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I juli och augusti tar Magasinet sommarledigt och nästa nummer kommer ut den
27 september. Efter en lång och härlig
sommar är vi förhoppningsvis utvilade
och sugna på att komma igång med
vardagen igen. Vi önskar alla våra läsare
en riktigt härlig och solig sommar!

MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90
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Klänningar, byxor, blusar...
ja allt från jeans
till festkläder
Välkomna! e
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CChriona
Mode i centrum

ÖPPET:
Må–fre 10–18
Lö
10–14

Sevedegatan 37 • Vimmerby • Tel. 0492-156 78 • www.chriona.se

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

TRYCKERI
Pressgrannar AB

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

WWW.GRASPARULLE.SE

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

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

070-249 62 05 | www.radstugan.se

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning

RES MED OSS!

HALLENS

TOSCANA

PORTUGAL

Tillbringa några veckor i november på en plats som är varmare än
Sverige, där hotellet har ett härligt
läge precis vid stranden!

Vem har inte önskat att få besöka ett av Italiens mest populära
områden – Toscana. Vi besöker en matfestival, äter lunch på en
svenskägd olivgård och lär oss att laga italiensk mat.
Italien förknippas med god mat och fina viner.
Hösten bjuder på kastanjer, oliver, tryffel och
naturligtvis vin. En nyhet är att vi besöker en
matfestival där man kan prova mat som man aldrig
provat tidigare eller som man gärna provar igen.
Landet består av 20 olika regioner och en av de mest
kända är Toscana med städerna Florens och Pisa
m.fl. alla kända för något speciellt. Florens som under medeltiden var ett finanscentrum i Europa och
som sedan 1982 är upptagen på UNESCO:s arvslista.
Pisa med sitt lutande torn på ”Mirakelfältet”
är en av de äldsta städerna i hela Italien. Vi bor i
Montecatini Terme, en kurort som romarna byggde
upp för att vattnet här var bra för människan. Högst
uppe på berget ligger romarnas första bosättning,
man kan ta sig dit via en bergbana som lär vara
världens äldsta som fortfarande är i bruk. En trevlig
tur om man vill äta lunch med fantastisk utsikt.

Utflykter

Tillsammans med lokal
guide besöker vi Pisa med
sitt torn, dopkyrka och
katedral. Vi tar tåget in
till Florens där vi möter
vår guide för att gå en
stadspromenad bland vackra
byggnader och fantastiska torg.
Vi besöker den lilla, ringomgärdade staden Lucca,
känd som tonsättaren Puccinis födelseort.
Vi tillbringar även tid på matfestivalen i Palaia
och besöker en svenskägd gård som har specialiserat sig på oliver. Den stora händelsen under resan är
när vi lär oss att laga italiensk mat under ledning av
en italiensk kock.

Portugal har under många år varit ett av de mest
populära resmålen i Europa, tack vare sin stora
variation och det sköna klimatet, dagstemperaturen ligger på ca +18 grader i november. Fisk och
skaldjursälskare har kommit helt rätt men också
vinälskare, landet har fina vingårdar och goda viner.
Orten vi bor på var från början en liten fiskeby som
med åren har vuxit till en trevlig turistort.

Utflykter

En tur tillsammans med lokalguide i intressanta
huvudstaden Lissabon, som är en blandning mellan
gammalt och nytt på ett charmigt sätt, står på
programmet. Vi hinner med två vinprovningar inkl.
lunch på vingård. Vi gör besök i staden Evora med
sina lämningar både från morer och romare liksom
bergsstaden Sintra.

2-16/11 – 15 dagar .......................................17.745:-

24-30/10 – 7 dagar ............................... 11.975:-
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För 19:e året åker vi på Spa & Hälsoresa
för din kropps välbefinnande!
Att göra ett avbrott i den stressiga vardagen och åka på spa blir allt
mer populärt. Ett mycket prisvärt alternativ är att tillbringa en hel
hälsovecka i Estland.
För 19.e året erbjuder vi resor till Pärnus mest kända hälsohem Tervis.
Här njuter vi av bekvämt boende, det estniska köket, underhållning
och proffsiga behandlingar för din kropps välbefinnande.
Välkommen med oss på en resa utöver det vanliga!

agar –
13.

595:-

Inkl. buss, båt, hotell halvpension och 3 behandlingar/dygn.

24/8, 21/9, 5/10, 9/11 – 7 dagar ................................ Från 4.995:7/9 – 10 dagar ............................................................................ Från 7.895:-

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

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

hallensbuss.se

kjellsbuss.se

Kjells Buss • 0490-373 11
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Lokala
konstnärer
Spännande lokala konstnärer och ett handbyggt hus av
halm. Allt finns att beskåda
i Vångsunda.

SIMMA LUGNT
i sommar

VÄSTERVIK I lilla Vångsunda några
kilometer från Törnsfalls kyrka kan
man under söndagar besöka Halmhusmagasinet. Det är Lennart och Catharina
Brewitz skapelse där de har olika utställningar under sommaren.
– Vi försöker värna om lokala
konstnärer, det finns oetablerade
konstnärer i bygden som gör fantastiska saker, säger Lennart Brewitz.
Just i år heter utställningen ”Släkten och vi” och självklart är utställningen bygd på familjens och
släktens alster. Här finns
brickor som Catharinas farfar har
desig-

nat, smide från kusiner, glaskonst och
träfigurer från andra släktingar. Lennart säljer egna böcker och här finns
även handgjorda skärbrädor till salu.
I Halmhuset, alldeles intill, bor Lennart och Catharina själva i huset de
byggt mer eller mindre för hand med
ekologiska och återvunna material.
Väggarna är fyllda av pressad halm
och allt i huset har ett miljötänk.
– Väldigt många är intresserade av
vårt hus, och är man riktigt snäll kan
man få en rundvisning i huset, skrattar Lennart Brewitz.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

HULTSFRED Regn och rusk och för

kallt för att bada i sjön? Lugn, du kan
fortfarande njuta av ett härligt bad
i sommar! Mellan den 17 juni och 7
juli är Hagadals simhall öppen måndagar, torsdagar och fredagar. Från
den 8 juli till 30 augusti är simhallen
öppen måndag till fredag. Tiderna varierar från dag till dag så besök gärna
Hagadals hemsida för mer detaljerad
information. Tänk på att barn under
12 år ska ha med sig en vuxen!

Foto: Privat

Aktiv fritid även på stranden

Våffelfest i Hultsfred

VIMMERBY Sugen på att aktivera dig på stranden? Då ska du åka till

HULTSFRED Men vet att sommaren har kommit när våffelcafeérna drar igång. Under ett flertal onsdagseftermiddagar
kan man bege sig till Kalvkätte och njuta av såväl trädgården
som nygräddade våfflor. Finns det plats för ännu mer våfflor i
magen kan man också ta sig till Hultsfreds Hembygdspark på
söndagarna. Där är det våffelcafé i kaffestugan och man kan titta
på den härliga utsikten mot sjön Hulingen samtidigt som man fikar.

Nossen i sommar. Under några veckor kommer nämligen Vimmerby kommuns sport- och fritidsbibliotek finnas på plats vid badplatsen för att se till
att badgästerna kan hålla igång. Feriepraktikanterna Theo Lundqvist och
Filip Pettersson finns tillgängliga och lånar ut sport- och fritidsutrustning
till badgästerna. Allt ifrån olika former av bollar, racketar, boule, plockepinn
och krocket till strandtennisset, badminton, frisbee och mycket annat.

Film i
SLOTTSRUINEN
VÄSTERVIK Förra året i samband

med invigningen av Slottsholmen
visades filmen Mamma Mia 2 i
Slottsruinen. Det blev en fullträff och
i år blir det tre musikfilmer under tre
dagar innan ljudanläggningen från
Visfestivalen plockas ner. Filmerna
som visas är ”Bohemian Rhapsody”
om Queen, ”Rocketman” om Elton
Johns liv och ”Ted-för kärlekens skull”
om Ted Gärdestad. I samband med
filmen om Ted Gärdestad kommer
Björn Ulvaeus och skaparna av
filmen att hålla samtal om
filmen och många av Teds
låtar kommer att spelas
live.

Mer utrymme för blomsterbutiken
VIMMERBY Dubbelt så mycket utrymme blir det för Klara Kågefors och hennes blomsterbutik Fiore när flytten går
till lokalen som ligger vägg i vägg med
nuvarande butik på Storgatan. Det är

lokalerna efter gamla Café & Restaurang Storgatan 48 som Klara tar över.
De nya lokalerna ska genomgå en renovering och någon gång efter sommaren

är det tänkt att flytten ska vara klar.
Den nya butikslokalen kommer kunna
erbjuda nya möjligheter för verksamheten, bland annat när det gäller skyltningen.
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Varje stroke är en kamp mot
klockan. Din insats räddar liv.
Stöd forskningen på hjarnfonden.se

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

INSTALLERAT & KLART**

Sommar i Lindas Trädgård
Massor med vackra sommarblommor!

•
•
•
•

Sommarblommor • Grönsaksplantor
Kryddor • Bärbuskar
Prydnadsbuskar, rosor • Perenner
Gödsel, jord, krukor m.m.

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

All begränsningsslinga
ingår

Vardagar 10-17 Lördag 10-14. V 29-31 måndag-lördag 10-14

Vi fräser ner slingan i
gräsmattan
Maskininställningar
på plats

Gamlebygymnasiet, Växthusen
Tel. 0493-340 00
Mer info: www.lindastradgard.com

Genomgång vanliga
funktioner
Resa inom 50 km från
våra butiker

VÄLJ BLAND 100-TALS OLIKA MODELLER
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

Marknadsledande robotgräsklippare för områden upp till 1 000 m². Kan även hantera sluttningar
med en lutning på 40%. Smart teknik leder automatiskt robotgräsklipparen genom trånga passager.
Connect@HOME för att kommunicera med klipparen över Bluetooth med din smartphone.

MOTORSPORTPRIS 14.995:- Ord. 15.900:-, enbart maskin, installationsmaterial tillkommer.

MOTORSPORTPRIS

32.900:-

eller designa din ring tillsammans med oss

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

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

HUSQVARNA RIDER 213 C

94 cm Combiaggregat (BioClip®- och bakutkast). Pedalstyrd hydrostatisk transmission.
Klippaggregatet kan lätt fällas upp i serviceläge för enkel rengöring. Briggs & Stratton.

KAMPANJ!

4.590:ORD. 5.790:DELBETALA!
11 mån à 475:-*

KAMPANJ!

7.590:ORD. 8.590:DELBETALA!
11 mån à 747:-*

STIHL
FS 410 C-EM

STIHL MS 251

Stark bensindriven motorsåg som är både en riktig
arbetshäst och multitalang. Perfekt till vedsågning, fällning av mindre träd och byggjobb. Enkel
och bekväm efterspänning av kedjan från sidan.

Ett riktigt proffs när
det gäller gräsröjning.
Avvibrerad, lättstartad och med STIHL
M-Tronic som ger max
effekt i alla lägen.
Komplett med trimmerhuvud, slyklinga,
sågklinga och bärsele.

MOTORSPORTPRIS

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

CRESCENT ELINA

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

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
*Räntefri delbetalning, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. **Asfalts-, sten- och plattarbeten ingår ej
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Äntligen
semester!
Det är konstigt med semester. Varje år så
tror man att man knappt kan klara en dag
till om man inte får semester snart. Det
är som att själva utsikten mot ledigheten
får kroppen och hjärnan att ställa in sig
på energisparläge. Jag vet inte hur det är
med ditt jobb, jag har två med väldigt tydlig stegring innan det är slut.
I skolan kan det vara en sakta lunk under
terminen, men när juni nalkas blir allt helt
galet. Först en massa prov och inlämningar, sen ska allt knytas ihop, en massa betyg
ska sättas och dessförinnan kommuniceras. När betygen väl är satta ska eleverna
underhållas en vecka fast alla bara vill gå
ut på ledighet. I tidningsvärlden är det intervjuer och texter, deadlines som ska hållas, foton som ska redigeras innan man får
lämna ifrån sig allt och tidningen är klar.
När man är färdig med allt, har satt alla
betyg eller korrläst alla texter är det en
enorm lättnad som infinner sig, nästan så
man svävar hemåt. När jag skriver detta är

det som mest intensivt, men när du läser
det ligger jag på en varm strand vid Medelhavet.
I det här numret av Magasinet har vi fokus
på semester. Ibland behöver man inte åka
så långt för att hitta nya spännande platser.
Jag började samla lite tips på fina ställen för
en ”Hemester” och mina kollegor kläckte
det ena stället bättre än det andra, alla i
närheten. För mig som bor i Västervik blir
en billig hemester att campa någon natt på
en ö i skärgården. Det kanske är obekvämt,
men ger fler minnen än ett femstjärnigt hotell i längden. Grillad korv eller mat lagad
på trangiakök smakar ofta bättre än den
bästa restaurangmaten. Bäst är nog ändå
att koka kaffe en tidig morgon när allt är
tyst och havet ligger spegelblankt. Förra
året dök en säl upp alldeles bredvid vår
klippa, det blev en lyckokänsla som fortfarande går att få tag i.
Nu tar Magasinet semester i juli och augusti, nästa nummer kommer i september.
Då är vi alla utvilade och snyggt bruna inför hösten.
Ha en underbar semester!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Foto: Ola
Pettersson

Privatleasing.
Det enklaste sättet
att ha en Tiguan.

Tiguan TSI 190 DSG 4MOTION
Executive Edition.
Vad sägs om en ny Tiguan? Med 4MOTION fyrhjulsdrift
tar du dig enkelt fram även när vädret och underlaget
är tufft, och många avancerade säkerhetssystem är
standard. Med privatleasing blir det ännu enklare. Du
betalar ingen kontantinsats, servicen ingår och du får allt
på en månadsfaktura. Välkommen in så berättar vi mer.

Kampanjpris från 308 900 kr.
Privatleasing från 2 995 kr/mån inkl. service.
Dragpaket ingår.*

Bränsleförbrukning blandad körning 8,9 l/100 km, CO2-utsläpp 202 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 162 g/km. Miljöklass Euro 6. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS
basränta (juni 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Erbjudandet gäller till och med 190831. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. * Gäller endast privatleasing.

