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MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90

Nästa nummer

27 juni

Nästa nummer av Magasinet kommer den 27 juni. Då är sommaren i full gång och
vissa av oss har kanske redan gått på semester. Du glömmer väl inte att du kan
tipsa oss om vad du vill läsa om? Det gör du enklast genom att skicka ett mail
till Åsa (om det gäller Västerviks kommun) eller Eva (om det gäller Vimmerby
eller Hultsfred). Våra mailadresser hittar du här till vänster.

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

Till nästa gång, ha det riktigt fint!

Motordriven garagepo
från

MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00

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

rt

14.400 kr

inkl. ROT-avdrag

SVENSK KVALITÉ

Kvällsöppet

tor 23 maj kl.16-20

Vi bjuder
på fika och
grillat

Mängder av erbjudanden
Motor
driven
por t,
Crawfo
rd
Monte
r ad oc
h klar
fr

14.40n
å

0:- *

inkl.
ROT-a
vdrag

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

Rödfärg 149:- (10 l. Yunik)
Målarfog 2 st 49:- (1/2 priset)
Grovbetong 45:- (25 kg)
Fler erbjudanden i butiken!

Vinn
presentkort
för 3000:-

Isolering

187:-

Många leverantörer på plats:

Läs mer på vår hemsida
carlenskogs.se
Telefon 0492-757 50

/pkt

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

TRYCKERI
Pressgrannar AB

RES MED OSS!

HALLENS

Heiligenhafen

Toscana

Följ med oss på vår tredagarsresa till gemytliga Heiligenhafen i Tyskland. Vi bor på 4-stjärniga Hafenhotel
Meereszeiten nere i hamnen. Heiligenhafen har 750årig historia med ett pittoreskt torg och många gator
som kantas av typiska Holsteiner tegelhus.

En mycket intressant resa som kombinerar
historia, kultur och mat! Italien förknippas
ofta med god mat och vin av olika slag men också
med vackra städer. I den här resan kombinerar vi båda
och kryddar med en matlagningskurs för vår grupp.

20/9 – 3 dagar................................................................3.495:-

24/10 – 7 dagar ...........................................................11.975:-

Montenegro

Mat & Hantverk

Berlin & Potsdam

En dagstur med många härliga upplevelser till lågt pris!
Följ med på en trevlig, god och lärorik mat & hantverksresa i Småland. Resan tar oss till Ljusboden i
Hult, Rudenstams Bär och Frukt norr om Husqvarna,
Brostorps Gård utanför Ydre samt Harg- Odlarna i Kisa,
kända för sin egentillverkade marmelad.

23/8 – 1 dag ...........................................................................695:-

Montenegro är ett litet land, ungefär så stort
som Skåne. Landet lever i skuggan av sin kända
granne Kroatien och är okänt för många av oss.
Namnet betyder ”Svarta bergen” och här finns höga
berg men också djupa raviner, underbara nationalparker och ett glittrande hav.

Berlin förknippas ofta med delning av staden och
muren men staden har så mycket mer att uppleva
som t.ex. vackra byggnader, god mat och shopping.
I vår resa besöker vi också Potsdam – en stad fylld
med härlig historia och som ligger granne med
Tysklands huvudstad.

7/9 – 8 dagar.................................................................13.595:-

28/8 – 5 dagar............................................................... 4.895:-

Finland eller Stockholm…
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1 dag –

675:-

Finland – magnifika sjödistrikt
och idylliska vattenvägar!

Vi reser på vindlande vägar genom grönskande skogar, ser
glittrande sjöar, upplever mäktiga forsar och besöker städer som
stoltserar med slott, kyrkor och viktig kulturhistoria. Samtidigt
bekantar vi oss med Karelen, gränslandet mot Ryssland, och tar del
av den brokiga historia som området bär på.

15/8 – 7 dagar ........................................................................................... 8.795:-

Stockholm

NJUT AV STAD ELLER SKÄRGÅRD!

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

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

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

hallensbuss.se

kjellsbuss.se

Kjells Buss • 0490-373 11

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

MAJ 2019

4

SOMMARLOPPIS
i Målilla
HULTSFRED Ett säkert tecken
på att sommaren är på gång är när
loppisarna startar. Den 8 juni startar årets sommarloppisar på Atlanten i Målilla och totalt blir det 15
tillfällen innan sommaren övergår i
höst. En nyhet för i år är att arrangören Skeppet får hjälp av Målilla
GoIF med att sköta serveringen.

Taggade inför
lördagens hinderlopp
Taggade till max. Nu i helgen är det dags för gänget att tävla i Actionrun i Kalmar. Foto: Hugo Hammer

Förhoppningen var att få ihop ett gäng på 15 personer. De blev 36 stycken! Här ser
ni gänget som är rejält taggade inför Actionrun i Kalmar på lördag.
VIMMERBY Det var Hugo Hammer
och hans kollega Johnny Johansson på
Träningshuset som kom på idén att försöka dra ihop ett lag till hinderloppet
Actionrun.
– Tävlingen är förlagd till Kalmar i år,
så vi tyckte det passade bra när den hålls
på lite närmare håll.

av hinder som kan finnas i tävlingen.
Vi har bland annat åkt till Västervik där
det finns en uppbyggd hinderbana kring
motionsspåret.
Hur är formen inför lördagens lopp?
– Det ser riktigt bra ut, fantastiskt roligt att se hur laget har utvecklats under
de här veckorna och alla hjälps åt att
peppa varandra. Lagnamnet är ”Blod,
svett och tårar” och det är precis vad
det handlar om.

VIMMERBY Lagom till badsä-

songen drar igång har Vimmerby
kommun rustat upp badplatsen
vid Nossen med en ny badbrygga.
Istället för den traditionella träbryggan är den nya gjord av aluminium och ska därmed vara säkrare
ur flera aspekter. Den är dessutom
underhållsfri. Man har valt att göra
en inhägnad i bryggsektionen för
att göra det mer tryggt och säkert för barn att bada i vattnet och
bryggan ska också vara mer halksäker och stabil.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostemedia.se

Foto: Björn Ullhagen

Att gensvaret skulle bli så stort hade man
dock aldrig vågat hoppas på.
– Vi blev tagna med storm, helt klart.
Idag är vi ett gäng på 36 personer i blandade åldrar från 16 som lägst och 70

som högst, både killar och tjejer men
ett litet överskott på tjejer. Verkligen
jättekul att så många nappade. Det här
är första gången vi är med men förhoppningsvis inte den sista.
Sedan i början av april har gänget
träffats två gånger i veckan för att
träna tillsammans. För att göra det så
realistiskt som möjligt har man försökt
rekonstruera banor som liknar de i loppet både när det gäller terräng och olika
slags hinder.
– Den största utmaningen är helt
klart att kunna träna för de olika typer

NY BRYGGA
vid Nossen

FLAGGAN
hissas den 6 juni
Torsdagen den 6 juni är det Sveriges Nationaldag. Det uppmärksammas i Västervik, Vimmerby
och Hultsfreds kommun. I Västervik blir det firande på Spötorget
med sång, musik, tal, dansuppvisningar. Gunnebo Musikkår, Westervik Twirling Troop, Västerviks
manskör, Folkdanslaget och Tjust
Spelmanslag medverkar bland andra. I Vimmerby samlas man enligt
tradition i Källängsparken på nationaldagen. Firandet förlängs sedan med ölfest i dagarna två som
hålls på samma plats.
Tidigt på morgonen hissas flaggan i Hultsfreds hembygdsparken.
Man kan då ta med egen fikakorg
och delta i firandet.

Tackis och Towe laddar för äldredagen
På lördag är det åter dags för Äldredagen. Spötorget i Västervik fylls av dans och musik för en äldre publik.
VÄSTERVIK – Man får väldigt mycket
tillbaka av att anordna något sånt här.
Jag hoppas att det blir återkommande för
många år framöver, säger initiativtagaren Dimitrios ”Tackis” Sahkepides, som
tidigare arbetat som aktivitetssamordnare på Västerviks äldreboenden.
När Äldredagen gick av stapeln för första gången blev det succé. Arrangörerna
uppskattade att fler än 2 000 äldre, anhö-

riga och personer inom omsorgen hade
tagit sig till Spötorget för att umgås, äta
mat och njuta av musik och dans.
– Direkt efteråt frågade folk om när
det skulle bli av igen. Det var jättelyckat,
säger Tackis.
Sedan dess har en kärngrupp bestående av ett tiotal personer planerat och
organiserat inför årets Äldredag, som
äger rum den 25 maj på Spötorget. Fo-

kus är återigen på sång, musik och dans.
Bland årets uppsättning hittar vi både
lokala och nationella dragplåster, bland
annat Sten Nilsson, Eddie Olivia, Roland
Engdahl, Danzvett, The House och Glädjekällan. Konferencier blir dansbandssångaren Towe Widerberg, som också
haft en betydande roll i förarbetet.
– Han har varit med i branschen under
många år och har en väldigt bra kontakt
med många av artisterna som kommer,
säger Tackis.
Filip Gustavsson

MAJ 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

Glad Mors Dag!

Växthusen är fulla med våra egenodlade sommarblommor!
•
•
•
•

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

Varmt välkomna!

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

Vardagar 10-18 Helger 10-15

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning

35:ans Grill & Café
Flera finska produkter från bröd till korv

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

Köp eller beställ,
leverans varje vecka

Tuula 076-477 90 28
Linköpingsvägen 10, Överum

ÖPPET
ALLA
DAGAR

VÄLJ BLAND 100-TALS OLIKA MODELLER

Välkomna in på hembakat hos oss!
Här finns verkligen något för alla!
Njut av ett stort utbud av kakor, bakelser och bullar
Självklart erbjuder vi också alternativ som är veganska,
laktosfria, glutenfria samt sockerfria.
I vår trevliga salladsbar kan du välja tillbehör för att
skapa just din favorit-sallad. För den hungrige finns
goda mackor, baguetter och toasts. Vi serverar även
styckglass och glass i kulor från triumf.

Varmt välkomna!

eller designa din ring tillsammans med oss

Storgatan 28, Västervik, gamla Nilssons konditori-lokaler

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

PREMIÄR FÖR NYA
ŠKODA SCALA.
Nu kan du äntligen förbeställa SCALA.

Nya ŠKODA SCALA Style TSI 115
Kampanjpris 204 900 kr

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

Privatleasing fr. 2 795 kr / mån

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

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

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

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se
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krönika

Välstädat hem en ouppnåelig dröm?
Jag är absolut ingen pedant, men jag gillar att
ha det hyfsat snyggt hemma. Med det menar
jag att jag helst inte vill behöva sparka på
saker för att ta mig från ett rum till ett annat
i huset.
Nej, nu ljög jag lite. Jag vill faktiskt ha det
ganska perfekt, och skulle helst vilja känna
doften av Ajax varje dag. Problemet är bara att
det i mitt fall verkar helt omöjligt att behålla
den välstädade känslan. Ibland känns det som
att vårt hus blir dubbelt så stökigt dubbelt så
snabbt som hemma hos andra.
Jag blir så förundrad över folk som har prydliga
och välstädade hem för jämnan och jag undrar
framför allt hur de bär sig åt. Ok, om det är ett
stillsamt pensionärspar, men barnfamiljer där
båda föräldrarna jobbar. Har de städhjälp? Är
deras barn extremt väluppfostrade och aldrig
lämnar en smula efter sig? Kanske är de mer
effektiva?
Det här med att vilja ha ordning omkring sig,
i kombination med att ha tre barn och ett
ganska litet hus, är en inte helt enkel ekvation. Det spelar liksom ingen roll hur mycket
man plockar, grejerna finns ju alltid kvar och
de har en förmåga att sprida sig med ljusets
hastighet. En mobilladdare under soffan, ett
par pusselbitar på bordet (oftast oklart var

resten av pusslet är), ett par strumpor på
golvet... Man känner sig som en hamster i ett
hjul, man springer och springer men kommer
ingenstans...
En gång roade jag mig med att räkna antalet
skor som stod huller om buller i hallen. Resultatet blev 27 par! Och då ska tilläggas att vi
inte hade några gäster på besök.
Min stora dröm är att varje dag kunna komma
hem från jobbet till ett hem som är nystädat
och med var sak på sin plats. Jag skulle älska
att ha en städfirma som kom och gjorde jobbet, men min sambo är lite mer tveksam. Så
än så länge är vi kvar i hamsterhjulet...
Välstädat hem eller inte, sommaren närmar sig
med stormsteg och med den också examenstider, student, midsommar, semester och allt
annat härligt! Det här blir min sista krönika
innan sommaren, så jag vill passa på att önska
er alla en riktigt härlig sommar!

Redaktör Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Nya flexibla T-Cross.

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

Kampanjpris från 199 900 kr.

(ord. pris från 205 400 kr)

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

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

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

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se
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INSTALLERAT & KLART**

18.995:-

ÄNTLIGEN
SOMMAR!

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

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

Upp till 1.000 m². Lutning 40%. Smart passagehantering. Connect@HOME
för att kommunicera med klipparen över Bluetooth med din smartphone.

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

32.900:-

2.190:-

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

ORD. 2.900:DELBETALA!
11 mån à 256:-*

6.290:ORD. 8.400:DELBETALA!
11 mån à 629:-*

MOTORSPORT-

KAMPANJ!

MOTORSPORT-

MOTORSPORT-

KAMPANJ!

KAMPANJ!

HUSQVARNA 115IL

Bekväm och lättanvänd batteridriven grästrimmer.
Teleskopiskt riggrör. Borstlös lågvibrationsmotor.
Batteri och laddare ingår. Batteriet passar fler
maskiner ur Husqvarnas batterisystem.

HUSQVARNA 545 FR

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.

11.495:-

S TIHL DE ALS!

ORD. 11.995:DELBETALA!
11 mån à 1.102:-*

2.990:ORD. 3.990:-

HS 45 HÄCKSAX

Kraftfull röjsåg, komplett med trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. X-Torq®-motorn ger råstyrka
och utmärkt bränsleekonomi. LowVib®-avvibreringssystem ger användaren maximal komfort.

KÖP TVÅ!
21.990:-

1.790:-

3.390:-

ORD. 2.190:-

FS 38
GRÄSTRIMMER

ORD. 3.790:-

MS 181
MOTORSÅG

MARVIL E-MOTION ELCYKEL

3-växlad elassisterad klassisk damcykel med lågt insteg samt fotbroms. Samsung Li-Ion batteri 36V 10,4 Ah.
Lättanvänd kontrollenhet på styret med 3 assistanslägen. Godkänt lås. Finns i svart eller lila.

5.290:ORD. 18.495:DELBETALA!
11 mån à 538:-*

6.495:ORD. 6.990:DELBETALA!
11 mån à 648:-*

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

MOTORSPORT-

KAMPANJ!

HONDA
HRS 536

Självgående gräsklippare med multiklipp och sidoutkast för både kort och högt gräs. Tystgående,
lättstartad Hondamotor. Klippbredd 53 cm.

SERVICEVERKSTAD

RESERVDELAR

STIGA MULTICLIP 50 SXE

Självgående mulchinggräsklippare med bensinmotor,
framhjulsdrift och elstart. Robust handtag och galvaniserad stålkåpa. Klippbredd 48 cm.

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.

RÄNTEFRI
DELBETALNING

VARDAGAR 8-18 LÖRDAGAR 10-14

WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY GAMLEBY VÄSTERVIK (VARD 10-18)

Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning. Räntefri delbetalning upp till 35 mån med Santander Bank.
*Uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. **Inkl. installationsmaterial, arbete och resa inom 50 km från butik. Asfalts-, sten- och plattarbeten ingår ej.

