Nr 8 • 2019 Oktober

VÄSTERVIK VIMMERBY HULTSFRED

VÄSTERVIK

Vi välkomnar
höstens mode
VIMMERBY

Maja samlar klappar till barn

HULTSFRED

Elvissångare till Mörlunda

OKTOBER 2019

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

innehåll oktober

04

Aktuellt

06

Krönika

08-30 Lokalt
10

Personligt
Världens bästa grek

16-21

Höstmode
Härligt höstmode från Vimmerby,
Hultsfred och Västervik

31-33

Nöje & kultur

34

Annonspussel

36

Korsord

37

Instagram

R

EG

IONEN

S

Magasinet

Västervik Vimmerby Hultsfred

G

RA

TISTIDNIN

G

Magasinet är en produkt från
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Nästa nummer

28 november

TRYCKERI
Pressgrannar AB

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

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

I nästa nummer av Magasinet grottar vi
ner oss ordentligt i advent och julen.
Årets mysigaste tid närmar sig med
stormsteg och vi kan förhoppningsvis
hjälpa dig att komma i rätt stämning.
Tipsa oss gärna om vad du vill läsa om
i Magasinet!

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

Ha en riktigt härlig höst tills vi hörs igen
den 28 november.

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

Telefon: 010-498 64 00

20%
på ett helt köp!

En av södra Sveriges ledande och mest
anlitade juridiska byråer inom:

Affärs- & Entreprenadjuridik,
LOU, PBL, Familjerätt m.m.

070-249 62 05 | www.radstugan.se

Gäller tors. 24/10-lör. 26/10-2019
Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning

Storgatan 42, Vimmerby

@hemmahosemmavimmerby

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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Fanérgolv
Linnea Ek

7 mm, 3-stav, mattlack.
Finns även i vit ek.
Ord. pris 235:-/m2

189:/m2

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

RES MED OSS!

HALLENS

Följ med på julmässor, julfirande,
nyårskryssningar och mässor!
ALLA VÅRA RESOR HITTAR DU PÅ – HALLENSBUSS.SE
Julmässa på Huseby

Nordens största julmässa med över 170 utställare
varav 100 hantverkare. Maten är en höjdpunkt på
Huseby – här hittar du Sveriges största julsaluhall.

15/11 – 1 dag ...................................................................595:-

Julmässa på Taxinge

Jul på Ronneby Brunn

Kakslottet Taxinge är känt från ”Hela Sverige Bakar”.
Över 130 av landets bästa hantverkare. Handla julbordets alla delikatesser direkt på julmässan.

22/11 – 1 dag ..................................................................595:-

Nyårskryss till Kiel

Buss-/båtresa t/r, del i 2-bäddshytt insides med våningssäng
2 nätter, 2 frukost, 1 välkomstdrink, 1 trerätters nyårssupé
ex. dryck dag 2, underhållning samt utflykt till Citti.

30/12 – 3 dagar ........................................................................................... Från 3.295:-

23/12 – 4 dagar ...................................................... 5.175:-

Nyårskryss till Polen

Buss-/båtresa t/r, del i insides comfortclass dubbelhytt med golvsängar,
1 sjöfrukost, guidad rundtur, Nyårsmeny (välkomstdrink, förrätt, nyårsbuffé, vin till maten, dessert och kaffe) samt brunch på nyårsdagen.

30/12 – 3 dagar ........................................................................................... Från 3.095:-

MC-mässan

Sy- & hantverksfestival

SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG. Motorcyklar,
mopeder och andra häftiga fritidsfordon såsom snöskotrar, ATV’s, powerbikes, quads och vattenskotrar.

ÄLVSJÖMÄSSAN, STOCKHOLM. Sveriges största
handarbetsmässa med olika workshops. Handla direkt
på plats av många och kunniga utställare.

24/1 – 1 dag ...................................................................... 675:-

Låt oss ta hand om alla dina julbestyr, följ med och
fira julen på Ronneby Brunn! Här bjuds det på god
mat, sköna bad och härliga miljöer.

15/2 – 1 dag....................................................................... 675:-

Antikmässan

ÄLVSJÖMÄSSAN, STOCKHOLM. Nordens största
antikmässa. Fynda unika, klassiska och vackra föremål.
Här finns experter, föredrag, trendanalytiker m.m.

15/2 – 1 dag....................................................................... 675:-

Välkomna att boka på hallensbuss.se eller ring 0490-83 000!
Hallens Buss • 0490-83 000

hallensbuss.se

kjellsbuss.se

Kjells Buss • 0490-373 11
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aktuellt

Cykelbana invigs på söndag

BIBLIOTEKET
smygöppnar
VÄSTERVIK Västerviks bibliotek

En helt ny pumptrack/
BMX-bana ger barn- och
ungdomar i Vimmerby
ännu bättre förutsättningar till spontanidrott i form
av cykling.
VIMMERBY Att intresset för cykling
är stort i Vimmerby just nu råder
det inga tvivel om. Cykelklubben
CK Wimer under en längre tid skapat mountainbikeleder och nyttjat ett område kommunal mark
intill bostadsområdet Hultet norr
om Vimmerby. Nu har klubben även

anlagt en pumptrack/BMX bana vid
ledstarten.
– Intresset för cykling växer och jag
tror inte det har peakat än, säger Johan
Myrén, en av cykelentusiasterna i klubben som tillsammans med ytterligare 1520 personer har lagt ner otaliga ideella
timmar på att färdigställa cykellederna.
Alla leder i området har också skyltats
tydligare och beskrivs nu efter vilken
svårighetsgrad de har, så att alla cyklister kan hitta rätt led just för dem.
– Lätt att hitta rätt har varit mottot. Arbetet har gjorts genom frivilligt
arbete av klubbens medlemmar, med
stöttning av Vimmerby kommun och
stigcykelnätverket Biking South East.

RUGGIGT kul i Gästgivarhagen
VIMMERBY Spöken, gastar och andra skumma typer lär det ﬁnnas gott om i Gästgivarhagen

i Vimmerby nästa torsdag, den 31 oktober. Då arrangerar nämligen Carita Thörn en spökkväll.
Alla barn som vill kan vara utklädda och de kan också ta med sig en ﬁcklampa och räkna läskiga
ﬁgurer som ﬁnns utplacerade runtom i parken. Allt överskott skänks till Min stora dag.
Förra året kom över 1 000 personer och förhoppningen är att det blir lika stor succé i år igen.
Arrangemanget vänder sig till barn från tre år och uppåt.

Frisör för kvinnor med slöja
En ny frisörsalong har slagit upp portarna i Västervik. Det är Zeinab Moslem som öppnat salongen. Hon
välkomnar alla typer av kunder, men har som specialitet att ta emot kvinnor som bär slöja i ett speciellt
avskilt rum.
VÄSTERVIK Zeinab Moslem har arbetat
som frisör i den syriska staden Aleppo
i 15 år och efter några år i Sverige har
hon fått möjlighet att öppna en egen
salong, som ﬁck namnet Salong Style.
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I början av september öppnade salongen som vänder sig till alla typer av kunder; kvinnor, män och
FÖRETAGARE
barn. Zeinab är Västerviks första
professionella kvinnliga arabiska
frisör och tar gärna emot kvinnor
som bär slöja. En jalusi kan avgränsa
halva salongen och där kan även kvinnor som bär slöja känna sig bekväma
med att visa sitt hår. Zeinab utför alla
typer hårbehandlingar, som klippning ,
färgning, slingor och permanent.
– Jag gör också en speciell keratinbehandling som gör att håret håller sig
platt i ett halvår, den är väldigt populär
bland arabiska kvinnor, berättar Zeinab.
NINGSOM

– Kvinnor som bär slöja har ofta lika stort
behov av att gå till frisören som svenska
kvinnor, tror Zeinab. Förhoppningsvis
ﬁnns det en stor kundkrets i Västervik
med omnejd bland både svenska och
utländska kunder.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Tanken är att fortsätta utveckla området,
bland annat genom att bygga en så kallad
XCO-bana, som gör det möjligt att hålla
tävlingar. Samtidigt är förhoppningen
att cykellederna ska kunna locka turister.
På söndag, den 27 oktober, är det invigning av den nya cykelbanan.
– Det blir korvgrillning samtidigt som
Cykel 33:an och Motorsport visar upp
en del av utbudet, Och självklart får
man gärna ta med sig cykeln och testa
våra banor, säger Johan Myrén.
Eva Harrysson

SMÅLANDS

märkligaste
PLATSER
VÄSTERVIK Under ﬂera år har foto-

grafen Leif Sylvan rest runt i Småland
för att dokumentera de många märkliga platser som ﬁnns. Han har fotograferat, ﬁlmat och tagit fram fakta
om platserna. Detta har resulterat i en
serie bildspel. Söndag 27 oktober visas
första delen som handlar om Kalmar
län. Den som är nyﬁken på spännande
platser och deras historia får veta mer
på Ankarsrums Folkets Hus.

BARNTEATER
om att passa in
HULTSFRED Teater för den yngre

B L E R AT F
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Resultatet är att lederna blivit mer tillgängliga, för både Vimmerbys invånare
som tillfälliga besökare.

Zeinab Moslem har startat frisörsalong, här med praktikanten Sedra Habboub.
Foto: Åsa Thaberman

publiken blir det på Skeppet i Målilla
den 29 oktober. I föreställningen Passa in får vi träﬀa tre olika karaktärer
som är väldigt lika men också väldigt
olika. Med hjälp av luftakrobatik, lindans och parakrobatik tar artisterna
med publiken på en färgglad resa
som både berör och engagerar. Föreställningen passar barn från fyra år
och uppåt och eftersom den är ordlös
passar den också för alla språk.
Showen är skapad av Cirkus Cirkörs
pedagogiska verksamhet och programmet presenteras av Folkets Hus
och Parker i samarbete med Cirkus
Cirkör. När föreställningen är slut
ﬁnns det möjlighet att
prova på cirkus.

Passa in. Pressfoto

har varit stängt för renovering sedan
början av september och verksamheten har gått på sparlåga. Under tiden har man kunna
ta del av viss service från Mejeriet,
men nu börjar
renoveringen se
sitt slut och nu
kan personalen
inte hålla sig
längre. Måndagen den 28 oktober smygöppnar
biblioteket och
hälsar alla välkomna.
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CITROËN C3
NU FR. 129 900:-

Privatleasing fr. 1.890:-/mån

Badhusgatan 7
Vimmerby
0492 13100

Passa på!