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

I dag startar Sandströms stora...

www.sandstroms.nu
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En bättre affär. Sedan 1923.
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Bli samhällshjälte i Gamleby
Att gå på folkhögskola kan vara ett sätt att ge sig själv en ny chans, att byta yrkesbana eller bara fördjupa sina
intressen. Gamleby Folkhögskola lanserar till hösten två nya inriktningar inom Allmän kurs, ”Risk och Säkerhet” och ”Skapande och skrivande”. Båda är förberedande för att kunna gå en utbildning, men är även fokuserade på personlig utveckling.
VÄSTERVIK – Många som kommer
till oss har negativ erfarenhet av skolsystemet, här får de känna smaken av
framgång och även bygga en trampolin
för framtiden, säger Jan Carlsson som
är biträdande rektor.
Inriktningen ”Risk och säkerhet” bygger på både ett behov och ett intresse
i vårt land. Många är intresserade av
”samhällshjältar” som brandmän, poliser och sjukvårdspersonal samtidigt
som beredskapen vid katastrofer och
olyckor är ganska låg. Utbildningen
förbereder för ”blåljusyrken” på ett
praktiskt sätt , men tar även upp teorier och tankar kring hur människor och
samhälle fungerar.
– Vi rör oss från det egna jaget till
hur samhället fungerar och kommer
också att göra en massa studiebesök
på räddningstjänst, sjukhus, sjöräddning och hemvärn, bland annat, berättar Magnus Blondin som har hand om
de mer teoretiska delarna av kursen.
Karin Jaderyd är själv utbildad brandman, men nu lärare på ”Folkan”.
– Det är en jättebra utbildning, du
lär dig ta hand om dig själv och tro på
dig själv, då får du mer
civilkurage och vågar gå in och styra

Nora Grimstrup
visar böcker som
hennes elever
skrivit och gett ut.

Nyhet!

Karin Jaderyd, Nora Grimstrup och Magnus Blondin är lärare på Gamleby Folkhögskola. Foto: Åsa Thaberman
upp om du hamnar i en situation där
människor behöver hjälp.
Just att tro på sig själv är genomgående för målet med många kurser på
Gamleby Folkhögskola. Klasserna är ofta
små och man har mycket tid med läraren. Det förekommer inga prov och mätningar av kunskap, behöver man stanna
ett år till kan man göra det. Många går ut
grundskolan och gymnasiet utan betyg
och med en känsla av misslyckande, men
kanske ändå har en dröm om att skriva
eller fortsätta studera.
– Vi vill skapa lust, säger Nora

Grimstrup som är lärare på inriktningen
”Skapande och skrivande”.
– Det finns så många sätt att uttrycka
sig, poesi till exempel, där finns inga
regler, vilken frihet det blir.
För att börja på Allmän linje på
Gamleby Folkhögskola behövs oftast
inga speciella förkunskaper, men man
måste kunna läsa tillräckligt bra för att
kunna förstå texter. Man ansöker genom
att skriva ett personligt brev och berätta
om sig själv.
Många som går på skolan utvecklas väl-

digt mycket.
– Vi ser underverk, många går vidare
till högskolan, berättar Jan Carlsson.
Nora Grimstrup plockar fram några
böcker som elever på skolan själva skrivit och gett ut.
– Kanske blir det du som publicerar
en bok om tio år!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Härlig sommarläsning!

Klockor från

Pris fr

399:Välkommen in!
vimmerby bokhandel
Stora Torget 6 • 0492-123 10 • www.vimmerbybokhandel.se

¨

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

SOFFGRUPP BOSTON
3-sits + 2 fåtöljer. Klädd i tyg grå.
OBS! Med el-recliner på fyra
platser. Ytterplatserna i soffan
och båda fåtöljerna.
(inbyggda fotpallar)
Fritt lev & mont

14.995:-

!
NYHET

SOMMARTIDER! LÖRDAGAR STÄNGT

SOMMARTIDER!

SOMMARTIDER: Mån-fre 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30, Lör Stängt
Hämtlagret öppet vard. 9.00-12.30

Erbjudandet är giltigt t.o.m. 18/8 2019
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Självscanningsvara

Tänkt enkelt.
Självscanna.
Du vet väl om att vi erbjuder självscanning?
Som självscannare får du en smidigare,
snabbare och skönare handling.

15k
/st

Korvbröd/
Hamburgerbröd

Pågen. 8-pack. Gäller endast
vid självscanning.

Våra godaste
smaker
Till dina matglada sommardagar!

• Manuell chark
• Färsk ﬁsk
• Delikatesser
• Catering
• Butiksbakat bröd varje dag
För beställning, priser och övriga frågor,
mejla: delikatess.gamleby@supermarket.ica.se
eller ring: 0493-102 60

Gamleby

Alla dagar 8–21
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personligt Lina Johansson

Det är roligt att jobba med utveckling av
skärgården och jag har nog lite svårt att
säga nej, säger Lina Johansson.
Foto: Åsa Thaberman

VÄSTERVIK

Lina Johansson är företagaren som verkar vara
inblandad i mycket som
händer i Tjust skärgård.
Förutom det egna företaget på Hasselö förekommer hon i en massa andra
sammanhang. Möt en
ödmjuk entreprenör.

En företagare i skärgården

D

et är svårt att få till en
intervju med Lina Johansson, hon är liksom
alltid på språng och redo
att serva turister och
gäster som besöker Handelsboden eller Sandkornets Servering vid Hasselö
Sand. Säsongen på Hasselö börjar gå
i full fart, med besökare från Europas
alla hörn som vill fika, köpa glass eller
hyra en cykel. Lina och hennes mamma
Anneth driver tillsammans café, affär,
gästhamn, vandrarhem och cykeluthyrning på Hasselö och dygnets timmar
verkar inte räcka till sommartid.
– Jag tror att det är så här om man job-

bar i besöksnäringen, speciellt på sommaren. Jag försöker vara ledig en dag i
veckan och då vill jag ha tid att hänga
med mina barn, berättar Lina mellan
tyska familjer som köper glass eller
danskar som vill hyra en tandemcykel.
Lina är inte född på Hasselö, men hennes pappas släkt kommer därifrån. När
hon var fem år flyttade familjen ut till
ön, som är en av de största i Tjust skärgård. När hon själv blev vuxen bodde
hon några år på fastlandet, men hon
och maken Johan beslöt för nio år sedan att bosätta sig och bygga upp sin
familj på Hasselö. Sedan dess har hon

”Man hänger liksom ihop med alla
och det är viktigt att man hjälps åt...”

fått två barn och byggt upp en växande
verksamhet på ön.
– Det är flera, inte bara jag, protesterar Lina, vi är många som har byggt upp
detta tillsammans.
Kanske är det samhörigheten med de
andra boende på ön som ger mer energi till utveckling. Om man bor på en
ö så måste alla hjälpa till. Lina Johansson har sin fars släkt på ön och jobbar
tillsammans med dem, men samma sak
gäller med grannarna.
– Man hänger liksom ihop med alla
och det är viktigt att man hjälps åt
med att skjutsa och hämta och handla.
Kanske fungerar det så på små orter på
land också, en på en ö måste man hjälpa
varandra.
Lina jobbar med företaget på Hasselö
sand, men är även inblandad i en del
andra projekt, mycket för att utveckla

skärgården.
– Jag jobbar tillsammans med Västerviks Museum i ett EU-projekt som heter
Baltic Stories, vi försöker utveckla hur
man kan använda kulturarv i evenemang, Hasselörodden är ett bra exempel
på det. Vi har samarbete och utbyte med
Litauen och Polen.
Lina arbetar även som frilansskribent
och har skrivit i stort sett alla texter till
broschyren ”Tjust Skärgård” som delas
ut till alla i Västervik med omnejd.
Engagemang och energi smittar av
sig, fler permanentboende är på väg ut
till Hasselö för att starta verksamheter.
– Om det börjar hända något inspirerar det nog fler, det ger ringar på vattnet, det är nog det som har hänt här.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se
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Familjedag för välgörenhet
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Den 7 september blir det
fullt ös i Gästgivarehagen
i Vimmerby. Då ordnas en
familjedag där hela överskottet skänks till forskningen kring Duchennes
sjukdom.
Mån-fre 11.00-14.00

VIMMERBY Duchennes är en muskelsjukdom som årligen drabbar omkring 10 barn
i Sverige. En av dem är 16-årige Marcus Aftelöv i Södra Vi. Varje år uppmärksammas
sjukdomen nationellt den 7 september
och förra året, när Carita Thörn träffade
Marcus i samband med Duchennesdagen, väcktes tanken hos henne
att göra något för att samla in
pengar till forskning kring
sjukdomen. Hon har tidigare
Carita Thörn (till vänster)
ordnat flera insamlingar till
ordnar en familjedag
Min Stora Dag.
tillsammans med Marcus
– Eftersom Duchennes är
Aftelöv och hans familj.
en väldigt ovanlig diagnos
får inte sjukdomen så stor
Foto: Ivonne Svahn
uppmärksamhet, säger Carita.
Det gör i sin tur att det går trögt
med forskningen.
Genom att arrangera en dag med aktiviteter som passar hela familjen, hoppas Carita
få ihop en slant att skänka till forskningen
kring sjukdomen.
– Jag ser verkligen fram emot den här
dagen. Allt som rör barn ligger mig varmt

Lunchbuffé
Salladsbuffé
Pizzabuffé

95:-

inkl. dryck, bröd, kaffe, kaka
Även à la carte:
Kött, fisk, pasta, pizza,
grill och sallader

om hjärtat. I
dagsläget finns
inget botemedel
mot Duchennes men
man hoppas ju att forskningen ska kunna göra livet mer drägligt
för de här barnen.

Under dagen kommer det finnas häftiga bilar att titta på, bland annat en dragracing-

NYPREMIÄR FÖR BÅTFÖRSÄLJNING!

Öppettider:
mån-tors kl 11-22
fre-lör kl 11-23
sönd kl 12-21

bil. Det blir också lotterier, chokladhjul,
pilkastning och mycket annat.
– Under eftermiddagen ordnar vi ett
ballongsläpp med nedbrytningsbara ballonger, som är snälla mot miljön. Alla som
vill vara med får köpa sin egen ballong. Det
blir också en hemlig överraskning under
dagen.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Fullständiga rättigheter

Tel. 0490-121 11
Breviksv. 16, Västervik

www.restaurangrubinen.se
Restaurang Rubinen
Restaurang Rubinen

ÖPPET ALLA DAGAR!
200 grupper i utställningen.

SPECIALPRISER PÅ BÅTAR

HR 442 cc

HR 460 Fishing

Allulsive

VINTERFÖRVARING

Inc

•

HR 532 cc

Upptagning • Bottentvätt
• Förvaring inne eller ute
• Pallmaterial ingår • Sjösättning
Ring eller besök oss för offert!

•

•

Rosita soffgrupp.

Belfort hörnsoffa.
Finns även i svart.

STÖRRE TILLBEHÖRSBUTIK
VINTERFÖRVARING, även i varmhall
GÄSTHAMN
SJÖMACK
VERKSTAD
FÖRSÄKRINGSÄRENDEN
VI SERVAR ALLA MÄRKEN
BRYGGPLATSER
Auktoriserad försäljning och service för Mercury och Volvo Penta

•

•

•

Omg leverans!

Finns även i färgerna grå och natur.

Hampton soffgrupp

Finns även i grått. Begr. antal
8.995:- (12.995:-)

Omg leverans!

Ninja matgrupp Bord med 4 karmstolar
Ø 120, Beige 6.995:- (8.995:-)

Vikelund hörnsoffa.

BARLASTGATAN 3 | VÄSTERVIK | WWW.PAMPASVASTERVIK.SE | 0490-56 67 09 | ORD. ÖPPET MÅND–FRED 07–17

DIN KOMPLETTA MARINA MITT I VÄSTERVIK

ÖPPET: Vardagar 10-18
Lördagar o söndagar 10-15

Omg lev

erans!

Hultarps
Inne- &
Utemöbler

Hultarp 12, Isåsavägen | Ca 5 km från Nässjö | Tel 0380-720 80 | www.hultarpsutemobler.se
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Martina Wastring, Josefina Ljunqvist och
Erika Gustavsson driver Kafé Tre Systrar
tillsammans. Foto: Eva Harrysson

Rabarberbullarna är populära. Foto: Eva Harrysson

Systrar startar
kafé i Vrånganäs
Efter lång tids planering och förberedelser kunde Kafé
Tre Systrar äntligen slå upp portarna i söndags.
– Det känns jätteroligt och spännande att äntligen vara
igång, säger Erika Gustavson som driver verksamheten
tillsammans med systrarna Josefina Ljungqvist och
Martina Wastring.
HULTSFRED Redan för tre år sedan när
Erika köpte den gamla skolan i Vrånganäs utanför Järnforsen fanns tankarna
om att starta ett kafé i källaren. Platsen

betyder mycket för systrarna, som tillbringade sommarlov opch lediga helger
här under barndomen. Deras mamma är
född och uppvuxen i byn och gick själv

i skola i den här byggnaden. För bara
några dagar sedan öppnade kaféet och
tanken är nu att ha öppet torsdag till
söndag under sommaren.
– Premiären gick jättebra. Vi hade
cirka 100 glada gäster, jätteroligt att vi
redan fått så fin respons.
När ryktet började gå i trakten att ett nytt
kafé skulle öppna, hörde folk av sig och
undrade när de kunde komma och fika.
– Vi känner att det här är efterlängtat,
det finns inte så mycket att göra i bygden, så vi tror att det behövs.
Skolbyggnaden har varit privatbostad
sedan slutet på 1960-talet då skolverksamheten avvecklades. I rummet där
kaféet inryms var det förr i tiden träslöjdsal. På senare år har det varit en
enrumslägenhet här, så det krävdes en
hel del ombyggnad. Idag är det ett charmigt och inbjudande litet kafé som för
tankarna till ett klassiskt konditori med
lantlig prägel. Porslinet och möblerna
är loppisfynd och allt som serveras är
hembakat. Här ska man kunna slå sig
ner, antingen inomhus eller utomhus,
och koppla av i en rofylld miljö. I framtiden är planen att utveckla verksamheten ännu mer med musikaftnar, höns-

bytardagar och andra jippon. Med sjön
och smalspåret i närheten finns många
möjligheter.
Men till att börja med ligger dock fokus
på kaféet. Bakom glasdisken finns en
massa läckerheter i form av kakor, bullar och smörgåsar.
– Vi älskar att baka, och det har vi
med oss sedan barndomen. Vår mormor bakade, farmor bakade och likaså
vår mamma. Att öppna ett sådant här
kafé, det är en stor dröm för oss.
Råvarorna hämtas i största möjliga mån
från lokala producenter. Och bakningen
är ekologisk efter säsong.
– Vi har därför inte någon fast meny
utan det kan variera från vecka till vecka
vad vi har i utbudet, säger Josefina
Ljungqvist.
Vilka är era specialiteter bland
bakverken?
– Havrerutan med choklad som är bakad
efter mormors recept, den är en riktig
favorit. Likaså drömrulltårtan och rabarberbullarna.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Den gamla skolbyggnaden är sedan många år tillbaka privatbostad. Nu också med kafé i
källaren. Foto: Eva Harrysson
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Allt vi säljer kan vi installera!
13

