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Varierat och färgglatt vårmode från
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Nästa nummer

25 april
Ha det fint till nästa gång!

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

När nästa nummer av Magasinet
kommer ut har vi precis avverkat
påskhelgen. Nu fokuserar vi lite extra på trädgård och uteliv. För det
är nu vi kan börja njuta på allvar
av årets utomhussäsong. Kanske
behöver trädgården piggas upp lite
efter vintern? Varför inte plantera
ett nytt träd eller skaffa nya utemöbler?
För övrigt blir det som vanligt en
härlig blandning av olika slags reportage. Hör av dig till redaktionen
om du har något speciellt du tycker
vi ska skriva om!

Just
nu!
Från egen odling

¶

Handelsträdgård med växthus,
Ha
buskar och perenner.

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

Nu får du 50%
på andra paret

Blommor för alla tillfällen!
Fräscha buketter och arrangemang.
Fräsc

TRYCKERI
Pressgrannar AB

vid köp av kompletta glasögon
Gäller t.o.m. 24/4

(Rabatten gäller på det billigaste paret)

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

Välkomna! Marija & Helén

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

Mini-påskliljor och Penséer
En av södra Sveriges ledande och mest
anlitade juridiska byråer inom:

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

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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Affärs- & Entreprenadjuridik,
LOU, PBL, Familjerätt m.m.

070-249 62 05 | www.radstugan.se

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning

svt.se/radiohjalpen
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MÅNADENS RESTIPS FRÅN HALLENS BUSS

& KJELLS BUSS

LÅNGRESOR MED FLYG

KRYSSNING

Sol &
bad!
Montenegro
Resan innehåller intressanta utﬂykter till fantastiska platser, men det ﬁnns även tid för sol och bad.
7-14/9 ................................................................................................................................................ 13.595:Toscana
En mycket intressant resa
som kombinerar historia,
kultur och god mat. Under
resan provar vi att skörda
oliver, lär oss laga Italiensk
mat samt besöker en
kastanje- och tryﬀelfestival.
24-30/10 ...................11.975:-

19-21/4....................................................................fr. 1.595:KLAIPEDA
Följ med oss till oupptäckta och trevliga Litauen.

Glaciärer,
fjordar
och fjäll

Svalbard
Följ med på en upplevelserik resa till Svalbard. En
ögrupp som bjuder på häpnadsväckande vacker
arktisk natur med glaciärer, fjordar och fjäll. Nu
med förbättrade avresetider.
15-19/7 .......................................................17.995:-

PÅSKKRYSSNING TILL
TALLINN, RIGA ELLER HELSINGFORS
Unna dig en trevlig kryssning till ett av våra
grannländer i öst.

13-15/5, 2-4/9 .............................................................2.195:-

Hurtigruten
Under våra dagar till sjöss får vi uppleva allt från
vackra öar, höga fjäll och vikingahistoria till pittoreska
ﬁskelägen, städer som Tromsö och Trondheim samt
den storslagna naturen vid Polcirkeln.
4-10/8 .........................................................19.995:-

STOCKHOLM

LÅNGRESOR MED BUSS
Italienska Bubblor - 2 platser kvar
Under den här resan kommer vi att
få lära oss mycket om Prosecco
– det omtyckta bubbliga italienska
vinet. Vi rör oss i Sydtyrolen där vi
bl.a. gör vingårdsbesök, njuter av
vinprovningar och besöker
mytomspunna Venedig.
1-9/5 .................................. 11.375:-

Storslagen
natur!

STOCKHOLM BUSS & HOTELL
Bo förstklassigt och spendera tid i
Stockholm på egen hand!
28-29/9, 19-20/10, 26-27/10, 16-17/11, 23/24/11 ....... 1.595:STORSTADSHELG I STOCKHOLM
Tips! På denna resa kan du boka till en båtutﬂykt i
Stockholms skärgård. Förgyll din helg i Stockholm
med en fantastisk båttur och upplev de bästa delarna
av den vackra skärgården.
19-21/7................................................................... fr. 2.595:-

Polen
En av våra mest omtyckta resor som bjuder på
massor av upplevelser. Vi besöker bl.a. vackra
Warzawa men också sagolika Krakow och
Zakopane.
16-24/5 .......................................................11.575:KORTARE RESOR

Lofoten
Lofoten är mest känt för sin storslagna natur
– ögruppen är verkligen vacker med höga fjäll som
sträcker sig mot havet, ﬁskebyarna och idylliska
kustsamhällen.
25/7-2/8......................................................15.975:-

FINLAND

TEATER OCH UNDERHÅLLNING

Römö & Sylt
Upptäck de spännande öarna Römö & Sylt.
27-30/6 .........................................................5.395:Berlin & Potsdam
Intressant resa till två historiska städer. Här upplever
vi vackra byggnader, god mat och bra shopping.
28/8-1/9........................................................4.895:Bornholm
En resa fylld med många gastronomiska
upplevelser. På resan bjuds vi bl.a. på den klassiska
rökta sillen, vin, havtorn och bornholmska tapas.
16-19/6 .........................................................6.595:-

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

0490-830 00
www.hallensbuss.se

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

0490-373 11
www.kjellsbuss.se
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aktuellt

Cykelbutik har flyttat
TILL NYA LOKALER

är nominerade till priset Nordic hair
salon design of the year på Nordic
hair awards 2019. Salongen har redan valts ut som vinnare i Sverige
och tävlar nu mot en dansk, en norsk
och en finsk salong.
– Det känns så jäkla stort! Jag
och min man har drivit People i 13
år nu och det här är vår tredje lokal.
Vi har byggt upp allt från början
lärt oss av våra misstag, säger Marie Sevlidis.

VIMMERBY Johan Myrén och Kristofer
Gustafsson har drivit butiken tillsammans sedan ett par år och har tidigare
delat lokal med Kristofers Kiropraktorspraktik på Storgatan.
– I takt med att vi har vuxit och framförallt fått mer jobb med service av cyklar har vi känt behovet av en egen lokal
för Cykel 33:an, säger Johan Myrén.

Varför har ni blivit utvalda?
– Jag tror att många gillar att det
är så högt i tak och så mycket
yta, samtidigt som vi har fått till
vardagsrumskänslan och blandar
både nytt och modernt.
Anna Persdotter
Johan Myrén och Kristofer Gustafsson har flyttat butiken Cykel 33:an till en ny lokal.
Foto: Magnus Strömsten
I samband med flytten har butiken även
expanderat med bland annat en webbutik.
– Det känns som rätt läge att utöka
vår marknad och sälja via nätet också. Vi
är generalagenter i Sverige för märkena
Torpado och PNP Wheels och levererar
därmed till en del andra återförsäljare,
säger Johan Myrén.

Nisse & Wanja på Näktergalen
VIMMERBY Vårens utsällning på Stadsmuseet Näkterga-

len i Vimmerby är i full gång. Uställningen, som har namnet
”Nisse & Wanja” består dels av ett antal modeller i form av
bland annat bilar, hus, lokomotiv, motorcyklar, Bykällan och
Djursdala kyrka. De är tillverkade av konstnären Nils ”Huberth” Swenson. I utsällningen ingåt också hattar i alla möjliga modeller från Wanja Elg och Modecentralen.
Utställningen pågår till och med Påskafton, den 20 april.

HEDRANDE
ANDRAPLATS FÖR
GOD MORGON UF

God
Morgon
UF var
nära en
SM-plats.

– Vi har cyklar med växelsystem
uppbyggda både elektroniskt och med
Bluetooth. Sedan finns modeller med
en enbent framgaffel som är en stor
nyhet för cykelbranschen, säger Johan
Myrén.

Marie Sevlidis.
Foto: Anna
Persdotter

Magnus Strömsten

Uteätarhelg i april
Visst skulle det vara skönt att slippa
matlagningen och istället sätta sig
vid dukat bord på en restaurang?
Vid årets Uteätarhelg den 12-14
april kan man ta del av fina erbjudanden från lokala restauranger i
vår region.
VÄSTERVIK VIMMERBY HULTSFRED
Uteätarhelgen är en idé från Västerviks-Tidningen, Vimmerby Tidning
och Magasinet. Redan nu är det flera
restauranger som har anmält intresse
att vara med och de kommer att gå ut
med fina erbjudanden och rabatter under uteätarhelgen.
– Vi kom på idén för att få så många
som möjligt av invånarna att testa det
fina restauranglivet vi har och samtidigt
ta en paus från all matlagning som stundar inför påsken, säger Robert Svensson,
som är försäljningschef på tidningarna.

HULTSFRED Det blev ingen

seger för någon av UF-företagen
från Hultsfred. Men tjejerna i God
Morgon UF var dock snubblande
nära att ta sig till SM i kategorin
Årets UF-företag då de knep en
andraplats
UF-mässan Entreprenörskap på
riktigt 2019 arrangerades i Kalmar
Sportcenter och lockade cirka 180
UF-elever att ställa ut och presentera sina företag.
Hultsfreds gymnasium
representerades av
åtta företag.

nominerade
till fint pris

VÄSTERVIK Frisörsalongen People

Cykel 33:an i Vimmerby har flyttat
till en ny lokal på Sevedegatan. Syftet är att utveckla verksamheten,
dels genom att starta en webbutik.

Nyligen flyttade företaget in i den nya
lokalen.
– Den har både en större butiksyta
och framförallt en egen del för verkstadslokal. Tidigare har vi använt butiken som verkstad så det blir betydligt
mer praktiskt att kunna skilja på delarna, säger Johan Myrén som driver
butiken vid sidan av sitt ordinarie jobb
tillsammans med Kristofer Gustafsson.
– Det är Johan som är den riktiga
cykelnörden av oss, men jag har blivit
allt mer biten genom åren och tycker att
cyklingen är en utmärkt motionsform
som är skonsam inte minst för den som
har svårt för att löpträna, säger Kristofer
Gustafsson.

People

Dags att ställa om

klockan
I helgen, närmare bestämt natten mellan lördag och söndag, är
det dags att ställa om klockan
till sommartid. Det betyder att
klockan ska dras fram en timma. Tufft för alla morgontrötta, men kvällarna blir å
andra sidan ljusare.

Om man tar tillfället i akt att gå ut och
äta under de här dagarna har man också
chans till fler restaurangbesök framöver. Man kan nämligen vara med och
tävla om en restaurangmiddag värd 1
500 kronor.
För att tävla ska man checka in på
aktuell restaurang på Facebook, samt
lägga upp en bild på sitt matsällskap.
Man ska också använda hashtag Uteätarhelg samt följa tidningen Magasinet
för att ha chans till vinst. Av de bilder
som sedan publiceras i Magasinet i
aprilnumret utses två vinnande bidrag.

Robert Svensson, försäljningschef på
Västerviks-Tidnngen, Vimmerby Tidning och
Magasinet. Foto: Eva Harrysson
Håll utkik i Vimmerby Tidning och
Västerviks Tidningen måndag och
onsdag, 8 april och 10 april för vilka
restauranger som är med och aktuella
erbjudanden.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
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VÄLJ BLAND 100-TALS OLIKA MODELLER
UPP TILL

1.000:RABATT
PÅ CYKEL

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

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

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

ECORIDE
AMBASSADOR 28

8-växlad klassisk elcykel med
ett lågt insteg. Kraftig fotbroms
och hydraulisk skivbroms fram.
Lågt placerat 14.5Ah-batteri
för viktfördelning/balans.

6.995:-

UTEÄTARHELG

ORD. 7.995:DELBETALA! 11 mån à 693:-*

12-14 APRIL

I VÄSTERVIK VIMMERBY
& HULTSFRED
Ta semester från matlagningen
den 12-14 april och besök någon
av de medverkande caféerna eller
restaurangerna för att avnjuta
god vällagad mat

BIANCHI
MAGMA 9.2

29” MTB/Crosscountry med
27 växlar (3x9). Dämpad låsbar framgaffel med 100mm
slaglängd. Hydrauliska bromsar.

7.995:ORD. 8.995:-

Välj till installerat & klart och våra
experter gör allt färdigt till fast pris!**
All begränsningsslinga
ingår oavsett längd
Slingan fräses ner i
gräsmattan.

DELBETALA!
11 mån à 693:-*

NISHIKI XC-SIX HYBRID

TÄVLA OM EN
RESTAURANGMIDDAG

För både asfalt och grus. Utrustad med pakethållare, skärmar, stöd, belysning. Även i herrmodell.

Maskininställningar
på plats för din tomt
Genomgång av de
vanligaste funktionerna.
Resa inom 50 km från
våra butiker.

MOTORSPORTPRIS!

1000 M2

14.995:ORD. 15.900:DELBETALA! 11 mån à 1.420:-*

värde 1500kr

KÖP TILL

HÅLL UTKIK
i Västerviks-Tidningen och
Vimmerby Tidning/Kinda-Posten
för mer information om uteätarhelgen.

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 310

4.000:-

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

MOTORSPORTPRIS!