36 färgkombinationer
Ett fåtal bilar
Bränsleeffektiva
motorer
kvar
2019! Comfort®
Citroën
Advanced

VÄLJ BLAND 100-TALS OLIKA MODELLER

Böcker & Pyssel
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för Läslovsveckan!
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Magasinet

Västervik Vimmerby Hultsfred
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Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning enligt NEDC: fr. 4,7 l/100 km, CO2 107 g/km. WLTP: fr. 5,9 l/100 km, CO2 132 g/km.
Månadskostnaden för privatleasing är beräknad på 36 månader och 3000 mil. Hyresgivare är NF Fleet AB. Med reservation för sedvanlig kreditprövning.

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

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

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

Veckans billiga
erbjudanden

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

ICA. 10-pack.

15:-

LIPP
SUPERK
25%

15:Minst

rabatt

/st

Enportionsrätter

Dafgård. 380-440 g.
Fryst. Gäller ej Mannerström.
Max 3 köp/hushåll.

Satsumas

Röda kärnfria
druvor i ask

/kg

Är du allergisk
mot pälsdjur?
Bli medlem du också

astmaoallergiforbundet.se

BEMANNING TVÄTTERI

/st

LIPP
SUPERK
25%

29
Minst

rabatt

90

Färska hamburgare
ICA. Ursprung Sverige.
452 g.

TVÄTTERI

/st

ICA. Spanien/Grekland.
500 g. Klass 1.

Spanien. Klass 1.

10:-

¨

KORT
PRIS

Ägg

MÅN-FRE 7-21
LÖR-SÖN 8-21

Magasinet Västervik 0490-25 86 00 • Magasinet Vimmerby Hultsfred 0492-58 60 90

VILL DU SYNAS I MAGASINET?

Nå ut med ditt budskap till 40 000 hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred – välkommen med din annonsbokning!

eller designa din ring tillsammans med oss

LIPP
SUPERK
25%

5:Minst

20:-

rabatt

FÖR DIG SOM PRIVATPERSON MEN ÄVEN
FÖRETAG!!
Vi åtar oss tvätt av täcken, kuddar,
sängkläder, arbetskläder, dukar,
gardiner, handdukar, badlakan, mm

+ pant

Vatten

ICA. 150 cl.
Max 3 köp/hushåll.

Vi erbjuder även mangling upp till 2 m bredd.
I görligaste mån använder vi miljövänliga
tvättmedel från bla Ecover

/st

Välkomna till oss! Vi önskar alla våra kunder
en superhärlig dag! Dennis och Frida med personal!
Priserna gäller vecka 43 t.o.m. söndag 27 oktober 2019

FOLKPARKSVÄGEN 50 • Tel. 0490-321 00
Obs ej kemtvätt

Öppettider mån-fred 7-13
Övriga tider efter överenskommelse
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Dags för höstmys
Finns det något bättre än en riktigt lyckad
svamputﬂykt? En ﬁn klar höstlördag
packar ni matsäck med kaffe och äggmackor och ger er ut i skogen till stället
som bara ni vet. Skogen är gul och lingonen är röda och förhoppningsvis har du
även en glad hund som lyckligt får rusa
runt och dra in nya dofter. Om man sätter
sig på huk upptäcker man plötsligt trattkantarellerna. Visst är det konstig, först
ser man inga svampar alls, men när man
väl har upptäckt några så ﬁnns de överallt.
Det är som att ögonen ställer in sig på en
svampsökande frekvens. Med fulla korgar,
rosiga kinder och barr i sockorna kan man
återvända hem för den gemytliga och
ganska ålderdomliga situationen att sitta
tillsammans i köket och rensa svampen.
Och så doften som sprider sig i huset när
du steker upp lite till en svampmacka.
Höstlyx.
Som alla vet blir det inte alltid perfekt. En
gång gick maken och jag vilse strax utanför Västervik. Vi hittade lite svamp och
gick gladeligen från den ena svampen till
nästa vi såg. Helt plötsligt hade vi ingen
aning om var vi var och telefonen vi hade
med oss var död. Vi gick på måfå, hoppade
över en taggtråd och befann oss plötsligt i
en tjurhage. Jag var livrädd, utmattad och

blöt om fötterna. Till sist kom vi fram till
större väg och ﬁck snöpligt knacka på hos
en bonde för att fråga om skjuts tillbaka
till bilen. Det blev inga ﬂer svamputﬂykter
den hösten och nu går jag bara i kända
skogar. Den snälla bonden ﬁck vår svamp
som tack.
Hösten kan vara en härlig tid utan en
massa krav, när man kan passa på att
tända ljus, läsa böcker och titta på ﬁlmer.
Kläderna är lite mindre avslöjande och
man slipper hålla in magen eller visa sina
blekfeta överarmar. Det är vi värda. Man
måste bädda in sig i något gosigt för att
klara den mörka årstiden. I det här numret av Magasinet fokuserar vi på höstmys.
Du får förslag på böcker att läsa, recept
på goda grytor, lite modespaning och en
massa spännande människor, som det
brukar vara i Magasinet.
Ha en riktigt härlig höst!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

SERVICE

Service

SERVICE

SERVICE

SERVICE

Hur gammalt är ett
gammalt vinterdäck?
Nu är det dags att se över hur vinterdäcken mår.

Har du rätt mönsterdjup? Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter
enligt lagen, men experterna rekommenderar att du byter vid
5 millimeter. Däcken ska klara vinterns och vårens snö, modd
och smältvatten.

Vi ser till att du får exakt rätt däck.

Att skaffa nya däck handlar om så mycket mer än att kontrollera
dimensionen och beställa. Våra däckexperter kan avgöra
vad som är det bästa valet för just din bil och din körning.

Välkommen in till oss på Engströms Bil.
JUST NU!

Hjulinställning

Felaktig hjulinställning
gör att slitaget på
däcken ökar.

Pris från 995:-

Ord.pris från 1 500:Delbetalning från 83:-/mån*

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

Priset gäller t.o.m. 31/12 -19. Kostnad för justering för ACC, Lane Assist eller andra förarstödsystem kan tillkomma.

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

Pannband

149:-

2
799:för

Ord.pris 499:-/st

Välj och kombinera fritt skjortor och tröjor.

599:Ord.pris 799:-

Herrbyxa, mörkbrun, antracit.

Herrjacka

1499:Ord.pris 1799:-

Damjacka

1299:Ord.pris 1499:-

399:Ord.pris 599:-

Damjeans. Flera modeller.

29995
Kofta

199:Ord.pris 299:-

Blus. Flera färger.

Tröja 599:- Byxa 499:-

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 TA 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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Filip har tre olika typer
av symaskiner för olika
slags material.
Foto: Eva Harrysson

Det är i år 20 år sedan
Filip Barhanna startade
sitt företag med skrädderi,
skomakeri och nyckelservice. Att allt ﬂer väljer att
laga sina kläder istället för
att köpa nytt, är en tydlig
trend som han märker av.

Återbrukstrenden gynnar Filip
VIMMERBY Återbruk ligger i tiden
och människor är inte längre lika ”slitoch släng”-benägna som tidigare. Filip Barhanna på Vimmerby Skrädderi
Sko- och Nyckelservice har märkt av
en ökning under de senaste tio åren
då allt ﬂer väljer att lämna in kläder
och skor för lagning.
– Det är skillnad helt klart, säger han.
Folk lämnar in jackor där dragkedjan
behöver bytas och skor som ska sulas
om. Men också byxor som behöver sys
in eller läggas ut. Jag klarar av de ﬂesta
typer av material.

Filip Barhanna startade egen ﬁrma i lokalen på Storgatan för 20 år sedan. Innan
dess hade han varit anställd och lärt upp
sig genom att jobba. Under de 20 åren

”Alla jobb
är lika roliga
att utföra.”

KOM OCH
FIRA MED OSS!
MÅNDAG 21–SÖNDAG 27 OKTOBER

Nu har vi funnits i Västervik i 6 månader
och det vill vi ﬁra med dig. Välkommen in!

som gått har Filip utvecklat verksamheten genom att köpa in maskiner och att
underhålla lokalen. Utbudet av tjänster
har dock varit detsamma genom åren.
– Jag är skräddare i grunden, men har
även specialiserat mig på skomakeri och
nyckelservice. Man behöver vara bred
för att det ska gå runt i en mindre stad
som Vimmerby.
Kundkretsen ﬁnns dock inte bara här
utan i Västervik, Linköping, Hultsfred,
Nässjö och Eksjö kommuner.
Filips affärsidé är att ta sig an alla uppdrag med noggrannhet och engagemang.

6
MÅNAD

ERS
JUBILEUM
i

– Det viktigaste för mig är att leverera
ett bra jobb med hög kvalitet, jag låter
det få ta tid och jag fuskar aldrig. Nöjda
kunder kommer tillbaka.
Kör du på i 20 år till?
– Jag fyller 50 år nästa år så det är väl
tveksamt om jag orkar hålla på så länge.
Men tio år till tror jag absolut, säger Filip med ett leende.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

DRIVE-IN

Nu kan du handla både
Värmepellets och Strömedel i vår drive-in!

Västervik
21–27/10

Kaffe och stor
kanelbulle 20:-

SPARA 180:-

Klubberbjudande

SPARA 100:-

SPARA 180:-

SPARA 600:-

1 350:-

1 602:-

Ord. pris 1 782:-

2 940:-

Spån

Torvströ

Stallpellets

Ord. pris 1 530:22–25 kg. 18 balar/pall. Vid köp av helpall.

ALLT FÖR DET JORDNÄRA LIVET
Granngården Västervik

Kolonivägen 12. Tel 0771-222 444.
Vardagar 9–19, lör 9–16, sön 10–14.

250–300 liter. Vid köp av 18 balar.

Ord. pris 3 540:60 säckar à 14 kg. Vid köp av helpall.

2 695:Ord. pris 2795:-

Värmepellets Scandbio

6 eller 8 mm. 52 säckar/pall. Vid köp av helpall.

Gäller 21–27/10 2019 på Granngården Västervik, så länge lagret räcker.

Ta en ﬁka
i vårt café
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REDO FÖR VINTER?
Vi har laddat butikerna med snöslungor, varma
kläder, vinterdäck och det som hör vintern till.

