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Nu har Karin lärt
sig att ha kul igen
Foto: Nina Fridell
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Anna utmanar normen
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Träning och hälsa
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Tidning och Västerviks-Tidningen.
ANSVARIG UTGIVARE
Christoffer Nielsen
Öst Media AB 556663-3045
AFFÄRSOMRÅDESCHEF
Christian Ingemarsson
REDAKTION
Eva Harrysson, tel. 0492-161 48
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40 000 ex till hushåll i Västervik,
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Nästa nummer

28 februari
Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
Västervik • asa.thaberman@vtkp.se
Vimmerby • eva.harrysson@vtkp.se

När nästa nummer av Magasinet kommer ut håller
förmodligen vintern oss kvar i ett stadigt grepp. Men
kanske börjar vi ana att våren närmar sig i och med
ljusare och längre dagar. Inom räckhåll finns soliga dagar
då vi snart kan sätta oss i solen mot en husvägg med
kaffekoppen. Och kanske med Magasinet i handen.
Oavsett väderlek så bjuder vi på massor av varierad
läsning från Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Har du som läsare tips på vad vi kan skriva om,
tveka inte att höra av dig.

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

Följ oss!

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

20% RABATT

070-249 62 05 | www.radstugan.se

PÅ MÅTTANPASSADE SKJUTDÖRRAR
OCH GARDEROBSINREDNING*

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

TRYCKERI
Pressgrannar AB

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning

FILMPRODUKTION MED EXTRA KRYDDA!
Erbjudandet gäller februari 2019.
(M DOXPLQLXPSURȴOHUQD 2SDO RFK 5XELQ

*

www.mirro.se

Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm
Mån–Fre 7-18, Lör 9-13, Sön stängt. Turbingatan 16, Vimmerby, 0492-757 50

www.filmdirekt.eu • matz@filmtime.eu • 070-523 06 09
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MÅNADENS RESTIPS FRÅN HALLENS BUSS

& KJELLS BUSS

LÅNGRESOR MED FLYG

SPARESOR

Vinprovningar,
vandring och
besök i
Barcelona!
SPA TERVIS, PÄRNU
För 19:e året åker vi på SPA & Hälsoresa
för din kropps välbeﬁnnande.
Avgångar 2019
7 dgr, 16/3, 6/4, 18/5, 8/6, 21/9, 5/10, 9/11 ........ fr. 4.995:10 dgr, 4/5, 7/9 .................................................... fr. 7.895:Inkl. buss, båt hotell, halvpension och 3 behandlingar/dygn.
Costa Brava
Boende i en av de kända badorterna på Costa Brava – Malgrat de Mar med sin långa strandpromenad. Vi
gör utﬂykt till Barcelona och får se kyrkan Sagrada Famila och fotbollsstadion Camp Nou. En vinprovning
samt en vandring i vinodlingarna står också på programmet.
6-13/4 ....................................................................................................................
. .........
......
. .........
.....
........... 9.
9.74
745:
5:Hurtig
igru
rute
ten
n
Följ med
Fö
ed på en sjöresa med historiska Hurtigruten längs
Norges omväxlande och omtalade kust. Vi startar i
Kirkenes, nära ryska gränsen och med arktiskt vildmark
som närmsta granne, och avslutar i charmiga Bergen.
4-10/8 ................................................................. 19.995:-

En resa
som lämnar
minnen för
livet!

Madeira
En underbar grön och blomstrande ö i Atlanten
utanför Afrikas kust. Klimatet är behagligt, som den
svenska sommaren och tillfälle ges till egna strövtåg
mellan våra utﬂykter.
27/5-3/6........................................................13.375:-

STOCKHOLM

BUSS & HOTELL STOCKHOLM
Bo förstklassigt och spendera tid i
Stockholm på egen hand!
16-17/3, 6-7/4, 27-28/4 .............................................1.595:KRYSSNING

LÅNGRESOR MED BUSS

En ﬁn
resa för alla
livsnjutare
och vinfantaster!
Italienska Bubblor
En trevlig bussresa som koncentreras
på norra delarna av Italien. Vi provar vin på olika
ställen bl.a. provar vi det mousserande vinet
Prosecco som blir mer och mer populärt hos oss
svenskar. Vi besöker den mytomspunna staden
Venedig med sin speciella stadsbild och passar
naturligtvis på att ta en båttur i en av kanalerna.
1-9/5 ...........................................................11.375:-

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:Praktfulla Polen
Vi gör en resa genom landets fascinerade historia,
från stormakt till ett hårt drabbat land i krigstid.
Resan innehåller stopp bl.a. huvudstaden
Warszawa men också i Krakow och Zakopane. Vid
bra väder gör vi en ﬂottfärd på ﬂoden Dunajec och
på återvägen besöker vi Polens viktigaste kloster
samt Copernicus hemstad – Torun.
16-24/5 .......................................................11.575:-

Lofoten
Vi upplever Lofoten känt för sin storslagna natur –
ögruppen är verkligen vacker med höga fjäll som
sträcker sig mot havet, ﬁskebyar och idylliska
kustsamhällen.
25/7-2/8........................................................15.975:TRIVSAMMA RESOR
Oslokryssning
Upplev två nordiska huvudstäder
och en härlig avkopplande kryssning.
13-15/5, 27-29/5..........................................2.295:Berlin & Potsdam
Intressant resa till två historiska städer. Här
upplever vi vackra byggnader, god mat och bra
shopping!
28/8-1/9.......................................................4.895:Römö & Sylt
Upptäck de spännande öarna Römö & Sylt!
27-30/6 ........................................................5.395:-

SMAKA PÅ POLEN
Njut av lokala delikatesser på en kortsemester till Polen.
12-14/5.........................................................................2.195:MINISEMESTER

SOMMAR I RIGA
Minisemester i ett sommarhärligt Riga!
4-7/7 ........................................................................... 3.295:-

NYHET!

En resa i
matens
tecken

Bornholm
En resa fylld med många gastronomiska
upplevelser. På resan bjuds vi bl.a. på den klassiska
rökta sillen, vin, havtorn och bornholmska tapas.
16-19/6 ........................................................6.595:Onsdagskryssningar till Kiel
Avkopplande avbrott – två kvällar ombord och en
heldag i Tyskland med mängder av shopping.
20-22/3, 10-12/4, 8-10/5..........................fr. 1.695:Shopping i Burg
Populär och trevlig shoppingresa till mysiga Burg!
31/3-1/4.......................................................2.195:-

0490-830 00
www.hallensbuss.se

KLAIPEDA
Följ med oss till oupptäckta och trevliga Litauen.
13-15/5, 2-4/9 .............................................................2.195:FINLAND
Vi reser på svindlande vägar genom grönskande skogar,
ser glittrande sjöar, upplever mäktiga forsar och besöker
städer som stoltserar med slott, kyrkor och viktig
kulturhistoria.
15-21/8........................................................................ 8.795:TRÄDGÅRDSMÄSSAN
Här ﬁnns allt för din trädgård. Välkommen att shoppa
loss inför våren och sommarens trädgårdsfest!
21/3, 22/3 ...................................................................... 635:-

0490-373 11
www.kjellsbuss.se
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aktuellt
ÖPPET HUS
PÅ GAMLEBYGYMNASIET

Snart dags för

En hel del förändringar är på gång
på Prime. Dels i lokalen som genomgår en renovering. Men restaurangen får också en helt ny meny.

nyöppningen

VIMMERBY När Prime nu övergår från att vara franchisedriven till att bli helt fristående, kan man också i
större utsträckning sätta sin egen prägel på verksamheten. I februari, när restaurangen nyöppnar, kommer gästerna märka av en del förändringar. Såväl
utseendemässigt i restaurangen, men också i maten.

GAMLEBY Lördagen den 26:e
januari är det öppet hus på Gamlebygymnasiet. Då kan man få allmän
information om skolans olika
utbildningar, men också besöka
djuren på lantbruksutbildningen och
djurvårdsutbildningen. Det går även
att prova köra simulator. Skolans
elever hjälper till och visar runt.

Den stora skillnaden är att det kommer bli mer fokus på närproducerade råvaror, men också lite
andra tillagningssätt. Kött är fortfarande grunden i menyn men man satsar också mer på
vegetarisk mat.
– Närproducerat ligger mig varmt om hjärtat, det
känns bra att veta var råvarorna kommer ifrån, säger Wisam Salim, verksamhetschef.

NYTT GYM MED
BARNVAKT

Själva upplevelsen kring hur man äter blir också annorlunda. Istället för att var och en beställer in sin
tallrik så kan ett sällskap välja olika rätter och beställa in till bordet.
– Man beställer in en liten buffé till bordet helt
enkelt, säger Wisam. Vi har också valt att satsa mer
på våra drycker för att man ska kunna köpa ett glas
av alla vinsorter.
Wisam Salim började som verksamhetschef för
mässhallarna, gymmet, hotellet och restaurangen
i augusti. Det märks att personalen är jättetaggade
inför nyöppningen

VÄSTERVIK I vår öppnar ännu ett
gym i Västervik, det är WorldClass
som väljer att etablera sig i gamla
Team Sportias lokaler i Allén. Nytt
för Västervik är att WorldClass
erbjuder barnvakt medan mamma
eller pappa tränar.

Elin Ax
Axelsson, Henrik Hemmingsson och Wisam Salim på Prime ser fram
emot
emo att restaurangen nyöppnar igen. Foto: Eva Harrysson

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Nya ägare för Vimmerby Camping
Ny
VIMMERB Under flera år har Lasse Johansson, även kallad ”Nossen-Bossen”,
VIMMERBY
drivit Vimmerby Camping. Men till våren lämnar han över stafettpinnen till Hampus
Thorstensson och Elisabe
Elisabeth Wolmeryd som nu ska driva verksamheten vidare. Under
det första
örsta år
året kommer Lasse Johansson vara kvar som anställd i campingen för att
stötta
tta de nnya ägarna, som inledningsvis kommer driva campingen vidare utan större
förändringar
ändringar. Men på sikt vill de sätta sin egen prägel på anläggningen.

Nyöppnad butik i Hultsfred
INGSO
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Ingela Heldebro har både second hand och nya prylar i sin
butik. Foto: Eva Harrysson

Lagom till julskyltningen slog
Ingela upp portarna till butiken i en gammal anrik byggnad
från 1800-talet.
– Här fanns Lundbergs speceriaffär förr i tiden, något som

B L E R AT F
RE

HULTSFRED Second handprylar blandas med nya, kläder
varvas med husgeråd, godis
och choklad sida vid sida med
hudvårdsprodukter. I Ingelas
butik finns det en salig blandning av det mesta.
– Tanken är att här ska finnas sådant jag gillar och saknar
i andra butiker. Mycket fokus
på hållbart, jag har till exempel
ekologiska kläder som är tillverkade av bambu.

TA

Ö

En butik med bara
saker som hon själv
tycker om var utgångspunkten när
Ingela Heldebro
bestämde sig för att
öppna en diversehandel.

GI

4

JANUARI 2019

många Hultsfredsbor kommer
ihåg. Så det känns helt rätt att
ha butiksverksamhet här.
Tanken om att öppna en butik har växt fram sedan Ingela
och hennes man flyttade från
Kiruna til Hultsfred för snart
fem år sedan. Den gamla butiksfastigheten på Storgatan
ingick då i tomten som de
köpte. Ingela arbetar till vardags som kultursekreterare
och butiken blir en slags ”hobbyverksamhet”.
– Att pyssla med det här blir
en slags avkoppling för mig.
Jag skyndar långsamt och har
öppet på lördagar nu till en
början.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

BABYPAKET
SAMLAS IN AV
LADIES CIRKLE
HULTSFRED Den hjärtskärande
synen av en mamma som tvingades bära sin lilla bebis under jackan
för att skydda den från kylan sådde
fröet till ett insamlingsprojekt hos
Ladies Cirkle i Hultsfred.
Nu efterlyser man kläder, blöjor,
gosedjur, tvättlappar och allt annat
man kan tänka sig att en nybliven
förälder kan behöva till sitt barn.
Målet är att få ihop minst 20 babypaket och med hjälp av barnhälsovården i Hultsfred kommer man se
till att paketen hamnar hos de som
mest behöver det.

 Ladies Circle i Hultsfred har
tidigare samlat in cirka 150
babypaket. Har du inte möjlighet
att skänka kläder tas eknomiska
bidrag tacksamt emot.

JANUARI 2019
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ARMBANDSUR
Från Henley, Raptor
och Boccia

BROTHER DCP-J572DW
Fotopapper
på köpet!

Stilfull allt-i ett bläckstråleskrivare,
trådlös och utskrift i fotokvalitet.

A4 och 10x15
värde 235:-

NU
995:-

FRÅN
299:-

ord.pris
1.290:-

NU I BUTIK!

2019 ÅRS
MOPEDER & CYKLAR
28.990:DELBETALA!
11 mån à 2.693:-*

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

PEUGEOT SPEEDFIGHT DARKSIDE

För dig som vågar synas! Elektronisk förgasare gör den lättstartad och ger en
jämn gång med bra acceleration. Smartphonehållare, fotplattor i aluminium,
USB
uttag, 13” hjul, skivbromsar, dubbla konvexa LED strålkastare. 4
takt, EU 45, EURO 4.
USB-uttag,
4-takt,

11.999:DELBETALA! 11 mån à 1.166:-*

SVENSK KVALITÉ

Motor
driven
por t,
Crawf
ord
Monte
rad oc
h klar
fr

13.40
ån

0:- *

inkl.
ROT-a
vdrag

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

TREK X-CALIBER 9

Snabb, pigg och effektiv hardtail-crosscountry för både träning och tävling. Lätt ram i Alpha Gold
Aluminum, RockShox Judy Silver-gaffel med Remote Lockout, Bontrager Kovee-hjul. Boost 141/110 nav.
Shimano XT/SLX 2x11-drivlina. Finns även i grått.

1.399:-

1.599:-

BONTRAGER CIRCUIT MIPS

BONTRAGER FORAY

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

Lätt hjälm med MIPS Brain Protection. Magnetfästen för lampa/kamera. Finns i fler färger.

MTB-cykelsko med Boa-spänne. Högprestandamodell med rymligare passform. Finns i fler färger.

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR
Övriga
n
byggnadsarbete
s!
os
ed
m
r
– Hö

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

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning.
*Uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. Räntefri delbetalning upp till 23 mån med Santander Bank.
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krönika Åsa Thaberman

Det gäller att inte
ta i för mycket
Du harsäkerstått där på nyårsafton, raketer som sprakar på himlen och med nåt
bubbligt i glaset. Tänkt att i år, då ska jag
verkligen komma igång och träna, sluta
med den dåliga vanan och gå ner i vikt.
Det brukar funka några veckor, det är
aldrig så fullt på gymmen som i januari,
speciellt på måndagar. Efter nån månad
brukar man inte behöva köa för att komma med på ett pass längre och den stora
entusiasmen har lagt sig. Det är svårt att
hålla löften när livet kommer emellan.
Men ibland kan man ta i för mycket och
det är ju inte heller bra.
Jag har en passion för att resa och förra
året hade det blivit lite för många hotellfrukostar och paraplydrinkar, de satt allihopa runt det som förut varit min midja.

Har man haft för roligt får man väl lida för
det tänkte jag i luthersk anda och började
späka mig ordentligt. Jag åt ingen frukost
och tog en påse äckligt pulver till lunch,
kvällsmaten var lite grönsaker. Först gick
jag ner fyra kilo, men sen tog det stopp
och jag blev konstig. Som gammal högstadielärare har jag tränat upp mitt tålamod i världsklass, jag skulle kunna tävla
mot Dalai Lama. Men efter några veckor
på pulver och grönsaker blev jag stingslig och olycklig. Det var något som brast.
En kväll var jag så arg för en småsak att
jag slog jag sönder en tallrik och betedde
mig allmänt märkligt. Familjen pratar lite
generat om det än. Efter det slutade jag
med dieten och vips gick jag upp de fyra
kilona som jag gått ner plus fyra nya som
något slags straff för min dumhet.

ligga i, men det får inte bli för jobbigt.
Lagom är bäst helt enkelt!
Idet här numret av Magasinet fokuserar vi
på nystart och träning, hoppas du hittar
lite inspiration till något nytt och bättre!