16.990:ORD. 19.990:DELBETALA! 11 mån à 1.602:-*

1500 M2

KÖP TILL

HONDA
MIIMO 310

3.000:-

Upp till 1.500 m². Lutning 45%. Klipper i alla väder. Klipper i trånga passager.
Tre härdade säkerhetsknivar. Driftsäker digital slingsignal utan störningar

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror t.o.m. 190420 om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
*Räntefri delbetalning, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. **Asfalts-, sten- och plattarbeten ingår ej
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Många viljor när semestern ska spikas
”Vad ska du göra på semestern?”
Frågan börjar ploppa upp nu, såhär i
mars månad när listor med semesterönskemål ska lämnas in på jobbet och
förskolor och fritids vill veta vilka veckor
barnen ska vara lediga. Nu börjar det
smidas storslagna planer inför semestern och dessa fyra hett eftertraktade
veckor på året då man ska förverkliga
allt det som man inte hinner annars.
Man vill gärna resa iväg någonstans
för att få miljöombyte, kanske planerar
man också att renovera huset, rensa
förrådet, träffa släkt och vänner men
också mitt i allt detta slappna av, vila,
och kanske till och med hinna läsa en
bok! Det låter ju faktiskt som en omöjlig
ekvation - eller?
Jag vet inte hur det är för er andra men
hemma hos oss, som är en familj på två
vuxna och tre barn, blir det emellanåt
ganska högljudda diskussioner om hur
den efterlängtade sommarledigheten
ska förvaltas. Utan att överdriva kan
man väl säga att viljorna sticker iväg åt

lite olika håll. Och någonstans får man
försöka mötas på mitten.
För vår 13-åriga dotter, är sommarens
stora grej att för andra gången träffa
sin internetvän. Ja, det är inte brevvänner som gäller längre som ni hör. De
här båda tjejerna fick kontakt på Instagram i början av förra året och i somras
gjorde tjejen och hennes familj den 60
mil långa resan ner till Vimmerby från
Ljusdal utanför Hudiksvall där de bor.
Nu är det en önskan, eller egentligen
kanske mer ett krav, från vår dotter att
vi ska åka upp dit i sommar. Själva tanken på att spendera 60 mil enkel resa
i en bil med tre barn som sällan eller
aldrig håller sams är inte alltför tilltalande, men nu har vi ju lovat. Så just nu
pågår jakten efter ett lämpligt boende
där uppe.
Vi ska också åka till Turkiet en vecka i juli.
Min svärmor bjuder med sig sina barn
med familjer till en veckas sol, bad och
umgänge på ett all-inclusive hotell. Vi

blir sammanlagt ett rejält gäng på över
20 personer, vuxna, ungdomar och barn
i en salig blandning. Några av er kanske
tycker det här låter, milt uttryckt som en
”utmaning” att umgås med halva släkten en hel vecka. Men vi är ett gäng som
gillar att hänga med varandra så det lär
inte bli några bekymmer.
Men innan det blir sommar ska vi
njuta av en förhoppningsvis solig och varm vår! En kopp kaffe vid
en solig vägg ska inte underskattas!
Ha det så gott!

Redaktör Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Den som vill vänta på
något gott kan beställa
en T-Cross redan nu.

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.

Pris från 199 900 kr.
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
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se

Skattjakt

OBS!

Lördag

30 mars

i Vimmerby

SKATTJAKT

Lördag 30 mars på Torget i Vimmerby

Kartor delas ut mellan kl. 10.30-13.00 Skattkistan stängs kl. 14.00

Har Du modet? Har Du slutledningsförmågan?
Har Du uppmärksamheten?
Ta med ditt barn runt på ett riktigt spännande äventyr och leta ledtrådar i butikerna i Vimmerby.
Lyckas ni lösa gåtorna får ni öppna skattkistan och ta del av det lockande innehållet.
Hoppas vi ses….
Ps. En egen skattkarta och mer info får ni av Pirat
Vitskäggs medhjälpare på torget i Vimmerby.
* Gåtor ﬁnns i 2 kategorier
ca. 3-6 år - Samla piratpengar
ca. 7-12 år - Samla bokstäver

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

vimmerbyshopping.se

Aktiviteter i
samarbete med
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Årets LRFavdelning finns
i Vimmerby
VIMMERBY Titeln ”Årets av-

MARS 2019

Anrik guldbutik
i ny lokal

delning” har delats ut. Bland 117
möjliga tillföll den hedersamma
utmärkelsen Västra Sevede LRFavdelning i Vimmerby kommun.
– Det är roligt att Vimmerby
uppmärksammas och vi är mycket
hedrade, säger Per Åke Svensson,
ordförande i avdelningen som
består av Pelarne, Rumskulla och
Vimmerby. Det är LFR:s region
sydost som delar ut priset varje år.

Tiderna förändras och butiken behövde
mer utrymme. Anderssons Ur och Guld
ägs numera av Hedbergs guld och med
köpet följde även försäljning på nätet.
– Vi skickar många paket till resten av
Sverige och så vill vi få in fler märken,
vi behövde mer plats helt enkelt. Snart
kommer vi även att ha fler klockmärken
i affären
Den nya lokalen har mindre skyltfönster, men större och luftigare ytor.
Man kan röra sig runt de olika montrarna på ett bättre sätt och allt blev väldigt
ljust och fräscht.
– Smyckena kommer fram bättre här,
den gamla butiken var lite mörk även
om den hade fler fönster.

Fönsterfabrik
vill anställa fler

I den nya lokalen finns det även plats för
en lite rymligare förlovningshörna. I
lugn och ro kan förälskade par slå sig
ner och prova ringar lite för sig själva.
Trots att några kunder har haft svårt
att hitta i början är personalen nöjd med
flytten.
– Vi stortrivs här!

HULTSFRED Flera nya jobb blir

det förhoppningsvis i Hultsfred
framöver hos Rion´s AB Fönsterfabriken, som bildades 2016. I höstas köpte ägaren Erhan Karahoda
dessutom det då nedlägggningshotade grannföretaget Termit Industri och service. Nu har Rion´s
fullt upp med beställningar och
planen är att anställa upp till fyra
personer framöver.

VÄSTERVIK I mer än 30 år har
Anderssons Ur och Guld legat i hörnet
av Storgatan och Bredgatan, mitt i
Västerviks centrum. Men affären har
många fler år på nacken.
– Det har nog varit guldsmedsbutik
i den lokalen i säkert 100 år, tror Olga
Trosell, som är butikschef.

En av Västerviks äldsta
butiker har flyttat runt
hörnet. Flytten blev bara
15 meter, men Anderssons
Ur och Guld stortrivs i sina
nya luftiga lokaler.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se
Efter massor av år i samma lokal har
Anderssons Ur och Guld flyttat till ny och
större butik. Foto: Åsa Thaberman

Vi har maskinerna
du behöver!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning

LAGERRENSNING

AV TV-APPARATER
Begränsat antal, med reservation för slutförsäljning.

7.990:-

13.900:-

ORD PRIS
9.990:-

ORD PRIS
17.990:-

Besök vår
hemsida

www.brg.nu
TV TX-65EX703

20-35%
RABATT

4.800:-

TV TX-55EX613

5.200:-

ORD PRIS
7.390:-

ORD PRIS
7.495:-

TV TX-40ES513
TV 49” 49VLX6740BP

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

VÄSTERVIK
ELON Coldman i Västervik Allén 72, 593 61 Västervik, Tel: 0490-332 80, vastervik@elon.se

VÅRENS

JACKOR

1900:JASON HERRJACKA
svart eller oliv
AMANDA DAMJACKA
marin

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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personligt Ville Abenius
”Ibland när
mindre barn
frågar brukar
jag skämta lite
och säga att
jag simmade i
Grebbestad och
att en haj åt
upp min hand”

Ville har hela laget bakom sig och för de
andra grabbarna är det inget konstigt att
han bara har en hand.

Dysmeli stoppar inte
Ville från att idrotta
VIMMERBY Ville Abenius går i skolan, umgås med kompisar och spelar hockey, fotboll

och innebandy. Precis som vilken 10-åring som helst. Att han saknar en hand
stoppar honom inte från något.
– Jag har aldrig känt mig hindrad av att jag bara har en hand, säger Ville och ler.

A

tt det här är en kille som
väljer att se möjligheter
istället för svårigheter
står helt klart. Magasinet
får en pratstund med
Ville och hans tränare Mattias Holm
strax innan det är dags att dra igång
innebandyträningen.
Förutom innebandy
spelar Ville också
ishockey
på
vintern och fotboll
på sommaren. Det

kan bli ganska hektiskt emellanåt när
skolarbetet också kräver sin tid.
– Jag har träning varje kväll i
veckorna, så läxorna brukar jag göra
på helgerna, säger han.

Ville är född med ett tillstånd som
kallas Dysmeli. Dysmeli innebär att
man saknar en mindre eller större
del av armen, handen, benet eller
foten. Ville saknar helt högerhand och
armen är något kortare än normalt.
– Eftersom jag är född så här, vet jag ju
inget annat om, säger han. Jag har mina
knep för att klara vissa saker, och det
jag inte kan får jag be om hjälp
med.
Att knyta skorna, till
exempel, är förstås inte lätt
Ville har sin egen teknik
med bara en hand. Det
för att hålla klubban.
brukar Ville lösa genom att
Bilden är tagen vid en
ha skor som bara går att trä
VIBK-match.
ner foten i, eller där snörena
Foto: Johan
är knutna i förväg.
– Men skulle det behövas
Karlsson
så ber jag en kompis eller
lärare om hjälp, det är aldrig
några problem.
När det är pysseldags i skolan kan
det också bli lite svårt för Ville.
– Ibland får jag påminna mina lä-

rare om att jag bara har en hand, jag
tror de glömmer det ibland, säger Ville
och skrattar. Annars är skolarbetet inga
problem.
Ville har en protes, men är inte
speciellt förtjust i att använda den.
– Jag gillar den inte så mycket, jag
tycker det blir klumpigt. Men jag ska få
en ny hockeyprotes som förhoppningsvis ska hjälpa mig att få bättre grepp och
puckkontroll.
Hur känns det när folk
frågar om din hand?
– Det är helt ok, jag hade säkert också
undrat. På en hockeymatch var det
någon som frågade ”har du tappat
handsken” eftersom jag bara har en
handske på mig. Ibland när mindre barn
frågar brukar jag skämta lite och säga
att jag simmade i Grebbestad och att en
haj åt upp min hand.
Idrott har alltid haft en stor betydelse
i Villes liv. Och bland lagkamraterna
i Vimmerby IK:s P08-lag är det ingen
tänker på att han skulle vara annorlunda på något sätt. Tränaren Mattias
Holm gör ingen skillnad på Ville och de
andra spelarna.
– Det är aldrig några bekymmer, han

löser det kanonbra. Jag tror inte någon
tänker på det här, han spelar på som
alla andra. Det enda man märker är att
det kanske tar någon sekund extra för
honom att växla från att dribbla till att
skjuta skott. Jag är verkligen imponerad
av honom.
Ville har varit på läger och träffat
andra med samma diagnos.
– Det som är bra med det är att man
kan få tips från andra som har det
likadant. Jag träffade till exempel en
äldre kille som kör hockey och det var
jättekul att höra hur han gjorde.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Fakta Ville Abenius
Ålder: 10 år
Familj: Mamma Jessica, pappa
Daniel, storasyster Ella
19 år och lillasyster Allie 7 år.
Gör: Går i årskurs 4 på Vimarskolan.
Spelar innebandy, ishockey och
fotboll.
Favoritämnen i skolan: Idrott
och NO.
Fritidsintressen: Vara ute i skog
och natur med familjen, sport, resor.

SÖNDAGSÖPPET 31/3

STOR MÖBELHELG MED MÄNGDER AV ERBJUDANDEN I BUTIKEN
Representant
Niclas Berglund

PASSA PÅ!

ÖPPETTIDER
I HELGEN:

Lördag
kl. 10.00-14.00
Söndag
kl. 13.00-17.00

-35% PÅ REK. PRISER

KAMPANJ PÅ

SOFFA ALL-IN
Längd 267cm
Välj bland 100-tals tyger

är på plats lördag
och söndag.

Pris Fritt lev&mont

13.995:-

i tyg enligt bild
(Rek.pris 16.795:-)

U-SOFFA ANCONA
Klädd i tyg Maja. Svart eller grå.
Längd 330cm
Pris Fritt lev&mont

Representant
Peter Forslund

8.995:-

KANONERBJUDANDE PÅ TRÄDGÅRDSMÖBLER
I VÅRT STORA TRÄDGÅRDSTÄLT

Vi bjuder på
kaffe & hembakat
i samarbete med
Mörlunda-Tveta
Röda Kors-krets.

är på plats
söndag.

Hämta biljett
i butiken.

BÄDDSOFFOR OCH SOFFGRUPPER

KAMPANJ PÅ
Representant
Maria Månsson

- 20% I HELGEN

KAMPANJ PÅ

-15%
PÅ REK. PRISER

Gäller hela sortimentet

är på plats
söndag.

ERBJUDANDENA PÅ DENNA SIDA GÄLLER ENDAST LÖRDAG 30/3 & SÖNDAG 31/3

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

PRESLEY

Kontinentalsäng All Inclusive! (Inkl gavel,
ben, bäddmadrass) Mått 180x200cm.
Välj bland 100-tals tyger.
Pris Fritt lev&mont

Mööblleerr
M
ppåå väägg

10.995:Kvalitetsmöbler till Smålandspriser
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Matbutiken
firar 15 år
Det är i år 15 år sedan Exet blev Willys i Hultsfred.
Butikschefen Björn Gustavsson kan se tillbaka på år
med spännande utveckling och framtiden ser minst
lika bra ut.
HULTSFRED En matbutik har funnits
på platsen i 25 år. Det började med Exet
som slog upp portarna 1993. Tio år senare blev kedjan uppköpt av Axfood,
som i sin tur äger bland annat kedjan
Willys. Bytet från Exet till Willys ledde
framför allt till ett bredare sortiment i
butiken.
Björn Gustavsson kom till Hultsfredsbutiken 1998 och har alltså sett
verksamheten utvecklas under drygt
20 års tid.
– Vi har en trogen och stabil kund-

krets. Vår styrka är förhoppningsvis
kundbemötandet, men självklart också
våra priser, det är ett av våra kärnvärden. Jag tror dock inte det räcker med
bara bra priser för att en butik ska bli
framgångsrik. Kunden måste trivas och
känna sig välkommen också. Vi försöker
göra vårt bästa.
Att driva en butik kräver ständig
utveckling.
– Det gäller att följa med i tiden med
kundernas köpbeteende och att anpassa

G & B ARENA MÅLILLA

MATCHSTART 19.00
ALLA FÖDDA -02 ELLER SENARE FRI ENTRÉ

Björn Gustavsson är
butikschef på Willys i
Hultsfred.
Foto: Eva Harrysson
sortimentet. Annars har konkurrensen
här på orten stått sig ganska stabil under årens lopp. Det har inte varit så
stora förändringar i antal butiker och
vi klarar oss bra trots en viss utflyttning från orten.
Butiken genomgick en stor ombyggnad 2010. Den närmaste satsningen sker
nu i april då man öppnar en salladsbar.
– Det här har ju många butiker idag
och det är något som våra kunder efterfrågar.