TREK MARLIN
FRÅN 4.799:-
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Jubileumsupplaga
av Bullerby Cup
Än så länge är det lugnt och stilla på fotbollsplanerna vid
Ceos. Annat blir i sommar, när Bullerby Cup går av stapeln.
– Det känns väldigt spännande inför sommaren,
säger Leif Carlsson. Foto: Eva Harrysson

Vimmerby IF fyller 100 år i år. Det kommer att märkas vid årets Bullerby
Cup-turnering, som blir en extra speciell jubileumsupplaga.
VIMMERBY Inför årets turnering kan
man räkna med en extra stor folkfest, då
man bjuder in ytterligare en ålderskategori till turneringen.
– Tidigare har det alltid varit 10- och
12-åringar som har fått delta, säger Leif
Carlsson, ordförande i ledningsgruppen
för Bullerby Cup. I år vänder vi oss även
till pojkar och flickor 13 och 14 år, vilket
gör att de som varit med tidigare år får
en möjlighet att komma tillbaka.
I nuläget är cirka 190 lag anmält sig,
vilket innebär att det är så gott som fullt.
Jubileet kommer också märkas av utanför
fotbollsplanerna. Något man har tittat
mycket på är mervärden för besökarna.

En av satsningarna som görs tillsammans
med biblioteket är ett lästält där barn kan
gå in och få en lugn och mysig stund.
– Vi har bjudit in lokala personer,
exempelvis politiker och idrottsprofiler,
för att högläsa.
Det kommer också bli andra aktiviteter kring fotbollsplanerna.
– Vi jobbar just nu för ett samarbete
med Vimmerby Handel och turistbyrån
där vi tillsammans ska kunna visa upp
vad kommunen har att erbjuda.
Man räknar med att Vimmerby har
cirka 10 000 besökare med anknytning
till Bullerby Cup, med spelare, ledare
och anhöriga inräknade.
– Vi ser ett stort värde i att få dem att

återkomma till kommunen.
Utan ett gott samarbete med kommunen, andra föreningar samt ideellt arbetande privatpersoner hade en så stor
apparat som Bullerby Cup knappast
varit möjlig att genomföra.
– Jag vill verkligen hylla samarbetet
vi har med Södra Vi IF, Storebro IF och
Frödinge-Brantestad SK, som hjälper till
med förläggningar, samt alla våra funktionärer. Det är fantastiskt att man kan
få så många människor att ställa upp år
efter år, mitt i semestertider dessutom.

Fakta Bullerby Cup
Fotbollscupen startade 1977 och hålls
alltså för 43:e gången i år.
Första året hade man 24 anmälda lag
och rekordet ligger på 212 lag år 2016.
650 funktionärer, främst föräldrar,
arbetar ideellt med allt ifrån matservering till sekretariat och parkering.
Idag är Bullerby Cup en av landets
största och populäraste ungdomscuper i fotboll med deltagande lag från
Stockholm och neråt i landet.
I år äger turneringen rum
den 25-28 juli.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Linköping Roxtorpsgatan 20 • 013-25 50 00
Västervik Allén 70 • 0490-660 12
Vimmerby Södra Industrigatan 4 • 0492-660 00
Kisa Storgatan 65 • 0494-710 82
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FILMPRODUKTION MED EXTRA KRYDDA!

alla
flickor
föds med
en röst.
vi ser
till att
den får
höras.
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Vi jobbar för barns rättigheter.
I FN och i din kommun.

Bli Barnrättskämpe och arbeta för att miljontals barn får en bättre
morgondag. Besök oss på www.räddabarnen.se och bli månadsgivare idag.

Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm

Vår Verksamhet kontrolleras aV sVensk InsamlIngskontroll.
Vårt 90 - konto garanterar att dIna pengar anVänds så effektIVt
och bra som möjlIgt.

www.filmdirekt.eu • matz@filmtime.eu • 070-523 06 09
Kvalitetsinramning av konst, foto, broderier, objekt mm.

VI FIRAR 10 ÅR
¨
10 år

Ett hantverk värt
E
att åka för

20% PÅ ALLT I BUTIKEN
Torsdag 23/5- Lördag 25/5

Vä
Välkomna
hälsar
Anni
Annika och Mia!

vimmerby bokhandel
vimmerby bokhandel

(Undantag tidningar, frimärken, lotter)

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

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

Smile2

Testvinnare

NORD

*sittvagn + liggdel +
babyskydd med bas,
Denim tyg + 500 kr

EN
S STÖ
LEKS
R ST
AKS
A
KED
JA

NORD

EN
S STÖ
LEKS
R ST
AKS
A
KED
JA

155

BUT
349:IKE

MINS
T 31

350-41367

350-10902

299:-

&
LEK Spara 50:BAD!

Polisstation
Innehåller en lättbyggd
och en leksakspolisbil polisstation med öppningsbar
fängelsedörr

299:Spara 50:-

R!

I ÅR!

JUN I

Fortnite TS-R
RI
Nerf
datum!
Vattenblaster med Super Soaker
KOMME
för exakt
pumpfunktion.
din butik
Volym på 1 liter.
Hör med
För ungdomar,
tonåringar,
vuxna. Fortnite
TS-R-vattenblastern
inspirerad av den
är
som används i
det
populära tv-spelet.

Tipspromenad i butiken
Överraskning till alla våra ”små” kunder.

Pris 299:I

100-20105491

Nu 249:- Spara med lampor och sirenljud. Rek. pris 349:100:-

350-10902

Polisstation
Innehåller en lättbyggd
och en leksakspolisbil polisstation med öppningsbar
fängelsedörr

IKE

NYA

100-20105491

Fortnite TS-R
R I JUN
Nerf
datum!
Vattenblaster med Super Soaker
KOMME
för exakt
pumpfunktion.
din butik
Volym på 1 liter.
Hör med
För ungdomar,
tonåringar,
vuxna. Fortnite
TS-R-vattenblastern
inspirerad av den
är
som används i
det
populära tv-spelet.

Pris 299:-

Nu 249:- Spara med lampor och sirenljud. Rek. pris 349:100:-

BUT

MINS
T 31

350-41367

Stephanies hästhoppning
Du är hästhoppningsmästare
med
Friends Stephanies
hästhoppning.
Före tävlingen
kan
förbereda hästarnadu tvätta och
i stallet.
Rek. pris 449:-

Spara 100:Stephanies hästhoppning
Du är hästhoppningsmästare
med
Friends Stephanies
hästhoppning.
Före tävlingen
kan
förbereda hästarnadu tvätta och
i stallet.
Rek. pris 449:-

155

R!

NYA
Spara 100:I ÅR!

349:-

7.995:-

Bli Flickafadder på
plansverige.org

LÖRDAG 25/5:

växer så det knakar|
växer så det knakar|

PAKETPRIS

&
LEK
BAD!

100-70101964

Familjepool
Rektangulär familjepool
med 2 ringar. Rek.
pris 349:-

249:-

100-70101964

Familjepool
Rektangulär familjepool
med 2 ringar. Rek.
pris 349:-

Spara 50:-

249:-

100-52105285

Stångtennis med
vatten
Koppla till vattenslangen
med ditt spel.
Spela tennis och
undvik att bli blöt.
Höjd ca 150 cm.
2 racket och boll
ingår.
Rek. pris 299:-

Spara 50:100-52105285

Stångtennis med
vatten
Koppla till vattenslangen
med ditt spel.
Spela tennis och
undvik att bli blöt.
Höjd ca 150 cm.
2 racket och boll
ingår.
Rek. pris 299:-

BÄST
SAMLAR
BESÖK

PÅ

KORT.
DIN
BUTIK!

100-70105423

BÄST
SAMLAR
BESÖK

PÅ

KORT.
DIN
BUTIK!

jubileum

2009-2019

Bunch o Balloons
Nu kan du fylla
alla ballonger samtidigt
och slippa söla
ner överallt.

Pris 99:-

100-70105423

Bunch o Balloons
Nu kan du fylla
alla ballonger samtidigt
och slippa söla
ner överallt.

Pris 99:-

Hämta vår sommarkatalog i butiken.
Massor med bra
erbjudanden!

vimmerby bokhandel

Fiskaregatan 2 • 0492-311 88
Följ oss på Facebook Lekia i Vimmerby

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
ALL INCLUSIVE!

Continentalsäng SAGA
Varje sängplats har vändbar
pocketkärna fast el. medium.
Inkl bäddmadrass i kallskum,
huvudgavel och ben i ek.
Pris fritt lev&mont
180x200 8.995:(11.395:-)

YORK

NYHET!

Öronlappsfåtölj
klädd helt i skinn

NYHET!

ÖPPET: Mån-fre 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret öppet vard. 9-12.30

Pris fritt lev&mont

10.995:-

CHESTERFIELD

Soffgrupp klädd helt i läder.
Finns i flera färger. Pris 3+1+1

Pris fritt lev&mont

Fotpall

39.900:-

2.595:-

(rek.pris 50.000:-)

Allt vi säljer kan vi installera!
Tryggt och bekvämt, eller som vi säger,
en Comfortabel leverans!

(rek.pris 12.275:-)

(rek.pris 2.915:-)

/5

n

da

Sö

6
g2

!

AG
D
S

R
O
M

WC-stol

3.695:PAKETPRIS

Installerat & Klart

5.895:-*
WC-stol Ifö Spira 6260

99:-

Trädgårdshortensia Välj bland flera färger. Ord. pris 149: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

Kontakta oss!

4990

Sommarblommor

6-pack. Välj bland flera sorter.

7990

149:-

Vackra pioner med brudslöja.
Ord. pris 99:-

Välj bland flera färger.
Ord. pris 179:-

Pionbukett

Hängpetunia i ampel

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

Lev livet lite grönare
Blomsterlandet Västervik

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Öppet vardag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17
Pris avser växt om inget annat anges. Erbjudandet gäller t o m 26/5. Med reservation för slutförsäljning.
www.blomsterlandet.se
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personligt Lennart Klingsted

MAJ 2019

Lennart
är rustad
för krisen
Hur många dagar klarar du dig utan el? Förmodligen
inte så många. Lennart Klingstedt tycker att folk borde
vara bättre förberedda än vad de är idag.
– Samhället är mycket mer sårbart än vad de flesta tror.

L

ennart Klingstedt är via sitt
engagemang i FAK, Frivilliga
Automobilkåren, djupt engagerad i frågan om hur man på
bästa sätt kan vara förberedd
på olyckor och kriser som kan drabba
hela eller delar av samhället. Organisationen ställer sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar, framför allt hjälper de till med att framföra
tunga fordon som kranbilar, grävmaskiner, bandvagnar och fyrhjulingar.

Genom sitt engagemang i FAK åker Lennart också runt och informerar allmänheten kring vad som kan vara bra
att ha hemma för att klara sig vid en
krissituation. FAK bistår också räddningstjänsten och MSB, Myndigheten
för Samhällskydd och Beredskap, vid
större händelser.
– Det kan vara vid stormar, snöoväder, översvämningar eller sabotage som
leder till elavbrott, skador och begränsningar i framkomlighet, och i värsta fall
fara för människors liv, säger han. Vi får
ingen ekonomisk ersättning utan ställer
upp helt frivilligt eftersom vi känner ett
moraliskt ansvar.
Lennart har själv en hel uppsättning med
prylar som är bra att ha - eller rent av
nödvändiga - vid ett längre strömavbrott. Han menar att de flesta människor inte förstår hur allvarliga konsekvenser det faktiskt kan få om elen
skulle slås ut i ett helt samhälle under
en längre tid.
– Efter bara några timmar tar batteriet slut i mobiltelefonen, och du kan
inte ladda den. Men det största problemet idag är pengar, eftersom vi i stort
sett inte använder kontanter längre.
Utan el kan du inte betala med kortet i
butiken och inte heller tanka bilen. Allt
är beroende av ström. Till och med vattenpumparna. Det tar inte lång tid förrän det blir totalt kaos.
Lennart har med sin bakgrund inom
flygvapnet och polisyrket ett starkt intresse för frågor av det här slaget.
– När man dessutom som jag är uppväxt på landet under en tid då elen inte
var lika självklar, då blir det nog mer naturligt att man tänker i de här banorna.
Jag tror att man överlag är bättre rustad
ute på landsbygden, där man ofta har
egen brunn och ett extra elaggregat.

1

Lennart har iordningställt ett skyddsrum i sin gamla jordkällare.
– Den ska klara en bomb, säger han men tillägger att det förhoppningsvis aldrig ska behöva användas. Foto: Eva Harrysson

Vissa kanske skulle kanske kalla Lennart för domedagsprofet, men det för
honom är det ingen orealistisk bild och
han uppmanar folk att tänka lite mer på
vad som faktiskt kan hända.
– Det är ju bara att se hur det ser i ut
i vår omvärld idag. Det är inte otänkbart
att Sverige skulle kunna råka ut för sabotage eller liknande.
Lennart har själv gjort om en gammal jordkällare till ett skyddsrum med
förstärkta väggar som klarar det mesta.
– Men jag säger absolut inte att folk
behöver ha en sån här hemma på gården, det vore att dra det lite väl långt,
tillägger han och skrattar.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Det här behöver du för att
klara ett längre strömavbrott:
Varje hushåll ska vara rustat att
klara 72 timmar utan el.
Här är Lennarts checklista på saker
som är bra att ha hemma.
• Stearinljus och tändstickor.
• Fotogenlampa och gasolvärmare.
• Batterier och gärna ett bilbatteri.
• Pannlampa.
• Brandsläckare.
• Kommunikationsapparater som inte
är beroende av ström, exempelvis en
batteridriven radioapparat.
• Hygienartiklar, tvättservetter.
• Första hjälpen-artiklar.
• Varma kläder och filtar.
• Mat som håller länge, exempelvis
konserver, torrvaror och färdiglagad
fryst mat.
• Cirka tusen kronor i kontanter.

Visste du att... FAK är aktiva även i Västerviks och Hultsfreds kommun och i
resten av Kalmar län? Är du intresserad av att utbilda dig för att göra en insats för att
stötta samhället i kriser? Då kan du gå en Introduktionsutbildning. Kontakta FAK i
Kalmar län för mer information. Kontakltuppgifter finns på hemsidan, www.fak.se.

2 för

Klänning

499:-

599:-

(ord. 699:-)

(ord. 399:-/st)

Mixa som du vill...
shorts/skjorta/piké.

Gul, marinblå

Kavaj 399:- • Byxa 499:-

Blus 599:- • Byxa 499:-

99:-

4 par
4 par Father & Friends strumpor 99:- (ord. 50:-par)

100:-

rabatt
Chinos 500:- (ord. 600:-) • Piké 399:-

100:-

rabatt
100:- rabatt på alla DAHLIN skjortor!

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

L I N K Ö P I N G i - H U S E T & Tr ä d g å r d s t o r g e t • N O R R K Ö P I N G N : a P r o m e n a d e n & G a l l e r i a D o m i n o • K I S A • M O T A L A • T R A N Å S • V E T L A N D A • V I M M E R B Y • V Ä S T E R V I K
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Sveriges bästa inramare
finns i Blackstad

12

I Blackstad, mitt ute på landet ligger Blackstad Rambutik. Här jobbar två av Sveriges bästa specialister på
att rama in tavlor, fotografier och konst. Trots det lite
avsides läget går butiken riktigt bra.

Annika och Mia på Blackstad är duktiga på alla sorters inramningar. Foto: Åsa Thaberman

SERVICE

Service

SERVICE

SERVICE

VÄSTERVIK Man kliver rakt in på lagret, bland stora glasskivor och material till ramar. En dörr leder till ateljén,
här råder en lugn, men kreativ känsla.
Det finns material för akvarellmålning
uppställt och stora arbetsbord att arbeta
med inramningar. På en vägg hänger
alla typer av tavelramar man kan välja
på. I Blackstad Rambutik arbetar Elsie
Marie Phil, som för det mesta kallas Mia
och Annika Kaspersson Nilsson. Båda
har gesällbrev som inramare och båda
har tävlat i SM för inramare. Tävlingarna har varit lyckosamma, de har kommit etta och tvåa och kan faktiskt säga
att de är bäst i Sverige.
– Det har varit ramverkstad här i 25 års
tid, själv har jag drivit verksamheten
sedan 15 år, berättar Mia.
Egentligen började nog allt på 60-talet.
Då bodde många konstnärer i Blackstadtrakten och konstnären Lennart
Frisk vill ha hjälp att rama en tavla i den
lilla snickeriverkstaden som låg i lokalen då. På den vägen är det, nu kommer
kunder från hela södra Sverige för att få
inramningar i Blackstad.
– Vi brukar säga att vi ligger ganska
centralt, skojar Mia.

