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För 23:e året i rad är Tommy Svanström mitt
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När nästa nummer av Magasinet tar
vi sikte på sommaren. Juni är årets
härligaste - men kanske också mest
intensiva - månad på året. Det är
förskolefester, skolavslutningar,
studentfiranden och midsommar i
en salig röra. Samtidigt börjar man
längtar efter semester och ledighet. Vad är ditt bästa sommartips?
Kanske har du ett smultronställe du
vill berätta om. Tveka inte att höra
av dig till oss på Magasinet. Vi hörs
igen den 23 maj!
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Ha det fint till nästa gång!

Blommor för alla tillfällen!

Kvalitetsinramning av konst, foto, broderier, objekt mm.

Ett hantverk värt
E
att åka för

Fräscha buketter och arrangemang.
Handelsträdgård med växthus,
buskar och perenner.

Just nu!

Från egen odling

Pelargon 35:-/st
Finns i många fina färger!

Blomgatan • VIMMERBY • 0492-318 90
Öppettider: mån–fre 9–18, lör 9–15, sön 10–12

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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Vä
Välkomna
hälsar
Anni
Annika och Mia!

Öppet må-fr kl. 9.30-17.00. Övrigt efter överenskommelse.

Tel 0493-910 97, 070-366 06 71 • www.rambutik.se

Vi når fram till
världens barn
– din gåva
gör det möjligt

En av södra Sveriges ledande och mest
anlitade juridiska byråer inom:
Affärs- & Entreprenadjuridik,
LOU, PBL, Familjerätt m.m.

svt.se/radiohjalpen

070-249 62 05 | www.radstugan.se

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning

RES MED OSS!
Musikal & konsert

En värsting till syster

STOCKHOLM. Nu kommer äntligen feelgood
musikalen En värsting till syster till Sverige. Det är
en gudomligt rapp, rolig och musikalisk komedi.

26/10, 23/11, 30/11 – 2 dagar .......................... 2.795:-

Häxorna i Eastwick

STOCKHOLM. Efter succén med The Phantom
of the Opera är det nu dags för Peter Jöback att göra
huvudrollen i nästa stora internationella musikal.

26/10, 30/11 – 2 dagar ...........................................2.995:-

Sanna Nielsen – Mitt Sanna jag!

NORRKÖPING. Det blir en show med fest och glädje,
men även en historia om utanförskap, kamp, ärlighet
och massor av kärlek till musiken.

27/10 – 1 dag.................................................................... 1.295:-

HALLENS

Relax & shopping

Birka Mariehamn

ÅLAND. Koppla av med familj och vänner med en
kryssning till Mariehamn. På Birka Stockholm finns
bl.a. pooler och spaavdelning, barer, restauranger,
nattklubb och shoppingtorg.

18/6, 15/8, 8/9 – 2 dagar ............................................295:-

Unika upplevelser

Hurtigruten

Magnifika upplevelser på en av världens vackraste
sjöresor! Följ med på en sjöresa med historiska Hurtigruten längs Norges omväxlande och omtalade kust.

4/8 – 7 dagar ...............................................................19.995:-

Lofoten

Shopping i Kiel

TYSKLAND. Populär shoppingresa. Avkopplande
avbrott – två kvällar ombord och en heldag i Tyskland
med mängder av shoppingmöjligheter.

11/10 – 3 dagar ...............................................................2.195:-

Lofoten är mest känt för sin storslagna natur – ögruppen är verkligen vacker med höga fjäll som sträcker sig
mot havet, fiskebyarna och idylliska kustsamhällen.

25/7 – 9 dagar ............................................................ 15.995:-

Helsingborg

Succéresan som vi nu kör för 23:e året i rad!
Nu med boende på nya Radisson Blu Metropol Hotel!
En utmärkt kombination av semester och trevligt
boende till ett förmånligt pris.

19/7, 27/9 – 3 dagar ................................................... 1.945:-

Peter, Bruno & Matilda
(nästan) Unplugged

NORRKÖPING. Nu är de tillbaka! Samma koncept,
nytt innehåll. Inkl. mingelbuffé exkl. dryck.
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Spa, storstad och skärgård!
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Spa & hälsoresa – Tervis Pärnu

ESTLAND. Att göra ett avbrott i den stressiga vardagen och åka
på spa blir allt mer populärt. Ett mycket prisvärt alternativ är att
tillbringa en hel hälsovecka i Estland.

8/6, 24/8, 21/9 – 7 dagar ................................................................ 5.495:7/9 – 10 dagar ............................................................................................ 7.895:-

Kryssning

RIGA, TALLIN ELLER HELSINGFORS

Stockholm

NJUT AV STAD ELLER SKÄRGÅRD!

2/6, 30/8 – 3 dagar ............................................................................... 1.595:-

19/7 – 3 dagar ........................................................................................... 2.595:-

Se våra hemsidor för mer information,
fler avgångar samt massor av andra resor!

Välkomna att resa med oss!
Hallens Buss • 0490-83 000

hallensbuss.se

kjellsbuss.se

Kjells Buss • 0490-373 11
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aktuellt

Hitta
guldkornen
Söndagen den 19 maj kan du bli turist i din
egen hembygd och upptäcka smultronställen
i Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

Foto: Håkan Pettersson

VIMMERBY HULTSFRED Turistbyråerna i Vimmerby och
Hultsfreds kommuner arrangerar då Upptäckardagen, ett
koncept där lokala aktörer med inriktning mot turism och
besöksnäring öppnar upp sina dörrar för allmänheten.
– Man blir lätt hemmablind, så det här är ett perfekt tillfälle att få insikt om hur mycket våra kommuner har att
erbjuda, säger Emelie Madsen, på turistbyrån i Vimmerby.
I Vimmerby har upptäckardagen funnits sedan 2002 och
Hultsfred anslöt för några år sedan. Ett 60-tal olika besöksmål är med i årets upplaga, några av dem är helt nya för i år.
– Vi uppmanar verkligen alla att passa på att upptäcka
gamla favoriter och nya guldkorn bland Vimmerby och
Hultsfreds stora utbud av besöksmål, säger Emelie. För aktörerna brukar Upptäckardagen fungera som en slags kickstart
inför säsongen och ett sätt för dem att testa lite nya grepp.
Genom att samla stämplar hos deltagande besöksmål
kan man vara med och tävla om priser på aktiviteter och
besöksmål i Hultsfred och Vimmerby. Förra året valde
uppskattningsvis cirka 3 000 personer att åka runt till
olika besöksmål på Upptäckardagen.
–Vår stora förhoppning är såklart att det ska bli
ännu fler i år.
Upptäckarfoldern går att hämta på Hultsfred Turistinformation, Vimmerby Turistbyrå, på upptackardan.se och i kommunernas matbutiker från och
med vecka 19.

Fira
valborg

i våra kommuner
Valborgsmässoafton
närmar sig med stormsteg
och på många håll tänds
majbrasor för att fira vårens ankomst. Här kommer
några tips på firanden i
våra tre kommuner.
Obs! I skrivande stund är nedanstående valborgsmässofiranden
aktuella, men det kan ändras om
eldningsförbud införs. Vänligen
håll dig informerad om läget via
kommunernas hemsidor.
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Visste du att... man kan utforska olika besöksmål
även i Västerviks kommun? Dock inte på våren utan på
hösten under rubriken ”Smaka på Tjust”, som är en kulturoch skördefest i hela kommunen. Årets upplaga - den 14:e i
ordningen - går av stapeln den 21-22 september.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

I Hultsfreds kommun kan man bland
annat bege sig till Blåbärskullen i Mörlunda där brasan tänds vid skymningen. Det hålls vårtal och kyrkokören
sjunger in våren. Man kan också ta del
av ett tyst fyrverkeri. Arrangerar det
hela gör Mörlunda-Tveta hembygdsförening.
Man kan också ta sig till Målilla
hembygdspark där ett traditionellt
valborgsmässofirande hålls på kvällen.

Vårmarknad
I GAMLEBY
VÄSTERVIK Gamleby Vårmarknad
går av stapeln fredagen den 26:e april
med start klockan 9. Längs med Västerviksvägen och Loftagatan kommer det att finnas knallar med mat,
kläder, hantverk och allt annat som
hör en marknad till.

Även i Vimmerby kommun tänds vär-
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brasa på stenpiren i Fiskarehamnen.
Västerviks Manskör och Joyvoice
sjunger in våren. Krögaren Henrik
Arkåsen håller vårtal Elden tänds av
Westerviks Twirling Troop som också
bjuder på eldshow. Kvällen avslutas
med konsert av Slak Henrys XL.
I Överum tänds elden traditionellt
vid Vallonen. Där utlovas vårtal, sång
och fyrverkerier. Senare på kvällen blir
det konsert med Waggarn and the
Cruisers.
I Loftahammar kan man lyssna på
Manskören och titta på en eld vid Kapelludden. Ulf Kullin håller vårtal.Ankarsrums hembygdsförening anordnar
traditionellt
valborgsmässofirande
med majbrasa och fyrverkeri i Ankarsrums Brukspark.
Valborgsfirande blir det också vid
Bygdegården i Blackstad. Kyrkokören
sjunger in våren och det blir vårtal av
Anette Danielsson.
Valborgsfirande i Solstadsströms
folkets park. Sedvanligt valborgsfirande med eld talare servering korv
och fika, lotterier.
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I Västervik blir det som vanligt vår-
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mande brasor under kvällen. Bland annat i Djursdala hembygdsgård där det
ordnas ett trivsamt valborgsmässoifirande med kaffe, lotterier och förstås
majelden.

G
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i gammal salong
Vid Johannesdalsplan i Västerviks södra stadsdelar fanns
det under många år en damfrisör. Nu har en frisörsalong
öppnats där igen, denna gång en herrfrisör.
VÄSTERVIK Magasinet var där och hälsade på. Det är Bilal Alloh som har
öppnat Salong Snygg i den gamla frisörsalongen. Bilal hade tidigare en salong
i Damaskus i Syrien. Han och familjen kom till Sverige för drygt fem år sedan.
De tvingades ta den farliga vägen i en liten båt över Medelhavet. Alla klarade
sig och nu är de väl etablerade i Sverige. Äldsta dottern tar studenten och
Bilal öppnade sin salong för tre månader sedan.
Salong Snygg erbjuder alla former av hårvård för kvinnor, män och barn,
men klipper också skägg. Bilal fixar också ögonbryn och tar bort hår i ansiktet
med tråd eller vax.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

KONST I LOFTA
VÄSTERVIK Michael Faun, konstnär

och författare från Linköping visar sina
verk i Lofta Caffé. Hans konst har rötter i graffittin och han kommer att
visa målningar, teckningar och övriga
objekt. Utställningen är öppen fredag
till söndag och pågår till den 12:e maj.

MANGE SMITH

på Valborg
VIMMERBY Valborgsmässofest blir

det på nattklubben Prime i Vimmerby
nu på tisdag, den 30 april. Det stora
dragplåstret blir Mange Smith som
kör live på scen under kvällen.
– Han är ett välkänt ansikte hos oss
med låtar som ”Glassigt”, ”Giftig”, ”Jag
talar ut” och ”Partypatrullen” med över
22 miljoner streams på Spotify, skriver
Club Prime på sin Facebooksida.
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VÄLJ BLAND 100-TALS OLIKA MODELLER

TJEJKVÄLL
Shoppa loss i Vimmerby!

eller designa din ring tillsammans med oss

TORSDAG 25 APRIL KL

.17-21

Storgatan 24 VÄSTERVIK, 0490-188 74 • Norrtullsgatan 2 VIMMERBY, 0492-102 46
www.herbertsguld.se

rt

Vi erbjuder kompletta lösningar.
Från kostnadsfri konsultation
till klart arbete!

inkl. ROT-avdrag

SVENSK KVALITÉ

Motordriven garagepo
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14.400 kr
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VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

*Prisex. gäller lagerport i
storlek 2350/2450x2000 mm
(bxh), vit, modell Trend.

0490-345 67 | Kristinebergsg. 27
Västervik | www.dorrtjanst.nu
Öppet: Månd–fred 07.00–16.00
Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

Inspiration Mingel
Glädje Shopping
Lotterier Erbjudande
Ta med dina väninnor på en
mysig tjejkväll i Vimmerby.
Lotterier
Torsdag 25 april välkomnar och tävlingar i
vi alla tjejer i alla åldrar
butikerna med
till en kväll med superfina
fina priser
erbjudanden och olika
(Mer info i butikerna.)
överraskningar. Vi ses!
Våra butiker erbjuder ”allt” till hela familjen
så självklart är även killar välkomna!
vimmerbyshopping.se

Välkommen till
vår nyöppnade butik!
Avite.se 0492-31510
Maskingatan 1 59840 Vimmerby

Bakfickan | Boston | Café Royal
Downstairs Footwear / Vero Moda | Guldsmeden
Hammargrens Ur-Optik | Hemtex | Hemma hos Emma
Home of Brands | Hudvårdskompaniet | Hälsoboden
ICA Kvatum | Intermezzo | Intersport | Lindex
Lönneberga Slöjd & Snickeri | Miltons Guld | Motorsport
Rosenkransen | Rosins Pappershandel | Sandströms
Sko-Nisse | SMAK by:Simon | Stuneks | Vimmerby Bokhandel
Vimmerby Stadshotell | Önska
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krönika

Jag är samlare
och beredd på allt
Lika bra att erkänna på en gång. Jag har
svårt att slänga saker. Det finns människor som säger att de njuter av att slänga
saker, jag ryser nästan vid tanken. Jag
är nog lite sentimental och skaffar mig
känslomässiga band till det mesta. Det
gör att det till och med blir svårt att rensa
i handväskan. Biljetten från det där fina
museet eller reklamkortet för en mysig
restaurang på en solig gata. När jag ser
dem i botten på handväskan så dyker
trevliga minnen upp, kanske är det dem
jag är rädd att förlora.
Man blir lätt lite mobbad när man är en
hamster. Det är liksom inte coolt att samla på saker. Man ska vara rationell och
rensa sägs det. Ibland har jag gjort det.
Det tar fruktansvärt på krafterna, men
det går om man stålsätter sig. En gång
slängde jag alla glasburkar jag rutinmässigt diskat och samlat om jag skulle göra
sylt och jag kan faktiskt erkänna att jag
inte har saknat dem så mycket.
Fördelen med att spara på ”bra att ha
saker” är att man alltid är beredd. Jag är
grym på maskerader, för både vuxna och

barn, bara för att jag alltid har det som
behövs i någon gömma. Dessutom kan jag
nästan alltid fixa fram en hyfsad trerätters på det som finns hemma, jag lämnar
alltid lite kvar.
Genen som styr detta kommer nog från
stenåldern, anlag som gör att jag och familjen skulle klara att överleva vintern i
grotta.
Nu hoppas jag att vi sparare faktiskt har en
framtid. Det är modernt och nödvändigt
att återbruka. I det här numret kan du
läsa om Artsy, ungdomar som designar
kläder av återbrukat material. Du får även
träffa Anita Tejle Andersson som inrett
sin sommarstuga med bara återanvänt
material, dessutom är hon en ”prepper”,
beredd om krisen kommer.
Så, alla ni andra samlare som skämts
och sparat i hemlighet, er tid kommer.