Parkeringen och trafiksituationen
utanför butiker är
också ett område som
man vill se över framöver.
Butiken i Hultsfred har idag 25 anställda. Något speciellt firande i samband med 15-årsdagen blir det inte.
– Nej, vi firar inte på det viset eftersom vi är nästan 250 butiker i landet,
det skulle bli väldigt många firanden.

Självscanning är en sak som diskuteras,
men det finns inga konkreta planer på
att införa det i Hultsfred.
– Det ställer lite krav på utrymme och
vi känner väl att det är lite på gränsen.
Vi vet att kunderna efterfrågar det också
så vi tar med oss det inför framtiden.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Byta köksblandare?
Köksblandare

DACKARNAS HEMMAMATCHER 2019

MISSA

TORSDAG* 9 MAJ

SMEDERNA

TISDAG

14 MAJ PIRATERNA

TISDAG

28 MAJ LEJONEN

TISDAG

18 JUN VETLANDA

TISDAG

2 JUL

ROSPIGGARNA

TISDAG

16 JUL

VÄSTERVIK

TISDAG

6 AUG

MASARNA

TORSDAG* 22 AUG INDIANERNA
16 - 17 AUG
GRAND PRIX 2019, HELGEN I SKOGEN
28-30 JUNI

Vinn biljett Vad händer på G&B Arena den 17 augusti 2019?
1. Målilla Traktor Power Weekend
till valfri
X. Gocart-VM
hemmamatch! 2. Grand Prix 2019

1.895:PAKETPRIS

Installerat & Klart

3.495:-*

Mora MMIX K5 med diskmaskinsavstängning

*Priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se
Reskostnad kan tillkomma utanför våra orter.
Gäller t.o.m 2019-03-31. Kan ej kombineras
med andra erbjudanden.

Skicka in rätt svar + namn & adress till Vimmerby Tidning, 598 80 Vimmerby, senast 26 april. Märk kuvertet
”Speedway”. Vinnarna meddelas per post. Vinnarna får sina biljetter i brevlådan senast 7/5.

WWW.DACKARNA.NU

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

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

Alzheimer
Stöd forskningen:
pg 90 04 95-3

Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm

Geriatriska
fonden

www.filmdirekt.eu • matz@filmtime.eu • 070-523 06 09

www.geriatriskafonden.se

Har du
funderingar
kring dina
alkoholvanor?

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

vikingbeds.se

Eller är du anhörig?
Välkommen!

Vi säljer även kända
varumärken som

nattflyserien
på nattflyse
i silver (10% i guld)

iraka
Brk
Bi
us
Plus
ex
Fle
FlxPl
90x200

ring 0490-872 50.

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

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

Gäller endast på Tjejkvällen

GULDSMED • NYTILLVERKNING • OMARBETNING • REPARATIONER • GRAVYR

6 B}}iÀ  >> ÌÞ«iÀ >Û }Ût
6FÌÀÕÃ}Û U «>ÃÌ iÕ
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90x200
inkl kuvertsydd SS bäddmadrass

Alkoholmottagningen
Vi finns på Hälsocentralen Stora Trädgårdsgatan 39 i Västervik.

reparation,

20%

Prisex:

Prisex:

SS bäddmadrass
nkl kuvertsydd20
ink
:-

185

NU
18520:NU
ord.pris 24.690:ord.pris 24.690:-
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Vimmerbys största fristående möbelaffär
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Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

BEHÖVER DU SJUKGYMNASTIK?
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Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

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

FEBRUARI 2018

Nu är
flytten klar!
Välkommen till
min nya och
fräscha butik

CINDERELLA COMFORT

Jämförande laboratorietest av elektriska
förbränningstoaletter.
Läs hela testet på
ID: R1720 testfakta.se

4.5

Tjejkvällen
Extraöppet
kl 18-21

Vi erbjuder kvalificerad
behandling, råd och
stöd. För anonym rådgivning, information och
tidsbokning

Kapacitet upp till 12 personer/dygn
er/dyg
er
ygn
yg

Många ﬁna erbjudanden
under tjejkvällen!

Restprodukten är ren aska
Eﬀektiv förbränning

Rek
pris omme
till k nde
ra
ons
ume t
nt

38.

inkl

. mo

ms

990
& fr
akt
t

:-

ill Å

F

Kräver inget vatten eller avlopp
lopp

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

BIO

by R A I TA E N V I R O N M E N T

Lätt att underhålla
Restprodukten komposteras

BROTHER QL 700
Snabb professionell
etikettskrivare
Inkl. standardetiketter,
strömadapter, USB-kabel
och programvara

Kräver ingen elektricitet
Klarar av att rena upp till 600 liter/dygn

NU
399:ord.pris
990:-

FÖRSÄLJNING
INSTALLATION
SERVICE
Peter Edman

edmans.elektriska@gmail.com
www.edmanselektriska.se

Rek
pris omme
till k nde
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ume t
nt

14.9
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40-årsjubileum
för uppskattad
skidresa

Fönster

från NorDan och Elitfönster

30%
Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

Öppnar
Torsdag 18 april

för säsongen

Varmt välkommen att möta våren i våra trädgårdar
och att avnjuta

Påskbuffé på Näs

18-22 april • Sittningar kl.12:00 och 14:00
Hemlagad klassisk påskbuffé med modern twist.
Pris: 295 kr Barn upp till 12 år: 95 kr

Bordsbokning sker via
bokning@astridlindgrensnas.se eller telefon.
Vi tar så klart emot obokade gäster i mån av plats.
Påskﬁka kommer också att ﬁnnas i restaurangen.
Köket har öppet 11.30-15.00.
Öppet vårsäsong: 18 april –13 juni dagligen 11-16

www.astridlindgrensnas.se

Nytt printﬁnns i ﬂer
modeller

19995

Resan till Österrike lockar ett rejält gäng varje år. Den här bilden är
från årets resa, som ägde rum för ett par veckor sedan. Foto: Linus Leander

1979 ordnade Mikael Fasth den första skidresan till Österrike. Sedan
dess har man åkt varje år utom två, och i år är det 40-årsjubileum.
– Vi firade med lite extra baluns den här gången, säger Mikael
Fasth, efter att gänget kommit hem från årets resa.
VIMMERBY – Det finns en stor gemenskap kring
den här resan, vi umgås och har jättetrevligt en
hel vecka.
Skidresan har ägt rum varje år 40 år i rad med
undantag för två år under 90-talet då man av olika
anledningar hade uppehåll.
Det hela började alltså 1979 då Mikael Fasth,
som redan då jobbade på Nilsbuss, första gången
ordnade en skidresa.
– Vi var några stycken på företaget som drog
igång, det, bland annat dåvarande chefen Nils Fransson. Sedan fick vi med oss lite vänner och bekanta.
Sedan dess har det rullat på och i år gick två bussar
med totalt 107 personer till Österrike. Årets resa
gick av stapeln den 9-16 mars.
– Det är huvudsakligen folk från Vimmerby och
Hultsfred men vi har också resenärer från Tranås,
Västervik, Stockholm och Göteborg. Några har varit med så mycket som 30 gånger.

Varför är den här resan så populär?
– Det är ett bra koncept till ett rimligt pris. Och vi
som är med känner en stor gemenskap, vissa av oss
träffas bara en gång om året, i samband med resan.
Förutom att åka skidor gör vi också andra aktiviteter, bland annat åker vi över till Italien en dag.
Hur uppmärksammade ni jubileet vid årets resa?
– Vi hade lite extra baluns i samband med en middag. Dessutom blev vi uppvaktade av byn, borgmästaren och turistbyrån uppmärksammade oss.
De hade aldrig varit med om att någon bott på
samma hotell i 40 år.
Även i Götzents lokaltidning nämndes den 40-åriga
resetraditionen.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Sällskapet bor alltid på samma hotell, med samma
upplägg på resan. Orten heter Götzent och ligger
en mil utanför Innsbruck.
– Området i sig är legendariskt eftersom det vara
här som OS hölls 1976 då Ingemar Stenmark tog
brons. Skidområdet vi håller till i heter Axamer
och är inte så stort, vilket gör att man träffar på
varandra mycket, det är trevligt.

Glada resenärer i samband med firandet av 40-års
jubileumet. Mikael Fasth (längst upp på bild) fick
kvällen till ära ikläda sig en klassisk lokal utstyrsel.

499:95
4
99:9219
5

42995

95

Vinmässa på Statt
395:39
5:-

FOOTWEAR

VÄSTERVIK I mitten av april kan alla vinälskare få sitt lystmäte. Stads-

STORA TORGET,
VIMMERBY

hotellet i Västervik står då värd för två olika arrangemang i vinets tecken,
sammantaget blir det en liten vinfestival. Carl-Jan Granqvist kommer att hålla
i en provning av fyra viner som avslutas med en finare middag.
Den som vill prova många olika viner bör gå på föreningen Munskänkarnas
vinmässa. Då kommer viner från många olika producenter och länder att
finnas för provning.
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Pop-up
salong

Doris och Karsten Hänig
säljer och installerar
utomhusjalusier.
Utomhusjalusier
isolerar mot värme
och kyla samt gör
det svårare för
inbrottstjuvar.

PÅ PEOPLE

VÄSTERVIK

Isolerar mot väder och tjuvar
Den som rest i Europa känner igen aluminiumjalusier som är vanliga både på privathus och butiker. Nu går det att måttbeställa jalusier även i vår trakt. Jalusier kan
både spara energi och vara ett skydd mot inbrott, enligt Karsten och Doris Hänig.
B L E R AT F

garageportar. De är pulverlackerade och går att rengöra med
högtryckstvätt. Nu är det bara
Karsten som arbetar med inFÖRETAGARE
Karsten som är gammal krimistallationerna, men han hopnalpolis från Berlin vill också
pas att efterfrågan ska öka så att
han kan anställa fler. De kunder
poängtera säkerhetsaspekten
med jalusier.
han har haft tidigare har varit nöjda
– Det blir ett högt ljud om någon för- och några har återkommit för att beställa
söker bryta sig in, det behövs två perso- fler jalusier. Fler i Sverige ska inse fördener med en kofot för att ta sig igenom ja- larna med jalusier hoppas Karsten.
lusin. De hindrar även mot stenkastning
– Ja, varför inte här, det är ju bara
och förstörelse, tipsar Karsten Hänig.
positivt!
Utomhusjalusierna går att måttbeÅsa Thaberman
ställa och finns för fönster, dörrar och
asa.thaberman@ostmedia.se
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Samtidigt kan du stänga ute stark
värme på sommaren. Ljudisolering får du på köpet.

Ö

VN

INGSO

M

VÄSTERVIK Karsten och Doris Hänig
kommer ursprungligen från Berlin i
Tyskland, men har av kärlek till naturen
och omgivningarna valt att bo i Ankarsrum sedan 18 år. Sedan något år driver
de KADO- Smart -Solution AB, som säljer
och installerar aluminiumjalusier. Jalusier är inte så vanligt i Sverige än, men
Karsten Hänig tror att det kan passa bra
här.
– Du sparar energi och kan sänka dina
elräkningar på vintern med upp till 25
procent, för jalusierna isolerar bra.Varje
lamell är skumisolerad vilket skapar en
luftkudde mellan fönstret och jalusin.

En ny hudvårdssalong
gör ett tillfälligt besök
hos People
under sommar och höst.
Hudvårdskompaniet från Vimmerby
erbjuder resultatinriktad hudvård.
Under några år har People bjudit in
andra aktörer som kan passa ihop
med verksamheten, i år blev det
Hudvårdskompaniet från Vimmerby.
Från april till oktober erbjuder de behandlingar under samma tak.
– Det ska bli superkul att få ett
ansikte utåt även i Västervik, säger
ägaren Aina Wiger.
Hudvårdskompaniet inriktar sig
mest på resultatinriktad hudvård
för människor med lite kraftigare
problem med exempelvis akne,
rosacea och eksem och kan utgöra
ett bra komplement till sjukvården.
– Vi jobbar också med olika former
av laserbehandlingar och kan ta
bort vårtor, oönskat hår och göra
ärr mindre.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se
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90

Pelargon ’Mårbacka’ (’Dronning Ingrid’) ø12 cm kruka. Ord. pris 99:Mossfri
gräsmatta

2990

Penséer, 6-pack

9¦OM EODQG ƺHUD I¦UJHU
Ord. pris 3990

3 60:-

399:-

’Tête-à-tête’.
Ord. pris 2490/st

 NJ 5¦FNHU WLOO FD  P2.
Ord. pris 499:-

FÖR
Påsktazett
På

Stroller Plus+ Mossa

Lev livet lite grönare
Blomsterlandet Västervik

Öppet vardag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17
Pris avser växt om inget annat anges. Erbjudandet gäller t o m 31/3. Med reservation för slutförsäljning.
www.blomsterlandet.se

ELON Coldman i Västervik Allén 72
Tel: 0490-332 80
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SLUTSNUBBLAT!
ÄNTLIGEN ÄR HELGEN HÄR DÅ VI
FIRAR ATT VÅR OMBYGGNAD I
VIMMERBY ÄR KLAR!

20

På lördag bjuder vi på våfflor ti alla
våra kunder! Barnen får glass!

995:-

1.995:-

HÖGTRYCKSTVÄTT KÄRCHER K3 FC CAR & HOME T150 Utrustad med
ett brett utbud av tillbehör för grundlig bilvård och stänkfri
rengöring runt hemmet. Inklusive bl a tralltvätt. Klarar de
flesta behov. Ord pris 2.599:-

VITVAROR UPP TILL

25.000
NÄR DU KÖPER ETT
MARBODALKÖK

800 KR I RABATT

SKOTTKÄRRA 90 LITER Klassisk Ekebykärra i ny färg med

punkteringsfritt hjul. 150 kg. 70/90 Liter. Totalmått korg:
L865xB665xH260 mm. Ord 1.299:-

3.495:-

MUURIKKA Ø78 CM Set med stekhäll 78 cm och brännare

D-500. Stekhäll i Finskt stål. En favorit hos många grillare.
Ord 4.295:-

Mycket hög
kvalitet!

