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VÄSTERVIK VIMMERBY HULTSFRED

VIMMERBY

Hon tränar
framtidens
elithästar

FOTO: BEA LANDIN

Nedslag på hästgården i Brantestad.

HULTSFRED

Laddar för jazzkväll

VÄSTERVIK

Britts bästa tid är nu
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Reportage
Josefina Gunnarsson utbildar unghästar som
kan bli framtidens hoppelit.

Magasinet är en produkt från
försäljningsavdelningen på Vimmerby
Tidning och Västerviks-Tidningen.
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UPPLAGA
40 000 ex till hushåll i Västervik,
Vimmerby, Hultsfreds kommun
Upplagan är RS-kontrollerad

29 mars
Till nästa gång, ha det gott!

Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
asa.thaberman@ostmedia.se
eva.harrysson@ostmedia.se

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

rt

Motordriven garagepo
från

13.400 kr

inkl. ROT-avdrag

SVENSK KVALITÉ

TRYCKERI
Pressgrannar AB

29 mars kommer nästa nummer
av Magasinet. Då kan vi förmodligen njuta av dagar med
sol och värme, kanske har våren
faktiskt kommit på allvar då?
Har du något speciellt att berätta
som skulle platsa i Magasinet?
Tveka inte att höra av dig till oss
med tips, stort som smått.
Vi skriver gärna om personliga erfarenheter, kultur- och nöjeshändelser, barn- och ungdomar, hälsa,
föreningsliv och mycket, mycket
annat.Vi är taggade att berätta just
din historia!

MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90
MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00

Familjelådan 300:Vår populära korvlåda passar utmärkt
även till företag och föreningar!

5 sorters korv • 4,35 kg
Motor
driven
por t,
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13.40n
å

0:- *

inkl.
ROT-a
vdrag

Övriga
dsarbeten
na
gg
by
– Hör med oss!

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

Nästa nummer

44

korvar

á 6.80kr/st

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

Korvlådan innehåller:
Italiensk bratwurst,
Ost- och paprikawurst,
Delikatessgrill, Westerviks Bamse
och Chorizo Special

0490-345 67
Kristinebergsg. 27, Västervik
www.dorrtjanst.nu
Öppet: Månd–fred 07.00–16.00

Hans-Åke Harrysson, 076-85 18 559
hharrysson@hotmail.com
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MÅNADENS RESTIPS FRÅN HALLENS BUSS
LÅNGRESOR MED FLYG

& KJELLS BUSS
KRYSSNING

Toscana
Inkl. Buss- och ﬂygresa t/r, del i
2-bäddsrum 6 nätter, 6 frukost, 6
middagar exkl. dryck, buss i Italien,
lokalguide Pisa och Florens, tågresa
Florens t/r, olivskördeprogram och
matlagningskurs – båda inkl. lunch,
utﬂykt till matfestivalen Palaia samt
reseledare.
24-30/10 .................................... 11.975:Svalbard
Buss till ﬂygplats t/r, ﬂygbiljett t/r, del i
2-bäddsrum 4 nätter, 4 frukost, 4 middagar exkl.
dryck, 3 utﬂykter samt reseledare.
15-19/7 .......................................................17.995:-

Kroatien
Inkl. Buss och ﬂygresa t/r, del i 2-bäddsrum 7
nätter, 7 middagar exkl. dryck, 7 frukost, 3
utﬂykter samt reseledare.
17-24/9 .......................................................11.495:PÅSKKRYSSNING TILL
TALLINN, RIGA ELLER HELSINGFORS
Unna dig en trevlig kryssning till ett av våra
grannländer i öst.
19-21/4....................................................................fr. 1.595:-

Montenegro
Inkl
In
kl. Bu
Buss
ssre
resa
sa til
ill ﬂygplats t/r, ﬂygbiljett, t/r, transfer ﬂygplats-hotell t/r, del i 2-bäddsrum 7 nätter, 7
frukost 7 middagar exkl. dryck, 3 utﬂykter samt reseledare.
7-14/9 ................................................................................................................................................ 13.595:LÅNGRESOR MED BUSS
Tyska Vinvägen
Inkl. Bussresa t/r, kaﬀe & smörgås dag 1, del i
2-bädds hytt/rum 5 nätter, 5 frukost, 3 middag
exkl. dryck, 2 buﬀé inkl. dryck, 2 vinprovningar,
1 vinägerprovning. Stadsrundtur i Heidelberg inkl.
lokalguide samt reseledare.
12-17/10 .......................................................8.595:-

KLAIPEDA
Följ med oss till oupptäckta och trevliga Litauen.
13-15/5, 2-4/9 .............................................................2.195:POLENKRYSS MED STENA VISION
Förutom 2 nätter ombord på båten med god mat och
förmånlig shopping får vi uppleva en heldag i Polen
tillsammans med en svensktalande guide som visar oss
traktens sevärdheter.
12-14/5.........................................................................1.595:SMAKA PÅ POLEN
Njut av lokala delikatesser på en kortsemester till Polen.
12-14/5.........................................................................2.195:-

Italiens Goda Mat
Inkl. Buss- och båtresa t/r, kaﬀe & smörgås dag 1,
del i 2 bäddsrum/hytt 8 nätter, 8 frukost, 6 middag
varav 1 inkl. vin, 2 lunch, besök i Bologna med
matmarknad, Parma med lokalguide, rundvisning
och provsmakning av Parmaskinka, provning av
Balsamvinäger, besök på Ferrari muséet samt
reseledare.
15-23/10 .....................................................12.595:KRYSSNINGAR

KINDA KANAL
En mysig och avkopplande dagstur på vackra Kinda
kanal. Vi besöker också Hargodlarna i Kisa där vi serveras
förmiddagskaﬀe.
4/8............................................................................... 1.050:Onsdagskryssningar till Kiel
20-22/3, 10-12/4, 8-10/5.......................... fr. 1.695:Helgkryssning till Kiel
19-21/4 .....................................................fr. 2.195:MÄSSOR

Öl & Whiskymässan i Göteborg
13-14/4 .........................................................1.795:Båtmässan
8/3 ...................................................................535:Trädgårdsmässan
21/3 .................................................................635:-

Oslokryssning
Upplev två nordiska huvudstäder och en härlig
avkopplande kryssning.
13-15/5, 27-29/5...........................................2.295:TEATER OCH UNDERHÅLLNING

Mia Skäringer – Avig Maria ”No more fucks to give”
Linköping. Inkl. middag exkl. dryck.
17/11 ............................................................1.295:Trassel på Krusenstiernska i Kalmar
Inkl. lunch exkl. dryck
6/7 ................................................................1.195:-

0490-830 00
www.hallensbuss.se

FINLAND
Vi reser på svindlande vägar genom grönskande skogar,
ser glittriga sjöar, upplever mäktiga forsar och besöker
städer som stoltserar med slott, kyrkor och
viktigkulturhistoria.
15-21/8........................................................................ 8.795:-

0490-373 11
www.kjellsbuss.se
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ATELJÉ SMALGRÄND

Samarbete gav lyft i Gamleby
Samarbete är alltid positivt. I Gamleby har två företag öppnat upp en dörr mellan
lokalerna och resultatet blev överraskande mycket bättre än de väntat.
GAMLEBY Maria Björkman har drivit
Byfiket på Gamleby Torg i tre år. I
höstas fick hon en ny granne,
det är Sven-Gunnar Edström som flyttat in med
”Smaka på Tjusts” produkter och det egna
företaget KlurIQ.
Maria och SvenGunnar visade sig
vara mycket samspelta, idéer och utvecklingsmöjligheter växte
som svampar ut jorden
när de började planera. Först
på agendan var att få ett flöde
av kunder mellan de båda lokalerna.
Kunderna blev förtjusta.
– Det är en sån braksuccé, vi är nästan förvånade över att det har blivit en
sån stor respons från kunderna, berättar en glad Maria Björkman.
Nu har ett av fikets bord fått flytta i

hantverk och lokalproducerad mat.
Många av föreningens medlemmar har en så liten produktion att det inte skulle
fungera med en egen butik. Nu kan de sälja sina
alster och produkter i
Sven-Gunnars butik
på Gamleby Torg.

”Smaka på Tjust” och duon tittar på
nya utvecklingsmöjligheter.
Kanske kan det bli hantverkskurser i
framtiden och planerna på torghandel
till sommaren har redan tagit form.
”Smaka på Tjust” är en förening för

Föreningen har även
den vuxit explosionsartat sedan butiken öppnade i december, antalet
medlemmar har ökat från 25
till 78. För närvarande finns 33
utställare representerade i lokalen,
varav tolv gör mat.
– Det är ett bra exempel på hur hantverk och café kan fungera bra tillsammans, säger Maria.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Arbetslivserfarenhet redan i högstadiett
VIMMERBY Nu är det återigen obligatoriskt för kommunerna att erbjuda högstadieelevver att kom-

ma ut på prao. Rätten till prao togs bort 2011 efter ett antal olyckor och incidenter inträffat
på praktiken.
– Regeringen har beslutat att alla elever i årskurs åtta och nio har rätt till totalt tio dagars
omprao, säger Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef för grundskolan i Vimmerby kom
mun. Upplägget kommer dock vara ett helt annat än tidigare. Numera är det skolan som är
huvudman och har ansvar för att ta fram praktikplatser. Det ska göras riskbedömning för varje
tidigare.
elev och plats så att alla arbetsmiljöregler efterlevs och det ställer helt andra krav än tidigar

Mer samröre
mellan banker i
grannkommuner
Handelsbanken
har från och med januari 2019 en
gemensam organisation för sina
kontor i Hultsfred och Vimmerby.
Ett av huvudsyftena med förändringen är att kunna stärka sitt erbjudande till kunderna i området.
– Det nya samarbetet gör att vi
kan möta den ökade efterfrågan
från både nuvarande och nya
kunder, säger Marie-Louise Mobelius, kontorschef Vimmerby/
Hultsfred. Totalt finns idag sex
medarbetare på de båda kontoren och vi har i och med detta en
stor flexibilitet att personalmässigt möta upp behovet där det är
som störst.
Banken har märkt en ökad efterfrågan från kunderna på kompetens gällande allt från våra digitala tjänster till rådgivning kring
pension och övriga banktjänster.
– Viktigast av allt för kunderna är
den lokala närvaron och det personliga engagemanget från en
bank. Det är klart att den aktör
som finns lokalt på orten känner
de lokala förutsättningarna bäst.

SARA ÖPPNAR SALONG
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Sara Svensson har förverkligat sin
dröm om att öppna egen salong.
Sedan en månad tillbaka är hon
frisör och nagelterapeut i en lokal
vid Stora Torget i Vimmerby.

VÄSTERVIK Ateljé Smalgränd
flyttar från ena sidan av Storgatan
till den andra. Anette Landström
Pettersson behöver mer plats och
tar över klädbutiken Razz lokaler.
– Jag syr ofta långa gardinvåder
och då behövs lite mer utrymme.
Den nya butiken får även bättre
skyltfönster. Kanske blir det samarbete med någon antikvitetshandlare.
– Det går att bygga små miljöer
i de fönstern, det passar bra med
mina produkter.

KURSER FÖR
FÖRÄLDRAR

VIMMERBY Sara Svensson har varit verksam i Vimmerby sedan hon
fullföljt sin utbildning år 2012. Siktet har hela tiden varit inställd på
att öppna något eget och nu har
det blivit verklighet.
– Jag har haft mitt eget företag
sedan 2014 och har hyrt in mig på
en stol i andra salonger. Senast var
jag på Salong Kammen. Innan det
hade jag jobbat en del i den här lokalen vid torget som stått tom en
period nu.
– Förra året lyckades jag få klart
att ta över lokalen som har renoverats under hösten, säger Sara som
öppnande upp för en månad sedan.
– För tillfället har jag bara öppet på måndagar och tisdagar och
är mammaledig resten av veckan,
men jag är snart beredd att utöka
öppettiderna.

HULTSFRED

i egen regi

byter sida

VÄSTERVIK Känner du dig osäker
i din föräldrarroll? Vill du utvecklas
som människa? Då kan socialförvaltningens föräldrakurser i Västervik vara något för dig.
I kurserna får man som förälder
verktyg som gör konflikter med
barnen lättare att hantera. Kursen
vänder sig till alla föräldrar i kommunen med barn mellan 0-18 år.
Kommunen kan också erbjuda enskild rådgivning till föräldrar. För
mer information om föräldrastöd,
gå in på kommunens hemsida.
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– Det kännsväldigt inspirerande att
jobba som egen – det har alltid varit en dröm, säger Sara.
Det finns flera frisörateljéer i
stan, men enligt Sara är hårvård
och skönhet något som går hem
hos Vimmerbyborna.
– Jag har som många andra i
branschen trogna kunder som gärna
lägger pengar på att göra sig fina så
jobb finns det helt klart.
Magnus Strömsten
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VÄLKOMMEN TILL

BENGTSSONS

-BUTIKEN
på landet med
kunden i centrum

NJ! Skogs- och trädgårdsmaskiner

KAMPA

– alltid av bästa kvalitet

Husqvarna (7.900:-)
röjsåg 545FX NU 6.500:inkl moms

Husqvarna (7.800:-)
motorsåg NU 5.900:545
inkl moms

Aspen
Bensin

Även i lösvikt

Måttband
Spencer
319.20:Kombidunk

280:-

350:inkl moms

Egen serviceverkstad

ATV

1.000:RABATT
PÅ CYKEL

4.400:-Bredd och kvalitet
för stora och små.
Med servo &
insprutning.

UPP TILL

399:- inkl moms

5.500:- inkl moms

ATV-vagn ord. 6.490:Tippbar, grindar som tillbehör.