Många storstadsbor som semestrar i
trakten brukar passa på att få inramningar gjorda när de ändå är där och
för att det blir så bra. Jobbet är roligt
och stimulerande, tycker både Annika
och Mia.
– Det är lite av problemlösning hela
tiden, det är väldigt kreativt och man får
utmana sig själv, säger Annika.
– Ja, det är mycket hjärngympa, tur
att vi är två så vi kan bolla med varandra, inflikar Mia.
Det blir många olika typer av jobb, just nu
är textilier och andra broderier lite inne,
men det blir även foton och målningar.
Verkstaden är välutrustad med maskiner och dataprogram som kan klippa
ramar och skära ut passepartouter med
millimeterprecision.
Kunder som kommer till verkstaden
får förslag hur de ska kombinera färger
och material för bästa resultat.
– Jag brukar säga att man ska hålla
på och plock tills det gnistar till, då har
man kommit rätt, säger Elsie Marie Phil.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

SERVICE

Familjebilserbjudande
BeSafe iZi Go Modular RF i-Size
Nu 2 199 kr (ord.pris 2 599 kr)

BeSafe iZi Modular RF i-Size
Nu 3 599 kr (ord.pris 4 199 kr)

Enligt NTFs stora undersökning sitter alltför många barn osäkert i bilen.
Det är viktigt att följa rekommendationerna! Just nu har vi bra erbjudanden
på familjebilens viktigaste tillbehör: bilbarnstolar godkända enligt nyaste
regelverket. Välkommen in så berättar vi mer.

50 KR

TILL BRIS
FÖ R
VARJE SÅ
LD
B I L BA R N
S TO L !

BeSafe iZi Kid x2 i-Size
Nu 4 399 kr (ord.pris 5 799 kr)

Betala med våra märkeskort. Dela upp betalningen i 12 mån. Ingen ränta. Inga avgifter. Nu med poäng på allt. Ansök hos oss – få besked direkt.

Linköping Roxtorpsgatan 2-8, 582 73 Linköping, Tel 013-23 30 00
Vimmerby Hultsfredsvägen 11, 598 40 Vimmerby, Tel 0492-660 12
Västervik Allén 70, 593 61 Västervik, Tel 0490-660 00
engstromsbil.se
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Foto: Fredrik Etoall

Liv och rörelse
i Hultsfred
HULTSFRED Klämdagen freda-

Att jobba med inramning är kreativt och kräver ofta en dos problemlösning. Foto: Åsa Thaberman

gen den 31 maj är det dags för en
av årets höjdpunkter i Hultsfred,
som också kommit att bli något
av en hemvändardag - nämligen
Hultsfredsdagen!
Som vanligt bjuds det på ett fullspäckat program för hela familjen
och det kommer att vara liv och
rörelse kring centrum hela dagen.
Men det är på scenen i Järnvägsparken som det mesta kommer att
hända. Konferencier för programmet är Lennart ”Örten” Larsson.
Dagens hedersgäst är Nassim Al
Fakir, som är känd från bland annat Bollibompa. Han kommer att
bjuda publiken på mycket skratt
och positiv energi. Studenterna
från Musik & Event Management
kommer att bjuda på musik och
det blir ponnyridning, ansiktsmålning och disco för barnen - bland
mycket annat. Arrangerar det hela
gör Hultsfreds Handel.

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

För att du tror på en
medmänsklig värld
Engagera dig på
imsweden.org

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
I VIMMERBY

MÖBELREA
UPP TILL

50%
PASSA PÅ ATT FYNDA!

SOFFOR FÅTÖLJER BELYSNING
MATGRUPPER SÄNGAR

Obs! Vi håller stängt 24-25 maj
Vimmerbys största fristående möbelaffär

Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

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!

Leverans innan sommaren

SANDÖ MATBORD + 6 STOLAR

12.995:-

Leverans innan sommaren

Begränsat antal!

serien!

15% rabatt på övriga Sandö-

(1.238:-/mån*) (ord.pris 17.265:-)

SANDÖ BYRÅ

SANDÖ AVLASTNINGSBORD

(597:-/mån*)
(ord.pris 6.990:-)

(350:-/mån*)
(ord.pris 3.790:-)

5.940:-

Leverans innan sommaren

16.990:GRACE SOFFA

3-sits i tyg Brunei (1.601:-/mån*).

3.220:-

Leverans innan sommaren

13.990:-

NOVA SOFFA 3-sits i tyg Hazel beige och grön 13.990:- (1.329:-/

mån*) (ord.pris 16.990:-).

NYHET!

999:-

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

3.999:-

7.495

STING +PIM Bord + 4 stolar. Sting matbord i tålig laminat
med svart kant. Stilrent, enkelt och plats för många vänner!
Bordet kan förlängas upp till en meter med iläggsskivor.
(738:-/månad) Ord pris 9.775:-

Leverans innan sommaren

9.990:-

CORNWALL SOFFA 3-sits i tyg Soft vinröd och grå 9.990:- (965:-/
mån*) (ord.pris 11.990:-).

NG

LI
TÄV

VINN 2 SOLSTOLAR.
GRILLA OCH CHILLA HELA SOMMAREN

Allt du behöver göra är att svara på en fråga om vår nya kolgrill
Master Premium Touch. Frågeformulär finns i våra butiker.

MASTER TOUCH PREMIUM en 3-i-1-kolgrill där du kan röka lowand-slow, steka eller grilla allt från biffar, saftigt pulled pork eller
till och med desserter med Gourmet BBQ System

59:-

FASADSET 75/130 CM Ett set innehållandes en vitlackerad
metallstång, flaggsträckare, toppkula och väggfäste, flagga.

999:-

TORKVINDA LIFT-O-MATIC Torkvinda med 50 meters lina och
4 armar. För utomhusbruk. Höjden kan justeras mellan 132
cm till 179 cm. Enkel hantering med ”paraply-funktion”. Ord
1.399:-

Vimmerby/Västervik

2.995:-

KOMPLETT NORDIC FLAGGSTÅNG 9 M Flaggstången går lätt att

fälla och montera både i mark & berg. Komplett med markfäste,
kula, clips, knape och lina. Ord 3.869:-.

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. 30 maj STÄNGT
Vissa lokala avvikelser kan förkomma. Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning. Gäller t.o.m 14/6

www.materialmannen.se

TÄVLINGEN AVSLUTAS 14 JUNI

8.999:-

GENESIS IIE 310 Tre kraftfulla brännare med snabb tändning

och kompatibilitet med smart iGrill 3-teknik – allt uppbackat av
Webers 10-årsgaranti på alla delar av grillen. Ord 9.999:-

FRÅN

9.990:-

SOHO LOUNGEGRUPP i grå konstrotting och gråa dynor. 2 st
sitsavslut, 1 hörn, 1 mitt & bord Bordet på bild 143x86 cm.
Finns i grått och beige.

5.990:-

SORBA nätt soffgrupp från Brafab. Soffgruppen består av fyra
delar: soffa, två fåtöljer och ett soffbord. Soffgruppen kommer
med dynor av grå olefintyg. Soffbord ingår i priset.

6.995:-

CONMAY soffgrupp i grå konstrotting b. Passar utmärkt som
en balkonggrupp. Loungegruppen innehåller en 3-sitssoffa
och två pallar som gör att du enkelt kan möblera gruppen
efter behov.

5.295:-

DANVERS soffgrupp i beige konstrotting. Soffgruppen är
speciellt framtagen för den mindre ytan och passar utmärkt
som balkonggrupp. Dynor i ett högkvalitativt olefintyg.

Teak!

Teak!

1.995:-

1.195:-

TURIN SOFFA är en nätt och framförallt prisvärd serie av

teakmöblerb. Turinserien består av fällstolar, fällbord, soffa
och accessoarer som går att kombinera fritt för att stämma in
på din uteplats!

TURIN BRICKBORD är ett praktiskt komplement till din
teakmöbel. bordet är fällbart

Teak!

7.995:PARGA

är ett vackert bord i premiumteak från Brafab. Det
runda matbordet utmärker sig med sin unika design och det
skickliga hantverket bakom designen. Ø 120 cm

4,8 m!!!

5750

2.195:-

ALFORD KARMSTOL i beige konstrotting med ben av teak.

Tillverkad av handflätad konstrotting. Stomme av aluminium
& ben av teak.

4,8 m!!!

/ST

pulverlackerad aluminium och textilene.

7650
/ST

1195

/LPM

/KVM

1595

/LPM

TRALL 22X95

Tryckimpregnerad trallbräda klass AB kan
användas som golv på altaner och balkonger ovan mark.

4,8 m!!!

1.295:-

CRESTON SOLSÄNG är en nätt och prisvärd serie i

50
0
0
1

TRALL 28X120

Tryckimpregnerad trallbräda klass AB kan
användas som golv på altaner och balkonger ovan mark.

4,8 m!!!

20
1
5
1

3150

/LPM

/LPM

REGEL 45X95

Tryckimpregnerad planka/regel med
hållfasthetsklass C14 kan användas till bärande delar i
konstruktioner om inte annat anges.

som passar de flesta tak - oavsett om du vill bygga ett altantak,
ett uterum, en carport eller liknande.

1000 ST

/ST

/ST

2095

119:-

PLASTTAK GOP ESSLON är en prisvärd, opalvit trapetsplatta

REGEL 45X145 Tryckimpregnerad planka/regel C24 klass A
kan användas där krav på virkets hållfasthet är högre, i mark
och i kontakt med sötvatten.

459:-

/HINK

129:-

TRALLSKRUV ESSVE Trallskruv 4,5X55 TX20 corrseal .

250 st/frp

ELIT TERRASSTVÄTT 0,5 L

119:-

ELIT TRÄOLJA 2,7 L

199:-

ANZA
TRÄOLJEPENSEL 75 MM

89:-

BEHANDLA DITT TRÄDÄCK med Beckers Elit träolja och Elit

terrasstvätt får du njuta av ditt trallgolv i många år.

1 LITER

149:-

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

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

UTEVIT

1.995:-

PERFEKT PLUS FASADFÄRG 10 L högsta kvalité, utvecklad för
att ge en motståndskraftig yta som minskar smutsupptagning
och ger en optimal kulörhållning. Ord 2.700:-
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Prisbelönta ostar
Matilda Johansson bytte jobbet som molekylärbiolog
och startade istället egen osttillverkning. Steget kan
tyckas långt men faktum är att det finns många gemensamma nämnare.
– Att ha koll på hur bakteriekulturer fungerar är en stor
tillgång, säger hon.
HULTSFRED Det är fem år sedan Matilda Johansson startade upp verksamheten Räven & Osten hemma på gården
Lida, utanför Järnforsen. Den gamla ladugården från 1800-talet byggdes om
till ysteri och gårdscafé. Genom att
köpa inventarier från ett nedlagt mejeri i Skåne, fick Matilda enkelt ihop
ett ”startkitt” med kylrum, ystgrytor
och ostformar som gjorde det möjligt
att starta upp tillverkningen. Mjölken
köps in från Fröreda gård som ligger
precis i närheten. Grundtanken är att
tillverka osten på ett hantverksmässigt
och småskaligt vis.
– Jag visste egentligen ingenting om
ystning sedan tidigare, men läste in
mig på ämnet och gjorde även praktik
hos en tillverkade i Jämtland. Bland det
första jag fick lära mig är att det är hårt
jobb och att halva tiden går åt till att
diska, säger hon och skrattar.
Under det första året provade
hon sig fram, och det var
mycket jobb med att
bygga upp verksamheten. Men Matilda
märkte att konceptet fungerade.
Och under andra
året öppnade caféet. Ryktet om
hennes goda ostar
har spridit sig och
idag är det bra snurr
på verksamheten. Matilda har flera trogna kun-

Matilda
Johansson driver
Räven & Osten sedan
fem år tillbaka.
Foto: Eva Harrysson

der som hon levererar ost till regelbundet. Hon säljer dels själv på marknader,
eller till andra återförsäljare, bland annat livsmedelsbutiker i Småland, samt
gårdsbutiker och restauranger. Det finns
också en återförsäljare i Malmö samt en
i Göteborg.
– Jämfört med andra slags hantverk,
exempelvis träföremål, så blir det ju en
ständig åtgång på produkten, ostarna
blir ju uppätna och då behöver man
göra nya.
Idag finns ett tiotal olika ostar i sortimentet, allt ifrån hårdost och blåmögelost till kittost och färskost. Några av
ostarna har blivit prisade, bland annat
med tre guldmedaljer i SM i mathantverk samt ett brons vid World Cheese
Awards.
Planerna framåt är bland annat att
bygga ett större hårdostlager.
– Under lågsäsong när det är lugnare här ute är det bra att göra
mycket hårdost och då behövs det lagerutrymme.
Eva Harrysson
eva.harryson@
ostmedia.se

Tre ostfavoriter. Lida Blå,
Rävens Lilla Röda och
Phillyfox. Foto: Eva Harrysson

Skogens betydelse temat för utställning
Skogen och dess betydelse är temat på sommarens
utställning på Näktergalen i Vimmerby.

Trädstammar från golv till tak hos Museet Näktergalen.

VIMMERBY Att skogen är en angelägenhet för oss alla vill Museet Näktergalen
visa med sin sommarutställning Skogen
som öppnar den 12 juni och pågår till
den 14 september.
Utställningen är uppbyggd i olika delar
som alla har skogen som beröringspunkt.
Riktiga trädstammar har ställts upp som
man kan känna och titta på, och kanske
också lista ut vilket träd de kommer ifrån.

Utställningen berättar också om en backstuga och hur personerna levde där i
slutet av 1800-talet.
– Man gjorde en arkeologisk utgrävning i Hyttan nära Gebo och hittade en
massa saker, verkligen jättespännande,
säger Gunilla.
– En del av utställningen kommer också att vara att vi ska fråga olika personer
vad skogen betyder för dem.

I utställningen visas också olika sätt att ta
till vara på träet som material. I ett hörn
visas en del av ett hus som är byggt av
timmerstockar, knuttimmer. Man visar
också hur träet går att använda till andra bruksföremål som kvastar och klädhängare.
– Skogen är arbetsplats, inkomstkälla,
skafferi och rekreationsplats, säger Gunilla Gustafsson som ansvarar för utställningen. Att ströva i skog och mark är för
många ett livselixir. Forskning visar på
hur närheten till skog och möjlighet att
tillbringa tid där, är läkande och positivt för livskvalitén. Vi vill också trycka
på vår allemansrätt, som också innebär
skyldigheter.

Eva Harrysson
eva.harryson@ostmedia.se

Små plantor som kan växa och bli ett stort
träd. Kan du gissa vilken sort?
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Ge mer tid att leva.

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

Bli månadsgivare!
www.hjart-lungfonden.se

WWW.GRASPARULLE.SE

cess10 års Pro
garanti

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

Just
nu!
Massor av sommarplantor
blommar i våra växthus!

Behöver du ett nytt enskilt avlopp?
Vi hjälper dig hela vägen, från ansökan till
färdig installation.
Diplomerade entreprenörer för BAGA
Minireningsverk
Avloppsanläggningar
����������������������

Nyhet!

Klockor från
Blomgatan • VIMMERBY • 0492-318 90
Öppettider: mån-fre 9-18, lör 9-15
Extraöppet Mors dag 26/5 10-13

Pris fr

399:stl 36-41

FOOTWEAR

445:-

stl 36-42

Förmarknad

STORA TORGET,
VIMMERBY

Har din husbil eller husvagn
fått en yttre skada på chassit?

Före

Efter

VÅR

s
i
p
p
o
l

Fredag 24/5
Med minsta möjliga åverkan på ditt fordon reparerar vi tillsammans ditt fordon. Vi utför även service samt kontroll
av draganordning och bromsverkan.