Redaktör Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Foto: Ola Pettersson

Nya flexibla T-Cross.

I vår kommer T-Cross. En helt ny SUV med de senaste säkerhetssystemen, lite mindre yttermått och ett stort och flexibelt inre.
Perfekt för dig med skiftande behov och som vet att livet har fler
sidor än en. Välkommen in så berättar vi mer.

Kampanjpris från 199 900 kr.

(ord. pris från 205 400 kr)

Privatleasing från 2 595 kr/mån*
inkl service och tre års nybilsgaranti.

Bränsleförbrukning blandad körning från 4,9-5,9 l/100 km. CO2-utsläpp från 131-133 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 112-115 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning av fordon eller
bilförmån efter annonsens införande.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se

APRIL 2019
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700 KVM

MED ENBART UTEMÖBLER

KALMAR LÄNS BREDASTE SORTIMENT
DYNREA -30%

FYNDGRUPPER FRÅN
2018 SÄLJS UT.

PÅ ALLA LAGERFÖRDA DYNOR

Vi specialiserar oss på utemöbler

Därför väljer du Möbelbröderna: Lysingsvägen 18, Västervik
• Brett sortiment • Bra priser
• God service • Kvalité
• Snabba leveranser

Delbetalning med

070-330 55 41
Mån-Fre 11-18 | Lör-Sön 11-15

mobelbroderna.se

Se fler produkter på vår facebooksida

INVIGNING
Nu öppnar vi en av Smålands största
fullserviceanläggningar
Öppet
Lördag-Söndag
27-28 april

11-16
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Lördaer vi bandet!
klipp

Pilote Pacific 746
Essentiel C

årsmodell 2018 - lågskattad
4-bältad + 4 sovplatser, automatlåda,
automatiskt kylskåp 138 L,
lastvikt 1299 kg
Ord. pris 834 000:-

Nu 786

600:-

Bürstner Ixeo
Time IT 726G

årsmodell 2018 - lågskattad
5-bältad, markis, elektrisk golvvärme,
Truma kombi 6E, lastvikt 705 kg
Ord. pris 820 000:-

Nu

763 350:-

Vid köp av ny
husbil

å
bjuder vi p
nn
TV, TV-ante
och markis000:-.

värde av 30
upp till ett
iser.
kampanjpr
Gäller ej på

Vid köp av beg.
husbil

ingår ett års
garanti från
Autoconcept
på bilar upp

TRANSPORTBILAR

Hos oss hittar du ett brett utbud av
Fiat transportbilar och Isuzu pick-up

till 12 års ålde

r.

PICK-UP

MASKINCENTRUM I BOCKAR AB | STORA VÄGEN 62C | TEL. 0491-522 10 | www.maskincentrum-bockara.se
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Smalspår till
Valborg och
kosläpp
VÄSTERVIK På självaste Valborgs-

mässoafton kör Smalspåret de första
turerna för säsongen. I lagom tid för
brasan i Ankarsrum kan man stiga
på en 50-tals rälsbuss i Västervik
och stilenligt färdas till Bruksparkens Valborgsfirande i Ankarsrum.
Rälsbussen går tillbaka till Västervik
tio minuter efter fyrverkerierna.
Dagen efter, på 1:a maj kan man
åka smalspåret till Totebo gård för
att se på årets kosläpp. Rälsbussar
till kosläppet går både från Hultsfred och Västervik.

Påsklovskultur
i Gamleby
VÄSTERVIK Passa på att ta del av
Gamleby Kulturhus satsning Påsklovskultur. Under slutet av vecka 17
kan alla som vill vara med på skaparverkstad där man kan prova på
måleri, skulptur, fotografi, film olika
lekar och mycket mer. Gratis och öppet för alla mellan klockan 13-17.

Boulesällskapet
firar 25 år
Västerviks Boulesällskap är en aktiv
förening med många medlemmar.
De har en fin anläggning med många
banor både inom och utomhus. I vår
fyller föreningen 25, vilket ska firas
med kaffe, tårta och generationsboule.
VÄSTERVIK Vi går genom en korridor,
förbi ett stort fikarum och svänger
vänster mot inomhusbanorna. Här finns
åtta boulebanor och det är fullsmockat
med folk. Ljudnivån är hög, det skrattas
och spelas flitigt. Det är många män och
de flesta verkar vara i pensionsåldern.
– Det är mest herrar som är aktiva
just nu, så vi vill gärna få in fler damer i
föreningen, säger Lars Zeed, sekreterare
i Västerviks Boulesällskap.
– Boule handlar mycket om social
samvaro, man spelar en och en halv
timme, sedan fikar man tillsammans och
så fortsätter man spela, berättar Bernt
Kedfors som också är aktiv i föreningen.
Västerviks Bouleförening startade
i Stadsparken 1994. Sedan fem år har

Västerviks Bouleförening har fina banor inomhus. Foto: Åsa Thaberman

föreningen en fin anläggning med åtta
banor inomhus och 40 banor utomhus.
Klubben har cirka 130 medlemmar
varav ett 40-tal är certifierade för att
tävla. För att spela boule behöver man
inte vara fysiskt stark, det handlar mer
om taktik.
– Det är en situationsanpassad sport
där det gäller att ta rätt beslut, en hjärnornas kamp om hur man ska lyckas,
som schack ungefär, beskriver Lars Zeed.
Sporten går ut på att vara den som ligger närmast ”lillen” efter sex kastade
klot, och det är lätt att bli bortskjuten
av motståndaren.
Föreningar och arbetsplatser kan
hyra anläggningen, 40 personer kan

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
I VIMMERBY
BEMANNING TVÄTTERI

DRÖMSÄNG TILL

DRÖMPRIS

spela samtidigt inomhus och det finns
ett fikarum som går att använda som en
mindre festlokal.
I vår firar man 25-årsjubileum med generationsboule, där barn, barnbarn och
allmänheten är inbjudna. Det kommer
även att bjudas på kaffe och tårta och
alla som vill kan få prova på med en
instruktör.
– Det finns ett visst motstånd, folk
tror inte att det är så roligt, säger Bernt
Kedfors, men det är som med golf, börjar
man så är det kört!
Åsa Thabeman
asa.thaberman@ostmedia.se

FILMPRODUKTION MED EXTRA KRYDDA!
Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm
www.filmdirekt.eu • matz@filmtime.eu • 070-523 06 09

Restaurang o. café
NYTT TVÄTTERI
FÖR DIG SOM PRIVATPERSON MEN ÄVEN
FÖRETAG!!
Vi åtar oss tvätt av täcken, kuddar,
sängkläder, arbetskläder, dukar,
gardiner, handdukar, badlakan, mm
Vi erbjuder även mangling upp till 2 m bredd.
I görligaste mån använder vi miljövänliga
tvättmedel från bla Ecover
FOLKPARKSVÄGEN 50 • Tel. 0490-321 00
Obs ej kemtvätt

Öppettider mån-fred 7-13

Övriga tider efter överenskommelse

Fr.o.m. måndag 29 april har vi

SPARA
11.370
:-

Sirius
Sirius
Limited Edition
Limited Edition

Lyxig kontinentalsäng i unik design
och i en begränsad upplaga.
Två lager pocketresårer med fem
zoner ger Sirius Limited Editionen
en överlägsen komfort.

Paketpris
19.990:-

160/180x200 cm i tyg Roma inkl Supersoft
kuvertsydd bäddmadrass, Albin ben
och matchande gavel i modellerna Elle
eller Elite. Ottoman finns som tillval.

Inkl. huvudgavel
ord. pris 31.360:-

Nu 19.990:Ord. pris 31.360:-

Lyxig kontinentalsäng i unik design och i en begränsad upplaga.
Två lager pocketresårer med fem zoner ger Sirius Limited
Editionen en överlägsen komfort.

PASSA
PÅ!

Vid köp av
säng medföljer
Trend Sängbänk

Värde 2.690:Dynan ingår ej

Vimmerbys största fristående möbelaffär

Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

ÖPPET ALLA DAGAR
09.00-19.00
Vi serverar

Frukost, lunch
och middag,
sallad, varm mat,
kaffe och kakor.

Efter
midsommar
öppet senare
på kvällen

Lätt att nå
oss, med en
fantastisk utsikt!
Fagersand, Ankarsrum

Tel. 070-495 79 34
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PERFEKT
GRÄSMATTA
VARJE DAG

19

90

Kryddväxter Välj bland flera sorter. Ord. pris 2990

KLARAR SMALA
PASSAGER

3 FÖR 2

Perenner för
pollinerare

Välj bland flera sorter.
Ord. pris 3990/st

3 FÖR 99:-

AVANCERAD
NAVIGERINGSFÖRMÅGA

KLARAR BRANTA
SLUTTNINGAR

6450

Tomatplantor

Klematis

Välj bland flera sorter.
Ord. pris 3990/st

Välj mellan ’Miss Bateman’
och ’Etoile Violet’.
Ord. pris 129:-

INSTALLERAT & KLART!**

Husqvarna Automower® 310

Lev livet lite grönare

Upp till 1.000 m². Lutning 40%. Smart passagehantering.
Connect@HOME för att kommunicera med klipparen över
Bluetooth med din smartphone.
MOTORSPORTPRIS 14.995:Ord. 15.900:-, enbart maskin, installationsmaterial tillkommer.

18.995:ORD. 19.900:DELBETALA! 11 mån à 1.784:-*

■
■
■
■
■

All begränsningsslinga ingår
Vi fräser ner slingan i gräsmattan
Maskininställningar på plats
Genomgång vanliga funktioner
Resa inom 50 km från våra butiker

Blomsterlandet Västervik

Öppet vardag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17
Pris avser växt om inget annat anges. Erbjudandet gäller t o m 28/4. Med reservation för slutförsäljning.
www.blomsterlandet.se

G & B ARENA MÅLILLA

MATCHSTART 19.00
ALLA FÖDDA -02 ELLER SENARE FRI ENTRÉ

MOTORSPORTPRIS!

32.900:ORD. 38.900:DELBETALA! 11 mån à 3.048:-*

Husqvarna Rider 213C
94 cm Combiaggregat (BioClip®- och
bakutkast). Pedalstyrd hydrostatisk
transmission. Klippaggregatet kan lätt
fällas upp i serviceläge för enkel rengöring.

28.990:-

DACKARNAS HEMMAMATCHER 2019

DELBETALA!
11 mån à 2.693:-*

TORSDAG* 9 MAJ
TISDAG 14 MAJ
TISDAG 28 MAJ
TISDAG 18 JUN
TISDAG 2 JUL
TISDAG 16 JUL
TISDAG 6 AUG
TORSDAG* 22 AUG

SMEDERNA
PIRATERNA
LEJONEN
VETLANDA
ROSPIGGARNA
VÄSTERVIK
MASARNA
INDIANERNA

PEUGEOT
SPEEDFIGHT DARKSIDE

Elektronisk förgasare gör den lättstartad
och ger en jämn gång med bra acceleration.
Smartphonehållare, USB-uttag, 13” hjul,
skivbromsar, LED-strålkastare. 4-takt, EU 45.

MOTORSPORTPRIS

16.995:ORD. 18.495:DELBETALA!
11 mån à 1.602:-*

MISSA INTE

CRESCENT ELINA

28-30 JUNI
MÅLILLA TRACTOR POWER WEEKEND
16 - 17 AUG
GRAND PRIX 2019, HELGEN I SKOGEN

WWW.DACKARNA.NU

7-växlad elcykel med 36V 11Ah
Li-Ion batteri. 5 effektlägen. Stor
och tydlig display. Godkänt lås.
Finns i svart, silver, blå, rosa och
brun. 3 mån stöldskydd ingår.

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
*Räntefri delbetalning, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. **Asfalts-, sten- och plattarbeten ingår ej
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personligt Tommy Svanström

Tommy
fortsätter
att skapa
musik
HULTSFRED

För 23:e året i rad är Tommy Svanström mitt
uppe i planeringen av Virserums Musikdagar.
– Det är fortfarande roligt och så länge jag har
kvar den känslan fortsätter jag.

Tommy Svanström är själv musiker och arrangerar varje sommar musikdagarna i Virserum. Foto: Privat

T

ommy Svanström är född och
uppvuxen i Virserum. Han
bosatte sig sedan i Stockholm
för att satsa helhjärtat på
musiken. Men barndomsorten fanns alltid kvar i hjärtat och tanken
väcktes om att ge någonting till Virserumsborna, och till andra i närområdet.
– Att musikdagarna startades kom sig
av att jag försökte hitta på något bra för
min gamla hembygd. Vi var ett musikergäng i Stockholm, Virserums Gille, som
pratade om vad vi skulle kunna bidra
med, utifrån våra erfarenheter.
Man hade tidigare ordnat en barnfestival
i Norrtälje, så det konceptet fick följa
med till Virserum.
– Om vi nu spelar för barn kan vi väl
även spela för vuxna, resonerade vi då.
Så jag åkte ner till Virserum och träffade
några olika personer, bland annat Begnt

Rosander, som var betydelsefull politiker i kommunen, och Leif Dahl som var
kyrkomusiker, och presenterade vår idé.
De blev båda blev eld och lågor.
Det har alltid funnits ett stort musikintresse i Virserum. Så att ordna en
musikfestival passade väldigt bra.
Efter ett års förberedelser gick den
första upplagan av Virserums Musikdagar av stapeln 1997. Och sedan har det
bara fortsatt. Tack vare musikdagarnas
musikaliska bredd, med inslag av allt
ifrån folklig dragspelsmusik till, världskända artister inom olika genrer, och
smal klassisk kammarmusik, har man
också lyckats tilltala en bred publik.
– Förra året hade vi till exempel
Svante Turesson, Cajsa-Stina Åkerström
och Camerata Nordica, så det är en stor
blandning, säger Tommy.
I år hålls musikdagarna den 23-29
juni. Årets program är som sagt under