12.900:- 3.900:-

379:-

ORD. 4.900:-

DELBETALA
DELBETALA

1.230:-

412:/ MÅN*

/ MÅN*

HUSQVARNA
ST 224 SNÖSLUNGA

Högpresterande snöslunga
för snöröjning av stora
garageuppfarter och gångar.
Justerbara släpskor för olika
underlag. Uppvärmda handtag,
LED-strålkastare och elstart.
Arbetsbredd 61 cm

449:-

Lätt och eﬀektiv allroundsåg. Enkel att starta och
manövrera. Startas enkelt även med ett långsammare drag. Verktygslös kedjespännare.

HUSQVARNA
FUNCTIONAL VINTERHANDSKE

En varm, skön och vattentät handske. Dragband med
kardborreknäppning för perfekt passform och för att
förhindra snö från att komma in i handsken.

899:-

ORD. 529:-

ORD. 999:-

CYKLA
SÄKERT!

SUOMITYRE VINTER-/DUBBDÄCK

402
DUBB
SCHWALBE SPIKER PRO

Passar både 28” standard- och elcykel. Cykla säkert i vinter! (37-622).

Perfekt till 29-tum mountainbike. (57-622). Rejält
grepp hela vintern!

995:-

399:-

VINTERSERVA
KLIPPAREN!

ORD. 459:-

ORD. 1.249:- (SET)

SERVA
MAJSTER
SNÖSKYFFEL
STIHL ADVANCE UNDERSTÄLL

Kroppsnära slitstarkt funktionsunderställ för
skogsarbetare och andra aktiva. Transporterar
eﬀektivt bort fukt. Storlekar S–XXL.

SERVICEVERKSTAD

HUSQVARNA 435 E-SERIES

RESERVDELAR

Med greppvänligt
handtag på aluminiumskaft. Blad i svart
plast. Totallängd
1500 mm.Bladbredd
500 mm.

RÄNTEFRI
DELBETALNING

VARDAGAR 8-18 LÖRDAGAR 10-14

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

Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning.
Räntefri delbetalning upp till 35 mån med Santander Bank. *Exempel på 11 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat.

Lämna in din åkgräsklippare, robot
eller gåklippare redan nu! Med en
grundlig vinterservice så kan du
vara säker på att din gräsklippare
kommer att vara i absolut toppform
till våren. Vi hjälper även till med
transporten, med upphämtning eller
lånesläp!

OKTOBER 2019
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personligt Andreas Nikolaidis

Berätta, säger han. Andreas Nikolaidis lyssnar på alla. Foto: Åsa Thaberman

Världens bästa grek
går i pension

VÄSTERVIK Berätta, säger han milt uppfordrande och slår sig ner med en kopp kaffe. I nästan 30 år har han varit
navet och hjärtat på Ellen Keyskolan, den som ser alla och alltid har en uppmuntrande kommentar. Nu arbetar
han sin sista termin och det är dags att berätta om Andreas Nikolaidis, Världens bästa grek.

D

et börjar med en grekisk
tragedi. Andreas storasyster bodde i Sverige, hon
var änka med två barn och
blev själv sjuk i cancer. Familjen i Grekland beslöt skicka lillebror
Andreas, 22 år för att hjälpa till i Sverige, det var inget snack, bara att åka.
– Man är ju solidarisk med sin familj
och jag var den ende som inte hade familj då, berättar Andreas, som då hade
en lovande fotbollskarriär hägrande.
Plötsligt satt han i Västervik, ensam med
två tonårsbarn som mist sina föräldrar.
Oerfaren och med väldigt lite kunskaper
i svenska. Det var tungt, minns han.
Fotbollslaget IFK Västervik var en stor
hjälp och hjälpte honom in i samhället.
Det lättade lite, Andreas utbildade sig

till fritidsledare och träffade sin älskade
Marie. I början av 1990-talet erbjöds han
en tjänst som fritidsledare på Norra
Högstadiet. Han tvekade, för det verkade
stökigt, men rektorn övertalade honom.
– Det var kaos här, det gick 500 elever
på skolan, det var för lite plats och det
fanns inget att göra på rasterna, då hände det mycket tråkigheter, konstaterar
Andreas.
Nu är det andra tider, eleverna har
stora utrymmen och gott om aktiviteter.
Elevassistenter ﬁnns bland ungdomarna
och alla lärare dricker kaffe i ”Café el
Grecco”.
– Eleverna är harmoniska och vet att
de kan komma hit och spela och umgås
på rasterna.
Andreas är själva navet och hjärtat på

”Eleverna är harmoniska och vet
att de kan komma hit och spela
och umgås på rasterna.”

skolan, den som ser alla varje dag och
alltid har en glad och positiv kommentar till övers, om han rentav inte sjunger
en liten sång om någon. Att han verkligen är ”Världens bästa grek” är ett välkänt faktum. Han liksom sprider värme,
kärlek och tålamod omkring sig.
Genom åren har en stor mängd ungdomar passerat genom Andreas cafeteria och de känner igen honom. På sommaren säljer Andreas grekiska grillspett
på marknader och festivaler. Allt som
oftast kommer det fram gamla elever
och vill hälsa.
– Det är så jätteroligt, jag blir så glad
när de kommer med sina familjer. De
kommer och vill kramas och jag kan se
att det har gått bra för dem, det värmer
gott i hjärtat.
Till jul går Andreas i pension och lämnar
ett stort tomrum och många glada minnen efter sig. Själv tänker han äntligen
ha tid att åka och sköta om huset i byn
i norra Grekland. Här ﬁnns några systrar och lite kompisar. Från byn är det
smidigt att göra utﬂykter till pärlor som
Skopelos eller Halkidiki.

Alla elever på Ellen Key gör praktik hos
Andreas, så alla som gått där de sista 25
åren känner honom. Det är ganska många.
Här med Leo Hagelin. Foto: Åsa Thaberman
– Grekland ska få sin tid nu, jag och
Marie tänker vara där två, tre månader
på våren och hösten, på sommaren ska
vi vara i Sverige. Det är vad vi har planerat och vad vi drömmer om.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

SÖNDAGSÖPPET 27/10

ÖPPETTIDER
I HELGEN:

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

STOR MÖBELHELG MED MÄNGDER AV ERBJUDANDEN I BUTIKEN

-35% PÅ REK. PRISER

PASSA PÅ!
KAMPANJ PÅ

KAMPANJ PÅ

Soffgrupper
& fåtöljer

-15%
PÅ REK. PRISER

DESSUTOM, PASSA
PÅ INNAN
PRISHÖJNINGEN!

kAMpANJ
på mattor från

REA

-20%

på
rek.
priser

på många mattor

-15% på rek.priser
KAMPANJ PÅ

-50%

NU

ÄVEN BÄDDSOFFOR

-15%
PÅ REK. PRISER

Gäller hela sortimentet

Fritt lev & mont inom 20 milS radie, med undantag av enStaka hämtpriSer

Mööbblelrer
M
ppååvävgäg

Kvalitetsmöbler till Smålandspriser
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Träﬀar inför
gymnasievalet
VIMMERBY Vid fem tillfällen i
november månad arrangerar Vimmerby Gymnasium besökskvällar
för de ungdomar som ska välja
program till gymnasiet till nästa
år. Vid de olika träﬀarna får man
information om de olika programmen samt får möjlighet att träﬀa
lärare för respektive program. För
mer information om datum och tider, gå in på kommunens hemsida,
vimmerby.se.

Lantliv för en dag
VÄSTERVIK Gamlebygymnasiet

bjuder in ungdomar mellan 12-15 år
till en prova-på-dag på tisdagen på
höstlovet. Under dagen kan man få
prova att köra olika sorts maskiner,
träﬀa djur och ta hand om skolans
smådjur. Dagen är kostnadsfri och
skolan bjuder på lunch, men man
måste anmäla sig i förväg.

Fler vill bli scouter
Hultsfreds Scoutkår ser
glädjande nog ser att
intresset för scouting
ökar bland barn och
ungdomar.
– De får kompisar och
en massa äventyr, säger
Christian Nytorpet,
ordförande i scoutkåren.

HULTSFRED I en tid där barn och ungdomar spenderar allt mer tid framför
mobiltelefoner, surfplattor och tv-spel
kan det vara svårt att tro att intresset
för att vistas ute i naturen skulle öka.
Men så är det faktiskt – åtminstone i
Hultsfreds kommun.
– Faktum är att trenden vi ser just
nu är en medlemsökning, inte jättestor men ändå en ökning, säger Christian Nytorpet, ordförande i Hultsfreds
Scoutkår. Vi har i dagsläget ett 50-tal
barn och ungdomar som är medlemmar. Främst från Hultsfred men även
Vena, Målilla och Mörlunda.
Scouterna vänder sig till barn och
ungdomar mellan 8-18 år.
– Vi besöker skolorna i årskurs två
och försöker rekrytera genom att berätta om vår verksamhet. Vi brukar trycka
på att man träffar vänner, får vara med
om spännande saker och samtidigt lär

Några av barnen som gillar scouting, Tilde, Maja, Ronja, Emmie och Nelly. Bilden är tagen
vid arrangemanget Getingen som genomfördes av Björsäters scoutkår nyligen. Foto: Privat
sig saker om natur och friluftsliv som
man kan ha nytta av hela livet.
Vad lockar med scoutlivet?
– En sak kan nog vara att det är väldigt inkluderande för alla, och att det
till skillnad från exempelvis idrott inte
krävs någon prestation för att få vara
med. Scouterna står också för bra värderingar, att man ska vara en schysst
kompis och så.
Scouterna är med på ﬂera aktiviteter under året, utöver de veckovisa träffarna.
Det kan vara hajker och paddlingar - eller
som tidigare i oktober - en stor träff på
Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby där
ﬂera granndistrikt var inbjudna att delta.

– Det var ungefär 350 barn som deltog
och med ledarna inräknat var vi nästan
500 personer. Vi höll i arrangemanget
tillsammans med scouterna i Vimmerby.
Arrangemanget kallas Hoppkul och
ordnas med jämna mellanrum inom rörelsen. Det här var andra gången man
förlade det till Astrid Lindgrens Värld.
– Vi ﬁck helt enkelt låna parken och
dess miljöer. Vi ordnade sex olika stationer och knöt ihop dem med Astrids
berättelser. Barnen ﬁck sedan utföra en
aktivitet på varje station. Det blev en
väldigt lyckad dag så vi är jättenöjda.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

PREMIÄR FÖR NYA
ŠKODA SUPERB.
Nya ŠKODA SUPERB – innovativ och välutrustad. Nu ingår
bland annat LED Matrix-strålkastare, eluppvärmd ratt och
många smarta säkerhets- och assistanssystem. Väljer du
Adventure Edition kan du njuta av Canton ljudsystem,
läderklädsel, elbaklucka med virtuell pedal och mycket
annat. Finns som STYLE, SCOUT, L&K och SPORTLINE.