Turbingatan 2 Vimmerby
0492-315 66
www.autolack-vimmerby.se

Vimmerbyallén 11
(bredvid Erikshjälpen)
0492-755 55
www.vimmerbybilplåt.se

Redan på fredag ställs borden ut!
Då är du välkommen att låna ett av marknadsstånden och sälja
allt mellan himmel och jord. Dyk upp från kl. 13.00, ta ett bord
och börja sälj dina saker. Så leta i garaget, vinden och förrådet,
så ses vi på fredag!

På vårmarknaden LÖRDAGEN DEN 25/5
är många butiker öppna till 15.00
vimmerbyshopping.se
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Musik i Kretslopp i dagarna två
I sommar ordnas välgörenhetsfestivalen Musik i Kretslopp på Ingebo Hagar för
fjärde året i rad. Nytt för i år är att arrangemanget hålls i två dagar istället för en.
VIMMERBY Musik i Kretslopp är festivalen som förenar och korsbefruktar
musik, kultur och miljö. Fröet till Musik
i Kretslopp såddes sommaren år 2015,
då Joakim Agnas och Emma Agnas de
Frumerie från Kungliga Filharmonikerna besökte Ingebo Hagar under
några dagar. Att de hamnade i Ingebo
var egentligen en ren slump.
–Vi hade varit i Vimmerby som turister ett par dagar. Sedan kände vi för att
vara kvar lite längre och ringde turist-

byrån för att fråga om det fanns något
tillgängligt boende, säger Emma. Och
det fanns ett, på Ingebo Hagar. När vi
kom hit blev vi alldeles betagna av platsen, vi kände hur axlarna sjönk.
Ingebo Hagar är en bondby med anor
från 1600-talet. Idag drivs den av Kristina Lindelöf som har utvecklat verksamheten till ett populärt besöksmål med
gårdsbutik, café och möjlighet att möta
gårdens djur. I hjärtat av verksamheten

Ingebo Hagas trädgårdsmästare Helena Styrbjörn (till höger) och hennes båda medhjälpare
Niklas Nilsson och Annika Svarén vårdar och utvecklar permakulturträdgården, som har
blivit hjärtat i verksamheten i kretsloppsbyn. Foto: Privat

står permakulturträdgården som sköts
av trädgårdsmästaren Helena Styrbjörn.
Joakim och Emma inspirerades av den
genuina miljön och miljöengagemanget
och kände att de ville bidra i miljöarbetet. Resultatet av tankarna blev idén att
skapa en musikfestival i samarbete med
Kristina, som är 15:e generationen som
bor och verkar på Ingebo Hagar.
Ett år senare, år 2016, hölls den första
festivalen och i år är det alltså fjärde
året. I år växer festivalen och blir dubbelt så stor i och med att den hålls under
två dagar, den 12-13 juli. Programmet
håller i skrivande stund på att växa
fram. Men redan nu är det klart att den
kommer att innehålla en barnfestival,
miljöseminarium och jazzkväll på fredagen och kammarmusikdelen lördagen
den 13 juli.
– Den här festivalen ger så otroligt
mycket glädje som man sedan lever på
resten av året, säger Kristina. En investering i själen helt enkelt.
– Förra året samarbetade vi i år med
ICA Nära i Storebro för att nå barnfamiljer
bland alla de nyanlända som bor i Storebro. Affischer sattes upp, ICA Nära berättade om festivalen för kunderna och kvällen innan festivalen gick vi runt i Storebro
och spelade och talade med människor.
Effekten blev att ett 25-tal barn och vuxna
från nyanlända familjer kom.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Fakta Välgörenhetskonserten
Musikerna som medverkar är
engagerade i miljöarbete och ställer
upp ideellt på festivalen. En förening
har startats - Kultur i Kretslopp - där
några av musikerna ingår i styrelsen
tillsammans med ett växande antal ur
lokalbefolkningen.
Överskottet från biljettförsäljningen
vid festivalen 2016 och 2017, samt
sponsring från flera lokala företag i
Vimmerby, samt en 50-årspresent,
resulterade i att föreningen Kultur i
Kretslopp i somras kunde överlämna
ett andelsbevis på nio stycken solcellsandelar i anläggningen i Vennebjörke,
värda 45 000 kr, till Kulturskolan i
Vimmerby.
Musik i Kretslopp stöttas av följande
sponsorer och samarbetspartners:
Sparbanksstiftelsen i Vimmerby, Astrid
Lindgrens Hembygd, Länsförsäkringar
Kalmar län, Sevedebygdens musikförening, Ingebo Hagar, samt ideella
personer.

Magasinets

Annonspussel
Kolla annonserna lite extra så kan du göra riktiga fynd och även ha
chans att vinna fina priser om du löser vårt knepiga annonspussel.
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)
1.

1:a pris

2:a pris
3-10:e pris

Glad Mor

Smile2

växer så det knakar|

AKETPRIS
2.

Växthusen är fulla m
•
•
•
•

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

NOR

MIN

7.995:-

Sommarblomm
Kryddor • Bärbuskar
Prydnadsbuskar, r
Gödsel, jor

DEN

LEK

155

S

ST

SAK

31

ÖR

S KED

BU

ST

349:-

STA

JA

TI KE

NYA

R!

I ÅR!

Spara 100:350-41367

Stephanies hästhoppning
Du är hästhoppningsmästare
med
Friends Stephanies
hästhoppning.
Före tävlingen
kan
förbereda hästarnadu tvätta och
i stallet.
Rek. pris 449:-

JUN I

100-20105491

Fortnite TS-R
ER I
Nerf
Vattenblaster med Super Soaker
KOMM butik för exakt datum!
pumpfunktion.
din
Volym på 1 liter.
Hör med
För ungdomar,
tonåringar,
vuxna. Fortnite
TS-R-vattenblastern
inspirerad av den
är
som används i
det
populära tv-spelet.

Pris 299:-

350-10902

Polisstation
Innehåller en lättbyggd
och en leksakspolisbil polisstation med öppningsbar
fängelsedörr

Nu 249:- Spara med lampor och sirenljud. Rek. pris 349:100:-

299:Spara 50:-

&
LEK
!
BAD
Familjepool
Rektangulär familjepool
med 2 ringar. Rek.
pris 349:-

24

100-70101964

Familjepool
Rektangulär familjepool
med 2 ringar. Rek.
pris 349:-

*sittvagn + liggdel +
babyskydd med bas,
Denim tyg + 500 kr

Varmt välk

Spar

249:-

100-5210528

Stångtenn

Koppla till v
Spela tenni
Höjd ca 150
Rek. pris 29

Spara 50:100-52105285

Stångtennis med
vatten
Koppla till vattenslangen
med ditt spel.
Spela tennis och
undvik att bli blöt.
Höjd ca 150 cm.
2 racket och boll
ingår.
Rek. pris 299:-

BÄ
SAML
BESÖK

D

100-70105423

BÄST
SAMLAR
BESÖK

PÅ

KORT.
DIN
BUTIK!

Bunch o Balloons
Nu kan du fylla
alla ballonger samtidigt
och slippa söla
ner överallt.

Pris 99:-

100-70105423

Bunch o Balloons
Nu kan du fylla
alla ballonger samtidigt
och slippa söla
ner överallt.

Pris 99:-

Hämta vår sommar
katalog i butiken.
Massor med bra
erbjudanden!

Fiskaregatan 2 • 0492-311 88
betning
4. Följ oss på Facebook Lekia i Vimmerby

Gamlebygymnasiet,
am där du fårVäxthusen
hjälp och coachning för känsloeckling
vid dödsfall, separationer
Tel. 0493-340 00

3.

tt du ska må bättre inifrån och ut.

5.

eläsningar till grupper om sorg,
betning och bemötande i sorg.

Här finns verkligen något för alla!
Njut av ett stort utbud av kakor, bakelser och bullar
Självklart erbjuder vi också alternativ som är veganska,
laktosfria, glutenfria samt sockerfria.

tt kontakta mig.
Om-sorg

I vår trevliga salladsbar kan du välja tillbehör för att
skapa just din favorit-sallad. För den hungrige finns

tilsson

goda mackor, baguetter och toasts. Vi serverar även
styckglass och glass i kulor från triumf.

e i Sorgbearbetning

KÖP DINA 3 FAVORITER OCH FÅ

Välkomna in på hembakat hos oss!

Varmt välkomna!

obil: 070 - 381 59 99

5:ans Grill 6.& Café

7.
Handelsträdgår

8.

odukter från bröd till korv

erans varje vecka

ÖPPET
ALLA
DAGAR

2 för

599:(ord. 399:-/st)

Mixa som du vill...
shorts/skjorta/piké.

Kavaj 399:- • Byxa 499:-

öpingsvägen 10, Överum

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet april 2019
1:a pris 1000:- Eivor Adolfsson, Storebro
2:a pris 500:- Stina Carlsson, Vimmerby

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

3:e–10:e pris 100:Kristina Astbrant, Vimmerby,
Helen Andersson, Västervik
Anne Thorvaldsson, Almvik
Thina Gustavsson, Västervik



Göran Pettersson, Vena
Håkan Ericson, Vimmerby
Simona Hjort, Vimmerby
Lotta Johansson, Storebro

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 14 juni 2019.
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Skjortklänning
är stort i år, här är Majken
dressad i en från svenska
Hop-Sthlm. Skor, klassiska
Stan Smith i beige från
Adidas. Från Ogräs i Västervik.
Foto: Ola Pettersson

Fin till
studenten och
sommarfesten
Juni är fullt av fester, skolavslutning, midsommar och
kanske ett bröllop? Att ta studenten och komma in i
vuxenlivet är ett stort steg. På en av livets viktigaste
dagar gäller det att vara fin och känna sig bekväm.

D

e allra flesta tjejer väljer en
klänning den här dagen,
men den måste inte vara
vit. Ljusa färger brukar de
allra flesta dock vilja ha.
Jessica Wärnström på Downstairs i Vimmerby tipsar om en riktigt snygg outfit
med en ljus blommig klänning och en
matchande ljusrosa jacka.
– Funkar både på student och examen, men även till sommarens övriga
fester.
För många killar är studentdagen första
gången de har på sig en kostym.

För att hitta en snygg och välsittande
kostym kan det vara värt att lägga någon extra krona. Funktion och passform
är a och o. Sitter kostymen perfekt så
syns det. De flesta väljer en mörkblå
kostym till student och examen.
– Våra vanligaste färger är marinblå
eller den lite mörkare royal, kornblå. Till
det är den vita skjortan mest populär,
men vill man sticka ut hakan lite så
väljer man en mönstrad, säger Camilla
Sand på Sandströms i Vimmerby.
Fluga eller slips till är en smaksak.
– Det är ungefär 50/50 vad man väljer.
Huvudsaken är att man känner sig fin.

MAJ 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

21

För den som gillar att synas kanske en blommig
skjorta kan vara något?

Snygga outfits
Perfekt till studenten eller kanske dig
som är gäst på examensfesten? Kavajer
och byxor samt skor från Selected.
Slips och fluga från Dako. Blommig
skorta från Oscar of Sweden.
Alla kostymer är från
Sandströms i Vimmerby

Marinblå kostym från Selected. De flesta väljer blå
kostym till studenten.

Pricken över i:et är accessoarerna. Fluga och matchande näsduk
är både stiligt och modernt.

Ellie Sandström i blommig klänning från Vero Moda, jacka i PU-material från Only. Skor från
Savitra. Kläder och skor finns på Downstairs i Vimmerby.

Färgglatt och lekfullt. När det kommer till slipsar kan man låta
fantasin flöda. Alla slipsar och näsdukar finns på Sandströms.

Gustav har en avslappnad outfit i kavaj och skjorta från danska Tailored Originals från Ogräs i Västervik. Chinos från NN07, bälte från J.Lindeberg och skor från Adidas. Foto: Ola Pettersson
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Snart tar Signe Klein studenten och kanske lämnar
hon Västervik till hösten.
Foto: Åsa Thaberman

MATEN EN VIKTIG DEL AV

studentfesten

Vad ska vi bjuda på för
mat? Frågan ställs i
många hem där studentfirande närmar sig.
– Håll det enkelt, det är
mitt bästa tips, säger
Therése Ekström, deliansvarig på Ica Kvantum
i Vimmerby.
VIMMERBY Att servera mat på
en studentskiva kan vara en utmaning. Dels handlar det ofta
om många gäster, inte sällan
mellan 20-30 personer, och dessutom ska det helst vara mat som
kan förberedas i god tid. Den här
tiden på året får cateringavdelningen många förfrågningar från
rådvilla kunder. Sedan slutet av
april har Ica fullbokat med beställningar på studentdagen i
Vimmerby, den 14 juni.
– Vi har tagit emot 400 portioner till studenten, säger Therése.
Så nu kan vi inte ta emot fler. Däremot kan vi i fortfarande hjälpa
till med enklare beställningar till
charken. Och självklart kan vi
alltid ge tips och råd.
Den klassiska exotiska plankan är
fortfarande den mest populära
rätten. Men pastasallad är också
gångbart och enkelt att förbereda dagen innan. Smörgåstårtan
står sig också även om man märker av en viss nedgång där.
– Vi märker att vegetariska
och veganska alternativ, liksom
allergianpassad kost efterfrågas
mer. I 70 procent av våra beställningar finns sådana önskemål.
För Therése och kollegorna är
det en stressig – men rolig tid.
– Ja, verkligen jätteroligt när
det drar igång med konfirmationer, sedan kommer studenten
och andra sommarfester.
Eva Harrysson

Mot en ljusnande

framtid

Sista tiden på gymnasiet är hektisk. De sista proven
och betygen ska fixas. Sista tiden med vännerna från
barndomen och en himla massa fester och firande.
Vad tänker en blivande student på?
Magasinet träffade Signe Klein.
VÄSTERVIK Snart stundar en lång tid
av nöjen och fester, men 18-åriga Signe
Klein är inte där riktigt än. Om några
veckor tar hon studenten från Samhäll/
Beteende på Västerviks Gymnasium och
än så länge är betygen och tankarna på
framtiden viktigare. Men ingen som går
sista året kommer riktigt undan hetsen
inför studenten. De första festerna började 150 dagar innan, sedan har det varit
party på Palladium på 100 dagar och 50
dagar innan studenten. Nu i helgen är
det bal i Västervik och sedan är det inte
många dagar kvar i skolan. Studentveckan blir intensiv.
– Man har aktiviteter och fester nästan varje dag, det behöver inte betyda att

man dricker alkohol, men att man gör
något tillsammans med sin klass. Någon
dag måste man nog ändå ta det lugnt och
vila upp sig, kanske på söndagen och
torsdagen, funderar Signe.
På studentdagen, den 14:e juni springer
studenterna ut mitt på dagen, sedan är
det kortege runt stan. Signe och några
kompisar ska åka några varv i en fin bil
också, sen är det studentfest hemma.
Det blir plockmat och firande med släkt
och vänner, men Signe har skruvat ner
förväntningarna.
– Det är klart man ska ha en positiv
inställning, men inte måla upp en bild av
hur det ska vara, det är lätt att det inte

150

dagar

före studentdagen
startar festerna

blir så och då blir man besviken, det kan
ju bli spöregn.
Framtiden står helt öppen för Signe,
hon har sökt till Psykologprogrammet
och några andra kurser och är inställd
på att fortsätta plugga, men det kanske
ändras med kort varsel, kanske hittar
hon något annat som hon vill göra. Troligtvis blir det nog flytt till hösten.
– Det får man lite svindel av, det är
både läskigt och spännande att lämna
vänner och trygghet. Men jag har starkt
stöd från min familj, de kommer att
hjälpa mig.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Theréses tips Inför festen
• Det behöver inte vara avancerat.
Det enkla kan också vara det goda.
• Om man vill servera varm mat så
är det oftast smidigast att tillaga
den på plåt i ugnen.
• Köp inte för mycket mat! Många
gör det av rädsla för att maten ska
ta slut. Man brukar räkna cirka 150
gram kött per person, men det beror så klart på vad man serverar till
(och om man har många storätare
i släkten).
• Var försiktig med att låta maten
stå framme för länge om det är
varmt ute.