Fakta Åsa Thaberman
Ålder: 53 år
Bor: Villa i Västervik
Familj: Maken Clas, barnen André 24
år och Amanda 19 år och foxterriern
Isis 13 år.
Gör: Jobbar halvtid som redaktör för
Magasinet och halvtid som bildlärare
på Ellen Keyskolan i Västervik.

Nu harjag valt en lite mer långsam metod
som faktiskt funkar och jag har även unnat mig ganska mycket god mat, några
hotellfrukostar och en och annan paraplydrink. Det finns inga mirakelkurer vad
det gäller att förändra sitt liv, det är bara
att inse. Man måste bestämma sig och

Intressen: Resor, nästa går till
Marrakech. Gillar att läsa och laga
mat. Drejar på fritiden.

Redaktör Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

Instagram

Vacker soluppgång bakom träden i Hultsfred.
@mitasvensson

Även våra små flygande vänner måste ha mat på
vintern , Västervik. @niiinninina

Isigt och kallt bland träden, Hultsfred.
@bozicivo

Tagga dina lokala instagrambilder

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

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

Magasinet

Söker över 200

sommarvikarier
Tisdagsträffar för daglediga i vår

Ordnar loppis i Folkets Park

HULTSFRED Tisdagscafeérna på Träffpunkt Hultsfred fortsätter under våren. Då har pensionärer och andra daglediga
möjlighet att träffas under trevliga former. Nästa träff blir den
29 januari. Då bjuds det också på underhållning med Stig-Gunnar Holmqvist som spelar musik på skivor och även berättar
om musiken och artisten.

VIMMERBY Söndagen den 17 februari arrangeras det en
loppis i Folkets Park i Vimmerby. Det är eldsjälen Carita
Thörn som står för arrangemanget och överskottet går
till Stiftelsen Min Stora Dag. Min stora dag ger barn och
ungdomar med diagnoser och sjukdomar chansen att få
en önskan uppfylld under en dag.

VIMMERBY
Nu startar det omfattande arbetet för Vimmerby
kommun med att hitta vikarier till socialförvaltningens verksamhetsområden inför sommaren.
Varje år brukar drygt 200 vikarier behövas till
äldreomsorg, funktionshinder, hälso- och sjukvård
samt individ och familjeomsorg. Hittills har ett
knappt 90 personer ansökt om jobb.
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SANDSTRÖMS STORA

SLUT

REA
70%

Upp till

rabatt

...billigare blir det inte!

www.sandstroms.nu
EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.

L I NKÖPI N G i- H U S E T & Tr ä d g å r d st o r g e t • NOR R KÖP I NG N:a P ro me n ade n & Gal l e ri a Do mi n o • KI S A • M OTALA • T R ANÅS • VETL AN DA • VIMMERBY • VÄSTERVIK
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Biljard är en stor sport intenationellt,
nu vill Västerviks Biljardklubb bli fler.
Foto: Åsa Thaberman

Biljardklubb
vill bli fler
Två trappor ner, bakom en grå, tung dörr
hörs oregelbundna klapprande ljud. Det är
Västerviks Biljardklubb som har tävling.
Fyra upplysta biljardbord och ett 30-tal
koncentrerade män plus några få kvinnor
tittar eller spelar.

VÄSTERVIK Det är tyst i lokalen och när
man kommer in är dagsljuset utanför ett
minne blott, det känns som sen kväll. Larry Åkervall är initiativtagare till klubben
och håller i det mesta. Han spelade mycket
biljard på 80-talet och saknade en riktig
klubb i Västervik.
– Jag var sugen på att ta tag i det och då
fick jag fixa det mesta själv. Lokalen hade
jag sedan innan, så jag startade föreningen för att vi skulle kunna tävla och
representera Västervik, berättar han.

Larry Åkervall är
eldsjälen i Västerviks
Biljardklubb, här
under en tävling i
föreningslokalen.
Foto:
Åsa Thaberman

Föreningen har nu cirka 20 medlemmar varav hälften åker på tävlingar. På torsdagar
träffas man för att träna ihop och ungefär
varannan lördag har man tävlingar.
För att bli bra är det träning som gäller.
– Biljard är en precisionsport, precis
som golf, vill man bli bra får man lägga
många timmar på det, men en del har det
ju i sig, säger Larry Åkervall och berättar
att en del medlemmar spelar biljard när
det inte är någon golfsäsong.
Under hösten hade klubben prova-på-

kvällar för ungdomar som ville
prova biljard, några nya medlemmar blev
det, men det finns plats för
fler. Biljard är en social sport
som är stor i världen, nu hoppas
Västerviks Biljardklubb på tillströmning
–Vi vill få in yngre och vi kan hjälpa till
med träning, nu hoppas vi på
ett ökat intresse.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

Anpassad för svensk vinter.

Takbox med lasthållare ingår
när du köper en bil med 4MOTION.

Tiguan TDI 150 DSG 4MOTION Executive Edition.

En fullmatad SUV med hög säkerhet, påkostad underhållning och
4MOTION fyrhjulsdrift som standard. Active Control körprofilval
anpassar bilen till olika underlag. I Executive Edition ingår även
fjärrstyrd parkeringsvärmare,18” lättmetallfälgar, elmanövrerad
baklucka, eluppvärmd ratt samt dragpaket.

Kampanjpris från 309 000 kr. (ord.pris 393 300 kr.)
Privatleasing från 3 523 kr/mån*.

Välj till Serviceavtal och förlängd nybilsgaranti.

Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,1 l/100 km (WLTP), CO2-utsläpp 147 (NEDC), 186 (WLTP). Miljöklass Euro 6. Takboxerbjudandet inkl. lasthållare t o m 2019-03-31 (värde 12 099 kr). *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift,
garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på
bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning av fordon eller bilförmån efter annonsens införande.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
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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PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

Stor
sortering

50%

Spara 70:-

99:-

Alla fröer

Minidrivhus

MEDLEMSPRIS

Ord. pris 169:-.

2 FÖR 50:- 995
Tulpaner, 7-pack

3990

Engelsk pelargon

Finns i ﬂera färger.
Ord. pris 2990/bunt

Ord. pris 5990

Primula

Ord. pris 1990

Lev livet lite grönare
Blomsterlandet Västervik

Öppet vardag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17
Pris avser växt om inget annat anges. Erbjudandet gäller t o m 27/1. Med reservation för slutförsäljning.
www.blomsterlandet.se

GALLERIA
GALLERIA

Öppettider: Vardagar 10–18 • Lördagar 10–15

Sommarshopping

Perfekt som present och
gåva till dina nära och kära,
dina anställda och till andra
du vill förgylla tillvaron för.
Vimmerby Handels populära
presentkort gäller i de ﬂesta
medlemsbutikerna i Vimmerby
Presentkorten köper ni på:
ROSINS PAPPERSHANDEL
Storgatan 33, Vimmerby
0492-100 42
ICA KVANTUM
FÖRBUTIKEN
0492-313 00
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

Service i vår galleria:

P

P-hus

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

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT!
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personligt Anna Bodjo

Med lekfullhet
ullhet
mot normen
Går det bra att vara politiker och samtidigt lägga ut lättklädda
bilder på sig själv? För Anna Bodjo är det en självklarhet att utmana
normen och att försöka vara en förebild för andra.
VÄSTERVIK

terialmännen och Dollarstore. Här
finns ett stort rum med åtta metallstänger mellan golv och tak. Sedan
några år håller Anna och kollegan Ida
Wahlberg Ege kurser i Poledance, eller Pole fitness. Poledance går ut på
att göra trick runt stolpen, fast eller
snurrande, rättvänt eller upp och ner
och det behövs muskler.
– Armar, axlar, rygg och magmuskler blir mycket tränade jämfört
med annan dans, och man lär sig
väldigt fort, säger Anna. Varje lektion lär man sig en ny grej som man
inte trodde att man kunde, det är en
jätteskön känsla.

Fakta Anna Bodjo
Ålder: 40 år
Bor: Lägenhet i centrala Västervik
Familj: Man och tre barn
Arbetar: Handledare på ”Vägen till
jobbet”, integrationsprojekt och som
danslärare på Medborgarskolan.
Anna sitter även i Kommunfullmäktige för Miljöpartiet.
Intressen: Träning, poledance, yoga
och drill bland annat.

P

oledance förknippar nog
många med skumma barer där en strippa glider
runt en stång. Wiskeystinna gubbar som stoppar
ner sedlar i en bikini. Så behöver det
inte alls vara, poledance är sedan
några år en styrkekrävande träningsform som växer i popularitet. I
Västervik hålls många kurser av Anna
Bodjo, som även sitter i kommunstyrelsen för Miljöpartiet.
– Poledance är en kul och annorlunda grej, det är lite befriande och
ger en skön känsla när man äntligen
får till ett bra snurr, ler Anna.

Vi träffas i Medborgarskolans nya
lokaler i samma byggnad som Ma-

Anna har tränat mycket ensam och
för att få veta hur hon ser ut har hon
fotograferat många positioner. Poledance är en sport som måste utföras
med ganska lite kläder, man glider
på stången utan motståndet som
huden utgör, så det har blivit ganska
många lättklädda bilder på Facebook
och Instagram, med både poledance
och yoga, som är en annan favorit.
Trots detta har hon inte mött några
fördomar.
– Jag kanske är lite motvalls, men
visst måste jag kunna lägga ut lättklädda bilder även att jag är politiker?
Det är också ett reklamförsök, kolla
här vad skönt det är!
Politikern Anna Bodjo skymtar
fram, hon har en folkhälsopolitisk
tanke bakom bilderna och vill att folk
ska prova själva.
– Jag tycker att man ska lägga fokus på att det är bra att röra sig, att
göra roliga saker istället för resultatet. Jag går inte på gym eller andra
planerade aktiviteter. Det måste inte
vara så svårt, speciellt yoga kan du
göra var som helst, när som helst.
Både poledance och drill, som Anna
också leder kurser i är väldigt tjejiga
sporter som från början fungerat som
underhållning för män.
Ser Anna Bodjo som feminist inte
ett problem i det?
– Jag ser det inte som en krock,
både i poledance och i drillen är

vi väldigt noga med
att vara bra förebilder.
Man får aldrig klaga på
sin kropp utan försöker
förmedla en stolthet över
kroppen, vi blir förebilder
som ledare.
Ett starkt kroppsligt själv-

Poledance är en form
av akrobatik, men Anna Bodjo
gillar att stå på huvudet.
Foto: Åsa Thaberman

”Jag kanske
är lite motvalls, men
visst måste
jag kunna
lägga ut
lättklädda
bilder även
att jag är
politiker?”
förtroende utstrålar hon, tänjer
och sträcker på ett sätt de flesta
40-åringar inte klarar. Växlar mellan
yogaställningar och spagat på golvet.
Själv försöker hon mata sig själv med
andra ideal än den perfekta kroppen
och kan komma till poledanceklasserna med håriga ben, något
som anses fult för kvinnor.
– Jag försöker visa att jag skiter i normer, det är inte viktigt
hur det ser ut.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

 Visste du att Anna Bodjo
också är vigselförrättare!

Fakta Poledance
Stångdans, påldans eller poledance är en dans, gymnastikuppvisning eller träningsform där utövaren använder en stång som hjälpmedel. Stångdans har historiskt förknippats med
pornografiska scenframträdanden. Där utnyttjas stången som redskap i kombination med striptease eller andra gymnastiska uppvisningar. Ursprunget står dock att finna i akrobatikvarianten kinesisk påle från kinesiska cirkusar. För att få bäst grepp om stången krävs hudkontakt och det är den främsta anledningen till att poledanceutövare oftast är lättklädda.
På senare år har stångdansen kommit att utvecklas till en dansform hos dansföreningar och akrobatiksällskap där stången används på grund av sin krävande teknik.
Källa Wikipedia

REA
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ÖPPETTIDER I HELGEN:

RTAR
LÖRDAG 26/1 REAN STA

10.00-14.00

SÖNDAGSÖPPET 27/1

13.00-17.00

VÅR BÄSTA REA NÅGONSIN!
MED MÄNGDER AV ERBJUDANDEN I
VÅR 6.500 M2 STORA UTSTÄLLNING

•
•
•
•

SOFFGRUPPER
SOFFBORD
MATSALSMÖBLER
SÄNGAR

•
•
•
•

FÅTÖLJER
BÄDDSOFFOR
TV-BÄNKAR
M.M.

FRITT LEV & MONT INOM 20 MILS RADIE, MED UNDANTAG AV ENSTAKA HÄMTPRISER

KVALITETSMÖBLER TILL SMÅLANDSPRISER
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Intresset för
hockey är stort i
Vimmerby, även
bland tjejerna.
Foto: Eva
Harrysson

Författarkväll med

Christoﬀer Holst &
Helene Holmström
29/1 kl 18.30

Förköp 100:-

Välkomna till en riktig feelgood-kväll!
Lyssna när författarna berättar om sina böcker
och förläggare Ebba Östberg inspirerar med
förlaget Lovereads övriga utgivning!

Håll koll på våra
evenemang!

Följ oss på vår
Facebook, Instagram
och hemsida

vimmerby bokhandel



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

Pensionärsrabatt 1.000:²

i rabatt vid köp av kompletta progressiva
eller bifokala glasögon, t.o.m. 27/2.

Gratis synundersökning!

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

Välkomna! Marija & Helén

Tjejerna som älskar
att spela hockey
Intresset för hockey ökar bland unga tjejer i Vimmerby. Något som
Vimmerby Hockey ser till att ta vara på.
VIMMERBY Sedan ett halvår tillbaka tränar ett gäng tjejer varje
lördag i Vimmerby ishall. Det är
första gången i historien som Vimmerby Hockey har ett tränande
tjejlag. Upprinnelsen till det hela
är helt enkelt ett ökat intresse för
hockey bland tjejer i Vimmerby. Michael Kennmark väckte då tanken
i klubben om att starta ett tjejlag.
Tillsammans med Niclas Glennfalk
och Andreas Zukiewicz tränar han
nu ett gäng hockeyglada tjejer.
– Det var en chansning när vi drog

Att det finns ett tjejlag inom
Vimmerby Hockey ser Michael
Kennmark som mycket positivt.
– Det är inte alla klubbar på vår
nivå som har ett tjejlag, men det
är något man har jobbat för i förbundet sedan säkert fem år tillbaka
så det är roligt att vi kommit hit nu.
Fortsätter det så här är det inte
omöjligt att vi har ett tjejlag som
spelar matcher om några år.

att sporten blir ännu mer jämställd.
– Som det ser ut idag finns det
inget omklädningsrum för tjejer,
utan de får byta om i domarrummet. Det är inte alls bra. Nu när
tjejhockeyn har fått ett sådant
uppsving måste det till ett eget
omklädningsrum för tjejerna, och
vad jag förstått så är det med i
planeringen för ombyggnaden.

En ombyggnad av ishallen framöver
kommer förhoppningsvis också göra

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

”Det ärr bara
b
att vi
positivtt a
fler tjejer
får in fle
eyn.”
i hockey

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.

Vi når fram till
världens barn.