Tryggt och bekvämt, eller som vi säger,
en Comfortabel leverans!
WC-stol

3.695:PAKETPRIS

Installerat & Klart

5.895:-*
WC-stol Ifö Spira 6260

Köksblandare

1.895:PAKETPRIS

Installerat & Klart

3.445:-*
Köksblandare FM Mattsson Siljan
med diskmaskinsavstängning.
* Priset gäller t.o.m. 2019-08-31 för produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se

Ny ägare
driver
Kröngården

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

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Conny Gyllenelg tar över Kröngården och sätter därmed sin egen prägel på verksamheten.
Bland annat genom att erbjuda alkoholservering och restaurangmeny.
– Jag vill att folk ska kunna komma hit och
trivas och umgås, lite som ett vuxendagis.
VIMMERBY Inför årets säsong
blir det en hel del nyheter eftersom verksamheten har fått en ny
ägare - Conny Gyllenelg. Kröngården har därmed också fått ett delvis nytt namn och heter numera
Gyllenelgs Kröngården.
I menyn finns nu inte längre bara
fika, utan anläggningen har numera öl- och vinservering och
restaurang med en meny som
innehåller flera olika maträtter.
Men var inte orolig - den populära
räkmackan finns också kvar! Centralt är att råvarorna som används
kommer från lokala producenter.
– Hit kan man komma för att
man vill må bra, gästerna ska
känna sig som hemma fast de är
borta, säger Conny Gyllenelg. Planen är också att ha lite olika evenemang i sommar, typ trubadurkvällar. Vi smög igång redan
den 1 juni då Hultsfredsbandet Recowers spelade
här. Jag hoppas det blir
mer sådant framöver,
på min Facebooksida

Conny Gyllenelg, ny
ägare till Kröngården,
tillsammans med
kollegan Ewa-Lena Eek,
ser fram emot en härlig
säsong. Foto: Eva Harrysson

uppdaterar jag med vad som är
på gång.
Conny Gyllenelg slog upp portarna
i mitten på maj och första sommaren blir en provotid.
– Jag har inga andra mål än att
gå runt. Jag har en anställd i nuläget och ett par till är på ingång.
Men det är svårt att sätta nivån
innan man vet hur mycket folk
som kommer.
Kröngården har en kyrkolokal
som närmsta granne, men de båda
verksamheterna är numera helt
åtskilda, poängterar Conny.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Vi hjälper dig med ditt bolån!
Kom in till oss på kontoret. Vi finns här för att göra våra
kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma
banktjänster, trygga bostadsaffärer, nära rådgivning och
bra försäkringsskydd. Välkommen till oss!
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Jordbruk
med flera
delägare
Att låta passionen för odling bli ett heltidsjobb kan
vara en dröm för många.
Utmaningen är att få lönsamhet i verksamheten.
Genom att starta ett andelsjordbruk har Carolina
Dahlberg tryggat sin egen
överlevnad samtidigt som
hennes kunder får del av
närproducerade grönsaker.

HULTSFRED Magasinet gör ett besök
hemma hos Carolina på den lilla gården Ulvarp en halvmil utanför Virserum.
Här bor Carolina med sin familj och i
huset intill finns hennes föräldrar. På
gården finns också kor, får, höns och
vallhundar. Men framför allt en massa
grönsaksland. Carolina odlar bland annat tomater, gurkor, morötter, salladslök, rädisor, persilja, dill, gräslös, kål och
rotgrönsaker, allt efter säsong.
Pengarna som kommer in från andelarna
täcker produktionskostnaderna, vilket
ger en trygghet för Carolina och hennes
familj. Företaget startade förra året och
inledningsvis började Caroline provodla
och sålde sina grönsaker via REKO-ring
för att testa att odla mer intensivt och i
lite större skala.
– I år har jag fyrdubblat odlingsytan
och kör andelsjordbruk. Det är totalt 40
andelar. Konsumenten betalar en fast
summa och får i gengäld färska och
nyskördade grönsaker levererade varje
vecka från midsommar och fram till slutet av november.
Hur mycket grönsaker det blir i varje
leverans kan variera från gång till gång.

”Det här är fortfarande ett experiment, men
jag har bestämt
att jag ska testa
i tre år.”
– Jag har kalkyler där jag räknat på
ungefär hur mycket jag kan skicka ut
till varje kund. Sedan kan det bli mer
av en vara och mindre av en annan.
Därför anger jag inga mängder av varje
grönsak utan ger bara exempel på hur
en andel kan se ut.
Det här är en väldig bra modell för
att stötta ett nystartat småskaligt lokalt
jordbruk som annars blir väldigt utsatt
för prisdumpning och global konkurrens, menar Carolina.
– En annan bra sak med att vara an-

dras trädgårdsmästare är att eftersom
att jag vet vad jag ska skörda och skicka
ut varje vecka så blir det inget svinn. Jag
fördelar skörden av alla grönsaker och
det som inte är dugligt som mänsklig
föda utfodrar jag djuren med, vilket i sin
tur ger gödsel till mina odlingar. Så det
fungerar som ett kretslopp.
En vanlig missuppfattning med andelsjordbruk är att delägarna måste vara
med och arbeta på gården.
– Det krävs ingen insats alls. Däremot
har jag valt att ha besöksdagar där man
kan komma och besöka gården, titta på
odlingarna, ta en fika och prata lite.
En väldigt stark faktor för Caroline
är att minska beroendet av transporter
och fossila bränslen. Därför
väljer Caroline att köra ut
varorna till kunderna.
– Jag är extremt
oroad för miljön
och framför allt
energikrisen.
Det skulle vara
direkt kontraproduktivt om
alla skulle köra

1

Visste du att… det finns ett 20-tal andelsjordbruk i Sverige. Ulvåsa är det enda i Kalmar län. Närmast
rent geografiskt är jordbruket Livslotten utanför Rimforsa i Kisa samt Nybrukarna i Rottne utanför Växjö.

Foto: Henrik Lindberg

med sin bil hit och hämta sina grönsaker. Då blir ju det nästan ett större
transportavtryck än om de skulle köra
till affären. Istället prickar jag ut var
alla bor på en karta och väljer ut vissa
utlämningsplatser.
Hur har du lärt dig allt om odling?
– Mina föräldrar har alltid haft intresse,
de hade växthus och odlade mycket i
trädgården när jag var barn. När jag
bodde i Göteborg åkte jag hit på helgerna och odlade. Då märkte jag att jag
kom ihåg mycket som jag lärt mig som
barnt. Men sedan har jag läst mycket
böcker och är aktiv i olika communitys
med andra yrkesodlare på Facebook.
Vilken är din personliga favorit
bland grönsakerna?
– Om jag bara får välja en
så blir det tomater. Där
är goda att äta, växer
snabbt och ger stor
skörd.
Eva Harrysson
eva.harrysson
@ostmedia.se

Så här kan en
veckoandel se ut.

Upptäck mer i Djursdala

Lopp för vuxna och barn

VIMMERBY Vill du veta mer om din hembygd? I
Djursdala finns möjligheten i sommar. Vid fem tillfällen, med start onsdagen den 3 juli, kan man upptäcka
omgivningarna både till fots och med bil. Samling sker
vid hembygdsgården och där får man mer information
om vad som händer under kvällen. Arrangör är Djursdala
Hembygdsförening.

VÄSTERVIK Har du bra kondis och gillar att springa? Då kanske Karhu

Run är något för dig. Det är ett motionslopp och en folkfest som börjar
i Västerviks Fiskarhamn, går upp till Kulbacken och sedan tillbaka till
Fiskartorget. Gatorna brukar kantas av ivriga påhejare och loppet går
att utföra på alla nivåer. Barn har ett eget lopp på 800 meter. Det
brukar vara underhållning och gemensam uppvärmning innan loppet
drar i gång klockan åtta på kvällen måndagen den 8:e juli.
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STOP PA SEXUELLA
KRÄN KNINGAR I SKOL A N
Många
svenskar
riskerar att
drabbas av
njursjukdom.
Stöd forskningen
på pg 90 10 30-7

www.njurforbundet.se

Se vad du kan göra!
backa.org
ÖPPET
Vard 11-21
Lörd 11-23
Sönd 11-21

Bokas
på telefon
0495-340 60

RING &
SERVE TNING
M
Ä
H
AV

!

lle
Tillfä

RES 2 - BETALA FÖR 1! BORDER SHOP
KRYSSNINGAR
MED CINDERELLA

19/8, 16/9, 15/10

Pris från

795:-

15

SHOPPING,
BURG

19-20/10

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

Bokas
på telefon
0495-340 60

Se vårt reseprogram: www.hjalmarssonsbuss.se

Välkomna till vår nya fräscha restaurang!
Vår specialitet, kolgrill!

Á la carte - Förrätt - Efterrätt - Kebab - Sallad - Pizza - Vegetariskt
Kolgrill - Pasta - Hamburgare - Pitabrödrulle

Dagens lunch 80:-

(sallad, bröd, dricka & kaffe ingår) Serveras vardagar kl 11-14.30
Mässbrogatan 11, Vimmerby Tel: 073-583 33 07

Vi har maskinerna du behöver!

Besök vår hemsida

www.brg.nu

VIMMERBY Tegelbruksgatan 9 | Tel: 0492-122 99
VÄSTERVIK Perugatan 52 | Tel: 0490-342 50
OSKARSHAMN Klämnavägen 7 | Tel: 0491-186 00

Privatleasing.
Det enklaste sättet
att ha en T-Cross.

T-Cross TSI95.

Nya T-Cross kan du enkelt möblera om – för mer benutrymme eller mer bagageutrymme eller mer plats att
lasta långa saker. Något som alltid ryms i den är de
avancerade säkerhetssystemen som är standard. Allt för
att du enkelt och tryggt ska ta dig genom dagens alla
aktiviteter. Med privatleasing blir det ännu enklare. Du
betalar ingen kontantinsats, servicen ingår och du får allt
på en månadsfaktura. Välkommen in så berättar vi mer.

Kampanjpris från 199 900 kr.
Privatleasing från 2 295 kr/månad inkl. service.

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 131 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 112 g/km. Miljöklass Euro 6. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild leasingavgift,garanteratrestvärde, rörlig ränta baserad
på VWFS basränta (juni 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen.Erbjudandet gäller till och med 190831. Uppläggnings- och
administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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Richard Meijer är
aktiv och tränare i
Västerviks Handbollsförening, här vid den
nya uteplanen. Foto:
Åsa Thaberman

JUNI 2019

Ny plan för
beachhandboll

Ett försök att få ungdomar att spontanidrotta mer
har fått tummen upp. Snart är det officiell invigning
av Västerviks första beachhandbollsplan. Västerviks
Handbollsförening står bakom initiativet och hoppas
på många spontana matcher i sommar.
VÄSTERVIK Ungdomar idrottar allt
mindre, många sitter framför datorn
istället och det innebär negativa konsekvenser för ungdomarnas hälsa. Västerviks Handbollsförening ville göra
något åt detta och även utöka säsongen för handboll som ofta räknas som
sport man utövar inomhus på vintern.
Richard Meijer och Jimmy Winge som
båda är aktiva i Handbollsföreningen
var och tittade på en beachhandbollsplan i Jönköping förra sommaren och

blev frälsta direkt.
– Fasen, en sån här plan måste vi ha
hemma i Västervik, tänkte vi, berättar
Richard Meijer när vi möts vid planen
på baksidan av ”Breviksalpen”.
Hemma i Västervik ansökte de om bidrag
till en plan hos Tjustbygdens Sparbank
och Sparbanksstiftelsen och fick beviljat. Kommunen har gjort grävjobben
och några företag har sponsrat ytterligare. Nu finns en fin utomhusplan med

sand av högsta kvalitet.
– 16 lastbilar med sand gick det åt,
skrattar Richard Meijer, men den här
sanden är godkänd av Svenska Handbollsförbundet, så nu kan vi ha officiella
tävlingar om vi vill.
Syftet med hela banan är att öka barns
och ungdomars spontanidrottande och
det verkar falla väl ut. När vi sitter vid
planen och pratar spelar fyra tonårskillar. Snart får de sällskap av några yngre
killar som genast får ingå i spelet. Reglerna är ungefär samma som i vanlig
handboll, men det blir ett snabbare spel
eftersom man inte kan studsa bollen i
sanden.
– Det blir ett intensivt och jobbigt
spel, mycket publikfrieri och kul att
titta på, man kan till och med få extra-

poäng för snygga passningar och mål
berättar Richard Meijer.
Planen står färdig att använda, man behöver inte boka den, men handbollsföreningen har företräde när de tränar. I
slutet på juni blir det officiell invigning,
med grillning, musik och mixade lag.
– Det blir väl lite klippa band och så
har några av våra sponsorer lovat att
spela lite också.
Beachvolley är ju en lite cool sport,
kommer beachhandboll också att bli
det?
– Vi handbollspelare är ju inte så coola,
vi är tuffa, men inte så coola, skrattar
Richard Meijer. Kanske blir vi coola nu!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Bad och lek på sommarkollo
Årets Stjärnevikskollo
har startat. Drygt hundra
barn är på plats för att
bada, leka och prova på
aktiviteter vid Juttern.
VIMMERBY Badvett var första programpunkten när Stjärnevikskollot
startade förra veckan. Eftersom många
av de 281 anmälda barnen uppgav att de
kunde simma endast 0-20 meter valde
arrangerande Södra Vi IF att införa simkunnighet på agendan.
– Det kommer två behöriga simlärare
hit för att lära ut simkunskap, berättar
Mia Karlsson som är kolloansvarig.
– Det är bara ett test men vi kommer att bygga vidare på det för att öka
badsäkerheten. Det är en trygghet att
alla barn kan röra sig fritt i vattnet. De
älskar att bada här.
Tjut och skratt förs med vinden kring
badplatsen. Av dagens 105 deltagande

1

barn är det många som ligger i vattnet,
skvätter på varandra och snurrar runt
i badring.
– När det är varmt är det skönt att
kunna svalka sig, menar Erik Krantz.
– Kanot och bada är det jag sett mest
framemot, tillägger vännen Ludvig
Ingemarsson.
På bryggan står flera feriearbetare med
gula tröjor, andra spejar från strandkanten.
– Det är alltid fyra badvakter på bryggan och vi vuxenledare går runt och kollar så att det fungerar, berättar Mia och
ler när en grupp skattande barn springer
förbi.
– Det är härligt att se alla ungarna.
Det finns ett behov av det här, barn
behöver få komma ut och få paus, bad
och glädje. Det här är kanske den enda
semestern för en del barn. Det är viktigt
att de kan komma hit och ha roligt.
Elin E Elmström

Visste du att… det ordnas sommaraktiviteter för barn även i Hultsfreds och Västerviks kommuner. I Hultsfred har fritidsgårdarna exempelvis ett
program under sommarveckorna där man ordnar allt ifrån resor till Liseberg och Vimmerby Adventure till aktiviteter vid Hesjön. I Västervik erbjuder
kommunen tillsammans med föreningar och stiftelser olika sommarlovsaktiviteter. Det finns bland annat konstkollo, klättring och segling samt fotboll.