DEN VITA MÖSSAN HAR EN LÅNG HISTORIA
Den vita mössan är starkt förknippad med stundten och bärs av så gott som
varenda nybakad sådan. Men vad har mössan egentligen för betydelse och
hur kommer det sig att vi började använda den?
Ja, enligt uppgift så dök den vita mössan upp för första gången i samband med ett studentmöte i Köpenhamn 1845, där några svenska studenter deltog. De bestämde sig då för att ha
likadana huvudbonader som igenkänningstecken men kunde nog aldrig ana att deras idé skulle
bli en så stark tradition.
Från början användes mössan av studenter vid högskolor och universitet men utvecklades snart till
att bli ett förtjänsttecken för studentexamen.
Från 1980-talet och framåt har studentmössan (i sin klassiska vita form) i Sverige framför allt kommit
att associeras med gymnasieelever och firandet av studenten.
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Vid 85 års ålder är det dags för Bertil Svensson
att gå i pension. I hela 66 år har han arbetat med
sin maskinfirma. Foto: Eva Harrysson

Avvecklar efter 66 år
1953 köpte Bertil Svensson maskinstationen i Hultsfred
och flyttade firman till Vena. 66 år senare arbetar han
fortfarande ute i skogen. Men nu har tiden kommit för
att avveckla företaget.
HULTSFRED Bertil Svenssons Maskintjänst har funnits i 66 år och Bertil är
själv fortfarande är aktiv vid 85 års ålder.
För hans egen del har åren mest bara
rullat på och när de flesta väljer att gå i
pension har han valt att fortsätta jobba.
– Jag trivs ju väldigt bra med att arbeta, man mår bättre när man får vara
igång. Det är roligt att jobba i skogen,
man ser ju alltid resultat. Och jag har
alltid haft att göra. Men nu är jag 85 år
och nu säger min fru att jag inte kan
hålla på längre. Visst känns det lite ve-

modigt, men hälsan börjar säga ifrån.
Han kan se tillbaka på 66 fantastiska år
med företaget som han köpte upp 1953.
Till en början hade företaget mest uppdrag åt lantbrukare med fordon så som
traktorer, plogar och harvar.
– På den tiden hade ju inte alla gårdar
egna maskiner.
Verksamheten innefattade också åkeriverksamhet samt skog- och markarbeten, som har kommit att bli den största
delen under de senare åren. Som mest

hade Bertil fyra anställda i företaget.
– Jag hade många uppdrag åt Skanska,
SJ och Banverket. I mitten av 60-talet
fick jag ett stort jobb med att anlägga
en mils skogsväg, det tog nästan ett år.
Gallring, avverkning, anläggning av
skogsvägar och snöröjning har varit typiska uppdrag under årens lopp.
De äldre maskinerna var tunga att
hantera, eftersom de saknade hydralik.
– På den tiden fick man rejäla armmuskler, det var bra träning. Sedan kom
de moderna maskinerna, då blev jobbet
lättare.
Under alla dessa år har Bertil varit relativt förskonad från olyckor. Men han
minns mycket väl en gång när det kunde
gått riktigt illa.
– Jag skulle köra hem ett lass ved

Rockabilly

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Tuna-joggen ordnas
för andra gången

i Blackstad

VIMMERBY Snart är det dags att snöra
på löparskorna! Den 6 juni arrangerar IFK
Tuna andra upplagan av Tuna-joggen, som
vänder sig till både barn och vuxna. Det
finns tre olika distanser för barn och ungdomar att välja på och nyt för i år är att
det även finns en vuxenklass. Banan går
genom elljusspåret i Tuna.

VÄSTERVIK Lördag den 25:e maj är det Rockabillyparty i Black-

stad. Då kommer Värnamobandet ”Buckersfield” på besök till
Blackstad Bygdegård.
Förutom Rockabilly kan det bli Teddy-boymusic, rock´n roll och
lite country. Plocka fram brylcremen och 50-talskänningen! Blackstad bygdegård har servering och korvlåda.

Tyger &
tapeter från
ledande märken!
Sömnad, tapetsering,
inredningsuppdrag,
ateljésytt i egen design.

Nytt märke! Orla kiely!

med en fyrhjulsdriven traktor. I en
brant backe började ekipaget kana
bakåt, trots att jag hade satt på kedjor
på hjulen. Det bar iväg neråt trots att
jag förslkte bromsa. Jag studsade upp
och ner på den hårda metallsitsen. Jag
spräckte en ryggkota och fick själv ringa
efter ambulans. De fick bära mig ifrån
skogen och det blev ett par veckor på
sjukhus.
En annan gång, i samband med en
sprängning i skogen, tog det eld i vegetationen och elden fick snabbt spridning. Då var Bertil tacksam över att mobiltelefonen fanns så han kunde larma
räddningstjänsten i tid.

Egen tillverkning av G uld & Silversm ycken

Förlovningsringar
från 200:-.

Tyg från Sanderson

STORGATAN 30, Västervik (brevid Ogräs)

Nya öppettider: Mån stängt, tis–fre 11–18, lör 11–15. Lunchstängt 13.30-14
Välkommen till butiken! /Anette Landström Pettersson 070-551 36 43

Guldsmed Jonny Lindström | Storgatan 35, Västervik | 070-627 52 11
jonnylindstrom51@gmail.com
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Att komma till TV-studion och
skrapa lotter var ett äventyr i sig.
Foto: Åsa Thaberman

KÖP DINA 3 FAVORITER OCH FÅ
DEN BILLIGASTE GRATIS.*
*ERBJUDANDET GÄLLER FÖR UTVALDA
PRODUKTER I SLOGGI UNDERKLÄDER

Erbjudandet gäller tom 8 juni 2019
OBS! Stängt lördag 1 juni

Stora Torget 8, Vimmerby • 076-763 92 74

cet
39:e ra

En av...

SEMESTERRACET

v 28 2019
FART
SPÄNNING
DRAMATIK

VIMMERBY

Plötsligt händer det

SOMMA
RENS
STORA
HÖJDPU
NKT

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

BEMANNING TVÄTTERI

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

www.mzreklam.se • 0495-420 53/MZ

START Tis-Fre. 10.00 • Lör 09.30

Kristina vann
storvinsten

Drömmer du om storvinsten? För Kristina blev det plötsligt verklighet. Från att ha levt på en dålig pension, till att ha möjlighet att
köpa sånt hon drömt om och att få lite mer ut av livet.

VÄSTERVIK Kristina Faith-Ell brukar inte köpa
lotter så särskilt ofta, någon gång i månaden kanske, för några sekunders spänning. Några gånger
har hon vunnit 30 kronor, inte mer än så. I februari köpte hon en Trisslott i Gamleby Centrum
och åkte hem och skrapade. När hon var färdig
med skrapandet fanns det tre ”Månadsklöver”
och 60 kronor. Kristina hade inte riktigt koll på
vad det betydde och ringde numret som stod på
lotten för att fråga.
– Betyder det här att jag har vunnit 60 kronor
eller något annat, frågade jag och fick uppge lottnumret, berättar Kristina.
– Grattis, det är mycket mer än så, svarade personen på Svenska Spel.
Det visade sig att Kristina skulle få åka till
Stockholm och skrapa Trisslott i TV-sändning.
Hon och dottern Ylva Zanton tog tåget under
påskhelgen. De blev mötta av personal från TV4
på centralen.
– Vi fick åka Tesla också, det var helt sagolikt
och ett mysigt hotell var det också, berättar Kristina.
Nästa dag var det dags för TV-sändningen. Bara

”Jag är så nöjd, det
hade inte kunnat
vara bättre”

att få vara med och titta på hur allt funkade i
TV-studion var en upplevelse och alla var väldigt
omtänksamma. Kristina var inte nervös, tvärtom.
– Nu ska jag befinna mig i nuet och bara njuta
av situationen, tänkte jag.
Först fick hon skrapa antal år, där blev det 15 år.
– 25 år hade varit löjligt, skrattar Kristina som
fyller 77 i höst.
Sedan var det dags för summan, där blev det 15
00 kronor i månaden.
– Jag är så nöjd, det hade inte kunnat vara
bättre, ler Kristina som sedan hon gått i pension
varit tvungen att vända på slantarna.
Efter TV-sändningen blev det rena kramkalaset
i studion, alla ville gratulera. Efteråt gick Kristina
och Ylva på stan och shoppade lite i Stockholm,
då kom det fram folk på gatan och gratulerade.
Vinsten har inneburit att Kristina har kunna ändra
en del i sitt liv och ha råd att skaffa ett annat boende. Nu hyr hon ett gulligt litet torp. Den första
utbetalningen på 15 060 kronor har kommit och
hon har kunnat köpa lite nya möbler till sitt hus.
– Jag har fått lite mer självförtroende, pengar är
inte det viktigaste, men nu kan jag välja mer hur
jag vill ha det och jag kan ha det ganska bra nu.
Kanske blir det en tågresa till Paris med dotter och ett barnbarn i sommar, möjligheterna har
plötsligt öppnat sig.
– Du har fått vingar, sa en väninna till mig, och
det stämmer, nu kan jag förändra mitt liv.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

MAJ 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

Lyfter fram
djuren i politiken

25

20%
på allt från

Erbjudandet gäller tom 29 maj 2019
OBS! Stängt lördag 1 juni

Stora Torget 8, Vimmerby • 076-763 92 74

Vi tillverkar och säljer

KOLSYREIS
av prima kvalitet!

Vi utför isblästring åt framförallt företag
inom industrin och försäkringsbolag.
Vi vänder oss även till privatpersoner.
Vi avlägsnar bl.a underredsmassa
på bilar och bottenfärg på båtar.

Uthyrning av mobil kompressor.
6m3/min upp till 15 bar.

Marcus Oscarsson som ursprungligen kommer från Virserum är ett välbekant ansikte som politisk
kommentator i TV4:s Nyhetsmorgon. Foto: Arkiv

För att han inte bara älskar djur, utan lyfter upp djurskyddsfrågorna på den politiska agendan tilldelas Marcus Oscarsson, TV4:s
politiske kommentator och bördig från Odensås utanför Virserum,
Djurskyddspriset 2019.
HULTSFRED Bakom det här priset står Djurskyddet i Sverige som uppmuntrar Marcus Oscarsson,
för att han visar att djurskyddsfrågor är politiska
frågor.
– Det känns jätteroligt att ha fått det här priset
och det gör mig väldigt glad, kommenterar Marcus Oscarsson.
Åsa Hagelstedt är generalsekreterare på Djurskyddet i Sverige:
”Det är många väljare som är otroligt engagerade i djurskyddsfrågor, men det har tyvärr inte
så hög status bland politiker eller politiska kommentatorer. Men Marcus Oscarsson är på väg att
ändra det”, sa hon när hon presenterade vinnaren
av priset på TV4 Nyhetsmorgon.
Marcus Oscarsson säger sig älska alla djur och

egna hunden Leo, en Bodeguero, som är ganska
lik dansk-svensk gårdshund, får till och med sitta
med vid frukostbordet och äta pannkakor.
– Han är lite väl bortskämd, säger han och
skrattar. Han tycker om pannkakor med sylt och
grädde, men inte regn så jag får hålla paraplyet
över honom.
– Det är helt enkelt för att jag älskar hundar
– och andra djur. Allt från hundar och katter till
elefanter, delfiner och fåglar, ja alla djur i hela
världen bör behandlas med omtanke och värme
och därför är det fint att se att allt fler engagerar
sig och vill jobba för att djuren ska få det bättre.
Inte bara i Sverige utan i hela världen.

Toven runt på cykel
VÄSTERVIK På Kristi himmelsfärd brukar Västrums IF arrangera cykel-

loppet ”Toven runt”, så också i år. Här är det inte fråga om racercyklar,
utan ett mer familjärt cykellopp på tolv kilometer i vacker natur runt sjön
Toven. För barn finns det frågor att svara på längs vägen och det finns
vätskepauser för den som behöver. Många tar med sig fika och stannar
en stund i de vackra omgivningarna. Som en extra bonus lottas en cykel
ut bland de som är anmälda. Start och mål vid Västrums hembygdsgård.

Charlotte Madestam

CEO2 Isblästring AB • www.ceo2.se • Göran 070-252 76 60

Virserums Musikdagar
23/6 – 29/6

– en festival för barn och vuxna
Barnfestival må-fre kl 10
i Ekebergskyrkan.
Konsert, prova instrument,
komponera, rita/måla.

KVÄLLSKONSERTER
VIRSERUMS KYRKA

LUNCHKONSERTER 12.30
24/6 12.15 ”Parad” med
Hultsfreds sommarorkester
från Ekebergskyrkan till
Strömsholmen
12.30 ”Invigningskonsert

på Strömsholmen”.
23/6 20.00 ”Midsommar vid
Sommarorkestern, Thomas Åstrand.
linden”. Församlingens körer.
24/6, 20.00. TONER I
VIRSERUMS KYRKA
SOMMARKVÄLLEN
25/6 ”Vad har du i tratten”?
Sonja Aldén, sång. Anders
Pettersson, gitarr. Måns Ek, piano Tora Thorslund, trumpet,
Calle Jakobsson, tuba
25/6, 20.00. ”Från Harlem
till Nalen”.
27/6 ”Chopin och den
Peter Lind and the Cabaret Band. fjärde Balladen”.
Alice Power, piano
26/6, 20.00. VIRSERUM ALL
STARS/TOMMYS ÄNGLAR.
28/6 ”Cellon sjunger”.
Vänner och kollegor framför
Eleonora Svanström, cello, sång
lättsam musik. Även allsång!
Alice Power, piano
27/6 20.00 ”Nyckelharpa möter
stråkar” Emilia Amper, nyckelHela programmet:
harpa. Camerata Nordica, ledare
www.virserumsmusikdagar.se
Colin Scobie.
28/6 (OBS: Tid o plats) 21.00,
SÄL JNING
logen i Kråketorp. ”Astrid,
BIL JET TBO KN ING & FÖR
r.se/biljetter
jag och dom andra”.
www.virserumsmusikdaga
Skådespelare Inger Nilsson
svarare
Festivaltelefon med telefon
berättar om mötet med
0495-300 44.
Astrid Lindgren och
gan
inspelningarna av
Festivalkontor i Sockenstu
Pippi-filmerna.
23/6-28/6.
Humor och poesi
Virserums Turistinfo i
50
i sommarkvällen.
ms Konsthall 0495-301
seru
Vir
05 05
4
5-2
049
yrå
Stockholmskvartetten.
istb
tur
s
Hultsfred
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Dina gamla glasögon kan
förändra någon annans liv
Har du gamla glasögon som ligger i en låda och skräpar? Kanske kan de komma till nytta i ett fattigt land. Marie och Åke Andersson från Västervik arbetar
med Vision for all, föreningen som delar ut glasögon i fattiga länder. Marie är
nyss hemkommen från Filippinerna.
VÄSTERVIK Vision for all hjälper varje år
cirka 15-20 000 människor att få bättre
livskvalitet genom att dela ut
glasögon man samlat in i
Sverige. Huvudkontoret
ligger i Linköping, där
tvättas, sorteras och
märks alla glasögon
innan de packas i banankartonger för att
delas ut i ett fattigt
land. Organisationen
gör varje år 6-10 resor där
behövande kan få glasögon
gratis.
– Tänk dig en indiankvinna på 47 år
som har arbetat med hantverk, hennes
syn har blivit sämre och hon har svårt att
jobba. Om vi ger henne ett par glasögon
kan hon jobba i fem år till, berättar Åke

Andersson som under många år varit
kassör i Vision for all.
Åke och Marie har varit med på
åtta resor med föreningen,
det har blivit både Sydamerika, Afrika och Östeuropa.
Nu senast var Marie med
på en resa till Filippinerna.
– Vi var tre optiker som
delade ut 5500 par glasögon till 3600 personer på
elva dagar, några ställen låg
så avlägset att de inte hade sett
turister förut, berättar Marie.
Informationen om att det ska delas ut
glasögon sprids via affischer, radio och
genom kyrkan. Behövande samlas och
köerna ringlar långa när optikerna kommer dit.