Du gör det
möjligt!
svt.se/radiohjalpen

igång efter
ter sommaren, vi
visste egentligen inte om det
skulle komma fem
em eller tio
om 13 till fförsta
tjejer. Det kom
träningen och sen har intresintres
set bara ökat. Idag är det 27 inin
skrivna tjejer mellan ungefär sex
se
och elva år. Men vi har även
äv några
äldre, och alla åldrar är välkomna.
välk
Magasinet besöker
er ishallen under
en av träningarna. Det är full fart
på isen när tjejerna tränar.
tränar
– I början var det lite svårt men
nu är det jättekul, säger Elsa, Erin
och Märta som är tre flitiga deltagare.
Att det numera finns ett
tjejlag, tycker
er de är jät
jättebra.
– Vi kommer fortsät
ortsätta med
hockey, säger alla tre.
Att tjejerna har utvecklats under det här halvåret, råder det
ingen tvekan
ekan om. Redan under hösten har några tjejer födf
da 2010 gått öv
ver till D-laget.

Erin Karlsson, Elsa Glennfalk och
Märta Karlsson är tre av de som tränar
varje vecka. Foto: Eva Harrysson

 Visste du att Vimmerby Hockey har flera tjejer som spelar i ungdomslagen. Det finns inga hinder för tjejer att
träna och spela med pojklagen, ändå upp i vuxen ålder. Dock brukar de flesta äldre tjejer bli värvade av de större
klubbarna som har rena damlag.
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Sportlovstema
i simhallen
Paul Bamberg 14 år
– Jag tycker att man ska kunna ta eget
ansvar. Det är ok att lämna in mobilen
på lektionerna , men inte hela dagen, det
skulle vara jobbigt.

Thilde Berge 15 år
– Jag tycker att man ska få ta eget
ansvar och ha med sin mobil på lektionerna. Jag gillar att lyssna på musik när jag arbetar.

Eleonore Fjällrot 15 år
– Det känns tryggare att ha mobilen
bredvid sig, även om an inte använder
den. Man kan koncentrera sig bättre när
man vet var den är.

Ungdomspanelen om mobiltelefoner
Hur ska skolorna hantera elevernas mobiltelefoner? Ska mobiler förbjudas
helt eller ska eleverna få ansvara för dem själva? Magasinet frågade ett gäng
högstadieungdomar hur de tycker. Alla går på Ellen Keyskolan, där får eleverna
lämna in sin mobil i en låda på lektionerna.

VÄSTERVIK

Matilda Blomqvist 14 år
– Jag tycker att man ska lämna in mobilen
på lektionerna, men inte på rasten. Det är
ett svårt problem med mobilerna, för det
finns elever som inte lyder reglerna och

Emre Demir 15 år
– Jag tycker att man ska lämna in mobilen på lektionstid, men att man ska få ha
den på rasten. Ibland är det bra att kunna
lyssna på musik när man arbetar.

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN I VIMMERBY

Ellinor Johansson 15 år
– Jag tycker att man ska få ha sin mobil bredvid sig, man känner sig tryggare få. Man ska inte bli tvungen att
lämna in den.

HULTSFRED Snart är vi inne i
februari månad och den 18-24
februari stundar det efterlängtade sportlovet för alla skolbarn.
I Hagadals simhall uppmärksammas det genom ”Barnens
vecka” i simhallen. Det innebär
extra öppettider och mer plats i
bassängerna för barnen att leka.
Som grädde på moset ordnas
sportlovsdisco fredagen den 22
februari.

Nya chefer för
kök & trädgård
VIMMERBY En ny kökschef
och en ny trädgårdsansvarig har
anslutits till Astrid Lindgrens Näs
i Vimmerby.
Linda Carling tar över ansvaret
för drift och utveckling av trädgårdarna på Näs. Hon har jobbat som trädgårdsmästare vid
anläggningen under den senaste
säsongen och har därmed hunnit
bli varm i kläderna.
Näs nya kölkschef heter Jonas
Svensson och han har tidigare
bland annat arbetat på stadshotellen i Vimmerby och Eksjö.

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

BEMANNING TVÄTTERI

DRÖMSÄNG TILL

DRÖMPRIS

KLÄD & SKO-

Sirius

REA

Limited edition

SPARA
11.370:Sänggavel ingår
Nu 19.990:Ord. pris 31.360:-

50-70%

Passa på att fynda!
Vi byter ut en del soffgrupper och matgrupper
i vår utställning!

Vimmerbys största fristående möbelaffär

Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

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

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

Obs ej kemtvätt

Öppettider mån-fred 7-13

Övriga tider efter överenskommelse
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Dans, en
motionsform
som passar alla

DanZvett har stora
fina lokaler med speglar så man
kan få bra koll på stegen.
Foto: Åsa Thaberman

Det sägs att dans kan vara den bästa sortens motion. Bra musik, umgänge, kreativitet och möjligheten att få ha
kroppskontakt med någon samtidigt som man kan bättra på sin kondition. DK DanZvett har nya fina lokaler
sedan i våras och erbjuder dans för alla.
VÄSTERVIK Nytt för i år är att man har
skickat ledare på utbildning i ”SmoothFox”, en dans som utvecklats av Tobias
Wallin från ”Let´s Dance”. Den bygger
på foxtrot men har anpassats mer för
social dans.
– Man tänker inte bara på steget utan
mer på helheten, hållningen, kontakten och förflyttningen på dansgolvet,
berättar Yvonne Nyman och tar ett par
snabba danssteg.
Yvonne är ordförande i DK DanZvett i
Västervik, en förening som fått ett stort
uppsving senaste året. Från att ha flyttat
runt och tränat i skolors idrottssalar hyr
föreningen nu en fin nyrenoverad lokal
hos Studiefrämjandet. Här finns danslokaler och rum för möten och umgänge.

Föreningen har nästan 400 medlemmar,
allt från barn till seniorer.
– Det är väl det bästa med dans, alla
kan lära sig och det har ingen betydelse
om du är tio eller 85 år, det finns inget
som hindrar att man dansar med varandra, säger Yvonne Nyman.
Många äldre gillar att dansa och i
vår kan den som inte är van få prova
på i ”Idrottsskolan för äldre”. Det är ett
initiativ från Riksidrottsförbundet som
arrangeras av Korpen.
– Som senior kan man få prova på

Yvonne Nyman är ordförande i
DK DanZvett. Foto: Åsa Thaberman

olika idrotter och då ingår det tre veckor
med dans hos oss, berättar Yvonne Nyman som nu är pensionär, men själv har
dansat sedan hon var barn.
Förden som inte vill gå på kurs men ändå
vill ta en svängom finns möjlighet att
delta i DanZvetts socialdans. Även icke
medlemmar är välkomna.
Åsa Thaberman
asa.thabermann@vtkp.se

”Det är väl det bästa med dans, alla
kan lära sig och det har ingen betydelse
om du är tio eller 85 år.”

Försvunnen ring upphittad
på stranden efter 15 år
I 15 år låg Roy Ekebergs förlovningsring begravd i sanden på en strand på
p Öland. En
semestrande familj hittade ringen och såg till att den kom tillbaka till rrätt ä
äg
gar
aree.
HULTSFRED Silverdalsbon Roy Ekeberg förlovade sig med sin Sofie maj
2003. Samma sommar åkte de på semester till Öland där de spenderade
tid på stranden med sol och bad.
Plötsligt upptäckte Roy till sin förskräckelse att han hade tappat ringen.
– Vi letade i både vattnet och på
stranden i säkert ett par timmar utan
resultat. Till slut fick vi ge upp. Det var
ledsamt men det var inget att göra.
Efter semestern anmälde Roy
ringen som försvunnen till polis och
försäkringsbolag. Han köpte sedan en
ny ring under hösten när paret gifte
sig. Åren gick och de tänkte inte så
mycket mer på det hela.
–Visst pratade vi om det ibland, att
det var synd att vi tappade ringen.

Åren gick och livet rullade på. I somras,
15 år efter att ringen försvann, kom
ett telefonsamtal från polisen i Kristianstad, som Roy sent ska glömma.
– Vi har någonting som vi tror tillhör dig, sade de.Vad i alla världen kan
det vara tänkte jag.
Det visade sig att en barnfamilj från
Kristianstad hade varit på Öland på
semester. Deras barn hade byggt sandslott i sanden och grävt fram ringen.
I ringen stod bara datumet för förlovningen men efter att familjen hade
lämnat in den till polisen och även
lagt ut ett inlägg på Facebook där
man beskrev ringen, kunde den till
slut kopplas ihop med Roy.
– Jag blev såklart jätteförvånad, helt
otroligt att den dök upp efter 15 år, det

borde ju vara omöjligt, säger Roy,
som numera bär båda ringarna.
– Det roliga är att den gamla
ringen är i bättre
tre skick än den
nya, trots attt den legat i san
san-den i 15 år.
Roy har inte personligen
träffat familjen som hit
hittade
ringen. Men han har skrivit
till dem och tackat.
–Jag vet också attt barnen
fick hittelön från polisen.

Foto: Privat
Evaa H
Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se
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Kalasakuten

– i vår får alla gå på kalas

”Vi ska ordna
en kalasmanifestation
i vår. Nu söker jag
ambassadörer i hela
Sverige som vill vara
med och ordna
offentliga kalas”

Din femåring fyller år och vill ha ett kalas. Du ordnar lekar,
bakar tårta, blåser ballonger och dukar, men ingen av de inbjudna
barnen kommer. Du har en mycket ledsen femåring. Tyvärr händer det alltför ofta.
VÄSTERVIK Att ordna ett barnkalas är ingen lek. Krav och förväntningar är höga nu
för tiden, helst ska man hyra ett lekland
eller fira på en hamburgerrestaurang. Om
man då är ett barn som inte har så många
kompisar och ordnar ett kalas hemma är
det lätt att bli bortglömd. Sarah Svensson
Mosbah i Västervik hörde talas om flera
ledsna barn där inga gäster kommit på kalaset och beslöt sig för att göra något. Hon
startade Facebookgruppen Kalasakuten.
– Jag bjöd in småbarnsmammor jag
kände, men gruppen växte väldigt snabbt,
nu är vi 7000 medlemmar.
Gruppen vänder sig till föräldrar vars barn
riskerar att bli utan gäster på kalaset eller
barn som aldrig blir bjudna. I gruppen kan
man bjuda in barn i samma stad att komma
på kalas, eller be andra barn att skicka ett
kort till födelsedagen.
– Alla som har barn förstår hur hemskt
det är, ingen av de inbjudna kommer, man
är helt maktlös. Det är ett råare klimat nu,

många vuxna är stressade och prioriterar
bort inbjudningar från barn som kanske
inte är så populära, funderar Sarah Svensson Mosbah.
Facebookgruppen har fått stor
uppmärksamhet
i
kvällstidningar och P3 Verkligheten har gjort
en podcast om Sarahs projekt. Nu väntar
en ny satsning.
– Vi ska ordna en kalasmanifestation i
vår.Nu söker jag ambassadörer i hela Sverige som vill vara med
och ordna offentliga
kalas, där alla är inbjudna, även de barn
som aldrig annars
blir bjudna.

på kalas. Nu letar Kalasakuten sponsorer
så att de som ordnar offentliga kalas inte
ska behöva stå för kostnaden själva. Sarah
tror inte att det blir svårt att hitta sponsorer eller ambassadörer.
– Det är en mycket liten insats som ger
mycket goodwill. Förhoppningsvis kan vi
väcka debatt och göra skillnad för någon.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

Hon är utsedd
till årets
distriktschef
VIMMERBY Sofie Zeilon från Södra
Vi är utsedd till Årets distriktschef i
Sverige. Hon har idag ansvar får åtta
Netto-butiker vår region. Hon började sin bana som medarbetare på
butiken i Vimmerby och har sedan
arbetat sig uppåt. Vimmerbybutiken
var också en av fem nominerade till
priset Årets butik i drift.

Nya ägare tar
över matbutiken

Tanken är att lyfta
frågan om exkludering och utanförskap. Många barn
med funktionsvariationer får aldrig gå

VÄSTERVIK Matbutiken i Järnforsen kan leva vidare. Till mångas stora
glädje är det nu klart att nya ägare tar
över verksamheten i februari. Det är
Marie Garpenklint som kommer att
driva verksamheten tillsammans med
sin dotter Erika Mange och med stöd
av maken Hans-Peter.

Sarah Svensson Mosbah, grundare av Kalasakuten, här
med barnen Josef och Noah.Foto: Åsa Thaberman

Planen är också att de ska utveckla
verksamheten genom att starta
bageri och café i butiken.

IVT värmer Sverige.

Öppet: mån-fre 08-18

•

lör 9.30-16

Blommor för alla tillfällen!
Fräsc
Fräscha buketter och arrangemang.
Handelsträdgård med växthus,
Ha
buskar och perenner.

Just nu!

Vårens fröer är här!

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

Vi tillverkade vår första värmepump redan 1973. Sedan dess har
vi installerat över 400 000 i hela landet. Den erfarenheten delar vi
gärna med oss av. Vi hjälper dig att välja rätt värmepump för ditt
hus och installera den enligt konstens alla regler. Därför vågar vi
också ge dig marknadens mest omfattande garanti, med 10 år
på kompressorn. Välkommen!
Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.

www.ivt.se

Västervik, 0490-697 00 | Åtvidaberg, 0120-295 90
Kisa, 0494-102 96 | Rimforsa, 0494-69 91 00
Linköping, 013-68400 | www.ternstedtinvent.se
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Studerade kvinnors
situation i Indien
Hur är det att leva som fattig kvinna i Indien? Det ville Olivia Jakobsson ta reda på
och valde att besöka landet för att göra sitt examensarbete.
VIMMERBY Olivia är född och uppvuxen i Vimmerby. Hon läser en kandidatexamen i Fred & Utveckling på
Linnéuniversitetet i Växjö. Där kan man
söka stipendium för att åka iväg till ett
utvecklingsland och göra sitt examensarbete. Och redan för ett år sedan började hon och en studiekamrat att
planera för en resa.
– Vi visste redan
från start att vi ville
att arbetet skulle
handla om kvinnor och deras
situation.
Resan gick
slutligen till
Indien
och
staden Mysore där Olivia Jakobsson
tillbringade två
månader. Hon och
studiekamraten följde
då en organisation som
arbetar för kvinnor, ODP, Organisation för Development of People.
De arbetar med fattiga indiska kvinnor
som behöver stärkas och utbildas för att
kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Vilka positiva förändringar kan
man se för kvinnornas del, tack vare
ODP:s arbete?
– Den största förändringen som sker för
kvinnor i Indien är ekonomiska möjligheter, av det vi såg. Det var också det
som organisationen ODP jobbade som
mest med. Det vill säga att hjälpa
kvinnor ut på arbetsmarknaden genom att de fick
ta micro-lån med
väldigt låg ränta
för att starta
småföretag.
Detta har lett
till att många
kvinnors dagliga inkomst
har mer än fördubblats. Det
hjälper
också
kvinnorna
att
komma utanför ”the
four walls” som dom
uttrycker det. Alltså, de
får både egna pengar och börjar
jobba istället för att vara hemmafruar.

Är det något speciellt som
du var med om som du blev
extra berörd av?
– Jag hörde en berättelse om en kvinna
som blivit mördad av sin man. Sådana
mord avfärdas ofta som självmord för
att mannen inte ska straffas. Kvinnan
som hittades död hade skrivit på benet ”My husband is responsible för my
death.” Hon visste alltså att hon skulle
blir mördad och att det skulle tolkas
som ett självmord.
Samtidigt menar Olivia att det
trots allt finns en positiv utveckling
i landet som kan man glädjas över.
– Det händer saker för att göra kvinnornas situation bättre. Men det går
långsamt. Det bästa jag tar med mig är
roliga minnen, lärdomar och tacksamhet över vilka förutsättningar jag fötts
med i ett land som Sverige!