2012 tilldelades Tommy Svanström under högtidlig ceremoni
Kungliga Hovkapellets medalj. Foto: Marcus Gårder

uppbyggnad, men redan nu kan Tommy
avslöja några av artisterna som är klara.
– Peter Lind and the Cabaret Band
kommer ännu en gång, de är lite gräddan av svensk jazz, eller sving kan man
säga. De ger sin senaste föreställning
”Från Harlem till Marlem”. En konsert
som är väldigt bred och rolig och lätt att
ta till sig, så det ser vi fram emot.
Camerata Nordica stödjer musikdagarna genom att lägga en konsert i
Virserum. I år har de med sig en Emilia
Amper, en ung tjej som spelar nyckelharpa.
– Det blir folklig musik tillsammans
med Camerata Nordica,
Varje dag hålls barnkonserter med
olika musiker och gästartister. En av
årets gäster är Calle Jacobsson, på bastuba, och Tora Torslund, på trumpet. –
De är anställda på operan i Stockholm
och förstklassiga artister. De kommer
dels vara solister på barnfestivalen men
också ge en konsert för vuxna.
Hultsfreds Sommarorkester firar också 25 år i år och det kommer att firas
ordentligt i Virserum.
Hur kan du sammanfatta de här
23 åren?
–Väldigt, väldigt roligt. Om man tänker
på vilka artister som har varit hos oss
under årens lopp, så är det ju otroligt
att vi har lyckats få dem att komma
till oss. Ta bara sångerskan Barbara
Hendrix, hon kom direkt från Paris och
sjöng i Virserum. Det är ett av flera fantastiska och magiska ögonblick under
årens lopp.
Vad har varit din drivkraft för att
fortsätta ordna musikdagarna?
– Dels att få möjligheten att uppleva
fantastiska konserter. Men också att
försöka göra någonting för landsbyg-

den, så att vi inte försvinner i Sveriges
kulturliv. Men ingenting av det här hade
varit möjligt utan våra frivilliga krafter
som hjälper till, det är vi väldigt tacksamma över.
Hur framtiden ser ut för musikdagarna är förstås svårt att sia om. För
Tommys del handlar det om att ta ett
år i taget och ekonomin är förstås en
avgörande faktor.
– Våra två barn har ju mer eller mindre växt upp med musikdagarna och de
spelar båda cello. Så vem vet - de kanske
tar över en dag, säger han och skrattar.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Fakta Tommy Svanström
Ålder: Född 1945.
Familj: Ja.
Bor: Kungsholmen i Stockholm
och en mil utanför Virserum.
Yrke: Pensionerad och
passionerad cellist.
Intressen: Musik, litteratur,
släktforskning
Lyssnar helst på: Just nu allt
av Skostakovitjs och sånger av
Franz Schubert
Drömartist till Virserums
Musikdagar: Cecilia Bertoli.
Favoritcitat: Alla dessa dagar
som kom och gick - inte visste
jag att det var livet.
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Mecka för alla motorfantaster
När Magnus Frodigs privata samling av världsmästarcrossar blev för stor för att ha hemma startade han 2014
sitt eget museum; MX World Collection. Här samsas
rariteter av motocross- och endurocyklar – alla körda
av legendarer och med en unik historia att berätta.
VIMMERBY Ända sedan han var liten
grabb har Magnus spenderat mycket tid
på eller bredvid crossbanan.
– Redan som liten hade jag bara motorer och motorsport i huvudet. Var ute
och tävlade motocross i södra Sverige
hela tonåren. Mamma stöttade alltid vid
sidan av banan. Det stora motorintresset varvades med arbete på det familjeägda Ljunghäll AB.
- Det har varit fantastiska fem år som
har gett mig kontakter och resor över
hela världen. Jag körde motocross under
80-talet, nu har jag lärt känna många
av mina stora idoler som jag hade då,
nu åker jag och dricker kaffe med dem.
2003 såldes familjeföretaget Ljunghäll AB, vilket gav Magnus en möjlighet

att förverkliga en av sina stora drömmar: köpa en Ferrari. Ferrariintresset
växte och han körde på en del banor
både i Sverige och utomlands.
– Jag förverkligade min pojkdröm
efter att ha fått njurproblem och gick
då på dialys tre gånger i veckan. Jag
behövde göra något kul och när jag fick
frågan om att börja tävla för Ferrari så
sa jag såklart ja!
Under åren 2007 till 2009 tävlade han,
först i skandinaviska serien av Ferrari
Challenge och sedan ute i Europa. 2007
genomgick han en njurtransplantation
och blev frisk. En erfarenhet som gör
att han värdesätter livet än mer idag.
- Det gäller att ta till vara på livet och
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göra det man tycker om och umgås med
de man tycker om och som ger en någonting. Det blev som att gå till jobbet
när jag gjorde dialys, jag tittar fortfarande in på sjukhuset och säger hej till
personalen, vi skapade en vänskap.
Det var efter att ha slutat tävla med Ferrari som det stora mekandet och samlandet tog vid. Magnus började köpa in
och renovera motocrosscyklar. En samling som till slut var så stor att han var
”tvungen” att bygga ett eget museum.
MX World Collection invigdes 2014
och idag rymmer samlingen cirka 350
motocross- och speedwaycyklar och
en mängd andra prylar som hör sporten till. Här finns även en restaurang
där det bjuds på mat och underhållning i form av musikshower och olika
föreläsningar. Nu tänker han att museet är ganska komplett som det är, nu
vill han förvalta och utveckla än mer.
Jennie Larsson

Magnus Frodigs samling av motorcross- och
endurocyklar blev till slut så stor att den
resulterade i ett museum.

BROTHER QL 700

Snabb professionell
etikettskrivare
Inkl. standardetiketter,
strömadapter, USB-kabel
och programvara

NU
399:ord.pris
990:-

KAMPANJ PÅ RESEHANDBÖCKER!

Vi hjälper dig med ditt bolån!
Kom in till oss på kontoret. Vi finns här för att göra våra
kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma
banktjänster, trygga bostadsaffärer, nära rådgivning och
bra försäkringsskydd. Välkommen till oss!

ALLA TOPP 10
NU

129:-

(149:-)

vimmerby bokhandel
Stora Torget 6 • 0492-123 10 • www.vimmerbybokhandel.se

¨

F R I T T L E V & M O N T I N O M 2 0 M I L S R A D I E , M E D U N D A N TA G AV E N S TA K A H Ä M T P R I S E R

SE VÅRT STORA TRÄDGÅRDSTÄLT MED MÄNGDER AV
MÖBLER FRÅN HILLERSTORP

ÖPPET: Må 9-19, ti-fr 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret öppet vard. 9-12.30

AMSTERDAM

Stor modell 210x260cm.
Hörnsoffa (finns både
vänster- och högervänd)
inkl bord i matbordshöjd.
Grå konstrotting och grå dynor.
OBS! Pris Fritt Lev.

9.995:-

F.r.o.m maj så har vi bara öppet till kl 18.00 på måndagar.
Juni , juli och augusti har vi stängt lördagar.
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Mopedrally
i Gamleby

APRIL 2019

VÄSTERVIK Första lördagen i maj ordnar Veteranfordonsklubben i Tjust mopedrally i Gamleby. Rallysugna
mopedister samlas vid Folkets Park där rallyt startar.
För att undvika missöden med gamla mopeder kommer
en följebil att åka med. Efter målgång kommer det att
finnas loppis och tipsrunda.

Våren lockar ut folk i trädgården
Våren är här och många villaägare längtar efter att
sätta spaden i jorden, kanske så några frön och plantera blommor. På Hagelins handelsträdgård i Vimmerby
märker man att kunderna har vårkänslor.

Växthuset på Hagelins är fullt av pelargoner i vackra vårfärger. Anette Hagelin Emilsson
märker att många är sugna på att plantera nu. Foto: Eva Harrysson

VIMMERBY Många längtar ut i trädgården och är ivriga att komma igång. Och
visst är det roligare att plantera på våren när man får se resultatet direkt. Det
är högsäsong för handelsträdgårdarna
som lockar med färgglada penséer och
pelargoner om vartannat. Att komma in
i det ljusa växthuset med alla färgglada
blommor är en riktig vitamininjektion.
– Den vanligaste frågan vi får just nu
är; när kan jag börja plantera? Då brukar
jag svara, buskar och träd går bra nu, liksom påskliljor och penséer. Även morötter, dill och persilja funkar så här tidigt,
medan pelargoner, bönor och potatis får
vänta säger Anette Hagelin Emilsson.
Att odla i pallkrage är väldigt populärt
just nu. Många, framför allt yngre, vill
odla fram sådant som är ätbart.
– Den generationen har ofta ingen
erfarenhet av sådant sedan tidigare, så
de tycker det är roligt och vill lära sig.
De äldre däremot, gjorde sådant när de
var yngre så det har de tröttnat på. De
är mer intresserade av blommor.
Många gräsmattor tog stryk av förra
årets rekordheta sommar. Anette re-

kommenderar att man tar en närmare
titt på gräsmattan framöver.
– Eftersom gräset växte så dåligt förra
året fick istället mossan en extra skjuts
av den milda vintern. Så det kan vara idé
att gödsla gräsmattan, jag tycker man ska
testa det innan man sår nytt gräs. Man
får ha lite tålamod innan det ger resultat.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Smarta trädgårdstips!
Odla inte mer än du har tid med och
klarar av.
Lök, dill, rädisor och sallad är bra för
nybörjaren, de är lätta att lyckas med.
Så här långt fram på våren ska man
helst inte beskära fruktträd eller buskar.
Ta bara bort döda grenar.
Penséer klarar sig utomhus även om
det skulle bli en frostnatt, medan pelargoner kräver plusgrader för att klara sig.

I Anitas stuga finns nästan inget nytt
När det gamla hemmanet skulle göras i ordning som
sommarstuga sa den ena dottern ”– stopp, här köps
inget nytt”. Så blev det, familjen Anderssons sommarstuga är helt och hållet inredd med arvegods. Mysigt
och massor av minnen
VÄSTERVIK Huset från 1700-talet har
varit i släktens ägo sedan 60-talet.
Ibland har man renoverat lite för att
det inte skulle förfalla, men
egentligen inte använt
det. Först när Anita och
Thorwald Anderssons
utflyttade döttrar kände behov av ett ställe
att samlas på satte
Anita och Thorwald
igång att renovera. Några
detaljer är kvar, men snart
är det färdigt och det blev dags
att inreda. En av döttrarna förklarade då
att det var köpstopp som gällde.

Anita och Thorwald har kunnat plocka
gamla saker från två släktgårdar, här en
gammal klassisk transistorradio. Foto: Åsa
Thaberman

– Här köps inget nytt, det har gått som
en röd tråd genom tanken med hela huset, vi ska använda det vi har och det
som vi har ärvt, berättar Anita
Tejle Andersson när vi går
runt i det gamla huset.
Sommarstugan ligger i
Älmarsrum nära Hallingeberg. Två våningar,
på en kulle med vidunderlig utsikt över sjön
Älmaren. På nedre botten
finns kök, badrum, sovrum och
en salong.
– Det här är mitt rum, här har bara
jag bestämt, skrattar Anita. På väggarna hänger gamla foton på släkten
och ett större sällskap kan äta middag
runt bordet som Anita ärvt av sin mormor. Mycket av möblemanget är tidigt
1900-tal, men några stolar är daterade
till 1700-talet.
Både Anita och Thorwald kommer
från landsbygden och båda har ärvt
många saker från sina föräldrar. Egentligen har de bara köpt tre saker till huset
som ska bli döttrarnas sommarhus, en
soffa, en frukostservis och ett par gardiner.
– Det har blivit trivsamt, gamla saker
har ju själ. Det finns minnen med gamla

I salongen står Anitas mormors bord med tillhörande stolar. Foto: Åsa Thaberman
saker, varenda liten grej här finns det ett
minne med.
Nu har döttrarna fått barn och sommarhuset blir en fin plats för familjerna
att träffas på.
– Det som finns här är bara saker som
de känner igen, sånt som har funnits hos
deras farmor och mormor.
Nästan allt arbete har Anita och Thorwald gjort själva, det är ett roligt pyssel.
– Thorwald har gjort allt tråkigt som
inte syns, jag har fått göra det roliga. Det
är min terapi, en del spelar golf, jag förser
mig med en målarpensel.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Huset heter Solhöjden och ligger i Älmarsrum, Hallingeberg. Foto: Åsa Thaberman
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PREMIÄR FÖR NYA
ŠKODA SCALA.
Nu kan du äntligen förbeställa SCALA.

Nya ŠKODA SCALA Style TSI 115
Kampanjpris 204 900 kr

> Apdaptiv farthållare > Klimatanläggning > Full LED-strålkastare > 17” lättmetallhjul
> LED-ljus bak med animerade blinkers > Infotainmentsystem med 8” touchskärm

Privatleasing fr. 2 795 kr / mån

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (NEDC 113 g/km).**

Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36 mån eller
3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta apr 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan inte kombineras med andra
rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se

Anpassad för 582 000 km
svenska vägar.

Tiguan GT TSI 190 DSG 4MOTION Executive Edition.

Tiguan har inte bara 4MOTION fyrhjulsdrift och DSG automatisk växellåda.
Den har även som standard avancerade system som höjer säkerheten och
hjälper dig i körningen. Allt för att du tryggt ska komma hela vägen – oavsett
vilken väg du tar. I Executive Edition ingår dessutom bland annat fjärrstyrd
parkeringsvärmare, 18 tums lättmetallfälgar, elmanövrerad baklucka och
eluppvärmd ratt.

Pris från 304 900 kr.
(ord. pris 377 400 kr)

Privatleasing från 2 995 kr/månad
inkl. service och 3 års nybilsgaranti.*

Bränsleförbrukning blandad körning från 7,1 l/100 km. CO2-utsläpp från 185 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 147 g/km. Miljöklass Euro 6. Volkswagen Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 20 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS
basränta (april 2019). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se
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Liten smidig grupp ti balkong eller den
lummiga uteplatsen!

BELFORT
LOUNGEGRUPP

13.990:4.995:-

NINJA BALKONGGRUPP Kkarmstol med stomme av aluminium
och flätning i svart tålig konstrotting. Bord med glasskiva
D 70 cm, Th 70 cm.

BELFORT SOFFGRUPP 2st 2-sitsavslut & hörndel. Mycket snygg utomhussoffa. Soffan är tillverkad i aluminium för att vara så lättskött och
slitstark som möjligt. Även det tjocka tyget på dynorna och kuddarna är av mycket bra kvalitet och lätta att rengöra.
Mån.kostnad 12 mån 1.329:-.

FÖRBERED DIG FÖR ALTANHÄNG O
3.000 kr rabatt i alla utföranden

12.495

6.995:-

LEONE MATGRUPP i svart non-wood. 6 fåtöljer/stolar och bord

SOHO SOFFGRUPP i grå konstrotting och gråa dynor. 2 st
s-sitsavslut, 1 hörn, 1 mitt & bord Bordet på bild 143x86 cm. Mån.
kostnad 12 mån 1.193:-

12.495

IDA BÄDDSOFFA framåtbäddad i tyg Cedar. (Ord pris 9.990:-) Mån.
kostnad 12 mån 792:-

FR

200x100 cm. Mån.kostnad 12 mån 693:-.

10% rabatt på övriga bäddsoffor från Hovden!

FR

9.990:-

SVEA BÄDDSOFFA i en elegant Howardinspirerad bäddsoffa i det
lenaste tyget du kan tänka dig. Sitsen har duntopp vilket gör
soffan extra skön att sitta i. Mån.kostnad 12 mån 965:-.