0383-201 75 • www.bengtssons.com
Öppet: Mån-fre 7-19, Lör 9-14

VÄLJ BLAND 100-TALS OLIKA MODELLER

eller designa din ring tillsammans med oss
Storgatan 24 VÄSTERVIK, 0490-188 74 • Norrtullsgatan 2 VIMMERBY, 0492-102 46
www.herbertsguld.se

En riktig

bokrea

500 KR RABATT
VID KÖP AV VALFRI NY
CYKEL ÖVER 3.000 KR
1.000 KR RABATT
ÖVER 6.000 KR

16.995:ORD. 17.995:DELBETALA!
11 mån à 1.602:-*

CRESCENT
ELINA ELCYKEL

7 växlar. 5 effektlägen.
Stor tydlig display. 36V
11Ah Li-Ion batteri.
Godkänt lås. Svart,
silver, blå, rosa, brun.

7.995:ORD. 8.995:-

DELBETALA
11 mån à 784:-*

40%
rabatt
ästan
på

n

NISHIKI
XC-SIX HYBRID

alla böcker

Perfekt för både asfalt
och grus. Utrustad med
pakethållare, skärmar,
stöd och belysning.
Finns även i dammodell.

(Gäller böcker/spel i lager 26/2-2/3. Går ej kombinera med andra erbjudanden och gäller ej nyheter 2019)

2 pocket
för 99kr

28.990:DELBETALA!
11 mån à 2.693:-*

20%

på spel
PEUGEOT
SPEEDFIGHT DARKSIDE

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

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

MOTORSPORT.SE

Storgatan 33, Västervik • 0490-303 60 • www.erikhultgrens.se

Gäller lagervaror t.o.m. 190330 om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
*Uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. Räntefri delbetalning upp till 23 mån med Santander Bank.
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krönika Åsa Thaberman

Våga sticka ut i vår!
Nu får vi snart ta av oss vinterkläderna och dra på oss något ljusare och lättare. Det brukar vara väldigt skönt, men
i år kommer jag och sakna min fuskpäls. Vi har haft en
kärleksrelation hela vintern.

”Jackan blev min på
under två minuter”
Någon gång i november såg jag den i ögonvrån när jag
gick förbi en affär. Den hängde där rödbrunt fläckig och jag
fick hjärtklappning på en gång. Jag reagerar nämligen med
pulsökning på leopard och lila, någonting händer i de mer
primitiva delarna av hjärnan och jag drabbas av att starkt
habegär. Jackan blev min på under två minuter och vi har
levt lyckliga tillsammans sedan dess.
Vi talar om en fluffig leopardpäls. Den har klarat mig även
de kallaste dagar i vinter, men signalerar inte så mycket
sport och friluftsliv som svenska kläder gärna gör. Kombinerat med byxor i skinnimitation ser jag mer ut som jag
var på väg till en vild natt på en klubb i Berlin än till den
kommunala skola i en liten landsortsstad som jag i verkligheten är på väg till.

Vi söker VVS-montörer
för service och mindre
entreprenader i Västervik

Kanske retar det någon, men varför ska man inte få ta ut
svängarna i en liten stad som Vimmerby, Hultsfred eller
Västervik? Det finns ju faktiskt ingen som bestämmer vad
som är rätt och fel. Visst har jag märkt att någon ibland
tittat på mig med den där blicken man ser på ett barn som
spökat ut sig, men de flesta är positiva.
Jag tror att många av oss skulle vilja våga sticka ut lite
mer, känna att vi vågar. Allt behöver inte handla om hur
man ser ut, men visst gör det världen lite roligare. Det finns
små detaljer som piggar upp. Kanske ett par blommiga
stumpor, en galen slips eller ett grönt nagellack. Eller att
bära hatt! Prova något nytt, jag tror att du kommer att gilla
det. Det är dessutom bättre att vara rolig och lite för mycket
än att smälta in i tapeten. Du lär få positiva kommentarer.
I det här numret av Magasinet bjuder vi på en härlig mix av
artiklar och lite vårinspiration. Om du har tur kanske du
kan sitta ute i solen en stund och ta en fika tillsammans
med tidningen.

Redaktör Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

FILMPRODUKTION MED EXTRA KRYDDA!
Bli månadsgivare!

Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm
www.filmdirekt.eu • matz@filmtime.eu • 070-523 06 09

Bekämpa klimathot och fattigdom nu.
Bli månadsgivare på viskogen.se

ÖPPET
HUS

Är du den
vi söker?

EN MÄSSA MED ALLA UTBILDNINGAR
SOM FINNS PÅ CAMPUS VÄSTERVIK

Du får även
Träﬀa våra studenter, studie- och yrkesvägledare,
vår entusias�ska personal och veta allt om våra
forskningsprojekt, och hur det är a� studera hos oss!
Kom och besök oss
Fredag den 15 Mars
Klockan 10:00 - 17:00
Kom �ll Campus Västervik

Maila ansökan till
jimmy.eriksson@ternstedtinvent.se
eller ring Jimmy på 0490-697 02.
Välkommen i vårt gäng!

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

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

Se alla våra utbildningar på campusvastervik.se

FEBRUARI 2019

M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d

Kompisrabatt 20%
¶

instagram

Ta med en vän & få 20% var på
ett köp av kompletta glasögon,
gäller t.o.m. 28/3.
Välkomna! Marija & Helén

Kvarngatan 22
Västervik
Tel 0490-56 11 20
Månd-fred 9.30-18
Lunchstängt 13-14
Lörd-sönd stängt

Kvalitetsinramning av konst, foto, broderier, objekt mm.

Ett hantverk värt
E
att åka för
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

Gerillaodlingen börjar ta fart. @niiinninina
#magasinetvästervik

Pure magic today! @runwayanna
#magasinetvästervik

En liten stund........ @mitasvensson
#magasinethultsfred

När de blir plusgrader ute & solen värmer kan ett fotografi se ut såhär. @naturebyfl #magasinetvästervik

479:95

499:95

449::-

Stl. 37-41

STORA TORGET,
VIMMERBY

FOOTWEAR

Fullmåne. @bozicivo #magasinethultsfred

Just nu!

Vårens fröer är här!

Morningwalk. @solvikhem #magasinetvästervik

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

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

Lord Nelson och Impectas sortiment

rd
Såojologisk
Ek

Magasinet Västervik
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00
asa.thaberman@ostemedia.se

Magasinet

Magasinet Vimmerby, Hultsfred
Stångågatan 46, 598 72 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90
eva.harrysson@ostemedia.se

39:-

40 liter

89:-

Dags att plantera
om krukväxterna!

Vår bästa blomjord med leca.
10 liter

Hör gärna av dig med tips eller synpunkter

10 liter

39:-

15 liter

49:-

50 liter

99:-

Även specialjord till Pelargoner, Citrus,
och ekologisk blomjord.
Skapa din egen jord med hjälp
av Hasselfors ”jordkompisar”

Pimpsten • Biokol • Lera • Odlingssand

4 liter

89:-

Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12

7
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Odla små gröna skott
på fönsterbrädan

Kliar det i fingrarna att börja odla nu? Än så är det långt till vår, men det går
faktiskt utmärkt att ha en liten odling med goda skott i fönstret redan nu.
Ärtskott är lätta och roliga att odla.
VÄSTERVIK Ärtskott är de där krispiga
ljusgröna skotten du kan köpa i en liten och ganska dyr plastlåda i affären.
De kanske till och med är importerade. Det är hur lätt som helst att odla
egna i fönstervrån. Du behöver vanliga gula torkade ärtor, lite blomjord
och en djup tallrik.
Gör så här: Blötlägg gärna ärtorna
några timmar innan så gror de fortare.
Fyll din tallrik med lite jord, cirka två
centimeter räcker. Lägg ärtorna ganska tätt och vattna, sen är det bara att
vänta. Ärtorna måste stå i fönstret
så de kan få så mycket ljus som går.
Vattna lite varje dag så odlingen inte
torkar. Inom tio dagar har du en liten
skog med fina ljusgröna ärtskott att
klippa på salladen eller mackan.
I farten provade jag att sätta en liten tallrik med bruna senapsfrön också. Jag tog dem direkt från kryddhyllan. De grodde på två dagar och förser

nu köket med peppriga små blad att
dekorera med.
Den som är intresserad av att odla
inne på en mer avancerad nivå har
mycket bra teknik att välja på. Det
går att odla många grönsaker i en så
kallad hydroponisk odling.
– Det ser ut som en
blomlåda med små hål
där man stoppar i
en plugg med
lite jord, berättar
Pernilla
Harrysson på
Blomsterlandet i Västervik.
I botten på
lådan fyller
man på med en
näringslösning,
så plantorna växer
mer i vatten än i jord.

Under vintern behövs växtbelysning,
först nära och sedan allt längre ifrån.
– I en sån här kan du odla vad som
helst under vinterhalvåret, basilika
är en perfekt växt att odla inomhus,
säger Pernilla Harrysson.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

I en hydroponisk
odling kan man odla
nästan vad som helst
under vinterhalvåret,
tipsar Pernilla Harrysson.

Privatleasing.
Det enklaste sättet att
köra en Volkswagen.

Golf Alltrack TDI 184 DSG 4MOTION.
Kampanjpris från 279 900 kr (inkl. Pluspaket).
Privatleasing från 3 295 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
Vinterhjul från 329 kr/mån.

Golf TDI 115.

Golf är bilen som gett namn åt en hel klass. Och med privatleasing är det enkelt att njuta av alla dess egenskaper. Du
betalar ingen kontantinsats. Service och tre års nybilsgaranti ingår, vinterhjulen lägger du enkelt till, och du får
allt på en månadsfaktura. Enklare kan det inte bli.

Kampanjpris från 219 900 kr.
Privatleasing från 2 795 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
Vinterhjul från 269 kr/mån.

Golf Sportscombi TDI 115.
Kampanjpris från 227 400 kr.
Privatleasing från 2 895 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
Vinterhjul från 269 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning från 4,8 – 6,4 l/100 km. CO2-utsläpp från 126 – 169 g/km. Skattegrundande CO2- utsläpp från 109 – 131 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet gäller tom 2019-03-31. Volkswagen
Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2018). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal
ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilderna är extrautrustade. 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
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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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VAR MED OCH
FÖRÄNDRA LIV.

M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d

BEHÖVER DU SJUKGYMNASTIK?
Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist Leg. Sjukgymnast

SWISHA EN GÅVA
90 02 221

Har du
funderingar
kring dina
alkoholvanor?
Eller är du anhörig?
Välkommen!
Vi erbjuder kvalificerad
behandling, råd och
stöd. För anonym rådgivning, information och
tidsbokning

ring 0490-872 50.
Alkoholmottagningen
Vi finns på Hälsocentralen Stora Trädgårdsgatan 39 i Västervik.
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FÅ UT ÄNNU MER AV

Nu är det hög tid att
beställa hjälp med
trädgårdsarbetet!
Vi har personal med rätt
kunskap och behörighet.
Vi tar 195 kr/h efter
avdragen RUT inkl moms.

Ring oss på

0490-30600
BEMANNING ROT & RUT

Folkparksvägen 50, Västervik

GALLERIA
GALLERIA

Öppettider: Vardagar 10–18 • Lördagar 10–15

Sommarshopping

Service i vår galleria:

P

P-hus

Vardagar 10–18
• Lördagar 10–15 | www.galleriavasterport.se
www.galleriavasterport.se

FÅ RABATT I
VIMMERBYS
BUTIKER!
Fr o m tis 26/2 - fre 1/3 får
du extra erbjudanden från
ett antal av Vimmerbys butiker när du fyndar böcker.
Hämta ut dina erbjudanden när du handlar hos
Vimmerby Bokhandel och se vad mer du kan fynda
bland Vimmerbys butiker! Ett kuponghäfte per kund

vimmerbyshopping.se

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
Albins | Audio Video | Bakﬁckan | Bladhs | Boston | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | Chriona | Coop
Cubus | Djurproffsen | Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | Elon | Engströms Bil
Fiore Floristdesign | Guldsmeden | Hagelins | Hammargrens Ur-Optik | Hemma hos Emma | Hemtex
Hippoteket | Home of Brands | Hudvårdskompaniet | Hälsoboden | ICA Kvantum | ICA Supermarket
Intermezzo Frisör & Shop | Intersport | Intropris | JF Autodelar | Jörans Kakel | Kahnli Kläder
Kalles Lek & Lattjo | KBJ Möbler | La Classe | Lekia | Life | Lindeborgs Blommor | Lindex | Länsförsäkringar
Lönneberga Slöjd | Magnussons Däck | Materialmännen | Miltons Guld | Motorsport | Muskelbygget
NordwayStore | Rosenkransen | Rosins Pappershandel | Sandströms | SMAK by: Simon | Sibylla | Sko-Nisse
Skobes | Stuneks | Thornbergs foto | Turistbyrån | Ultimate Sound & Music | Vimmerby Bokhandel
Vimmerby Sparbank | Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Önska
Aktiviteter i samarbete med

M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d
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personligt Britt Wimarsson

Med ålder och erfarenhet kommer
trygghet. Britt Wimarsson vet vad
hon vill. Foto: Åsa Thaberman

Britts bästa tid är nu

Det blev en lång och mycket krånglig väg fram till målet för Britt Wimarsson. Nu vet hon vad hon
vill och inget kan stoppa henne. I vår återkommer succén ”Förfest hos Britt”.
VÄSTERVIK

D

et roliga har alltid funnits
med henne. Från ”roliga
timmen” i mellanstadiet,
de många milen i taxin
till förra årets succé ”Förfest hos Britt”. Britt Wimarsson har gått
den långa vägen som komiker, men det
kanske ska vara så. Allt har en mening,
enligt Britt och nu har hon kommit fram
till det hon vill.