Fördenvanliga fattiga kvinnan på landsbygden i Indien är det vanligt att de inte

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Anhörigträffar ordnas på Borghaga
VIMMERBY Har du en nära anhörig som är sjuk? Då kan det kanske
vara skönt att träffa andra i samma
situation. Under våren ordnas anhörigcaféer på Borghaga i Vimmerby onsdagar ojämna veckor. Alla
träffar har olika teman och tanken
är att man träffas och fikar och kan
utbyta erfarenheter med andra.
Nästa träff är den 30 januari och
då är temat: Anhörig du är viktig!
Ingen anmälan behövs till träffarna.

ens får gå utanför dörren för sina makar, de kan knappt skriva. De frågar sina
män om tillstånd för allt. Barnäktenskap är väldigt förekommande, liksom
våldtäkter och misshandel.

Feriejobb en
lyckad satsning

En bild från Indien när Olivia
Jakobsson (till höger) träffar en grupp
kvinnor som får stöd av ODP.
– Kvinnorna fick låna pengar av
organisationen, vilket bidrog till att
männen lät dem gå dit. Foto: Privat

Fakta Studien
Utgångspunkten i studien är Amartya
Sen, en indisk ekonom med stort
inflytande. Han har kommit fram
till att man måste mäta välstånd i
andra saker än bara pengar. I studien
har man utvärderat hans teori och
undersökt om den är applicerbar. De
har hittat flera punkter där de anser
att hans teori har brister.
– Han tar inte tillräckligt mycket med i
beräkningen hur det är att vara kvinna
i ett utvecklingsland, hur begränsade
de är. Utan har gör generella slutsatser
som om det var samma för alla, vilket
han har fått mycket feministisk kritik
för, säger Olivia.
– Det viktigaste vi kom fram till är
att mycket av kritiken som riktades
mot Sen stämmer. Han missar vissa
delar, exempelvis att kvinnor inte
bara påverkas för att de är kvinnor,
utan också av sin hudfärg. Det finns
en norm i landet att ju ljusare hy du
har, desto bättre, och du löper mindre
risk för våld och diskriminering. Men
också det faktum att många av
kvinnorna stöttar de här systemen,
och försvarar de kulturella seder som
förespråkar manligt bestämmande.

HULTSFRED Feriejobb för ungdomar
har visat sig bli en riktig succé. Hultsfreds kommun har därför bestämt
sig för att satsa hårt på konceptet
även i år. Sedan tre år tillbaka har
man utökat satsningen på feriejobb
för 16-åriga ungdomar. Detta genom
att erbjuda sommarjobb även inom
privata företag. Något som möjliggörs med hjälp av ekonomiskt bidrag
från sparbankerna i Virserum och i
Lönneberga-Tuna- Vena. I år erbjuds
totalt 150 ferieplatser i Hultsfreds
kommun.
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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.

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

ŠKODA SUPERB COMBI TDI 190 DSG 4x4 Adventure Edition fr. 326 900 kr
> Parkeringsvärmare fjärrstyrd/app > Läderklädsel och elinställbart förarsäte
> Canton Sound System med 12 högtalare och subwoofer > Assistans- och säkerhetspaket
> Dragpaket inkl. backkamera > Elbaklucka med optisk öppning > Mörktonade rutor

PRIVATLEASING
FR. 3 922 KR / MÅN

SUPERB
SPORTLINE

SUPERB
L&K

Inkl. serviceavtal

+ 16 000 kr

+ 2 1 100 kr

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 172 g/km (NEDC 136 g/km).** Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på
VWFS basränta jan 2019. Uppläggnings- och 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.

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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”Varghundens
bästa egenskaper är att
den är väldigt
lojal, trogen
och lättlärd.”

Brasseri på
Fängelset
VÄSTERVIK Kocken Raymond
Hanna, som redan driver Restaurang
Smak i Västervik öppnar nu brasseri i
Hotell Fängelset. Brasseriet kommer
att servera frukost, lunch och middag
och fokuserar på lokalproducerad och
ekologisk mat.

Laurentsio –
att lyckas mot
alla odds
VÄSTERVIK Inspirationsföreläsningen ”Laurentsio – att lyckas mot alla
odds” från TV-serien ”Mot alla odds”
som sändes i SVT 2012. Laurentsio Pettersson föddes med missbildade händer, fötter och ben och lämnades på
barnhem i Rumänien av sina föräldrar.
Under föreläsningen visas det bl.a.
stillbilder från Laurentsios tid på barnhemmet för 400 barn i Rumänien och
om vägen från fångenskap i Rumänien till friheten i Sverige.

Läs och gör
någon glad
VÄSTERVIK Studieförbundet Vuxenskolan bjuder under våren in till
projektet ”Läslust hela livet”. En högläsare kommer till olika boenden i
Kalmar län och läser bra och lättläst
litteratur för de äldre. Särskilt fokus
läggs på att sätta guldkant på livet för
dem som lider av demens.

Jonas Heimonen tillsammans med de Irländska Varghundarna Vita (6 år) och Akilles (2 år).
Foto: Bertil Andersson

Irländsk Varghund kräver en hel del pälsvård
för att hålla sig fin. Foto: Bertil Andersson

”Hundarna är vårt liv och de
kommer alltid först”
Hos Britta och Jonas Heimonen i Brofall vaktar den något ovanliga
rasen Irländsk Varghund, en av världens största hundraser.
VIMMERBY Till Brofall kom den första
varghunden i början av 2013 och då till
en början som sällskap till två Gran Danois som man redan hade.
–Vi resonerade som så att har man två
hundar så kan man även ha tre.
Britta och Jonas har haft hundar alla år
som de bott tillsammans.
– Jag har faktiskt levt med hundar i
hela mitt liv, säger Jonas. Vi hade alltid
hundar i mitt föräldrahem och det första
fotografi som finns taget på mig som liten, är faktiskt tillsammans med en hund.
Grand Danois-hundarna är sedan några år
borta, men i gengäld så skaffades valpen
Akilles att göra den tidigare varghundstiken Vita sällskap. Akilles har nu hunnit
bli två år men fortfarande väldigt lekfull.
– Vi deltar flitigt på utställningar
och det har även blivit en del
framgångarna. Vi prövade
att få tiken Vita bedömd
vid ett tillfälle och det
gick så lyckosamt att
vi fick blodad tand.
Numera blir det 10-15
utställningar per år.
Fast vi deltar mest under sommarhalvåret när
man håller till utomhus.

Hundarna har verkligen blivit paret
Heimonens liv och en husbil fick skaffas
för att ta sig till alla utställningarna då
hundarnas storlek gör att de inte ryms
i en vanlig.
– Husbilen används enbart för dessa
resor och aldrig till något övrigt privat då
vi alltid har med oss hundarna, annars så
stannar vi hemma.
– Vi deltar på hundklubben Lek och
Lär i Hultsfred, som håller till vid före
detta pistolskyttebanan vid Herrstorpet.
Där lär man ut alltifrån valpkurser och
vardagslydnad, aktiveringskurser samt
vilt- och personspårning.
Det går åt en hel del med pälsvård för att
hålla varghundarna fina och de kräver
mycket motion vilket tar mycket tid i
anspråk. Men det kan även ses som ett
plus på hälsokontot då husse
och matte samtidigt ges
nyttig träning. Sedan går
det naturligtvis åt otro-

Belöningsgodis tas tacksamt emot när man varit
duktig.Foto: Bertil Andersson

Nu är det hög tid att beställa
hjälp med trädgårdsarbetet!

ligt mycket mat till dessa giganter. Jonas
skrattar:
– Vi lever i fattigdom och misär, och
syftar på det dryga matkontot. Till nackdelarna med varghunden hör dess relativt
korta livslängd på endast 8-10 år, ett problem som de delar med flera större raser.
Bertil Andersson

Fakta Irländsk Varghund
Irländsk Varghund är en ras som existerat sedan 1000-tals år tillbaka. Rasen
avvändes ofta i det keltiska bondesamhället som skydd mot varg. Den kunde
med sin storlek och kraft både jaga
och döda varg och hjort, vilket var en
viktig egenskap för människornas egen
överlevnad.
Den första kända hunden av rasen kom
till Sverige 1931, men det skulle dröja
till 1970-talet innan aveln tog fart. 1976
bildades Svenska Irländsk Varghund
Klubben.
Hanen blir 85-90 centimeter i mankhöjd och väger 60-70 kg, tiken blir
något mindre.

Ring oss på
0490-30600

Vi har personal med rätt
kunskap och behörighet.
Vi tar 195 kr/h efter
avdragen RUT inkl moms.

BEMANNING ROT & RUT
Folkparksvägen 50, Västervik

Magasinets

Annonspussel
1:a pris
2:a pris
3-10:e pris

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.)

1000:- presentkort
500:- presentkort
100:- presentkort
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Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet dec 2018
1:a pris 1000:- Monika Liew, Västervik
2:a pris 500:- Otto Johansson, Vimmerby
3:e–10:e pris 100:Inger Johansson, Vimmerby
Hans Andersson, Linköping
Katarina Eriksson, Västervik
Anna Blomqvist, Målilla

Kenneth Axelsson, Gunnebo
Anita Sundman, Edsbruk
Cecilia Johansson, Västervik
Lena Persson, Hultsfred

²
1. .......................................................................................................... 5.

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

2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................
3. ......................................................................................................... 7. .........................................................................................................
4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................
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 och adress.
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 13 februari 2019.

399:-

949:-

ARBETSLAMPA LED 45 W 100 st LED som ger ett behagligt
arbetsljus. 2 ljuslägen. Ställbart fäste för golvplacering
eller för stativ. På baksidan av lampan finns 2 st uttag
230 V med självstängande lock. Livslängd 25 000
brinntimmar. 3 m kabel H07RN-F 3G1,5 med jordad
stickpropp. 230 V, 50 Hz. IP54. Rek pris 1.050:-



999:-

ARBETSLAMPA robust arbetsbelysning i LED med

SNOWXPERT™ SNÖRAKA ny patenterad slitskena som

golvstativ. Livslängd 50 000 brinntimmar. Stabilt
stålstativ med ergonomiskt bärhandtag för bättre
mobilitet. Lampan går att vinkla. Ord pris 1.150:-

förbättrar bladets styrka och hållbarhet. Upp till tre
gånger längre slitstyrka än tidigare. Rek pris 439:-

BORRSKRUVDRAGARE DDF483RAJ är en kompakt

och kolborstfri borrskruvdragare på 18V.
Borrskruvdragaren har ett vridmoment på 40Nm
och varvtal på 1700 varv i minuten på andra växeln.
Ord pris 3.400:-
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699:-

1 styck chuck, 13 mm
1 styck MAKPAC 2
1 styck MAKPAC-inlägg för väska nr. 2
2 stycken 18V, 2,0Ah-batterier
1 styck DC18RC laddare

2.295:-

SNOWXPERT™ SNÖSLÄDE

Snösläde med låg vikt för snöröjning på större ytor. Stadigt skaft i
stål skaft. Förbättrad och patenterad slitskena. Optimal vinkling på
handtaget ger bättre ergonomi och manövrering. Rek pris 729:-

Delbetala smart med vårt MM-kort och få upp ti 4 månaders ränte-

SJÄLVKLART HITTAR DU ALLT...

ALLTID VAR
6:E RULLE PÅ
KÖPET!

e

ru
/
199:-

A
LAGERVAR

NYHET!

FR.

499:-/rulle

TAPET ORIENTAL DREAMS är en exklusiv tapetkollektion inspirerad av Fjärrans Österns raffinerande
skönhet. Våra tapetdesigners har kombinerat orientalisk design med de inredningstrender vi ser i norra
Europa, och resultatet är en unik och utsökt samling tapeter med exotisk twist.

MOOD TAPETER FRÅN BILLE-KOLLEKTIONEN har ett diskret men ändå effektfullt
mönster som för tankarna till grov linnestruktur. Finns i flera färger.

15%
FR.

ALLTID VAR
6:E RULLE PÅ
KÖPET!

T
T
A
RAB

FR.

859:-

VÄRMEELEMENT TERMO OIL 400-1000 W elektronisk

termostat 230 V, med LCD display och 24 h timer.
Digital rumtemperaturs område 5-45 grader inkl
temperatur avkännare. Indviduellt inställningsbart t ex
dag-komfortläge: 22 grader och natt-ECO läge: 18
grader.

379:-/kvm

TARKETT CLICKVINYL STARFLOOR är ett slitstarkt vinylgolv i plank- och plattformat med exklusiva designs.
Golvet känns mjukt, är behagligt att gå på och enkelt att hålla rent. Tack vare golvets klicklåssystem går
det enkelt att lägga utan lim. Det kan läggas direkt ovanpå ditt nuvarande golv, så länge det har en plan,
slät och hård yta. Finns i många olika mönster.

Vimmerby | Västervik

BECKERS MOOD INOMHUSFÄRG ny exklusiv produktserie med fem olika produkter för inomhusmålning för dig som varken
gör avkall på prestanda, funktion eller design med ett enastående resultat.

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. Priserna gäller t.o.m 3 februari

www.materialmannen.se

99:MOOD KROKHÄNGARE utrustad med 7 st krokar. Svart.
Höjd: 4 cm Bredd: 60 cm Djup: 3 cm.
Ord pris 199:-

795:-

ALL INCLUSIVE!
DIPLOMAT KONTINENTALSÄNG

180x200 (M/M) inkl. ekben, bäddmadrass
Softline I, gavel Ceres Decor.. Färg antracit.

19.990:Ord pris 32.360:-

MOOD HATTHYLLA förvara dina ytterkläder snyggt med
hjälp av Mood hatthylla! Ett hyllplan för hattar och
mössor, fem krokar för sjalar och en stång för galgar
och jackor. Höjd: 40 cm Bredd: 80 cm Djup: 30 cm.
Ord pris 1.295:-. Galgar ingår ej.

995:MOOD SKOHYLLA förvara dina skor snyggt med hjälp av
Mood skohylla! Två hyllplan för skor och ett utrymme
undertill där du kan placera ett droppskydd för att
skydda golvet. Höjd: 30 cm Bredd: 80 cm Djup: 40 cm.
Ord pris 1.495:- Droppskydd ingår ej.

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

UNDER ETT OCH SAMMA TAK!

7.990:Paketpris
NAJS

3-sits i tyg Picasso ljusgrå. En modern soffa med retroinslag! Lägg märke till de fina detaljerna såsom rundade
hörn och rygg, vacker sömnad och höga ben i vitpigmenterad ek. Höjd: 84 cm Djup: 94 cm Längd: 207 cm.
Ord pris 10.780:-

7.995:-

STING + PIM matgrupp med Bord + 4 stolar. Bordet är itåligt laminat med svart kant. Stilrent, enkelt och kan förlängas

upp till en meter med iläggsskivor. Pim är en snygg stol i modern design. Tack vare sin stoppade sits och rygg är Pim
en väldigt bekväm stol. Klädd i konstläder och med underrede i svartlack eller krom. Ord pris 9.775:-

NYHET

8.990:-

9.990:-

STRESSLESS® DUBLIN FÅTÖLJ en slank och elegant

fåtölj med perfekt komfort. Med Stressless Dublin får
du det bästa av norsk design samt sittkomfort som
inget annat än Stressless kan ge. Ord pris 19.990:-

8.990:-

LYCKÅ FÅTÖLJ en härlig fåtölj i fårskinn med flera
funktioner såsom automatisk justering av svankstöd,
steglös lutning av rygg och justerbart nackstöd samt
fot med återsnurr. Ord pris 14.480:-

PRIME En modern soffa med höga smala armstöd och snygga ben i svart stål. Tyget Diamod är väl bara för underbart
lika skönt att se på som att ta på. Pris inkl. 2st decokuddar i samma tyg som soffan. Välj på fler färger och tyger i
butik! Ord pris 10.990:-
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shopping
På KGM i Hultsfred finns den här träningsmattan
som har en halkfri undersida. Lätt att rengöra
och med instruktionsbilder på framsidan.