9.990:-

ANNA BÄDDSOFFA längsbäddad inkl underbädd i tyg Emma. Ord
pris 12.990:- Mån.kostnad 12 mån 693:-.

10% rabatt på övriga Select bäddsoffor!

7.995:-

SELECT BÄDDSOFFA 2-sits med divan. Längsbäddad i tyg Durando.
Ord pris 9.995:- Mån.kostnad 12 mån 784:-.

Vimmerby/Västervik

FRÅN

119:-

169:KVM

/KVM

PLASTTAK GOP ESSLON är en prisvärd, opalvit trapetsplatta som
passar de flesta tak - oavsett om du vill bygga ett altantak, ett
uterum, en carport eller liknande

TROJA ANTIK HELSTEN 210X140X50 en tumlad marksten som finns
i många olika storlekar och färger som du kan använda för att
anlägga nya miljöer med gammaldags charm. En trappa, en kant,
en stödmur och mixade färger, förutsättningar finns för att skapa
en personlig utemiljö. Pris gäller grå helsten.
Grafit helsten 209:-/kvm.

Vimmerby Södra industrigatan 17. Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl 0492-177 00.
Öppettider Vardagar 07-18 Lördag 09-14 Söndag 11-14. Vissa lokala avvikelser kan förkomma.Vi reserverar oss för tryckfel och
slutförsäljning. Gäller t.om 5/5

www.materialmannen.se

Väggfast torkvinda för
fasad!

1.995

KÄRCHER K3 CAR & HOME T150 är den perfekta högtryckstvätten för

dig som vill tvätta till exempel fasaden, trädgårdsplattorna, bilen
eller hästkärran. Mycket tillbehör inklusive rengöringsmedel för
bil och altan. Ord pris 2.599:-

3.495:-

MUURIKKA STEKHÄLL 78 CM set med stekhäll 7och brännare D-500.
Stekhäll i Finskt stål som är enkel att använda och rengöra. D-500
brännare med effekt på 14,1 kW. Brännare med långa ben, höjd ca
75 cm. Väska. (Gasoltub ingår ej) Ord pris 4.295:

999:-

TORKVINDA WALLFIX med 24 meters lina. För utomhusbruk.
Fälls ut med en-hands-grepp. Lätt att montera.
Ord 1.399:-

CH PLÖTSLIGA ÖVERNATTNINGAR
NYHET!

10 L VIT

2.995:- Bruten kulör 3.295:-

DEMIDEKK INFINITY är en vattenburen träfasadfärg tillverkad av
bindemedel av mycket hög kvalitet samt en hög halt av pigment.
Dessa båda delar borgar för ett utmärkt gott skydd för träet mot
solens strålar, väderpåverkan och påväxt av svartmögel på ytan.

RE,
BORRSKRUVDRAGA
,
2 ST 18V BATTERIER
LADDARE, VÄSKA

299:-

MÄSTER PENSELSET UTE kvalitets uteset innehållande Fasad Ergo
Silver 70 och 100 mm samt Vinkelpensel Extend Guld 50 mm
syntet.

ELIT TERRASSTVÄTT 0,5 L

119:-

ELIT TRÄOLJA 2,7 L

199:-

ANZA
TRÄOLJEPENSEL 75 MM

89:-

BEHANDLA DITT TRÄDÄCK med Beckers Elit träolja och Elit
terrasstvätt får du njuta av ditt trallgolv i många år.

1 LITER

139:-

TAKRENGÖRING JAPE mot påväxt av alger och lav. För alla material

och ytor utomhus. Påväxten försvinner med tiden på väderutsatta
ytor. Hindrar ny påväxt. Ord 189:-/liter. Rabatten gäller även 5 liter.

För dig som bara vi ha det bästa rekommenderar vi vår

PREMIUMTRALL 28X120.......... 1895/LPM

1195
/LPM

TRALL 22X95

Tryckimpreg AB

1495
/LPM

TRALL 28X120

Tryckimpreg AB

2850

/LPM

REGEL 45X145

Tryckimpreg C14

1.995:-

BORRSKRUVDRAGARE DDF483RAJ 18V varvtal 0-500/0-1700 rpm.
Moment hård/mjuk: 40/23 Nm. Ord pris 3.400:-.

250 ST/FRP

129:TRALLSKRUV ESSVE Trallskruv
4,5X55 TX20 corrseal .
Hink 1000 st 459:-

1.595:-

MAKITA CIRKELSÅG HS6601 Kraftfull motor och växellåda. Effektiv

cirkelsåg med 165mm klinga och ett maximalt sågdjup på 54mm.
Sågen har en kompakt design och effektiv transmission.
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BEHÖVER DU SJUKGYMNASTIK?
Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist Leg. Sjukgymnast

Maja Rönnlund
Lind har en trädgård
fylld med konst.
Foto: Åsa Thaberman

WWW.GRASPARULLE.SE

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

• Möbler
• Mycket vinyl
• Radio-Stereo
• Glas och
Porslin
• Lampor
m.m. m.m.

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!

Vi köper:

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem

Överum

Almborgshuset – Dalhemsväg 1
Fredag 14–18 • Lördag–söndag 12–15
070-733 13 83 • 0493-311 32

Räcken
från Jabo

NYHET

Maja Rönnlund Lind har en trädgård full av konst och små överraskningar. Intresset för blommor är störst, men Majas många konstnärliga
uttryck får också plats att blomma.

Se vår utställning, beställningsvara.

Stolpar

748:-

fr.

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

TILL DE SMÅ
395:-

380:-

295:Finns även
i marinblått

280:-

FOOTWEAR

Konst och blommor
i Majas trädgård

STORA TORGET,
VIMMERBY

VÄSTERVIK När Maja Rönnlund Lind och hennes
man Kenneth köpte huset för tio år sedan var tomten
brant och full av träd. Nu kliver man in i en amfiteater av växter och konst. Ner mot huset finns en
solig uteplats, upp mot växthuset med utsikt över
Gamlebyviken går terrasserade gradänger i och små
trappor.
– Det har blivit mycket klättrande, men det är bra
motion, skrattar Maja när vi tar en rundtur i trädgården.

– Jag drömmer om ett vattenfall, det är ju som
gjort för det, ler Maja.
Har du några bra tips till den som vill göra sin
trädgård mer personlig?
– Jag tycker att man ska fundera på vad man är
duktig på och utgå från det. Om man är bra på att
snickra eller måla ska man göra det. Själv gillar jag
mycket second hand, gamla rostiga saker som man
kan använda. Det behöver inte kosta skjortan att
göra det trivsamt, gå på din egen lust!

Maja Rönnlund Lind provar gärna många olika sätt att
göra konst, ute som inne. I trädgården ser man det i
flera skapelser i betong, det är fågelbad och insektsbad och gjutna små fåglar. Flera träd och krukor har
stickade och virkade höljen i glada färger, något som
Maja pysslar med på vinterkvällar.
– Ofta om jag hittar någon kruka som har ett hölje
som gått sönder, då brukar jag virka ett nytt till den.
Inspirationen kan komma lite överallt, ofta om
natten när hon drömmer. En visit på Wanås slott
var kanske den första stora inspirationen.
– Det finns mycket konstinstallationer i parken,
där fick jag känslan, om man skulle göra så, eller så
med en trädgård.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

På den vägen är det, nu väntar små överraskningar i
varje hörn. När Magasinet besöker trädgården strax
innan påsk har inte så många växter hunnit att slå
ut, under sommaren blir terrassodlingen
en prunkande trappa. Maja försöker
inte att tämja växterna så mycket.
– Det är en salig blandning, det
tycker jag om. Det som tar sig av
sig självt får växa där.
Flera gånger har Maja varit med och visat sin trädgård
i ”Öppen Trädgård”, en stor
trädgårdstidning har även varit
där och gjort reportage. Idéerna
tycks inte tryta och kanhända blir
det nya projekt i sommar.

En stol har fått nya virkade kläder.
Små fåglar som barnbarnen får göra
smyckar rabatterna. Foto: Åsa Thaberman
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Är du redo för en bra affär?

Oavsett när det är aktuellt för dig att sälja din bostad kan det vara klokt
att kontakta oss i god tid. Du får ett kostnadsfritt möte med en värdering och goda råd om hur du själv kan påverka värdet på din bostad.
Vi berättar då också mer om våra olika tjänster.

Tryggt för alla
• Köparen har möjlighet att anmäla
skada direkt till Länsförsäkringar Sak
AB

Försprång

Värdekollen

Med vår kostnadsfria tjänst
Försprång® ser vi till att allt finns
på plats när du är redo att sälja.
Med värdering, stylingrådgivning,
fotografering och uppritande av
planlösning är du en god bit
på väg mot en bra affär.

Skaffa Värdekollen och
få löpande uppdaterad
information om vad din
bostad är värd.
Med en värdering på plats
kan du sen följa marknadens
svängningar rent statistiskt.

• Köparen får ersättning direkt från försäkringsbolaget om det finns ett dolt
fel som omfattas av försäkringen
• Ingen självrisk utgår vid aktivering
av försäkringen
• Kostnad för besiktning och försäkring
är avdragsgill som försäljningsutgift
när du deklarerar din försäljning
• Godkända riskkonstruktioner
omfattas av försäkringen

Läs mer på lansfast.se

Västervik Storgatan 10, 0490-56 56 10. vastervik@lansfast.se

lansfast.se/vastervik

Ulf
Sjöholm

Adam
Ingmarsson

Björn
Stenberg

Anette
Eliasson
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mode
Golvet är fullt
av accessoarer, mycket
silvertejp och sprayfärg
har gått åt.

Trash
goes Fash
med Artsy
Trodde du att avantgardistiskt mode bara skapades i metropoler som Berlin och Paris? Inte alls, i
Västervik har några designintresserade ungdomar fått fria händer i projektet Artsy. I Mejeriets källare
ser sju helt nya kollektioner snart dagens ljus.
VÄSTERVIK Golvet är fullt av halvfärdiga kreationer. Här ligger en kjol av vikta serietidningar,
byxor av hoptejpade sopsäckar, en klänning av kamouflagenät, en massa bubbelplast och utspridda
sprayburkar. Det är trångt, men det finns en stark
energi och en skaparglädje som nästan går att ta på.
Kristina Sranka håller i trådarna, hon är konstnär,
men arbetar också som fritidsledare på Mejeriet i
Västervik.
– Jag ville ha mera kvalitet, jag ville att ungdomarna skulle komma bort från mobilerna och bara
använda händerna.
Idén till ”Trash goes Fash” fick hon i Mejeriets soprum,
där låg drivor av bubbelplast och Kristina tänkte
”det här kan jag göra något av”.
Nu har sju ungdomar arbetat med projektet se-

dan januari. Alla gör en egen kollektion med fem
till sju plagg, helt av återvunnet material och nivån
är hög.
– Alla måste ha en vision, ett namn och en röd
tråd genom kollektionen, de har deadlines att hålla
och måste också tänka ut vilken musik som ska
spelas på visningen.
Sam Verschoor och Ingrid Jersblad är med och
skapar varsin kollektion. Sam, som själv är gothare,
har valt att sätta ihop en kollektion som visar olika
alternativa stilar.
– Jag ville visa att det finns stilar som inte är så
vanliga, så i min kollektion finns det punk, goth,
lolita, grunge och postapocalyptic victorian.
Ingrid Jersblad har skapat en klänning där en
lampskärm bildar en krinolin klädd med kamouflagenät. Inspirationen verkar inte tryta.

– Jag har alltid gjort saker, målat
mateoch så. När jag ser eller känner på ett
rial kan jag se ett plagg framför mig, berättar Ingrid.
Den 11:e maj är det modevisning och konstutställning på Mejeriet. Alla har förberett sig in i minsta
detalj, musiken och ljuset är klart och modellerna
vet i vilken ordning de ska komma in på cat walk.
– Vi är väldigt taggade på det, det är det här vi
har jobbat för sen januari!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se
Ingrid Jersblad i Kristina
Srankas futuristiska kollektion.
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Sam Verschooren i sin
punkkollektion.

Milton Gross har skapat en
outfit helt i plast.

Väskor kan
man bygga av
tomma
emballage.

Ingrid Jersblad har skapat
en krinolinklänning
med en lampskärm
och kamouflagenät.

Ett barbiehuvud får vara halsband i Sam Verschoors punkkollektion.

Hela Artsy i en soffa: Majken Persson, Paulina Dobek, Therese Filipssson,
Kristina Sranka, Ingrid Jersblad, Sam Verschooren och Milton Gross.
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Bioodlare hoppas på fler intresserade
Biodling, kan det verkligen vara något? Ja, det tycker
absolut medlemmarna i kommunens båda biodlarföreningar som nu hoppas att fler ska intressera sig.
– Vi vill verkligen slå ett slag för biodling, det är intressant, spännande och dessutom otroligt rogivande,
säger Dan Törnblom från Mörlunda biodlarförening.

Mats Tufvesson, Brita Carlsson och Dan Törnblom längtar till vårvärmen när bina börjar
surra igen. Foto: Eva Harrysson

Upptäck Hultsfred och Vimmerby

Söndag 19 ma j

Det är dags för Upptäckarda’n i Hultsfred
och Vimmerby söndagen 19 maj mellan
klockan 10-16.
Besök gamla favoriter, hitta nya smultronställen och samla stämplar för att vinna
fina priser.
Läs mer om dagens aktiviteter
och deltagare på:

HULTSFRED Tänk dig att sitta i trädgården en varm och solig sommardag.
Du hör binas rogivande surrande och du
kan med egna ögon se deras ihärdiga
arbete kring och i kupan.
– Här kan vi snacka lugn och ro för
själen, säger Dan Törnblom.
Magasinet träffat honom tillsammans
med Brita Carlsson och Mats Tufvesson
från Vena-Hultsfred Biodlarförening. Vi
möts i bigården i Norrhult och den här
förmiddagen i början april är det bara
någon plusgrad i luften. När det är så
pass kallt råder ingen aktivitet i bikuporna. Då är bina i ide kan man säga,
fast det egentligen kallas att de sitter
i vinterklot. Det betyder att bina sitter
tätt tillsammans som i en boll för att
hålla värmen.
– I mitten sitter drottningen och
bina alstrar värme själva, berättar Dan
Törnblom som är engagerad i Mörlunda
Biodlarförening.
Men så snart vårvärmen är här vaknar
bina till liv och då kommer det att surra
av aktivitet.
– Temperaturen måste upp till en 15
grader, då börjar bina röra på sig, säger
Brita Carlsson som liksom övriga biodlare längtar till vårvärmen.

vara med och observera, för att lära sig
hur allt fungerar, säger Mats.
Bestämmer man sig sedan för att
skaffa egna bin kan man låna och byta
utrustning genom föreningen.
– Vi har också till exempel snickerikvällar där man kan lära sig att snickra
ramar, skattlådor eller annat till bikuporna, säger Brita.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Om man är sugen på att skaffa egna bin,
men inte har någon erfarenhet sedan
tidigare på med biodling är det en klok
idé att ansluta sig till en biodlarförening. I Hultsfreds kommun finns det två,
en i södra och en i norra delen.
– Tyvärr tillhör vi olika distrikt, men
vi försöker ändå att ha mer och mer
samröre med varandra, säger Brita.
Nu under våren har föreningarna dragit igång nybörjarkurser i biodling. Och
snart drar de regelbundna bigårdsträffarna igång. Varje vecka i Mörlunda och
varannan vecka i Norrhult. Vid träffarna
deltar såväl nybörjare som mer erfarna
biodlare och man kan man utbyta erfarenheter och lära sig mer om biodling.