SKODA SUPERB COMBI Adventure Edition fr. 345 400 kr
Billån fr. 2 706 kr / mån** Företagsleasing fr. 2 156 kr / mån***

Finns som
plug-in hybrid,
55 km på el.

Bränsleförbrukning blandad körning 6,9-8,9 l/100 km, CO2-utsläpp 156-201 g/km (NEDC 123-161 g/km).*

*Enligt WLTP. Miljöklass EU6. **Skoda Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. SKODA Företagsleasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2019). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. ***Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-10-31 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar/avvikelser. Bilen på bilden är SUPERB SCOUT och kan vara extrautrustad.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
I VIMMERBY

Telefon: 010-498 64 00
FILMPRODUKTION MED EXTRA KRYDDA!
Storgatan 27 • VIMMERBY
0492-103 14

Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm

HENLEY ARMBANDSUR 299.Gäller t.o.m 31/10 -19. Max ett köp per kund

Vid köp av 2 st 499.-

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

!

BUTIKEN UPPHÖR

50 70

%– %

FLÅREN CONTINENTAL
180x200 cm med härlig,
tjock bäddmadrass,
elegance ben (12cm)
och huvudgavel

!

PÅ ALLT I BUTIKEN
Klänningar, byxor, blusar...
ja allt från jeans
till festkläder
Välkomna! e

Erikshjälpen ger liv åt barns
drömmar. Bli månadsgivare!

hriona
CChriona
Mode i centrum

erikshjalpen.se

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

rt

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

inkl. ROT-avdrag

SVENSK KVALITÉ

Motordriven garagepo
från

ÖPPET:
Må–fre 10–18
Lö
10–14

15.400 kr

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

15.40
ån

0:- *

inkl.
ROT-a
vdra

g

PAKETPRIS
14.995:ord. 23.495:-

Vimmerbys största fristående möbelaffär

Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

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

Elisabet Reuterskiöld, Bankrådgivare

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

Jag hjälper dig
med ditt sparande!

Damklocka Seiko Classic
22 mm, hardlexglas

2.798:-

Kom in till oss på kontoret. Vi finns här för att
göra våra kunders vardag enklare och tryggare,
med bekväma banktjänster, trygga bostadsaffärer, nära rådgivning och bra försäkringsskydd.
Välkommen till oss!

Damklocka Seiko Classic
29 mm, hardlexglas

2.798:Storgatan 35, Västervik | Tel. 0490-106 20

svenssonsur

JulbordsGUIDEN
Gör din egen

JULSENAP

35 gram gula senapsfrön
35 gram bruna senapsfrön
2,5 dl vatten
0,5 dl rapsolja

1 msk Colemans senapspulver
3 msk socker
3 msk honung
1 tsk ättikssprit 12 %

Sjud senapsfröna i vattnet under lock i ca 5 minuter
och häll sedan av.
Mortla senapsfröna eller använd en mixer. Ta några i taget.
Tillsätt rapsoljan, senapspulvret, sockret, honungen och ättikan.
Mortla eller mixa senapen så grov som du vill ha den.
Häll upp i en väldiskad glasburk och gör en ﬁn etikett.
vDen kan njutas direkt men blir godare om den får stå till sig.
Förvara i kyl.

JulbordsGUIDEN
Boka bord eller catering!

Jultallrik

3 olika tallrikar

1 kall – 1 varm –1 Dessert

225 kr

Julbuffé

320 kr

Stora Julbordet

JULBORD
Pris från 350 kr
Ring och boka
0490-10 132

Jul på stadshotellet

Välkommen till Vinterträdgården och vårt
stora julbord! Våra kockar har förﬁnat råvaror,
många från lokala producenter, till ett riktigt
julbordshantverk.
Traditionella rätter blandas med moderna.
Vackra färger och gröna rätter, och så ett dessertoch godisbord med massor av gott.
Boka på 0490-82 000!
Pris från

395kr

425 kr

Maila eller ring för mera info!

www.stadshotellet.nu

kontakt@saharavastervik.se
0490-35088

Våran Krog
•

30 NOVEMBER,
6, 7, & 14
DECEMBER
med start från kl. 17.00

& Fiskdeli

JULBORD •

Välkomna till ett annorlunda julbord!

Hos oss börjar julbordet med stärkande glögg
serverad av tomten och nissarna framför den
värmande brasan medan barnen bakar pepparkakor med tomtemor. Vi skapar julbord med
hjärtat för hela familjen. Varmt välkomna!
435 kr för vuxna inklusive glögg och kaffe.
Barn mellan 5 och 12 år 175 kr.
Barn upp till 5 år bjuder vi på julbordet.

Vi fortsätter med samma koncept eftersom
förra året blev en succé!

Ett Dignande Fisk- & skaldjursjulbord

I vår härliga buffé ingår välkomstglögg, hummer,
ostron, krabba, räkor, musslor, skagen, sill & mycket
mera såsom t e x varma rätter & dessertbord.
Pris 695:-/ person (Äter du inte skaldjur & fisk
finns kött & även veg alternativ mot förbest)
Julbordet serveras Onsdag tom. Söndag from 29/11 tom. 20/12
För mer info. om tider, gruppbokningar mm. se vår hemsida
www.varankrog.se
Bokning ☎ 0490-34200 eller 📧📧📧📧 info@varankrog.se
Torggatan 2
Tel: 0490 - 342 00

.

@varankrog

Bredgatan 4
info@varankrog.se

www.varankrog.se

ADVENTSBRUNCH

1, 8 & 15

DECEMBER

mellan kl. 11.30 - 16.00
Välkomna på en avkopplande adventsbrunch på Tindered Trädgård i december.
325 kr för vuxna. Barn mellan 5 och 12 år 135 kr.
Barn upp till 5 år bjuder vi på adventsbrunchen.

Julbord traditionellt, gediget, välsmakande & rikligt
435:-

Lördag 7/12 kl 18.00

Barn 1–5 år 50:-. Barn 5–12 år 160:-

inkl värmande glögg att starta upp med samt kaffe till dessertbordet

Övriga datum dukas julbord
upp efter överenskommelse
vid bokning om minst
30 personer

Jultallrik
240:inkl kaffe & dessert
Serveras alla dagar
vi har öppet
efter förbeställning.

GRÖNSKANDE JULMYS

3 & 11

DECEMBER
start kl. 17.00

Tillsammans skapar vi vackra julgrupper och
binder kransar med florist Lars Nilsson.

Julbuffé
300:-

Värmande glögg, julsmörgås med dryck, kaffe,
och pepparkaka 150 kr/pp. (växter tillkommer)

Varmt Välkomna!

VÄLKOMMEN ATT BOKA
BORD PÅ ���� - ��� ��

Vid bokning om
minst 25 personer

Bokning och info: 0490-102 10
Östra Parkvägen 3, Västervik | www.gertrudsvikrestaurang.net

LÄS MER PÅ WWW.TINDERED.SE
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höstmode
Hösten är kanske
den tid på året då vi är
som mest sugna på att
uppdatera garderoben.
Men vad ska man
köpa? Magasinet gav
sig ut och frågade olika
butiker i Vimmerby och
Hultsfred vad de tycker
är höstens bästa köptips. Kanske får just
du inspiration till en
shoppingrunda?
Text och foto: Eva Harrysson

Vimmerbybutiken
Sandströms slår ett slag för
snygga och varma ytterplagg.
Erik i en marinblå ullrock
från Selected, som även
ﬁnns i ﬂer färger.
Camilla i en djurmönstrad
kappa från Cappucini.

Stiligt!
Amanda på Home of
Brands i Vimmerby
vill gärna lyfta fram
den eleganta och välklädda stilen för kvinnan med tidlösa
nyckelplagg som känns rätt i ﬂera år.
Amanda bär en rostbrun knytblus från
Stenströms, svart byxa i faux leather
från Dry Lake och vit jacka i faux fur
från Dry Lake.
Jimmi på Boston i Vimmerby tipsar
om manschesterplaggen som är riktigt
heta i höst. Fodrad jacka från Just
Junkies. Byxa från Gabba i kortare och
tightare modell.

Höstens
modetips från
butikerna
VIMMERBY / HULTSFRED

Fortsättning på sidan 18

Livet är som vanligt.
Det förändras.
Vi hjälper dig till en trygg bostadsaffär,
både före, under och efter försäljningen.

Behöver du lite mer plats eller har du ett rum över?
Att flytta är en del av livet. Hos oss får du goda
berättarråd,
vi mer!
personligt och kunnigt stöd som gör din nästa
bostadsaffär både trygg och säker.
Läs mer på lansfast.se/vastervik
Tjuvstarta din försäljning redan nu med försprång®.

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

lansfast.se/vastervik

Ulf
Sjöholm

Adam
Ingmarsson

Björn
Stenberg

Anette
Eliasson
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höstmode

Ljusa toner

Jenny och Johan på Zaags i Hultsfred
visar upp två av höstens och vinterns
jackor. Jenny i en krämvit täckjacka
från Soya Concept. Johan i en grå
yllerock från Indicode.

Jessica på Downstairs i Vimmerby tipsar
om Buﬀalo-skon med den rejäla sulan
som är en riktigt stor modetrend i höst.

En tuﬀ varmfodrad stövel i nubuck-läder
som klarar både väta och kyla är höstens
bästa köp, menar Gunilla på Sko-Nisse i
Vimmerby.

Tilde på Intersport
i Vimmerby visar dunjackan
som är en riktig hit i höst.
De på bilden är från Peak
Performance men butiken har
också ﬂera andra modeller
och färger i sortimentet.
Family House i
Hultsfred vill gärna
visa den svarta fuskskinnkjolen från Ruth & Circle som
är ett riktigt modemåste nu i
höst. Den matchas gärna med
en stickad senapsgul tröja.

Ann-Louise på
Hemma hos Emma
i Vimmerby tipsar om
en snygg djurmönstrad
kaftan från Vila tillsammans
svart top och svarta byxor
samt med statementörhängen från Bud To Rose.