Britt växte upp som en ”killtjej”, det var
moppe och bil tidigt och efter en kort tid
i vården insåg hon att det var att köra bil
hon gillade bäst. Under flera år drev hon
egen taxirörelse i Västervik och kanske
var det där hon insåg att hon var rolig.

”Jag har fyllt
50, man sätter
sig inte på mig,
det blåser, men
jag står trygg”

– Jag märkte ju att jag underhöll i bilen, men det var ju aldrig så stor publik,
säger Britt och tar en klunk te.
Vidare på livets slingriga bana blev
hon genom ett jobb på Landstinget senare vald till ordförande i fackförbundet
Vision. De fackliga skulle mediatränas
på en kurs och här ser Britt tillfället
komma emot henne och hon tar det.
Under mediaträningen skulle alla tala
i tre minuter inför publik.
– Nu ska jag upp på scen och nu kör
jag, tänkte Britt.
Publiken skrattade så de skrek, regionchefen var överförtjust och erbjöd Britt
att underhålla på nästa stora konferens.
– Jag får fortfarande gåshud när jag
tänker på det, ”välkommen fram på
scen Britt”, hur jag levererade, hörde
alla skratten och alla ryggdunkningarna efteråt.
Under de senaste tolv åren har Britt haft
mer än 150 gig, lärt känna mycket folk
och fått uppträda på bland annat Norra
Brunn i Stockholm. Hon har haft Zinat Pirzadeh som mentor och god vän.
Under några år hade hon en egen radioshow ”BrittMix” i Radio Wix i Valdemarsvik. Men hela tiden har det funnits

en tanke som legat och gnagt längst
bak i huvudet.
– Tänk att få ha en egen show och
bjuda in andra komiker.
Förra våren gick drömmen i uppfyllelse,
”Förfest hos Britt” sattes upp på Hotell
Fängelset och det var fullt med folk. Britt
månar verkligen om sin publik och pratar
ofta med dem efter showen.
–Jag vill att de ska ha en härlig känsla när
de går, allt är bättre när man har skrattat.
Att vara lite äldre är inget problem, man
måste inte vara 25 för att göra karriär,
man kan lika gärna vara 45. Ålder och
erfarenhet ger trygghet.
– Jag har fyllt 50, man sätter sig inte
på mig, flinar Britt, det blåser, men jag
står trygg. Jag lever min dröm.
Nu vill hon fortsätta sprida glädje i
Västervik. ”Förfest hos Britt” kommer
tillbaka i vår och planer på en större
show finns också. Britt Wimarsson vet
vad hon vill och är svår att stoppa.
– Jag tror att det är meningen med
livet, att vi ska ha roligt.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Britt Wimarsson vid ett av många standup, här på puben Big Ben i Stockholm
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Familjelördag på biblioteket

Vimmerbygalan firar framgångrika företag

HULTSFRED Lördagen den 9 mars är hela familjen välkom-

VIMMERBY Den 22 mars är det dags för årets stora fest i Vimmerby. Då går nämligen
årets upplaga av Vimmerbygalan av stapeln. Som vanligt är syftet med galan att uppmärksamma inspiratörer och kreatörer i kommunen. Det är 16:e året i rad som galan hålls
och det är sju olika kategorier av pris som ska delas ut under kvällen.

men till Hultsfreds bibliotek. Under rubriken ”Familjelördag”
blir det barnteater med Sagofen Isadora. Föreställningen heter ”Kalas, Alfons Åberg” och vänder sig till barn mellan 3-5 år.

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

Hjälp oss
att hålla
fler minnen
levande.

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

070-249 62 05 | www.radstugan.se

30 min fri

Fullservice för

Ditt företag!

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)
• Installation

DOKTORS
PROKTORS
PRUTTPULVER

Alzheimer släcker
sakta men säkert
ner tiotusentals
hjärnor i Sverige
varje år och gör
anhöriga till främlingar. Din gåva
gör det möjligt för
oss att förebygga,
bromsa och stoppa
sjukdomen, så att
fler människor får
behålla sina finaste
minnen.

telerådgivning

• Service

79:-

SE
FÅGLAR

89:FAMILJEN
KNYCKERTS

79:-

LILLA ANNA
OCH TROLLERIHATTEN

Stöd forskningen
om Alzheimer:
• Swisha din gåva
till 901 12 55
• Sms:a ”HF200” till
72901 så skänker
du 200 kronor
• Pg 90 11 25-5 eller
Bg 901-12 55
• Personlig
Givarservice på
020-523 523

Storg 33 • 0492-100 42 • Vimmerby
www.rosins.net

11

49:-

SPÖKFLICKAN

79:-

MAMMA MU
OCH KRÅKAN PÅ
UTFLYCKT

LILLA
ÄPPELBOKEN

39:-

TOR 28/2 – FRE 1/3 09.30-19.00
LÖR 2/3 09.30-15.00

69:-

SÖN 3/3 Stängt
Därefter ord.öppettider

vimmerby bokhandel

www.hjarnfonden.se

Stora Torget 6 • 0492-123 10



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
SIVE
ALL INCLU

KONTINENTALSÄNG SKANÖR
180x200. Svensktillverkad. Inkl Bäddmadrass,
ben och huvudgavel. OBS! Upplyst gavel med
hjälp av Led-belysning.
Pris Fritt lev & mont

14.995:- (Rek.pris 19.965:-)

50%

100 SÄNGAR I
BUTIKEN! KOM
OCH PROVLIGG!

NY alá carte-meny
50% på hela alá carte-menyn

Gäller 4-7 mars. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

NY pizza-meny
Alla pizzor kostar 99:-.

Gäller 8-16 mars.

www.saharavastervik.se • 0490-350 88

99:-

ÖPPET: Må 9-19, ti-fr 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret öppet vard. 9-12.30
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Ingrid gjorde
det många
drömmer om

Ingrid Bågvik gjorde det
många drömmer om, hon
flyttade från Hultsfred till
San Augustin. Där hittade
hon sin självfrände i Hans
Östlund. Foto: Charlotte
Madestam

Ingrid Bågvik gjorde det många drömmer om och förändrade sitt liv genom att flytta från Hultsfred till San
Augustin. Det ledde också till att hon mötte sin stora
kärlek Hans Östlund.
HULTSFRED Ingrid hade lovat att hon
bara skulle jobba till hon blev 67 och
tänkte bara ta lite semester över jul hos
sin väninna Elisabeth.
– Det blev inte riktigt som jag tänkt mig,
tillägger hon och skrattar.
Ingrid Bågvik levde ensam i Hultsfred,
efter två avslutade äktenskap, och Elisabeth som änka i San Augustin på Gran
Canarias sydkust.
– En dag frågade hon om inte jag ville
flytta dit och dela lägenhet med henne.
Det fanns ju gott om plats för oss båda,
säger Ingrid och ler vid minnet.
Där och då kändes det oändligt långt
borta, att hon skulle ändra sin vardag,
men hon bokade om flygbiljetten och
stannade en vecka längre än planerat.
Under den tiden hann frågan mogna.
Väninnans idé lät inte alls så tokig
längre. Så idén slog rot. Vad skulle hon

annars göra,”gå hemma och klappa katten”? Det kändes plötsligt inte så stimulerande. Istället tog hon ett nyfiket och
piggt kliv, ut ur ”ekorrhjulet”, chockade
arbetsgivaren genom att säga upp sig ”i
förtid”, men ändå ”på övertid”.
– Jag slutade den 1 april 2013, året jag
skulle fylla 66,och flög ner efter fem dagar.
På de sex år som gått har Ingrid byggt
upp en ny vardag, med den största
skillnaden att hon hittat sitt livs kärlek i Hans Östlund, som gjort samma
val i livet, att flytta från Sverige till San
Augustin.
– Ett år efter att jag flyttat ner klev
Hans in på caféet för att hyra DVD-film,
berättar Ingrid och tittar på sin sambo
med värme i blicken. Jag hade levt ensam i 20 år och letade definitivt inte
efter en ny man. Men det var kärlek vid
första ögonkastet, tillägger hon.

Så flyttlasset gick en andra gång, men
inte så långt. Ingrid flyttade in hos Hans
och nu delar de vardagen, som delas
mellan San Augustin och ”hemma” i
Hultsfred. När de är i Sverige bor de i

”Jag har inte
ångrat mig
en sekund.”
Ingrids villa. Och lägenheten i Spanien
betalar de bara för de månader de är där.
Resten hyr ägaren ut den, eller bor där
själv.
De älskar solen och värmen, även om
de erkänner att de inte är några fantaster av att bada någon av dem.
– Men när vi kommer ner i oktober
är det 25 grader i vattnet. Då lockar Eli-

sabeth med oss till stranden. På eftermiddagen kanske vi träffas ett gäng och
spelar sällskapsspel, vi deltar i Skandinaviska klubbens aktiviteter, dansar linedance i trädgården och löser mycket
korsord. Och vi ska börja spela boule när
vi kommer ner igen, har jag bestämt, säger Ingrid och skrattar på nytt.
Ja, nog lever Ingrid det liv många
drömmer om, men få förverkligar.
– Jag har inte ångrat mig en sekund.
Visst – att vara så långt borta från barn
och barnbarn är tufft. Jag har ständigt
dåligt samvete. Men döttrarna bor i Göteborg och Malmö med sina familjer, så
vi hade nog inte träffats så ofta ändå. Nu
tar vi istället igen det vi förlorat när vi är
hemma. Och de flyger ner ibland, vi har
exempelvis firat jul där allihop.
Charlotte Madestam

DAGS FÖR
NYA VÄGAR?
ŠKODA SUPERB COMBI TDI 190 DSG 4x4
Adventure Edition fr. 326 900 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 jan 2019. Uppläggningsoch administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 mars 2019 och kan ej kombineras med andra
rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

PRIVATLEASING
FR. 3 922 KR / MÅN

SUPERB
SPORTLINE

SUPERB
L&K

Inkl. serviceavtal

+ 21 100 kr

+ 21 100 kr

HITTA NYA ÄVENTYR MED
ADVENTURE EDITION.
ŠKODA KODIAQ Adventure Edition fr. 344 000 kr

> Canton Soundsystem > Elbaklucka > Backkamera > Takräcke aluminium > Läderklädsel
> Bränslevärmare med fjärr, tidur och app > 3-zons Climatronic > Mörktonade rutor Sunset > Dragkrok

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Bränsleförbrukning blandad körning 5,8 l/ 100 km, CO2 152 g / km, enligt NEDC. Bränsleförbrukning medel 7,1 l/ 100 km, CO2 187 g / km, enligt WLTP. Miljöklass EU6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

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

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se

FEBRUARI 2019
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Elie Makthar
hälsar gästerna
välkomna till
Pizzaboa.

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

13

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

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!
Överum

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

Vi köper:

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem

20% rabatt

på muggar från
Arabia, Höganäs och Rörstrand
Gäller t o m 9/3.

Nystart på flera
sätt för pizzerian

Gäller ej nyheter.

Nytt namn och nyrenoverade lokaler. Det blir en rejäl nystart på
många plan för pizzeria Shalom som nu byter namn till Pizzaboa.
HELGE SWAHN

VIMMERBY Det är tolv år sedan pizzerian öppnade
i Vimmerby. Nu när lokalen ändå behövde renoveras tyckte delägarna Elie Mekthar och Rony Daoud
att det var dags för en större förändring. Ett led i
det var att byta namn. Tanken var från början att
döpa pizzerian till Snickeboa, men efter att Saltkråkan AB opponerat sig, eftersom man ansåg att
namnet anspelade för mycket på Astrid Lindgrens
Emil-berättelser, fick man tänka om. Och beslutet
landade slutligen på Pizzaboa.
– Vi kommer att sätta upp nya skyltar inom de
närmsta dagarna, säger Rony Daoud.
För åtta år sedan fick Shalom en större lokal
när man slog upp väggen till grannbutikens lokal
där det varit en blomsteraffär. I samband med det
gjordes en renovering och nu var det alltså dags

igen. En gammaldags känsla av trä genomsyrar nu
hela restaurangen, som har blivit mer ombonad.

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

När det gäller menyn har man valt att lägga till
några pizzor, med exempelvis haloumi och parmaskinka som varit efterfrågat av gästerna. Samtidigt
har man valt att minska ner antalet pizzor från 70
till 36. Annars är det mesta sig likt. Tacobuffén på
lunchen finns kvar och framöver kommer även lite
andra nyheter.
Vad har ni fått för respons från gästerna?
– Alla verkar vara jättenöjda, så vi är glada, säger
Rony Daoud.

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
I VIMMERBY
SVENSK DESIGN & SVENSKT HANTVERK NÄR DET ÄR SOM SKÖNAST

vikingbeds.se

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

”Hög kvalitet på
råvarorna och att
alla ska känna sig
välkomna är
viktigast för oss.”
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ord.pris 24.690:-
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Elie Makthar (till höger) och hans kollegor.