Gå gärna en nybörjarkurs för
biodlare.

Till bigårdsträffarna är man välkommen
att vara med oavsett om man har bin
själv eller inte.
– Första året kan det vara bra att bara

Sök information på nätet. Många
biodlare bloggar eller lägger upp
information på Facebook och/eller
YouTube.

Tips till dig som vill testa biodling:
Sök upp en biodlarförening och bekanta dig med bina och rutinerna
kring biodling.
Skaffa dig gärna en mentor som
du kan få tips och råd av.

1 Visste du att... Det finns biodlarföreningar även i Västervik och Vimmerby

kommuner. Gå in på hemsidan, www.biforening.se eller norra-kalmar.biodlarna.se
för information om kontaktuppgifter till föreningar och lokala biodlare.

upptackardan.se
cess10 års Pro
garanti

Behöver du ett nytt enskilt avlopp?
Vi hjälper dig hela vägen, från ansökan till
färdig installation.
Diplomerade entreprenörer för BAGA
Minireningsverk
Avloppsanläggningar
����������������������
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Miljonsatsning och fler jobb
Dennis Dahlin och Frida Hamrin såg stora utvecklingsmöjligheter när de tog över
butiken. Nu har de nysatsat fem miljoner kronor på att förnya butiken och antalet
anställda har ökat från tio till 19 på mindre än två år.
VIMMERBY
– Det gäller antal personer, men många
jobbar deltid, exempelvis skolungdomar
som jobbar varannan helg ingår i det,
men vi tror att det kan bli ännu fler anställda, säger Dennis Dahlin.
Han driver Ica Supermarket i Vimmerby tillsammans med sambon Frida
Hamrin sen snart två år tillbaka. Nu är
de i hamn med en stor investering och
satsning för att förnya butiken som genomförts i två etapper.
– I april i fjol började vi med fruktoch grönt som vi ungefär fördubblat. I
år har vi fortsatt med att byta kylar och
frysar och vi har också bytt ut klimatanläggningen i butiken. Det gör att vi
ligger före det nya EU-kravet som införs
nästa år, säger Dennis Dahlin.
Både han och sambon Frida Hamrin har
tidigare arbetat som anställda i en Ica
Maxi-butik. När Supermarket i Vimmerby blev till salu tog de vara på möjligheten.

”Det är intressant,
spännande och
dessutom otroligt
rogivande”

Parfymbutik är
till salu
VIMMERBY Butiken La Classe i
Vimmerby är till salu. Efter tre år
väljer ägaren Magnus Gustafsson
att avyttra verksamheten eftersom man inte lyckas uppnå tillräcklig lönsamhet. Magnus Gustafsson
tog över butiken tillsammans med
sin fru för tre år sedan efter tidigare
ägaren Monica Gunnarsson.
Men man lyckades inte attrahera tillräckligt många kunder och
lönsamheten uteblev.
Förhoppningen är nu att någon
annan vill ta över butiken och driva
den vidare.

Bra arbete för
barn och unga
HULTSFRED Revisiorerna gav ett
Dennis Dahlin och Frida Hamrin har satsat fem miljoner kronor på att utveckla och förnya
butiken de tog över för snart två år sedan. ”Vi ser en stor potential i Vimmerby”, säger de.
Foto: Foto: Jimmy Karlsson
– Vi såg stor potential i butiken och
i Vimmerby, även om konkurrensen är
hård. Nu känner vi uppskattningen från
kunderna som ett starkt kvitto på det vi
gör, säger Frida Hamrin.
Ägarnas ambition är att fortsätta
att satsa och utveckla sin verksamhet
i Vimmerby.
– Vi är inte såna som sätter sig och

är nöjda med att det löper på. Vi gillar
att ligga i framkant och då passar Vimmerby bra med positiv anda, duktiga
företagare och en stark vilja till fortsatt
utveckling.

riktigt gott betyg åt socialförvaltningen i Hultsfreds kommun för
arbetet med psykisk ohälsa bland
barn och ungdomar. Sedan ett antal år tillbaka finns en samverkan
mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen, för
att ge stöd och uppmärksamhet
till barn och unga vuxna som mår
dåligt. Ett arbete som fallit riktigt
väl ut enligt den utredning som
nyligen blev offentlig.

Jimmy Karlsson

DAGS FÖR NYA VÄGAR?

SUPERB Adventure Edition är en väl rustad bil med mjuk komfort, hög säkerhet
och bekväm DSG automatväxellåda. Välj mellan ﬂera motoralternativ, besin
eller diesel. Och avancerad fyrhjulsdrift om du önskar mer framkomlighet.
Välkommen in på en provkörning!

ŠKODA SUPERB COMBI TDI 190 DSG 4x4
Adventure Edition fr. 326 900 kr

PRIVATLEASING
FR. 3 922 KR / MÅN

SUPERB
SPORTLINE

SUPERB
L&K

Inkl. serviceavtal

+ 21 100 kr

+ 21 100 kr

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 172 g/km (NEDC 136 g/km).

** Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta april 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet gäller t.o.m. 3 juni 2019 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se
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Ungdomar lär sig segla
Varje måndag fram
till sommaren är det
seglarskola på Notholmen i Västervik.
Det är stans båda segelsällskap som gått ihop
om en gemensam seglarskola för ungdomar
mellan åtta och fjorton
år. Ungdomarna får
lära sig grundläggande
teori, hur man seglar
och hur man tar hand
om sin båt.

Hampus Juhlin går igenom vad de olika delarna på en segelbåt heter. Foto: Åsa Thaberman

VÄSTERVIK Nils Axmon och Hampus
Juhlin har båda gått Seglarskolan själva,
nu är de instruktörer för de yngre. De har
just haft en teorigenomgång och avslutar
med lite väjningsregler på sjön.
– Nu går vi ut och riggar båtar, säger
killarna och kursdeltagarna springer
ivrigt ner till båtarna. Vårsolen skiner
starkt över Skeppsbrofjärden och det
blåser lagom mycket.
– Det hade varit en perfekt första seglingsdag, men det är bara fyra grader i
vattnet, konstaterar Hampus Juhlin.

Säkrast att hålla sig på land än så
länge. För någon vecka sedan var alla och
tränade på att kapsejsa i det lagom varma vattnet i simhallen, berättar Helena
Nilsson som håller i det administrativa.
Ungdomarna fick ta sig upp i båten igen
och även visa att de klarade att simma
klädsim.
Vilgot Grimvall, tio år håller på att rigga
en Optimistjolle. Det är en bra båt att
börja med, inte så starka krafter och inte
så mycket att hålla reda på .

– Det är min fjärde termin, men jag har
varit med på sommarseglarskolan också,
berättar Vilgot.
Under sommaren kan man gå på två
olika seglarläger som de båda klubbarna
anordnar, en vecka på ön Skansholmen
eller i dagseglarskola. Seglarskolan som
Magasinet hälsar på har nyss startat och
det finns fortfarande platser kvar för den
som vill hoppa på.
Tove Siljreus och Adam Ekeflod håller
på att rigga storseglet på en 2-krona, en
lite större båt med två segel. Adam är

van, han har seglat sedan han var sex år
och hans familj har en segelbåt. Tove har
inte varit med lika länge, men båda enas
om att det är något speciellt med segling.
– Det är roligt när det blåser, tycker
Adam.
Tove verkar mer uppskatta friheten
på havet.
– Det är lugnt och avslappnande och
man kommer bort från allt.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Arnolds hjärta stod still i 56 minuter
Arnold Svenssons hjärta stod stilla i 56 minuter efter
en hjärtinfarkt, men kom igång mirakulöst. Så numera
firar han två födelsedagar.
– Jag har levt sex år på övertid nu, säger han.
HULTSFRED Säg den 14 april och det
går en rysning genom alla vuxna i familjen Svensson och Lingersjö. Det var
så när att Arnold Svensson inte fått se
barnbarn och barnbarnsbarn växa upp.
Hjärtat stod ändå stilla i 56 minuter och
läkarna gav honom inte så stora chanser
att fortsätta leva.
– En sportmänniska och otroligt viljestark, det har han alltid varit och det ska
vi vara tacksamma för i dag, säger hans
hustru Rosemarie. Det var nog det som
räddade honom.

– Arnold hade nätt och jämnt lagt
sig på soffan, när jag hörde en onormal
snarkning, som en grizzlybjörn lät det,
berättar Rosemarie som direkt anade att
allt inte stod rätt till. När jag tittade till
honom var han blå i ansiktet och okontaktbar.
Arnold hade drabbats av en kraftig
hjärtinfarkt. Sedan blev allt bara kaos,
hon slog larm till SOS, följt av samtal
till barnen. Sedan minns inte Rosemarie
riktigt allt som hände.
– Vi ska vara glada att ambulansen
var så nära som i Gårdveda och att man
just den här dagen var tre. En personal
som varit mammaledig åkte med extra,
säger yngste sonen Robert Svensson och
berömmer deras arbete.
Det fanns lite aktivitet i hjärtat visade
det sig, så Arnold lastades för transport
till lasarettet. På vägen dit kom hjärtat

Vardagen tog en helt annan vändning
den 14 april 2013. Makarna Svensson var
nyss hemkomna efter en långpromenad.
De har fina gångstigar kring hemmet i
Emmenäs, mellan Målilla och Mörlunda,
där de gärna motionerar och samtidigt
följer årstidernas skiftningar.

igång igen och nedkylning påbörjades.
– Plötsligt såg jag hur han rörde lite
– Men vi fick inte mycket
på tårna, säger Jeanette. Det
hopp, utan läkarna gjorkändes så fantastiskt
de klart för oss att
skönt att se. Dagen
han inte klarade
efter slog han upp
sig utan maskiögonen, tittade
på oss och log.
nerna. Skulle
Arnold gläds
hjärtat stanna
över att fylla
igen,
skulle
79 år i sominga fler upplivningsförsök
mar och kunna
göras, berättar
samla hustru,
äldste sonen Jobarnen Johan,
han. Och var det så
Maria och Roland,
att han mot alla odds
nio barnbarn och fem
skulle vakna, kunde ingbarnbarnsbarn omkring
en veta vilka skasig. Han lever ett
Arnold Svensson och hans läkare brukar
dor hjärnan fått.
rikt liv, enas vi om.
säga att han ”levt sex år på övertid”. I april
Fjärde dagen
– Det är knappt
firar Arnold sexårsjubileum tillsammans med
flyttades Arnold
så läkarna tror att
familjen som bland annat består av hustrun
det är sant, de brutill Oskarshamn,
Rosemarie, barnen Robert Johan och Maria kar säga ”där är han
där en röntgen
(som saknas på bilden), samt sonhustrun
som går på övertid”.
visade att det var
Jeanette. Foto: Charlotte Madestam
aktivitet i hjärnan,
Att jag överlevt mot
det gav förstås
alla odds.
nytt hopp. Det gick ytterligare en dag
och så hände det läkarna beskrivit som
Charlotte Madestam
ett ”mirakel”.

VI ÄLSKAR LÅNGA
ATT-GÖRA-LISTOR!
- Vad kan vi göra för dig?
F

Städa & putsa
fönster

F

Snickeri, måleri
& bygg

Vi bemannar även företag!
Är du pensionär? Jobba extra hos oss,
på dina egna villkor!
– Nu behöver vi bli fler. Anmäl ditt intresse idag!

F

Ta hand om
trädgården

0490-56 17 17 • vastervik@veteranpoolen.se
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Byta köksblandare?
Köksblandare

1.895:PAKETPRIS

Installerat & Klart

3.495:-*

Mora MMIX K5 med diskmaskinsavstängning

Ringa in rätt svar på frågan
och skicka kupongen till:
VTKP, 598 80 Vimmerby.
Märk kuvertet ”GP-SPEEDWAY”
Vi drar vinnarna 13/5.
Vinnarna presenteras 20/5

ILJETT
B
M
O
A
TÄVL
1. Vispen

ER!

Vad kallas Oliver Berntzon?
X. Sleven
2. Pinnen

*Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se
Reskostnad kan tillkomma utanför våra orter.
Gäller t.o.m 2019-05-05. Kan ej kombineras
med andra erbjudanden.

Namn: ..................................................
Adress: .................................................
Postnr/Ort:............................................
Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Västervik, 0490-697 00 | Åtvidaberg, 0120-295 90
Kisa, 0494-102 96 | Rimforsa, 0494-69 91 00
Linköping, 013-684 00 | www.ternstedtinvent.se

SERVICE

Service

SERVICE

SERVICE

SERVICE

En spricka försämrar
mer än sikten.
Vindrutan är en bärande del av bilen så ett stenskott
som börjar spricka är en försvagning som kan spela
roll när det verkligen gäller. Därför är det viktigt att
laga eller byta rutan.
Gör det hos oss om du har en Volkswagen, Audi,
Škoda eller SEAT. Vi är experter på din bil.

Stenskottslagning fr. 0:-*

Byte av vindruta fr. 1 500:-*

Just nu!

10 %

rabatt

på torkarblad när du
byter vindruta hos oss!
Gäller t.o.m 190930

Dela upp betalningen i 12 mån.
Ingen ränta. Inga avgifter.
Nu med poäng på allt.

Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. * Beroende på försäkringsbolag.
Västervik Allén 70, 593 61 Västervik, Tel 0490-660 00
Vimmerby Hultsfredsvägen 11, 598 40 Vimmerby, Tel 0492-660 12
Linköping Roxtorpsgatan 2-8, 582 73 Linköping, Tel 013-23 30 00
engstromsbil.se
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Kenneth Johansson är ensam herre på
stickcafeérna. Bredvid honom sitter Yvonne
Andersson.
Härlig gemenskap och fina alster som växer
fram. Från vänster Carin Johansson från
Silverdalen, Lotta Rundberg från Vimmerby,
Sylvia Svensson och Gunnel Svensson från
Odensvi. Foto: Eva Harrysson

Handarbete och en stund gemenskap
Flinka fingrar trär vant maskorna över stickorna. Samtidigt som sockor, grytlappar,
bonader och andra vackra ting växer fram småpratas det och dricks kaffe. Stickcaféerna hos Bladhs är populära och fyller en stor social funktion för deltagarna.
VIMMERBY Från början ordnades
stickcaféer på Bladhs för att deltagarna
skulle kunna lära sig olika handarbeten
av varandra. Med tiden kom träffarna
att bli allt mer poplära, nu står inte sällan folk och väntar utanför dörren när
klockan ska slå halv tio och dörrarna
öppnas till handarbets butiken.
– Det har gått tio år sedan vi började, säger Dorothee Andersson, som
äger butiken tillsammans med sin man
Evert Johansson. Det vanliga är att vi är
mellan 15 och 25 personer på varje träff,
men ibland är det upp till 30.
Ibland har man en gäst på besök som visar någon speciell handarbetesteknik.