Hela denna sida är en annons

Proffs på jobbet

Patrik Bengtsson är säljare på Engströms Bil i Vimmerby sedan sju år tillbaka. Bredden och friheten i arbetet samt kontakten med kunderna är det
roligaste med jobbet menar han.
På Engströms Bil i Vimmerby säljs bilmärkena Volkswagen och Skoda samt
Volkswagen transportbilar. I bilhallen kan man få hjälp av Patrik eller någon av
hans kollegor. Här finns fyra säljare plus en administratör. Och i den intilliggande
verkstaden arbetar ett tiotal personer.
Säljarna har olika ansvarsområden, och för Patriks del är det nya Volkswagen.
– Men grundtanken är att alla säljare kan göra allt här, säger han med ett leende.
Vad innebär det att vara säljare på Engströms Bil?
– Det är väldigt brett eftersom man har ansvar för många olika saker. Det är allt
ifrån att hjälpa kunder till att ta hand om inbytesbilar och lägga ut försäljningsannonser på nätet. Många bollar i luften helt enkelt.
Patrik berättar att jobbet som bilförsäljare är väldigt fritt, och att man lär sig väldigt mycket längs resans gång.
– Det viktigaste att tänka på som säljare är att lyssna på kunden och försöka få
fram så mycket information som möjligt för att sedan kunna presentera den bil
som jag anser vara mest lämplig.
Vilka är dina främsta styrkor som säljare?
– Att jag är lugn och lyssnar på kunden, jag försöker alltid hitta en lösning för att
komma överens.

Fakta

Namn: Patrik Bengtsson.
Bor: I villa i Vimmerby.
Gör: Säljare för Volkswagen på Engströms Bil.
Familj: Flickvän och en hund.
Intressen: Husrenovering, paddel och golf.

Vad är det bästa med kundmötet?
– Det roligaste är att göra klart affären och leverera en bil till en kund som är nöjd
och glad. Leveranserna är idag mer avancerade än tidigare då det är mer teknik
i bilarna nu för tiden. Så det går åt mer tid för att visa kunden alla finesser i bilen.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag har en jättebra arbetsgivare och ingår i ett riktigt härligt gäng med fin sammanhållning. I en lite mindre stad som Vimmerby får man som bilförsäljare
vara delaktig i hela processen vid en bilaffär. Och man får också en nära relation
med kunderna.
Vad gör du på fritiden?
– Jag är husägare sedan ett år tillbaka och lägger mycket tid på renovering.
Utöver det spelar jag padel och är allmänt intresserad av teknik.
Vilken är din favoritbil?
– Då säger jag Golf. En bra bil till ett bra pris, och den har dessutom bra andrahandsvärde. Och den är rolig att köra!
Och din drömbil?
– En Porsche 911.
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höstmode
Under
trädkronan

Marlene har en vit ullig jacka
och en vinröd plisserad kjol.
Till det bär hon en vit stickad
mössa.
Angelica har en knallgul täckjacka
med mörkgröna militärinspirerade
byxor. En skepparmössa i ull och
en camouﬂagemönstrad halsduk
fulländar looken.

VÄSTERVIK Höstens färger går i brunt och beige,

Klassiska snitt

Matilda bär en svart fuskpäls över en kavaj och byxor i mörkt petroleumgrönt.
Till det kashmirmössa och matchande halsduk.
Erica har en kappa i ull och polyester, rutiga byxor i fashionﬁt och en oversize stickad tröja.

men gärna med accentfärger som vinrött, gult
eller mörkgrönt. Byxor ska ha hög midja och
tröjorna kan vara ”oversize”, stora, bylsiga
och helst instoppade i midjan. Vi lät tjejerna
på Lindex i Västervik välja ut höstens guldkorn
från sin butik. Modellerna är fotograferade
i de mysiga kvarteren på Gamla Norr i Västervik.

Text: Åsa Thaberman
Foto: Ola Pettersson

OKTOBER 2019
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Härligt
höstmode

På gång!

Lotta har en grön kappa över en grönmönstrad
tunn och ﬂaddrig klänning. Hon matchar med en
orange kofta och svarta jeans .
Lisa är klädd för fest i en röd kappa över en
svart sammetsklänning.
Anki håller sig varm i en gosig kappa i ljusbrun
teddy och en skön leopardhalsduk.

OKTOBER 2019
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Ännu mer höstlovsöppet i år
Pippi Långstrump
kommer att ﬁnnas på
plats på årets
höstmarknad.
Foto: Astrid
Lindgrens Värld

Samtidigt som byggarna jobbar för högtryck med den
nya Pippi-miljön har Astrid Lindgrens Värld öppnat
upp för höstlovsöppet med marknad.
VIMMERBY Precis som tidigare år öppnar Astrid Lindgrens Värld upp parken i
samband med höstlovsveckan. En nyhet
för i år är att man höll öppet även lördag
och söndag vecka 42, alltså en extra helg.
– Vi har märkt att efterfrågan ökar på
höstöppet med tillhörande småländsk
höstmarknad varför vi öppnar en helg
till i år, säger Joacim Johansson, vd.
Ett 90-tal utställare ﬁnns på plats och
känslan av traditionell småländsk marknadsstämning är stommen.
– Den stora skillnaden i år är att
många av hantverkarna och knallarna

Höstlovsöppet
Parken har öppet den 19-20 oktober
och 26 oktober - 3 november.
Den 29 oktober - 1 november har
man även kvällsöppet.

står inomhus i Saltkråkan-byggnaden.
Vi kommer i år att ha några ﬂer utställare, vilket är ett mål varje år att utöka
marknadsutbudet.
Flera av de populära karaktärerna ﬁnns
förstås på plats i parken, bland andra
Emil i Lönneberga, Ronja Rövardotter
och Rasmus på luffen. Pippi minglar
också runt bland marknadsgästerna,
trots att hon för tillfället saknar bostad.
Hela miljön kring Pippi Långstrump
håller nämligen på att få en rejäl ansiktslyftning. Till säsongsöppningen
den 15 maj 2020 ska en uppdaterad
Pippi Långstrump-miljö stå klar. De
viktigaste förändringarna är betydligt
ﬂer publikplatser, ett nytt tre våningar
stort hus och betydligt mer möjlighet
för lek både i och utanför huset.
– Pippi Långstrump är vår helt klart
mest populära karaktär, vilket gjorde
att det ofta blev väldigt trångt här kring

huset, säger Joacim Johansson, vd för
Astrid Lindgrens Värld.
Samtidigt som det byggs för fullt kan
parken stoltsera med ett besöksrekord
under 2019. För första gången någonsin
har man passerat den magiska gränsen
på en halv miljon besökare. Och det re-

dan innan parken haft
höstlovsöppet!
– Min gissning är att vi kommer landa
på 520-530 tusen besökare när året är
slut, säger Joacim Johansson.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Höstlovsöppet lockar ﬂera tusen besökare varje år. Foto: Astrid Lindgrens Värld

Frisör engagerar sig för god sak

Krogkultur nummer tre

VÄSTERVIK Sedan 2018 fokuserar BRY – Barns Rättsskydd på att

VÄSTERVIK För tredje gången anordnas minifestivalen Krogkultur i Västervik.

kräva att det inrättas en särskild barndomstol för barn som utsätts för
allvarliga brott. Det är den insats som de ser skulle ha störst betydelse för
utsatta barn. Frisörsalongen Amici i Västervik vill dra sitt strå till stacken
och hänger på trenden med frisörer som vill göra något bra. Lördagen
den 26:e skänker de oavkortat alla inkomster under dagen till BRY.

I höst medverkar sju krogar och över 20 artister kommer att uppträda under kvällen. Det kommer att bjudas på allt från pop, rock, visor och jazz. Det är gratis inträde
och man kan hoppa in på en krog för att njuta av livemusik en stund och sedan
promenera vidare till nästa för att höra något nytt. De två tidigare arrangemangen
har lockat ut många västerviksbor för en kväll på stan i höstmörkret.

Ett hantverk värt att åka för

Kvalitetsinramning av konst, foto, broderier, objekt m m
Stor sortering av ramar, passepartout, tavelglas m m.
Vi ger dig råd och tips för bästa utformning till just din inramning.

Öppettider:
Månd–fred kl 9.30–17.00.
Övriga tider efter
överenskommelse.

Välkomna hälsar Mia och Annika!

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

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

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

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!
Överum

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

Vi köper:

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem

JOACHIM

JOHAN

tONY
KALLe

Ruggigt ﬁna priser 25-27okt
ÖPPET: Fredag 9-17 • Lördag-söndag 10-15

Husbilar

Husbilar

pRISeRNA GÄLLeR 25-27 OKtOBeR!

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Adria
Adria
Adria
Adria
Adria
Adria
Adria
Adria
Adria

Coral Axess S 670 SL - 160 HP 40H
Coral Plus S 670 DC - Fiat 6 2,3 150HP 43H
Matrix Axess M 670 SP - 160 HP 40H
Sonic Supreme I 710 SC - Fiat 6 2,3 180HP 43H
Coral Plus S 670 SL - Fiat 6 2,3 150HP 43H
Sonic Axess I 700 SL - Fiat 6 2,3 150HP 43H
Compact Plus SL - Fiat 6 2,3 130HP 35L
Matrix Axess M 670 SC - 160 HP 40H
Twin Plus 640 SLB

755 300
913 700
762 300
1 313 900
913 700
981 200
771 200
762 300
663 000

NU 699 000
NU 849 000
NU 699 000
NU 1 199 000
NU 849 000
NU 899 000
NU 699 000
NU 699 000
NU 599 000

pRISeRNA GÄLLeR 25-27 OKtOBeR!