Söker
läsglada
pensionärer

VIMMERBY Från Studieförbundet Vuxenskolan vill man slå ett slag för

högläsning på äldreboenden i Hultsfred och Vimmerby kommuner.
– Vi har hjälp av daglediga som hjälper till med läsningen men nu behöver vi
fler personer som kan läsa för de gamla, säger Marianne Leijon. Man väljer
självvad manvill läsa,tidning ellerbok, men detska intevaraförtung läsning.
SV har fått pengar från Allmänna Arvsfonden till det här läsprojektet och
om man är intresserad av att läsa för äldre kan man komma på inspirationsträffar i Vimmerby och Hultsfred för att få mer information.
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Vimmerbys största fristående möbelaffär

Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

Tapet Dancing Crane Simlicity, Engblad & Co

Hemkänsla
på rulle
*Gäller Boråstapeter, Engblad & Co, Mr Perswall, Textdecor, Carma, Duro, Tapetterminalen, Designers Guild & Midbec
(Gäller ej kollektionerna Aida, Animalia, Marimekko, Omexcos). Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Delbetala smart med vårt MM-kort och få upp ti 6 månaders ränte-

GOLV- OCH TAPETHELG PLUS VÅ
Stort urval
av kvalitetsgolv
på lager

!
U
N
T
S
JU

20-40%
rabatt på alla våra
lagerlagda golv

Vimmerby | Västervik

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 10 mars. MM-kort kampanj gäller t.o.m 4/3 som sedan övergår till 4 månader. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

www.materialmannen.se

JUST NU
KAMPANJ
I BUTIK
I 70 år har Elfa tillverkat smarta
förvaringslösningar som sparar plats
och skapar ordning i hem runt om i
hela världen.

JUST NU

25%
RABATT
Gäller t.o.m 21 mars

- och kostnadsfri kredit. Dessutom 2,5% i bonus på allt du handlar

RNYHETER UNDER SAMMA TAK!
NYHET

NYHET

NY KATALOG!!

NYHETER &
INSPIRATION

NOVA 3-sits med öppet avslut (höger el. vänster) i
tyg Hazel 19.990:- (3.998:-/mån*) (ord.pris 22.990:-).

Gäller två färger .

GRACE 3,5-sits i tyg Brunei mörkgrå 16.990:- (3.398:-/
mån*).

Finns i 3 olika
storlekar

Ny härlig
vårfärg!

FR

159:-

189:-

FOTOGENLAMPA RAK FROSTAT GLAS 25 x 8 cm. Finns i
fler storlekar. Lampolja säljs separat.

2-PACK

NYHET

HERRGÅRDSLJUS FRÅN HILKE
finns i många färger.

Ecalyptus. Brinntid 9 tim.

NYHET

379:CAROLINE multibandslängd från Fondaco. Finns i 2
färger, grön och rosa. 130x240cm

TYRA matbord i vitoljad ek 8.995:(ord.pris 9.995:-)

(1.799:-/mån*)

CORNWALL puff Ø 80 cm 3.990:- (798:-/mån*) puff Ø
50 cm 690:- Finns i flera färger!

M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d

FEBRUARI 2019

16

Jan Wiberg öppnar sin ateljé
för allmänheten och hoppas
på många intressanta samtal.
Foto: Åsa Thaberman

Öppen ateljé för samtal om konst
En av Västerviks mest välkända konstnärer flyttar
ner på stan och öppnar upp sin ateljé för allmänheten. Jan Wiberg vill avdramatisera föreställningarna kring konst och konstnärer och tror att vi inte
behöver vara så nyttiga.

VÄSTERVIK I en ljus och luftig lokal står
tavlor uppradade runt väggarna. Mitt på
golvet sitter konstnären Jan Wiberg i en
stol och betraktar en av sina målningar.
För någon vecka sedan flyttade han ner
sin ateljé på stan.
– Det är för att jag vill att folk ska få
kontakt med konst och jag kontakt med
folk,
olk, säger han och lyfter fram en tavla
på staffliet.
JanWiberg har varit konstnär
onstnär i mer än 50
år, de senaste 35 åren på heltid. Många
utställningar har det blivit med åren och
i många hem hänger det nog en tavla
signerad JW. Själv vill han tona ner de
upptrissade tankarna som folk
olk har kring
konst.
– Det är inte så märkvärdigt, jag ser
mig själv som en hantverkare.
Skillnaden mellan en konstnär
onstnär och
en hantverkare är att för hantverkaren
erkaren
finns det regler att följa,
ölja, för
en konstnär
onstnär är det
helt fritt. Det är någott Jan Wiberg tar
fasta på. Of
Ofta
målar han en
tavla, stäl
ställer sedan
undan den
ett tag
ag, tar

Tavlor blir aldrig
färdiga enligt Jan Wiberg.
”Skulle jag göra en
perfekt målning,
då skulle jag ju sluta”
Foto: Åsa Thaberman

Programmera
en robot

”Nattis” kan öppnas
i tom förskola

VÄSTERVIK På tisdagar mellan

VIMMERBY En ny möjlighet för ”nattis”, barn-

klockan 16 och 19 är barn av alla
åldrar välkomna till Labbet på
Västerviks Bibliotek. Här kan man
använda iPads eller lära sig att
programmera en robot. Den som
är mer intresserad av att sy med
symaskin eller pyssla kan göra det.

omsorg på obekväm arbetstid, har öppnat sig i Vimmerby kommun. Det efter att Lis-Astrid Andersson (S)
föreslog en tänkbar lösning vid senaste nämndmötet. Det handlar om en
avdelning på Bullerbyns förskola som för tillfället står tom, som eventuellt
skulle kunna nyttjas till nattis.Det dröjer innan den nya förskolan är färdig och
Vimmerby kommun ligger långt efter andra kommuner som erbjuder omsorg
på kvälls- och nattid, menar Lis-Astrid Andersson.

fram och målar över. En ständigt pågående process.
– Man får inte tänka för mycket på
slutresultatet, då låser man sig. Man
kan hoppas på att slumpen gör att man
skapar målningar som är bättre än man
egentligen kan.
Konst är väldigt onyttigt, men det onyttiga behövs också för att plocka av när
det nyttiga inte håller, en slags föda för
själen, enligt Jan Wiberg.
Några nya utställningar är inte aktuella, men gärna en tätare kontakt med
människor som är nyfikna på måleri.
– Folk får gärna komma hit och titta
när jag arbetar. Jag vill att de ska fråga
varför. Jag vet att många är intresserade,
men få vågar fråga.
Tanken med lokalen är i första hand
inte att sälja tavlorna, även om det finns
många att välja mellan. Det är diskussionen och nyfikenheten han är ute efter.
– Jag är pensionär, så jag behöver inte
tänka på ekonomin. Det är fantastiskt
att få hålla på med något som är så roligt. Det blir faktiskt blir bara roligare
och roligare.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Öppet hus på Campus
VÄSTERVIK Är du sugen på att börja studera, men vill

ändå bo kvar i stan? Fredagen den 15:e mars är det öppet
hus på Campus Västervik.
Då finns möjlighet att träffa studenter, titta runt i lokalerna eller prata med en studie och yrkesvägledare. Det
kommer även att finnas en mässa med alla utbildningar
som erbjuds och man får se hur en föreläsning går till.
Campus forskare kommer att vara på plats för att presentera pågående och avslutade forskningsprojekt.
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Anns recept 24 minisemlor
1 dl rostade solroskärnor +½ dl
florsocker att pudra över under
rostningen
2½ dl florsocker
2 minisemlor
1.5-2 dl grädde
½ krm salt

Vilken semlar var godast? Carl- Anton Boman, Jonathan Wisness, Thea Folkesson Algman, Tobias Dellemyr och Tyra Ilhammar provsmakar.
Foto: Åsa Thaberman

Specialdesignade
supersmaskiga semlor

Valfria smaksättningar

Klassisk: Grundfyllning
+1 tsk bittermandelarom
Vanilj: Grundfyllning
+ ½ dl marsan+ ½ msk vaniljsocker
Choklad: Grundfyllning
+ 2 msk kakao+2 tsk vaniljsocker
Dammsugarfyllning: Grundfyllning
+1 tsk arrak-arom

Måste semlor alltid smaka mandelmassa? I Ann Winblads hemkunskap experimenteras det flitigt med nya smaker, alla allergivänliga eftersom de inte innehåller mandel.
VÄSTERVIK
– Vem gör chokladsemlor, är det ni?
– Nej vi gör glutenfria semlor.
– Var är den laktosfria grädden?
– Har ni en sprits?
I Ann Winblads hemkunskapssal är
det febril aktivitet. Tio glada ungdomar
provbakar fyra olika sorters semlor. Ann
far som ett yrväder mellan grupperna
med det långa håret slängandes efter
sig. Alla får små tips och uppmuntrande
ord. Snart ska det bli avsmakning och
den godaste semlan ska utses,
– I skolan får vi inte ha nötter eller
mandel, det är ganska många som är
allergiska, så jag har rostat solrosfrön
med florsocker så det blev karamelliserat, sen gör vi en fyllning på det, berättar Ann.
Fyra grupper har valt varsin fyllning. En
grupp killar har valt bittermandel, några
andra har choklad och arrak. Thea Folkesson Algman och Tyra Ilhammar har
valt en lite snällare smak.
– Vi har gjort en fyllning som blandats med vaniljkräm, det blir nog gott,
tror Thea Folkesson Algman.

Hjälp oss
att hålla
fler minnen
levande.
Stöd forskningen
om Alzheimer på
hjarnfonden.se

Eleverna skär av locken på semlorna
och lägger i fyllningen. Det blir många,
men små semlor. Alla ska få provsmaka
alla sorter, så man kommer att få äta
minst tre. Grupperna kan inte riktigt
sluta producera semlor, det är roligt att
spritsa fyllning. Några pojkar är redan
uppe i dussinet.

Gör så här

1 Häll upp solroskärnorna i en
stekpanna och slå på högsta värmen.

– Nu får ni inte göra fler semlor, hejda
er, ropar Ann och visar istället hur man
kan spritsa grädden lite snitsigt.
– Dutta på grädden i små rosor, så här,
då blir det mycket finare.
Det är dags för provsmakning, några
dukar långbord och fat efter fat med
läckra små pudriga semlor åker fram.

2 Titta och lyssna noga eftersom
det bränner ganska lätt! Lyssna till
knäppljud och titta efter lite ljusbruna toner på kärnorna. Så fort du
hör lite knäppande så sänk värmen
till mycket svag värme. Blanda runt
med stekspade tills de flesta
solroskärnorna fått lite fina gulbruna
toner. Pudra över florsocker och låt
det
smälta och karamellisera. Jättegott
som
snacks om det blir något över!

Gruppen mumsar och smakar på de olika
semlorna. Klassens mentor Niklas Hagelin dyker upp lagom för att kunna
smaka på en semla, vaniljsemlan är
godast tycker han.
– Jag skulle också säga att vaniljsemlan är godast, säger Tobias Dellemyr
som själv har gjort glutenfria semlor.
– Jag är svag för punschrulle, så det
blir den för mig säger Carl-Anton Boman.
– Vaniljen vinner, Jonathan Wisness
avslutar diskussionen.
Så blev det. Alla semlorna blev goda,
men vaniljsemlan var godast.
Här jobbar vi med produktutveckling,
det blir semlor på nya allergivänliga sätt,
berättar Ann Winblad.
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Behöver du ett nytt enskilt avlopp?

4 Fyll en spritspåse, klipp ett ordentligt hål. Detta gör fyllningen av
semlebullen enklare.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

18 m

cess10 års Pro
garanti

3 Mixa solroskärnorna och två minisemlor till en smulig massa medan
du tillsätter grädde till lagom konsistens. Fyllningen ska vara krämig
och inte fast. Tillsätt mer florsocker
om massan blir för rinnig, eller mer
grädde om den blir för kompakt.

Även kampanj på

Mer än bara en

YTTERDÖRR

För oss på Diplomat är en dörr inte bara
en dörr. Den bär en personlighet och
känsla som kan förändra en hel fasad
eller ge ditt hus ett helt nytt uttryck.
Erbjudandet från Diplomat
gäller hela sortimentet från Diplomat YD*

25%

ERDÖRRAR!

PÅ ALLA YTT

Vi hjälper dig hela vägen, från ansökan till
färdig installation.
Diplomerade entreprenörer för BAGA
Minireningsverk
Avloppsanläggningar
����������������������

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.
Swisha till 90 02 817. PlusGiro: 90 02 81-7.
Mån–Fre 7-18, Lör 9-13, Sön stängt. Turbingatan 16, Vimmerby, 0492-757 50
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reportage hästsport

Josefina Gunnarsson har tränat fram många framgångsrika elithästar hemma på gården i Brantestad. På meritlistan finns bland annat placeringar och vinster i Falsterbo Scandinavium horse show. Foto: Anna Zet

Här utbildas framgå
VIMMERBY Med lek och pedagogik formar Josefina Gunnarsson unghästar till att bli framgångrika hopphästar, bland

annat åt välkända hoppryttare som Malin Baryard. I nuläget finns inte mindre än 32 hästar på gården i Brantestad
utanför Vimmerby.

P

å ett år passerar ett 80-tal
hästar på gården som rids
in, tränas och är inhyrda
för stallplats. Hästen räknas
som unghäst till sju års ålder
och efter det kan den säljas vidare.
I juni 2012 köpte Josefina Gunnarsson och Robin Jonsson en avstyckad
bondgård med lite tillhörande åkermark i byn Brantestad. Det blev en riktig rivstart då man snabbt ville komma
igång med sin tänkta verksamhet. Josefina hade dessförinnan under fyra år
hyrt stallplats i Frödinge.

Josefina Gunnarsson är diplomerad unghästberidare och licenceriad tränare.
Foto: Bertil Andersson

Dottern Greta, 3 år tillsammans gärna med
mamma i ridhuset. Foto: Bertil Andersson

Det första de gjorde på gården var att
göra i ordning stallet. De började med
att riva ut och höja taket och byta ut alla
takbjälkar samt spetta upp och schakta
ut all betonggjutning då det tidigare varit kostall. Stallet kom sedan att inredas
med 15 boxar. Efter det har ytterligare
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” Vi är väldigt stolta av det vi
åstadkommit här på gården och
den verksamhet som vi byggt upp”

Josefina Gunnarsson tillsammans med hästen Valentino som såldes till Holland under 2018.
Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

På gården finns många juniorer, från vänster syns Liv 6 år, Greta 3 år, Frans 4 år och en av fölungarna.

tterlund

ångrika hopphästar
meter lång. Utöver detta så har man
även hunnit renovera bostadshuset.
– Vi är väldigt stolta av det vi åstadkommit här på gården och den verksamhet som vi byggt upp. Vi har gjort
allting själva och det är otroligt många
timmar som vi lagt ned, men vi har även
fått en del hjälp av nära och kära. För
tre år sedan utökades familjen med
dottern Greta vilket ökat livskvalitén
ytterligare.