– Ibland får man åka jeep i två timmar
och sedan göra 125 synundersökningar
på en dag, men vi blir väldigt uppskattade
och det ger mycket, säger Åke och Marie.
Inte bara glasögon med styrka utan även
solglasögon är eftertraktade i fattiga och
soliga länder. Solstrålningen blir skadlig för ögonen och många skulle behöva
solglasögon.
Vad var det starkaste intrycket från
resan till Filippinerna?
– Det var nog en gammal man som kom
klädd i bara ett skynke, han hade en stav
som käpp. Han fick ett par läsglasögon
och ett par solglasögon, det blev en sån
lyckokänsla.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Femårskalas och hälsosatsning
Kalles Lek & Lattjo firar fem år i år nu i sommar. Det ska såklart firas med kalas.
Samtidigt genomför leklandet en stor hälsosatsning genom att erbjuda nyttigare
alternativ i serveringen.
VIMMERBY I sommar har det gått fem
år sedan Kalles Lek & Lattjo slog upp
portarna i Vimmerby. Sedan dess har
verksamheten varit under ständig utveckling och den senaste satsningen
är Generation Pepp, en organisation
som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och
viljan att leva ett aktivt och hälsosamt
liv.

Nathalie Axelsson är en av fem anställda på
Kalles Lek & Lattjo. Foto: Eva Harrysson

– Det är kronprinsessparet som är initiativtagare till projektet och vi tycker
det här passar in väldigt bra i vår verksamhet, säger Nathalie Axelsson, som

jobbar på Kalles. Här leker ju barnen
tills de blir svettiga. Och när våra
maskotar Kalle och Ingrid kommer
fram ser vi till att de hittar på något
bus med barnen så de rör på sig även då.
I menyn kommer det också att märkas
skillnad framöver. Redan nu har det
smugit sig in lite nyttare alternativ i cafédelen, med dadelbollar och
bars. Och framöver är tanken att även
servera hemlagad och mer hälsosam
mat.
– Det kan vara att vi serverar sallad
istället för pommes och att det finns

gurk- och morotsstavar istället för
godis. Jag tror framför allt att våra
våra årskortsgäster, som är här ofta,
uppskattar att det finns alternativ
då man kanske inte vill fika varenda
gång.
Femårsdagen kommer att uppmärksammas med ett stort kalas på Kalles.
– Absolut, det kommer det bli. Vi har
dock inte bestämt datum eller detaljer för det än, men det kommer lovar
Nathalie.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Vi säljer även kända
varumärken som

Nyhet!

Vi utvecklar nu med att erbjuda en helt ny tjänst

Sorgbearbetning

Ett handlingsprogram där du får hjälp och coachning för känslomässig läkning och personlig utveckling vid dödsfall, separationer
och andra förluster. För att du ska må bättre inifrån och ut.

& design, reparation,

Du kan även boka föreläsningar till grupper om sorg,
bearbetning och bemötande i sorg.
Varmt välkommen att kontakta mig.
Om-sorg

Catrin Bertilsson

STORGATAN 29, Västervik
Veronica 070-550 79 72
Öppettider: mån stängt
tis-fre 11-18, lör 11-15

Certifierad handledare i Sorgbearbetning

Mobil: 070 - 381 59 99

GULDSMED • NYTILLVERKNING • OMARBETNING • REPARATIONER • GRAVYR

Just nu har vi många kapitalstarka kunder som
söker havsnära hus och tomter på bland annat
Gränsö, Kanalviken, Grantorpet, Hornslandet m m

Många hör också av sig och vill köpa
bostadsrätter, både 1:or, 2:or, 3:or och 4:or.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!

Du får ökad trygghet med Länsdeklarerat Plus. Huset är
besiktigat före försäljning och försäkrat mot dolda fel.

Ulf
Sjöholm

Adam
Ingmarsson

Björn
Stenberg

Anette
Eliasson
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Keramikern Elisabeth Björklund flyttar in i en ny lokal på
Hallströmsgatan i Västervik.
Foto: Åsa Thaberman

Omtyckt
keramiker
i ny lokal
En av Västerviks mest omtyckta keramiker har varit
husvill ett tag, men nu har hon hittat en lokal som passar.
I sommar blir det Idö som vanligt för Elisabeth Björklund
Nilsson och sedan börjar det nya livet som pensionär.
VÄSTERVIK Många Västerviksbor har
nog en skål eller mugg från Elisabeth
Björklund Nilsson, hemma i porslinsskåpet eller i fikarummet på jobbet.
Hennes karaktäristiska turkosa muggar
är omtyckta presenter och har blivit lite
av hennes signatur. Keramiken har följt
henne genom livet.
– Jag var 17 år när jag började dreja
hemma i Norrköping, min familj hade
sommarställe i Västervik, jag träffade en
kille här och sen blev jag kvar.
Elisabeth har varit verksam som keramiker i stan i 33 år och har haft sin verkstad
på några olika ställen. Senaste åren har
produktionen legat i malpåse, hon har
haft ett litet showroom och mest varit
verksam som kursledare på Studieför-

bundet Vuxenskolan. Nu har hon hittat
en bra lokal på Hallströmsgatan där hon
ska återuppta verksamheten, men först
väntar ännu en sommar på Idö.
– Det har blivit mitt sommarställe, jag
kommer att ha min verkstad där från
midsommar till augusti. Det är så trevligt att vara där ute och se vågskvalpet.

skål av keramik i stället för plast, säger
hon och visar upp kannor och skålar
som är hundra gånger finare än plast-

Mycket båtfolk handlar hos henne på Idö,
det händer till och med att kanotister
köper med sig något, kanske en drejad
blomma att ha som trädgårdskonst.
Elisabeth gör annars inte så mycket
konstföremål, det blir mest sånt man
kan använda.
– Jag vurmar för bruksföremål och nu
försöker jag plastbanta hemma, man
kan använda en kanna eller en mixer-

grunkorna man har hemma.
I juni går Elisabeth i pension. Senaste
åren har hon arbetat som textillärare,
men nu kan hon ägna sig åt keramiken
på heltid.
– Då ska jag dreja och så ska jag få
ordning här, det är så skönt med något eget!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Muggar med musiker.
Siluetten på muggen i mitten
tillhör Rebecka Hjukström från
Abalone Dots. Foto: Åsa Thaberman

Pelarne skola blir vandrarhem
VIMMERBY Det är ungefär tio år sedan skolan lades ner i Pelarne. Efter
det hade man förskoleverksamhet i lokalerna några år men för tre år sedan
blev fastigheten stående tom. Men efter att en ekonomisk förening bildades
förra året och tog över fastigheten såg
man till att det blev liv och rörelse igen.
Och sedan dess kan man säga att skolhuset har fungerat som en samlinslokal
för Pelarneborna. Och nu alltså även
vandrarhem.

Den gamla skolbyggnaden i Pelarne lever vidare i annan tappning. Foto: Eva Harrysson

Inom några veckor öppnar ett vandrarhem i gamla
skolan i Pelarne.
– Vi hoppas kunna ta emot de första gästerna i juni,
säger Karina Svensson.

Under det senaste året har man ägnat sig
åt att renovera och göra lokalerna handikappanpassade så de uppfyller alla
krav för verksamheten. En av de första
och viktigaste investeringarna var att
installera golvvärme.
Karina Svensson, som är ordförande i
Träffpunkt Körsbärskullens ekonomiska
förening, visar runt i lokalerna. Fastigheten är i grunden i relativt gott skick,
men det finns en del renoveringsbehov.
– Vi har bytt ut alla dörrar, och målat
om lite på väggarna. I källaren har vi
renoverat duschrummen, men finns lite
fuktproblem i matsalen som vi måste ta
itu med framöver.
Det gamla personalrummet samt två
klassrum kommer fungera som rum för
de boende. Totalt kommer det att finnas
drygt 20 sängplatser.

– Vi fick 14 våningssängar med madrasser från en nedlagd lägerskola. Det
blir många bäddar i varje rum så två familjer kan bo tillsammans om de önskar.
Vandrarhemmet kommer i huvudsak
drivas av Lena Dahl och Erling Åberg.
Karina Svensson hoppas att satsningen
ska slå väg ut men poängterar samtidigt
att man startar i liten skala för att se
hur det går.
– Får vi bara in så pass mycket att
driften går runt är vi nöjda.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Karina Svensson lägger ner många ideella
arbetstimmar på att få allting klart till vandrarhemmet. Foto: Eva Harrysson
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Tips för
sommarens
alla fester
Nöje på
mentalsjukhuset

Stanley Ahl och Sven Erik Andersson
håller i Psykiatriska Muséet.
Foto: Åsa Thaberman

Trodde du att S:t Gertruds sjukhus var en plats där det
bara fanns galenskap och tragedi? Så var det inte alls,
i själva verket fanns det plats för mycket nöjen, sång
och dans på området. Psykiatriska museet har en ny
utställning som handlar om nöjeslivet.
VÄSTERVIK För drygt ett sekel sedan
byggdes mentalsjukhuset i Västerviks
norra utkant. Perfekt beläget utmed
Gamlebyviken växte under åren ett nästan självförsörjande litet samhälle fram.
Under glansdagarna, om man nu kan säga
det om ett mentalsjukhus, fanns det 1500
vårdplatser och närmare 900 anställda.
Många Västerviksbor har själva jobbat där
eller har någon släkting som har anknytning till St Gertruds sjukhus eller Norra
sjukhuset som det senare kom att heta.
Sedan 30 år tillbaka finns Psykiatriska

Nöjeslivet på mentalsjukhuset frodades och
lockade även allmänheten.

Tårtkalas i trädgården, bröllop, studentskiva eller
midsommarfirande. Oavsett vilken fest du ska ordna
med i sommar så kan det vara bra med lite tips på
saker som hjälper till att göra tillställningen lyckad.
Här är lite smakprov från våra olika lokala butiker.
1. Hinza väskor i två olika utföranden från Frendo
i Hultsfred. 2. Somriga muggar med sugrör finns hos
Hemtex i Västervik. 3. Skapa riktig feststämning med
personligt designade blomsterarrangemang från Fiore
i Vimmerby. 4. Skapa riktig sommarkvällskänsla med en
fotogenlampa från Boligheter i Västervik.

1

2

Museet inrymt i en gammal matsal. Här
berättas historien om sjukhuset och alla
dess verksamheter. I sommar har gruppen
som arbetar med museet valt att fokusera
på nöjeslivet som kom att bli en viktig del
i Västervik.
– Det gjordes väldigt mycket för patienterna, det var musik, dans och bio och vi
ville visa hur det gick till här förr i tiden,
berättar Per-Erik Anderson, som arbetat
med utställningen.
En stor arbetsplats behöver ta hand om
sin personal, det insåg den första överläkaren, Axel Lundgren som lära ha sagt: ”
Vore det inte på sin plats att det byggdes
en dansbana så att personalen slapp beblanda sig med vanligt folk.”
Flera av mentalskötarna var artistiskt
begåvade och satte upp cabareter och
andra föreställningar som var öppna för
allmänheten. Västerviksborna köade för
att se de omtyckta föreställningarna.
På dansbanan spelades det ofta till
glädje för både personal och patienter,
man dansade tillsammans och gjorde inte
så mycket skillnad på anställd eller inlagd.
För många patienter som varit utstötta i sin
hembygd var det en befrielse att komma
till ”Norra”, berättar Stanley Ahl, som
själv arbetade på sjukhuset.
– Vi blev som en stor familj, många patienter ville inte åka härifrån för de hade
det så bra.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Många gamla bilar I LOCKNEVI
VIMMERBY Den 15 juni är det återigen dags för Locknevi Classic Motor Show. Precis
som vanligt är det utställning av fordon äldre än 30 år samt ombyggda fordon. Rallyuppvisningen ”Locknevi Specialen” går av stapeln.
Det blir veteranmarknad och musikunderhållning av Frazzes. I vanlig ordning är det
tidigare radioprofilem Bengt Grafström som är konferencier. Locknevi Classic Motor Show
har ordnats varje sommar sedan 1997 och
lockar mellan 2000-3000
besökare varje gång.

4

3
personligt
designat

Många
svenskar
riskerar att
drabbas av
njursjukdom.
Stöd forskningen
på pg 90 10 30-7

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!
Överum

www.njurforbundet.se

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

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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Mack gör
Västerviks-låten
på svenska

Mack Johansson är musikern från Västervik som
provat lite av varje. Från ett omkringflackande liv
har han nu stadgat sig på Gotland och snart kommer
kanske nya låtar.
VÄSTERVIK Mack Johansson har en
lång karriär som musiker bakom sig.
Störst framgångar blev det i Holland
med bandet Hyacinth House, men
Mack har även medverkat i den amerikanska vampyrserien ”True Blood”,
samarbetat med andra artister och
släppt soloplattor. Trots att han har
uppträtt i TV och på stora scener har
det riktiga genombrottet aldrig riktigt
kommit, men nu ger han det en chans
till. Sedan några år finns låten ”Västervik”. Den har blivit lite som stadens
officiella låt, texten har förut varit på
engelska men nu i vår lanseras låten
igen, på svenska.

– Idén till låten fick jag när jag satt
vid Lögarbergen för ganska länge sedan. Åskan rullade in och jag skrev
en massa text. Jag tänkte mig staden
som en kvinna som vaknar på morgonen och plötsligt såg jag att texten
handlade om Västervik.
Till låten finns en video med många
sköna miljöer från stan och skärgården runt omkring. Nu hoppas Mack
att den svenska versionen ska få
större spridning, helst på radio, som
brukar få stort genomslag.
– Jag hoppas få ut den lite mer, det
vore coolt att höra ”Det här var Väs-

tervik av Mack Johansson”, skrattar
Mack.
Förhoppningsvis blir det även en
ny video till låten, Västervik är en väldigt filmisk stad med vackra miljöer,
menar Mack. Om den nya versionen
får spridning är det bra för alla. Mack
bor numera på Gotland, men har en
hjärtlig relation till Västervik och han
tycker att stan har förändrats på ett
positivt sätt.
– Stan har fått en stoltare och finare aura, det finns framåtanda och
folk sträcker på sig på ett annat sätt,
det har blivit en mycket mer positiv
stad.
Trots att Mack jobbar med musik, numera som musiklärare, har det inte
blivit så många egna låtar sista åren.
Nu har han köpt en husvagn där han
riggat en studio, så nu ska det äntligen bli av.