Men oftast tar deltagarna med sitt eget
handarbete och fortsätter arbeta med
det, samtidigt som man småpratar och
fikar. Smidigt är förstås att man kan
handla garn och annat som man behöver direkt på plats.
– Den sociala betydelsen är förstås
stor, säger Dorothee. När man bli pensionär behöver man något att göra, och
framför allt damerna som ofta blir åsidosatta.
Även om majoriteten av deltagarna är
kvinnor så är caféet förstås öppet för
alla, oavsett kön och ålder. Och den
finns faktiskt en man i sällskapet. Kenneth Johansson är än så länge ensam

herre på täppan. Men det har han ingenting emot.
– Nej, jag blir så väl omhändertagen,
säger han och skrattar.
Virkningen har han sysslat med i
35 år, men det var för ett par år
sedan som Kenneth började gå
på stickcafé.
– Vi delar ju samma intresse här, och så får man
prata och dricka kaffe, säger han samtidigt som han
virkar vidare på det som ska
bli en duk.
Lite längre bort vid samma bord sitter Gunnel Svensson som åkt till Vimmerby från

Odensvi tillsammans med väninnan
Sylvia Johansson.
– Det är faktiskt första gången vi är
här, säger hon. Vi brukar annars vara
med på kyrkans stickcafé i Lofta varannan vecka och varannan vecka ses vi
hemma hos varandra. Men idag kände
vi för en liten utflykt. Och vi kommer
säkert tillbaka fler gånger.
Eva Harrysson
eva.harrysson@
ostmedia.se

Garn i regnbågens alla färger.

I Målilla finns många motorfantaster
Gillar man att meka och jobba med gamla motorer, då
är Målilla rätt plats att befinna sig på. I hembygdsföreningens regi samlas motorentusiaster i alla åldrar för
att reparera gamla motorer och utbyta erfarenheter.

Merkargängets åldring, Bror ”Micke” Nilsson, 93 år, tillsammans med
Anders Elvingsson och Sven-Erik Svensson. Foto: Eva Harrysson

HULTSFRED Att Målilla skulle bli ett
slags motormecka var kanske inte så
konstigt. Målilla Mekaniska Verkstad,
som tillverkade motorer på orten från
sekelskiftet och fram till slutet av
1980-talet, har förstås satt sitt avtryck.
Många av de gamla motorerna från
verkstaden finns idag bevarade i hembygdsföreningens motormuseum. Och
verkstadens gamla lokaler används som
kurslokal för motorvårdskurser och
merkarkvällar.
– Målilla Mekaniska Verkstad skänkte
några gamla motorer till hembygdsföreningen på 1980-talet, och på den vägen är det. Idag har vi över 100 motorer,
säger Roland S Johnsson, ordförande i
föreningen.
Den 12-14 april ordnades det motorvårdsläger i Målilla. Under ett veckoslut fick
deltagarna lära sig att gjuta lager, svarva
och skava in ett lager samt få inblick i
hur en blåslampa fungerar. De fick också
lära sig att knacka in en kannring och
starta olika slags motorer, plus grundläggande teori i motorlära. En slags första-hjälpen-kunskap i att bevara äldre

motorteknik helt enkelt.
Nästa kurs är planerad till maj månad.
Utöver det träffas varje onsdagskväll ett
stadigt gäng för att meka och umgås.
Mekarträffarna startades för nästan 30
år sedan och därefter har det fortsatt.
Åldersintervallet på deltagarna är stort.
Från den yngsta i 19-årsåldern, till den
äldsta som är imponerande 93 år gammal.
– Vi renoverar gamla motorer, så kalllade tennkulor, säger Roland. De flesta
är från tidigt 1900-tal och fram till 1945
ungefär.
Längre fram i sommar, den 3-4 augusti, arrangeras Motorns Dag för 28:e
gången. Temat i år är ”öppet vevhus”
vilket syftar på den äldre sortens motorer som tillverkades omkring 1900-1925
Framöver finns även planer på att
locka skolbarn till verkstaden.
– Vi har ett projekt som vi hoppas
kunna starta upp snart, där vi ska visa
verkstadens funktion för skolbarn i ungefär tredje till femte klass.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Magasinets

Annonspussel
Kolla annonserna lite extra så kan du göra riktiga fynd och även ha
chans att vinna fina priser om du löser vårt knepiga annonspussel.
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)

1:a pris

1000:- presentkort
500:- presentkort
100:- presentkort

2:a pris
3-10:e pris

09.00-19.00

1.

2.

Efter
midsommar
öppet senare
på kvällen

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
4.
I VIMMERBY

3.

DRÖMSÄNG TILL

DRÖMPRIS
SPARA

Pilote
6. Pacific 746
Essentiel C

årsmodell 2018 - lågskattad
4-bältad + 4 sovplatser, automatlåda,
automatiskt kylskåp 138 L,
lastvikt 1299 kg
Ord. pris 834 000:-

Nu 786

600:-

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet mars 2019
1:a pris 1000:- Birgitta Lindqvist, Vena
2:a pris 500:- Göran Jeansson, Västervik

en
ån Jabo

NYHET

år utställning, beställningsvara.

ES ME

8.

Världen
med buss!


1. .......................................................................................................... 5. ........................................................................................................
2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................
3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................

3:e–10:e pris 100:Siv Sjöberg, Hultsfred
Agneta Dahl, Västervik
Birgit Karlsson, Mörlunda
Anita Tildemyr, Gamleby

7.

Sirius
Sirius

5.

Agneta Olivestam, Vimmerby
Eivor Olsson, Vimmerby
Annie Gustavsson, Vimmerby
Gerd Davidsson, Loftahammar

Namn: ..........................................................................................................

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

Tel. ..................................................................................................................

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfreds Handel

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till:
Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Du kan även maila in ditt svar till tavling@vtkp.se Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 15 maj 2019.
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räcker
till

300kvm
3
2

Prylarna för
trädgårdsfixaren
4

Våren är här och nu är det högsäsong för alla som har
gröna fingrar. Oavsett om man bor i lägenhet eller hus kan man
göra fint i trädgården, på altanen eller på balkongen.
Magasinet tipsar om några saker som
gör jobbet lättare.

7

fina
plattor

5
6

smidig
och

8

stabil

10
9
1. Nu är det dags att fröså inför sommarskörden! Plantjord från Änglamark och fröer från Nelson Garden finns på
Coop i Virserum. 2. Behändig kratta från Blomsterlandet, Västervik. 3. Wolf Garten Gräsmattegödsel AntiMossa är ett perfekt första vårgödsel. Finns på Motorsport i Vimmerby. 4. Ge dina växter lite kärlek med denna
vattenkanna från Formbar i Västervik. 5. Utekrukor i lättviktsmaterial planterad med pelargoner till altanen
hittar du på Hagelins i Vimmerby. 6. Praktiska gummistövlar med lågt skaft från Rusta, Västervik. 7. Batteridriven
plattrensare med teleskopskaft från H-Järn i Hultsfred. 8. Klassisk skottkärra med punkteringsfritt hjul finns
hos Materialmännen, Vimmerby och Västervik. 9. Svart trädgårdskryp i betong. Inköpsställe Hos Magnus & Eva,
Västervik. 10. Pryd din trädgård med ett rostigt hästhuvud i järn. Finns hos Videborgs Plantskola i Vimmerby
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Ljuv musik på hemmaplan
Det är nu ett par år sedan
musikern och musikproducenten Henrik Alsér
bytte storstadsliv mot ett
liv på landet. I den egna
studion i Locknevi producerar han musik till artister från hela världen.
VIMMERBY På Henriks meritlista finns
samarbeten med bland annat Coldplay,
Robyn, The Hives och Alphaville. Henrik
varvar arbetet med att mixa och mastra
såväl svenska som internationella musiker med arbetet som systemutvecklare
på Mindbite i Vimmerby. Livet på landet
har gett större valmöjlighet.
– Nu kan jag välja mina projekt i
större omfattning, det är kul att varva
programmerandet med musiken, det
har gett en ny dimension i livet. Risken
är att man blir kreativt utmattad av för
mycket musikjobb, nu gör omväxlingen
att allt istället blir jättekul, säger Henrik
Alsér.
Det är i studion på hemmaplan som
ljuv musik skapas, men även på Ultimate Sound i Vimmerby.
– När jag flyttade hem inledde jag
ett samarbete med Jörgen Nilsson. I
hans visningsstudio för högtalare har
vi även byggt upp en mastringsstudio,
säger Henrik Alsér.

I studion i Locknevi producerar
han musik till artister från hela
världen. Foto: Oskar Lindberg
Vad arbetar du med just nu?
– Jag jobbar med lite olika band och
musiker, exempel är Joel Wästberg och
Martina Almgren Quartet. Har gjort debutskivan till Ludvig Palmell och Olle
Ljungströms postuma album. Det kommer hit folk och spelar in musik. Varan-

nan vecka åker jag iväg och spelar in någon dag, för att sedan komma hem och
mixa och mastra, säger Henrik Alsér.
Paret Alsér håller som bäst på att
bygga ett nytt hus precis bredvid där
de bor. Tanken är att det gamla huset
ska bli studio fullt ut i framtiden.

Hur har det varit att flytta från en
storstad och hem igen?
– Än så länge är det bara fördelar. Det
enda vi väntar på är fiber, skrattar Henrik Alsér.
Jennie Larsson

Klassiskt dansställe lever än
I lilla Blackstad ligger en av Sveriges största bygdegårdar och här ordnas det fortfarande dans ett par gånger om året. Riktigt stora dansband har besökt bygdegården genom åren och snart är det dags igen. I början av maj dyker legendariska
Flamingokvintetten upp och gör en av ganska få dansspelningar.
VÄSTERVIK – De flesta band som kommer hit tycker att det är häftigt, det är
lite som att komma tillbaka till 50-talet,
berättar Gerry Nyman, en av bygdens
eldsjälar som hjälper till att hålla det
gamla kulturarvet levande.
Vi sätter oss på övervåningen. Här är
det dansbandsaffischer på väggarna, rutigt golv och röda galonsoffor, allt känns
som 50-tal. Det är bara jukeboxen som
saknas, men det kommer ju riktiga band
istället. Gerry berättar om bygdegården
historia.
– Huset byggdes på 30-talet som en
samlingsplats för bygdens ungdom, ett

tag i början på 60-talet gick det dåligt
och då var det industri här, men sedan
1972 har det varit danser här.
–Jag har nog varit på alla danser sedan
dess, tror Gerry Nyman.
Något speciellt är det med Blackstad
bygdegård, ofta kommer det mycket folk
när det är dans.
– Vi ligger bra till, det är lika långt till
Vimmerby och Västervik och vi ordnar
med busstransporter, berättar Ulla Jacobsson som också är mycket engagerad.
– Och så försöker vi boka de största
banden, trots att de är dyra är det värt
det, flikar Gerry in.

Det är många människors ideella
arbete som gör danserna möjliga. Till
varje dans behövs det minst 20 personer som jobbar med allt från korvlådan, till servering eller som parkeringsvakt. Viktigast är att det ska passa
en bred publik både vad det gäller ålder
och intressen.
– Alla ska tycka att det är roligt, både
de som vill bugga och de som vill sitta
och snacka, säger Gerry. Det ska vara
en fest, en redig fest.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Nystart
för Kharma

DET BLIR EN HELG I PUNKENS TECKEN

VIMMERBY

HULTSFRED Gillar du punkmusik? Då är Hultsfred rätt plats för dig nu i helgen

den 26-27 april. Då arrangerar nämligen Hotell Hulingen en ”punkhelg” som ska
innehålla spelningar, takhäng och skönt umgänge. Under fredagen spelar Mimikry, Incest Brothers och Gamla Pengar. På lördagen kliver No Fun At All, Strindbergs, Slutet samt Adam Nilsson & Tony Johansson upp på scenen.

 Visste du att Mimikry är ett av Sveriges mest populära och streamade
rock/punkband med över 20 år och 1000 spelningar på nacken. Mimikry har
100.000 unika Spotify-lyssnare per månad. Källa: jubel.se

Gerry Nyman har varit på alla danser
i Blackstad sedan 70-talet. Foto: Åsa
Thaberman

Mimikry. Pressfoto

Nytt golv, nya möbler, en fotovägg med bilder
från Kharmas första fem år, skinnklädd bardisk
och en ljusare atmosfär. Ja, restaurangen och
nattklubben Kharma i Vimmerby har fått en rejäl
ansiktslyftning. Efter att ha haft stängt i några
veckor för renovering har man nu öppnat igen.
Ett mer harmoniskt intryck är vad ägarna
hoppas att gästerna ska uppleva i lokalen,
som dock fortfarande andas känslan
av nattklubb.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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Ny parkfest
I SOMMAR

VIMMERBY Vimmerby får en ny parkfest i som-

KONSTINTERNAT på Marsbäcken

mar. Det är festarrangören Jesper Björkman från
Västervik som har bestämt sig för att satsa även i
Vimmerby. Lördagen den första juni arrangeras festen i Källängsparken, och en kväll fylld av glädje och
musik utlovas.
Publikmässigt är förhoppningen att mer än 1 200
personer ska komma på Vimmerby Parkfest det första året.

Västervik

VÄSTERVIK I början av maj är det återigen dags för konstinternat på Mars-

bäcken. Internatet pågår fredag till söndag och övernattning på Marsbäcken
Vandrarhem är obligatorisk. Den som är med kommer att få prova olika typer
av konstnärliga uttryck med viss lednig av en konstnär. Inga förkunskaper
krävs och målet är att åstadkomma 100% skaparglädje.