Josefina och hennes team åker regelbundet ut på tävlingar, träningar och för att kolla på nya
hästar. Det blir cirka 7000 mil per år och många av resorna går till Belgien. Foto: Privat
två ligghallar tillkommit. Antalet hästar
på gården är för tillfället 32 varav åtta
är egna. De övriga är hyrda stallplatser
där Josefina förutom boxplats och beteshage håller med mat, utbildning och
träning av hästarna.
– Det är kul att jobba med nya indi-

vider och att anpassa ett träningsprogram som hästen tycker är roligt och
därigenom utvecklas på ett positivt
sätt, säger Josefina Gunnarsson.
Vid årsskiftet 2012-2013 lät man uppföra en ridhall, 22,5 meter bred och 60

Till verksamheten hör även att hela tiden
åka runt för att tävla samt kolla på hästar. Det är ett bra sätt att själv utvecklas
och utbilda sig.
– På ett år blir det kanske 7000 mil.
Södra Belgien är regionen med de allra
bästa individerna inom hästaveln och
många av resor går därför dit. Även att
resor blir många i arbetet så har man
nu byggt upp ett företag och en fast
tillvaro.
– Ett hem är det man längtar till när
man inte är där.
Bertil Andersson

Fakta Josefin Gunnarsson
Ålder: 36 år
Bor: Brantestad
Familj: Sambo Robin, dottern Greta 3 år
och alla hästar förstårs.
Motto: "Hästar är fantastiska, det borde
vara alla människors rätt att få umgås
med en häst."
Meriter: Tävlat 140-hoppningar. Placeringar och vinster i Falsterbo Scandinavium
horse show , breeders throphy och elmia
Scandinavium horse show. Flertalet visade
treåringar med diplom på treårstest.

Foto: Privat
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Bibliotek för fritidsprylar
Jysk bygger
nytt på Ceos
VIMMERBY Jysk bygger en hel

ny butik på handelsområdet Östra
Ceos i Vimmerby. Det här innebär
att man lämnar sina nuvarande
lokaler på Åbroallén. Någon exakt
tidsplan för byggprojejtet är inte
satt än men förhoppningen är att
det kan vara Exakt när bygget kan
komma igång och när en flytt av
butiken till Östra Ceos blir verklighet kan jag inte säga exakt i dagsläget. Förhoppningen är att det
kan ske någon gång under 2020,
men mer än så vet vi inte nu, säger
Patrik Hansen.
Den aktuella tomten som Jysk ska
bygga sin nya butik på är 5 000
kvadratmeter stor och belägen på
andra sidan vägen om Dollarstores
lokaler. Där kommer butiken bli
granne med fotbollsarenan Ceos
samt Strömstyrkans nybyggda
lokal.
– Det känns jätteroligt och kommer förhoppningsvis att bli ett lyft
för butiken och för våra kunder, säger Patrik Hansen.

Skridskor, fotbollsskor,
cyklar och skidor. Prylar
som kostar mycket pengar
och som barnen snabbt
växer ur. På Fritidsbanken i Hultsfred kan man
låna sport- och fritidsutrustning gratis, något
som många passar på att
utnyttja.
HULTSFRED När Magasinet hälsar på hos
Fritidsbanken, som huserar i samma lokaler som Stegen, är det bara några dagar
kvar till sportlovet. Och det märks tydligt
här, för det har varit minst sagt högtryck.
– Ja, absolut, säger Jennie Adin, arbetskonsulent på Stegen. Den här tiden
på året är många på jakt efter skridskor,
men även hjälmar och andra tillbehör.
Efterfrågan på skidor avtog ju markant
när snön började smälta bort.
Fritidsbanken fungerar helt enkelt som
ett bibliotek för sport- och fritidsutrustning. Alla får låna och det är alltid
gratis. Här hittar du all sorts utrustning
som till exempel skridskor, flytvästar
och hjälmar. Lånetiden är som regel två
veckor, men skulle det behövas, och det
inte är lång kö på grejerna, kan lånetiden förlängas.

Att köpa skportutrustningar till barnen kan bli en kostsam affär för föräldrarna. På Fritidsbanken
i Hultsfred kan man låna sådana saker helt gratis, och efterfrågan är stor, berättar Jennie Adin.
– Det som är bra med Fritidsbanken
är ju att alla barn får kan få chansen att
testa olika aktiviteter, även om föräldrarna inte har så god ekonomi. Många
är ju säsongsbundna och barnen hinner
växa ur grejerna till nästa gång. Det är
dessutom miljövänligt att återanvända
sakerna.
Snart är våren här och då är det cyklar

och fotbollsskor som är hett villebråd.
Fritidsbanken finns idag på 18 platser
i Sverige
– Här i Hultsfred var vi faktiskt först i
Småland år 2016 att öppna upp Fritidsbanken, säger Jennie Adin.
Eva Harrysson
eva.harryson@ostmedia.se

1

Visste du att liknande koncept startade i Västervik nu i januari och kommer även
dra igång Vimmerby under våren, då under benämningen Sport- och fritidsbibliotek.
I Vimmerby kommer verksamheten att finnas på Allaktivitetshuset Fabriken. I
Västervik på Baumansgatan 13. Fritidsbanken i Hultsfred och Sport- och fritidsbiblioteken i Vimmerby och Västervik tar emot sport- eller fritidsprylar från allmänheten.

FAVORITER I VINTER.
OCTAVIA och FABIA är laddade med smarta assistans- och
säkerhetssystem för en tryggare bilkörning på alla vägar.
Vilken blir din favorit? Välkommen in och provkör!

ŠKODA OCTAVIA COMBI TSI 115 hk fr. 199 900 kr
> Drag- och värmarepaket för 4 900 kr (17 800 kr)
Privatleasing fr. 2 795 kr/mån inkl. serviceavtal*

ŠKODA FABIA 95 hk fr. 144 900 kr

> Komfortpaket för 3 900 kr
Privatleasing fr. 1 995 kr/mån*

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Bränsleförbrukning blandad körning WLTP 4,6–5,0 l/100 km, CO2 106–113 g/km. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing ink. service 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS dec 2018. Upplägg- och adminavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 201903-31, ej i kombination med andra rabatter och avtal. Bilarna på bilden är extrautrustade. ŠKODA Connect erbjuds som tillval.

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

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se

FEBRUARI 2019

M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d

21

Gala mot cancer
med glädje,
skratt och tårar
För tre år sedan fick Robert ”Bubba” Bohlenius idén att
ordna en cancergala. Han började i liten skala, men
förra året växte arrangemanget och blev en riktig succé.
Nu ordnar han galan ” Vi säger Nej till cancer och Ja till
barn” och hoppas att det blir en tradition.
VÄSTERVIK Efter nästan ett år av planerande blir galan äntligen av nu på lördag
den 2 mars. Många artister är bokade
och tanken är att det ska vara ett brett
och varierat utbud som passar de flesta.
Robert ”Bubba” Bohlenius håller i trådarna. Efter att ha ordnat musikkvällar
och mindre spelningar i Västervik har
han många kontakter i musikbranschen.
– Det är flera artister som har hört av
sig sedan förra året och gärna vill komma tillbaka och spela och jag hoppas att
detta ska bli något som kan återkomma
år från år.

På våren händer inte så mycket, så det
finns utrymme för ett återkommande
arrangemang, hoppas han.
För att glädja så många som möjligt
har ”Bubba” även lagt till en ”Barn och
pensionärsdag” som mjukstartar evenemanget. Här blir det gratis familjeunderhållning med bland annat Nick
Borgen.
På kvällen brakar det loss med en massa
olika musik varvat med korta föreläsningar på temat cancer. Anhöriga till
människor som drabbats av cancer

Robert ”Bubba” Bohlenius ordnar en gala mot cancer på Västervik Resort.
kommer att tala, en av dem är föreningen ”Himlen är överskattad”.
– Om man ordnar en gala mot cancer
kan det inte bara vara glädje och skratt
och dans, det måste finnas allvar också,
menar ”Bubba” Bohlenius.
Överskottet från galan kommer att gå till
Barncancerfonden och Cancerfonden,
men även BRIS och Västerviks sjukhus barnklinik kommer att få en del av
pengarna.
Kvällen avslutas med ett stort disco
med musik från 80- och 90-talet med

musikern och managern DJ Brinkenstjärna. För att göra det enkelt för publiken kommer det gå gratisbussar mellan
Rådhustorget och Västervik Resort. Biljetter till galan kan köpas i förväg eller
i dörren. Bubba Bohlenius hoppas på
en stor publik och en minnesvärd kväll.
– Det ska vara en gala att minnas med
både glädje, skratt och tårar.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Anpassad för svensk vinter.

Takbox med lasthållare ingår.

Passat Alltrack TDI 190 DSG 4MOTION
Executive Edition.

Passat Sportscombi TDI 190 DSG
4MOTION Executive R Edition.

Pris från 348 700 kr.
Volkswagen Leasing 2 790 kr/månad.
Förmånsvärde från 2 171 kr/månad.

Pris från 348 700 kr.
Volkswagen Leasing från 2 790 kr/månad.
Förmånsvärde från 2 167 kr/månad.

Bränsleförbrukning vid blandad körning 6,5-6,5 l/100 km (WLTP), CO2-utsläpp 136-137 (NEDC), 169-170 (WLTP). Takboxerbjudandet inkl. lasthållare t o m 2019-03-31 (värde 12 099 kr). Volkswagen Företagsleasing 36
mån (exkl moms), 20% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2019). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. * Indikativt förmånsvärde per månad vid 50% marginalskatt baserat på bilens förmångrundande pris och fordonsskatt. Fordonsskatten är beräknad på vid trycktillfället kända CO2-värden. För exakt förmånsvärde se skv.se. Miljöklass Euro 6. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätt sina egna priser.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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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Sandras Instagramkonto
inspirerar över 11 000 följare
Det började som en kul
grej när Sandra Torvaldsson lade ut sina recept
och ideér på Instagramkontot Mitt Hälsobränsle. På bara ett halvår
har kontot vuxit explosionsartat och idag har
hon över 11 000 följare.
Kycklingkorvstroganoff
VIMMERBY Att gensvaret skulle bli
så stort hade Sandra aldrig kunnat föreställa sig. Intresset för
kost, hälsa och träning har funnits
länge och hon har experimenterat
mycket i köket under årens lopp.
Genom sitt instagramkontohar
hon hittat en kanal för att inspirera andra. Där bjuder hon på
bilder med tillhörande recept av
sina kreativa och färgglada maträtter, samt frukostar, mellanmål
och godsaker. Med dessa har hon
som förhoppning att kunna uppmuntra fölljarna hur man kan
göra för att äta både hälsosamt
och gott.
– Det är främst egna recept men
även rätter och bakverk där jag
inspirerats av andra. I grunden är
det helt vanlig mat, fast med en
twist, kan man säga.
Budskapet är att hälsosam mat
varken behöver vara tråkig eller
krånglig.
– För mig är det viktigt att det
ser ljust, färgglatt och inbjudande
ut, vilket jag hoppas ska göra att
man blir nyfiken och vill testa
mina recept.
Kontot är inriktat på proteinrika
socker- vete- och glutenfria recept
där hela kostcirkeln är med.
Det är otaliga rätter och bakverk
som tillagas i villan hemma i Vimmerby.
– Jag äter inte allt själv, men
som tur är har jag en hungrig
sambo som gärna hjälper till, säger Sandra och ler.
Det var också hennes sambo
Robin som väckte tanken om att
skapa kontot.
Efter att ha funderat fram och
tillbaka ett tag bestämde sig Sandra för att testa. Den första tiden
var det ingen som visste om det,
inte ens Robin.

4 port. Ca 335 kcal/port.
inkl tillbehör

Kycklingkorvstroganoff:

400 g (1 frp) Extra fin kycklingkorv
78% kötthalt (Icas), skivad
2,5 dl Milda matlagningsgrädde
4% fetthalt
250 g krossade tomater
15 g (1 msk) tomatpuré
30 g (ca 10 cm) purjolök, strimlad
100 g (ca 1 normalstor) paprika,
tärnad
200 g zucchini, tärnad
1 burk (170 g avrunnen vikt)
skivade champinjoner
Salt, svartpeppar, paprikakrydda
och chilikrydda/sambal oelek
Persilja

Tillbehör:

Goda och nyttiga rätter som också är en fröjd för ögat är Sandras motto.