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018

Husbilar
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote
Pilote

Paciﬁc 716 P DESIGN BY BOSSINGS - AUTO, 6 BÄDDAR
Paciﬁc 740 FC DESIGN BY BOSSINGS - AUTO
Paciﬁc 740 GJ DESIGN BY BOSSINGS - AUTO LÅGA
Paciﬁc 746 FC “DESIGN BY BOSSINGS”- AUTO
Paciﬁc 746 FGJ DESIGN - Höga
Paciﬁc 746 GJ Design Truma - Höga
Van 600 G(150,man,141L,6EH)
Galaxy 740 GJ Långbäddar/Stort garage Sensation
Van 630 J Premium (AUTO,SILVER,6EH,141L)
Galaxy 740 GJ DESIGN AUTO,LÅGA,5-BÄLT
Paciﬁc 700 GJ (AUTO,LÅGA) Essentiel
Galaxy 740 FGJ “DESIGN BY BOSSINGS” AUTO
Galaxy 740 FGJ “DESIGN BY BOSSINGS” AUTO HÖGA
Galaxy 650 GJ Essentiel
Paciﬁc 716 Essentiel

951 319
920 220
916 996
965 496
920 720
938 620
664 400
1 048 500
736 600
1 110 847
836 000
1 098 847
1 098 847
909 800
818 400

Travelmaster Intergrated 760 LB
Travelmaster Intergrated 860 Imperial LGB
Travelmaster C X 740 LXL
Travelmaster C 740 LGB
Travelmaster X 780 LB
Travelmaster X 780 LGB
Travelmaster C 740 LB
Travelmaster TMCI 740 LGB
Travelmaster Intergrated 760 LGB
Travelmaster C X 740 LXL
Travel Master Intergrated 910 Imperial T
Travel Master Intergrated 860 Tandem LGB

1 503 606
1 998 000
1 109 182
930 925
1 234 419
1 210 419
930 925
1 216 140
1 503 606
1 058 661
1 976 064
1 747 882

NU 1 399 000
NU 1 799 000
NU 999 000
NU 859 000
NU 1 099 000
NU 1 099 000
NU 839 000
NU 1 099 000
NU 1 399 000
NU 979 000
NU 1 799 000
NU 1 599000

UPP TILL

30%

pRISeRNA GÄLLeR 25-27 OKtOBeR!

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE

NU 879 000
NU 839 000
NU 839 000
NU 879 000
NU 839 000
NU 839 000
NU 599 000
NU 969 000
NU 699 000
NU 999 000
NU 759 000
NU 999 000
NU 999 000
NU 829 000
NU 739 000

RABATT I BUTIKEN!

(Gäller lagervaror, ej beställningsvaror)

Husbilar
pRISeRNA GÄLLeR 25-27 OKtOBeR!

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Le Voyageur Classic 7.8 CF Premium Queensbed
Le Voyageur Premium Class 7.5 FACE TO FACE, Auto
Le Voyageur Premium Class 7.2 CF Queensbed AL-KO 180HK
Le Voyageur Premium Class 7.2 GJF Långb. AL-KO 180HK
Le Voyageur Premium Classic 7.8 JF Långb. AL-KO 180HK
Le Voyageur Premium Class 7.8 GJF Långb. Automat

1 696 600
1 662 200
1 578 800
1 576 300
1 691 900
1 700 700

NU 1 499 000
NU 1 499 000
NU 1 399 000
NU 1 399 000
NU 1 499 000
NU 1 499 000

pRISeRNA GÄLLeR 25-27 OKtOBeR!

JÄGARVALLSVÄGEN 7 • LINKÖPING • 013-36 20 90
ÖVRIGA ÖppettIdeR Se VÅR HeMSIdA • www.bossings.se

e4 avfart 111, mot
Vimmerby (Jägarvallen)

Reservation för ev feltryck.
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Lär ut om hudvård i lugn och ro
Små mysiga utbildningar i hudvård och make up där
man själv får prova produkterna i lugn och ro ﬁnns nu
i Gunnebo. Marianne Berglund är hudvårdskonsulent
och gör även hembesök.
VÄSTERVIK Marianne Berglund hade
problemhy och provade massor av
olika hudvård, men det blev aldrig riktigt bra. Badrumskåpet var fullt av dyra
krämer som inte riktigt passade henne.
Så av en slump kom hon i kontakt med
ett amerikanskt märke och ﬁck prova
deras produkter. Äntligen hittade hon
något som passade. Nu är hon utbildad
hudvårdskonsulent och vänder sig till
kvinnor och män som vill ha hjälp att
hitta en bra hudvårdsserie. Marianne
kommer hem eller har träffar hemma
hos sig, men det får vara max fyra personer åt gången
– Man får sitta ner och prova olika
sorters hudvård under avslappnade former, det kan bli en mysig stund, kanske
med några kompisar, inget stort homeparty med 20 personer.

Fokus ligger på hudvård, eftersom det är
grunden i en bra makeup. Givetvis ﬁnns
också annan typ av make up, som man
också får prova under lugna former.
– Att hitta rätt färg på läppstift eller foundation kan vara svårt, det man
provar på handen i affären kanske inte
alls stämmer när man kommer hem.
Hos mig får du prova på riktigt och se
så att det passar din hudton. Jag har en
kontinuerlig kontakt med mina kunder
och följer upp deras köp. Jag gör ingen
reklam, men när folk är nöjda delar de
med sig.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Marianne Berglund är fristående hudvårdskonsulent och vill gärna hjälpa kvinnor och män
till en bra hudvårdsrutin. Foto: Åsa Thaberman

Kvalitetstid.

Touareg.

Den kan sammanfattas i ett ord: kvalitetstid. Den gör det där extra
för att du ska kunna köra tryggt, säkert, underhållande och avslappnat.
Den kan se i mörker och runt hörn, den kan styra åt dig, den kan
backa släpet åt dig. Om du vill kan den till och med massera din rygg
på åtta olika sätt. Välkommen in för att uppleva en stunds kvalitetstid
– provkör Touareg.

Touareg X Edtion
Pris från 649 900 kr.
Bränsleförbrukning blandad körning 8,4-10,8 l/100 km, CO2-utsläpp 221-245 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 173-205 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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Alla barn kanske inte får en julklapp.
Maja Johansson med sina barn Milo
och Nelia vill göra något för de barnfamiljer som har det sämre ställt.

Julklappar till
barnen i år igen
Förra året ﬁck ett 75-tal barn uppleva
julstämning tack vare Maja Johanssons
julklappsinsamling. I år är det dags igen.
– Det känns jättekul och jag är verkligen glad
att jag drog igång det här, säger Maja.
VIMMERBY ”Kan jag ordna en
julklapp åt ett barn som annars
hade blivit utan är jag nöjd.” Så
tänkte Maja förra året, när hon
spontant drog igång insamlingen
Julklapp till alla barn. Det blev betydligt bättre än så. Inte mindre
än ett 75-tal barn och ungdomar i
främst Vimmerby kommun ﬁck ta
emot varsin julklapp tack vare ett
stort engagemang från allmänheten. Facebooksidan har idag drygt
300 följare och förhoppningen är
att insamlingen ska få minst lika
stort genomslag i år som förra
året.
– Det var helt klart över förväntan, det var otroligt mycket jobb
men så värt allt arbete när man
såg hur glada barnen och deras
föräldrar blev, säger Maja.
Ett minne som särskilt har etsat sig
fast hos Maja är en barnfamilj där
hon var och lämnade julklappar.
– Det var väldigt tomt i bostaden, bara lite möbler. Efter jul
skickade föräldrarna bilder till
mig när barnen glatt lekte med
leksakerna de fått, så himla roligt
att få den återkopplingen.
Förra årets insamling var som
sagt en idé från Maja som själv är
småbarnsmamma.
– Tanken väcktes hos mig att
det ﬁnns de som inte har samma
möjligheter att ge sina barn julklappar. Och jag kände helt enkelt
att jag ville göra något.
Gensvaret blev enormt och
Majas hem överöstes av skänkta
julklappar samtidigt som andra
valde att ge ett ekonomiskt bidrag.
I år har Maja börjat med att fråga
vad barnen önskar sig, för att utifrån det kunna samla in julklapparna.
– Redan första dagen ﬁck jag in

Julklapparna börjar trilla in hos
Maja Johansson som ser fram
emot att få dela ut dem vid jul.

önskningar från familjer och jag
uppdaterar regelbundet Facebooksidan med vilka saker vi efterlyser. Det kan vara begagnade
saker eller nya. Jag tar gärna emot
mer grejer till lite äldre barn och
ungdomar.
Maja vill vara tydlig med att de
familjer som får motta julklappar
är helt anonyma och att själva utdelningen sker med största möjliga diskretion.
– Jag vill verkligen uppmana
alla familjer som är i behov av
hjälp att kontakta mig, antingen
via Facebook eller mail.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Fakta Majas julklappshjälp
Så kan du få hjälp:
Genom att skriva ett privat meddelande till Maja på Facebooksidan
Julklapp till alla barn, eller skicka ett
mail till maja.johansson89@hotmail.
com kan du ansöka om att få hjälp
med en julklapp till ditt barn. Ange
ålder och önskemål.
Så kan du hjälpa till:
Håll utkik på Facebooksidan om
vilka julklappar som önskas få in.
Kontakta sedan Maja om du vill
bidra med ett paket. Du kan också
swisha ett ekonomiskt bidrag till
076-829 32 00. Märk överföringen
med ”julklapp.”
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på torget Vimmerby

26/10 kl 10-13

Vi bjuder på HOCKEYKORV*
* 1. HANDLA I EN MEDLEMSBUTIK LÖRDAGEN DEN 26/10
(Medlemsbutikerna ﬁnns underst i annonsen)

2. VISA UPP KVITTOT VID VH’S LOTTERIVAGN PÅ TORGET
3. DU FÅR SOM TACK EN KORVKUPONG max en/familj
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL - FÖRST TILL KVARN!

i samarbete med

VIMMERBY
HOCKEY
Ca 11-13 Utmana VH:s
spelare på Bordshockey
Vinn matchbiljetter
Sveriges godaste Hockeykorv
Lotterier m.m.
Aktivitet i samarbete med:

Välkomna till medlemsbutikerna som arbetar för att göra din
vistelse i Vimmerby lite trevligare!
vimmerbyshopping.se

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

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.
SV EN SK AH EM .S E

NYHET

PILLO FÅTÖLJ INKL. PALL

21.990:-

NYHET

ord. pris 27.975:- (1.008:--/mån*)

STARLIGHT LIGGFÅTÖLJ

19.990:-

ord. pris 23.950:- (921:--/mån*)

STRESSLESS FÅTÖLJER
®

PALLEN PÅ KÖPET
värde upp till 8.300:-

VI KAN FÅTÖLJER

Med ett av Sveriges bredaste utbud av fåtöljer. Just nu till kampanjpriser!

MILANO fåtölj med inbyggd fotpall i svart läder eller
grått tyg. Manuell reglering fr. 8.990:- (495:-/mån*)
(ord.pris 10.990:-) Elektrisk 10.990:- (529:-/mån*)
(ord.pris 12.990:-).

VELLINO fåtölj i läder 5000sa, inkl. fotpall 11.990:(573:-/mån*) (ord.pris 15.780:-) inbyggd fotpall
15.790:- (738:-/mån*) (ord.pris 18.790:-)

EKENÄS fåtölj inkl. fotpall i grått fårskinn, oljad ek
18.980:- (877:-/mån*) (ord.pris 25.140:-).