Oliver Hermansson,
Erik Krantz och Luvig
Ingemarsson passade på att
bada på Stjärnevikskollots
första dag.
Foto: Elin E Elmström
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shopping

Äntligen sommar och semester!
På den här månadens shoppingsida har vi samlat en härlig mix av saker som hör sommaren till. Så ge
dig ut och köp prylarna du behöver för den perfekta semesterdagen, sedan är det bara att njuta!

Skydda

1

dig mot

solen

3

2
4

6

5

7

Plocka
själv
8

10
9

1. Boktips till semestern från Erik Hultgrens Bokhandel, Västervik ”alla känner apan” av Varg Gyllander. 2. Skydda dig mot solen med
miljövänliga solskyddsprodukter från Bioregena. Finns hos Life i Vimmerby. 3. Bli semesterfin med en ny sommarhatt. Finns i alla möjliga
utföranden hos Khanli Kläder i Vimmerby. 4. Sommarens fräckaste Solglasögon från Ur & Penn Västervik. 5. Plocka dina egna
jordgubbar hos Axelssons i Aby, Hultsfred. 6. Den perfekta strandväskan ”Flamingo” från Mantica, Västervik. 7. För stranden - Läckra
badtofflor ”havaianas” från Så in i Norden” i Västervik. 8. Boosta huden med svalkande Aloe Vera när det har blivit för många timmar
i solen. Finns på Life, Västervik. 9. Sjunk ner i trädgårdsmöbler från Hillerstorp, Törnvalls Möbler i Mörlunda. 10. Packa semesterkläderna i
en hård resväska i polykarbonat från Downstairs i Vimmerby.

COZY 3,5-SITS

HAGA BYRÅ

-40%

I tyg Seven, Petrol

6.594:-

Ekfanér med detaljer i läder.
H100 B85 D35 cm

3.495:-

Ord 10.990:-

-50%

HARLEQUIN MATTA

LAMIN0 FÅTÖLJ MED PALL

239:Ord 395:-

40%

på många av
våra mattor

Fårskinn och oljad ek

16.990:Ord 21.990:-

-23%

NOVA 3-SITSSOFFA

Ord 16.990:-

495:-67%

DREAM DELUX

Finns i flera färger

13.990:-

Handgjort. 82x62 cm

Ord 1.495:-

Ord 6.995:-

70x150

EXKLUSIVT FÖRKLÄDE I LÄDER

2x90x200 cm inkl bäddmadrass

-18%

9.980:Ord 14.580:-

Just nu pågår sommarens stora kvalitetsrea

MED
UPP
TILL
50%
RABATT
på möbler och mycket annat i vårt varuhus
HILLMOND FÖRLÄNGNINGSBORD
100x240-310 cm

-25%

11.245:Ord pris 14.995:-

10.420:Ord pris 13.895:-

100x240-310 cm inkl bord

10.495:-

-25%

25%

på alla lagerlagda
dynor till utemöbler
Gäller ej till Hammock

Vimmerby/Västervik

Vimmerby Södra industrigatan 17. Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl 0492-177 00.
Öppettider Vardagar 07-18 (Västervik 06:30) Lördag 09-14 Söndag 11-14.
Vissa lokala avvikelser kan förkomma. Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning.

www.materialmannen.se

-25%

Ord pris 13.990:-

CANDBY GRUPP

soffa + 2 fåtöljer + bord

BELFORT SOFFGRUPP

MACKENZIE SOFFGRUPP

Hörnsoffa + bord. Svart

11.195:Ord pris 15.990:-

Byggbar!

-30%

-32%

PERFEKT PLUS FASADFÄRG 10 L

Utevit.

1.995:Ord 2.700:-

-26%

Bruten kulör

DEMIDEKK ULTIMATE FASADFÄRG 10 L

KOMPOSTGALLER

Utevit.

1.995:-

20x700x900 mm

99:-

-26%

Ord 2.700:-

Ord 169:-

TORKVINDA LIFT-O-MATIC

4 armar med 50 alt 60 meter lina

999:Ord 1.399:-

Bruten kulör

2.195:-

2.195:-

ELIT TRÄOLJA 2,7 L

För all slags obehandlad, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä
utomhus.

189:-

FALU RÖDFÄRG 10 L

Sveriges mest beprövade slamfärg

499:-

PLASTTAK GOP ESSLON

UTSKJUTSSTEGE 5,7 M 2-DELAD

119:-

1.495:-

Opalvit, trapetsplatta för altantak, uterum eller carport

/KVM

Ord 239:-

Stabil och säker med inbyggd
kombimöjlighet

Ord 2.095:-

-50%
SKARVSLADD 20 M RÖD/SVART

Komplett med stickpropp
och skarvuttag.

259:Ord 329:-

KABELVINDA MED STÄLLNING
4 uttag. 25 m jordad med
termosäkring

TRÄBOCKEN STIG
Jabo

79:-

549:-

2 FÖR 139:-

Ord 95:-

Ord 699:-

-22%

-22%

TRALLSKRUV ESSVE

SKRUVDRAGARE GSR 10,8V

129:- st 459:-

1.395:-

4,5x55 mm. Corrseal, 250 pack

1000

Ord 2.995:-

REGEL 45X95

1595

2095

Tryckimpregnerat. Klass AB

57:-

-27%

inkl 2 st 2 AH batterier

TRALL 28X120

3,6 m

-29%

-54%

Tryckimpregnerat. Klass C14

3,6 m

75:-

REGEL 45X145

Tryckimpregnerat. Klass C24

3150

3,6 m

113:-

-29%

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

20

JUNI 2019

I Västervik är det alltid nära till
havet. Foto: Åsa Thaberman

Magasinet
tipsar!

Hemester
Semestra i Västervik, Vimmerby
och Hultsfreds Kommuner

Det finns massor av trevliga och fina ställen att upptäcka på hemmaplan.
Här får du tips på ställen att upptäcka av oss som jobbar med Magasinet.

Vandra
på

Kristofer
Johnsson
säljare

Gör t ex en kanotfärd på fem mil från
Ramgärde, Smitterstad i ett vindlande åsystem genom jordbrukslandskapet och
sjöarna Långrammen, Kogaren och
Långsjön. Bland annat Hallingeberg

och Hummelstad passeras. Mellan Kogaren och Långsjön paddlar man genom en grävd och stensatt kanal med
höga sidor som byggdes av Ankarsrums Bruk för att bland annat kunna
frakta kol från milor i Gamlebytrakten
till masugnarna i Ankarsrum.
Vid rastplatsen vid väg 40 vid Långsjön i Ankarsrum kan man avsluta
färden eller fortsätta ut mot havet vid
Skaftet.

Eva
Wirenfelt
säljare

Jaaa, åk till Gamleby och gå trollstigen
den är fantastisk, man
får hela familjen att röra på
sig utan att man tänker på det och så
kan man avsluta med en god glass på
Byfiket eller Linnéas konditori.

klipporna

Man kan ta
en tur ut till Flatvarp och vandra på
de fantastiska klipporna och få saltstänk över bara ben.
Åk till Vråka och besök Lilla återbruket och fika i Magasinet på samma
tomt. Ät lunch på Lofta Caffe på vägen.
Tälta eller hyr en stuga på Hammarsbadet och svalka dig i lagunen. Min hemmasemester!

Djursdalarundan är en härlig upplevelse
med sin vackra natur. Foto: Eva Harrysson

Åsa Thaberman

Henrik
Lindberg

copywriter

grafisk formgivare

Ta båten ut till Idö eller Hasselö!
På Hasselö kan du hyra cykel och
utforska ön. Det finns service som
café och restaurang och perfekta
picnicställen. På Idö kan man klättra upp i den gamla lotsutkiken, åka
på örn och sälsafari eller äta gott på
Idö Skärgårdskrog.
Väderskär i Tjust norra skärgård
är också en upplevelse. Man kan
komma dit med båt från Flatvarp
och närligggande öar. På Väderskär
finns ett gammalt kapell med anor
från 1600-talet. På väggarna finns
gamla målningar som är välbevarade och fantasieggande. Man
kan vandra på en stig från
hamnen vid Väderskärs
by, till utsidan mot öster. Här finns det härliga
klippor och en fantastisk
utsikt över havet.

Mysigt
och

gemytligt

Djursdalarundan är
en fin naturupplevelse,
samtidigt som kroppen
får en rejäl dos motion då rundan bjuder på kuperad terräng. Ta gärna
med fikakorg och stanna längs vägen.

Eeva Laine

säljare

Vill man ge sig iväg
på en rolig dagsutflykt så är Kleva
gruva ett trevligt förslag.
Förutom att man kan gå en guidad tur
eller en tur på egen hand i en gammal
koppar- och nickelgruva så kan man

roa sig med guldvaskning, skattjakt och
klättervägg. Packa inte med en massa
extrakläder (gäller speciellt de vuxna)
för man får låna stövlar, jacka, hjälm och
ficklampa. Till barnen kan man ta med
sig deras cykelhjälmar hemifrån. Här
kan hela familjen ha roligt en hel dag
(kanske inget för de allra minsta). OBS!
Ta gärna med kontanter i fall inte det
tekniska funkar mitt ute i skogen!
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Sjön Nossen i
Vimmerby inbjuder
till bad under soliga
och varma dagar.

Eva Harrysson

copywriter

Ingebo Hagar är ett perfekt utflyktsmål på
sommaren. Oavsett om man är sugen på
en promenad i en av vandringslederna eller bara sätta sig ner och ta en kopp kaffe
och njuta av de fina omgivningarna. För
barnen finns det många djur att titta på!
Man kan också hitta smultronställen inne
i stan. Varför inte ta en kvällspromenad en
ljummen sommarkväll och stanna till på
Sommartorget och svalka sig med en glass.
En riktigt stekhet dag tar jag gärna med
mig familjen till Krön eller Nossen för lite
sol och bad!
Kvällsutsikt från berget vid
Örsjön, Hammarsjöområdet.
Foto: Malin Jonsson

Malin
Jonsson

genom ängsmarker. Väl på plats är det
inte omöjligt att få se örnar. Kikare och
matsäck är ett tips!

Ett besök vid Hammarsjöområdet slår
aldrig fel, vare sig det
handlar om att vandra på skogsstigarna eller att njuta av lugnet vid de
olika vattendragen.

Varma dagar kan ett bad i Linden utanför Lönneberga sitta fint. Kul kuriosa
är att området i närheten av badplatsen var tänkt som inspelningsplats för
Katthult i ”Emil i Lönneberga”-filmen.
Om badet blir av en söndagseftermiddag i juli kan du stanna till
vid Lönneberga hembygdsgård för att slå till på en
nygräddad våffla i hembygdsgillets kaffestuga.

grafisk formgivare

Att cykla dressin på smalspåret är en rolig dagsaktivitet, både för barn och
vuxna. I Målilla går det
även att svalka sig med
ett bad intill spåret.

Mats Nilsson
säljare

Astrid Lindgrens Näs
är ett härligt utflyktsmål att besöka under
sommaren. Trädgårdarna
är som en oas, utställningarna
och sommarkvällarna med bra underhållning är ett bra andningshål som man
så väl behöver.

Foto: Astrid Lindgrens
Näs. Pressbild

Sommar
i

Hultsfred

För den som gillar att
spana in fåglar kan jag rekommendera fågeltornet som gränsar
till fågelskyddsområdet i Lönnekullaviken i Järnudda utanför Hultsfred. För
att komma dit blir det en promenad

More kastell utanför Virserum/ Mörlunda är en ravin mitt i Småland! Häftigt
(och påfrestande) att känna
temperaturväxlingarna i branterna.
För den höjdrädde kan det vara bra att
ha någon eller något att hålla sig i, för
det är svindlande högt på sina ställen.

Utomhusmiljön är öppen för besökare,
även om själva husen är privatbostäder.

Lars
Björkman

försäljningschef

Segersgärde med Örnberget är bra utflyktsmål
för den som gillar att vandra.
Toppen av Örnberget ger en fantastisk utsikt
över området.
På Örnberget ligger fornlämningen Habors klint som är en stensättning. Man åker
gamla vägen mot Gamleby. Innan Segersgärde så svänger man upp till höger. Det är
en parkeringsplats som ligger parallellt med
stora vägen.

Robert Svensson

försäljningschef

Katthult och Bullerbyn, eller Gibberyd och
Sevedestorp, som gårdarna egentligen heter. Det är platserna där filmerna om Emil
och Barnen i Bullerbyn spelades in, riktigt trevliga besöksmål med en härlig atmosfär. Många Vimmerbybor kanske inte tänker på att
åka dit, men det är absolut
värt ett besök. Man kan ta
en fika och barnen kan
titta på djur.
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Myggskydd
Ryobi OBR1800, 18V.
Håller mygg borta upp till
20 m². Utan lukt, rök, eld,
kladd eller gaspatroner.

599:-

Kurvan pekar spikrakt uppåt för Jimmie Lundberg och hans eventfirma. Kalendern är bokat för ett helt år framåt och några 40-timmars arbetsveckor är det inte att tala om.
– Just nu har vi jättemycket att göra och det är verkligen jätteroligt.

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

cet
39:e ra

VIMMERBY DSL Event, som
företaget har hetat fram till för
ett par veckor sedan, har nu bytt
namn till Live Audio Group of
Sweden. Själva verksamheten
är dock densamma. Företaget
består av flera olika grenar. Den
största är event och evenemang.
Uppdragsgivarna finns främst i
Vimmerby och Västervik men
arbetsfältet kan vara betydligt
bredare. I sommar väntar exempelvis uppdrag vid Visfestivalen
i Västervik. Och nyligen skötte
man ljud och ljus vid scenen på
öltältet i Vimmerby.
– Vi löser scen, ljud och ljus,
all slags teknik helt enkelt, till
olika slags tillställningar, berättar Jimmie. Det kan vara allt ifrån
en 40-års fest till en festival.