500 g (2 frp á 250 g) blomkålsris
400 g blandade grönsaker till en
sallad

På bara några veckor hade kontot
fått 500 följare och intresset fortsatte växa. Allt eftersom tiden gick
fick sambon och några av de närmaste i familjen reda på kontot.
Efter hand även några arbetskamrater och kompisarIdag har Mitt
Hälsobränsle cirka 11 500 följare
och det ökar stadigt.
– Kontot är inget jag spontant pratar om eftersom jag är
lite hemlighetsfull som person. Det här ligger verkligen
utanför min bekvämlighetszon
och utmanar mig på flera sätt,
men det ser jag som något positivt. När jag tänker på alla de
människor som följer mig blir jag
förstås lite svettig. Det är verkli-

1. Stek kycklingkorv, zucchini och
purjolök.
2. Blanda i champinjoner och
paprika, stek lite till.
3. Häll på matlagningsgrädde, krossade tomater och tomatpuré.
4. Smaka av med kryddor och
persilja.
5. Koka blomkålsriset enligt anvisning (endast 1-2 minuters koktid,
smidigt va?) och gör i ordning en
sallad av grönsakerna.
6. Servera tillsammans med kycklingstroganoff. Klart!

gen helt otroligt att så många har
hittat kontot.
– Jag är en helt vanlig tjej som
gör det här med enkla medel. Jag
har inte ens en systemkamera
utan fotograferar med mobilen.
I takt med att Mitt Hälsobränsle
har växt har också företag börjat
höra av sig om att få göra samarbeten.
– Det har också börjat komma
frågor från följare om jag har planer på att göra en kokbok. Det
hade ju varit jättekul, vi får se vad
som händer i framtiden.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Företag flyttar

Chrisma blir Amici

BRA SVAR I KOMMUNTELEFONEN

VÄSTERVIK Anrika frisörsalongen Chris-

HULTSFRED Det blev ett riktigt gott betyg åt Hultsfreds kommun när före-

ma på Rådhustorget byter namn till Amici,
som betyder ”vänner” på latin. Namnet
har väntat på att bli använt sedan salongen bytte ägare för några år sedan, men
nu var det dags. Namnbytet firades med
visning av modeller med fantasifulla
frisyrer.

taget Profitels genomförde sin årliga undersökning av effektivitet, kvalitet
och bemötande inom telefoni. Hultsfreds kommun kom på plats 55 av 150
kommuner. När det gällde e-post låg Hultsfred på motsvarande, högre eller
mycket högre nivå mot genomsnittet på alla punkter utom en.
– Vi vill att alla ska känna sig välkomna när de hör av sig till oss och därför är det
glädjande att vi får höga siffror när det gäller bemötande och engagemang, säger
Ann-Sofi Karlsson, kommunvägledare, i en kommentar på kommunens hemsida.

till större lokaler
VIMMERBY

Bättre läge, större ytor och en klart förbättrad
arbetsmiljö. Ja, fördelarna är många för Värme
och Sanitet AB i Vimmerby, som nyligen flyttat
in i Tools-fastigheten på Tegelbruksgatan.
Ända sedan 1952 har företaget huserat
på Vimmerbyallén men nu var det
alltså dags för en förändring.
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M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d

23
Kristina Ström har gjort
en guldring, här får hon
vägledning av kursledaren Ulrika Pecher.
Foto: Åsa Thaberman

Designar egna
smycken på kurs

Kristina
Ström har jobbat
mer än tio timmar med ringen, men hon
har gjort den helt själv, från grunden.
Foto: Åsa Thaberman

Några gånger om året har guldsmeden Ulrika Pecher helgkurser i silversmide
i sin ateljé. Här får man prova att själv utforma personliga smycken.
VÄSTERVIK Ateljén på Herberts guld
ligger bakom en glasruta, fullt synlig
för kunderna. Här har några kvinnor
arbetat med personliga smycken under
helgens kurs. Det är inte första gången,
det märks.
– Jag jobbar med en guldring, det har
nog gått åt tio timmar hittills, berättar
Kristina Ström från Hultsfred och visar
en riktigt maffig guldring med en stor
rosa sten i.
Kristina Ström har gått på flera av
Ulrika Pechers kurser och har valt svårare
och svårare utmaningar.
– Jag har provat alla typer av hantverk, men fastnade för det här, det blir

så personligt, det är en otrolig känsla att
bära ett smycke som man själv har gjort.
För att gå en kurs behövs inga förkunskaper, men de flesta börjar med
något enkelt.
– En slät silverring är bra att börja
med, då får man välja form och tjocklek och sedan såga eller valsa ut ringen,
berättar Ulrika Pecher.
För att gilla att arbeta med smycken ska
man vara utrustad med ett gott tålamod,
det är mycket millimeterprecision.
– Ja, lite pillig ska man nog vara, skrattar Kristina Ström och polerar sin ring.
– Ja, men skulle det gå åt skogen kan

man ju alltid smälta ner och göra om,
säger Ulrika Pecher. Det är det fina med
att göra smycken, metallen finns ju kvar.
På kursen får man använda alla
verktyg som behövs,man betalar en kursavgift och för det material man använder.
Många har med sig ett smycke de ärvt
eller något gammalt de vill göra om.
Ofta har man en känslomässig koppling
till smycket.
– Men man kan komma hit utan att ha
en aning,ler Ulrika Pecher,vi hittar på nåt!

”Det är en
otrolig känsla
att bära ett
smycke som
man själv
har gjort”

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

1 mars kl 20
Inträde 150:Förköp 100:-

Fängelsetorget 1, Västervik
070-265 91 61

Ny frukosttjänst som levererar
fullständig frukost med surdegsbröd
till dig som är på språng.
Brödet är bakat på ekologiskt mjöl.
Måndag-fredag kl 6.00-10.00
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Låt mäklaren med Sveriges nöjdaste
kunder hjälpa dig med din bostadsaffär
Funderar du på att flytta eller vill veta vad din bostad är värd
eller hur du kan påverka värdet?

För tredje året i rad har vi vinnit
mätningen i Svenskt Kvalitetsindex
nu satsar
vi allt vi
förallt
attför
fortsätta
och nästa
år satsar
att
få ännu nöjdare
fortsätta
få ännukunder.
nöjdare kunder.

bäst enligt våra kunder.
”Kände mig trygg med Anette. Viktigt för mig som är ensam.
Karin på Länsförsäkringar bank och Anette är för mig ett
stort stöd! Kände direkt att Anette gav mig förtroende att
hjälpa mig på bästa sätt och det har hon gjort! Tack!”

”Bra information, tillräcklig, inget svammel.
Bra kommunikation.”

– Majken, Västervik

– Marita, Gamleby
”Ulf hade ett mycket trevligt sätt, gav god information om den aktuella
lägenheten och skapade därmed en stor trygghetskänsla för oss. Vi
tycker absolut att Ulf är en god representant för LFF och dess ledord;
Trygg, personlig och kunnig.”

”Proffsigt!”

– Claes, Västervik

– Hans, Västervik
”Björn har under hela kontakten varit oerhört tillmötesgående,
alltid besvarat våra funderingar (oavsett hur konstiga de kan
ha varit) och känns över huvud taget mycket kompetent.

– Malin, Västervik

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

lansfast.se/vastervik
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Dags för nya semesterminnen

Nu är bästa tiden att sälja ditt fritidshus. Är du redo att göra ditt livs affär?

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

Ulf
Sjöholm

Adam
Ingmarsson

Björn
Stenberg

Anette
Eliasson
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2

shopping
1

3

Ordning
och

reda

Vårfeeling

Nu börjar vi känna vårkänslorna flöda efter flera dagar med sol och värme i luften.
I takt med att våren närmar sig brukar man också bli sugen på att shoppa lite nytt.
Magasinet ger köptips från olika butiker i våra tre kommuner.

6

4

5

Närodlat

9
7

8
10

Sk
kydda
ditt

huvud
hu
1. Modern tapet för att välkomna in våren. Inköpställe: Golvmästarna, Hultsfred 2. Få ordning och reda
bland dina grejer till vårstädningen med boken Grejen med saker. Inköpställe: Vimmerby Bokhandel
3. Vårsnygg väska. Inköpställe: Mantica, Västervik 4. Förebered din odling med en sålåda. Extrautrustad
med vväxtlampa och värmeduk. Inköpställe: Hagelins, Vimmerby 5. Blommiga strumpbyxor. Inköpställe:
Lindex, Västervik 6. Skydda dig mot vårvinden med en sjal från Gant. Inköpställe: Aveneue, Västervik
7. Vårpromenaden blir bättre med ett par nya skor. Inköpställe: Bergqvist Skor, Västervik 8. Vårfina färger
på nagellack. Inköpställe: Lindex 9. Quiltad herrjacka för en välklädd jaktstil till våren. Inköpsställe:
Lundhs Produktion, Hultsfred 10. Skydda huvudet vid cykelturen med Hövding
Airbag cykelhjälm. Inköpsställe: Motorsport, Vimmeby
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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.)

OMMEN1.TILL

BENGTSSONS

-BUTIKEN
på landet med
kunden i centrum

Aspen
Bensin

inkl moms

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

2:a pris
3-10:e pris

Vi erbjuder kompletta
Från kostnadsfri
till klart arbete!

2.rt
garagepo

kr

Även i lösvikt

och trädgårdsmaskiner Måttband
Spencer
alltid av bästa kvalitet
Husqvarna (7.800:-)
motorsåg NU 5.900:545

1:a pris

-avdrag

319.20:-

399:- inkl moms

Kombidunk

Egen serviceverkstad

3.

4.

4.400:-

Motor
driven
por t,
Crawfo
rd
Monte
rad oc
h klar
fr

13.40n
å

0:- *

VILLA-

*Prisex.

ÖPPET
5.
HUS
UTBILDNINGAR
VÄSTERVIK

����� ��� ���������������
��� ���� ���� �� ����
��� �� �� ������� ��� ����

7.

6.

8.

du den
söker?

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet januari 2019
1:a pris 1000:- Ronny Karlberg, Hultsfred
2:a pris 500:- Einar Andersson, Västervik

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

3:e–10:e pris 100:Ottilia Milton, Södra Vi
Laila Carlsson, Ankarsrum
Jill Girland, Västervik
Lisen Algotsson, Loftahammar

vikarier

Ann-Marie Robertsson, Målilla
Janne Rask, Storebro
Alva Djurstedt, Gullringen
Majken Eklund, Mariannelund

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 13 mars 2019.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

Från garagerock
till de stora
scenerna

Från att vara ett litet okänt rockband till att bli signade av ett av världens främsta skivbolag inom metal, det
är nästan för bra för att vara sant. Men just så blev det för Vimmerbykillen Viktor Carlsson och resten
av gänget i bandet Follow The Cipher.
VIMMERBY Viktor började som de
flesta andra sin musikaliska resa i en
replokal. Idag är han och bandet Follow
The Cipher signade för Nuclear Blast,
ett av världens största skivbolag inom
metal, vilket i sin tur har lett till skivsläpp och att de fick agera förband till
stora band som Lordi och Amaranthe.
Att det skulle gå så här bra, hade Viktor och resten av bandmedlemmarna
aldrig vågat drömma om. Men Viktor
är fast besluten om att njuta av framgången så länge det varar.
Det är egentligen under de senaste tio
åren som Viktor börjat jobba seriöst med
musiken. Numera i hårdrocksbandet
Follow The Cipher, efter att han genom
årens lopp varit med i flera band i olika

konstellationer.
För ett par år sedan blev Viktor involverad i det då nystartade bandet
Follow The Cipher, som gitarrist och
låtskrivare.
– Kort därefter blev vi tillfrågade
om vi ville spela på Master of Rock i
Tjeckien, en enormt stor scen, storleksmässigt som Hawaii-scenen på gamla
Hultsfredsfestivalen.Vi tackade ja, och
det här var det absolut första giget med
bandet.
I samband med det blev skivbolaget Nuclear Blast intresserade av bandet.
–Skivbolaget finns i Tyskland och titulerar sig själva som världens största
indipendent metal-bolag. De har band
som Sabaton, Nightwis och In Flames.

Follow The Cipher har fått spela på många stora scener i både Sverige och Europa och
framgången fortsätter.

Samma sommar hade vi ytterligare två
spelningar. Vid en av de andra spelningarna hade vi ett möte med bolaget och fick då veta att de ville ge oss
skivkontrakt.
– Ett skivkontrakt för mig är en bekräftelse på att någon annan faktiskt
tror på ens musik, att det man sysslar
på håller en typ av nivå. Att då också
bli signade för ett så stort skivbolag,
det är väldigt svårt att smälta. För ett
band som oss som egentligen inte hade
gjort någonting innan, det händer ju
inte. Det vanliga är att man får harva
på i många år med mindre skivbolag
innan man hamnar på ett sådant här
stort bolag.
Skivkontraktet ledde bland annat till en
tre veckors förbandsturné för Lordi. Nyligen var bandet iväg på en annan turné
som support till Amarante, ett stort och
välkänt band, med konserter i länder
som Tjecken och Schweiz.
– Vi har hamnat bland stora namn,
helt klart. Det är lite annorlunda men
otroligt häftigt och vi är så otroligt tacksamma för att ha fått den här chansen.
Hur framtiden kommer att se ut för
Viktors del när det gäller musiken, återstår att se.
–Jag jobbar för att kunna livnära mig
på att skriva musik, sedan vet jag inte
om drömmen är att turnera 300
dagar om året. Det är lite
svårt att förena med fa-

Barn och pensionärer får en egen dag
VÄSTERVIK I samband med en gala mot cancer på Västervik Resort ordnas det också en aktivitet
speciellt riktad till barn och pensionärer. Gratis fika till alla utlovas, men även allsång, fiskdamm och
diverse underhållning för både barn och vuxna. Några spelare från VIK-Hockey kommer att dyka
upp och alla barn får dessutom ett gratis gosedjur. En dag i kärlekens och gemenskapens tecken,
enligt arrangören Rober ”Bubba” Bolenius.
– Jag vill glädja en stor målgrupp, det ska bli en familjedag med öppet hus för alla som vill.

miljeliv, minst sagt. Hade det här hänt
för tio år sedan hade det varit en annan sak.
Eva Harrysson
eva.harysson@ostmedia.se

Fakta Viktor Carlsson
Ålder: 31
Bosatt: Född och uppvuxen i
Grinderum utanför Vimmerby, bor
numera i hus i Vimmerby
Familjen: Sambo och ett barn
samt ett barn till på väg i april.
Gör: Jobbar delvis på behandlingshem men lägger en stor del av
sin tid på arbetet som låtskrivare,
sångare och gitarrist i bandet Follow The Cipher. Bandmedlemmarna är förutom Viktor Carlsson
som gitarrist och låtskrivare, Ken
Kängström, bandets grundare,
gitarrist och låtskrivare, Linda Toni
Grahn, sång, Karl Löfgren, trummor och Jonas Asplind på bas.