Passa på och fynda i vårt

OUTLET

MED FÖNSTER & DÖRRAR
”Glömt och upphittat” i helgens

LOPPIS
från tidigare sortiment

Prova först i vårt nya testlab

31% RABATT

89:-

/kvm

ALTANMATTA I FLERA FÄRGER OCH BREDDER Nålfilt och baksida

med plots. Finns imånga färger. 2 & 4 meters bredd. 100%
polypropen Ord 129:-/kvm

Detta får agduare.! 2 st 18V
Borrskruvdr
e, väska.
batterier, laddar

1.405 KR I RABATT

1.995:-

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

Vimmerby

från Kärcher

604 KR I RABATT

Senaste
modellen från
Hörby bruk

ul
Punkteringsfritt hj

BEVATTNING

t
Avancerad tralltvr!ät
och flera tibehö

första kundern
a får
en välfylld
GOODIEBAG

Det gör vi i Vimmerby genom lite extra festligheter och riktigt bra
erbjudanden. På lördag har vi flera av våra leverantörer på plats som
tillsammans med vår personal ger tips och goda råd för ditt projekt.

23% RABATT

Allt inom

BOKA DITT KÖKSPROJEKT MED
MARTINA I HELGEN SÅ FÅR DU
ETT PRESENTKORT PÅ 250 KR!
*Köp kökssnickerier för 60 000 kr och få vitvaror till ett värde av 15 000
kr. Köp kökssnickerier för 150 000 kr och få vitvaror till ett värde av 25
000 kr. Gäller NEFF/Siemens/Electrolux/SMEG/Röros. Erbjudandet gäller tom 28/3 – 13/5 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Det är säan lönt att tumma på kvaliteten!

BYGG 30 KVM TRALLGOLV MED VÅR
PREMIUMTRALL FÖR 980KR!*
*
Så liten är mellanskillnaden när du väljer att bygga
ditt trallgolv med vår kvalitetspremiumtrall 28x120 i
stället för vanlig tryckimpregnerad trall.

kvm premiumtra så
Vid köp av minst 10 sk
bjuder vi på C4 trall ruv!

RUV
TRALLSK !
T
PÅ KÖPE

18

95
/lpm

PREMIUMTRALL 28X120 MM vår absolut bästa trall. Norrländsk

furu, tätvuxen och färre kvistar. Allt vårt tryckimpregnerade
virke är tryckimpregnerat enligt Nordiska Träskyddsrådets
(NTR) regelverk.

Vimmerby Södra industrigatan 17. Tel vxl 0492-177 00.
Öppettider Vardagar 07-18 Lördag 09-14 Söndag 11-14. Vissa lokala avvikelser kan förkomma.Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning. Gäller t.om
31 mars och bara i Vimmerby. MM-kort kampanj gäller t.o.m 5/4 som sedan övergår till 4 månader. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

www.materialmannen.se
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Delbetala smart med vårt MM-kort och få
upp till 6 månaders ränte- och kostnadsfri
kredit. Dessutom 2,5% i bonus på allt du
handlar! Handla nu, betala i september!

För varje 500-lapp du handlar för så får du
ett presentkort till ett värde av 100 kr.

Ex: Handla för 2.000 kr så får du ett presentkort på 400 kr.

Först ti kvarn....
Din nya
utemöbel hittar
du hos oss!

ÖVERDRAG
PÅ KÖPET!

VÄRDE 1.295:-

3.000 KR I RABATT

4.990:-

JOLIETTE loungegrupp i vit aluminium och bord. 201x201x73 cm. Th 79 cm. Sh 43 cm.
Grå dynor ingår. Ord 7.990:-

Först ti kvarn....

12.495:-

SOHO i grå konstrotting med dynor och bord. Soffa 200x257x79 cm. H 86 cm.
Prydnadskudde ingår ej.

PÅ ALLA DYNOR
LÄMNAR VI

25%

1.000 KR I RABATT

3.990:-

LEONE BARGRUPP består av 1 barbord och 4 barstolar i vit
aluminium. Bordsskiva i grå non-wood, samt stolssitsar och
ryggar i grå textilene. Ord 4.990:-

Rabatten gäller lagerlagda dynor.

=30%
rabatt

R
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P

R
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LEV Å PL
P
UPP TILL

STORT SORTIMENT AV DYNOR I LAGER.

Vid köp av 2
board.
får du detta side

CROSS SIDEBOARD Hörnbord i glas och krom. Diameter 55 cm.
H 45 cm. Leverantör Actona. Gäller vid köp av fåtöljer till
ordinarie pris. Värde 695:-

iGRILL3
PÅ KÖPET

App-ansluten termometer för perfekt
innertemperatur på köttet.
(Värde 1.199-)

48%

MOOD INOMHUSFÄRG Beckers nya exklusiva produktserie
Mood för inomhusmålning av tak, väggar och snickerier,
består av sex produkter med unika egenskaper.

PÅ KÖPET valfria fåtöljer

LAMINATGOLV SOUND LOGIC Ett slitstarkt laminatgolv med

ljuddämpande baksida. Många härliga mönster! Lev rek
pris 269:- per kvm

9.999:-

GASOLGRILL GENESIS 2 E-310 GBS 3 brännare i rostfritt stål.
Grillyta 68x48 cm. H 145 cm. B 119 cm. D 74 cm.

R
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P

R
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R
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BADRUMSINREDNING

På hela sortimentet

20%
25%

HANDDUKSTORKAR

BADRUMSINREDNING
På hela sortimentet

25%

BADRUMSINREDNING

På hela sortimentet

20%
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Ljusa pasteller i vårens hår
När man äntligen får ta av vintermössan kanske det är dags för en ny frisyr eller en
ny färg. Men vad är det egentligen som gäller om man vill vara trendig våren 2019?
VÄSTERVIK Marie Sevlidis på People
har tid att prata en liten stund medan
en kund sitter med slingor i håret. Och
just färger är det som hon tar upp som
en stark trend. Mjuka pastelliga färger,
som lavendel eller ”peach” kommer
starkt, men även en del bruna nyanser.
– Just nu ser vi mycket blockfärgning,
att man färgar in ett större parti i en
annan färg. I ett ljust hår kan det vara
jättefint med en ljus pastellnyans.

Den som har halvlångt hår kan gärna
kamma snedbena i vår och använda
någon håraccessoar som en scarf, ett
spänne eller ett hårsmycke. Den som
funderar på kort hår är helt rätt i tiden.
– Det är jättemycket riktigt korta frisyrer, även om inte så många kunder
väljer det, säger Marie Sevlidis.
Killar kan gärna ha kort hår med en
kort lugg och skinfade, det är när huden
smälter ihop med håret.

Är folk trendmedvetna?
– Det tycker jag verkligen! Allt med sociala medier gör att man inte behöver
bo i en storstad för att hitta inspiration.
Många i Västervik har bra koll på både
kläder och hår.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Fördelen med blockfärgning är att man
kan variera sin styling med hur man
kammar benan, färgen kan synas olika
mycket efter behag. Den silvergråa
trenden är lite på väg ut och ersätts av
varmare toner som honung. Men Marie Sevlidis tycker inte om att prata om
vad som är ute eller inne, allt är på en
mycket mer individanpassad nivå nu.
– Vi inspireras så mycket av sociala
medier och influencers, ofta hittar man
någon som man är lite lik och kan identifiera sig med. Många som kommer hit
har ett foto i telefonen på hur de vill
ha sitt hår.
Modellerna är fotograferade av
Natalie Chavez, Make up: AnnaMi
Antonsson, Stylist: Mathilda Eliasson.

Marie Sevlidis på People lägger ljusa
slingor på en kund. Foto: Åsa Thaberman

HITTA NYA ÄVENTYR MED
ADVENTURE EDITION.

OCTAVIA SCOUT Adventure Edition tar dig dit du vill, när du vill. Säkert, snabbt, bekvämt och med plats för allt
du vill ha med dig. Alltid med fyrhjulsdrift. Välkommen in för en provkörning!
ŠKODA OCTAVIA SCOUT Adventure Edition TDI 150 DSG 4x4 fr. 286 900 kr (Ord. pris 340 000 kr)
> Bränslevärmare med appstyrning > Elbaklucka > Backkamera > Canton Soundsystem > Läderklädsel Alcantara
Privatleasing fr. 3 836 kr/mån inkl. serviceavtal*
Bränsleförbrukning blandad körning från 6,3 l/100km, CO2-utsläpp 166g/km (NEDC 134 g/km).**
*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 mars 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.

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

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

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se

MARS 2019
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shopping
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2

Det är detaljerna
som gör det

1

Ingen outfit är komplett utan snygga accessoarer.
Här kommer några av vårens måsten från handlare
i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

4

utsmycka
dig själv

3
6

5

dansa in
våren

7

1. Armband i läder och pärlor från Arock sätter pricken över i. Inköpsställe: Anderssons Guld, Västervik
2. Halsband i stål för herrar. Inköpställe: Guldsmeden, Vimmerby 3. Ring Sägen Berså Skogen. Inköpställe: Oxid, Västervik
4. Möt solen med ett par nya solglasögon, Maui Jim Sugar Cane i dammodell och Maui Jim Alelele Bridge. Inköpställe: Hammargrens Ur & Optik, Vimmerby
5. Guldfärgat halsband till dam från Snö of Sweden. Inköpställe: Guldsmeden, Vimmerby 6. En dans på rosor i en sko från Tamaris, damsko. Inköpställe: Bergqvist
Skor, Västervik 7. Glasögonbågar från A.E.S i lugna stilrena färger i lätta titanbågar. Inköpsställe: Synoptik, Hultsfred.

Tänk vad tider går, nu jag blivit 20 år
JAG SÄLJER MILJÖGODKÄNDA
VED- OCH PELLETSSYSTEM

Erbjudanden hela året!
Se hemsidan
Verkstaden är utrustad med modern
teknik och moderna hjälpmedel.
Detta gör att jag kan arbeta med de
ﬂesta bilmärken och årsmodeller.
Verkstad servar alla typer av
bilar och lagar alla typer av fel.

DALHEM

0493-340 68 • 070-19 06 100
www.bilochvvs.se

Luft/vatten värmepumpar
från kända märken.

DÄCK

AV VÄLKÄNDA
FABRIKAT TILL
BRA PRIS!
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Vårens mode
är varierat och
färgglatt
Våren är här och med den blir vi sugna på lite nytt
i garderoben. Magasinet lät Sandströms i Västervik och Home of Brands i Vimmerby plocka fram
några olika plagg som symboliserar vårens trender.

V

åren 2019 är färgglad
och avslappnad, både
för honom och henne.
Orange, rosa och gul är
tre starka färger. Modet
är också lite mer avslappnat, tillåtande och varierat. Det finns inga starka
normer för vad som är rätt eller fel
och väldigt många stilar att välja på.
Fokus ligger mycket på byxor den här
våren. Skinn är fortfarande aktuellt.
Hetaste klänningslängden är den
som går ungefär till knät.
– Det är många kortare byxor och
jumpsuits. Extra viktig i år är culottebyxan, en 7/8-dels lång, vid byxa,
berättar Victoria Svensson Imislund.
– Många kvinnor som inte är så
långa gillar kortare byxor och i vår
finns modeller och färger för alla,
säger Anette Svensson.

Anette Svensson
är redo för fest i en ärmlös
jumpsuit från Happy Holly
och en arméjacka med
knytskärp, även den från
Happy Holly, Sandströms.
Skor, väska och örhängen
är privata.

För den som vill ha kjol fungerar
alla längder, men vadlånga kjolar
tillsammans med gympaskor och en
tjockare tröja fungerar fortfarande.
I stället för kavaj eller tröja är kimono hett, gärna i ett material med
bra fall och ofta mönstrat med fåglar.
Vårens bästa tillbehör är scarfen
enligt tjejerna på Sandströms, bär
den som bälte, i håret, på väskan eller klassiskt runt halsen.
Till honom får kläderna gärna
vara sportiga och bekväma, men till
studentskivan eller bröllopet är det
förstås kostym som gäller.

Text och foto: Eva Harrysson ,
Åsa Thaberman och Ola Pettersson

MARS 2019
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Karin Franzon bär
en marinblå smal
byxa från Masai.
Den matchar hon
med en limegrön top
och en kimono med
fågelmönster också
från Masai.
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Inköpsställe:
Sandströms, Västervik

Rakan har en tröja från
Hugo Boss, jacka från
Peak Performance och
jeans från Neuw.
Keps och skor från
Hugo Boss.
Felicia i skjorta från
Ralph Lauren och jeans
från Tiger of Sweden.
Väska från Tommy
Hilfiger och skor från
Ralph Lauren.
Foto: Eva Harrysson
Inköpsställe: Home of
Brands, Vimmerby

Camilla Jupiter är
sommarsnygg i vida
randiga byxor från
Object och en top från
VILA. Årets tillbehör
scarfen finns givetvis
runt halsen.
Till studenfesten eller
bröllopet. Grå kostym
från Hugo Boss. Skjorta
från Sand. Bälte
Hugo Boss.

Inköpsställe:
Sandströms,
Västervik

Inköpsställe:
Home of
Brands,
Vimmerby

Rakan bär en hel
outfit från Hugo
Boss.
Felicia har en
klänning från
Stenström, skor
från Ra Lauren
och väska från
Tommy Hilfiger.
Inköpsställe:
Home of Brands,
Vimmerby

Victoria Svensson
Imislund har valt
sommarens plagg,
culottebyxan, här en
marinblå modell med
knytdetaljer från
Freequent. Till den
marina stilen passar
en prickig top från
Street One.
Inköpsställe:
Sandströms, Västervik

Låt mäklaren med Sveriges nöjdaste
kunder hjälpa dig med din bostadsaffär
Funderar du på att flytta eller vill veta vad din bostad är värd
eller hur du kan påverka värdet?
p« ¶èØ Õ Â Ø£«óÂ«Â£ É¨ óØØ«Â£ Ü
è ¸Â É»» «Â ¢Ø£ÉØ Á ÉÜÜŻ
#ÍØ
äØ¶ året
Øä i« rad
Ø har
¨Ø vi
ó« vinnit
óèÂÂ«ä
För tredje
mätningen i Svenskt Kvalitetsindex
ÁäÂ«Â£Â
nu satsar
vi allt vi
förallt
attför
fortsätta
och nästa
år satsar
att
få ännu nöjdare
fortsätta
få ännukunder.
nöjdare kunder.