LYCKÅ fåtölj i mörkt- eller ljusgrått fårskinn. Inkl.
fotpall 9.990:- (486:-/mån*) (ord.pris 14.480:-).
Inbyggd fotpall 13.990:- (660:-/mån*) (ord.pris

ESTER 10% RABATT gäller samtliga utföranden, med
eller utan fotpall.

AIR LIMITED fåtölj inkl. fotpall i läder Fantasy

16.480:-).

Vimmerby/Västervik

svart, sidor i svartbetsad ek och aluminiumfot

14.990:- (703:-/mån*) (ord.pris 19.885:-).

Vimmerby Södra industrigatan 17. Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl 0492-177 00.
Öppettider Vardagar 06:30-18 Lördag 09-14 Söndag 11-14.
Vissa lokala avvikelser kan förkomma. Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning. Fåtöljkampanj t.o.m 28/10.

www.materialmannen.se

*Köp Svanenmärkta kökssnickerier för minst 80.000 och få 20 000 kr i rabatt. Erbjudandet gäller 24/10–9/12.

Kök för dig och nästa generation
Din dröm kan bli verklighet. Ingen tanke är för stor. Ingen tanke är otänkbar. Det handlar
om din längtan, förväntan och drömmen om livet du vill leva i ditt kök. För att göra det ännu
enklare för dig att välja ett hållbart kök får du nu erbjudanden som är bra för dig och nästa
generation.
Välkommen hem till ditt nya kök från Marbodal – vi gör det möjligt.

Vimmerby
Martina Karlsson
Tel Dir: 0492-177 65
E-post: martina.karlsson@materialmannen.se
Västervik
Robert Persson
Tel Dir: 0490-855 14
E-post: robert.persson@materialmannen.se

Erbjudandena gäller t.o.m 3 november 2019

Hemkänsla på rulle

289:-

995:-

FISKARS LÖVRÄFSA 20 ﬂata pinnar,

SKOTTKÄRRA EKEBY 90 LITER

499:-

319:-

vägg med ﬁn kulöråtergivning. Fri från
reﬂexer och är avtorkningsbar.
(Ord 620:-)

av hög kvalitet. Ger enkelt ett jämnt
och perfekt resultat. (Ord 410:-)

huvudet av fjäderstål, längd 2030mm,
bredd 440mm.

Punkteringsfritt hjul. Max last 150
kg. (Ord 1299:-)

Just nu!

30%
rabatt på
tusentals tapeter

VÄGGFÄRG 2,7 L ger ditt rum en ultramatt

289:LACKFÄRG 0,75 Ger en mycket tålig

och hård yta på t ex möbler, dörrar,
hyllplan och lister. Helmatt, halvblank
och blank. (Ord 435:-)

TAKFÄRG 2,7 L Helmatt, reﬂexfri takfärg

139:MÄSTER TAPETSET innehåller tråg, roller,
tapetkniv med extra rakblad samt
pensel. (Rek 159:-)
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Vi har maskinerna
du behöver!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning
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Tre härliga
höstgrytor

Besök vår
hemsida

www.brg.nu

På hösten längtar man efter en riktigt god och mustig gryta.
Den kan gärna stå och puttra i ﬂera timmar medan man själv
tar en svamptur eller en frisk promenad. Här har vi samlat tre
goda grytor att njuta av i höstmörkret. Glöm inte att duka
extra ﬁnt och tända massor av levande ljus!

Indisk kikärtscurry
Vegetarisk, billig och mild curry
4 port. eller som tillbehör vid buﬀé

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

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

3.695:PAKETPRIS

Installerat & Klart

5.895:-*
WC-stol Ifö Spira 6260

Köksblandare

1.895:-

2 burkar kikärtor
1 burk krossade tomater
1 burk kokosmjölk
2 gula lökar
En halv röd chili
3 klyftor vitlök
1 tsk salt
1 msk mald spiskummin
1 msk mald koriander
1 tsk gurkmeja
1 msk matolja
(Den som gillar aromatisk mat kan
ta med en liten bit kanelstång och
några kardemummakapslar, indisk
mat kan gärna innehålla bitar av
kryddor).

Hacka löken, pressa vitlöken och
stek tillsammans med kryddorna tills
löken börjar bli genomskinlig. Häll
i avrunna kikärtor, blanda runt och
häll sedan på tomaterna.
Låt koka cirka 10 minuter. Häll
sedan på kokosmjölken och koka i
ytterligare 20 min. Toppa med lite
färsk koriander. Klart.
Servera med basmaticris som du
först sköljt och blötlagt en stund.
Koka riset med gurkmeja, citrongräs,
en bit kanelstång och några nejlikor.
Finhacka en halv gurka med

mynta och koriander och blanda
ner i 3 dl yoghurt. Salta lite. Servera
bredvid.
Extra lyxigt blir det med hembakade naanbröd, penslade med
vitlöksolja. Mango chutney är gott till!

Höstkyckling
8 kycklinglårﬁléer, ca 700 g
0.5 tsk svartpeppar
0.5 msk smör
20 steklökar
250 g champinjoner, kvartade
120 g bacon i bitar
1 vitlöksklyfta, tunt skivad
2 dl vatten
2 dl torrt vitt vin
2 kycklingbuljongtärningar
1 tsk torkad timjan
1 lagerblad
1 dl vetemjöl
Salta och peppra kycklingen, vänd
bitarna i vetemjöl. Hetta upp en
gryta. Bryn kycklingbitarna i smör till
ﬁn yta. Lägg åt sidan.
Stek lök, svamp, bacon och vitlök
i samma gryta några minuter. Lägg
tillbaka kycklingen, häll på vatten
och vin. Tillsätt buljongtärningar,
torra kryddor och lagerblad. Låt
sjuda under lock ca 20 min.
Smaka av med salt och servera
eventuellt med en klick crème fraiche
och klyftpotatis. Garnera med färsk
timjan.

PAKETPRIS

Installerat & Klart

Har du kommit över lite ben med älgkött på!
Då kommer här ett tips från Eva på Magasinet.

3.445:-*
Köksblandare FM Mattsson Siljan
med diskmaskinsavstängning.
* Priset gäller t.o.m. 2019-09-29 för produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart på comfort.se

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

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Tips!

Eva´s vilda gryta!

Såhär gjorde jag: Gnid in köttet med havssalt och peppra rikligt, bryn
köttet i smör och lägg ner det i en stor gryta med vatten som nästan täcker
köttet. Jag slängde ner lite grejer jag hade hemma som jag tyckte passade.
Stänglarna från 4 fänkål, 8 skalade halverade schalottenlökar, 4 skalade
vitlöksklyftor, 1 knippe bladpersilja, ett gäng (typ 20-30) vitpepparkorn,
4 lagerblad, 1 chili delad på längden, 1 stort glas rödvin.

Jag lät allt koka utan lock i en dryg halvtimma, tog upp köttbenen och skar
av allt kött och la det i en annan kastrull/gryta, slängde ner bara benen i
buljongen igen och lät koka ytterligare en halvtimma.
Silade bort allt och hällde buljongen över köttbitarna och lät det koka i ytterligare en halvtimma. Hällde på 5 dl grädde, ½ glas gott rödvin och 2 rågade
msk vinbärsgelé. Jag provade, saltade lite…o där satt den, den vilda grytan!
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Elin tar över
som chef

29

Elin Axelsson är ny verksamhetschef på Hotell Ronja.
– Jättekul, och samtidigt en utmaning att släppa
kontrollen lite på detaljfrågor, säger hon.
VIMMERBY Efter att ha jobbar som
receptionsansvarig i ett års tid ﬁck
Elin chansen att ta ett karriärkliv när
tidigare verksamhetschefen Wisam
Salim lämnade sin post i somras.
– Vi har jobbat väldigt tight ihop i
ledningsgruppen så steget över känns
inte stå stort, berättar Elin som just nu
håller på att bli varm i kläderna i sin
nya roll. Den stora skillnaden för mig
nu blir att jag har ﬂera delar att hålla
koll på. Det blir en utmaning för mig
att ta ett steg tillbaka och lämna över
detaljerna till de andra.

”Det roligaste
är att ingen
dag är den
andra lik.”
Den viktigaste uppgiften för Elin blir till
en början att förvalta det förändringsarbete som har skett under det senaste
året, framför allt på restaurangsidan.
– Vi har byggt om och bytt koncept
och samtidigt klivit av nattklubbståget. Gensvaret har varit bra och nu
gäller det att fortsätta jobba.

Vad ser du för möjligheter framöver?
– Jag är ju gammal hotellräv och jag
ser stor utvecklingspotential i konferensdelen. Jag tror att man kan knyta
ihop den biten med gym och restaurang och skapa paketlösningar för gästerna. Hälsa och träning är verkligen
på tapeten nu. Jag tror också på någon slags marknadsundersökning
för att få lite feedback från Vimmerbyborna om vad de vill ha.
Hotell Ronja har idag tre
grenar. Hotell- och konferens,
restaurang och gym. Hotellets
rum genomgår just nu renoveringar och det arbetet ska
vara färdigt till nästa sommar. Totalt har företaget ett
15-tal anställda.
Vilka är dina främsta
styrkor som ledare?
– Jag är väldigt hands-on,
samtidigt som jag har det
ekonomiska tänket. Jag är
också rak i kommunikationen, vilket gör att det sällan blir några missförstånd.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
Elin Axelsson är taggad för
sin nya roll som chef på Hotell
Ronja. Foto: Eva Harrysson

MÅNADENS ERBJUDANDE

Till Alla Helgona helgen

OKTOBER

Gravprydnader
från

60:-

Gravlyktor och
Ljus i olika modeller
Lyktor från

90:-

Batteriljus inkl. batteri, brinntid 2 mån

35:-

GENSE
SCANDINAVIAN DESIGN SINCE 18S6

HELGE SWAHN

Varmfodrade och
vattenavvisande
Pris från 1195:-

Ljung, Calluna

SEVEDEGATAN 41, V-BY • TEL. 0492-103 73

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

40:-

/st

Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 26 okt 9-15 • Sön 27 okt 10-12
Lör 2 nov 10-12 • Sön 3 nov 10–12
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Katharina Arvidsson är inte chefen som
sitter bakom ett skrivbord, hon gillar
alla typer av uppgifter som ﬁnns i aﬀär.
Foto: Åsa Thaberman

Frisör
engagerar sig
för god sak

Nu i november är det
25 år sedan Katharina
Arvidsson öppnade sin
första butik i Västervik. Då var det Rimi,
en lågprisbutik med
ett litet sortiment och
få anställda. 25 år
senare driver hon en
butik med 130 anställda, ett enormt sortiment och en massa
sidoaktiviteter som
onlinebutik, bageri,
café och catering.