Fredrik

LEDER ALLSÅNGEN ÄVEN I ÅR
VIMMERBY

Nu är det klart att det blir Fredrik Thalin som
leder även 2019 års allsång i Storebro i sommar.
Arrangerande Storebro IF har redan nu börjat
ladda upp inför sommarens stora allsångskväll
som brukar vara en riktig publikmagnet.
Årets allsångskväll är planerad till den 24 juli.
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Lokal trubadur
firar 25 år

Kalle Sellbrink kan
i år se tillbaka på
25 år som artist.
Foto: Bertil
Andersson

Kalle Sellbrink kan i år se tillbaka på 25 år som trubadur och artist. Fast egentligen längre än så, men
de första tafatta åren med en bas i ett hårdrocksband
var mera en skola för det som komma skulle.
VIMMERBY Det Kalle ser som en början var när han på egen hand gjorde
sitt allra första betalda trubadurgig.
– Det var 1994 på restaurang Karlavagnen i Vimmerby. Oerfaren som
jag var visste jag inte det brukliga att
dela upp spelningen i olika set med
pauser utan spelade oavbrutet under
hela kvällen. Jag hade vid den tiden
500 låtar i skallen så jag kunde ha spelat länge. När alla gäster gått hem sa
personalen åt mig att jag kunde sluta.
Förutom att vara trubadur så har
Kalle genom åren varit med i flera
olika bandkonstellationer runt om i
landet, men även utomlands.
– Jag har åkt på stryk en gång och
varit nära vid några. Det finns nämligen inget som stoppar en full ryss på
en Ålandsfärja som vill låna gitarren.
Apornas Planet tillhör ett av de mest
kända banden i våra bygder.
– Apornas Planet är egentligen ett
kollektiv med ett 30-tal olika medlemmar. Alla så skickliga musiker att de
kan hoppa in och ersätta varandra när

som. Enda gemensamma nämnaren är
att vi aldrig träffas för att repa utan
repet blir när vi gör en spelning.
Idag har Kalle cirka 1500 låtar inlärda
och några noter förekommer aldrig vid
hans spelningar. I reprtoaren finns allt
från visor, hård- och glamrock till soul
och blues. De första förebilderna var
Iron Maiden och Dio men han kom senare att upptäcka och uppskatta Bruce
Springsteen, Tom Waits och Leonard
Cohen och bland svenska Freddie
Wadling, Thåström och Ulf Lundell.
Fast främst av alla står Steve Earle.
– Jag har varit över till USA på låtskrivarkurs hos honom vid två tillfällen.
Vid det första besöket gjordes en BBCdokumentär som sändes över hela världen med 97 miljoner lyssnare.
- Jag var en av dem som fick medverka i den då de förmodligen såg mig
som exotisk som den enda europén.
Lokalt har Kalle med sina musikvänner
deltagit vid flera insamlingskonserter.
Åren 2014 och 2015 var det ”Hjälp i
Jul” i Vimmerby kyrka.

– Det var väldigt mäktigt att få
spela i en fullsatt kyrka med 500 besökare och samma sak i Rumskulla med
”Hopp och Glädje” som var en gala
mot cancer. Jag finner stor glädje i att
kunna ge tillbaka för goda ändamål. På
något vis kommer de här första 25 åren

att uppmärksammas och jag planerar
för någon slags jubileumsframträdande senare i höst. Det kommer bli rejält
annorlunda mot vad jag tidigare gjort.
Bertil Andersson

 Visste du att Kalle Sellbrink har gjort någonstans mellan 2 500-3 000
spelningar genom åren och av dessa bara behövt ställa in vid fem tillfällen. Spelningarna som varit spridda över ett 10-tal länder och på tre kontinenter.

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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Jazzkväll arrangeras
på musikhotell

Hotell Hulingen kommer för första gången någonsin bjuda in till
en jazzkväll. Den 28 mars kommer Amanda Ginsburg ge en konsert som hon låtit kalla ”Vill du fly med mig från vardan´?”
HULTSFRED – Har vi slogan att vara musikhotellet för alla, så bör vi också leva upp till det, säger
Putte Svensson Sahlin. Därmed inte sagt att det
kändes påtvingat utan det är faktiskt på eget
initiativ som jag bokat henne. Mitt intresse för
Amanda väcktes efter att jag sett henne på TV
när hon medverkade på Allsång på Skansen, och
musikaliskt påminner hon mycket om Monica
Zetterlund.

började livesända sin promenad till jobbet varje
söndagsförmiddag på Facebook. Samtidigt som
han reflekterar över veckan som varit och saker
som berört.
– Jag har kommit att kalla det för Sköna Söndag – bästa dagen i veckan. I början gjorde jag
dessa sändningar spontant, men nu börjar så
många följa att det blivit en viss press och jag
får tänka ut i förväg vad jag ska samtala kring.
Det är ofta generella frågor, tankar och funderingar kring varför saker händer och sker och
varför så mycket är upptaget i traditioner och
geografiska gränser.
– Jag försöker uppmärksamma och lyfta positiva saker. Gnäller och klagar är så många andra
som gör.
Bertil Andersson

Amanda har både nominerats och erhållit en
mängd priser inom jazzgenren. Det är alltså
hög kvalité på det musikaliska och blir det bra
gensvar på spelningen så kommer Hulingen säkerligen bjuda på mer jazz i framtiden.
– Jag älskar att jobba, säger Putte Svensson
Sahlin, som sedan i slutet av oktober förra året

1

Visste du att det är vanligt att artister
själva hör av sig och vill spela på Hotell Hulingen? Putte Svensson Sahlin berättar att
festivalens ande lever fortfarande och
att det blivit ”en grej” bland artister att kunna
säga att man spelat i Hultsfred.

Emelie Johansson är tillsammans med
Peter Fransson ledare för barn och
ungdomsgruppen

Putte Svensson Sahlin är född och uppvuxen i Hultsfred och har
alltid varit bygden trogen. Tillsammans med hustrun Jenny tog
man över Hotell Hulingen 2013 och renoverade sedan lokalerna
med musiktema. Foto: Bertil Andersson

Ingegerd Wessel
till Open Stage
VÄSTERVIK

I början av mars gästas Open Stage av artisten
Ingegerd Wessel. Hon sjunger på svenska och tolkar
den svenska visskatten. Inspirationen kommer bland
annat från Barbro Hörberg, Jejja Sundström och Bo
Kaspers Orkester och blandas i en mix av visa, pop
och jazz. Ingegerd Wessel kommer från Mönsterås
och har tidigare gett ut två skivor. Det är tredje
gången hon gästar Open stage.

Dansglädje för unga deltagare
Vimmerby Sportdansklubb har
en bred verksamhet med flera
olika grupper. Sedan förra året
har man även danskurser för
barn- och ungdomar.
VIMMERBY Som namnet säger så har man i
föreningen en viss tävlingsverksamhet men för
att nå dit kan det ju krävas lite träning. Klubben erbjuder kurser i olika steg både för bugg
och foxtrot. Pumpen i Södra Vi är basen för klubbens verksamhet och där finns tillgång till stora
ytor.
Magasinet har träffat den yngre barngruppen
där deltagarna är i åldrarna 8-11 år.
– I den här gruppen ägnar vi oss mycket åt
lek och rörelse och att få barnen intresserade
att komma igång med själva dansen. De får
instruktioner och träning med både bugg och

koreograferad dans, berättar Emelie Johansson
som är en av ledarna.
– Vi har även en grupp för de lite äldre barnen som är mellan 12 och 15 år och för deras
del är det enbart buggträning.
Just nu har den tredje terminen inletts och
man träffas vid åtta tillfällen.
– Glädjande nog har vi barn både från Rimforsa och Västervik. Man blir så glad när deltagare åker så långt för att vara med. Fast vi har
lite svårt att sprida kännedom om vår verksamhet och ser gärna att fler barn och ungdomar
ville komma. Det är så kul att se hur barnen
utvecklas, men som sagt, det finns plats för fler
och grupperna kunde vara större.
På onsdagskvällar ordnar klubben med motionsdans för klubbens medlemmar.
– Övriga är också välkomna men får då betala
en liten slant. Skillnaden mot en vanlig danskväll är att det är till inspelad musik och att vi
inte håller på så länge.
Bertil Andersson
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A MERLIN WOODWISE PRODUCTION
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KVINTETTEN
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erter för till Västervik
slutsålda
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s
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Boys are Back
in Town

LÖRDAGEN 13 APRIL KL 19.30
VÄSTERVIKS TEATER & KONFERENS

Bilj: www.ticketmaster.se - Tel: 0771 70 70 70
Citybutiken, Bredgatan 12, Västervik. OBS - Inga biljetter säljes på plats
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Vimmerby

Vimmerby

Gillegatan 4

Madickens gränd 12

Välkommen till ett välskött, barnvänligt och trivsamt boende med hela 4 sovrum och ett gästrum i källaren. Rymligt och ljust vardagsrum med täljstenskamin där du kan njuta av brasans sprakande sken och plats för både soffa och matgrupp finns. Källaren med rejäl tvättstuga och bra förvaringsplats
och praktisk groventré. Den fina trädgården är inramad av grönskande häckar och staket och bjuder på en lummig växtlighet och skyddad baksida. Här
finns liten solaltan och sköna gräsytor att avnjuta av varma sommardagar på och när kvällsluften smyger sig på blir den inglasade altanen den perfekta
sittplatsen. Garage i källarplanet och goda parkeringsytor.
PRIS 1 575 000 KR/BUD
TOMT 836 M²

BOYTA 160 M²
VISNING 4/3 & 7/3

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

31

Här bor du bekvämt i trivsam och välskött enplansvilla på populära Hultet. I huset finns två sovrum, kök, vardagsrum och matsal som lätt går att återställa till ett tredje sovrum. I skyddat läge på husets baksida finns altanen där du kan njuta av den härliga eftermiddags- och kvällssolen. Garage med
förråd. Fjärrvärme. Läget är lugnt och rofyllt på återvändsgata med närhet till skog och motionsspår.
PRIS 1 150 000 KR/BUD
TOMT 891 M²

BOYTA 103 M²
VISNING 11/3 & 14/3

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Hultsfred

6

Storgatan 129

Det här hemmet har ett sällsynt attraktivt läge – nära det bästa Hultsfred har att erbjuda. Här bor du trivsamt i ett gediget hus med rymliga ytor,
härligt ljusinsläpp och utsikt mot sjön. Bostaden rymmer dessutom på ett utmärkt sätt den stora familjen med sina sex sovrum. Modern och bekväm
uppvärmning med jordvärme. Dubbelgarage och uthus med goda förvaringsmöjligheter. Med flera promenadstråk i kvarteret är området perfekt för dig
som ställer höga krav på din boendemiljö. Till sjön Hulingen och idrottsplats är det en kort promenad och du når lika enkelt och snabbt in till centrum.
Måste upplevas, välkommen på visning.
PRIS 1 495 000 KR/BUD
TOMT 1 064 M²

BOYTA 190 M²
VISNING RING FÖR BOKNING

Tre år i rad visar undersökningen
från Svenskt Kvalitetsindex att vi på
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
har branschens nöjdaste kunder.
Kontakta oss och bli en av Sveriges
nöjdaste kunder du med!

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

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

Fiat 500 X 2.0 M-JET AWD

Susanne Gustafsson, Björn Stridh, Jessica Sigesbo

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

Opel Astra Enjoy 5 dörrar 1.4t 140hk 6vxl
Årsmodell: 2014 Miltal: 4900 Ort: Kisa 109900 kr

Saab 9-3 Sport Sedan 2,0t Nav
Opel Insignia Cosmo 2.0T 220hk Drag
99900 kr Årsmodell: 2005 Miltal: 19400 Ort: Kisa 29900 kr

Skoda Octavia SCOUT 2.0tdi 4WD Drag
Årsmodell: 2007 Miltal: 22700 Ort: Kisa 49900 kr

Subaru Legacy 2.5i Kombi. 4wd.
Årsmodell: 2011 Miltal: 16500 Ort: Kisa 114900 kr

Volkswagen Caddy Life 1.9 TDI Drag
Årsmodell: 2008 Miltal: 28000 Ort: Kisa 37500 kr

Årsmodell: 2015 Miltal: 10000 Ort: Kisa 139900 kr

Årsmodell: 2011 Miltal: 10800 Ort: Kisa

Subaru XV 2.0i Sport Aut 4wd Dragkrok

Årsmodell: 2016 Miltal: 5600 Ort: Kisa 199900 kr

lansfast.se/vimmerby
lansfast.se/hultsfred

Du får en ökad trygghet med Länsdeklarerat Plus.
Huset är besiktat för försäljning och försäkrad mot dolda fel.

Subaru XV 2.0I SPORT AUT
Årsmodell: 2016 Miltal: 5000 Ort: Kisa

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

204000 kr

99900 kr

Volkswagen Golf PLUS 1.6 TDI

Årsmodell: 2012 Miltal: 11200 Ort: Kisa 89900 kr

KISA 0494-79310 TRANÅS 0140-18095

Öppet mån-fre 9-18 lör 10-13

grahnsbilar.se
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korsord
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KAN DE
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NATRIUM
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GJORDE
KANSKE
OBJUDEN
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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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JOBBPLUS
Vill du ha schyssta arbetskamrater,
tjäna pengar och prova på hur det
är att jobba inom industrin?
Då ska du söka sommarjobb hos oss!