Landsbygden

i fokus på mässa
Lars Rosander, Ulf Månsson och Tommy Rälg är med och arrangerar Landsbygd i fokus den 7 maj. Foto: Eva Harrysson

Visst är det möjligt att göra karriär även på landsbygden. På Landsbygdsmässan den 7 maj vill arrangörerna
lyfta fram möjligheter som finns och personer som lyckats förverkliga sina drömmar utanför storstaden.
HULTSFRED Fokus på landsbygden heter mässan som äger rum på
Rock City i Hultsfred tisdagen den
7 mars. Under en hel dag kommer
det att vara underhållning och föreläsningar av kända och mindre
kända personer som på olika sätt
kan förknippas med landsbygdsutveckling.
Lotti Jillsmo, landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun, kommer

 Visste du att... mässan vänder
sig inte bara till invånarna i Hultsfreds
kommun, utan tanken är att samla hela
regionen i norra småland.
Man har bjudit in alla fullmäktigeledamöter i Hultsfred och grannkommunerna Vimmerby, Västervik, Oskarshamn
och Högsby samt Regionförbundet.
Mässan riktar sig till alla som är intresserade av landsbygdsfrågor.

att vara moderator under dagen och
driva programmet framåt.
Ett av de stora dragplåstren blir artisten Lisa Miskovski, som trots sina stora
framgångar inte bytte sin hemstad mot
storstaden utan än idag bor kvar på
landsbygden i Västerbotten.
Ett annat liknande exempel är Mollie Minott, som bor i Hulta utanför
Oskarshamn. Hon slog igenom i Idol
2014 men går mot strömmen genom
att bo kvar istället för att flytta till en
storstad. Även hon kommer att uppträda på mässan.
Först ut på scen blir dock Hultsfreds
egen tv-kändis, Per Solberg, som var
med i Bonde söker fru förra året.
Bland övriga gäster finns bland andra Annakarin Nyberg, en spännande
kreatör som kan titulera sig internetforskare, pedagog och författare. Hon
kommer att prata om entreprenörskap
och landsbygd.
Föreläser gör också Åse Classon,
ordförande i Hela Sverige ska leva.

Hon har många års erfarenhet av
landsbygdsutveckling och tar sig allt
som rör ämnet med stort engagemang.
För Swedbank i Hultsfred, som är medarrangör, är landsbygdsfrågorna centrala.
– Landsbygden och dess överlevnad
är jätteviktig för oss, säger Ulf Månsson, kontorschef i Hultsfred. För oss
är det viktigt att sträcka upp oss och
visa vilka fantastiska kommuner vi har
i regionen, där lantbrukarna bidrar till
en stor del av vår överlevnad.
Det man vill visa med mässan är att
man kan bedriva bra verksamheter
även på landsbygden. För att visa det
väljer man att lyfta fram goda lokala
exempel, som Henrik Dunge, vd på
Åbro Bryggerier, Matilda Johansson,
Räven & Osten i Järnforsen samt Putte
Svensson Sahlin, på Hotell Hulingen i
Hultsfred.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Lisa Miskovsky är en av artisterna som
framträder på mässan i Hultsfred.
Foto: Andreas Nilsson

”Man kan ha
bra verksamheter även på
landsbygden”
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Ny framgång för
Vimmerby-floristen
Nu har hon gjort
det igen! I konkurrens med flera av
världens allra bästa
florister vann Klara
Kågefors från Vimmerby två bronsmedaljer i prestigefyllda
Fusion Flowers
Magazines internationella tävling.

Klara Kågefors kammade hem dubbla brons i det världsledande
floristmagasinet Fusion Flowers tävling ”Fusion Flowers International
Designer of the year competition 2019”. Foto: Micael Rundberg

VIMMERBY Årligen arrangerar
det världsledande Skottlandsbaserade floristmagasinet Fusion Flowers Magazine branschens mest prestigefyllda
tävling ”Fusion Flowers International Designer of the Year
Competition 2018”.
För ett par veckor sedan tillkännagavs vinnarna av 2018 års
priser. Och 24-åriga Klara Kågefors, ägare av Fiore Floristdesign
i Vimmerby, kammade hem
bronsmedalj i två av fyra klasser.
– Helt galet och jättekul. Inom

floristbranschen är det här det
största man kan tävla i. Det var
bara två svenskar, jag och en till,
som blev antagna till huvudtävlingen, säger Klara Kågefors glatt.
Det tävlades i fyra olika klasser och Klara tog hem bronsmedaljerna i ”Inspired By” och
”Sympathy”.
– De teman som sätts får man
tolka fritt, och vissa kreationer
är helt overkligt coola. Bara genom att kolla i Fusions Flowerboken, som nu är utgiven, får
man massor av inspiration.

NÖJE

RESERVERA

Blackstad Bygdegård

1
3 JULI
FÖR HORNMARKEN

Lördag 4/5 kl 21–01

Entré 200:Entrén öppnar kl 20

Pub med lättare
förtäring

VAR MED OCH
FÖRÄNDRA LIV.
SWISHA EN GÅVA
90 02 221

Åldersgräns 18 år
Buss från
Västervik och Gamleby.
Boka plats på Sönebuss

073-182 08 08

Parkering för husbilar finns

Hur känner du inför den
här framgången?
– Det är så häftigt att se att vem
som helst kan vara med och nå
framgång – att de inte har förutfattade meningar baserade på
namn på floristen.
Ett brons i fjol och två i år.
Vad är målet nu?
– Inte sämre än så 2019, säger
Klara och skrattar.
– Skämt åsido, men visst är
det en dröm att vinna. Det vore
helt otroligt.
Micael Rundberg

Arr: Blackstad
Bygdegårdsförening

Westerviks p
a
Boule Sällsk

25 År

Välkomna!

Lördag 11 maj kl 11.00-15.00
Prova på boule – sporten som väcker känslor!
Ta med barn och barnbarn eller en kompis!
Träffas – Umgås – Ha lite boulemingel
Vi bjuder på 11-kaffe med tilltugg och
finns vid Lucernavägen/Polymergatan

Kyrkguiden
Här hittar du kyrkor, samfund, predikoturer och kyrkliga evenemang

www.vt.se/guider

Scanna QR-koden ovan för
att komma till kyrkguiden

Frälsningsarmén
Västervik
Tillsammans med
BILDA

SÖDRA TJUSTS PASTORAT

Hallströmsgatan 8
VÄSTERVIK
www.fralsningsarmen.se/vastervik

Gladhammar-Västrum • Törnsfall
Hallingeberg-Blackstad
Hjorted • Misterhult • Västervik
Besök gärna vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/sodratjust

MARIEBORGSKYRKAN

Ängalundsgatan 8,
Västervik
www.marieborgskyrkan.se
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Sudoku Gör så här: Fyll i tomma rutor. Siffrorna
1-9 ska finnas med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje markerad låda (3x3 rutor). Samma
siffra får bara förekomma en gång per rad eller
låda. Lösning, se nedan.
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Endast

35 kr
15 cm sub

™

Upplev

Världen

med buss!

Magasinsgatan 4, Vimmerby

www.nilsbuss.se

Priser och deltagande kan variera. Priset gäller ej tillbehör. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Subway® is a Registered Trademark of Subway IP LLC. ©2019 Subway IP LLC

Susanne
Gustafsson
Vimmerby Sevedegatan 34, 0492-696 00, vimmerby@lansfast.se
Hultsfred Bryggerigatan 6, 0495-410 20, hultsfred@lansfast.se

Björn
Stridh

Jessica
Sigesbo
lansfast.se/vimmerby
lansfast.se/hultsfred

32

M AG A S I N E T Vä s t e r v i k V i m m e r by H u l t s f re d

APRIL 2019

YRKESHJÄLP

HÖRT & HÄNT
Bilnyheter från världens alla hörn!

Tilläggsisolera
med lösull

Bygger
Isolerar
Renoverar

Toyota är
mångalna
Stjärnor och galaxer – Toyota
ska tillsammans med den japanska rymdmyndigheten Jaxa ge
sig ut på ett stjärnspäckat äventyr till månen. Det självkörande
fordonet drivs av solenergi och
ska fixa upp till 10 000 kilometer
med hjälp av bränslecellsteknik.
Den sexhjuliga skapelsen har
plats för två astronauter, är försedd med en tryckutjämnade
kabin och har en boyta på 13
kvm. Resan dit är dock lång och
det kommer knappast att gå
med raketfart - först om tio år
förväntas Toyotas månbil vara
redo för färden.

Mästerverk för
far och son

Snacka om
hästgalen
kund
Låt oss presentera nya Ferrari
P80/C – supersportbilen som är
specialtillverkad i ett ynka exemplar åt en trogen Ferrarikund.
Inspirationen är hämtad från tre
ikoniska tävlingsbilar och bygger inte helt otippat på 488 GT3.
P80/C kantas av snygga designattribut som exempelvis en fet
kolfibervinge, fräcka 18-tummare
med centrumbult och är lackerad
i den läckra kulören Rosso Vero.
Under karossen arbetar en V8:a
på 660 hästkrafter och att vrålåket är avsett strikt för bankörning
bevisas inte minst av att bilen
saknar strålkastare.

3 SIMPLA SAKER SOM
ÖKAR DINA CHANSER
TUSEN GÅNGER ATT
ÖVERLEVA I TRAFIKEN*

Vi tar emot gods från sterbhus eller
delar därav till kommande auktion.
Varje måndag visning i hallen kl14–18.
Mobil 073-181 10 57 • www.jadera.se

0495-206 91
070-207 52 56
072-521 75 86

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.
Swisha till 90 02 817. PlusGiro: 90 02 81-7

www.thuressons.se

Bugatti släppte i dagarna en fräck elbil för barn som ger ordet
drömbil en helt ny innebörd. Baby II kommer att tillverkas i en limiterad upplaga á 500 exemplar och mästerverket är en hyllning
till grundaren Ettore. I år fyller det prestigefyllda varumärket 110 år
och den lilla dyrgripen är en krympt Bugatti Typ 35 från 1936. Under
skalet arbetar elmotorn som ger en toppfart på 20 km/h när barnen
kör och 45 km/h när föräldrarna sitter bakom ratten. Men håll i hatten – priset är 300 000 kronor!

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister
er

59.900:efter rotav
drag

Prisexempel Villa
10 fönster och 1 fönsterdörr
Underhållsfria energifönster 3-glas.

JOBBPLUS

Exkl spröjs

Frödingegruppen AB

Foto: Billy GALLIANO - Ferrari Design

Järnforsens Auktionshall

Frödingegruppen AB är en av regionens främsta aktörer. Vår
verksamhet präglas av stark framtidstro och fokus på hållbara
produkter, något vi når genom motiverade medarbetare
som trivs. Frödingegruppen består av två sågverk; Frödinge
Hällerum Timber AB, legohyvleriet Inge Karlsson Trävaru AB
samt inköpsbolaget Frödinge Skog AB. Övervägande del av
produktionen förädlas i egna hyvlerier, råspontsluck-linje
och pelletsanläggning. Vi är en internationell aktör med ca
75% på export. Våra 65 ansvarsfulla medarbetare har lett
Frödingegruppen till att bli den stabila aktör vi är idag, och nu
söker vi ytterligare kompetens som vill följa med på vår fortsatta
resa med fokus på dig som medarbetare, hållbarhet och kvalitét.

Vi söker nu:

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

av våra kampanjdörrar (värde 7000:-) Exkl montage. Gäller vid köp över 59.900:-

0470-70 17 40

JOBBPLUS

• Säljare
• Produktionsledare
• Underhållsansvarig
• Chaufför till vår flisbil
För mer information om tjänsterna, se vår hemsida
fhtimber.se - Lediga jobb
Välkommen med din ansökan!

Säljare

Vimmerby Tidning
Vi behöver förstärkning och söker nu efter en positiv
och resultatinriktad säljare!

Din bakgrund kan se olika ut, du kan ha
ﬂera år inom företagsförsäljning, du kan
också ha gjort något helt annat. Vi lägger
stor vikt vid din personlighet!

i första hand ha telefonen som ditt arbetsredskap och största delen av din försäljning
kommer ske via telefon.
Arbetsort Vimmerby.

Vi söker

Som säljare hos oss kommer du bearbeta
alla typer av företag i vår region med hela
bredden av vår produktportfölj. Du kommer

Vi jobbar ständigt med personlig utveckling och erbjuder ett högklassigt modernt
utbildningsprogram.

CNC-TEKNIKER

Vi rekryterar löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan omgående.
Sista ansökningsdag 12 maj.
LÄS MER OCH SÖK JOBBET PÅ: jobbplus.se/jobb/20356
ELLER SKICKA DIN ANSÖKAN TILL: Robert Svensson • robert.svensson@vtkp.se

#1

*Dina chanser ökar minst
tusen gånger när du:
1. Använder bälte,
2. Håller farten och
3. Kör nykter.

Läs mer på www.stgab.se

Vimmerby Tidning ingår i Öst Media och NTM koncernen. NTM har runt 1500 medarbetare och är en av Sverige
största dagstidningskoncerner. Verksamheten är fokuserad och specialiserad kring lokala medier, och koncernen
innehåller allt från mediebolag, digitalbyråer & tryckta tidningar till distributionsbolag, tryckerier & eventbolag.
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HÖRT & HÄNT

Bilnyheter från världens alla hörn!

Porsche på
havets botten
Det var strax utanför Biscayabukten
som en våldsam brand bröt ut på
fraktfartyget Grande America. Ombord fanns inte mindre än 2 000 lyxbilar som numera vilar på havets botten efter att båten fått kraftig
slagsida och sjunkit. Samtliga 27 besättningsmän kunde räddas, men värre gick det för den åtråvärda
lasten som bland annat innehöll de sista exemplaren av Porsches värstingbil 911 GT2 RS. Tyskarna
tvingas nu återuppta produktionen för att de drabbade ägarna ska få sina vrålåk.

#1

*Dina chanser ökar minst
tusen gånger när du:
1. Använder bälte,
2. Håller farten och
3. Kör nykter.

L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R • I F • T RY G G H A N S A • F O L K S A M

BILSKADOR
LACKERING
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte av vindrutor

Mattias

Leif

Jörgen

Anders

Oliver

Conny

Ronnie

Anlitad av
ALLA
försäkringsbolag

Jimmy

Linus

Fredrik

Patrik

0492-132 33
0492-107 03
Blomgatan 6 Vimmerby
www.autoriktlackservice.se

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

3 SIMPLA SAKER SOM
ÖKAR DINA CHANSER
TUSEN GÅNGER ATT
ÖVERLEVA I TRAFIKEN*

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

MOTOR

L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R • I F • T RY G G H A N S A • F O L K S A M

NÄR VÄRLDEN UTVECKLAS, VAD VÄLJER DU?
NYA COROLLA.
50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT
Lanseringserbjudanden på Corolla 1,8 l elhybrid:
Fri uppgradering från Active till Style (värde 18.000 kr). Pris från 239.900 kr.
Rabatt på Executive. Pris från 271.900 kr (ord. pris från 289.900 kr).
Flex Privatleasing från 3.395 kr/mån.
NEDC*
3,3-3,9 l
/100km

WLTP*
4,5-5,3 l
/100km

CO 2 NEDC* CO 2 WLTP*
101-121 g
76-89 g
/km
/km

Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader,
4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggningsoch aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt t o m 30 juni 2019. *Bränsleförbrukning och
CO2-utsläpp vid blandad körning. Uppgraderingserbjudandet gäller Corolla 1,8 l hybrid och kan inte kombineras med Flex Privatleasing.
Erbjudandet gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 30 juni 2019. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan
förekomma. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte finns
i Sverige.