En av...

SEMESTERRACET

v 28 2019
FART
SPÄNNING
DRAMATIK

VIMMERBY

SOMMA
RENS
STORA
HÖJDPU
NKT

9-13 JULI
Vimmerby MS • www.vimmerbyms.com • 0492-134 77

VÄLKOMMEN TILL BENGTSSONS!

www.mzreklam.se • 0495-420 53/MZ

START Tis-Fre. 10.00 • Lör 09.30

• Skeppshultcyklar
• Beg. cyklar
• Höga roddbåtar
• Suzuki båtmotorer
Aluminiumkanoter
• Klippo
• Gräsklippare
• Aluminiumkanoter
• Motorsågar
• Röjsågar
• Grästrimmers

Högtryck för
eventföretaget
”Det bästa med det här
jobbet är när man ser att
eventet flyter på.”
Att det är hårt arbete som gäller
råder det ingen tvekan om. Det
blir många arbetstimmar varje
vecka, och ofta på obekväm arbetstid.
– Hur mycket jag jobbar har
jag inte räknat på, men det är
mycket. Det blir ett sätt att leva
helt enkelt och jag älskar det
jag gör.
Jimmie är ensam i företaget,
men hyr in personal efter behov. Drömmen på sikt är dock
att anställa.
– Omsättningen har ökat
varje år sedan starten 2010.
I dagsläget utgår jag hemi-

Att skapa goda relationer med
kunderna, vara ödmjuk och se
möjligheter istället för problem,
är några viktiga framgångsfaktorer för Jimmie.
– Med kaxighet kommer man
aldrig någonstans. Och varför
göra något svårt när man kan
göra det enkelt.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Jimmie Lundberg har fullt upp med sitt eventföretag, som bara
växer och växer. Foto: Eva Harrysson

er

Missa inte
Smålands
största
fiskebutik!

Allt som sker på scen när det gäller teknik, ljud
och ljus fixar Live Audio Group of Sweden. Foto: Privat
0383-201 75 • www.bengtssons.com
Öppettider: mån-fre 7-19 (Fiskebutiken 9-19), lör 9-14

från, men mitt mål på sikt är en
schysst lokal och tre anställda.
Men innan dess behöver jag växa
ytterligare lite till.
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VÅRA BRÖST BEHÖVER
MER STÖD ÄN BARA EN BH.
Swisha en gåva till 900 59 19

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som
enbart fokuserar på bröstcancer. För oss är alla månader rosa.

SOMMAR

Perfekt sommarfrukost
när man har lite tid.
Foto: Åsa Thaberman

Recept

Gör en god
sommarfrukost
Visst är det härligt att ha tid att göra en
riktigt god frukost till sig själv eller familjen
en ledig sommardag! Här får du ett enkelt
och nyttigt recept på bananpannkakor.
Kanske har du varit i Asien
och ätit bananpannkakor.
Även om vi inte har tillgång
till lika många spännande
frukter i Sverige kan man lätt
göra riktigt smaskiga bananpannkakor hemma. Det är
lätt, det är nyttigt och det är

en frukost som du blir mätt
på länge, perfekt en sommarmorgon när man vill äta en
lite roligare frukost. Det här
receptet ger två pannkakor.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

PÅ KLÄDER OCH SKOR

VÄLKOMNA!

Du behöver:

• 1 banan
• 2 ägg
• 1 krm salt
• Smör att steka i
• Melon, jordgubbar eller annan
frukt

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

Gör så här:

Mosa en mogen banan i en
bunke. Knäck i två ägg och
vispa runt med en gaffel, det
ska vara lite klumpig konsistens.
Tillsätt ett kryddmått salt.

BEMANNING TVÄTTERI

Smält lite smör i en stekpanna
på ganska hög värme. Häll i
hälften av smeten och låt den
breda ut sig. Sänk värmen till
hälften.
Stek pannkakan på ena sidan
tills ytan har stelnat, då viker
du över halva pannkakan och
steker en liten stund till.
Lägg försiktigt upp på fat.
Dekorera med valfria frukter
och kanske en klick vaniljkesella.

Diggiloo kommer
tillbaka till Västervik
VÄSTERVIK Diggiloo är ute på Sverige-

Foto: Kristofer
Sandberg

REA

turné och kommer till Västervik i slutet på
juli. Återigen förvandlas Bökensved till en
familjevänlig endagsfestival med nya och
gamla artister. Svenska schlagervinnaren
John Lundvik, men också veteraner som
Arvingarna, Brolle och Jessica Andersson
är med och bidrar till en trevlig kväll.

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

Öppettider mån-fred 7-13

Övriga tider efter överenskommelse
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50 år i Aspagården
Tycker du att du har jobbat länge på samma ställe?
Det kommer ändå att bli svårt att mäta sig med Kerstin
Svensson-Åhlin, hon har nämligen varit verksam som
keramiker på Aspagården i Västervik i 50 år i sommar.
Från ett öde gammalt hus till en välbesökt turistmål.
VÄSTERVIK I slutet av 1960-talet flyttade
en ung kvinna till Västervik. Hon var utbildad florist och keramiker. I början arbetade hon som florist och hade kurser
i keramik på kvällstid. Ibland hoppade
hon in som teckningslärare också. Helst
av allt hade hon velat ha en liten lokal
där hon kunde utveckla sitt stora intresse,
keramik.
– Tänk om man kunde hitta ett litet hus
att vara i. Jag gick runt och tittade och fick
ögonen på Aspagården som då stod tomt
och övergivet, berättar Kerstin Åhlin, nu
50 år senare.
Med en stor dos envishet och bra övertalningsförmåga lyckades hon får kommunen att hyra ut det gamla huset till henne,
men först genomgick det en välbehövlig
reparation.
– Det fanns inte el och inte vatten indraget och ingen toalett heller.
Runt midsommar 1969 var renoveringen klar och Kerstin flyttade in. Här
på Aspa har hon skapat mängder med

brukskeramik, tunna muggar i stengods,
skålar med fantastiska glasyrer, ofta lite
tillknycklade och gärna skurna detaljer.
Föremålen blir mer levande och personliga så. Det har under åren också blivit
en stor mängd offentliga utsmyckningar,
något som Kerstin sett som en rolig utmaning och stimulans.
– Jag brukar ta in platsens historia och
tänka på de männislkor som ska vistas
där när jag gör förslag till utsmyckningar.
Varför det överhuvudtaget blev lera är inte
riktigt utrett. Kanske var det en inspirerande lärare på floristutbildningen, men
influenserna har som alltid kommit från
flera håll.
– Jag tänkte att det här kan jag ju hålla
på med ett tag. Arbete med keramik tar
ju aldrig stopp, det går att utveckla hur
mycket som helst. Det räcker faktiskt inte
med 50 år.

Kerstin Åhlin har
hållit Aspagården öppen
i 50 år och gjort det till
ett stort besöksmål i
Västervik.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Foto: Åsa Thaberman

Rio Hörnsoffa
ord.pris 15.990:-

Zeus3+1+1
ord. pris 14.990:-

20%

VI FIRAR

9-ÅRSJUBILEUM
med soffdagar och bjuder på
fika och godis hela helgen

Rio soffgrupp 3+1+1
ord.pris 15.990:-

20%

700KVM

MED ENBART
UTEMÖBLER

20%

10-30%
PÅ ALLA SOFFGRUPPER
Gäller 27/6-5/7

KALMAR LÄNS BREDASTE SORTIMENT

Brazilien Hörnsoffa
ord.pris 12.990:-

Brazilien soffgrupp 3+1+1
ord. pris 14.995:-

20%
Därför väljer du Möbelbröderna:
Brett sortiment • Bra priser • God service
Kvalité • Snabba leveranser
I samarbete med

Florens Hörnsoffa
ord.pris 12.990:-

20%
Delbetalning med

Du kan betala med

10%
Vi specialiserar oss på utemöbler

Lysingsvägen 18, Västervik

070-330 55 41
Mån-Fre 11-18 | Lör-Sön 11-15
Se fler produkter på vår facebooksida

mobelbroderna.se
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Smidigare för kunderna
Ica Kvantum i Vimmerby bygger ut för att kunna erbjuda utlämning av färdiga matkassar. Systemet ska
vara igång till hösten.
VIMMERBY Nyligen byggde Ica Kvantum i Vimmerby ut sitt café och gjorde
om i förbutiken. Nästa steg i satsningen
är en separat lokal för utlämning av färdiga matkassar.
– Vi har snart använt varje kvadratmeter som går att utveckla och investeringen de senaste projekten landar på

runt en miljon kronor. Den nya delen
ger även en lösning som kommer att
underlätta arbetet på lagret, säger Pelle
Lindqvist som driver butiken.
Enligt en rapport från Svensk Digital
Handel har den digitala mathandeln
ökat från att omsätta en miljard kronor

2012 till över fem miljarder kronor 2018.
– Vi har redan kunder som abonnerar
på färdiga matkassar som vi får levererade och lämnar ut i förbutiken. Dessa
ska i fortsättningen kunna hämtas
smidigt på baksidan i den nya lokalen.
Sedan är det meningen att vi ska börja
erbjuda en onlinelösning där man kan
beställa varor via hemsidan och sedan
hämta ut en färdig kasse snabbt och
smidigt, säger Pelle Lindqvist.
Finns det en efterfrågan i Vimmerby att handla mat på nätet?
– Efterfrågan är nog högre i de större
städerna där man lever under en annan
tidspress, men utvecklingen går framåt
och jag tror att tjänsten kan bli efterfrågad här också. Våra kundundersökningar tyder på det, säger Pelle Lindqvist.
Hur ser tidsplanen för projektet
ut?
– Bygget pågår för fullt nu. Sedan måste
vi bygga upp ett system för att få allt att
fungera bakom kulisserna, men någon
gång under den tidiga hösten borde vi
vara klara att köra igång, säger Pelle
Lindqvist.
Magnus Strömsten
Ica Kvantum i Vimmerby bygger ut
och ska erbjuda handel via nätet till
hösten. Foto: Eva Harrysson

Rider 25 mil för
HJÄRTEBARN

25

VIMMERBY För femte gången gör

Erica Svensson och Sofia Larsson en
tiodagarsritt då de ska ta sig 25 mil
från Djursdala hem till Örebrotrakten på sadeln. Syftet med den långa
ridturen är att göra en insamling till
Hjärtebarnsfonden och tjejernas mål
är att matcha fjolårets summa på 53
106 kronor.

Sverige Dansar
på Västervik
Resort
VÄSTERVIK För elfte året i rad
förvandlas Västervik Resort till en
enda stor dansfestival Under tre
dagar samlas danssugna för att
lära sig nytt, gå på workshops,
vässa stegen eller bara ha roligt tillsammans. Dansfestivalen har fokus
på moderna pardanser som salsa,
bugg, bachata och fox och har utmaningar för både nybörjare och
rutinerade dansare. Så dra på dig
dansskorna och sväva iväg!

FÖLJ DIN INRE GPS.
Kodiaq är en banbrytande sjusitsig SUV med avancerad
fyrhjulsdrift och generös utrustning, även i standardutförande.
En bil som kan ta dig precis dit du vill, vart din inre kompass än
pekar. Välkommen in och provkör.

ŠKODA KODIAQ Adventure Edition TDI190 DSG 4x4 fr. 348 000 kr
ŠKODA KODIAQ Adventure Edition TSI190 DSG 4x4 fr. 345 900 kr
> Canton Soundsystem > Elbaklucka > Backkamera > Takräcke aluminium > Läderklädsel
> Appstyrd bränslevärmare > 3-zons Climatronic > Dragkrok > Mörktonade rutor
Bränsleförbrukning blandad körning 6,7–9,0 l/100 km, CO2-utsläpp 177–203 g/km (NEDC 145–158 g/km).**

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Miljöklass EU6. *Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-09-30 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

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

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

JUNI 2019

Traktorrace
firar tio år
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Fart och fläkt. Traktorerna och
deras förarna bjuder på många
galna upptåg i de olika tävlingarna.

Speedwaycyklarna får
flytta på sig - nu i helgen
intar traktorerna G&B
Arena i Målilla!
HULTSFRED Det blir tre riktigt fartfyllda dagar i Målilla. Dock inte i form
av speedway utan nu handlar det om
traktorer av alla dess slag. Det är nämligen dags för årets upplaga av Målilla
Traktor Power Meeting. Helgen bjuder
på ett fullspäckat program under tre da-

gar. Allt ifrån epatraktorer till
nya värstingmodeller och gamla veteraner deltar i tävlingen, som i år dessutom
firar 10-års jubileum.
– Nytt för i år är att vi kommer köra
traktordragracing på tractorpulling
banan på fredagskvällen. Vi har även
Eurochallenge på lördagskvällen där
det kommer traktorer ifrån Europa och
tävlar, säger Christian Rudén, som håller i tävlingen.
Portarna slås upp på fredagseftermiddagen och inleds med det så kallade
”surhålet”, ett gyttjehål som traktorerna
ska ta sig igenom efter bästa förmåga.
Inte sällan slutar det med att föraren
får ta ett bad i gyttjan, vilket brukar

uppskattas av publiken. Senare blir det
traktorparad, traktordragracing och
traktorpulling.
På lördagen bjuder på bland annat
traktorrace, surhålskörning, traktorfotboll och traktorcross. Kvällens höjdpunkt blir superpull med bland annat
nya Eurochallenge.
Under söndagen kan
publiken roa sig med
gardenpulling, som
riktar sig till barn,
och finalen i traktorfotboll, bland mycket
annat.
Att traktorracedsagarna i Målilla är populära råder det ingen

tvekan om. Arrangemanget lockar såväl
unga som gamla.
– Vi hade 16 500 besökare på tre dagar förra året och vi hoppas på samma i
år. Vi hade nästan 800 campingekipage
på plats förra året och det verkar vara
ännu fler på väg denna gång.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Målilla Traktor Power
Weekend är en riktig
folkfest som lockar drygt
16 000 personer under tre
dagar. Foto: Traktor Power

Nytt Guesthouse öppnar i sommar
I sommar slår ett nytt boendealternativ upp dörrarna
i Västervik. På Grönsakstorget, med ett lugnt men
centralt läge öppnar Västerviks Guesthouse, ett familjevänligt alternativ som dessutom kommer att driva
glasscafé på torget.
VÄSTERVIK Ett stort hus med stans
bästa läge fanns plötsligt till salu. För
Michael Carlsson och Pernilla Eriksson
som länge drivit Kust Camp i Gamleby
och på Ekön utanför Valdemarsvik,
fanns ingen tvekan, det vara bara att slå
till. I sommar slår Västervik Guesthouse
upp dörrarna mot Grönsakstorget och
Fiskehamnen.
– Välj ett hus i Västervik som har ett
kuligare läge, man måste ju låta människor vara här, säger Michael Carlsson
och blickar ut över torget med utsikten
mot Gamlebyviken och Slottsholmen.
Sagt och gjort, det gamla huset med
anor från 1700-talet genomgår just nu
en ordentlig uppfräschning. Länge låg
Stadsbiblioteket i huset och innan dess
bodde Stadsläkaren här. På senare tid
har huset varit hem för bland annat Visskolan. I juli öppnar Västervik Guesthouse, en blandning mellan hotell och
vandrarhem.