”Stan har fått
en stoltare och
finare aura”
– Jag saknar att skriva för min egen
skull, men nu i sommar ska jag skriva
musik.
Blir det någon spelning i Västervik
i sommar?
- Ja, det är väl tanken! På Guldkant
kanske, det är ju klassisk mark.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Springbreak
STORBAND FRÅN UMEÅ
HULTSFRED Torsdagen den 30 maj, på Kristi him-

melsfärds dag, blir det konsert på Valhall i Hultsfred.
Och det är långväga gäster som står på scen, nämligen
orkestern Renhornen från Umeå. Renhornen är Umeås
äldsta storband som bildades för över 50 år sedan. Idag
har bandet cirka 25 medlemmar med blandad bakgrund
och ålder. Deras främsta mål är att ha roligt tillsammans!

för alla partysugna
HULTSFRED

Nu är det snart dags för Springbreak på Metropol i
Hultsfred. Springbreak är en av årets höjdpunkter för många ungdomar i Hultsfred, Vimmerby, Vetlanda, Oskarshamn och Västervik. Varje år
fylls Metropol i Hultsfred av partysugna ungdomar
som festar loss med UV färger och Glowsticks.
I årets upplaga är dragplåstren Nause,
Rebuz och Project Hardstyle
med Ezenia.
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Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet.
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.
Plocka #ettskräpomdagen
Swisha till 90 02 817
PlusGiro: 90 02 81-7

www.hållsverigerent.se

Arrangörsgruppen inom IFK Tuna ser fram emot Tuna Baluns. Foto: Privat

Tuna
Baluns för
andra året
Förra året var det premiär för Tuna Baluns.
Konceptet blev otroligt lyckat och i sommar
kör man igen.
– Det blir en fantastisk familjedag med marknadsfest på kvällen, säger Magnus Frodig,
från arrangörsgruppen i IFK Tuna.
VIMMERBY Baluns betyder fest
och party och det är precis vad
det ska bli i Tuna utanför Vimmerby den 10 augusti. Arrangemanget är en vidareutveckling
av marknaden Tuna-Möte som
man tidigare hade.
Inför årets upplaga finns det några nyheter. Dels har man valt att
tidigarelägga evenemanget från
september till augusti.
Balunsen börjar mitt på dagen
med marknad, loppis, utställare
och aktiviteter för hela familjen.
Att barnen ska ha roligt står i
centrum och det blir bland annat ponnyridning, fiskdamm, godisregn, bollsporter och ett besök
av maskoten Kalle från leklandet
i Vimmerby.
– Ett antal lokala företag och
verksamheter kommer medverka
och visa sina verksamheter, säger Magnus Frodig. Det är bland
annat Hultsfred Makerspace som
visar drönare. E-sportprogram-

met från Hultsfred visar olika
dataspel och simulatorer.
På kvällen fortsätter det med en
marknadsfest och mängder av
kulörta lampor kommer att lysa
upp området. I centrum står
scenen där det kommer att bjudas på mycket bra musik. Först
ut är Silvervoice med Anders
Gustavsson och Emilia ”Millan”
Holmberg, som kör mycket dansbandsmusik. Per-Melkerz med
sina irländska tongångar ger en
spelning under kvällen liksom
Rayday, som med sin blandade
repertoar ger sin sista konsert
någonsin eftersom bandet kommer att läggas ner.
Från arrangörshåll har man
stora förhoppningar om att slå
förra årets besökarantal som
landade på cirka 350 personer.
– I år har vi absolut satt ribban högre.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

”Vi vill skapa
den traditionella
folkparkskänslan.”

• TUNHA
9
1
0
2
G
MRA
U
A
0
1
MARKNADS- OCH AKTIVITETSDAG FÖR HELA FAMILJEN
Ponnyridning - Fiskdamm - Loppis - Bollplank - Yxkastning
Hoppborg - Godisregn - Kaffeservering - Mat - Uppträdanden

Prova
på dataspel
och simulatorer
från E-sportprogrammet.
Passar alla
åldrar

UPPTRÄDANDEN UNDER HELA DAGEN

Marknad,
utställare,
loppis och
mycket
mer

Kl 12.00 - Godisregn med
Kalle från ”Kalles Lek & Lattjo”

Makerspace
Hultsfred
demonstrerar
bla 3d skrivare
och drönare

MARKNAD 09.00
MARKNADSFEST 19.00-01.00
GENUIN FOLKPARKSFEST MED CHOKLADHJUL,
KULÖRTA LAMPOR OCH MUSIK FÖR ALLA!

MISSA INTE!

RAYDAYS

22.30

AVSKEDSKONSERT!

Efter 18 år och 200 spelningar gör Rayday sin sista spelning under kvällen på Tuna Baluns!
Kl. 19.00

Kl. 20.30

SILVERVOICE

VBY SPORTDANSKLUBB

Kl. 21.00

PER-MELKERZ

MAT & DRYCK - ÖLTÄLT

ENTRÉ

Inträde 200:Fri entré för barn i målsmans sällskap

BUSS

Avgår från Vimmerby resecentrum kl. 18.30
Åter från Tunhamra kl. 01.30
Pris: 100:- t&r

- Sponsorer och utställare MOTOCROSS • ENDURO • MINI MX
www.blomsmx.com

RESERVDELAR
& TILLBEHÖR

AUTODELAR
VIMMERBY 0492-147 55
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Leon har slagit sig
in i teatereliten
Han är blott elva år, men har redan slagit sig in i teatereliten. I hård
konkurrens fick Leon Sandelius rollen som Skorpan i Sveriges Radios
höstsatsning Bröderna Lejonhjärta. ”Han är ett fynd på alla sätt och vis”,
säger producent Jan Cruseman.
HULTSFRED Rollistan imponerar.
Bland kända namn som Amanda
Ooms, Jonas Malmsjö och Dragomir Mrsic står Leon Sandelius
högst upp, som radioteaterns huvudrollsinnehavare. Plus att han
har berättarrösten.
– Det har varit jätteroligt. Jag
trodde bara man pratade i en studio, men man spelar som teater i
olika uppbyggda miljöer för att det
ska låta äkta när man badar eller
klättrar i berg, berättar Leon.

Två somrar har Leon
Sandelius haft rollen som
Emil i Lönneberga på Astrid Lindgrens Värld. I
år spelar han Tommy.

Att Leon sökt rollen hos SR Drama
för unga kom som en total överraskning för föräldrarna Josefine
Landholm och Lars Sandelius.
– Leon hade på egen hand mejlat

T
Ä
T
L
L
Ö
6-7 JUNI | KÄLLÄNGSPARKEN
TORSDAG 12-02

|

FREDAG 16-02

(TOR, FRE)

KALLE SELLBRINK, TRUBADUR
(TOR)
AMAZON, COVERBAND
(FRE)
NO MORE ANGEL, COVERBAND

MAT FRÅN

GRILLEN

ENTRÉ

1 DAG, 150:EFTE R 21: 00 2 DAGAR, 250:-

ÖL, CIDER,

VIN, SHOTS &
ALKOHOLFRITT

ansvarig för castingen och bland
mycket annat lämnat flera röstprov
med mobilen. Vi kom in i bilden
först när de ringde från produktionen och ville ha vårt godkännande
att Leon fick ta rollen, berättar
Lars. När vi såg rollistan insåg vi
att det var bra mycket större än vi
först trott. Så det är klart att man
känner en stolthet, över att han
fixat det här alldeles själv.
– Det är första gången det händer,
att en så ung söker en roll själv,
tillägger Jan Cruseman. Vi imponerades av hans vilja och drivkraft
och inte för en sekund har vi behövt ångra att vi valde Leon till
rollen som Skorpan. Han har det i

sig och är jätteduktig på att hitta
nyanserna i rösten. Han är ett fynd
på alla sätt och vis.
Vid fyra olika tillfällen har Leon
på egen hand satt sig på tåget för
att åka till Stockholm och jobba
med radioteatern som har premiär
den 26 oktober.
– Det har varit mycket jobb, vi
hade 2 500 omtagningar på bara
berättarrösterna. Men det är så
roligt så det gör inget, tillägger
Leon som nu är mitt uppe i repetitionerna inför sommarens jobb
som barnskådespelare på Astrid
Lindgrens Värld.
Charlotte Madestam

Michaela
deckardebuterar

Fjällbacka, Sandhamn och Gotland är semesteridyllerna som också förknippas med mord. Nu ser Michaela
Winglycke till att hemstaden Vimmerby blir lite läskigare. Deckardebuten utspelar sig just här.
– Jag är lite nervös för vad Vimmerbyborna ska tycka,
men hoppas förstås att de ska gilla det.
VIMMERBY Michaela Winglycke är
hemma i Vimmerby. Trots att hon
bor i Stockholm sedan några år tillbaka är det just den här staden som
är ”hemma”.
– Jag är född och uppvuxen i Mariannelund, men vi flyttade senare till
Vimmerby. Vimmerby kommer nog
alltid att vara hemma för mig.
När drömmen om att skriva en deckare nu förverkligats – debutboken
”Jag tvivlar på ditt ord” kommer ut
kring midsommar på Calidris förlag
– utspelar sig handlingen i småstadsidyllen i Vimmerby mitt under turistsäsong. En kvinna, på Vimmerbysemester med sin familj, hittas brutalt
mördad vid Nossens badplats.
– Jag tycker själv om att läsa
deckare som lika mycket beskriver
relationer mellan vanliga människor
och miljöer i långsamt tempo som
man följer mordfall och polisiärt arbete. Min bok är en sådan bok. Jag tror
också att det spelat roll när jag valt att
Michaela Winglycka debuterar med
spänningsroman. Handlingen är förlagd
till Vimmerby. Foto: Rebecca Forsgren

förlägga handlingen till Vimmerby.
Det är en mysig småstadsidyll som
många har en bild av, en positiv bild.
Rädd för att skrämma bort turister
från Vimmerby är hon inte.
– Nja, snarare tvärtom. Titta bara
på Fjällbacka, som exempel. Camilla
Läckberg, Marie Jungstedt och Viveca Sten har förlagt mord till idylliska platser och det är ju läsning som
många gillar. Jag tror det kan finnas
en poäng i att förlägga handlingen till
en plats som Vimmerby.
Fler mord i Vimmerby alltså?
– Absolut!
Rebecca Forsgren Malmström

MAJ 2019
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Gamleby
Folkets park
fyller 70 år

www.pressgrannar.se

RESERVERA

1
3 JULI
FÖR HORNMARKEN

ROCKA

BILLY
Blackstad Bygdegård
Lördag 25/5 20-24

Gamleby Folkets park är en riktig klassiker i nöjessammanhang. Här har folk träffats
för att roa sig under mycket lång tid. Kanske någon har upplevt sin första kyss där?
Nu fyller parken 70 år och Folkparksföreningen satsar på ett större program och
hoppas på många besökare.
GAMLEBY Egentligen började
historien om Gamleby Folkpark
för 100 år sedan. På platsen lät
ett skyttegille bygga en skyttepaviljong där det hölls fester.
Senare tillkom en dansbana och
en idrottsplats. Många folkparker är ganska tätt kopplade till
fackföreningarna och arbetarrörelsen och så har det säkert varit
i Gamleby också, men 1949 bildades den nuvarande folkparksföreningen som inte har någon
politisk grund.
– Vi är en nöjesfolkpark, vi

vill erbjuda nöjen och har aldrig
några politiska möten, berättar
Elsy Strid Söderberg som är aktiv i föreningen.
Gamleby Folkpark har varit en
väldigt stor folkpark, en av de tre
största i regionen. Här har varit
full fart med danser och nöjen
hela somrarna. Tiderna för folkparker och andra dansarrangörer
har blivit svårare med åren, men i
Gamleby har man fortsatt kämpa
och nu väljer man att satsa lite
extra i år.

– Det är ju en del av vårt kulturarv och vi vill att parken ska
finnas kvar, så i år har vi satsat
på lite mer aktiviteter, berättar
Elsy Strid Söderberg.
Själva jubileet var i helgen
18-19 maj, men det kommer att
vara aktiviteter hela sommaren.
Första lördagen i varje månad är
det bakluckeloppis. Det kommer
att var aktiviteter riktade till
barn i juli och september, helt
gratis. Den som är sugen på att
visa sin bil kan komma på bilträff och vid en av bilträffarna

blir det ”Gasen i botten”, en
show i Ronny och Ragges anda.
Några vanliga danser blir det
också i sommar.
Lagom till jubileet repareras dansbanans tak med hjälp av bidrag
från Tjustbygdens sparbank och
Sparbanksstiftelsen. Nu hoppas
Folkparksföreningen på att folk
hittar dit och att vädrets makter
står på parkens sida.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Entré 100:Åldersgräns 18 år.
Pub med lättare förtäring
Buss från Västervik
och Gamleby
Boka plats på
Sönebuss
073-182 08 08

Blackstad
Bygdegårdsförening

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

www.vt.se/guider

Scanna QR-koden ovan för
att komma till kyrkguiden

Frälsningsarmén
Västervik
Tillsammans med
BILDA

SÖDRA TJUSTS PASTORAT

Hallströmsgatan 8
VÄSTERVIK
www.fralsningsarmen.se/vastervik

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

MARIEBORGSKYRKAN

Ängalundsgatan 8,
Västervik
www.marieborgskyrkan.se
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”Vattenlek”, skulptur i Åmål av Ann-Kristin Plate Björsson
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Altartavlan ”Vandringen uppåt” eller ”Den eviga staden” av
Olle Hjortzberg i Åmåls kyrka
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Sudoku Gör så här: Fyll i tomma rutor. Siffrorna
1-9 ska finnas med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje markerad låda (3x3 rutor). Samma
siffra får bara förekomma en gång per rad eller
låda. Lösning, se nedan.

Södra Vi

Vimmerby

Ivarsuddevägen 3

Stora Torget 1

Varmt och ombonat på insidan, vackert och ganska så ståtligt på utsidan. Huset byggdes 1960 och de nuvarande ägarna har försett huset med en rejäl
tillbyggnad år 2004. En tillbyggnad som anpassats väl till det gamla huset och skapat ett vackert hem med generösa ytor. Här finns verkligen plats för
ett aktivt familjeliv och socialt umgänge. Matsalen är rymlig och vardagsrummet i den nya delen känns nästan lite härligt gränslöst, både med anledning
av sin storlek och dom generösa ljusinsläppen runt om. Ljusinsläppen gör sig påminda på flera ställen i huset och ger en härlig kontakt med naturen
utanför. Och då är det ju alldeles utmärkt att baksidans trädgård gränsar mot en skogsdunge. Flera härliga uteplatser. Läget är lugnt och skyddat på
en liten återvändsgata.

PRIS 2 200 000 KR/BUD
TOMT 1 759 m²

BOYTA 250 m²
VISNING 28/5

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Vimmerby

PRIS 3 000 000 KR/BUD
TOMT 435 m²

Furugatan 11A

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

BOYTA 60 m²
VISNING 29/5 & 3/6

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Borgaregatan 14

Trivsamt hus på lummig insynsskyddad trädgård. Huset som rymmer fyra rum har en skön atmosfär med touch av 50-tal men är dock i behov av en del
modernisering. Rymligt vardagsrum med plats för både soffgrupp och matsalsmöbel. Med central placering i vardagsrummet finns den öppna spisen
med kassett som både ger mys och värme. Källare med pannrum, garage och förvaringsutrymmen. Uterum. I trädgården du kan hitta mysiga sittplatser
som ger både sol och skugga. Bekväm närhet till skola, motionsspår, tennishall, ishall och idrottshall. Anslutet till fiber.
PRIS 875 000 KR/BUD
TOMT 1 183 m²

Gullringen

Rumskulla

Björkhult 746

Gibberyd 311

Lantlig idyll i bymiljö men ändå med en avskildhet från grannar. En egen oas med härlig utemiljö där du kan sitta ner och njuta av ljudet från porlande
vatten och björkarnas sus. När kvällsluften smyger sig på blir den inglasade altanen den perfekta sittplatsen. Rart litet hus i solgult som har genomgått
stora renoveringar och är i gott skick. Här finns 4 rum, kök och ett stort badrum. De två kaminerna ger möjligheten att njuta av brasans sprakande
värme under kallare årstider.
PRIS 790 000 KR/BUD
TOMT 5 565 m²

BOYTA 163 m²
VISNING Kontakta mäklaren

Vimmerby

Bekvämt på bottenplan finns denna ljusa och fräscha bostadsrättslägenhet om två rum och kök i välskötta och trivsamma Furan. Lägenheten är i mycket
gott skick med renoverat kök och badrum och nyare ytskikt. En härlig inglasad altan gör att du kan njuta av utelivet stor del av året. Äldre förening
med stabil ekonomi.
PRIS 850 000 KR/BUD
AVGIFT 2 782 KR/MÅN

Välkommen till Stora Torget 1. Mindre hyresfastighet mitt i centrala Vimmerby. Med ytor i bottenplan och källare finns en uthyrd lokal. Mellanplanet
rymmer den fina våningen på fyra rum och kök som bebotts av husets ägare och högst upp en vindsvåning om två rum och kök. Mellanplanets våning
är ljus och trevlig med fönster åt alla riktningar och har förutom sina fyra rum också rymligt uterum och stor balkong. Fina parkettgolv, kakelugn och
gjutjärnskamin bidrar till ett trivsamt boende. Båda lägenheterna har härlig utsikt utöver hustaken och vid gynnsamt väder ända till Pelarne kyrka. En
liten grästäppa finns som kan bli en charmig liten innergård. Asfalterad plan och carport för två bilar.