Sommarjobb i Lambifabriken

• Produktionspersonal (skiftgång)
• Truckförare (dagtid och skiftgång)

Plannja söker
semestervikarier

33

Stöd
barn
med
cancer

Sista ansökningsdag 28/2.
Läs mer om jobben och ansök på
www.metsagroup.com
Kontakta Veronica Löfgren tel. 0501-275471
eller veronica.lofgren@metsagroup.com för
mer information.

pg 90 00
07 10-0
07-1

Ansök på jobb.plannja.se
JOBBPLUS

MEDDELANDE

Är du vår nya

hembygdskonsulent?

Vi söker
söker
Vi

Enhetschef
Rektor

F-3 och Grundsärskolan

till Vimarskolan
till verksamhet
Äldreomsorg

Varmt
välkommen
med
ansökan!
Välkommen
med
dindin
ansökan!
information
och ansökan på
hittarwww.vimmerby.se/ledigatjanster
du på http://www.vimmerby.se/ledigajobb
LäsMermer
om tjänsterna

Kalmar läns hembygdsförbund har 107 medlemsföreningar. Tjänsten är på 60 %, placerad i Kalmar
men med länet som arbetsområde. Du ska vara lyhörd, idérik, flexibel och skicklig i tal och skrift.

www.hembygd.se/kalmar

Nu är det bråttom.

ÅRSMÖTE
Träffpunkt Stationen Hultsfred
Onsdag 6 mars klockan 17.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Lena Brustad och Anette Carlsson från förbundet medverkar
samt Gunilla Olsson, verksamhetschef Hultsfreds kommun

Vi bjuder på exotisk planka • Lotteri • Välkomna!

NYTT LEENDE. NYTT LIV.

Njursvikt är vanligt, osynligt
och ofta livshotande.

Hjälp oss att rädda liv! Swish: 900 36 74
Plusgiro: 90 03 67-4 www.njurfonden.se

SWISHA EN GÅVA: 90 02 221

www.operationsmile.se

MOTOR

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Avensis 1.8 -16
Yaris 1.33 Trend -14
Yaris Hybrid -15 5d
Active Plus ......... 179.500:- 5d, v-hjul ............ 110.500:- Active, v-hjul...... 139.500:-

Opel Corsa 1.4 Ecotec -15 MB E 350 CDI 4M -12 aut, Kia Optima CRDI -14
ACC, v-hjul, 1 äg ... 89.500:- drag, Navi m.m .. 219.500:- aut, panorama ... 149.500:-

Avensis 1.8 -16 TS, Active Plus, Navi, drag. Svartmet. ............................ 189.500:Auris 1.4 D -12 5d, Plus. Blåmet. ................................................................ 79.500:Corolla 1.6 -06 5d, v-hjul. Gråmet. ........................................................... 39.500:Corolla Verso -08 ACC, drag, v-hjul. Gråmet. ........................................ 69.500:Yaris HSD Hybrid -16 5d, Executive. Blåmet. ....................................... 149.000:Hyundai Elantra GLS -06 aut, v-hjul. Silvermet. ..................................... 39.500:Nissan Navara DH -11 aut, kåpa, båge, Webasto. Svart ..... ex. moms 108.000: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.

HELT NYA RAV4.
100% SUV. 100% ELHYBRID.
Inga kompromisser. Bara utveckling.
Upplev nya RAV4 från 295.900 kr eller
Flex Privatleasing från 3.695 kr/mån.
Läs mer och boka din provkörning på toyota.se/bokaRAV4
*RAV4 2WD vid blandad körning. Komfortpaket värde 12.000 kr ingår utan extra kostnad vid köp av en RAV4 Active.
Ljudanläggning från JBL värd 12.000 kr ingår utan extra kostnad vid köp av en RAV4 Style eller RAV4 Executive.
Erbjudandet gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 31 mars 2019. Priserna är rek. ca-pris från generalagent,
lokala avvikelser kan förekomma. Finansiering via Toyota Financial: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad
inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4.500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (12.50 kr/mil) och
skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och
avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilarna på
bilderna kan vara extrautrustade med tillval som int e ﬁ nns i Sverige.

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

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

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se
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YRKESHJÄLP

MOTOR

RESOR

Tilläggsisolera
med lösull

Bygger
Isolerar
Renoverar

ROBOT PARKERAR BILEN

Massor med
bra erbjudanden

Tillfälle!

Missa inte en bra deal!
Leverantörer på plats

RES 2 - BETALA FÖR 1!

Bokas på telefon
0495-340 60

795:-

Vi anpassar oss efter kundens
önskemål. I över femtio år
har vi satt resenären i ﬁnsätet.

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

Se vårt reseprogram:
www.hjalmarssonsbuss.se

www.thuressons.se

Vi håller vår bilförsäljning stängd
fredag 1/3 – lördag 2/3.

Vi skräddarsyr din resa!

Välkomna åter på måndag 4/3.

STOCKHOLMSMÄSSAN:
Nordiska Trädgårdar
23 mars

Vimmerby
Blomgatan 5, 598 22 Vimmerby
Mån-fre 9–18 Lör 10-14 | holmgrensbil.se

SHOPPINGRESOR:
Gekås Ullared
6 mars, 10 april

Helsingör och
Konstmuseet Louisiana

TILL SALU

4 maj

Monterat och klart

59.900:efter rotav
drag

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

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

Nya lokaler

Pris från

MOTOR

inkl plåtarbete och lister
er

Se mer info på:
www.mcguiden.se

KRYSSNINGAR
MED CINDERELLA
19/5, 27/5

I SAMARBETE MED
VÅR RESETJÄNST
Italien med Riccione & Venedig
6 sept, 15 dgr
-En resa fylld av stora och små
upplevelser från storslagna vyer
och historiska platser till en enkel
espresso i den Italienska
eftermiddagssolen.

Rydéns Buss • 0492-137 13
Vår Resetjänst • 070-927 52 40
www.rydensbuss.com

PCF Tjust

Stålvägen 11
Tel: 0383-109 10

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

Oliver

Jörgen

Anders

Conny

Anlitad av
ALLA
försäkringsbolag

Jimmy

Linus

Fredrik

Patrik

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

minnesgåva

Tel 08 - 587 755 00

plansverige.org

Mc-fest!

Vi firar vårt 50-årsjubileum
um

LÖ 2/3 9–15, SÖ 3/311
11–15
15

Patientföreningen mot
prostatacancer i Kalmar län

Bli medlem!
Ring PCF Tjust,
070-533 13 42
0490-146 83

0470-70 17 40

Ronnie

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Framtidens parkeringsgarage kommer att bli autonoma. Tja, i
alla fall om vi ska tro Stanley Robotics som har utvecklat en helt
ny typ av robot som parkerar bilen åt dig. I sommar påbörjas en
testperiod på London-flygplatsen Gatwick och den truckliknande
roboten vid namn Stan lyfter bilen och kör den till en ledig ruta.
Fördelen med att låta Stan parkera är att några dörrar aldrig behöver öppnas och därmed kan antalet parkeringsplatser nästan
fördubblas. Roboten hittar med hjälp av gps så nu behöver du
inte längre klia dig i pannan och undra vart du parkerat bilen när
du kommer hem trött från flyget.

ÖPPET HUS

24-25/2
10-15
2-3/3 10-15

CERTIFIERAD ENTREPRENÖR
070-661 02 05
www.tjustentreprenad.se

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

Text: Jenny Nilsson / © CNP AB
Foto: CNP AB

VI DRÄNERAR OCH
FUKTISOLERAR HUS

Fr

Prostatacancerfonden:
Pg 90 01 01 -7

1.50%

Finansiering vid
köp av Mc o ATV

KO M IN O C H
KAMPANJ!

IN S P IR E R A S
Nu erbjuder vi 15 % på badrumskollektionerna GRIPEN och VILAN
från

M A D E b y N AT U R E

Du vet väl att du kan beställa din
GRIPENmöbel i valfri färg?
Erbjudandet gäller 23/2-23/3 2019.

www.joranskakel.se
0492-107 28
Måndag - Fredag 07-18
Lördag 10-13

• Jubileumspriser på nya Mc!
• Köp ny Mc, 50% på utvalda
2019 års
tillbehör
modeller i butik
• Hemleverans inom 10 mil
Köp ny ATV, tillbehör
ingår vid köp av Mc/ATV.
10.000:- på köpet.

Hos oss hittar du nyheterna och även de
bästa erbjudandena i helgen!

10% rabatt 50% rabatt

på hela vårt
sortiment i butiken
som ej reas.

på ryggskydd

Stor REA-avdelning!

25% rabatt

70% rabatt

Upp
till…

Först till kvarn…

Vid köp av
jacka + byxa.

på tändstift, olja
& oljefilter

Leverantörer
på plats!
Vimmerby

www.mascotmotor.com

FEBRUARI 2019
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MOTOR

NY SUZUKI TILL VÅREN!
Suzuki gör prisvärda bilar som håller i längden. Med bränslesnåla motorer
som är optimerade för lägsta möjliga bensinförbrukning. Just nu extra
SULVY¦UGD PHG Y§UD ˸QD Y§UHUEMXGDQGHQ 9¦ONRPPHQ LQ S§ HQ SURYWXU
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VINTERHJUL
SWIFT / IGNIS

����� �x�
����

���������

2.995:2.995

��� �����
����

���������

KÖP TILL
DRAGKROK
VITARA / S-CROSS

VITARA 4X4

������
�x�
FRÅN
����

199.900:���������
t o m 28/2 -19. OBS!

2.995:-

���� ��� ����r
 689  (/+<%5,'
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NEDC*
4,5-4,6 l
/100km

WLTP*
5,5-5,6 l
/100km

CO 2 Korrel.
NEDC

102-105 g
/km

CO 2 WLTP
125-128 g
/km
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BADHUSGATAN 7 • VIMMERBY

Magnus Werling

• 0492-131 02

7 • VIMMERBY
WWW.HOLMSTROMBIL.SEBADHUSGATAN
Andreas Adlersson
• 0492-131 •
080492

Öppet: Måndag-torsdag 9-18. Fredag 9-17. Lördag 10-13

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

Boka din service online

SERVICE

Service

SERVICE

SERVICE

SERVICE

Nu kan du boka service
för din bil direkt på
engstromsbil.se/bokaservice
Du får ditt pris direkt i
samband med bokningen.
Smart, enkelt och smidigt.
Vi använder Service-cam

Engströms Bil använder det videobaserade kommunikationsmedlet Service-cam. Det fungerar så att
teknikern ﬁlmar och förklarar de fel och brister som
hittats på bilen vid verkstadsbesöket. Du som kund
får sedan en länk med ﬁlmen via mejl och SMS, och
kan smidigt välja om reparationen ska utföras, avstå
reparation eller att bli uppringd.

Dela upp betalningen i 12 mån. Ingen ränta.
Inga avgifter. Nu med poäng på allt.
Linköping Roxtorpsgatan 2-8, 582 73 Linköping, Tel 013-23 30 00
Västervik Allén 70, 593 61 Västervik, Tel 0490-660 00
Vimmerby Hultsfredsvägen 11, 598 40 Vimmerby, Tel 0492-660 00
engstromsbil.se

SKAFFA ETT

BEKVÄMARE JOBB!

VÄLJ CARE PRO
Care Pro

Service- och
reparationsavtal
från

149 kr/mån***

Renault TRAFIC

Renault KANGOO

Renault MASTER

Express dCi 90 Nordic Line

L1H1 120 hk Nordic Line

L2H2 110 hk Nordic Line

Pris från, exkl. moms

Pris från, exkl. moms

Pris från, exkl. moms

130 500 kr

*

Ord. pris 172 500 kr exkl. moms

203 400 kr

*

Ord. pris 283 060 kr exkl. moms

223 600 kr

*

Ord. pris 307 380 kr exkl. moms

Just nu har vi kampanjpriser på alla våra transportbilar. Oavsett modell ingår utrustning som gör dina dagar både enklare och bekvämare.
Vill du slippa fundera över kostnader för service, underhåll och reparationer så väljer du till Care Pro från 149 kr/mån**. Passa även på att
köpa till vinterhjul och värmare för bara 5 900 kr och spara hela 20 000 kr***.
*
Gäller vid köp av en ny Renault Transportbil t.o.m 31/3 2019. **Erbjudandet gäller vid köp av en ny Renault Transportbil t.o.m. 31/3 2019, ej Renault Alaskan och gäller 36 mån eller 60 000 km, vilket som inträffar
först. ***Gäller vid köp av ny Renault Transportbil, ej Renault Alaskan t.o.m. 31/3 2019 (ord. ca.pris 25 990 kr). Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser exklusive moms. Lokala avvikelser kan förekomma.
Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilarna på bilden är extrautrustade. Bränsleförbrukning vid blandad körning NEDC: Kangoo: 4,3–6,4 l/100 km, 112–144 g/km CO2, Trafic: 6,1–7,0 l/100 km,
159–181 g/km CO2, Master: 7,0–8,2 l/100 km, 183–212 g/km CO2.

renault.se

www.skobes.se

VIMMERBY Maskingatan 5
Peter 0490-695 11, Jonas 0492-662 02, Jörgen 662 03
Daniel 662 04, Niclas 662 05
Öppettider: Mån-fre 9-18 • lör 10-13

VÄSTERVIK Breviksvägen 70
Peter 0490-695 11, Helena 695 23, Christoffer 695 27
Niklas 695 36
Öppettider: Mån-tor 9-18 • fre 9-17 • lör 10-13