MÅN-TOR
FREDAG
LÖRDAG

9 - 18
9 - 17
10 - 13

TOYOTA VIMMERBY – en del av Nilssons Bilhall
Adress: Lundgatan 5, Vimmerby • Tel 0492-797 90
info@toyotavimmerby.se • www.toyotavimmerby.se

Opel Crossland X Dynamic 1.2T Aut.
Opel Grandland X Enjoy 5-dörrar 1.2
Subaru Forester 2.0i XS CVT
Opel Mokka ENJOY 1.4T 4x4 4WD
Årsmodell: 2018 Miltal: 1600 Ort: Kisa 194900 kr Årsmodell: 2018 Miltal: 1100 Ort: Kisa 209000 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 4100 Ort: Kisa 154000 kr Årsmodell: 2017 Miltal: 6600 Ort: Kisa

Volvo V60 Cross Country D3

Saab 9-7 X 4.2 291HK AUT

Årsmodell: 2017 Miltal: 13700 Ort: Kisa 199000 kr

Årsmodell: 2008 Miltal: 8500 Ort: Kisa

Fiat Strada Pick Up 1,3 Diesel

Mercedes-Benz E 320 T CDI Aut, 4WD
Årsmodell: 2005 Miltal: 28600 Ort: Kisa 69900 kr

Årsmodell: 2008 Miltal: 14100 Ort: Kisa 44000 kr

249000 kr

Opel Astra 5-dörrars kombikupé 1.0
Fiat 500 X 2.0 M-JET AWD
79000 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 3100 Ort: Kisa 123500 kr Årsmodell: 2015 Miltal: 10000 Ort: Kisa 139900 kr

Opel Corsa COSMO 1.0T
Årsmodell: 2015 Miltal: 5900 Ort: Kisa

99900 kr

Skoda Octavia SCOUT 2.0tdi 4WD. Drag

Årsmodell: 2007 Miltal: 22700 Ort: Kisa 49900 kr

KISA 0494-79310 TRANÅS 0140-18095
Öppet mån-fre 9-18 lör 10-13

grahnsbilar.se
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instagram

Har du privat konto?
Följ oss så följer vi dig.

@niiinninina
#magasinetvästervik

@lisbeth.n49
#magasinetvästervik

@runwayanna
#magasinetvästervik

@malin.stromer
#magasinetvästervik

@eriksgardenvimmerby
#magasinetvimmerby

@mitasvensson
#magasinethultsfred

Magasinet

Tagga dina lokala instagrambilder – publiceras i Magasinet
Dela med dig av dina fotografier! Tagga dina lokala instagrambilder med #magasinetvästervik
#magasinetvimmerby eller #magasinethultsfred så kanske din bild syns här i nästa nummer.
Glöm inte att följa oss på @magasinet_vvh

Miljö │ Liten │ Familje │ Sport │ Terräng │ Öppen │ Stor │ Snabb │ Elbilar

BILENS DAG

LÖRD
DAG 11 MAJ
KL 10-14 PÅ
TORGET I
MMERBY
VIM

Bilﬁrmorna i Vimmerby
fyller torget
med bilnyheter!

Massor av
nya bilar
visas

Unikt tillfälle
- du hittar alla bilmärken på
ett och samma ställe!

LÖRD
DAG 11 MAJ
KL 10-14 PÅ
TORGET I
MMERBY
VIM

5-KAMP

Vid varje bilﬁrma kan du utmana pappa, mamma, morfar, farmor eller kompisen på olika ”grenar”. Dagens bästa på varje station vinner en
WEEKENDBIL. Alla deltagare är sedan med i utlottning av 1 x 5000:- och 10 x 100:- (Presentkort Vimmerby Handel)

RAGGARBILSKORTEGE

Ca kl 11 kommer en raggarbilskortege med seniorer från
Borghaga/Vimarhaga att passera vid torget
RANSC

EN

K

S

I samarbete med Vimmerby Handel, Vimmerby Tidning & Sparbanksstiftelsen Vimmerby

RI

Nilssons Bilhall AB

RB

H

O

Vimmerby Telecenter visar
sitt sortiment.

D

RADIOSTYRDA BILAR

M OT

34

SF

ÖRBU

N

Tryggare kan ingen vara
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Ny SUV med
förstklassig komfort

TJEJKVÄLL
i Vimmerby
Onsdag 8 maj kl. 18

Välkomna till en inspirerande kväll!

NYA CITROËN
C5 AIRCROSS SUV

Bilhallen är fylld med spännande utställare.
Fynda bland fina erbjudanden,
mingla och få tips inför sommaren.
Vi bjuder på enklare förtäring under
kvällen samt en matigare tallrik.

Fjädring med Progressive Hydraulic Cushions®
Senaste generationens uppkopplade teknik
Maximalt rymlig och flexibel interiör
Citroën Advanced Comfort®- säten
3 st individuella sittplatser bak
Bagageutrymme upp till 720l
EAT 8, 8-växlad automat
16 körhjälpsfunktioner
Extra tyst kupé

Modevisning!
Tävlingar med fina priser!
Liveframträdande av PER MELKERZ

Förbrukning fr. NEDC 4,1 / WLTP 5,4 l/100km Utsläpp fr. NEDC 107 / WLTP 142 CO2/km

Begränsat antal platser, först till kvarn!
Anmäl er senast 30 april till:
tjejkvall@holmstrombil.se eller ring 0492-131 00

BADHUSGATAN 7 • VIMMERBY
WWW.HOLMSTROMBIL.SE

Välkomna! / Vi på Holmström Bil

Magnus Werling • 0492-131 02 / 070-838 25 08
magnus.werling@holmstrombil.se

BEGAGNADE BILAR

Lanseringserbjudanden på

2,95%
NYA

FÖR OMGÅENDE LEVERANS

kampanjränta
COROLLA.

Avensis 1.8 Active Plus -16 Yaris Hybrid -18
Nissan Navara DH aut -11
TS, Navi, drag .. 179.500:- Style, v-hjul ..... 149.500:- kåpa mm 109.000:- + moms

Chevrolet Camaro 3.8 -99 Hyundai i40 1.7 CRDi -12
RAV 4 Hybrid 2.5i -17
aut, V6 203 hk .. 59.500:- aut, 136 hk ...... 119.500:- AWD, Fullutr. .. 319.500:-

NÄR VÄRLDEN UTVECKLAS,
VAD VÄLJER DU?
NYA COROLLA.
Lanseringserbjudanden på Corolla 1,2T och 1,8 l elhybrid:
Fri uppgradering
uppgradering från
från Active
Active till
till Style
Style (värde
(värde 18.000
18.000 kr).
kr). Pris
Pris från
från 208.900
208.900 kr.
kr.
Rabatt
Rabatt på
på Executive.
Executive. Pris
Pris från
från 271.900
271.900 kr
kr (ord.
(ord. pris
pris från
från 289.900
289.900 kr).
kr).
Flex Privatleasing från 2.695
2.895 kr/mån.
Corolla premiärvisas hos oss 22-24 mars!
Elhybrid:
NEDC*
3,3-3,9 l
/100km

Avensis 2.2 D-4D -09 aut, Executive, allväder. Gråmet. .................... 55.500:RAV 4 HSD AWD -17 Active Plus, LED-ramp, bel. insteg. Svartmet. 295.500:RAV 4 WB -03 aut, drag. Svartmet. ............................................................. 45.000:Nissan Primera 1.8 -05 4d, v-hjul. Silvermet. ...................................... 22.500:Peugeot 307 2.0 SW -03 Panorama, v-hjul. Silvermet. .................... 22.500:-

Bensin:
WLTP*
4,5-5,3 l
/100km

CO 2 NEDC* CO 2 WLTP*
101-121 g
76-89 g
/km
/km

NEDC*
5,1-5,8 l
/100km

WLTP*
6,2-6,9 l
/100km

CO 2 NEDC* CO 2 WLTP*
116-132 g 141-155 g
/km
/km

Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader,
4500
mil, ochvia
garanterat
restvärde.
ÖvermilExempel
(10 kr/mil)
skador
utöver normalt
slitage debiteras
vid återlämning
bilen.
UppläggningsFinansiering
Toyota Financial
Services:
medoch
Flex
Privatleasing,
månadskostnad
inkl. service,
baserad påav
fast
ränta,
36 månader,
och
aviavgift
skatt och
avgifterÖvermil
från Transportstyrelsen
tillkommer.
giltigt
t o m 31vid
mars
2019. Kampanjränta
2,95% (ord.
4500
mil, ochsamt
garanterat
restvärde.
(10 kr/mil) och skador
utöverErbjudandet
normalt slitage
debiteras
återlämning
av bilen. Uppläggningsränta
3,95% feb
-2019)
3,67%
vid ett bilpris påtillkommer.
208.900 kr,*Bränsleförbrukning
30% kontantinsats och
och CO2-utsläpp
45% garanterat
restvärde.
Gäller
och aviavgift
samt
skatt Effektivränta
och avgifter från
Transportstyrelsen
vid blandad
körning.
kreditansökningar på nya Toyota-bilar med ƪnansiering som är tecknad på 36 månader under perioden 22-31 mars. Kampanjräntan gäller ej
Uppgraderingserbjudandet
gäller
Corolla
1,2
T
bensin
och
Corolla
1,8
l
hybrid
och
kan
inte
kombineras
med
Flex
Privatleasing.
Erbjudandet
Flex Privatleasing och Business Lease. *Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning. Uppgraderingserbjudandet gäller Corolla
gäller
endastoch
privatkunder
är giltigt
t o inte
m 30kombineras
juni 2019. med
Priserna
rek. ca-pris Erbjudandet
från generalagent,
lokala avvikelser
kanoch
förekomma.
1,2
T bensin
Corolla 1,8 och
l hybrid
och kan
Flex är
Privatleasing.
gäller endast
privatkunder
är giltigt
tMed
o m 30
juni 2019.för
Priserna
är rek.
ca-pris från och
generalagent,
lokala på
avvikelser
Med reservation
för avvikelser,
prisändringar
reservation
avvikelser,
prisändringar
tryckfel. Bilarna
bildernakan
kanförekomma.
vara extrautrustade
med tillval
som inte finns
i Sverige.
och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte ƪnns i Sverige.

Vi menar allvar med våra tankar om kvalitet. Därför lämnar vi branschens
bästa garantier på begagnat. TKG, Toyotas Kvalitets Garanti, innebär att
din begagnade Toyota är försäkrad upp till 8 år eller 15 000 mil om du
köper den hos en Toyotahandlare. Försäkringen fungerar som en
förlängd nybilsgaranti och gäller för en stor grupp skador och fel.

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

Öppet: Månd-tors 9–18,
fred 9–17, lörd 10–13

Ingen ska försvinna utan att hittas.
Swisha din gåva till 123 900 56 20 och hjälp oss att hitta fler.

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se

TRANSPORTBILAR I LAGER
FLER RENAULT TRANSPORTBILAR I LAGER

Renault Trafic III Skåp Nordic Line L2H1 125
Pris 230 000 kr Modellår: 2019
Renault Trafic III Skåp Nordic Line L2H1 125
Pris 225 000 kr Modellår: 2019
Renault Master III Skåp phII Nordic 145 L2H2 f
Pris 250 400 kr Modellår: 2019

Renault Trafic III Skåp Limited Edition L2H1 145
Pris 239 000 kr

Ford Transit Custom Skåp L1 105 Trend 280
Pris 223 200 kr

Modellår 2019, dragkrok, limitépaket inklädnad,
p-värmare med fjärr, ECC m.m.

Modellår 2018, LED belysning skåp, inklätt skåp,
fjärr p-värmare, dragkrok m.m.

Renault Kangoo II Skåp phII Nordic Line 90 A
Pris 149 000 kr Modellår: 2019
FLER FORD TRANSPORTBILAR I LAGER

Ford Transit Custom Skåp L1 130 Trend 300 A
Pris 239 000 kr Modellår: 2018
Ford Transit Custom Skåp L1 130 Trend 280
Pris 229 900 kr Modellår: 2018
Ford Transit Connect MCA 1.5TD 100 Tre A L2
Pris 196 000 kr Modellår: 2019
Ford Transit Connect MCA 1.5TD 100 Tre A L1
Pris 184 000 kr Modellår: 2019
KONTAKTA VÅR SÄLJARE

Renault Alaskan Intens 190 Protector A
Pris 299 000 kr

Ford Transit Connect MCA 1.5TD 100 Tre L2
Pris 184 800 kr

Modellår 2018, automat, dragkrok, kamera,
p-värmare med tidur, flakkåpa m.m.

Modellår 2019, dragkrok, farthållare, LED-belysning
i skåp, inklätt skåp m.m.

Peter Karlsson

Säljare Transportbilar
0490-695 11
Fordpriser gäller för företag och baseras på företagsavtal klass B.
Med reservation för slutförsäljning. Alla priser är ex moms.

Läs mer på skobes.se/transportbilarilager
VIMMERBY Maskingatan 5
Öppettider: Mån-fre 9-18 • lör 10-13

VÄSTERVIK Breviksvägen 70
Öppettider: Mån-tor 9-18 • fre 9-17 • lör 10-13

Bonustider hos Renault!

Få 20 000 kr i nybilsbonus, 8 000 kr extra i inbytesbonus och 3 års fri service när du köper
en Renault CAPTUR. Totalt värde upp till 34 000 kr.* Och självklart ingår 5 års garanti.

Renault CAPTUR Zen TCe 90
Rek. pris

158 900 kr
(ord pris 178 900 kr)*

Utrustad med: Media Nav, 7” pekskärm, digitalradio (DAB+), Apple CarPlay® och förberedd för Android Auto®, Bluetooth® handsfree-telefoni
och ljudstreaming, USB, AUX-in, rattreglage • Navigering med Nordenkartor • Nyckelkort med handsfree-funktion • LED Dimljus • Avtagbar och
maskintvättbar tygklädsel • 16” aluminiumfälgar ”Adventure”

Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 20 000 kr, 8 000 kr extra i inbytesbonus när du gör ett inbyte av din gamla bil och 3 års fri service värt 6 000 kr. Totalt värde 34 000 kr. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45
000 km eller 36 månader och upphör att gälla om ägarbyte sker inom avtalsperioden. Angivna priser är rekommenderade priser inklusive moms och lokala avvikelser kan förekomma. Gäller vid köp av en ny Renault personbil
senast 30/6 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Bränsleförbrukning, Renault CAPTUR Intens TCe 90, vid blandad körning enl. NEDC: 5,6 l/100km, WLTP: 6,5 l/100km. CO2-utsläpp enl. NEDC:
128 g/km, WLTP 146 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.

*

www.skobes.se

VIMMERBY Maskingatan 5
Jonas 0492-662 02, Jörgen 662 03, Daniel 662 04
Öppettider: Mån-fre 9-18 • lör 10-13

VÄSTERVIK Breviksvägen 70
Helena 0490-695 23, Christoffer 695 27, Niklas 695 36
Öppettider: Mån-tor 9-18 • fre 9-17 • lör 10-13

