intill järnvägsstationen där 
torghandel och småbutiker lade grunden på slutet av 1800- talet till det 
affärsutbud som i dag finns i Vaggeryd.  
 
Breda promenadstråk löper intill affärerna och centrummiljön upplevs 
som gemytligt och trevligt med fin markbeläggning och påkostade 
planteringar. Detta är ett resultat av en kommunal satsning för cent-
rummiljöerna för kommunens tätorter. Några stora förändringar i form 
av ytterligare affärsetableringar är knappast att vänta under de närmsta 
åren då utbudet anses uppfylla det behov som finns. Kommunen strä-
var dock efter en gradvis och successiv utveckling. Vaggeryd ett bra 
serviceutbud med bland annat bibliotek, apotek, frisörsallonger, ban-
ker, bensinstationer och restauranger. Kulturetableringarna består 
bland annat av Vaggeryds Idrottsplats, friluftsgården, sim och sporthal-
len samt museiföreningen, Magnisa stuga. Kulturutbudet anses av 
många vara undermåligt (Diskussionsgrupp 2006-02-07). 

Centrumkärnan i Vaggeryd 

Sim- och sporthallen 

Gymnasieskolan som även inrymmer 
ortens bibliotek 
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Utbildning och omsorg 
Den goda näringslivsutvecklingen i kommunen ställer höga krav på 
barn- och äldreomsorgen i Vaggeryd. Detta eftersom behovet av barn- 
och äldreomsorgsplatser kan komma att öka. I kommunens översikt-
plan står att ”Det är mycket angeläget att behovet av lokaler för barn-
omsorgen och grundskolans lägre årskurser uppmärksammas och till-
godoses vid planering och utbyggnad av nya bostadsområden” (Vag-
geryds kommun, 2002 s. 59). Äldre- och handikappomsorg, särskild 
omsorgsverksamhet samt psykiatrin är de verksamheter med krav på 
särskilda boendeformer och som ställer krav på den fysiska planering-
en.  Inom Vaggeryd finns vårdcentral, folktandvård och äldreomsorg i 
form av servicehem. Behovet av särskilda boende former kan ändras 
snabbt och idag finns diskussioner gällande nu etablering av äldrebo-
ende (Plankommitén Vaggeryds kommun, december 2005). 

Mindre verksamheter och industrier 
Vaggeryds kommun kännetecknas idag av ett framgångsrikt näringsliv 
med ett stort antal småföretagare. Metall- och verkstadsindustrin samt 
möbeltillverkningsindustrin dominerar och utgör en stor del av arbets-
tillfällena i Vaggeryd. Bevarande av industriverksamhet samt möjlig-
het till en framtida etablering av fler företag är viktigt för kommunen. 

Furugården, Servicehem och äldreboende 

Östra skolan, en av Vaggeryds grundskolor. 

Landmann har ett av sina lager i  
Götaforsindustriområde 
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