Kan Jang kan hjälpa till
att hålla förkylningen
borta. Inköpsställe Life
i Vimmerby.

Nyttiga matlådor från Foodbox i
flera olika smaker finns att köpa
hos Träningshuset i Vimmerby.

Att fylla på med D-vitamin under den mörka årstiden är en god idé. Inköpsställe Life i Vimmerby.

Se till att du syns i vintermörkret. En runtomreflekterande personreflex för arm och
ben. Även lämplig till hästar/hundar och
katter. Finns på Apoteket i Hultsfred.

Mindre
stress

Smarta prylar
för träning
och hälsa

Träningshandskar
för henne finns på
Tjust Rehab i Västervik.

Stabilitet
och
flexibilitet

Jogga säker även när det är halt.
Joggingskor med broddar, Icebug,
finns hos Intersport
i Västervik.

Jogga
på

vintern

Ta hand om dina läppar i kylan.
Klassiska Carmex finns på Kronans
Apotek i Västervik.

Slalompjäxor för honom och
henne, Salomon ProX 80/90
hos Intersport i Västervik.

Lär dig yoga hemma, du blir mindre
stressad och mår bättre. Boken Yin
Yoga av Johanna Wickström finns på
Hultgrens Bokhandel i Västervik

Träna upp din stabilitet och flexibilitet med en
roller. Finns att köpa hos KGM i Hultsfred.
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Livstilscoach om hur man
förändrar dåliga vanor
Hur förändrar man dåliga
vanor? Det finns ingen
quick-fix, utan man måste
tänka långsiktigt, menar
Inger Sand, livsstilscoach.
VIMMERBY Byxorna spänner åt i midjan,
man känner sig trött och glåmig. En förändring behöver ske både när det gäller
träning och kost. Men hur börjar man?
Inger Sand jobbar som coach på sitt
eget företag Hälsokicken. I sitt arbete
möter hon dagligen människor som
behöver en liten knuff i rätt riktning.
Ofta handlar det om kost och träning,
men det kan också vara frågor som rör
arbete och relationer.
Att tänka på vad man äter och se till
att man rör på sig är förstås jättevitkigt. Men hela livssituationen behöver
se över. Stress och dålig sömn påverkar
också vår hälsa, liksom problem i relationer eller på jobbet.
När det kommer till att genomföra långsiktiga förändringar i livet handlar det
om två viktiga saker.
– För det första ska det vara något
som är hållbart resten av mitt liv. Och
för det andra, man kan inte göra allt
på en gång, jag tror man måste ta en
bit i taget. Om det gäller kosten och
motion till exempel kanske man kan
börja med att få till en riktigt bra frukost och ta ett par promenader varje
vecka. En tusenmilafärd börjar med
ett steg.
– En bra sammansatt måltid innehåller en knytnäve med protein, en
knytnäve med kolhydrater, det kan
vara en tallrik gröt och ett kokt ägg.
Och gärna en hel handflata med frukt
och grönt på det.
Att planera sina måltider och äta

Inger Sand kan ge goda råd kring kost och hälsa. Foto: Eva Harrysson
regelbundet är också viktigt. Hoppar
man över en måltid så sjunker blodsockret. När man sedan väl äter är man
förmodligen vrålhungrig och äter för
mycket, vilket i sin tur ger ett insulinpåslag. En överproduktion av insulin
är dåligt för vikten eftersom insulin är
fettinlagrande.
– När det gäller kost överlag så visar
forskningen att det kan vara bra att
dra ner på kolhydrater i form av potatis, ris och pasta, säger Inger. Istället
kan man med fördel få in lite mer grova

grönsaker. Blomkål, zucchini, rödbetor,
morötter, grönkål, svartkål, det finns så
mycket gott. Och att varje måltid ska
innehålla tre färger för att få med alla
antioxidanter.
– En annan sak som jag brukar
säga till mina kunder: Läs på förpackningarna på maten. Det finns dolt
socker i massor av produkter som ser
nyttiga ut.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Fakta Beteende
Enligt forskningen tar det minst ett
år att ändra ett invant beteende och
skapa nya vanor.
Den första tanken du har är alltid
automatiserad. Men den andra
tanken bestämmer du över.
Det tar 17 sekunder för ett sug att gå
över. Ta ett glas vatten eller distrahera dig tills det går över.

Nyheter på träningscenter
På ACTIC i Västervik kommer det
att finnas nyheter för träningssugna i vår, men många gamla
favoriter som spinning och ATC
finns kvar i utbudet.

Många av de mest populära passen bokas
upp snabbt, säger Ulrika Garpenberg.
Foto: Åsa Thaberman

VÄSTERVIK – En del är hemligt, men
vi har mycket på gång i år, berättar
Ulrika Garpenberg, som driver ACTIC
i Västervik.
Den största nyheten för träningssugna är kanske 3D-träning. Det är en
slags funktionell träning som bygger på
naturliga rörelser,som att sträcka sig
för att sätta upp tallrikarna på högsta

hyllan eller att plocka upp något från
golvet med ett barn på höften.
– Man använder en matta med numrerade punkter och man kan både träna
upp puls och styrka berättar Ullis, som
skickar iväg några av sina ”PT” på utbildning under våren.
Nyttföri år är även ”Cardiobox”, ett tufft
och intensivt boxpass med gummiband. Dans som träning i olika former
kommer också att erbjudas, liksom
vanlig styrketräning och tillgång till
simhall.
– Vi har många seniorer som tränar
hos oss, de är mycket flitiga och där

kommer vi också att erbjuda flera olika
pass även i fortsättningen, berättar Ullis Garpenborg.
Bäst av alla pass på ACTIC går ”ATC”Actic Training Circle, intervallträning
på åtta olika stationer, här är det ofta
35 personer i kö. Spinning, tuffa pass på
motionscykel, är också alltid överfullt.
– Det är inne att köra cykel och att
simma, berättar Ullis Garpenborg, outdoor-aktiviteter, fast inne på vintern.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se
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Snygga träningskläder en m

Ingela klädd kämpar på i svart träningslinne och svarta träningstights från Nebbia. Inköpsställe Muskelbygget. Foto: Eva Harrysson

VIMMERBY / VÄSTERVIK

Dags att komma igång med träningen? Med lite nya fräscha träningskläder blir det kanske lättare att hitta motivationen. Magasinet gjorde ett besök hos Body Gym &
Relax i Vimmerby för att få inspiration.

B

ody Gym & Relax i Vimmerby
drivs idag av Ingela Koponen
och Cecilia Stålhandske. Ledordet för verksamheten är Träningsglädje och målsättningen
är att verksamheten ska vara öppen för alla,
oavsett vilken träningstyp man är.
–Träningen ska vara rolig, det är huvudsyftet, säger Cecilia Stålhandske.
Ett 15-tal aktiva instruktörer, med Ingela
och Cecilia inräknade, ser till att hålla ett

Foto: Åsa Thaberman
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fullspäckat schema rullande måndag till
söndag året runt.
– Vi har väl blivit mycket av ett ”passgym” idag skulle jag säga, men vi har även
många som kommer hit och lyfter på egen
hand.
Det finns något för alla smaker, allt ifrån
lågintensiv träning till högintensiva pass.
Till våren kommer man satsa lite extra på
lyftargrupper med skivstångsträning.

– Vi kommer också
starta en ”manmakergrupp”, då vi ser att intresset för gruppträning
ökar även bland män, men
de kommer inte riktigt till
passen då det är mycket kvinnor som gillar gruppträning.

”Nyckeln är att
inte gå för hårt ut
utan att hitta en rutin
som man kan hålla
varje vecka. Våga
tänka långsiktigt.”

Just nu efter nyår är det som alltid
många som vill komma igång. Cecilias
bästa tips till den som går i träningstankar,
är att be om hjälp och råd.
–Köper man ett gymkort, passa på att
boka en gymintroduktion, som ingår när
man löser ett medlemskap hos oss.Vet man
med sig att man är en sådan person som
börjar träna men sedan har en tendens att
sluta så är det smart att inte gå ut för hårt ut.

Kan
man
hitta
en nivå att
träna två gånger
i veckan och håller det över tid så blir det
väldigt många pass.

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

TIPS SÅ BEHÅLLER DU MOTIVATIONEN Anna Bodjo
– Jag måste träna för att orka med resten av
livet, det är en överlevnadsstrategi.
Anna Bodjo tror mycket på lust och lekfullhet i träningen, att det är roligt helt enkelt.
– Jag har inga som helst mål, jag väger mig
aldrig, tar aldrig tid eller mäter något, för mig är det

helt lustbaserad träning. Tur att jag har hittat det
som är kul, men jag tror att det finns nåt sånt för
alla.
Det finns så många fördelar för både psykisk och
fysisk hälsa med träning, så det är värt att leta tills
man hittar något, menar Anna Bodjo. Det behöver
inte bli dyrt heller.

– Vill man inte träna,
men ändå röra på sig kan
man väl ta en promenad med en
ljudbok!
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morot för att komma igång
1 Adam Kopponen
i linne med hoodie och
bekväma grå byxor från
Gorilla. Alla plagg från
Muskelbygget.

2 Ingela Kopponen
har på sig svarta tights i
funktionsmaterial som
andas. Grått linne i följsam
passform. Adam har
shorts i rörligt stretchmaterial och en långärmad
träningströja som andas.
Kläderna kommer från
märket ICIW och finns att
köpa på Body & Gym.
3 Ingela i svart träningsbyxa och svart och rosa top
i funktionsmaterial. Adam
i tröja med dragkedja och
bekväma byxor. Kläder
och skor från Gorilla Wear,
inköpsställe Muskelbygget.

1

Träningskläder
ute och inne
Nya
ya bättre vanor kr
kräver
nya bättre kläde
n
der!
Här kommer någr
Hä
ågra
tips från Intersport
ti
i Västervik!
Foto: Ola Pettersson

2

Vilma inne:
Pro touch linne, Nike sport-bh,
Pro touch tights, Nike skor
David inne:
Craft mössa, Pro touch jacka,
Pro touch tights, Adidas skor
Vilma ute:
Wow mössa, Pro touch jacka,
Pro touch byxa, Nike skor
David ute:
Craft mössa,Pro touch jacka,
Pro touch tights, Adidas skor

TIPS SÅ BEHÅLLER DU MOTIVATIONEN Adam Mosbah
Adam Mosbah är professionell bodybuilder.
Han harlagt nermyckettid och energi föratt
få en perfekt kropp.
Just nu är han mest småbarnspappa och driver
eget företag, så tiden att fokusera på träning finns

inte, men förhoppningsvis kan han göra en ny
satsning.
– För att behålla motivationen är det viktigt att variera
sig, träna på morgonen ibland
och på kvällen ibland. Du behöver
sova gott och äta en varierad kost.

Lyssna på kroppen! Vill kroppen ha socker,
ge den det!
– Viktigast av allt är att undvika alkohol och nikotin, det
förstör din motivation.

Foto: Åsa Thaberman

3
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Nu har Gamleby en
personlig tränare
Sedan i höstas finns det möjlighet att få personlig vägledning inom träning och kost
i Gamleby. Det är 23-åriga Stockholmstjejen Nitza Vilén som brinner för träning och
nu vill hjälpa Gamlebyborna att träna på bästa sätt.
GAMLEBY Nitza är tjejen som inte sitter och väntar på att något ska hända.
När hennes pojkvän kom in på Gamleby TV-utbildning flyttade hon med
och försöker nu bygga upp något eget.
Nitza är utbildad personlig tränare, PT,
så träning och fitness låg nära till hands.
– Det första jag kollade när vi kom
hit var om det fanns nåt gym och nu
har jag lärt känna Hassan på GTC, Gam-

Fakta Nitza Vilén
Ålder: 23 år
Bor: Gamleby
Familj: sambo
Kuriosa: Namnet Nitza kommer från
Cypern, där hennes pappa är född.

leby Tränings Center och erbjuder mina
tjänster tillsammans med dem.
Nitzas främsta mål när hon jobbar med
nya klienter är att hjälpa dem att hitta
en bra balans. Hon vill inte att människor ska känna måste, press eller ångest
inför träningen.
– Det ska vara kul, jag vill hjälpa folk
att hitta passionen i träningen.
Den som bokar en tid med Nitza får först
en genomgång av sin totala hälsa och
vilka mål han eller hon har, sedan kan
Nitza skräddarsy ett program att träna efter. För några räcker det med att
komma en gång och sedan träna själv,
medan andra vill träffa sin PT en gång
i veckan.
– Jag erbjuder även träning i rörlighet
och kan också göra ett kostschema för
den som önskar.

Många som går på gym använder maskinerna fel, då kan det rentav vara skadligt
att träna.
– Jag rekommenderar alla att ta en timme med en personlig tränare, det är ett
sätt att få ut så mycket mer av sin träning.
Att flytta från storstan till lilla Gamleby har ännu bara varit positivt, det har
varit skönt med lugnet och att det inte
är så mycket folk överallt. Nitza har sitt
eget företag som personlig tränare och
passar även på att studera till redovisningsekonom på distans. Nu hoppas
hon kunna starta gruppträning.
– Många tycker att gruppass är kul,
det brukar bli en fin dynamik i grupperna. Jag hoppas kunna vara med och
lyfta Gamleby.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

Nitza Vilén är internationellt licensierad
tränare, nu har hon stratat verksamhet i
Gamleby. Foto: privat

Tryckluft triggar kroppens läkning
Plötsligt kommer den smygande, tennisarmbågen eller hälsporren, en obehaglig
smärta som är svår att bli av med. Det går faktiskt att skippa värktabletter och bandage för nu finns det nya effektiva behandlingar.
VÄSTERVIK Att dras med en nästan kronisk smärta i fot eller armbåge är vanligt. Helst skulle man behöva vila armen
eller foten för en bra läkning, men det är
svårt att vara helt orörlig. Men det finns
faktiskt hjälp att få och den är dessutom
helt medicinfri.
– Stötvågsbehandling ska man sätta
in på en kronisk inflammation efter tre
veckor, då har kroppens egen läkprocess
avtagit, berättar Jennie Dacke som är fysioterapeut på Tjust Rehab.
Jennie Dacke visar stötvågsapparaten som
används vid behandling av hälsporre.

Foto: Eva Harrysson
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Under behandlingen använder fysioterapeuten en maskin som blåser små hårda
luftpuffar på det onda stället, det känns

ungefär som en hammare och är inte
helt smärtfritt. En behandling håller
bara på i några minuter, så det går att
stå ut.
– Tryckluften akutiserar, triggar igång
kroppen kroppens läkningsprocess. Direkt efter behandlingen kan det smärta
lite mer, men det går över efter någon dag.
Behandlingarna sker med en veckas mellanrum för att ge kroppen chansen att
självläka. En serie brukar bestå av fyra
till sex behandlingar.
– Den här typen av behandling är absolut bäst för hälsena, tennisarmbåge,
höftproblem och hälsporre, vi har riktigt

goda resultat, berättar Jennie Dacke.
Tennisarmbåge och hälsporre beror
ofta på överbelastning, det går över,
men tar lång tid.
– Det blir lätt en ond cirkel, man tappar muskler och blir inaktiv, behandlingen snabbar upp läkningen och man
kan återgå till ett normalt liv.
På Tjust Rehab går det också att få
behandling med laser, akupunktur och
NMES, en slags elektrisk muskelstimulering för att behandla långvarig smärta.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

TIPS SÅ BEHÅLLER DU MOTIVATIONEN Inger Sand
Att börja träna är inte speciellt svårt.
Utmaningen är att fortsätta hålla
igång även efter de första veckorna.
Hemligheten är att ha en tydlig målbild, menar hälsocoachen Inger Sand.
– Jag brukar ha förälskelsen som en metafor
när jag pratar om livsstilsförändringar. De allra
flesta kan relatera till att vara kär. Om jag bor

i Vimmerby och ska åka till min kärlek i Stockholm, vad gör jag då om jag blir fast i bilkö vid
en trafikolycka i Kisa? Vänder jag hem igen
eller tar jag mig förbi på något sätt? De allra
flesta tar sig förbi eftersom de har det glödande målet i sikte.
Felet som många gör är att man ser inte
det långsiktiga resultatet, det efterlängtade
slutmålet. Utan man ser bara det kortsiktiga,

och det är då man faller.
Att sätta upp ett konkret och tydligt mål, är
alltså jätteviktigt.
– Om jag till exempel har bestämt att jag
nu i januari har som mål att väga 65 kilo vid
midsommar så måste jag ha en glödande
målbild, nästan som en vacker tavla. När jag
sedan blir frestad kan jag fråga mig om det
gynnar min målbild eller inte.