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

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

– Majken, Västervik

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

”Proffsigt!”

– Claes, Västervik

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

– Malin, Västervik

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

lansfast.se/vastervik

Dags för nya semesterminnen

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

Är du redo för en bra affär?

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

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

Försprång

Värdekollen

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

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

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

Läs mer på lansfast.se

Ulf
Sjöholm

Adam
Ingmarsson

Björn
Stenberg

Anette
Eliasson
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Söndagsutflykt
hos kaniner
och lamm

Snart öppnar
Ida Alne en djur och
naturgård, där barn och
familjer kan få träffa djur
på nära håll. Foto: Åsa
Thaberman

MARS 2019

Tänk att få klappa ett mjukt litet lamm, hålla i en
kyckling eller mata kaniner. Drömmen är närmare
än du tror, precis utanför Västervik ligget Alnes Djur
och Naturgård.
VÄSTERVIK Bara ett stenkast från
infarten till Västervik ligger Alnes Djur
och Naturgård. Man åker genom en liten
skog, över ett backkrön och där breder
en idyll ut sig. Ängar med betande
får och shetlandshästar i en spirande
grönska. Här bor Ida Alne, hon är tjejen
som verkligen brinner för djur och natur
och som vill göra det tillgängligt för fler.
– Det här är något jag har tänkt på i
många år, jag vill visa fler hur härligt det
är med djur och natur.

tillbaka till sitt favoritdjur en stund till.
Ida Alne tror att det finns ett behov
att få träffa djur på riktigt, många har
inte den möjligheten. Nu vågar hon
chansa och har sagt upp sig från jobbet
för att driva gården.
– Det här är drömmen, nu får vi se
hur långt det går.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

I vintras tog hon över sin pappas får och
i och med det bestämde hon sig för att
satsa på att öppna en gård där familjer
kan få träffa djur på nära håll. På gården
finns nu 14 tackor som alla är dräktiga,
två shetlandsponnier, en massa olika
hönor och några kaniner. Snart kommer
det förhoppningsvis att finnas både
lamm, kaninungar och kycklingar.
– Man ska kunna få klappa ett litet
lamm, hålla i en kyckling, gosa med en
kaninunge eller kanske borsta en häst.
Tanken är nu att hålla öppet sju söndagar
från mitten av april. Besökare behöver
inte ha någon vana vid djur, det räcker
med ett intresse. Den som bokar ett
besök på Alnes Djur och Naturgård
får först en guidad tur runt djuren
och gården, sedan kanske man vill gå

På gården finns hönor av alla de slag.

Nya ŠKODA FABIA

EN BIL FÖR
ETT STÖRRE LIV.

Nu har vi uppdaterat FABIA med ett nytt utseende och den
senaste tekniken. Upplev vad funktioner som Front Assist,
pekskärm, parkeringssensorer och Connectivity kan göra
för dig och din bilkörning. Välkommen in på provkörning.

ŠKODA FABIA Facelift TSI 95 hk fr. 144.900 kr

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

PRIVATLEASING
FR. 1 995 KR / MÅN

KOMBITILLÄGG

Inkl. serviceavtal*

+ 100 kr/mån

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 125 g/km (NEDC 106 g/km).**

Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta mar 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.
**Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet gäller t.o.m. 30 april 2019 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. ŠKODA Connect erbjuds som tillval. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

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

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se
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SPF ser till att hålla kropparna igång
Visst kan man känna
träningsglädje även när
man börjar bli äldre.
SPF i Vimmerby ordnar
friskvårdsaktiviteter flera
gånger varje vecka.
VIMMERBY – Att hålla kroppen i rörelse
är a och o, säger Inger Classon, som varje
onsdag leder gympapass för ett gäng
träningsglada pensionärer på Fabriken
i Vimmerby.
Passet börjar med skonsam gympa då
man mjukar upp och värmer upp kroppen, för att sedan gå över till medicinsk
chi gong. Nivån på träningen är anpassad
för att funka för seniorer.

Boule är populärt
bland äldre. I Vimmerby
finns ett gäng som träffas
varje vecka för att spela.

–Det handlar om att man anpassar rörelser så de inte är så avancerade, säger
hon. Jag har exempelvis inget hopp och
spring i mina pass.
Fokus ligger istället på gå igenom alla
muskler och jobba för balans och koordination.
Oavsett ålder behöver alla röra på sig.
Skillnaden när man blir äldre är att man
får vara lite mer försiktig och lyssna lite
extra på sin kropp. Till seniorgympan i
Vimmerby är alla välkomna.
– Kan man ta sig hit så kan man också
vara med, säger Birgitta Karlsson, som
är ordförande i SPF Vimmerby. Vissa
kan ha svårt att ta sig upp från golvet,
då sitter man på en stol istället. Jag
har själv kommit hit med nyopererade
höfter och kört gympapass med kryckor.
Det går bara man vill.
Lika viktig som träningen är
gemenskapen runt fikabordet efteråt. Och vid
varje träff försöker
man också ha någon
slags tema. Nyligen
fick man besök av
Gerd Mahl Nilsson från Reumatikerförbundet som
berättade om deras
verksamhet. Nagelvård, quiz, mindfulness och författarbesök

Det är trångt i träningssalen på Fabriken i
Vimmerby. Seniorträningen på onsdagarna
är väldigt populär. Foto: Eva Harrysson

är andra exempel på ämnen som har
varit aktuella. Onsdagsträffarna lockar
alltid mycket folk, normalt sett mellan
40-50 personer varje gång.
Förutom onsdagsgympan arrangerar
föreningen boule, mattcurling, golf,
dans, linedance och styrketräning.
En trappa ner finns ett gäng bouleglada
pensionärer. På vintern håller de sig
till inomhusbanan, på sommarhalvåret
kan man vara ute och spela på banorna

i Källängsparken. Koncentrationen
är hög när spelet är igång, det gäller
att kasta stålkulorna så nära den lilla
träkulan som möjligt.
–Vi har roligt ihop när vi spelar, det
är det sociala som är det viktiga, säger
Bo Nilsson. Boule är en enkel aktivitet
som de allra flesta kan lära sig.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Polo på väg hem till kampanjpris.
Begränsat antal.

Polo.

Den senaste generationen är större än du tror och har egenskaper
som normalt förknippas med större bilar. Bilen har etablerat en
ny standard i sin storleksklass. Alldrig tidigare har en småbil heller
varit så välbyggd.

Polo TSI 95hk.

Privatleasing från 2 225 kr/månad
inkl. service och 3 års nybilsgaranti.*
Kampanjpris från 152 900 kr.
(ord. pris 175 400 kr)

Bränsleförbrukning blandad körning 4,4 l/100 km, CO₂-utsläpp 101 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av
körsträcka eller ränta etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Nu hittar du alla våra
bilar på wayke.se
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Solvatten
- hjälp som kommer rätt
Soroptimisterna är en organisation för kvinnor
som vill hjälpa andra kvinnor. I Västervik har
soroptimistklubben under några år arbetat med
projektet Solvatten. Karin Göthberg åkte till Kenya
för att se hjälpen på plats.
VÄSTERVIK Solvatten är en svensk
uppfinning för att rena vatten. En
svart dunk fylls med vatten och ställs
ut i solen, solenergin gör att bakterierna
i vattnet dör och smutsigt vatten blir
rent. Västerviks soroptimistklubb
har jobbat med projektet och skickat
Solvattendunkar till Kenya. I februari
landade Karin Göthberg och hennes
dotter i Nairobi för att få uppleva
hjälpen på riktigt.
– Vi blev mötta av folk som bor där
och fick möjlighet att se platser och
göra saker som man normalt inte kan
som turist, berättar Karin Göthberg.
Efter någon dag i huvudstaden bar det
iväg ut på landsbygden. Nairobis
Soroptimistdamer
var
med och tolkade och
guidade. Man besökte
bland annat en
massajfamilj, där
sju kvinnor var
gifta med samma
man.
– Det var
väldigt speciellt,
de bodde i ett
skjul, lagade sin
mat över öppen
eld, men visade en
stolthet trots att de

lever mycket enkelt. Mer än 50 nyfikna
barn kom oss till mötes, alla hade
samma pappa.
Glädjen och värmen mellan människor
genomsyrade besöket. Vid ett tillfälle
väntade gruppen utanför en buss där
musik strömmade ut, då började alla
dansa, något som kanske inte händer
i Sverige. Och att Solvattenprojektet
verkligen kommer fram till rätt
människor gick inte att ta miste på.
– De lokala Soroptimistklubbarna tar
reda på vem som har störst behov och
fördelar dunkarna efter det.
Kenya lider av svår vattenbrist och
alla de familjer Karin besökte
är tvungna att köpa
vatten av varierande
kvalitet för både
sig själva och
sina djur.
–
Det
spelade en
jättestor
roll att de
hade fått
Solvatten,
barnen

Trots fattigdom utstrålade alla glädje och
värme, här är Karin Göthberg på besök i en
by på landsbygden. Foto: Privat

överlever bättre eftersom de inte utsätts
för allvarliga sjukdomar som sprids med
smutsigt vatten.
Resan har fått Karin att själv tänka på hur
hon använder vatten och att vi också
behöver spara.
– Man blir lite förändrad av en sån här
resa, andäktigt kliver man in i duschen
med rinnande varmt vatten, det är inte
alla som har det.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Smutsigt vatten blir rent med hjälp av solens UV-strålning, så
fungerar Solvatten. Foto: Privat

Fakta Solvatten
Solvatten är en 10-liters portabel
vattenrenare som renar och hettar
upp vatten med hjälp av solljus.
Produkten har tagits fram av
uppfinnaren och entreprenören
Petra Wadström.
Den riktar sig till användare i tredje
världen som med rent och hett
vatten kan minska både familjens
sjukvårdskostnader och vedbehov.
Den har därför uppmärksammats
av biståndsorganisationer och
miljöorganisationer.
År 2019 hade omkring 340 000
personer användning av Solvatten.
Källa: Wikipedia

De tar över Vimmerby Camping
Hampus Thorstensson och Elisabeth Wollmeryd är
nya ägare till Vimmerby camping. Ett uppdrag de tar
sig an med stor förväntan.
– Vi tror att vi är rätt typ av människor för vi älskar att
skratta och nya möten, säger Hampus Thorstensson.

Vimmerby campings nya ägare längtar till sommaren för att ge gästerna en fantastisk
känsla för Vimmerby. Foto: Lotta Eliasson

VIMMERBY Förra
hösten
var
Hampus Thorstensson och Elisabeth
Wollmeryd i Vimmerbytrakten för att
leta sommarstuga. Hampus är född
och uppvuxen i kommunen och har
fortfarande sin familj och släkt här.
– Vi ville komma närmare och så ville
vi hitta på något kul ihop, säger han.
Sambon, Elisabeth Wollmeryd, blev
förtjust i Vimmerby från första stund.
– Direkt kände jag att det är en väldigt
mysig stad, säger hon.
Istället för att ha köpt sommarstuga
åkte de hem till Mölndal med ett avtal
för Vimmerby camping.
– Det blev många små sommarstugor
istället, säger Hampus Thorstensson
och skrattar.

campingen i nitton år. Många idéer
bubblar i dem.
– Det blir en utmaning att fylla Lasses
kostym och driva campingen lika bra
men vi har en miljard tankar och idéer.
Lars-Göran Johansson kommer att
vara kvar under kommande säsong som
mentor vilket de är tacksamma för.
– Ingen av oss har erfarenhet av att
driva camping så det är viktigt att vi
lär känna verksamheten först, säger
Elisabeth Wollmeryd.
De längtar till sommaren och
öppningsdagen.
– Vi ska få våra gäster att känna
en fantastisk känsla kring Vimmerby
så långt som det bara går. Det ser vi
verkligen fram emot.

Nu rustar de för att överta verksamheten
efter Lars-Göran Johansson som drivit

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

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!

Vi köper:

Överum

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

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem

ider Fr.o.m 1 april
Ändrade öppett
Måndag-Tisdag 10-18 • Torsdag-Fredag 10-18
Stängt onsdag och lördag.

Tisdagar pensionärsrabatt
15% RABATT på HELA sortimentet

Gäller på ord. priser. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Diana Heiszler
med sin ständiga
följeslagare hunden Leila.
– Jag älskar djur, och
särskilt hundar,
säger Diana.