– Vi är familjeorienterade, vi har flera
familjerum där fyra eller fem personer
kan bo, det är något som saknas i Västervik nu, säger Michael Carlsson.
Sammanlagt kommer det att finnas 20
rum, alla lite olika i storlek och utförande. Alla rum har egen dusch och toalett,
ofta finns en mindre dubbelsäng och en
uppfällbar enkelsäng. Frukost kommer
att serveras till gästerna, men det finns
också tillgång till pentry och ett gemensamt vardagsrum med en stor balkong
på andra våningen. Till skillnad från
vanliga hotell kommer rummen inte
att städas varje dag och byte av handdukar görs inte om man inte ber om det.
Receptionen är inte bemannad dygnet
runt och om man checkar in sent kan
man få tillgång till sitt rum med en kod
man knappar in.
– Dagtid kommer vi att öppna ett
glasscafé på nedre plan, det kommer
att finnas en meny med olika lite finare

Anna Carlström blir hotellchef, Pernilla Eriksson och Michael Carlsson äger Västervik Guesthouse.Foto: Åsa Thaberman
glassar att välja på. Vi bygger en uteservering på Grönsakstorget, här kan föräldrar slappna av och barnen busa lite,
hoppas Michael Carlsson.
Västervik Guesthouse kommer att var öppet hela året och räknar med att kunna
erbjuda olika typer av paket i samarbete
med andra aktörer i stan.
– Vintersäsongen är helt ny för oss, vi

har ju drivit camping förut, men vi hoppas kunna leverera ett prisvärt boende
året runt. Nu tänker vi kunna erbjuda
SPA-paket och erbjudanden med olika
restauranger under hösten. Det här
känns jättekul och spännande!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

JUNI 2019

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

27

Ny restaurang öppnade i Vimmerby
VIMMERBY Lagom till turistsäsongen

har ett nytt matställe slagit upp portarna
i Vimmerby. I förra veckan öppnade Mammas Restaurang och Pizzeria på Södra
Industrigatan. Det är Zaher Shamme
som äger restaurangen tillsammans med

Jowan Hussein. Ägarna har för avsikt att
erbjuda en bredd i menyn med många
olika rätter, inte bara traditionell mat och
pizza, utan även pasta och andra a la carte.
Sex till sju personer kommer att arbeta i
restaurangen.

Allt för den äventyrslystne
Åk linbana i svindlande fart, klättra dig fram längs en höghöjdsbana och hoppa
tio meter rakt ner mot marken. Vimmerby Adventure Park är platsen för den som
söker lite spänning i tillvaron.
VIMMERBY Äventyrsparken som
ligger utanför Södra Vi nyöppnar
om en vecka. Den som har varit här
förut minns kanske parken som Nils
Holgerssons Värld, med ett Sverige i
miniatyr.
Men från och med i år har ägaren PeterAnner Hendrix bestämt sig
för att satsa på ett nytt
koncept. Han satsar
lite drygt 12 miljoner på parken i år
och tanken är att
satsningen ska
fortsätta under
kommande år.
Målet är att bli
den största klätterparken i Sverige.
– Sverigebyn bör-

jade kännas lite gammeldags och
lockade inte längre så mycket besökare. Det fanns sedan tidigare en
linbana här, så jag har valt att spinna
vidare på det temat.
Under försommaren startade byggnationen av en 18 meter hög klätterbana i trä. Banan blir en av
de största höghöjdsbanorna i Sverige.
Den första juli
öppnar parken för
besökare.
– Det här är
ett besöksmål
för hela familjen,

vi brukar säga från tre år och uppåt.
Man väljer själv vilken höjd och svårighetsgrad man vill klättra på.
Säkerheten är naturligtvis a och o
och på plats finns personal som är
certifierade instruktörer.
Nils Holgerssons Värld med alla
små hus får stå kvar tills vidare.
– Linbanan går ju över den
så man kan fortfarande flyga
över hela Sverige här, säger
Peter-Anner.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Inget för
den höjdrädda.
Foto: Van Riswick

Peter-Anner
Hendrix ser fram
emot att nyöppna
äventyrsparken inom kort.
Foto: Eva Harrysson

Ett hantverk värt att åka för

Kvalitetsinramning av konst, foto, broderier, objekt m m

OBS! Sommartider 15/7 - 4/8
måndag-fredag öppet kl 11-13
Ordinarie öppettider:
Månd - fred kl 9.30-17.00.
Övriga tider efter
överenskommelse.

Välkomna hälsar Mia och Annika!

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

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

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

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!
Överum

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

Vi köper:

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem
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Världskänd
konstnär höll
kurs i Odensvi

Moy Mackays tavlor blir färgsprakande
och lite drömlika. Foto: Åsa Thaberman

I början av juni var en världskänd textilkonstnär och höll en workshop i Odensvi under tre dagar. Det är skotska
Moy Mac Kay som skapar poetiska och lätt drömlika landskap och stilleben av fårull.
VÄSTERVIK 13 kvinnor lade gladeligen en hel solig helg för att lära sig att
bygga upp textila konstverk av fårull.
Det är Jorid Pedersen från Smitterstad
som för några år sedan gick en kurs för
Moy Mackay i Norge, sedan har hon
arbetat som assistent till Moy i Skottland och nu lyckats få hit henne för att
hålla en kurs. Moy har gett ut tre böcker
om konsten att bygga upp tavlor av ull
och är eftertraktad att hålla kurser och
workshops i hela världen.
– Jag är konstnär och driver ett galleri
hemma i Skottland. Jag ville hitta ett
alternativ till måleri och har utvecklad
den här tekniken, berättar Moy som har
fått flera internationella priser för sin
konst.

tavlor med lyster, ullen ger en suddighet
som skapar en poetisk och lite drömlik
känsla.
Kerstin Hörsell från Solstadström och
hennes syster Cecilia Danielsson har
deltagit i kursen hela helgen. De har
haft får själva och tycker att det vore
kul att göra något av ullen, det är lätt

att den annars slängs.
– Det är jätteroligt att få jobba med
detta tre dagar på heltid, det gör man ju
inte annars, säger de båda systrarna och
fortsätter att nålfilta varsin tavla med
får i ett landskap.
Moy ska ut och hålla fler kurser i
världen, nästa anhalt är Gotland, sedan

Danmark. Men kanske har hon sått ett
frö i trakten, eventuellt blir det utställning nästa sommar och redan nu har
Västerviks Bibliotek lovat att köpa in
hennes böcker.

Moy lägger sista handen vid
ett konstverk, kursdeltagarna lär sig något nytt. Foto:
Åsa Thaberman

Massor av merinoull i alla regnbågens
färger hänger från en klädställning.
Deltagarna på kursen har fått foton av
vackra landskap att avbilda. Lager på
lager bygger de upp bilden med små
bitar av ull som kan kombineras för att
få fram olika effekter. Det fina är att
man kan prova och sedan ändra om det
inte blev som man tänkt.
– När man är nöjd lägger man på
ett tyg och gnuggar med såpa ett par
minuter, när man tar bort tyget har
ullen krympt lite och gått ihop, det
är magiskt, berättar Moy på klingande
skotska och glittrande ögon.
För att ge extra textur till tavlan drar
man sedan med en nål upp och ner
i motivet, man filtar, sedan kan man
förstärka detaljer med symaskin eller
handbroderi. Resultatet blir färgstarka

Ny utställning i Lofta

Aktiviteter för unga i sommar

VÄSTERVIK Lofta Caffé har flera konstutställningar under sommarsäsongen, nu är det dags
för en ny. I helgen kommer Mika Liffner och Frida
Knape och visar sina verk. Mika visar måleri och
Frida knape arbetar med keramik och betong.
Båda bor och arbetar i Valdemarsvik. Lofta Caffé
har öppet fredag till söndag.

VIMMERBY Äntligen sommarlov! Men ingenting att göra? Lugn, i Vimmerby
kommun finns det massor av aktiviteter för barn- och ungdomar. Många föreningar ordnar aktiviteter under sommarveckorna. Allt ifrån dans, ridning, fiske,
cross, sommarsimskola och fotboll till att leta efter kyrkmöss i Djursdala kyrka!
Eller varför inte packa ner kudde och sovsäck och åka till Stjärnevik för tältövernattning? För mer information om datum och tider för de olika aktiviteterna, gå
in på kommunens hemsida, www.vimmerby.se.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se
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Foto: Privat

Musikfest i Storebro
Om bara några veckor är det dags för sommarens
stora höjdpunkt i Storebo - allsångskvällen!
VIMMERBY Stjärnskottet Theoz
från Linköping blir det stora dragplåstret vid årets allsångskväll i Storebro. Scenen gästas också av Kicki
Danielsson och Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.
I den klassiska Storebroparken har
många kända artister uppträtt genom åren. Vad sägs om Hep Stars
som gjorde tjejerna knäsvaga på
60-talet eller ABBA som stod på
scen här under 70-talet. Och 1980
hade Gyllene Tider Storebro på sitt
turnéschema.
Varje år mitt i högsommaren ordnas
nu sedan 14 år tillbaka en allsångskväll i Storebroparken. I år är inget

undantag. Onsdagen den 24 juli ska
parken fyllas av musik och sång och
publiken har en riktig kanonkväll att
se fram emot.
Theoz är 14 år och kommer från Linköping och har slagit igenom med
sin musik på nätet. I sommar är han
på turné runt om i Sverige och spelar på ett 30-tal platser. Hans mest
populära låt ”Het” har över åtta miljoner visningar på Youtube.
Lokala inslag finns också på programmet. Per-Melkerz med Per Sohlberg
på fiol och Melker Djurstedt på gitarr
och sång har förmågan att få med
sig publiken. Kören Joyvoice var med
ifjol och kommer igen i år med 40-

Kicki Danielsson är en folkkär artist som
gärna bjuder på humor från scen.
Foto: Peter Knutson
...precis som Hasse
Andersson. Foto:
Bertil Hagberg

50 glada sångare från
Vimmerbytrakten.
Liksom förra året är
Fredrik Thalin anlitad som allsångsledare.
– Vi har fått ihop ett
riktigt bra program i år
med folkkära artister som
tilltalar olika åldrar, säger Eva
Kindstrand, ordförande i arrangerande Storebro IF.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Theoz lär bli ett populärt inslag
hos framför allt den yngre.
Foto: Johnny Gustavsson

Snart dags för ”Pang på rödbetan”
Kommer stockholmarna någonsin att komma till
Lysingsbadet? Kommer ornitologen hitta annat än
knäppgökar på campingen? Frågorna hopar sig inför
”Pang på rödbetan” på Kulbacken.

Samspelet mellan Annika Evergren Oskarsson och Roger Oskarsson känns roligt och
stabilt. Regisörren Sandra Johannesson
fyller i där det minnet tappat text.
Foto: Andreas Johansson

Farsens nestor P-O Ilhammar är inne på 20
år som manusförfattare. Han ser fram emot
årets premiär. - En del grejer har jag faktist
sålt, de spelas i Dalarna, berättar han.
Foto: Andreas Johansson

Målilla

Traktor
power
weekend
28-30 juni

VÄSTERVIK Folklustspel är en tradition på Kulbacken så här års. I år är
inget undantag och för manus står
som vanligt P-O Ilhammar som i 20
år har ordnat så att fars, buskis och
folklustspel blivit en del av sommaren.
I år är ensemblen utökad med nya förmågor. ”Nyast” är Celine Jeanlo. Hon
är 12 år och är med för första gången.
– Det är kul! Jag gillar verkligen teater och vill hålla på med det mer,
säger hon innan det är dags att ta
plats för repetition.
Det hela utspelar sig på Verkebo
Camping, en anläggning på dekis som har svårt att konkurera
med dragplåstret Lysingsbadet.
I centrum står Olga som tillsammans med sina två odågor till söner försöker få det hela att gå runt.
Och så springer Ulf Göthberg förbi, en

kändis när det kommer till revy men
han är ny i de här sammanhangen.
– Jag har inte ångrat att jag slog till,
det här är lattjo, säger han innan han
greppar insektshåven.
För andra året är det Sandra Johannesson som står för regi.
– Vi har repat sedan februari/mars.
Det är så klart lite nervöst än så länge,
men det börja sitta.
Nio föreställningar ska det bli, med premiär den 27 juni. Författaren är nöjd.
– Det är väl en typisk Ilhammar men
det här året med lite mindre ”under bältet”. Vi får se hur publiken vill ha det.
–Vi kan varandra nu, jag skriver för
skådespelarna och har en i åtanke för
varje roll. Det ska bli himla roligt att se
resultatet, konstaterar P-O Ilhammar.
Andreas Johansson

PARKINSON - GE LIVET ÅTER!
Stöd forskningen i kampen att lösa
Parkinsons gåta.
pg 90 07 94–9

- TRAKTOR DRAGRACING
- EURO CHALLANGE
- TRAKTOR SPEEDWAY

www.målillatraktorpowerweekend.se

ParkinsonFonden, tel 08–666 20 78.
Svensk insamlingskontroll kontrollerar att de
insamlade pengarna används på rätt sätt.

www.parkinsonfonden.se
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Det blir många konserter varje sommar
för Hultsfreds Sommarorkester. Den
här bilden är tagen vid en spelning i
Västervik. Foto: Privat