BOYTA 121 m²
VISNING 31/5 & 5/6

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

BOYTA 163 m²
VISNING 4/6 & 10/6

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Mysiga torpet Klarkullen med en egen bit mark och vacker småländsk natur! På ena sidan huset finns djupa trollska skogen och på andra sidan den egna
öppna ängsmarken delvis kantad med stenmur. Huset är gammaldags charmigt men är i behov av upprustning. Förutsättningarna är dock goda då det
finns el, borrad vattenbrunn och avlopp. Till torpet hör även en rejäl lada och marken på ca 1.9 hektar.
PRIS 290 000 KR/BUD
TOMT 18 748 m²

BOYTA 64 m²
VISNING 30/5 & 4/6

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Vena

Basebovägen 19

Högt beläget på hörntomt med skyddande skogsparti på baksidan ligger denna gedigna tegelvilla i ett plan med källare. Bostadsplan rymmer ett ljust
och trevligt vardagsrum med utgång till altan. Kök med matplats, tre sovrum och badrum. Källare med gillestuga och öppen spis samt gästrum och gott
om förvaring. Låga driftskostnader med ny bergvärmepump.
PRIS 575 000 KR/BUD
TOMT 865 m²

BOYTA 93 m²
VISNING 22/5

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 91
Susanne Gustafsson,

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.

Björn Stridh

Jessica Sigesbo

lansfast.se/vimmerby
lansfast.se/hultsfred
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Aktivera
dig i sommar!

1

Här kommer lite tips
från butikerna.

2

1. Skoj för barnen. Blås upp de två dräkterna och sen är
det bara att ”bumpa”! Finns hos Lekia i Vimmerby.
2. Krocket är en klassiker som alltid borde finnas på
sommarfesten. Köp den hos Smått & Gott i Hultsfred.
3. Bär med dig allt det goda med denna fina
picknickkorg från Lindas Trädgård i Gamleby.
4. Bli extra sommarfin till festen med denna klänning
från Family House i Gamleby
5. Mateus Bubblesfat från Formbar i Västervik

3
4

5

ETT URVAL AV

TRÄFFA OSS PÅ KNEKTAVALLEN
I HULTSFRED 25 MAJ KL.19:00
OCH SE LITE AV VÅRA BILAR.

BEGAGNAT!

Audi A7 Quattro 3,0 TFSI S-Line Coupe
2011 - 12988 mil - Vimmerby
249900 kr

2005 - 12990 mil - Vimmerby

Citroen C3 PT 82Shine

Subaru WRX STi 2.5 4WD

2017 - 1100 mil - Vimmerby

134900 kr

Mercedes-Benz C 220 Cdi kombi
114900 kr

2011 - 18600 mil - Vimmerby

Citroen C2 1.4 VTR (74hk)

2016 - 2660 mil - Vimmerby

29900 kr

289000 kr

Mercedes-Benz GLK 320 Cdi 4-Matic
119900 kr

2009 - 28525 mil - Vimmerby

Citroen C3 1.4 Vti (95 hk)

54900 kr

Citroen C3 1.6 HDi (90hk) Exclusive
2011 - 11970 mil - Vimmerby
59900 kr

27900 kr

Mercedes-Benz C 200 Cdi kombi
2010 - 16990 mil - Vimmerby
125000 kr

Mitsubishi ASX 1.8 D dragkrok
2012 - 5900 mil - Vimmerby
119900 kr

Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion
2012 - 21130 mil - Vimmerby
83000 kr

2010 - 11800 mil - Vimmerby

Citroen C5 2.0 5-d dragkrok
2005 - 19500 mil - Vimmerby

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

MAJ 2019
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MOTOR

instagram

Magnolian står i full blom i
Hultsfred @mitasvensson
#magasinethultsfred

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

Full galopp in i den nya veckan!
@nord.svensk
#magasinetvimmerby

NÄR VÄRLDEN UTVECKLAS, VAD VÄLJER DU?
NYA COROLLA.
Ankungar är långt ifrån fula!
@christelbjorko
#magasinetvästervik

Snart blommar denna lilla fruktlund
@helenagunnarssonsfoto
#magasinetvästervik

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

Lanseringserbjudande på 1,2l bensin:
Fri uppgradering från Active till Style (värde 18.000 kr). Pris från 208.900 kr.
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.

MÅN-TOR
FREDAG
LÖRDAG

9 - 18
9 - 17
10 - 13

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

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
> 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

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se
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1.

Du kan lägga in din
annons dygnet runt.

2. Med annons i tidningen
och på Lokus.se
når du fler köpare.
3. Har du en bild på dina
saker i annonsen
säljer du snabbare.
4. Gå in på Lokus.se och
boka din annons.

Tilläggsisolera
med lösull

Swisha din gåva till

123 900 56 20

Bygger
Isolerar
Renoverar

och hjälp oss att hitta fler.
Vi söker

Samhällsbyggnadschef
Järnforsens Auktionshall

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

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

Ansök på unikresurs.se

MOTOR
AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

Så här enkelt säljer
du dina prylar med
Lokus köp och sälj:

YRKESHJÄLP

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

BILSKADOR
LACKERING
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte av vindrutor

Mattias

Leif

www.thuressons.se

YRKESHJÄLP

Oliver

Jörgen

Anders

Conny

Ronnie

Anlitad av
ALLA
försäkringsbolag

Jimmy

Fredrik

Linus

Patrik

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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Köp & sälj
dina prylar på
Lokus.se

MAJ 2019

JOBBPLUS

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

Monterat och klart
er
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

0470-70 17 40

MOTOR

Volvo V60 Cross Country D3

Årsmodell: 2017 Miltal: 13700 Ort: Kisa 189000 kr

Suzuki Vitara 2.4 4WD 167Hkr
Årsmodell: 2009 Miltal: 18900 Ort: Kisa

Nissan Qashqai 1.6 (117hk)
Opel Grandland X Enjoy 5-dörrar 1.2
209000 kr Årsmodell: 2013 Miltal: 9400 Ort: Kisa

Årsmodell: 2018 Miltal: 1100 Ort: Kisa

Saab 9000 2.0I MAN

Årsmodell: 1995 Miltal: 21000 Ort: Kisa 12500 kr

Opel Mokka 5-door 1.4 Turbo ECOTEC
Subaru Forester 2.0i X 4wd Aut Dragkrok
75000 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 4500 Ort: Kisa 229000 kr Årsmodell: 2018 Miltal: 1300 Ort: Kisa 204000 kr

Fiat 500X 2,0 AWD CrossPlus Dragkrok
Opel Mokka X 1.4 Turbo 140 hk
104900 kr Årsmodell: 2015 Miltal: 10000 Ort: Kisa 139900 kr Årsmodell: 2017 Miltal: 1500 Ort: Kisa 179000 kr

Subaru Forester 2.0D Br.värmare Drag

Årsmodell: 2014 Miltal: 8400 Ort: Kisa 175000 kr

Opel Vivaro Skåp L2H1 2.0 Diesel Chassi
Årsmodell: 2012 Miltal: 25000 Ort: Kisa 83500 kr

Opel Astra Sports Tourer 1.6 Bensin

Årsmodell: 2014 Miltal: 10300 Ort: Kisa 89000 kr

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

grahnsbilar.se
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MOTOR

BEGAGNADE BILAR

Lanseringserbjudanden på

2,95%
NYA

FÖR OMGÅENDE LEVERANS

kampanjränta
COROLLA.

Auris 1.8 Hybrid -18 TS,
Rav 4 HSD AWD -17
RAV 4 HSD AWD -17
Active, backka. 189.500:- Exec. Fullutr. ... 319.500:- Active Plus ........ 295.500:-

Yaris 1.5 HSD -18 Navi,
Lexus IS 250 aut -08
Chevrolet Camaro 3.8 -99
Touch & Go ...... 169.500:- ACC, drag ........... 75.000:- aut, V6 203 hk .. 59.500:-

NÄR VÄRLDEN UTVECKLAS,
VAD VÄLJER DU?
NYA COROLLA.

Avensis 2.0 Kombi -06 drag. Gråmet. ..................................................... 25.000:Corolla 1.6 -04 Sedan, v-hjul. Röd ............................................................... 24.500:RAV 4 HSD AWD -17 Active. Silvermet. ................................................. 259.500:RAV 4 WB -03 aut, drag. Svartmet. .......................................................... 49.000:Nissan Navara DH aut -11 kåpa, Webasto, båge.................. 99.000:- + moms
Opel Astra 1.6 Kombi -08 AC. Silvermet. .............................................. 39.500:-

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

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

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

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

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

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

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

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

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

Öppet: Månd-tors 9–18,
fred 9–17, lörd stängt
Modell

Golf TSI 115

Golf.

Just nu!

Begränsa
t antal
lagerbila
r till
n e d s at t a
priser
fö r o m g å
ende
l e ve r a n s .

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se

Växellåda Färg

man

Silver metallic

Pris

205 000 kr

SÅLD

YRM283: Parkeringssensorer fram & bak, m.m.

(ord.pris 233 900 kr)

Golf TSI 115* man

Pure White

205 000 kr

Golf TSI 115

aut

Pure White

209 000 kr

Golf TSI 115

man

Silver metallic

Golf TSI 115

man

Cranberry Red

Golf TSI 115

YTO826: 17-tumsfälgar, Sportchassi, Tonade rutor, m.m.

aut

Pure White

(ord.pris 242 300 kr)

Golf TSI 115

man

Indium Grey

215 000 kr

Golf TSI 115

aut

Indium Grey

YWP123: Backamera, Dragkrok, Multifunktionsratt, m.m.
YTC344

YWG655: Dragkrok, Backkamera, m.m.

HMG123: 17-tumsfälgar, Backkamera, Dragkrok, m.m.

SÅLD

(ord.pris 239 600 kr)

(ord.pris 236 400 kr)

209 000 kr

(ord.pris 238 000 kr)

212 000 kr

(ord.pris 240 500 kr)

215 000 kr

JTK742: Backkamera, Dragkrok, Klimatanläggning, met. m.m. (ord.pris 220 900 kr)
CWU 420: Metallic

Golf TSI 115* man

Silver metallic

YSF861: Backkamera, Dragkrok, m.m.

216 000 kr

(ord.pris 243 600 kr)

217 000 kr

(ord.pris 245 500 kr)

217 000 kr

SCN231: Metallic, Backkamera, Dragkrok, m.m.

Golf TSI 115* man

Cranberry Red

(ord.pris 245 500 kr)

Golf TSI 115

man

Lapiz Blue

219 000 kr

Golf TSI 115

aut

Black Pearl

224 000 kr

Golf TSI 115

aut

Silver metallic

229 000 kr

Golf TSI 115** aut

Tornado Red

229 000 kr

Golf TSI 130* aut

Pure White

328 000 kr

HBZ352: R-Line ext., Metallic, 17-tumsfälgar, ergostol, m.m. (ord.pris 248 700 kr)
NFO964: Backkamera, uppvärmd ratt, Klimatanläggning, m.m. (ord.pris 254 600 kr)
YTO706: Backkamera, Dragkrok, Klimatanläggning, m.m.

(ord.pris 260 200 kr)

YYD623: Pluspaket, Klimatanläggning, Parkeringssensorer, m.m. (ord.pris 250 500 kr)

En modern legend som tar både komfort och säkerhet till nya nivåer – utan
att förlora den körglada själen. Bland våra lagerbilar finns Golf även som
Sportscombi eller Sportsvan. De finns på våra tre orter, ring oss innan visning.

YUU059: Active info display, LED-strålkastare, Dragkrok,
(ord.pris 365 700 kr)
backkamera, Keyless Access, Läderklädsel, Sportstolar,
Panoramasoltak, Pluspaket, uppvärmd Multifunktionsratt, m.m.

*Sportscombi | **Sportsvan

Samtliga bilar är modellår -19 och går att privatleasa.
Kontakta oss för exakt månadskostnad.

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,2 – 6,3 l/100 km. CO2-utsläpp från 126 – 142 g/km. Skattegrundande CO2- utsläpp från 109 – 131 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl annonsinnehållet som beskattning
av fordon eller bilförmån efter annonsens införande. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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NYA VOLVO V60 CROSS COUNTRY
MED EXTRA ALLT
PRIS FR ÅN 369 900:-

NYA VOLVO V60 CROSS COUNTRY SPECIAL EDITION

Prisexempel

Pris

Privatleasing*

Nya Volvo V60 Cross Country är välutrustad redan i sitt standardutförande. Med Special Edition får du mångsidiga Volvo On Call som
ger dig full koll på din bil. Dessutom klimatpaket så att du kan starta
värmaren med mobilen och då behöver du aldrig mer skrapa rutor.

Volvo V60 Cross Country Special Edition

369 900:-

4 250:-/mån

3 885:-/mån

Volvo V60 Cross Country Advanced Special Edition

389 900:-

4 570:-/mån

4 090:-/mån

ADVANCED SPECIAL EDITION
För dig som kräver mer finns Advanced Special Edition. Förutom all utrustning ovan får du elmanövrerad baklucka, nyckel löst system, komfortstolar
i halvläder samt parkeringssensorer fram och bak.
Välkommen på en provkörning!

Inclusive Billån**

Volvo V60 Cross Country Special Edition

MED KLIMATPAKET
OCH VOLVO ON CALL

Erbjudandet gäller 2 jan–30 juni 2019. Volvo V60 Cross Country: Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 5,9–6,6. NEDC korr: 5,1–5,4. CO2, g/km. WLTP: 155–173. NEDC korr: 135–143. Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader.
Incl. Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal. Prisexempel beräknas på körsträcka 1500 mil/år och 10% kontant. Transportstyrelsens avgifter och Volvia försäkring tillkommer. Inclusive Billån: Volvo Serviceavtal
ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Prisexexmpel beräknas på 20% kontant, ränta 4,45% (eff.rta 4,54%). Volvia försäkring tillkommer. Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

Bonustider hos Renault!

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

Renault CLIO Zen Energy TCe 90
Privatleasing exkl. inbytesbonus
Från

1 725 kr/mån**

Pris från

139 900 kr (ord pris 166 029 kr)

*

Utrustad med bland annat: Media Nav, 7” pekskärm, digitalradio (DAB+), Apple CarPlay® och förberedd för Android Auto®, Bluetooth® handsfree-telefoni
och ljudstreaming, USB, AUX-in, rattreglage • Navigering med Nordenkartor • 16” flexfälgar ”Attractive” • Manuell luftkonditionering • Dörrhandtag och
backspegelkåpor i karossfärgen • Läderklädd ratt • Dimljus
Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 20 000 kr, 8 000 kr extra i inbytesbonus när du gör ett inbyte av din gamla bil och 3 års fri service värt 6 000 kr. Totalt värde 34 000 kr. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 mån
och upphör att gälla om ägarbyte sker inom avtalsperioden. **Finansiering med Renault Relax Privatleasing inkl. 3 års fri service. Prisex. beräknas på 10% kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. Inga uppläggningseller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. 3 mån fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. I månadskostnaden är värdet av inbytesbil inkl. extra inbytesbonus ej medräknad. Vid
återlämning av privatleasingbil till Renault eller till annat märke räknas inbytesbonus om 8000 kr med i privatleasingkalkylen vilket medför rabatterad månadskostn. Gäller vid köp av en ny Renault personbil senast 30/6 2019. Kan ej kombineras
med andra erbj. eller företagsstöd. Bränsleförbrukn. bl. körning NEDC: 5,0 l/100 km, WLTP: 6,0 l/100 km. CO2-utsläpp NEDC: 114 g/km, WLTP: 135 g/km. Extrautrustning kan påverka förbr. och CO2. Med reserv. för ev. felskrivningar. Bilen på
bilden är extrautrustad.

*

www.skobes.se

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

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