Pensionat och dagis
för fyrbenta vänner
Kärleken till djur, och framför
allt hundar, ledde fram till idén
om att starta ett eget hundpensionat. För Diana Heiszler
är det en dröm som äntligen
går i uppfyllelse.
VIMMERBY Verksamheten har precis kommit
igång och nu börjar bokningarna trilla in till Orremåla Hundpensionat & Dagis utanför Södra Vi.
För ägaren Diana Heiszler är det en blandning av
förväntan och nervositet.
– Jag har haft djur större delen av mitt liv, men
det här är första gången som jag jobbar med djur.
Därför väljer jag att starta i liten skala, och sedan
får vi se hur det går.
Pensionatet kan ta emot max fyra hundar åt gången. Man kan lämna sitt husdjur en hel vecka eller
några enstaka dagar. För de som behöver hundpassning dagtid går det också bra.
– Det ska kännas litet och familjärt, och för mig
är det viktigt att jag kan lägga tid på varje hund. En
del hundar blir väldigt ledsna när de blivit lämnade
av sin ägare och då måste man kanske ägna sig lite
mer åt den hunden.
Diana Heiszler flyttade från Tyskland till Sverige
för fem år sedan och hamnade i det gamla skolhuset i Orremåla. Här bor hon med sin fyrbenta
livskamrat Leila, en 11-årig blandras labradorvinthund.
– Hon börjar bli till åren och vill mest ligga och

”Varje hund
har en egen
personlighet”

Varmt välkomna!
Personalen

Norrtullsgatan 3, Vimmerby
0492 - 77 00 27
facebook.com/lifevimmerby

Din lokala hälsokälla

En riktig
lek och babybutik
i Vimmerby!
facebook.com/lekiavimmerby

Allt från LEGO och pussel till
barnvagnar och bilstolar

Fiskaregatan 2 • 0492-31188
Följ oss på Facebook Lekia/Babya i Vimmerby

Ett ombyggt uthus med nybyggda rastgårdar blir lyxigt
hotell för fyrbenta gäster.
vila om dagarna, säger Diana. Men jag tror att fler
hundar här på gården kommer pigga upp henne.
Till en början arbetade Diana hemifrån för ett företag i Tyskland, men efter ett tag växte tanken om
att vilja göra något nytt. Hon gick en starta egetkurs och utbildade sig därefter till ”Diplomerad
Hundpensionatsföreståndare.” Hennes föräldrar,
som bor kvar i Tyskland, har varit ett stort stöd i
processen.
– Min pappa har hjälpt mig att bygga om uthuset och helt nya rastgårdar. Både mamma och
pappa har varit här och hjälpt mig mycket, utan
dem hade jag inte klarat det här.
I framtiden har Diana planer på att hängna in
ett område som kan användas som rastgård för
hundarna.
– Kanske kommer jag också kunna ta emot katter längre fram.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Vårnytt från

Storgatan 27 • VIMMERBY
0492-103 14
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Snart lyser neonskylten igen
På adressen Stationsgatan
3 i Hultsfred, ett stenkast
från järnvägsstationen,
finner vi det charmiga
Palace Hotell. I september
2018 blev det ägarskifte
då Christian Ryning och
Robert Lindberg från Göteborg tog över det klassiska hotellet.
HULTSFRED – Att vi skulle hamna i
Hultsfred var en ren slump då vi var
öppna och tittade på flera objekt, säger
de nya ägarna.
– Visst hade man hört om festivalen
men jag hade ingen koll på vart Hultsfred var beläget.
Hotellet blev rikskänt 2007 då SVT
sände en dokumentär om hotellet och
dess ägare Maja Nyblom. Hon var vid
tillfället 94 år men skötte alla sysslor
själv. Sista tiden började dock synen
bli sämre och hon fick då hjälp av sin
86-årige bror. Hotellet är byggt 1946
och Maja och hennes man hade ägt det
sedan 50-talet. Hösten 2008 köpte Finn
Kristensen hotellet och ägde det i exakt
tio år innan nuvarande ägarna Christian
Ryning och Robert Lindberg tog över i
höstas.

”Vi har lagt stor
omsorg vid val
av färg och
tapeter.”

Den enorma spegeln i matsalen lurar ögat och ger en illusion av att den är betydligt större än vad den är. 30 sittande gäster ryms dock.
Christian berättar:
– Som 25-åring råkade jag passera en
TV och fastnade av filmen som sändes.
Det var nämligen dokumentären om
Maja och Palace Hotell. Jag blev väldigt
berörd och det blev ett starkt bestående
minne. Vem kunde tro att vi nu här drygt
tio år senare skulle vara ägare till samma
hotell? Det måste vara någon mening
med detta. För att hedra Maja så har vi
låtit uppföra en liten hörna till hennes
minne.
Christian har arbetat inom hotell sedan
han var 16 år så det är således med er-

farenhet och vana som man tagit över.
– De senaste åren har jag haft en cateringfirma. Till det svåra hör att vi renoverar samtidigt som vi håller öppet.
Vi har dragit ned på antalet bäddar och
i gengäld höjt kvalitén.
Målet är att nå upp till fyra stjärnor
vilket dock kan vara svårt då fastigheten
saknar hiss. Men kompenserar man dock
med en del fem-stjärniga attribut.
– Vi har lagt stor omsorg vid val av färg
och tapeter. Jag är väldigt nördig när det
gäller detaljer som ger själ. Att hotellet
är bemannat dygnet runt hör till ovanligheterna och ger en hög servicenivå. På

bokningssidorna har vi fått väldigt fina
betyg i de omdömen som lämnats.
– Frukostbuffén är en stor del av hotellvistelsen så där spar vi inte utan försöker överträffa gästernas förväntningar.

tvätta bilen och båten eller koka rostiga
beslag i linoljesåpa.
I butiken finns, förutom en del ny design, mängder med gamla beslag, spikar
och även gamla strömbrytare.
– Även om man har ett supermodernt
hem kan man lägga till gamla detaljer,
det är viktigt att det får liv, är av bra
material och är på riktigt.

Återbruk och trädgård är stort nu. Att
använda en gammal fin dörr till sänggavel eller att skapa rum med oväntade
inslag i trädgården.
– Det är härligt att man vågar! Vem
bestämmer vad man får eller inte får
göra hemma?
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Bertil Andersson

1 Visste du att... söndagen den

14 april är det invigning av Palace Hotell.
Allmänheten är då välkommen på bubbel och canapéer. Hotellet är öppet för
rundvandring.

Kunskap och sortiment
Hos Magnus och Eva
Många är intresserade av att bevara gamla hus och att
ta reda på hur det såg ut i original. Att vårda gammal
kvalitet kräver rätt färger, tapeter, spikar och beslag
och en hel del kunskap. Det mesta går att få tag i ”Hos
Magnus och Eva”.
VÄSTERVIK Det doftar gott av tjära
och man blir liksom glad och överväldigad av alla föremål i butiken. Många
små spännande lådor och burkar med
mystiskt innehåll att undersöka. En
önskedröm för den som är intresserad
av gammalt eller nytt hantverk. Allt hos
Magnus och Eva känns gediget och genomtänkt. Eva och Magnus Bengtsson
har haft butiken i tio år och har under
tiden byggt upp både sortiment och
kunskap.
– Jag kan se en jättestor ökning av kunskap, intresse och nyfikenhet i alla åldrar nu. När vi startade var det inte så, då
var det ett specialintresse hos några få,
berättar Eva Bengtsson.
Hennes eget intresse började när fa-

miljen köpte ett gammalt hus. Hon och
maken Magnus var blev nyfikna på hur
det sett ut i original och vilka material
som använts.
– När man tycker om gamla saker börjar man ju undra, hur kan kakelugnen
här ha sett ut och vilken färg var fönstren målade med. Om man är intresserad
så leder en sak till nästa, det ena ger det
andra, menar Eva Bengtsson.
Storsäljare i butiken är linoljefärg och
slamfärg, enligt gamla recept och tillverkning. Många köper även linoljesåpa,
ett universalmedel som kan användas
till det mesta enligt Eva Bengtsson.
– Förutom att tvätta golv så kan du
tvätta både kläder och dig själv i det,
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instagram
Tagga dina lokala instagrambilder
Dela med dig av dina fotografier! Tagga dina lokala instagrambilder
med #magasinetvästervik #magasinetvimmerby eller
#magasinethultsfred så kanske din bild syns här i nästa nummer.

29

Färgstarka
accessoarer
Här kommer några av vårens måsten från handlare
i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

Glöm inte att följa oss på
@magasinet_vvh
Har du privat konto?
Följ oss så följer vi dig.

1

Magasinet

Lite som ett pensionärspar promenerar
vi tillsammans, tittar på änder, pratar
väder och fikar när vi kommer hem
@life.of.kerstin
#magasinethultsfred

3

2

@bozicivo
#magasinethultsfred

Vårsol @fridalowenborg
#magasinetvästervik

Våga

4

använd starka
färger

Två Kråkor i solnedgången.
@lisbeth.n49 #magasinetvästervik

Så här ser den ut, min fina bokstapel från
årets bokrea/julafton2 @mitasvensson
#magasinetvimmerby

VÅR-KAMPANJ
Nu har vi
extra bra priser på

1. Väskor på damavdelningen och slips, rosett och bröstficksnäsduk på herravdelningen. Inköpsställe: Zaags, Hultsfred.
2. Sidenslips med tillhörande näsduk i siden. Inköpsställe: Sandströms, Vimmerby. 3. Vårens coolaste solglasögon kommer från
Gucci, modell 0288. Inköpsställe: Synoptik, Västervik. 4. Väska från
NYPD i vårens färg gult. Inköpsställe: Downstairs, Vimmerby.

Trädgårdsinspiration!

FÖNSTER &
DÖRRAR
från

MONTERAT & KLART | MARKIS & PERSIENN | PLATSBYGGDA FÖNSTERBÄNKAR | FÖRSTKLASSIGT ARBETE

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

Välkommen in!
vimmerby bokhandel
Stora Torget 6 • 0492-123 10 • www.vimmerbybokhandel.se
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Frisörerna
Sara Jonasson, Jenny
Franzén, Rebecka Höglander
och Malin Nilsson. På bilden
saknas Lisa Arvidsson och
Jennifer Nilsson. Foto: Eva
Harrysson

Frisörsalong flyttar till nya lokaler
Salong Intermezzo har flyttat in i nyrenoverade lokaler vid gågatan i Hultsfred.
– Allt är helt anpassat efter vår verksamhet och vi är jättenöjda, säger Malin
Nilsson, salongsansvarig.
HULTSFRED Flytten till den nya lokalen
var inte lång, faktiskt bara några meter.
Men den har stor betydelse för salongen
och innebär flera fördelar för såväl
personalen som kunderna. Till att börja
med är lokalytan större, men ännu
viktigare är att allt är anpassat och
utformat för ändamålet in i minsta detalj.
Ur ett kundperspektiv blir salongen mer
tillgänglig eftersom entrén finns längs
gågatan. Något man märkte effekten av
efter bara någon vecka.

Populära bilträffar
fortsätter i år

– Fler kunder kommer in och handlar
i shopen nu, så visst har det betydelse.
Lokalen har stora fönster med mycket
ljusinsläpp, man man behöver inte
riskera att bli uttittad av förbipasserande.
– Sitter du i frisörstolen så är det
ingen från gatan som kan se dig, tack
vare det frostade glaset. När det gäller
väntdelen har man satsat på att göra
den ombonad och mysig.
För de yngsta kunderna finns

ett speciellt barnrum med speciell
inredning och paddor monterade på
speglarna. En annan nyhet efter flytten
är att salongen kan erbjuda vaxning och
ansiktsmassage, vilket det också finns
ett särskilt rum för den nya lokalen.
–
Sedan
tidigare
har
vi
fransbehandlingar och framöver blir
det förhoppningsvis även spraytanning.
Bättre ventilation och behaglig
belysning, ett mjukt golv att gå på,
utspridda platser i bås som ger bra

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

sommaren. Dock på en annan plats än tidigare, nämligen Folkets Park i Hultsfred. Totalt blir det tio träffar i sommar med start den 6 juni.
Förra året hölls träffarna vid Metropol i Hultsfred, men efter att restaurangen gått i konkurs tvingades arrangörerna att se sig om efter ett nytt ställe. Tidigare år hölls bilträffarna – som namnet antyder – i Lönneberga.

cess10 års Pro
garanti

Behöver du ett nytt enskilt avlopp?
Vi hjälper dig hela vägen, från ansökan till
färdig installation.

NYTT TVÄTTERI
FÖR DIG SOM PRIVATPERSON MEN ÄVEN
FÖRETAG!!

Diplomerade entreprenörer för BAGA
Minireningsverk
Avloppsanläggningar
����������������������

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

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet.
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.

FOLKPARKSVÄGEN 50 • Tel. 0490-321 00

Plocka #ettskräpomdagen
Swisha till 90 02 817
PlusGiro: 90 02 81-7

Öppettider mån-fred 7-13

www.hållsverigerent.se

Övriga tider efter överenskommelse

För frisörerna blir det förstås en kick och
en rejäl nystartkänsla när de går till
jobbet. Salongen har idag sju anställda,
varav sex frisörer och en fransstylist.
– Vi har varit delaktiga i processen
från början till slut och vi är supernöjda
med slutresultatet, säger Malin Nilsson.

HULTSFRED Bilfantaster – ni kan pusta ut. De populära Lönnebergaträffarna kommer att hållas även den här

BEMANNING TVÄTTERI

Obs ej kemtvätt

överblick över hela salongen och en
lägre ljudnivå är några andra fördelar
med den nya salongen.

Hjälp oss
att hålla
fler minnen
levande.
Alzheimer släcker
sakta men säkert ner
tiotusentals hjärnor
i Sverige varje år
och gör anhöriga till
främlingar. Din gåva
gör det möjligt för
oss att förebygga,
bromsa och stoppa
sjukdomen, så att fler
människor får behålla
sina finaste minnen.
Stöd forskningen
om Alzheimer:
• Swisha din gåva
till 901 12 55
• Sms:a ”HF200” till
72901 så skänker
du 200 kronor
• Pg 90 11 25-5 eller
Bg 901-12 55
• Personlig
Givarservice på
020-523 523

www.hjarnfonden.se
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Magasinets

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

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

till vinnarna av
annonspusslet februari 2019
1:a pris 1000:- Inga-Britt Lindberg, Västervik
2:a pris 500:- Kristina Honeth, Virserum
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²
1. .......................................................................................................... 5. ........................................................................................................
2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................
3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................

3:e–10:e pris 100:Eva Andersson, Västervik
Jan-Inge Lyckman, Hultsfred
Ulla Nilsson, Vimmerby
Soﬁa Berggren, Västervik

20-3
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Bengt Eriksson, Västervik
Louise Blomberg, Hultsfred
May-Britt Karlsson, Hultsfred
Barbro Karlsson, Överum

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred 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 11 april 2019.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred

32

MARS 2019

nöje & kultur
Krogkultur och
livemusik
i helgen
Västervik

VÄSTERVIK Efter höstens succé
med Krogkultur återkommer
festligheterna i helgen. Västervik
förvandlas för en kväll till en musikfestival med massor av lokal livemusik. Sju krogar ställer upp som
konsertlokaler och mer än 20 akter
utlovas under kvällen.

Hantverksoch hälsomässa
VÄSTERVIK

Första lördagen i mars hålls en hantverksoch hälsomässa i Gamleby Folkets Park.
Här kommer att erbjudas diverse hantverk
som smycken och arbeten i betong.
Det finns även möjlighet till intuitiv
vägledning, tarot och massage.
Det går även att köpa fika.