25 år för sommarorkestern
Det har gått 25 år sedan
Hultsfreds Sommarorkester tog ton för första
gången. Sedan dess har
det blivit otaliga konserter för den populära
orkestern.
HULTSFRED – De här 25 åren har
gått väldigt fort, konstaterar Thomas Åstrand, orkesterledare som varit med sedan starten 1994. Men jag
kunde aldrig tro att det skulle bli så
här långvarit.
Han kan se tillbaka på många fantastiska år med Hultsfreds Sommarorkester, som egentligen bildades av en
ren slump. Konceptet växte fram ur en
spontan idé.
– Vi tyckte att det vore kul att åka ut
och lira på sommaren med ungdomar,
vi hade tidigare läst artiklar om liknande upplägg på bland annat Skansen i
Stockholm och på Gotland.
Genom att ansöka om ekonomiskt
bidrag blev det möjligt att hyra en buss
och ge sig ut och spela.
– En av våra första spelningar var på
invigningen av Hultsfredsfestivalen.
Första sommaren blev riktigt lyckad och efter det har det bara fortsatt.
Hultsfreds Sommarorkester glädjer
och underhåller turister och kommuninvånare, såväl gamla som unga,
med sin musik.
– Äldreboenden är fasta spelplatser

Foto: Privat

varje sommar, liksom Virserums Musikdagar där vi också har förlagt vårt
jubileum i år när vi firar 25 år.
Idag har orkestern tre ledare plus ett antal ungdomsledare. Åldersspannet är
från tolv år upp till 61. Vissa har varit
med flera år, andra är nya.
– De äldre lär de yngre, både socialt

”Vi jobbar som
en professionell
yrkesorkester,
med en bred
repertoar.”

och musikaliskt. Det blir riktigt härlig
stämning.
Tvärtemot de flesta andra orkestrar,
som brottas med problem att rekrytera
musiker, har Hultsfreds Sommarorkester blivit större och större under de
senaste åren.
– Vi var nere på 19-20 personer som
lägst under 2000-talet. Men sedan har
vi lagt mycket krut på att rekrytera och
i år är vi 38 personer, vilket är fantastiskt bra, jättekul!

freds vänort Rumia. Vi är på Gotland i
samband med Almedalsveckan. Danmark, Skåne och Åland är andra orter
där vi spelat.
Hur kommer ni uppmärksamma
25-årsdagen?
– Det blir en stor lunchkonsert i Virserums kyrka den 29 juni. Men vi kommer även hålla flera mindre konserter
under festivalveckan, bland annat som
förband till kvällskonserter och vid invigningen.

Varje sommar är orkestern ute i fyra
veckor och det brukar bli runt 50
spelningar totalt. De spelar framför
allt lokalt, men ibland blir det längre
resor än så.
– Vi har exempelvis spelat i Polen ett
antal gånger, i Hults-

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Underhållning på

Klippan
HULTSFRED

Fiestival på Bökensved
VÄSTERVIK Ingen i Västervik kan väl ha missat att det blir
Fiestival i slutet av juni! Stan är nerlusad av stora affischer
för det nya konceptet. Under två dagar blir det fullt ös på
Bökensveds idrottsplats, nationella storheter som Petter,
Tjuvjakt, Pernilla Wahlgren, Samir &Viktor och E-Type spelar
i Västervik, en musikalisk blandning som ska passa all åldrar.
Som upplagt för en riktig härlig musikhelg!

e
1
3 JULI Bygdedag i Dalhem
FÖR HORNMARKEN BYGDEDAG I DALHEM
RESERVERA

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

20 JULI 2019 KL. 10-15
VID DALHEMS KYRKA

24-25
AUGUSTI
Ateljéerna är öppna kl.11-17

Konstrundans samlingsutställning
hittar du på Hotell Post från 23/8 till 8/9
Vernissage 23/8 kl.17.00 på Hotell Post, Oskarshamn
med Rörelse tema! Samlingsutställningen på
Hotell Post pågår fram till 8/9.
Broschyren med kartan finns på Stadshuset servicecenter,
Kulturhuset, Turistinformationen och andra offentliga platser.
www.solkustenskonstrunda.se

Post, oskarshamn

Solkustens konstrunda

Sång och musik blir det på Sommargården
Klippan i Virserum i sommar. Första tillfället var
den 15 juni och nu på lördag, den 29 juni, är det
dags igen. Det är då Lenette Ahnstedt och LarsGunnar Jonsson som svarar för underhållning.
Den 13 juli gästar Kenneth Nilsson Klippan. Näst
på tur den 27 juli är PRO-kören som kommer
att bjuda på sång och den 10 augusti kommer
Irene Jonsson. Sist ut för den här sommaren är
Carl-Olov Hultby den 17 augusti.

Dans på utedansbanan
BLACKSTAD BYGDEGÅRD
PUB

10 JULI 2019 kl 20

under 18 år
i målsmans
sällskap

Vid regn flyttar vi in i Bygdegården
Entré 100:- OBS! Betala med kontanter eller Swish
Arr: Blackstad Bygdegårdsförening

Linn Svensson spelar i kyrkan,
Lasse Johansson visar sin träkonst,
Släktforskarföreningen, Höbärgning,
Körning av gamla maskiner, Utställningar,
Hantverk, Servering m.m.
Mer info på hemsidan
www.hembygd.se/dalhem
www.hembygd.se/dalhem
ENTRÉ 50:- Barn gratis
Vi tar swish
eller gratis
kontanter,
ENTRE:
40:- Barn
- Vi ej
tarkort
swish

i j
VÄLKOMNA

JUNI 2019
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Countryfest för hela familjen
Festivalen Country mot
Cancer ordnas för tredje
året i rad i Södra Vi.
VIMMERBY Country mot Cancer hålls
även i år på Nöjespumpen i Södra Vi
söndagen den 1 september. Första året
var man under bar himmel i Brunnsparken. Men vädergudarna var inte
på festivalens sida, och ett ovä-

der med både regn- och hagel ställde
till med bekymmer. För att slippa vara
väderberoende valde man därför att
flytta inomhus.
– På Nöjespumpen har vi dessutom
tillgång till två olika scener, vilket gör
att vi kan rigga på den ena scenen
medan det är spelning på den andra.
Och publiken kan gå emellan, säger
Lars Thell, ordförande i Smålands
Country Club, som håller i arrangemanget.

Bland artisterna som står på scen i år
finns Inger Nordström, The Original
Five, Halm och Alligator Gumbo, för
att nämna några.
– I år är det genomgående svenska
artister och jag måste säga att vi har
en riktigt bra line-up.
Syftet med Country mot Cancer,
är som namnet antyder inte enbart
att bjuda på trevlig musikunderhållning. Utan också att samla in pengar
till Barncancerfonden. Inträdet till

31

festivalen är gratis, men de flesta väljer att lägga en frivillig summa. Det i
kombination med sponsorbidrag från
företag i kommunen, har gjort att man
har kunnat skänka ett par rejäla summor under föregående år. Festivalen
vänder sig till hela familjen och är helt
alkoholfri.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Lars Thell ser
fram emot årets
arrangemang
i Södra Vi.

The Orignal Five är ett av banden som spelar . Foto: Pressbild

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

Magasinets

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

g1.sommarläsning!

1:a pris

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

2:a pris
3-10:e pris

REA
2.

REA 50

PÅ KLÄDER OCH SKOR

3.

VÄLKOMNA!

4.

ÖPPET ALLA
DAGAR!
Välkommen
in!
200 grupper i utställningen.

!
PÅ ALLT I BUTIKEN

5.

Klänningar, byxor, blusar
ja allt från jeans
till festkläder
Välkomna!

Upptagning • Bottentvätt
• Förvaring inne eller ute
6. ingår • Sjösättning
• Pallmaterial
Ring eller besök oss för offert!

•

7.

hrion
CChrion

8.
Självscanningsvara

•

VINTERFÖRVARING, även i varmhall
GÄSTHAMN
FÖRSÄKRINGSÄRENDEN
VI SERVAR ALLA
Auktoriserad försäljning och service för Mercury och Volvo Penta

•

Dans på utedansbanan

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet maj 2019
1:a pris 1000:- Marie-Louise Gustavsson, Västervik
2:a pris 500:- Marina Karlsson, Västervik



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

3:e–10:e pris 100:Janne Rask, Storebro
Kerstin Folkesson, Virserum
Birgit Söderberg, Västervik
Nore Norrbin, Gunnebo

15

Barbro Nilsson, Hultsfred
Inga-Lill Karlsson, Västervik
Bengt Andreasson, Vimmerby
Birgitta Kanth, Vimmerby

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfreds Handel

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till:
Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Du kan även maila in ditt svar till tavling@vtkp.se Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 26 juli 2019.

Stolta och glada.
Men inte klara.

SKI:s undersökning 2019 visar att vi har Sveriges
mest nöjda kunder.
Stort tack för förtroendet!

Ulf
Sjöholm

Anette
Eliasson
Adam Ingmarsson

Björn
Stenberg

Låt mäklaren med Sveriges nöjdaste
kunder hjälpa dig med din bostadsaffär
Funderar du på att flytta eller vill veta vad din bostad är värd
eller hur du kan påverka värdet?
Vi bjuder på rådgivning och en värdering så
du kan bolla dina frågor med oss!
För fjärde året i rad har vi vunnit
mätningen i Svenskt Kvalitetsindex
och nu satsar vi allt för att
fortsätta få fler nöjda kunder.

Vi är inte störst, men bäst enligt våra kunder.
Länsförsäkringar Fastighetsförmeling
Storgatan 10, Västervik
0490-565610
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”Inkomsten” i en cykelaffär

Bostadsutsmyckning i Sala av Bo-Åke Adamsson
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VAR OFTA
GATA

8

BLEV
MAN
FÖRR
MED
KNIV

SOLKIG
UTGÅR
FRÅN
CENTRUM

5

FINNS
TÅG PÅ
SEGELBÅT
HÖJT C

6

SALVA
I KRIG

BEKVÄM

STARKT
OCH ÄGG

7

SLOVAKIEN

3

ÄR
DIN OCH BILDER
I TIDNING
DIN
UPPGIFT

9

HYRA IN
STRANDNÄRA
INSJÖAR
KINESISK STAD SOM FASTLAGD
BÅDE MARCO POLO BREVAVGIFT
OCH SVEN HEDIN
BESÖKTE
HONUNGE
GÖRA
HÄRI
ETT
HÅLLS
UTKAST DRAGARE

4

G
Ö
R
O
F
T
A
K
A
S
S
Ö
R

2

FICK
LÄTT,
ÄR
SPANSK FOSFOR,
LÄTTSAM, BESTDRYCK
POND MÅNGEN I
DUELL
LÄTTIALISK MED VIN
OCH
VINDIG HANDLING O. FRUKT PERIOD ISSPRICKA

BEKVÄM

GÖRS
MED
SAAB?

C ÄR EN
LIKSOM D
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korsord

KAN
NÖT
ORD
SOM
UPPHÄVER

RÖR MAN
OM MED
GÖR
TRUMPEN

SMÄLL
PÅ
KÄFTEN
LETT

LASSE,
ROLIG
KONSTNÄR
TRÄD

ÄR OFTA
HÅRBEVÄXT
GENOMFARTEN
LADE I
POTTEN

FYLLS
PÅ

HAR
SMAKSATT?

TYSKT
GRÄNSOMRÅDE
MAINE
LÅTSAT
PÅ BREV PATOS

FÖLJER
ALLA
MED
NÖJE?
LISTIGT
DRAG
TRÄNGER
GENOM
HÅRDA
YTOR

SPEL
KAN ADKAN
HAMNA I VOKAT
OCH
MADRASS VRIDA
VÄNDA

ÄR AVSEDD
ATT ROA
BIBELDEL

UPPLÖST
AV VIND
OCH
VATTEN

VASSBÅT
BOSNISK
STAD

STAD I
YEMEN
TORGSKRÄCK

RÄTTESNÖRE

ÄR JU DEN SOM
ÄR PÅ SPRÅNG

FISK I EMÅN

MYGGVERK

BEHÖVS
IBLAND I
KÖKET

JERSEY
ÄR EN
MILJÖFORDON
HAR DET
KANSKE
I KRUKAN

BARA
POLEN
PÅ BIL

FAR SKIDÅKARE
HIT OCH
DIT PÅ

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

Kisa

Vimmerby

Mjällerum Björkdala

Vrångatorp 332

En unik och charmig sekelskiftesvilla Anno 1912 med stort arkitektoniskt arv med sin karaktäristiska punchveranda, nylagt falsat plåttak och de smyckande halvmånefönstren i vindsvåningsplanet. Invändigt finns flertalet eldningsbara kakelugnar, höga golvlister, vackra spegeldörrar i original samt
framtagna brädgolv och en mycket generös takhöjd. Grönskande trädgård med stort Magnoliaträd, Jasmin, snöbollsträd, körsbär och äppleträd. Lantligt läge på lugn återvändsgata, men på samma gång mitt i samhället med endast en kort promenad till tre mataffär och torghandel på fredagarna.

En sommaridyll med underbart läge vid sjön Nyn bara 5 km från Vimmerby. Liten grusväg tar dig in till detta paradis med lugnt och fridfullt läge med
bara en granne. Från såväl trädgården som inne i stugan har du en fantastisk vy över vattenspegeln. Nere vid sjökanten ligger den egna bryggan, som
gjort för lata sommardagar. När kvällsluften smyger sig på blir den inglasade altanen den perfekta sittplatsen. Stugan är liten och enkel men trivsam.
Öppen spis och vedspis ger möjligheten att njuta av brasans sprakande värme om det blir svala sommarkvällar. Uthus med förråd, utedass och gästrum.

PRIS 1 795 000 KR/BUD
TOMT 1 808M²

PRIS 875 000 KR/BUD
TOMT 4 000 M²

BOYTA 120 M²
VISNING 30/6 & 2/7

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

Vimmerby

BOYTA ca 30 M²
VISNING 2/7 & 7/7

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Vimmerby

Snokebovägen 9a och 9b

Snokebovägen 11

Välskött parhus med två fina lägenheter om 3 rum och kök samt källare med gillestuga. Altaner på skyddad baksida och uteplats med markis vid entréerna på framsidan. Bra läge i kanten av stan med närhet till både centrum och med naturen inpå knuten. Fina motionsspår i omgivningarna. Carport med
förrådsdel, asfalterad uppfart med parkering och en trädgård med lättskötta gräsytor. Båda lägenheterna är uthyrda.

Pampig villa med bra läge i kanten av stan, närhet både till centrum och skogslivet med nära tillgång till fina motionsspår. Väldisponerade ytor och
generösa ljusinsläpp i bostadsplanet som har väl tilltagna sällskapsytor. Hel källare med bl a gillestuga och sovrum. ”Lilla lägenheten” med separat
ingång passande för egen verksamhet, nås även via övriga rum så den går även utmärkt att integrera i egna boendet. Dubbelgarage med elportar och
stor asfalterad uppfart.