J A N U AJ R
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MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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”Att underhålla
andra och själv må
bra är samma sak”
Om man har roligt mår man också bättre. Att humor
har en läkande kraft vet Karin Adelsköld som själv
har drabbats av utbrändhet.

HULTSFRED Programledare, komiker,
föreläsare och författare. Karin Adelsköld, med rötterna i Hultsfredstrakten,
kan stapla titlarna på rad. Men framgången har också haft sitt pris då hon
har drabbats av utmattning två gånger.
En stor hjälp på vägen för henne att
repa sig har varit att använda sig av
det förlösande skrattet. Efter den första
kraschen halkade hon helt oplanerat in
på en kurs i stand-up.
– Vi fick i uppdrag att säga roliga saker om oss själva. Jag, som var utbränd
och hade det trassligt med allt, tyckte
inte det fanns något kul alls att säga
om mig. Då sade min lärare att ”där det
finns mest allvar, där finns det humor,
så börja gräv i skiten.”
Då började Karin outa det som för
många är lite förbjudet, till exempel
känslan av att vara en dålig mamma.
– Men jag har inte världens bästa
barn heller. Hade jag haft bättre mate-

Karin Adelsköld
Familj: Särbo, två barn, 14 och 16 år
Bor: Aspudden i Stockholm
Aktuell med: Boken ”Nu är det kul
igen - Från utmattning till arbetsglädje.” Föreläser också om teknik
och sociala medier.

rial att jobba med hade jag presterat
bättre. Det är ju såklart ett skämt, men
det är något läkande i det när man
känner sig misslyckad som förälder,
säger Karin.
För två år sedan brakade hon in i väggen för andra gången. Den här gången
trots att hon hade dragit ner på tempot rejält jobbmässigt och flyttat upp
till Norrlands inland. Det var framför

handlar om att lära sig att begränsa
sig och göra prioriteringar.
– Jag måste hela tiden experimentera med hur mycket jag orkar resa, hur
mycket jag orkar arbeta. Det är svårt
att hitta en nivå som är lagom efter
att man varit sjuk.
NärMagasinetfår en pratstund med Karin har hon precis börjat jobba igen efter julledigheten, något som hon också

”När man väl börjar hitta humorn
i eländet, är det svårt att sluta.”
allt pressen på att hela tiden leverera
som människa och kvinna som till slut
blev för mycket.
– Jag hade två bonusbarn, en besvärlig relation och så klimakteriet
ovanpå det. Omställningarna blev för
stora helt enkelt. I kombination med
jobbet såklart. Men det är inte så enkelt som att det handlar om jobb bara,
utan det är så otroligt mycket mer, det
är samhället som det ser ut idag och
den press vi har på oss själva.
I nuläget jobbar Karin fortfarande
med att komma tillbaka. Att hitta
balansen igen efter en krasch är nog
den största utmaningen. Mycket

delade med sig av på sociala medier.
Att på ett spontant, enkelt, och framför allt roligt sätt dela med sig av små
glimtar ur sitt liv, tips och tankar, har
blivit något av hennes signum. Hennes följetong ”Karins stressfria julkalender” fick till exempel över 10 000
tittare per avsnitt i december.
– Sociala medier är helt klart en
stor del av mitt arbete. Jag är också
ute mycket och föreläser, och kör
en del stand-up. Just nu förbereder
jag en ny föreläsning som handlar
om stress och utmattning och vad man
kan göra åt det ute på arbetsplatser.
Jag har även skrivit en bok på det temat.

Dokumentär nominerad till

Guldbagge
VIMMERBY

Foto: Arkiv

Framgångssagan fortsätter för filmaren Matz
tz Eklund i Björksebo utanf
utanför
Vimmerby. Hans dokumentärfilm om dansbandet Larz-Krizters,
-Krizters, som sågs på SSVT
av över en miljon tittare i julhelgen, har som en av tre filmer nu blivit nominer
nominerad i
kategorin Guldbaggens publikpris. Matz Eklunds film var först en av tio nominer
nominerade
i kategorin och efter en ny omröstning mellan de tio filmerna stod det klart att filmen är
en av tre finalister tillsammans med ”Tårtgeneralen” och ”Den blomstertid nu kommer
ommer.”

 Visste du att...
Karin gjorde tillsammans med Origo
Group en undersökning, där 500
svenskar intervjuades, som visade att:
49% av svenskarna bara skrattar
under lunchen.
78% skrattar åt och med sina kollegor.
92% har inget ”planerat kul” på sitt jobb.
En tredjedel skrattar max tre gånger
om dagen på jobbet.

Karin Adelsköld föddes 1973 i Kisa.
När hon var 15 år flyttade familjen till
Hultsfreds kommun, där Karin bodde
tills hon var i 20-årsåldern. Idag bor
hon i Stockholm, men bandet till
Hultsfred finns kvar eftersom båda
föräldrarna bor kvar i kommunen.
–Jag är och hälsar på i Hultsfred regelbundet, i snitt en gång varannan
månad kanske. Jag har ju ett sug till
skogen och min pappa bor utanför
Tomtåkra utanför Vena medan mamma bor inne i Hultsfred.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

 Vissteduatt... Rasmus Råsmark, uppväxt utanför

Mörlunda i Hultsfreds kommun, är en del av
CrazyPictures som producerat”Den blomstertid nu kommer” – även den nomineradtill Guldbaggens publikpris.
Vem som får Guldbaggens
avgörs i en tv-sänd gala på
måndag kväll, den 28
januari.

Larz-Kristerz. Foto: Pressbild
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nöje & kultur
Har du missat
nyårsrevyn?

CARMEN LIVE FRÅN NEW YORK
VÄSTERVIK Har du inte möjlighet att slinka iväg till New York för att
gå på opera? Du kan faktiskt se opera på riktigt även här hemma.
Ta chansen att se en riktigt klassisk opera, Carmen av Georges Bizet
ges på The Metropolitan i New York, men också på Bryggaren i Västervik.
Se cigarrförsäljerskan Carmen gå mot sitt öde till riktigt bra musik,
snygga dräkter och färgsprakande skådespel.

Operan Carmen. Foto: Karen AlmondMet Opera.jpg

VÄSTERVIK Sista chansen att se revyn ”Glutt in och varsne”!
Årets tre sista föreställningar går av
stapeln i slutet av februari.

Imponerande pingiskarriär
skildras i nyutgiven bok
Boken ”Den snälla världsmästaren” är inte bara
historien om en av Sveriges mest framgångsrika
bordtennisspelare. Utan
också en berättelse om
ett mänskligt liv med allt
vad det innebär.

Mycket hårt arbete ligger
bakom boken om Jörgen
Persson som Helena
Egerlid och Jens Fellke
skrivit tillsammans. Foto:
Eva Harrysson

VIMMERBY Någon gång på 1980-talet
möttes två unga killar på varsin sida av
pingisbordet i en bordtennismatch. På
ena sidan en 15-årig Jörgen Persson. På
andra sidan Jens Fellke, då 20 år.
Efter en intensiv match fick Jens
se sig besegrad av Jörgen. Jens anade
ganska snabbt att här fanns en lovande
talang. Den känslan visade sig stämma
då Jörgen några år senare skulle bli flerfaldig världsmästare. En vänskap växte
fram mellan de båda och nu, över 30
år senare, har Jens tillsammans med
livskamraten Helena, skrivit en bok om
idrottsmannen och människan Jörgen
Persson.
Även om det är Jens som står för det
sportsliga kunnandet, med sin bakgrund som pingisspelare och tränare,
så har även blivit Helena fascinerad av
sporten och Jörgens prestationer.
– Jag har stått för det ”pingisnördiga”
i boken, vilket hade kunnat bli en rätt
så trist bok, säger Jens. Men tack vare
att vi skrev den tillsammans så har

Helena kunnat fokusera mer på Jörgen själv, vilket gjorde att det blev en
personlig bok.
– För mig var det väldigt intressant
att förstå mekanismerna bakom en sådan framgångsrik karriär, hur blir man
världsmästare, vad är det för saker man
måste övervinna, varför tycker man det
är så roligt att träna, säger Helena. Det

”Jörgen behövde inte vara tuff
och ha vassa armbågar för att
lyckas.”
Dimpker Brothers
på Open Stage
VÄSTERVIK Snart är det dags för årets andra
Open Stage. I Statts källare kommer då Hultas stoltheter Dimpker Brothers att vara den
kanske största attraktionen. Övriga artister är
Samuel Rosenberg, Dave Rosewood and band,
Erik Ström och ”Det är kärlek”.
Foto: Press

här är frågor som alla människor kan
applicera på sig själva, därför blir en sådan här biografi något att känna igen
sig i för alla.
Jörgens vilja var också att ge läsaren något extra, utöver det alla redan vet om
hans karriär.
– Redan i planeringsskedet var vi
överens om att det skulle bli en bred
bok, som många skulle kunna ta till sig.
Något som imponerade på både Jens
och Helena var Jörgens otroligt långa
karriär.
– När jag frågade honom hur han orkade i så många år så svarade han att
det aldrig var ett jobb för honom. Den

lekfullhet hade med sig från barndomen behöll han också när han utvecklade sig som vuxen.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

 Visste du att...
Anledningen till att boken fick titeln ”Den
snälla världsmästaren” beror på Jörgens
goda rykte som den schysstaste vinnarskallen någonsin.
– Han blir aldrig otrevlig mot någon, inte
ens vid en förlust. Och han har en otroligt
hög moral, säger Jens.

STOREBROKILLE FÅR ROLL SOM MÖRDARE
VIMMERBY Andreas Karlsson från Storebro blir kändis i tv-programmet Brottsjournalen som leds av Leif GW Persson och Jenny Strömstedt. Andreas har fått uppdraget
att gestalta en mördare i ett av de olösta fallen som rekonstrueras i programmet. Ett uppdrag som Andreas blev headhuntad till då han tydligen var påfallande lik mördaren på fantombilden.

 Visste du att Andreas Karlsson 2017 medverkade i
SVT:s julkalender ”Jakten på tidskristallen”.

JANUARI 2019
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Träffar med läsglada barn
Mycket skratt och härliga samtal när ett tiotal
barn i åldrarna 7-12 år
träffas och fikar och
pratar böcker på Hultsfreds Bibliotek.
HULTSFRED Bokklubben träffas var
tredje torsdag och när vi ses är det terminsstart och rekordmånga är på plats.
Att träffarna är uppskattade märks och
läsglädjen är stor bland barnen.
– Det är alltid lika mysigt och kul
att ses, säger Karolina Stenström,
barnboksbibliotekarie och ansvarig
för Bokklubben.
Så vad är det bästa med Bokklubben?
– Det är jätteroligt med
de här

Hattar

skor och väskor från förr
HULTSFRED
Hattar, skor och väskor från olika tidsepoker
kan man titta närmare på hos Galleri Kopparslagaren i Hultsfred. Lördagen den 26 januari
öppnar utställningen och den pågår fram till
den 3 februari. Det är föreningens egna
medlemmar som visar vad de har
hittat hemma i gömmorna.

Hela gänget i
bokklubben.
Foto: Jennie
Larsson

träffarna för jag älskar att läsa böcker,
säger Emma Mildred, 8 år.
Hennes favorit är böckerna om
”Trädkojan”, en bok som verkar vara
populär hos de flesta. Annars är böckerna om Sune en klar favorit.
– Att man får läsa en massa nya
böcker och att genom att vi väljer olika
så hittar man nya böcker som man gillar, säger Alicia Wiberg, 11 år. Hennes
favorit är ”Systrarna av Silverdalen”
Vid förra träffen bestämdes att alla fick
läsa vilken bok man ville över lovet och
idag får den som vill berätta om den
bok de läst. Ylva Hellgren, 11 år har läst
en faktabok om Peder Fredriksson och
är alldeles lyrisk:

– Det är den bästa bok jag har läst!

Feelgoodkväll
på bokhandel

29

VÄSTERVIK Onsdagsklubben på Erik
Hultgrens Bokhandel har besök av tre
författare i slutet av januari.
– Vi gästas inte av mindre än tre författare; Jöns Hellsing, Christoffer Holst
och Heléne Holmström. En härlig feelgoodbok gör oss glada och fyllda av
kärlek, och vardagen lättare att leva!
Perfekt läsning i vintermörkret eller på
semesterresan, tipsar Malin Wall.
ffa Jöns
Träff
ellsing i
Hellsing
ästervik.
Västervik.
to: P
Petter
Foto:
ohen
Cohen

Annars brukar de hjälpas åt att välja bok
och så läser alla samma bok som de sedan diskuterar på nästa träff. Läsupplevelse som ger många givande samtal
och mycket fniss och skratt.
– Ibland kan valet vara svårt kring
om det ska vara en rolig eller läskig bok
vi ska välja att läsa. Till nästa gång föll
valet på att läsa ”Amulett” av Kazu Kibuishi, säger Karolina Stenström.
Läsglädje och böcker i all ära men
att även macka och tårta är ett mycket
viktigt inslag i Bokklubben förstår jag
på frågan som kommer direkt; när ska
vi fika?
Jennie Larsson

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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Sevedstorp, nära Vimmerby, som är förbilden för Astrid Lindgrens Bullerbyn.
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Väggmålning i vägtunnel i Lammhult av Solbritt och Mika Forsling.

