
”Det är 
för dålig 
kvalitet på 
sporten här”

fredrik sandquist
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INNEHÅLL   Värnamo A3–A8 • Skillingaryd-Vaggeryd A10-A11 • Gnosjö-Hillerstorp A12 • Kultur A18 • Familj A19 • Gislaved-Anderstorp B1-B2 • Sport B3-B9
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OPERATIONEN TAR OFTAST MINDRE ÄN EN 
TIMME. HELA LIVET FÖRÄNDRAS.
GE EN GÅVA: BG 900-2221 
www.operationsmile.se
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Möbelriksdag 
i Värnamo
VärnAmo  |  För tolv år 
sedan arrangerades den 
första Möbelriksdagen. I 
vår kommer hålls den i 
Värnamo.

– Värnamo har en stark 
designhistoria och är fort-
satt branschledande, säger 
Anders Wisth. SidAn A3

Man anhållen 
efter brand
GiSlAVed  |  Den gamla 
skolan i Norra Rock-
enåsen utanför Gislaved 
totalförstördes vid en 
häftig brand under lör-
dagskvällen. En person 
sitter anhållen misstänkt 
för mordbrand alternativt 
allmänfarlig vårdslöshet.

siDan b1

SM för distriktslag
sport  |  Ida Nilsson är en av fyra tjejer från regio-
nen som spelar SM i innebandy. siDorna b4–5

så mycket 
tjänar lärarna
VärnAmo  |  Topplönen 
för gymnasielärare i Vär-
namo kommun ligger på 
närmare 50 000 kronor.

siDan a6

S skeptiskt till mål
länet  |  Marcus Eskdahl (S) tvivlar på att regio-
nen kan klara sig utan hyrläkare. siDorna a14–15

läkarna hittar 
inte orsaken
SKillinGAryd  |  Hanna 
Ignell från Skillingaryd 
var fullt frisk till 20-års-
åldern. Sedan drabbades 
hon av lungsjukdomen 
som läkarna inte kan 
förklara. Nu skriver hon 
en bok för att bearbeta 
diagnosen. SidAn A11Ägarna Mikael och Anneli Eliasson menar att intresset för området är stort och att många får en annan bild av projektet när de besöker området.  

 Foto: Hanna eklöF

Snart är det byggstart
Ägarna berättar mer om planerna för Strandudden
niSSAForS   |  Snart ska de första lägenhe-
terna på Strandudden börja byggas, men antalet 
avgörs av mark- och miljödomstolens beslut i 
början av året. 

   Nu berättar ägarna mer om planerna för området.
– Vi använder möjligheterna som digitalise-

ringen erbjuder, för det finns många bra funktio-
ner, menar Anneli Eliasson. 

Lyxigt projeKt i vardande
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