JONALI SLÄPPER EP
VÄSTERVIK Västerviksbördiga Johan-

na Smitz har gjort sig känd som skådespelerska i flera internationella
filmer. I vinter har hon varit nominerad och fått pris för sin medverkan i
filmen ”For it is written” i både USA
och Storbritannien. Nu släpper hon
även en EP “Mono No Aware” med duon
Jonali. Låtarna är skrivna tillsammans med
Daniel Juline, Johanna står för sången och Daniel spelar de flesta
instrumenten. Johanna Smitz bor numera i Göteborg.

asa.thaberman@ostmedia.se

Fakta Filmdirekt
Filmdirekt är ett produktionsbolag
för såväl reklamfilmer som dokumentärer och andra filmer. Bolaget
håller till rent geografiskt mellan
Hultsfred och Vimmerby i Småland,
där man har en filmstudio. Bolaget har producerat dokumentärer
till SVT och norsk TV och ett antal
reklamfilmer till TV4. Bland de mer
kända filmerna finns ”Vill du dansa”
och ”Eva - en lyckost” som båda var
nominerade till Guldbagge.
Hollywood Hank är titeln på Matz Eklunds nya film som handlar om Henrik Forss, som förverkligade sin dröm om att flytta till Califonien.

Nytt filmprojekt för Matz Eklund
Guldbaggenomineringarna gav karriären en extra skjuts framåt och filmaren Matz Eklund får mer förfrågningar än någonsin. Nu är han i full gång med en ny dokumentär, som delvis filmas i Hollywood. Och i framtiden finns en dröm om att producera en egen spelfilm.
VIMMERBY Att en framgång ofta leder till en annan framgång är Matz
Eklund ett levande bevis för. Efter
Guldbaggenomineringar två år i rad
för sina dokumentärfilmer har karriären tagit ytterligare ett steg framåt.
– Ja, visst märker man att fler och
fler hör av sig med förfrågningar om
olika filmprojekt, vilket såklart är otroligt kul. Nu vet branschen vem jag är
och vad jag kan prestera helt enkelt.
För tillfället är Matz Eklund med
sitt produktionsbolag Filmdirekt i
full gång med att filma en dokumentär om Henrik Forss, en kille som har

smeknamnet ”Hollywood Hank”, vilket
också är filmens titel.
– Detta är en sann historia om en
kille som vågade ta det steg de allra
flesta inte gör utan bara drömmer om.
Han gav upp sin trygghet i Katrineholm och flyttade till Califonien för att
arbeta med att förmedla amerikanska
bilar, som han sedan exporterar.
Filmens budskap är att man faktiskt kan
åka till USA och leva ett ”nytt liv” där
utan att behöva vara skådespelare,
artist, miljonär eller idrottshjälte. Att
det faktiskt går att som en vanlig nor-

mal människa uppleva den dröm man
brinner för.
– Nu har vi filmat klart det mesta i
Sverige och i maj åker vi till Califonien
och Hollywood för att filma där. Det
är stort.
Filmen ska vara klar innan årsskiftet
och förhoppningen är att svt ska vilja
visa även den. Man jobbar även för att
kunna visa den i amerikansk tv samt
på filmfestivaler.
Samtidigt som den här dokumentären
görs så filar också Matz på ett manus
till en spelfilm.

– Det är lite av ett drömprojekt för
mig, att göra en egen spelfilm. Gärna i
gammaldags stil, från 1940- eller 50-talet. Lite i samma anda som ”Vår tid är
nu” eller ”Sista natten med gänget”.
Varför tror du att dina filmer blir
så uppskattade?
– Jag tror att historierna berör många
människor. Det är också det viktigaste
för mig när jag arbetar, att det är ett
ämne eller område som jag själv brinner för.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

HULTSFRED Docenterna gästar hotell Hulingen i Hultsfred den 5 april. Bandet, som

närmast har kultstatus idag, består av den stadiga kärnan med frontfiguren Joppe Pihlgren, trummisen Kricke Pihlgren, basisten Larry Lövgren och nu mer också författaren
och gitarristen Jon Jeffersson Klingberg.
Förra året släppte Docenterna albumet ”Kritstrecksränder och missiler”, ett klassiskt
Docenterna-album med starka refränger och vardagsbetraktelser. Hösten samma år
innehöll flera spelningar varav två utsålda på Nalen.

Docenterna ger
konsert på hotellet

 Visste du att... I Hultsfred är bandet så välkänt efter spelningar på Hultsfredsfestivalen och This is Hultsfred att de fått ett eget hotellrum efter sig. Bandet startade som
Docent Död 1980 innan de gick till att bli Docenterna. 2010 gjorde bandet comeback och
turnerade mer under de två kommande åren än under de tidigare tio åren tillsammans.
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Mycket på gång på biblioteket
Barnteater, författarkvällar, föreläsningar och bokklubbar. Biblioteken i Hultsfreds kommun kan erbjuda så
mycket mer än bara bokutlåning, något som personalen gärna vill slå ett slag för.
HULTSFRED – Vi har många olika projekt och evenemang på gång just nu,
säger bibliotekarierna Maria Johansson
och Darja Frödeberg. Och vi ser gärna att
ännu fler tar del av vårt utbud.
Biblioteket i Hultsfred och filialen i
Virserum arbetar tillsammans för att
erbjuda kommuninvånarna en så pass
stor bredd som möjligt utifrån de möjligheter som finns. Självklart är bokutlåningen en central del i verksamheten,
men på senare tid har man, tack vare
ett ökat samarbete med kommunens
kultursekreterare samt ett ekonomiskt
bidrag från kulturrådet, kunnat satsa på
ett bredare utbud.
– Det har gjort att antalet arrangemang har ökat, vilket vi tycker är jätteroligt, säger Maria Johansson som arbetar
främst på filialen i Virserum.
Författarbesöken duggar tätt i kommunen under våren. Den 10 april kommer
till exempel författaren Anna Jansson
till Hultsfred. Hennes romaner om kriminalinspektören Maria Wern har sålt
i fyra miljoner exemplar och har även
gjort succé som tv-serie och film. Hennes
senaste bok gavs ut 2018.
– Folk märker när det är kända författare, och då kommer det ofta mycket
folk, säger Darja Frödeberg, bibliotekarie
i Hultsfred.

Sandra Lönn är projektanställd för att
arbeta med just det här.
– En aktivitet kan exempelvis vara
”blackout poetry” som innebär att man
med svart tuschpenna stryker över vissa
delar av texten i en kasserad bok. De ord
som blir kvar utgör sedan en slags poesi.
Bara det att få måla i böcker brukar barn
tycka är spännande.
Fortnite-tema med disco är ett annat
tänkbart tema.

Biblioteket handlar inte bara om böcker, utan man har också mycket aktiviteter på gång.
Från vänster: Darja Frödeberg, Karolina Stenström, Sandra Lönn, Masa Soufi och Neroz
Mohammed. Foto: Eva Harrysson
Biblioteket har också många aktiviteter för barn. Förutom den pågående
bokklubben så är man mitt uppe i planeringen för projektet Stärkta Bibliotek,
som bland annat har som syfte att öka
läslusten hos barn mellan 6-12 år.
– Barn i den åldern kommer ofta och
lånar böcker med skolan, men vi skulle
gärna vilja att de kommer hit även på
fritiden. På så vis kanske de kan hålla

intresset för läsning uppe även i högstadiet, där vi ser att lånen minskar.
För att öka intresset för läsning i den
här ålderskategorin startar man ”Häng
på bibblan” med start den 3 april. Varje
onsdag ordnar man en aktivitet som är
kopplad till böcker och läsande. Träffarna planeras även fortsätta över sommaren, då många barn vill ha något att göra.

Många av besökarna på biblioteket är
nyanlända och det ställer också krav på
verksamheten. Att Neroz Muhammed,
som ingår i personalen, talar arabiska,
underlättar mycket.
– För många är lättlästa böcker ett utmärkt sätt att lära sig svenska på, säger
hon. Vissa nyanlända är ovana från sitt
hemland att man överhuvud taget kan
låna böcker gratis, och de är ofta ovana
vid att läsa.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

 Visste du att... Gamla tidskrifter
då och då säljs ut billigt på våra bibliotek?
Biblioteken i Ankarsrum, Gamleby, Överum och Västervik säljer till exempel ut 2017
års tidskrifter för endast en krona styck.

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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Mördande respons för Amandas podd
Nyligen startade nionde
säsongen av framgångsrika Mordpodden. Amanda Karlsson ser tillbaka
på fantastiska år.
VIMMERBY Hon är precis tillbaka
efter föräldraledighet. Eller i ärlighetens namn: som egenföretagare och
grundare av en av Sveriges största och
populäraste poddar har det inte varit
så mycket ledigt.
– Det går inte att säga tack och hej
under ett helt år i den här branschen,
det gäller att upprätthålla det vi
har skapat. Visst har jag varit lite
avundsjuk på mina lediga mammakompisar, men jag har löst det
genom att vara mamma på dagarna
och jobba kvällar och helger, säger
Amanda.
Amanda Karlsson och Linnea Bohlin
startade podden som ett skolprojekt,
idag har de cirka 100 000 lyssnare per
vecka. Smått osannolika siffror, men
de tas inte för givet.
– Vi tar det från säsong till säsong,
år för år - allting hänger på om lyssnarna finns kvar. Vi har en jättefin
kontakt med dem via sociala medier,
de ger feedback och massor av härlig
energi.

Hjukström till
Open Stage
VÄSTERVIK Rebecka Hjuk-

ström förknippas kanske
mest med bandet Abalone
Dots, men nu gör hon ett
soloframträdande på Open
Stage. Abalone Dots har en
lång karriär och flera skivor
bakom sig. Gruppen har turnerat i USA, uppträtt på TV,
varit med i Melodifestivalen
och varit förband till Lars Winnerbäck.
På Open Stage kommer
Rebecka framföra låtar i
genren ”americana”. Hon
kompar sig själv på gitarr
och har hjälp av slagverkaren Daniel Åhlman.

Programmera
en robot
VÄSTERVIK På tisdagar

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

Över 100 000 lyssnar varje vecka på Amanda Karlsson och Linnea Bohlin i Mordpodden. Foto: Michael Karlsson
Under året har Amanda föreläst och
varit konferencier. Senast när Bauer
Media, RadioPlays digitala plattform,
hade kick-off i Budapest. Nu hoppas
hon på fler sådana uppdrag.
– Jag blev jätteförvånad men
glad över frågan, det är så kul att
vara sig själv och få in humorn. En
härlig kontrast kring arbetet med
Mordpodden där vi av respekt för

det vi berättar är låsta i vårt uttryckssätt.
Nu är sambon Pontus föräldraledig
med dottern Nova, Amanda varvar
poddskapandet med att hålla i en
kurs i ljudproduktion på Universitetet
i Kalmar.
– Det är jättekul men lite märkligt att vara lärare när det inte var så

länge sedan jag själv var elev, skrattar
Amanda.
Hur distanserar du dig från mord
och död?
– Det är inget som påverkar min vardag men när jag inte längre blir berörd
bör jag sluta. Vi får inte glömma att
det är riktiga fall och människor det
handlar om.
Jennie Larsson

Nu kan alla bli en ny Avicii
På Ludvigsborgsskolan i Västervik pågår ett musikprojekt som har engagerat och
inspirerat alla elever. I sin dator har eleverna under året tillgång till ett musikprogram som gör att de kan skapa musik och det är bara den egna känslan för musik som sätter gränserna.
VÄSTERVIK Klass 9c kommer insläntrande i musiksalen. Några är
lite sena, de har pratat betyg med sin
mentor. Anvisningar står på tavlan och
musikläraren Katarzyna Uminska håller
bara en kort inledning innan eleverna
sprider ut sig och trycker igång sin dator. Alla är inne i slutfasen på projektet
med programmet Soundtrap.
– Vi jobbar med ett musikprojekt
som heter ”Make Music Matter”, det är
ett samarbete med Linnéuniversitetet
och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Genom projektet får alla elever
tillgång till programmet gratis och får
då obegränsade möjligheter att skapa
musik, berättar Katarzyna Uminska.
Eleverna i 9c jobbar med tre olika
uppgifter; att göra en egen låt, att göra
om musiken till en känd sång och att
göra ”The soundtrack of my life”.
Majken Persson har valt det
sistnämnda.
– Jag håller på att tona
ihop låtar och texter som
jag tycker passar på mig.
Just nu försöker jag göra
snygga övergångar, det är
mycket man måste tänka på,
texten och takten måste passa.
Sgaad ”Sigge” Al Badri letar efter bra harmonier på datorns tangentbord. På skärmen ser man ett klaviatur

Projektet ”Make Music Matter” har varit väldigt kul att jobba med tycker Majken Persson, Katarzyna Uminska och Sgaad”Sigge” Al Badri. Foto: Åsa Thaberman
på ett piano, men det går att spela vilket
instrument som helst.
– Jag har tagit bort kompet
på en känd låt och gjort ett
eget, det blev lite lugnare.
Jag har lagt till piano,
trombon och saxofon.
Man behöver inte kunna
spela piano, man får leta
tills man hittar något som
funkar ihop. Ibland kanske
en kombination passar bättre
på slutet, som ett outro.
Det märks att eleverna är medvetna

om musik, de använder ord och begrepp
som låter mycket proffsiga. ”Sigge” kan
tänka sig att jobba med musik i framtiden och lyssnar på musik på ett annat
sätt nu.
– När man jobbar så här förstår man
hur mycket jobb som ligger bakom. Och
om jag gör en bra låt så kan jag ladda
upp den på en känd plattform och då
kan någon som jobbar med musik hitta
min låt och hjälpa mig.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Här för Vimmerby.
Här för dig.
Vi finns här för att göra våra kunders vardag
tryggare och enklare med bekväma banktjänster, trygga bostadsaffärer och heltäckande
försäkringsskydd.
Välkommen in till oss på kontoret i Vimmerby. Här hittar du
bank, försäkring och fastighetsförmedling.