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
JANUARI 2019

korsord
Väggmålning i vägtunnel i Lammhult av Solbritt och Mika Forsling.
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Sudoku Gör så här Fyll i tomma rutor. Siffrorna 1-9 ska
finnas med i varje vågrät & 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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evenemang
• 24 januari

Källor: vt.se/evenemang, vimmerbytidning.se/evenemang, visithultsfred.se,
visitvimmerby, vastervik.com, alltsomsker.nu

• 1 februari

• 9 februari

• 19 februari

• 26 februari

REKO-ring i Vimmerby
18:45 - 19:15 Stora Torget, Vimmerby

Nyårsrevyn 2019
19:00 Västerviks Stadsteater

Refreshments
19:00 - 01:00 Hotell Hulingen, Hultsfred

Labbet på Västerviks stadsbibliotek
16:00 - 19:00 Västerviks stadsbibliotek

Filmvisning ”Six days” 1970 - 2000
18:00 MX World Collection, Vimmerby

Open Stage
19:00 - 23:00 BEST WESTERN PLUS
Västerviks Stadshotell

Typiskt Typisk - Dansföreställning
14:00-14:45 Astrid Lindgrens skola,
Vimmerby

Sportlovsaktiviteter på Eriksgården
10:00-13:30 Eriksgården, Fjälster
Vimmerby

Labbet på Västerviks stadsbibliotek
11:00 - 14:00 Västerviks stadsbibliotek

Kolbullekväll
18:30-19:30 Eriksgården, Fjälster
Vimmerby

• 25 januari

• 2 februari

Angela Wannbäck “Tiljans hjältinnor”
19:00 - 21:00 Kyrkan, Hultsfred

CARMEN, Opera
19.00-22.30 Västerviks Stadsteater

Nyårsrevyn 2019
19:00 Västerviks Stadsteater

A tribute to Thin Lizzy
20:00 - 01:00 Restaurang Torino,
Västervik

30+ klubben med No More Angel
22:00 - 03:00 Palladium Nattklubb &
Loungebar, Västervik
Konsert i Hultsfred
19:00 Hultsfreds kyrka

Föreläsning Bob Hansson
14:30 Slottsholmen, Västervik
O’Street band tolkar Sven-Ingvars
Vimmerby Stadshotell

Smith & Thell
22:00 Hotell Hulingen, Hultsfred

• 3 februari

• 26 januari
Långfärdsskridskoåkning
13:00 - 15:00 Skatsjön, Fallhult, Hultsfred
Nyårsrevyn 2019
16:00 Västerviks Stadsteater

Juloratorium - op 17
Michael Waldenby
18:00-19:30 Lofta, Västervik
A tribute to Thin Lizzy
20:00 - 01:00 Restaurang Torino,
Västervik
Invigning av vårens utställningar
Virserums Konsthall

• 29 januari

• 5 februari

Sy en kraxa – workshop
18:00 - 20:00 Biblioteket, Vimmerby
Laurentsio – att lyckas mot alla odds
18:30 - 20:30 Byggaren, Västervik Teater
& konferens
Tisdags Caféer på Träffpunkt
Stationen
14:00 Träffpunkt Stationen, Hultsfred

Labbet på Västerviks stadsbibliotek
16:00 - 19:00 Västerviks stadsbibliotek
Tisdags Caféer på Träffpunkt
Stationen
14:00 Träffpunkt Stationen, Hultsfred

• 7 februari
REKO-ring i Vimmerby
18:45 - 19:15 Stora Torget, Vimmerby

• 30 januari
Sagostund
10.00-11.00 Hultsfreds bibliotek
Onsdagsklubben, författarbesök
19:00 Erik Hultgrens Bokhandel, Västervik

Bokklubb
14.30-15.30 Hultsfreds bibliotek

Jobbmässa
08:30 - 11:30 Bryggaren, Västervik Teater
& konferens
Bluesfest på Holmen
18:00 - 23:00 Restaurang Slottsholmen,
Västervik

• 12 februari
Labbet på Västerviks stadsbibliotek
16:00 - 19:00 Västerviks stadsbibliotek
Konsert med Lelo Nika Jr & Friends
18:30 Valhall, Hultsfred
D-moll är ljusgrönt, Byteatern
19:00-20:00 Vimmerby Folkhögskola

• 13 februari
Bokcirkel på biblioteket
16:00 - 17:00 Hultsfreds bibliotek,
Hultsfred
Devon Gilfillian
20:00 Hotell Hulingen, Hultsfred

Labbet på Västerviks stadsbibliotek
16:00 - 19:00 Västerviks stadsbibliotek

• 27 februari
Frammis
10:00 - 13:00 Gymnasiet, Vimmerby
Sagostund: Färger
10.00-11.00 Hultsfreds bibliotek
Sopplunch i Ekebergskyrkan
12:00 Ekebergskyrkan i Virserum

• 20 februari
Författarbesök – Brita Freudenthal
18:00 - 19:00 Virserums bibliotek

• 28 februari
Bokklubb
14:30 - 15:30 Hultsfreds bibliotek

Kolbullekväll
18:30-19:30 Eriksgården, Fjälster
Vimmerby

Amanda Ginsburg
20:00 Hotell Hulingen, Hultsfred

• 21 februari
REKO-ring i Vimmerby
18:45 - 19:15 Stora Torget, Vimmerby

• ÅTERKOMMANDE
Ull för livet – utställning
Biblioteket, Vimmerby
24 jan-29 januari

Sportlov med Barnscen Västervik
14:00 - 15:00 Skogshagaskolans
Idrottshall, Västervik

Utställningar på Virserums Konsthall
12:00 - 17:00 5-28 februari
OBS! Stängt måndagar.

Sportlovsaktiviteter på Eriksgården
10:00-13:30 Eriksgården, Fjälster
Vimmerby

En Levande skärgård Västerviks Museum
måndagar – fredag, 10-16 och söndag 10-15
Obs! Stängt lördagar.

Kolbullekväll
18:30-19:30 Eriksgården, Fjälster
Vimmerby

Hattar-, skor- och väskutställning
Galleri Kopparslagaren, Hultsfred
26-27 januari samt 31 januari-3 februari

• 22 februari

• 15 februari
Top Cats
22:00 Hotell Hulingen, Hultsfred

• 16 februari
Fest- & Bröllopsmässa
11:00 - 15:00 Gamleby Köpcentrum

Sportlovsdisco i Hagadals simhall
18:00 - 19:45 Hagadal sim- och sporthall,
Hultsfred

Rune Persson ställer ut karikatyrer
Galleri Kopparslagaren, Hultsfred
23-24 februari samt 28 februari-3 mars

Kolbullekväll
18:30-19:30 Eriksgården, Fjälster
Vimmerby

Barnens Vecka i Hagadals simhall
Hagadal sim- och sporthall, Hultsfred
18 - 24 februari

• 25 februari

• 17 februari
Loppis– överskottet till Min Stora Dag
11:00-17:00 Folkets Park, Vimmerby
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Mjölkis & Mamma Maggan Show
MX World Collection, Vimmerby
1-3 februari kl. 19:00-01:00

Musikcafé med Nya Bälga-Vännerna
19:00-21:00 IOGT-NTO Gården i Gunnebo,
Västervik

BOSTAD

Vimmerby

Vimmerby

Målilla

Sevedegatan 14

Furugatan 7A

Hantverkaregatan 7

Mycket trevlig bostadsrätt med 2 rum och kök i markplan med stor altan. Ljus och välskött bostad
med helrenoverat badrum som har utrustats med egen tvättmaskin. Gott ljusinsläpp och smart utnyttjade kvadratmetrar och med härlig altan i söderläge mot lugn och trivsam innergård. Centralt
läge med närhet till affärer och service. Föreningen är välskött och har god ekonomi.
PRIS 625 000 KR/BUD
AVGIFT 3 185 KR/MÅN

BOYTA 56,5 M²
VISNING 30/1 & 4/2

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Ljus och fräsch bostadsrättslägenhet om tre rum och kök i välskötta och trivsamma Furan. Lägenheten är i gott skick med renoverat kök och badrum och nyare ytskikt. En härlig inglasad altan gör
att du kan njuta av utelivet stor del av året. Äldre förening med stabil ekonomi.
PRIS 875 000 KR/BUD
AVGIFT 3 092 KR/MÅN

BOYTA 72 M²
VISNING 24/1

Vena

Hultsfred

Fallvägen 9

Hagadalsgatan 11

Mycket trevlig och välplanerad souterrängvilla med ett lugnt och bra läge på återvändsgata. Mycket
renoverat på senare år, såsom det rymliga köket och de två fräscha badrummen. Fyra sovrum ger
plats åt en större familj. Välbehållna och ljusa ytskikt. Dränerat. Uppvärmning med bekväm och
effektiv bergvärme.
PRIS 895 000 KR/BUD
TOMT 705 M²

BOYTA 142 M²
VISNING 30/1

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

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Mysig och välskött villa av äldre karaktär med fräscha och generösa ytor. Mycket renoverat på senare år såsom kök, badrum på övre plan, badrum/tvättstuga i källaren, avlopp till gatan, braskamin
och pelletsbrännare. Underhållsfri tegelfasad och nyare fönster. Fiber. Bra uthus med garage och
förråd. Trevligt belägen på stor tomt gränsande mot skogsparti.
PRIS 590 000 KR/BUD
TOMT 1 398 M²

BOYTA 100 M²
VISNING 31/1

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

Gedigen och välskött villa i centrala Hultsfred som är genomgående renoverad. Entréplan rymmer
matsalsrum, kök, badrum och vardagsrum med utgång till tralldäck som både är öppet och inglasat.
Övre plan rymmer stort badrum och två sovrum. På trädgården finns stensatt uteplats och större
uthus med stora möjligheter. Fri baksida mot mindre park med vattendrag. Källare med mindre
spaavdelning med bastu och badrum samt pannrum. Nära till mataffärer och skola.
PRIS 1 400 000 KR/BUD
TOMT 891 M²

BOYTA 128 M²
VISNING 28/1

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

Susanne Gustafsson, Björn Stridh, Jessica Sigesbo

lansfast.se/vimmerby
lansfast.se/hultsfred
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Satsning på uthyrning av minikranar
som står lite illa till och inte kommer åt är de här kranarna bra, berättar VD Tomas Gutekrans.

tafssons Maskinuthyrning att vara
uthyrare. Kranarna finns för olika
ändamål. De minsta kranarna är
små, men ändå starka.
– Den minsta sorten kan du få
in genom en vanlig dörr, men den
kan ändå lyfta två ton under bra
omständigheter, berättar Tomas
Gutekrans.

Kranarna står nu i Oskarhamn men
kan forslas dit de behövs för kortare eller längre tid. I både Västervik och Vimmerby kommer Gus-

De större kranarna lyfter så mycket
som fyra ton, men ska ändå ha en
bra manövreringsförmåga och
vara flexibla. Kranarna ska också

Nu öppnar sig en ny möjlighet att företag att hyra stora
och små kranar på lång eller kort tid. Kranpoolen etablerar
sig i Västervik och kommer att hyra ut genom Gustafssons
Maskinuthyrning.
VÄSTERVIK Kranpoolen har sin
depå i Oskarhamn, men nu satsar
man på att sprida sig till både Västervik och Vimmerby. Kranarna
man hyr ut är av märket Maeda,
de är gjorda i Japan och passar
för industrier och byggen.
– Om du behöver lyfta något

JOBBPLUS

vara miljövänliga eftersom de kan
drivas på el.
– Maedas kranar är populära i
hela Europa och har blivit lite av
ett måste på byggen och industrier, berättar Tomas Gutekrans.
Åsa Thaberman

KURSER & UTBILDNING

MEDDELANDE

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)
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.

Minikranen
Maeda är
liten men kan
lyfta tungt.

Villaägarna i Tjust

Årsmöte

Sugen på att dansa?

Vi kör igång våra kurser v.6
För att se hela kursutbudet och
anmälan gå in på vår hemsida
www.danzvett.se

Häng

med!

på uppdrag
av flickor
YRKESHJÄLP

Tilläggsisolera
med lösull

Ljunghäll ger dig möjligheter
Vi söker nu ROBOTTEKNIKER
Är du ute efter ett utvecklande och varierande jobb i en högautomatiserad
produktion? Vi söker nu en Robottekniker – om du passar in i profilen nedan, ta
chansen att söka detta jobb hos oss på Ljunghäll!

Bygger
Isolerar
Renoverar

Medverkande Räddningstjänsten informerar:

”Räddningstjänsten i Västerviks kommun”
Frågestund, ﬁka årsmötesförhandlingar

Förhandsanmälan senast 20/2 till
anmalan@villaagarnaitjust.se
eller SMS/röstbrevlåda 070 27 52 517,
ange namn, telefonnr och ”årsmöte”!
Se också hemsidan www.villaagarnaitjust.se
för mer information. Förslag
eller synpunkter: info@villaagarnaitjust.se
Även intresserade icke-medlemmar välkomna
för mer information. Bli medlem för 395 kr:
www villaagarna.se/bli-medlem
Medlemmar har rabatter lokalt och i övriga
landet samt kan låna släpvagnar gratis,
se hemsidan för detaljer och mer information
om föreningen

Fler möjligheter
att hitta ditt drömjobb!

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

Vår Robotavdelning, som är en del av Underhållsavdelningen, ansvarar för att
företagets robotar och därtill hörande utrustningar underhålls och programmeras
så att produktionen fungerar på ett optimalt sätt. Avdelningen består av 10 medarbetare som arbetar inom robotteknik, programmering och robotelektronik.

www.thuressons.se

Mer information om tjänsten finns att läsa på; ljunghall.com/career

TILL SALU

Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag, maila CV och personligt brev till HR-specialist
Lisa Bauer, lisa.bauer@ljunghall.com. Vi vill ha din ansökan senast den 10/2.
Frågor om tjänsten kan ställas till Magnus Andersson på telefon 0492-162 22.

25/2 kl 19.00 i Västervik

Ordenshuset (gröna huset) Strömsgatan 42

Monterat och klart
er
inkl plåtarbete och lister

Välkommen med din ansökan!
Om oss
Ljunghäll ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och tillsammans bildar vi en global
aktör med över 2400 anställda i Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien,
Indien, Kina, USA och Kanada.
Ljunghäll pressgjuter aluminiumdetaljer till fordonsindustrin och i vår nisch är
Ljunghäll det ledande företaget i norra Europa. Vårt moderbolag, Gnutti Carlo är
världsledande inom utveckling och leverans av kraftiga och högpresterande
ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bygg-, jordbruks-,
marin-, generator- och transportmotorer.

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:-

0470-70 17 40
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Kanske beror det på att Audi sugit upp alla Q med Q2, Q3, Q5,
Q7 och Q8. Dessutom gömmer
sig Q1, Q4 och Q6 bakom kulisserna.Vi har testat den senaste
nyheten i familjen – helt nya
Q3. Samtidigt som den sjuttonde bokstaven kämpar för sin
överlevnad i det svenska språket så är det bilvärldens mest
omtvistade bokstav. Rättsfallen
har avlöst varandra eftersom
den tyska biltillverkaren anser
sig ha äganderätten till bokstaven. Varför är då Q så himla
viktig för Audi? Det handlar
naturligtvis om deras signum
– fyrhjulsdriften Quattro.

Varför är bokstaven Q så viktig för Audi? Det handlar naturligtvis om deras signum – fyrhjulsdriften Quattro.

Den vilda jakten på
rätten till bokstaven Q
Varför är det så ont om Q? Den frågan ställde sig Hasse Alfredsson
redan 1968 i en barnbok med samma namn och femtio år senare
är det lika ont om Q. En snabbkoll i Svenska Akademins ordlista
resulterar i blott 26 träffar.

Provkörningen av helt nya Audi
Q3 genomförs i italienska Bolzano som ligger vackert inbäddad av höga berg i Sydtyrolen.
Naturligtvis är även platsen
vald med tanke på den där
udda bokstaven eftersom bilar med fyrhjulsdrift trivs som
fisken i vattnet här.
Men låt oss börja med utseendet som är en riktig fullträff
och formgivarna har tagit ut
svängarna. Dessutom har bilen växt på både längden och
bredden, vilket inte minst passagerarna i baksätet gör vågen
åt. Nu missgynnas inte längre
långbenta och det rymliga tilllika delbara baksätet är skjutbart 15 centimeter. Det går

heller inte att klaga över komforten i framstolarna och interiört är det främst den digitala
förarmiljön som träffar ögat.
Instrumentpanelen består av
en skärm på 12,3 tum och den
kompletteras av ytterligare en
för navigationen på 8,8.
Låt oss nu titta in under huven
på vår pulsoranga testbil – en
kulör som för övrigt kostar
rimliga 3900 kronor extra.
Här jobbar en tvåliters bensinfyra på 190 hästkrafter som
bjussar på såväl en sjuväxlad
dubbelkopplingslåda som fyrhjulsdrift och härligheten kan
bli din för 391700. Grundpriset
börjar dock från 360200 och
då ingår en 1,5 liters bensinfyra på 150 hästar som driver
på framhjulen. För alla dieselvänner finns även två motor
alternativ med exakt samma
effekt som bensinarna.
Hur uppförandet är på vägen?
Tja,det majestätiska bergsmassivet Dolomiterna gör sitt bästa för att lägga krokben på vår
Audi Q3 men köregenskaperna
är både säkra och underhållande. Tysken är smidig som en
katt på alpvägarna och det
kanske inte är så konstigt när
Q föddes som ett O med svans.
Johannes Gardelöf och
Willy Priske/© CNP AB

MOTOR

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

PROVA

ELHYBRID
Få unik data från
din provkörning.