PRIS 2 200 000 KR/BUD
TOMT 1 553 M²

PRIS 2 900 000 KR/BUD
TOMT 1 643 M²

BOYTA 166 M²
VISNING 4/7 & 8/7

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

BOYTA 170 M²
VISNING 4/7 & 8/7

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Sveriges mest nöjda
kunder för fjärde året i rad!
Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2019
Vimmerby Sevedegatan 34, 0492-696 00, vimmerby@lansfast.se
Hultsfred Bryggerigatan 6, 0495-410 20, hultsfred@lansfast.se

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

lansfast.se/vimmerby
lansfast.se/hultsfred
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instagram

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

@malin.stromer För alltid, Team Strömer
#magasinetvästervik

@runwayanna We ran away from reality for one day and
went to Astrid Lindgrens Varld #magasinetvimmerby

@helenaglade En kossa med sina kalvar känner
sig trygga med varandra #magasinethultsfred

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

Magasinet

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Auris 1.8 Hybrid -18 TS,
RAV 4 HSD AWD -17
Hyundai Ionio HSD -17
Active, backka. 189.500:- Active .............. 259.500:- Premium Plus . 199.500:-

MB C 250 Kombi 4M -15 Nissan Navara DH aut -11 MB Citan 1.5 Cdi -15
Fullutr, drag, aut 289.500:- Kåpa m m 99.000:- +moms Skåp, båge m m 79.500:-

TOYOTA C-HR NEON LIME.
DRIVE UNPLUGGED och vinn biljetter till en exklusiv spelning,
arrangerad av Spotify, i höst.

Kom in till oss så berättar vi mer!
Låg bränsleförbrukning 3,8l/100km* och en fordonsskatt från 0 kr **.
C-HR Neon Lime hybrid, Flex Privatleasing från 4.095 kr/mån.
0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad
NEDC*

WLTP*

3,8 l/100km 4,9 l/100km

CO 2 NEDC*

86 g/km

CO 2 WLTP*

110-111 g/
km

Just nu har vi erbjudande på C-HR i flera olika utrustningsnivåer.
*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 (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage
debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer.
Erbjudandet giltigt tom 30 sept 2019. Miljöklass Euro 6.2. **Grundavgift fordonsskatt på 360 kr tillkommer. Med reservation för
avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.

Auris 1.8 Hybrid -18 Active. Gråmet. ...................................................... 189.500:Corolla 1.6 Kombi -06 Silvermet. ............................................................... 29.500:RAV 4 HSD AWD -17 Executive, drag, extraljusramp. Svartmet. ....... 299.500:RAV 4 HSD AWD -17 Executive, drag, Navi, fullutrustad. Mblåmet. . 319.500:RAV 4 HSD AWD -16 Executive, drag, Navi. Svartmet. ........................ 279.500:RAV 4 HSD AWD -18 X-Edition, drag. Svartmet. .................................. 299.500:RAV 4 HSD AWD -17 Active Plus, LED-ramp, bel. insteg . Svartmet. 295.500:Opel Astra 1.6 Kombi -08 AC. Silvermet. .............................................. 39.500:Vi menar allvar med våra tankar om kvalitet. Därför lämnar vi
branschens bästa garantier på begagnat. TKG, Toyotas Kvalitets
Garanti, innebär att din begagnade Toyota är försäkrad upp till
8 år eller 15 000 mil om du köper den hos en Toyotahandlare. Försäkringen fungerar som
en förlängd nybilsgaranti och gäller för en stor grupp skador och fel.

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

Öppet: Månd-fre 9–17,
lörd stängt

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se

FRÅN KALMAR I VÅR & SOMMAR

Mallorca
Kreta
Turkiet
Rhodos
Flyg direkt från Kalmar på tisdagar 16 APR-24 SEP.

Flyg direkt från Kalmar på torsdagar 16 MAJ-10 OKT.

Flyg direkt från Kalmar på lördagar 24 AUG-28 SEP.

Flyg direkt från Kalmar på söndagar 11 AUG-6 OKT.

"
KOMMER DU LÅNGVÄGA IFRÅN? VI BJUDER PÅ PARKERING!
Om du bokar en charterresa och flyger från Kalmar Öland Airport under perioden 1 juli t o m 31 augusti, så bjuder flygplatsen på
parkeringen under en vecka (ordinarie pris fr. 400kr). Vid ankomst till flygplatsparkeringen, område B eller C, tryck för biljett vid
infartsbommen (använd inte kort). Klipp ur och ta med dig den här annonsen och visa upp den tillsammans med din infartsbiljett
och resedokumentation i Informationen, så får du en utfartsbiljett som du kan använda vid hemkomst.

Se alla resmål på semester.kalmarolandairport.se
ENKELT UT, NÄRA HEM!
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YRKESHJÄLP

HÖRT & HÄNT

Bilnyheter från världens alla hörn!

Tilläggsisolera
med lösull

Geriatriska fonden

Bygger
Isolerar
Renoverar

FORSKNING

FÖR FRISKT ÅLDRANDE

pg 90 04 95-3 • www.geriatriskafonden.se
0495-206 91
070-207 52 56
072-521 75 86

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

www.thuressons.se

Monterat och klart
er
inkl plåtarbete och lister

efter rotav
drag

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

007 med rätt att sälja
Världens mest kända filmbil kommer att gå under klubban på en av RM Sotheby´s auktioner. Det rör sig
om James Bonds legendariska Aston Martin DB5 som användes under inspelningen av ”Åskbollen” och
skönheten är ett av blott två överlevande exemplar. Tjänstebilen säljs komplett med samtliga finesser
från biorullen - exempelvis katapultstol, kulspruta och röksystem. Auktionen äger rum i Monterey den
15 augusti och Agent 007:s DB5:a förväntas klubbas för runt 40 miljoner kronor.

59.900:-

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

MOTOR

Gör ett klipp med Honda
Vem har sagt att trädgårdsskötsel behöver vara tidskrävande? Med Hondas trimmade åkgräsklippare
Mean Mower V2 går jobbet i rekordfart. Japanen kan nämligen titulera sig världens snabbaste efter
att ha slagit ett nytt Guiness Rekord. Klipparen gör 0-160 på 6,29 sekunder samtidigt som maskinen
toppar 243 km/h. Det innebär således att gräsklipparen accelererar snabbare än supersportbilar som
exempelvis Audi R8 och Porsche 911. Hondan är med andra ord som klippt och skuren för snabba trädgårdsuppdrag.

JOBBPLUS

NÄR VÄRLDEN UTVECKLAS, VAD VÄLJER DU?
NYA COROLLA.
Lanseringserbjudande på 1,2l bensin:
Fri uppgradering från Active till Style (värde 18.000 kr). Pris från 208.900 kr.

De ﬂesta ser ett bord.
Du ser produktionen
bakom.
Till IKEA Industry Hultsfred, div Boards söker vi:
Produktionsoperatör Press
Läs mer och ansök på www.IKEA.se/jobb
(sök på orten Hultsfred)
Sista ansökningsdatum är tisdag 16 juli.

Vill du synas
ännu mer?

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

Flex Privatleasing från 2.895 kr/mån.

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

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

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

Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader,
4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggningsoch aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt t o m 30 juni 2019. *Bränsleförbrukning och
CO2-utsläpp vid blandad körning. Uppgraderingserbjudandet gäller Corolla 1,2l bensin och kan inte kombineras med Flex Privatleasing.
Erbjudandet gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 30 juni 2019. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan
förekomma. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte finns
i Sverige.

ÖPPETTIDER
MÅN-TOR
FREDAG

9 - 18
9 - 17

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

Subaru Legacy Combi Automat
Årsmodell: 2013 Miltal: 9400 Ort: Kisa

119000 kr

Subaru Forester 2.0i X 4wd Aut Dragkrok
Subaru Forester 2.0D XS
Årsmodell: 2016 Miltal: 4500 Ort: Kisa 224900 kr Årsmodell: 2012 Miltal: 9600 Ort: Kisa

39

Opel Astra Combi Sport 1,7Cdti Dragkrok
139900 kr Årsmodell: 2013 Miltal: 10800 Ort: Kisa 79000 kr

Opel Crossland X DYNAMIC 1.2T 110HK
Porsche Cayenne 3.2l 250hk Aut. Nav.
Fiat 500X 2,0 AWD CrossPlus Dragkrok
Opel Astra K Dynamic 5-dörrars 150 hk
155000 kr Årsmodell: 2017 Miltal: 1800 Ort: Kisa 189000 kr Årsmodell: 2005 Miltal: 18300 Ort: Kisa 79900 kr Årsmodell: 2015 Miltal: 10000 Ort: Kisa 129000 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 4300 Ort: Kisa

Suzuki Vitara 2.4 4WD 167Hkr

Årsmodell: 2009 Miltal: 18900 Ort: Kisa 69000 kr

Volvo V60 Cross Country D3

Årsmodell: 2017 Miltal: 13700 Ort: Kisa 189000 kr

Opel Meriva 1.4 Enjoy

Årsmodell: 2011 Miltal: 11400 Ort: Kisa 59900 kr

Mitsubishi Outlander 2.4 Automat 4Wd
Årsmodell: 2004 Miltal: 19700 Ort: Kisa 39000 kr

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

grahnsbilar.se

BRYT NORMERNA MED
NYA ŠKODA SCALA.
Nya ŠKODA SCALA bryter mot rådande normer med ett imponerande utrymme
i kupén och klassens största bagageutrymme på 467 liter. Smarta säkerhetslösningaroch ny teknik bjuder på en enastående körupplevelse. Njut av bekväma
och säkra resor tack vare autobroms med fotgängarskydd, full LED-strålkastare
med helljusassistans och en 8” touchskärm med SmartLink Plus-uppkoppling.
Välkommen!

ŠKODA SCALA Style TSI 115 fr. 204 900 kr
Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (NEDC 113 g/km).*

Miljöklass EU6. *Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

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

Renault ZOE

Nu kan fler välja 100% el.

Sommarens all inclusive!
Få 20 000 kr i nybilsbonus, 3 års fri service och 1 år fri försäkring
när du köper en Renault KADJAR. Totalt värde upp till 31 300 kr.*
Och självklart ingår 5 års garanti.

Just nu från

225 990 kr

*

(exkl. batterihyra)

Efter klimatbonus från 165 990 kr**

Renault KADJAR Zen TCe 140 GPF
Pris från

225 900 kr

Inkluderar

+ 27 000 kr nybilsbonus
+ 10 000 kr i extra inbytesbonus
+ 3 års fri service
+ Dubbelgolv med kabelförvaring
+ FlexiCharge-kabel (230V)

(ord pris 245 900 kr)*
Privatleasing från

3 210 kr/mån**
*Erbj. består av nybilsrabatt 20 000 kr, 1 års fri försäkring (3 500 kr) och 3 års fri service (7 800 kr). Tot. värde 31
300 kr. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 mån. 1 års fri försäkring via Renault Försäkring.
**Finansiering med Renault Relax Privatleasing inkl. 3 års fri service och 1 års fri försäkring: 0 kr kontant, 36 mån,
rörlig ränta, garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. Erbj.
gäller vid ordertecknande av ny Renault Kadjar senast 30/9 2019. Angivna priser är inkl. moms. Kan ej kombineras
med andra erbj. eller företagsstöd. Bränsleförbr. bl. körn, Renault Kadjar Zen TCe 140 GPF: NEDC 5,9 l/100km,
WLTP 6,8 l/100km. CO2 -utsläpp: NEDC 137 g/km, WLTP 153 gram/km. Extrautrustning kan påverka förbrukn. och
CO2. Med reserv. för ev. felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.

*Erbj. består av nybilsbonus på 27 000 kr från Renault, 3 års fri service (6 130 kr), dubbelgolv med kabelförvaring
(2 290 kr), en FlexiCharge kabel 230V (värde 4 990 kr) och 10 000 kr extra i inbytesbonus när du gör ett inbyte av
din gamla bil. Totalt värde 50 410 kr. Kan inte kombineras med andra erbjudande. Gäller vid köp av ny Renault ZOE
senast 30/6-2019. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 mån. Batterihyran tillkommer. Bilen
på bilden är extrautrustad. **Renault ZOE kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättigad till den vid
1/7-2018 gällande statliga klimatbonus på 60 000 kr så länge anslag finns. Bonus till klimatbonusbilar är ett statligt
incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av
transportstyrelsen. Läs mer på www.transportstyrelsen.se. Elförbrukn. bl. körn. Wh/km: 177. CO2-utsläpp renault.se
gram/km: 0. Räckvidden påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m.m. Med reserv. för ev. felskrivningar.

renault.se

VOLVO V90
TILL KAMPANJPRIS
ADVANCED SPECIAL EDITION

ADVANCED SPECIAL EDITION

Volvo V90 är välutrustad redan i sitt standardutförande. Med V90
Advanced Special Edition får du mångsidiga Volvo On Call med
klimatpaket, automat, 12-tums förardisplay, elmanövrerad baklucka,
Keyless Entry & Start, komfortstolar samt parkeringssensorer fram
och bak. Perfekta tillval för dig som spenderar mycket tid i bilen.
Välkommen på en provkörning!

Prisexempel

Kampanjpris

Privatleasing*

Inclusive Billån**

Volvo V90 D4 Advanced Special Edition

389 900:-

4 815:-/mån

4 340:-/mån

Volvo V90 D4 AWD Advanced Special Edition

399 900:-

4 930:-/mån

4 440:-/mån

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 dec 2019. Volvo V90: Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 1,7–9,5. NEDC korr: 1,9–7,8. CO2, g/km. WLTP: 40–216. NEDC korr: 43–181. (T8 aut–T6 AWD aut). Miljöklass Euro 6DTemp. WLTP-värden avser
EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilen på bilden är extrautrustad. Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal. Prisexempel
beräknas på körsträcka 1500 mil/år och 10% kontant. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Inclusive Billån: Volvia försäkring och Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens
värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Prisexempel beräknas på 20% kontant, ränta 4,45% (eff.rta 4,54%). Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se

VIMMERBY Maskingatan 5
Tel: Jonas 0492-662 02, Jörgen 662 03, Daniel 662 04
Sommaröppettider: Mån-fre 9-18

VÄSTERVIK Breviksvägen 70
Tel: Helena 0490-695 23, Christoffer 695 27, Niklas 695 36
Sommaröppettider: Mån-tor 9-18 • fre 9-17