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

Ny SUV med
förstklassig komfort

NYA CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
SHINE-utrustning:
Fjädring med Progressive Hydraulic Cushions®
Advanced Comfort® säten med eljusterbar förarstol
Motorstyrd baklucka med handsfree-funktion
Panorama instrumentskärm 12,3” HD i färg
Backkamera med Top Rear Vision 180°
8” pekskärm med Mirror Screen
3 skjutbara individuella säten bak

INTRODUKTIONSPRIS

NU 329 900 KR
PURETECH 180 EAT8 S&S
ELLER

3 463 KR/MÅN*

Avbetalning (månadskostnad) genom Citroën Finans med kontantinsats om 20%, avbetalningstid 36 mån, restvärde 50%, uppläggningsavgift 595 kr och effektivränta 3,95%.
Förbrukning NEDC 5,7 / WLTP 7,5 l/100 km, Utsläpp g NEDC 131 / WLTP 170 CO2/km

BADHUSGATAN 7 • VIMMERBY
WWW.HOLMSTROMBIL.SE

Magnus Werling

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

BEGAGNADE BILAR

vp}yi

FÖR OMGÅENDE LEVERANS

NDPSDQMU¦QWD

Avensis 1.8 Active Plus -16 Avensis 1.8 -16
Yaris 1.33 Trend -14
TS, Navi, drag ... 179.500:- Active Plus ........ 179.500:- 5d, v-hjul .............. 99.500:-

Nissan Navara DH aut -11 Kia Optima CRDI -14
Yaris 1.5 Hybrid -16
5d, Active .......... 139.500:- kåpa mm 115.000:- + moms aut, panorama . 149.500:-

��5 9�5/'(� 879(&./$6
9$' 9�/-(5 '8"
��� ��������
/DQVHULQJVHUEMXGDQGHQ S¤ &RUROOD 7 RFK  O HOK\EULG
)UL XSSJUDGHULQJ IU¤Q $FWLYH WLOO 6W\OH Y£UGH  NU  3ULV IU¤Q  NU
5DEDWW S¤ ([HFXWLYH 3ULV IU¤Q  NU RUG SULV IU¤Q  NU 
)OH[ 3ULYDWOHDVLQJ IU¤Q  NUP¤Q
&RUROOD SUHPL£UYLVDV KRV RVV  PDUV
Elhybrid:
NEDC*
3,3-3,9 l
/100km

Avensis 2.0 -05 Business, drag, v-hjul. Lgrön ............................................
Skoda Octavia 1.6 -07 Ambiente, drag, v-hjul, 1 ägare. Silvermet.
Nissan Primera 1.8 -05 4d, v-hjul. Silvermet. ......................................
Chevrolet Camaro -99 aut. Blåmet. .........................................................

34.500:49.500:22.500:59.500:-

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

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

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

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

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

)LQDQVLHULQJ YLD 7R\RWD )LQDQFLDO 6HUYLFHV H[HPSHO PHG )OH[ 3ULYDWOHDVLQJ P¤QDGVNRVWQDG LQNO VHUYLFH EDVHUDG S¤ IDVW U£QWD  P¤QDGHU
 PLO RFK JDUDQWHUDW UHVWY£UGH �YHUPLO  NUPLO RFK VNDGRU XWµYHU QRUPDOW VOLWDJH GHELWHUDV YLG ¤WHUO£PQLQJ DY ELOHQ 8SSO£JJQLQJV
RFK DYLDYJLIW VDPW VNDWW RFK DYJLIWHU IU¤Q 7UDQVSRUWVW\UHOVHQ WLOONRPPHU (UEMXGDQGHW JLOWLJW WR P  PDUV  .DPSDQMU£QWD  RUG
U£QWD  IHE  (IIHNWLYU£QWD  YLG HWW ELOSULV S¤  NU  NRQWDQWLQVDWV RFK  JDUDQWHUDW UHVWY£UGH *£OOHU
NUHGLWDQVµNQLQJDU S¤ Q\D 7R\RWDELODU PHG ƪQDQVLHULQJ VRP £U WHFNQDG S¤  P¤QDGHU XQGHU SHULRGHQ  PDUV .DPSDQMU£QWDQ J£OOHU HM
)OH[ 3ULYDWOHDVLQJ RFK %XVLQHVV /HDVH %U£QVOHIµUEUXNQLQJ RFK &2XWVO£SS YLG EODQGDG NµUQLQJ 8SSJUDGHULQJVHUEMXGDQGHW J£OOHU &RUROOD
 7 EHQVLQ RFK &RUROOD  O K\EULG RFK NDQ LQWH NRPELQHUDV PHG )OH[ 3ULYDWOHDVLQJ (UEMXGDQGHW J£OOHU HQGDVW SULYDWNXQGHU RFK £U JLOWLJW
WR P  MXQL  3ULVHUQD £U UHN FDSULV IU¤Q JHQHUDODJHQW ORNDOD DYYLNHOVHU NDQ IµUHNRPPD 0HG UHVHUYDWLRQ IµU DYYLNHOVHU SULV£QGULQJDU
RFK WU\FNIHO %LODUQD S¤ ELOGHUQD NDQ YDUD H[WUDXWUXVWDGH PHG WLOOYDO VRP LQWH ƪQQV L 6YHULJH

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

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

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

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se
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NÖJE

HÖRT & HÄNT

Bilnyheter från världens alla hörn!

MOTOR

RESERVERA

1
3 JULI
FÖR HORNMARKEN

Tro, hopp och
en folkabuss
Den 15 augusti 1969 inleddes festivalernas festival och under ett veckoslut så invaderades
Woodstock av en halv miljon hippies. Det var
hit Bob Grimm tog sin folkabuss från 1963 som
målats med diverse budskap av Bob Hieronimus
och det tog inte lång tid innan kärran hamnade
i rampljuset. Vips blev folkan en symbol för hela
Flower Power-revolutionen, men när uppmärksamheten lagt sig så försvann bilen spårlöst. Nu
har dock ett gäng entusiaster tagit fram en iden-

Ett

are
äkr

s

DAX
ATT
BOKA
TID FÖR
DÄCKBYTE?

val

Bli månadsgivare!
tisk kopia och konstnären är densamma - Bob
Hieronimus. Premiären sker under sommarens jubileumsfestival, vilken hålls på exakt samma plats
som klassikern från 1969.
Text: Jenny Nilsson / © CNP AB Foto: CNP AB

TEL 0492-103 39
WWW.MAGNUSSONS.COM

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

MOTOR

inkl plåtarbete och lister
er

59.900:efter rotav
drag

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

Bygger
Isolerar
Renoverar

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

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

www.thuressons.se

Hjälp oss att hålla
fler minnen levande.

Stöd forskningen om Alzheimer på
hjarnfonden.se

0470-70 17 40

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

Oliver

Jörgen

Leif

Anders

Conny

Ronnie

Anlitad av
ALLA
försäkringsbolag

Jimmy

Linus

Fredrik

Patrik

0492-132 33
0492-107 03
Blomgatan 6 Vimmerby
www.autoriktlackservice.se
L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R • I F • T RY G G H A N S A • F O L K S A M

KURSER & UTBILDNING

MOTOR
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NDPSDQMU¦QWD

Följ oss på

Vägen till jobb
– läs på Nova!
Drifttekniker/
Processoperatör
80 veckor, 100%,

Specialistundersköterska
– äldre
Fyra terminer, 50 %,

distans med träffar i Oskarshamn

distans med träffar i Västervik

Produktionsteknik

Stödpedagog

Fem terminer, 50 %,

Fyra terminer, 50%,

distans med träffar i Oskarshamn

distans med träffar i Oskarshamn

VVS-ingenjör

Tandsköterska

80 veckor, 100%,
distans med träffar i Oskarshamn

Hela vårt utbildningsutbud och mer
information hittar du på vår hemsida
oskarshamn.se/nova

65 veckor, 100%,
distans med träffar i Oskarshamn
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/DQVHULQJVHUEMXGDQGHQ S¤ &RUROOD 7 RFK  O HOK\EULG
)UL XSSJUDGHULQJ IU¤Q $FWLYH WLOO 6W\OH Y£UGH  NU  3ULV IU¤Q  NU
5DEDWW S¤ ([HFXWLYH 3ULV IU¤Q  NU RUG SULV IU¤Q  NU 
)OH[ 3ULYDWOHDVLQJ IU¤Q  NUP¤Q
&RUROOD SUHPL£UYLVDV KRV RVV  PDUV
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

)LQDQVLHULQJ YLD 7R\RWD )LQDQFLDO 6HUYLFHV H[HPSHO PHG )OH[ 3ULYDWOHDVLQJ P¤QDGVNRVWQDG LQNO VHUYLFH EDVHUDG S¤ IDVW U£QWD  P¤QDGHU
 PLO RFK JDUDQWHUDW UHVWY£UGH �YHUPLO  NUPLO RFK VNDGRU XWµYHU QRUPDOW VOLWDJH GHELWHUDV YLG ¤WHUO£PQLQJ DY ELOHQ 8SSO£JJQLQJV
RFK DYLDYJLIW VDPW VNDWW RFK DYJLIWHU IU¤Q 7UDQVSRUWVW\UHOVHQ WLOONRPPHU (UEMXGDQGHW JLOWLJW WR P  PDUV  .DPSDQMU£QWD  RUG
U£QWD  IHE  (IIHNWLYU£QWD  YLG HWW ELOSULV S¤  NU  NRQWDQWLQVDWV RFK  JDUDQWHUDW UHVWY£UGH *£OOHU
NUHGLWDQVµNQLQJDU S¤ Q\D 7R\RWDELODU PHG ƪQDQVLHULQJ VRP £U WHFNQDG S¤  P¤QDGHU XQGHU SHULRGHQ  PDUV .DPSDQMU£QWDQ J£OOHU HM
)OH[ 3ULYDWOHDVLQJ RFK %XVLQHVV /HDVH %U£QVOHIµUEUXNQLQJ RFK &2XWVO£SS YLG EODQGDG NµUQLQJ 8SSJUDGHULQJVHUEMXGDQGHW J£OOHU &RUROOD
 7 EHQVLQ RFK &RUROOD  O K\EULG RFK NDQ LQWH NRPELQHUDV PHG )OH[ 3ULYDWOHDVLQJ (UEMXGDQGHW J£OOHU HQGDVW SULYDWNXQGHU RFK £U JLOWLJW
WR P  MXQL  3ULVHUQD £U UHN FDSULV IU¤Q JHQHUDODJHQW ORNDOD DYYLNHOVHU NDQ IµUHNRPPD 0HG UHVHUYDWLRQ IµU DYYLNHOVHU SULV£QGULQJDU
RFK WU\FNIHO %LODUQD S¤ ELOGHUQD NDQ YDUD H[WUDXWUXVWDGH PHG WLOOYDO VRP LQWH ƪQQV L 6YHULJH

MÅN-TOR
FREDAG
LÖRDAG

9 - 18
9 - 17
10 - 13

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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Monterat och klart

Tilläggsisolera
med lösull

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.
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MOTOR

Volvo V60 Cross Country D3

Årsmodell: 2017 Miltal: 13700 Ort: Kisa 199000 kr

Volvo XC70 AUT D5
Årsmodell: 2005 Miltal: 25000 Ort: Kisa

Peugeot 508 1.6 HDI
Subaru Forester 2.0D X Br.värmare
Årsmodell: 2014 Miltal: 6400 Ort: Kisa 179000 kr Årsmodell: 2011 Miltal: 8500 Ort: Kisa

Fiat 500 X 2.0 M-JET AWD
Årsmodell: 2015 Miltal: 10000 Ort: Kisa

139900 kr

Opel Astra 5-dörrars kombikupe

Subaru XV 2.0i Sport Automat. Drag. 4wd
Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 4Motion
59000 kr Årsmodell: 2017 Miltal: 4200 Ort: Kisa 334900 kr Årsmodell: 2015 Miltal: 6200 Ort: Kisa 189900 kr

Opel Mokka ENJOY 1.4T 4x4 4WD
Opel Corsa COSMO 1.0T
85000 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 4100 Ort: Kisa 154000 kr Årsmodell: 2015 Miltal: 5900 Ort: Kisa

Årsmodell: 2016 Miltal: 3100 Ort: Kisa 123500 kr

Opel Grandland X Enjoy 5-därrar 1.2
Årsmodell: 2018 Miltal: 1100 Ort: Kisa 209000 kr

99900 kr

Subaru XV 2.0I SPORT AUT

Årsmodell: 2016 Miltal: 5000 Ort: Kisa 204900 kr

KISA 0494-79310 TRANÅS 0140-18095

Öppet mån-fre 9-18 lör 10-13

SERVICE

Service

SERVICE

SERVICE

grahnsbilar.se

SERVICE

Dags för
nya däck?

Vi är utbildade på just din bil och
vilken typ av däck den fungerar bäst med.
Vi hjälper dig gärna när du ska köpa eller byta
däck till din Volkswagen, Audi, Škoda eller SEAT.
PRISEXEMPEL
Goodyear Efﬁcientgrip
Performance 205/55x16”

Pris NU

988:-

Delbetalning 82:-/mån*

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

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

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.

Inclusive Billån**

Volvo V60 Cross Country Special Edition

MED KLIMATPAKET
OCH VOLVO ON CALL

Välkommen på en provkörning!

Erbjudandet gäller 2 jan–30 april 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: Volvia försäkring, 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:
Volvia försäkring och Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. 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

NYA VOLVO V60
MED EXTRA ALLT
PRIS FR ÅN 329 900:-

NYA VOLVO V60 MOMENTUM SPECIAL EDITION

Prisexempel Special Edition

Pris

Volvo V60 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.

V60 D3 Momentum Edition, aut, 150 hk

329 900:- 3 795:-/mån

3 470:-/mån

V60 D3 AWD Momentum Edition, aut, 150 hk 339 900:- 3 895:-/mån

3 575:-/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!

Privatleasing*

Inclusive Billån**

Nya Volvo V60 Special Edition

MED KLIMATPAKET
OCH VOLVO ON CALL

Erbjudandet gäller 2 jan–30 juni 2019. Volvo V60: Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 2,1–9,1. NEDC korr: 1,9–7,6. CO2, g/km. WLTP: 48–206. NEDC korr: 44–176. Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilen på bilden är extrautrustad. Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal. Prisexempel beräknas på körsträcka 1500 mil/
år och 10% kontant. Transportstyrelsens avgifter och Volvia försäkring tilkommer. Inclusive Billån: Volvia försäkring och Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta
lånebelopp är 50 000 kr. Prisexempel beräknas på 20% kontant, ränta 4,45% (eff.rta 4,54%). Volvia försäkring tillkommer. Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se

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

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