Avensis 1.8 -16 TS, Active Avensis 1.8 Kombi -04
Avensis 1.8 CVT -14
Business .......... 149.500:- Plus, Navi, drag 189.500:- drag, v-hjul ....... 39.000:-

VÄLJ TOYOTA

ELHYBRID

50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT • FORDONSSKATT 360 KR

Kia Optima CRDI -14
Lexus CT 200 -11 Sport,
Auris 1.4 D -12
5d, Plus .............. 79.500:- Navi, v-hjul ...... 129.500:- aut, panorama 149.500:-

Avensis 1.8 -16 Active Plus, Vit pearl ........................................................ 179.500:Auris 2.0 D -15 TS, Active Plus, motorvärmare, drag. Gråmet. ............. 149.500:C-HR 1.8 HSD -18 X-Edition, skinn, JBL. Gråmet. ............................... 259.500:Yaris HSD -15 5D, Active, v-hjul. Rödmet. ............................................. 139.500:Yaris HSD -16 5D, Executive. Blåmet. ..................................................... 149.000:Hilux 3.0 Aut -13 SR+ kåpa, motorv., fullservad. Svartmet. ex. moms 179.500:Rav 4 2.0 -13 Active, drag, fullservad. Gråmet. ........................................ 159.500:Rav 4 2.0 CVT -14 Ed 50, skinn, drag, ramp, motorv, v-hjul. Svartmet. 229.500:Rav 4 2.0 -14 Edition 50. Vit ....................................................................... 189.500:Chevrolet Spark 1.2 -11 ACC, v-hjul. Svart .............................................. 39.500:MB C 180 -05 Classic, aut, v-hjul, fullservad på MB. Silvermet. ................ 49.500:Nissan Navara DH -11 aut, kåpa, båge, Webasto. Svart ..... ex. moms 118.000:Peugeot 207 SW 1.6 -08 ACC, drag, v-hjul. Gråmet. ............................... 39.500:Peugeot 307 1.6 -07 5d, ACC, v-hjul, 1 äg, ny kamrem + pump. Blåmet. 39.500:Opel Astra 1.6 Kombi -08 v-hjul. Silvermet. ........................................... 39.500:-

Flex Privatleasing från

2.495

kr/mån

0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad

Toyota Yaris Y20
Flex Privatleasing från

2.595 kr/mån
Backkamera • 15” lättmetall fälgar • Tonade bakrutor

Bränsle
förbrukning*

3,7-4,2 l
/100km

CO 2 Korrel
NEDC

84-96 g/km

CO 2 WLTP

108-113
g/km

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad
på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (8 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 ev.
tryckfel och prisändringar. Erbjudandet giltigt tom 31 mars 2019. Miljöklass Euro 6.2. Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval
VRP LQWH ƪQQV L 6YHULJH

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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MOTOR

HÖRT & HÄNT
Bilnyheter från världens alla hörn

PROVA

Ett sjufaldigt leve

ELHYBRID
Få unik data från
din provkörning.

Michael Schumacher ådrog sig svåra hjärnskador
efter en skidolycka 2013 och sedan dess har hans
tillstånd varit något av ett mysterium. Tysken, som
vårdas dygnet runt av olika specialister, har vunnit
hela sju världsmästartitlar – vilket gör honom till
den mest framgångsrika Formel 1-föraren genom tiderna. I dagarna fyllde ”Schumi” femtio år och det
uppmärksammade Ferrari genom att slå upp portarna till utställningen ”Michael 50” på deras museum i
Maranello. Ett sjufaldigt leve för världsmästaren!
/© CNP AB

MOTOR

VÄLJ TOYOTA

Välkommen till

Adams
Biltvätt

ELHYBRID

yti �� �� ǃ ���� ������� ǃ ������ ������� ǃ ��������� ��� wzt ��
)OH[ 3ULYDWOHDVLQJ IU¤Q



Ring och boka tid eller Drop In

Ring och boka tid
eller Drop
In- 100
Telefon:
Telefon:
0490
45 0490 - 100 45

NUP§Q

 NU L NRQWDQWLQVDWV Ȋ 6HUYLFH LQJ§U Ȋ )DVW P§QDGVNRVWQDG

Helrekond 1

Helrekond 2

Helrekond 3

Tvätt 7

1.250:-

�³½³¸¥ �¥¶· ��t
)OH[ 3ULYDWOHDVLQJ IU§Q

 NUP§Q
Bränsle
förbrukning*

3,7-4,2 l
/100km

CO 2 Korrel
NEDC

84-96 g/km

108-113
g/km

9LG EODQGDG NµUQLQJ )LQDQVLHULQJ YLD 7R\RWD )LQDQFLDO 6HUYLFHV H[HPSHO PHG )OH[ 3ULYDWOHDVLQJ P¤QDGVNRVWQDG LQNO VHUYLFH EDVHUDG
S¤ IDVW U£QWD  P¤QDGHU  PLO RFK JDUDQWHUDW UHVWY£UGH �YHUPLO  NUPLO RFK VNDGRU XWµYHU QRUPDOW VOLWDJH GHELWHUDV YLG
¤WHUO£PQLQJ DY ELOHQ 8SSO£JJQLQJV RFK DYLDYJLIW VDPW VNDWW RFK DYJLIWHU IU¤Q 7UDQVSRUWVW\UHOVHQ WLOONRPPHU 0HG UHVHUYDWLRQ IµU HY
WU\FNIHO RFK SULV£QGULQJDU (UEMXGDQGHW JLOWLJW W R P  PDUV  0LOMµNODVV (XUR  %LOHQ S¤ ELOGHQ NDQ YDUD H[WUDXWUXVWDG PHG WLOOYDO
VRP LQWH ƪQQV L 6YHULJH

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

Subaru XV 2.0i SPORT CVT

Årsmodell: 2016 Miltal: 5600 Ort: Kisa 204900 kr

Årsmodell: 2011 Miltal: 16500 Ort: Kisa 119900 kr

Bra service
till rätt pris!

949:-

Erbjudandena gäller fram till 28 februari
ÖPPETTIDER
Mån-Fre

08.00-18.00

Lördag

10.00-17.00

Sön
11.00-17.00
www.adamsbiltvatt.se

Vi finns på: Allén 74,
593 61 Västervik
Co
lo

ram

a

All

én

Mo

Subaru XV 2.0i Sport Automat. Drag. 4wd Subaru XV 2.0i SPORT CVT
199900 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 5000 Ort: Kisa

Årsmodell: 2015 Miltal: 6200 Ort: Kisa

Subaru XV 2.0D Sport
Subaru Forester 2.0D X Bränslevärmare
Årsmodell: 2014 Miltal: 6500 Ort: Kisa 179000 kr Årsmodell: 2014 Miltal: 5600 Ort: Kisa

Subaru Legacy 2.5i Kombi. 4wd

749:-

Tvätt 8

CO 2 WLTP

Köp till galleriet 5 dagar
för 20 kr på Lokus.se

1.750:-

2.599:-

%DFNNDPHUD Ţ Ş O£WWPHWDOO I£OJDU Ţ 7RQDGH EDNUXWRU

Vill du synas
ännu mer?

or

e

(mellan Elon och
Colorama, se karta)

Subaru Forester 2.0I 4WD
209900 kr Årsmodell: 2007 Miltal: 33900 Ort: Kisa

Subaru Outback 2.5 Bensin Drag Manuell
Subaru Levorg GT-S
189900 kr Årsmodell: 2008 Miltal: 18500 Ort: Kisa 73700 kr Årsmodell: 2018 Miltal: 1900 Ort: Kisa

Skoda Yeti 1.2 TSI En ägare 105hk 6-vxl
Årsmodell: 2012 Miltal: 18500 Ort: Kisa 69000 kr

Skoda Octavia SCOUT 2.0tdi 4WD Drag
Årsmodell: 2007 Miltal: 22700 Ort: Kisa 54900 kr

45000 kr

289900 kr

Isuzu D-Max Crew Cab 2.5 AUT

Årsmodell: 2013 Miltal: 12750 Ort: Kisa 199000 kr

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

grahnsbilar.se

JANUARI 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

/© CNP AB

SKATT PÅ HAVETS BOTTEN

MCLAREN HYLLAR SENNA

På botten av Huronsjön har
dykare gjort ett minst sagt
häpnadsväckande fynd. De har
nämligen hittat ett skeppsvrak
innehållande inget mindre än
en Chevrolet Coupé från 1927
ombord. Det var på sextio
meters djup som upptäckten gjordes och man konstaterade
snabbt att det var skeppet Manasoo som gick till botten
1928. Bilen ska vara i så pass gott skick att man hoppas
kunna ta upp den till ytan och restaurera den. Vad Chevan är
värd återstår dock att se – men vi är övertygade om att den
knappast säljs till ”vrakpris”.

För trettio år sedan knep den
legendariske tävlingsföraren
Ayrton Senna sin första världsmästerskapstitel i Formel 1
och det firar McLaren med att
släppa en specialmodell av P1
GTR. Supersportbilen är lackerad i identiska färger och har
samma startnummer som F1racern brasilianaren tävlade med 1988. Dörrsidorna präglas av Brasiliens flagga, Sennas namn samt den ikoniska streckkoden som kom
att ersätta Marlboro-loggan. På dörrtrösklarna finns även det kaxiga
citatet: ”I am not designed to finish 2nd or 3rd – I am designed to win”.

MOTOR

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

BILSKADOR
LACKERING
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte av vindrutor

Mattias

Leif

Jörgen

Anders

Oliver

Conny

Ronnie

Anlitad av
ALLA
försäkringsbolag

Jimmy

Linus

Fredrik

Patrik

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

PASSA PÅ CITROËN C3 Feel
PRIS från 144.800:Urban red inredning + 2500:Metallic
+ 5900:Nu inklusive
serviceavtal 3 år
4500 mil. 0.-*
*Gäller lagerbilar i vimmerby
tom 2019-03-31

Utrustning: 7” pekskärm, ECC, P-Sensorer bak, Avåkningsvarnare, Bluetooth-handsfree, audiostreaming, USB-Uttag, Dimljus fram, Traffikskyltsavläsning, Elhissar fram o bak, LED-Varselljus, Ratt med cromdetaljer, Nya C3

BADHUSGATAN 7 • VIMMERBY
WWW.HOLMSTROMBIL.SE

Magnus Werling • 0492-131 02 • magnus.werling@holmstrombil.se
Andreas Adlersson • 0492-131 08 • andreas.adlersson@holmstrombil.se

Golf TSI 150 hk R-Line.
Kampanjpris 239 900 kr. (ord.pris 291 000 kr)
Privatleasing från 2 995 kr/mån inkl. service
och tre års nybilsgaranti.
Combitillägg 7 500:- / +100:-/mån.

För mer än 40 år och 30 miljoner bilar sedan
lade Volkswagen Golf grunden för en helt
ny bilklass. Den har oavbrutet fortsatt visa
vägen för hela världen. Välkommen in så
berättar vi mer.

Golf TSI 115 hk.
Kampanjpris från 199 900 kr.
(Ord.pris: 216 900 kr.)

Privatleasing från 2 485 kr/mån*
inkl. service och tre års nybilsgaranti.
Combitilägg 7 500:- / +100:-/mån.

T-Roc: TSI 115 hk / TSI 150 hk DSG.
Pris från 229 900 kr / 269 900 kr.

Bränsleförbrukning blandad körning från 4,9-8,3 l/100 km. CO₂-utsläpp från 111-187 g/km. Skattegrundande CO₂-utsläpp från 109-145 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandena gäller tom 2019-03-31. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig
ränta baserad på VWFS basränta (jan 2019). 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
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Bilnyheter från världens alla hörn

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

MOTOR

HÖRT & HÄNT

Golf.

35

NYA VOLVO V60
MADE BY SWEDEN
PRIS FR ÅN 317 900: –

SÄK ERHE T I VÄRLDSK L ASS, REDAN FR ÅN STAR T
JUST NU: VINTERHJUL FÖR 9 900: Du får vinterdäck monterade på Volvo Original aluminiumfälg
för 9 900:- (ord pris ca 17.300 :-)

Nya Volvo V60 skyddar det som är viktigt för dig. Oavsett vem du är, var du kommer
ifrån eller vem du älskar. Ingen ska behöva göra tillval för att åka säkert. Med Volvo
V60 får du högsta möjliga säkerhetsnivå som standard.

Gäller vid köp av ny Volvo V60 och V90 fr.o.m. 2 jan t.o.m. 5 feb 2019.

Välkommen på provkörning!

Prisexempel Volvo V60

Pris

Privatleasing

D3 Momentum Edition SE, aut, 150 hk

329 900:-

4 070:-/mån

3 665:-/mån

D3 AWD Momentum Edition SE, aut, 150 hk 339 900:- 4 190:-/mån

3 774:-/mån

MOMENT UM SPECIAL EDITION
Med Volvo On Call och klimatpaket kan du starta värmaren
med mobilen och då behöver du aldrig mer skrapa rutor.

Inclusive Billån

Erbjudandet gäller 2 jan–31 maj 2019.

Volvo V60–V90: Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 2,1–9,5. NEDC korr: 1,9–7,8. CO2, g/km. WLTP: 48–216. NEDC korr: 44–181. (V60 T8 aut–V90 T6 AWD aut.) Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma
beroende på bilens specifikation. Bilen på bilden är extrautrustad. Inclusive Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal. Prisexempel beräknas på körsträcka 1500 mil/år och 10% kontant. Transportstyrelsens avgifter och Volvia försäkring
tillkommer. Inclusive Billån: Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Prisex. beräknas på 20% kontant, ränta 4,45% (eff.rta 4,54%). Volvia försäkring
tillkommer. Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

VOLVO V90
MED EXTRA ALLT

VOLVO V90 OCH
V90 CROSS COUNTRY
MED EXTRA ALLT

PRIS FR ÅN 339 900:-

VOLVO V90 OCH V90 CROSS COUNTRY SPECIAL EDITION

VINTERHJUL FÖR 9 900: Till din nya V60 och V90 (ej Cross Country) får du vinterdäck monterade på Volvo Original aluminiumfälg för 9 900:(Ord pris ca 17 300:-)

Med Volvo V90 och V90 Cross Country Special Edition få du mångsidiga Volvo
On Call som ger dig full koll på din bil. Dessutom klimatpaket så att du kan starta
värmaren med mobilen och då behöver du aldrig mer skrapa rutor.

Gäller vid köp av ny Volvo V60 och V90 fr.o.m. 2 jan t.o.m. 5 feb 2019.

ADVANCED SPECIAL EDITION
För dig som kräver mer finns Advanced Special Edition. Förutom all utrustning
ovan får du elmanövrerad baklucka, nyckellöst system, komfortstolar i halvläder
samt parkeringssensorer fram och bak.

Prisexempel Volvo V90

Pris

Privatleasing

Inclusive Billån

D4 Momentum Advanced SE, aut, 190 hk

389 900:-

4 965:-/mån

4 290:-/mån

Cross Country D4 AWD SE, aut, 190 hk

429 900:-

5 480:-/mån

4 750:-/mån

Erbjudandena gäller 2 jan–31 maj 2019.

Volvo V90–V90 Cross Country: Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 2,4–9,5. NEDC korr: 2,0–7,9. CO 2, g/km. WLTP: 54–216. NEDC korr: 46–183. (T8 aut–T6 AWD aut). Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika
avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilen på bilden är extrautrustad. Inclusive Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal. Prisexempel beräknas på körsträcka 1500 mil/år och 10% kontant. Transportstyrelsens avgifter och Volvia försäkring tillkommer. Inclusive Billån: Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Prisex. beräknas på 20% kontant,
ränta 4,45% (eff.rta 4,54%). Volvia försäkring tillkommer. Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se

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

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