VÄSTERVIK Att frisörer vill

skänka pengar till välgörenhet är
tydligen en trend. Frisörsalongen
People i Västervik har bestämt
sig för att stödja kampen mot
bröstcancer och ordnar för femte
året i rad helkväll där man kan få
göra behandlingar och samtidigt
få veta mer om forskningen mot
bröstcancer. Alla inkomster under kvällen gå oavkortat till Rosa
Bandet.

Öppet hus på
stationen
Smalspåret i
Virserum håller öppet hus på
Virserums station nu på lördag
eftermiddag den 26 oktober.
Föreningen kommer att presenteras och verksamheten visas
upp. Det ﬁnns också enklare servering.

HULTSFRED

Missing People
föreläser
HULTSFRED Varje år anmäls cirka

8 000 människor som försvunna i
Sverige. I många av fallen gör frivilliga krafter inom organisationen
Missing People en insats för att försöka hjälpa till att hitta personen.
Men vad ska man egentligen göra
om en anhörig försvinner? Det och
mycket annat kan du får veta mer
om på en föreläsning av Missing
People på Rock City i Hultsfred
den 30 oktober.

Spökparad
i stan

VÄSTERVIK

Fredagen den 1:e november får alla spöken,
gastar, zombies och häxor komma ut och lufta sig.
Barn och vuxna som gillar att klä ut sig samlas på
Spö(k)torget klockan 17.45 för gemensam parad
till Spökparken. I parken blir alla läskiga ﬁgurer
bjudna på godis och tillsammans kan de dansa
och röra sig till gastarnas härliga musik.

25 år som handlare
i Västervik
VÄSTERVIK Egentligen började Katharinas butikskarriär mycket tidigare.
Redan i gymnasiet jobbade hon extra
och efter avslutade studier började hon
arbeta som huvudkassörska i en ICAbutik i Eksjö.
– Jag hade nog tänkt plugga vidare,
men där på butiksgolvet i Eksjö kom
jag på att det här var ett roligt jobb.
Jag blev snabbt insatt i alla delar som
arbetet i en butik innebär och ﬁck se
hur varierande det är.
Snart därefter ﬁck Katharina och
en tjejkompis möjlighet att ta över en
liten ICA-butik i Eksjö, ett erbjudande
de inte kunde motstå. Året var 1984
och Katharina var 21 år.
– Vi cyklade runt mellan bankerna
för att få ett lån och våra föräldrar ﬁck
gå in med borgen som säkerhet, minns
hon med ett leende.
Butiken drev de tillsammans i ﬂera
år, sedan var hon affärskonsult för ICA
i Växjö under några år, men längtade
tillbaka till butikslivet.
1994 ﬁck hon nys om att ICA skulle
öppna lågprisbutiken RIMI i Västervik.
– Jag åkte hit och blev förälskad i
Västervik och tänkte att hit kan jag
ﬂytta.
Rimi var ingen stor succé, det gick
knackigt i några år, men så bestämdes det att man skulle
ändra konceptet till ICA Kvantum.
– Vi byggde ut, dubblerade
ytan, ﬁck in ﬂer varor och
dubblerade omsättningen.
2011 blev Kvantum till Maxi
och ﬁck ännu större lokaler
och bredare sortiment med
bageri, konditori och tillverkningskök.
Synen på mat har förändrats

de senaste 25 åren. Katharina tror att
hela samhällets syn på mat och matlagning har förändrats, kanske har populära TV-kockar sin del , men också
intresset för matens ursprung och så
givetvis hållbarhetsaspekten. För Katharina som är uppvuxen på landet är
det viktigt med hur djuren har det och
hållbarhet genomsyrar hela hennes
tänk med butiken. För två år sedan
planterades fruktträd och bärbuskar
utanför butiken, där ﬁnns även de egna
bikuporna.
– Nu i helgen har vi faktiskt släpp
av årets honungsskörd, singel honung,
berättar Katharina stolt.
En annan anledning till stolthet är
personalen på Maxi, kanske det som
är roligast med att vara chef för 130
personer.
– Det bästa är nog resan som man
ser att människor gör. De kan komma

hit blyga, direkt från gymnasiet och
utvecklas mycket genom kontakt med
kunder. Jag har sett så många växa i sig
själva, det är fantastiskt att få vara en
liten del i andra människors liv!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Fakta Katharina Arvidsson
Ålder: 56 år
Familj: tre döttrar,
två exbonusdöttrar
Bor: i stort gammalt hus
Djur: har en katt
Intressen: tycker om att resa
och gå i skogen

Färdigmat som produceras i aﬀären är något som kommer att fortsätta att öka ,
tror Katharina Arvidsson.
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Aktiviteter för lediga SKOLBARN
HULTSFRED Höstlovet närmar sig med stormsteg och därmed också lite ledighet för

alla skolbarn. För den som är sugen på att hitta på något i Hultsfred håller biblioteket
öppet på eftermiddagen den 30 oktober. Man kan då tillverka halloweenmasker, samt
få boktips och ta en ﬁka. Arrangemanget vänder sig till barn mellan 6-12 år.

Boktips för mysiga höstdagar
VÄSTERVIK Löven ligger klistrade mot marken och regnet står som spön i backen. Vad kan vara bättre än att få

krypa upp i soffhörnet med en bra bok? Malin Wall på Hultgrens Bokhandel i Västervik tipsar om fyra nya
titlar i höstens bokﬂöde.
Svenska
hjältinnor

Välkommen till
Flanagans

av Åsa Hellberg
Boken handlar om
Linda från Fjällbacka
som på 1960-talet får
ta över sin fars hotell
Flanagans i London. En uppgift som
inte är helt lätt eftersom hon motarbetas av sina kusiner som beslutat sig
för att ta hotellet ifrån henne. Påminner lite om Downton Abbey, man får
följa alla människor som jobbar på
hotellet.
– Hösten är mörk, om
du vill ha något med lite
feel good rekommenderar jag den här. Den är
varm, mysig men ändå
mörk, berättar Malin
Wall.
– Sträckläsningsvarning! Man vill
läsa nästa bok och
den ﬁnns ju inte än.

Minns
deras namn

av Simon Stranger
Under Andra Världs-

I spåret efter ”Godnattsagor för rebelltjejer” kommer
här den svenska
uppföljaren.
100
hjältemodiga kvinnor porträtteras, allt
från vikingakvinnor till Astrid Lindgren
och moderna tjejer som Zara Larsson,
Robyn eller Greta Thunberg.
– Det är en ”alla-ålders-bok”, perfekt
att läsa tillsammans med barn eller
ungdomar. Här kan man läsa om svenska kvinnor, nutida och bortglömda.

Den tunna isen
av Lena Einhorn
Malin Wall på Hultsgrens Bokhandel i Västervik tipsar
om böcker i höst. Foto: Åsa Thaberman
kriget var Henry Rinnan en av de
värsta nazistförbrytarna i Norge,
som en Quisling. När den norske
författaren Simon Stranger får veta
att hans judiska fru har vuxit upp i
just det hus där Rinnan-ligan torterade sin fångar bestämmer han sig

för att ta reda hur en beskedlig skomakare kan bli en av Norges värsta
krigsförbrytare.
– Boken är grym, otäck, hemsk
men sann. Den handlar mycket om
utanförskap och berättar precis som
det hände i verkligheten.

Elvislåtar på
välgörenhetskonsert
Med den populäre Elvis-sångaren Ehrling Lundberg som lockbete
hoppas Rosenfors-Mörlunda PRO kunna samla in en slant till
Barncancerfonden.
HULTSFRED Ehrling ”Elvis” Lundberg
från Malmbäck arbetar till vardags som
kyrkomusiker men har gjort sig känd
för sina Elvis-tolkningar och nu är det
alltså Mörlundas tur att få besök av
”The King”.
– Ehrling bjuder på en mix av Elvislåtar, dansband och religiösa sånger,
det brukar vara väldigt uppskattat,
säger Sven-Olof Martinsson, kassör
och programsättare för RosenforsMörlunda PRO.

Barncancerfonden och Cancerstiftelsen i Kalmar, genom att arrangera julkonserter, auktioner och kyrksöndagar.
Lördagen den 9 november är det alltså
dags för en välgörenhetskonsert.
– Publiken kan ge en frivillig gåva
på 100 kronor och vi skänker hela
överskottet från konserten till Barncancerfonden, säger Sven-Olof, som
vidare berättar att föreningen har
skänkt cirka 30 000 kronor från 2013
och fram till i år.

Sedan ﬂera år tillbaka har PRO-föreningen skänkt pengar till Cancerfonden,

– För oss känns det viktigt att stötta
cancerforskningen. Många av oss har

barn och barnbarn
som är friska idag men
ingen vet hur det är i
morgon. Alla kan få cancer - tyvärr - och det är viktigt
att drabbade får all hjälp de kan
få. Kan vi bidra med något så är det
värt mycket.
Konserten arrangeras av Rosenfors-Mörlunda PRO tillsammans med
Mörlunda-Tveta församling och ABF
Kalmar län.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Lena Einhorn berättar
här sin egen historia.
”Den tunna isen” beskrivs som en nyckelroman om kärlek som
visar sig vara på liv och död.
– Det är en självbiograﬁsk kärlekshistoria som har mycket stark närvaro och
är mycket utelämnande, en av hösten
bästa böcker, tycker Malin Wall.
Åsa Thaberman

Ehrling ”Elvis”
Lundberg
underhåller på
en välgörenhetskonsert i
Mörlunda den
9 november.
Foto: Privat
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Lyckad premiär

för Vimmerby Berättar
Första upplagan av litteraturfestivalen Vimmerby
Berättar blev en riktig fullträff! I dagarna tre ﬁck
besökarna ta del av en mängd föreläsningar, workshops, teater och författarbesök.
VIMMERBY I slutet av förra veckan
gick första omgången av litteraturfestivalen Vimmerby Berättar av
stapeln. Efter tre dagars festival med
ett intensivt och späckat program
kan projektledarna Erica Månsson
och Alexandra Nylén nu pusta ut och
konstatera att det blev riktigt lyckat.
– Helt fantastiskt, vi är så nöjda, säger en trött men glad Erica Månsson. Vi
har fått så himla ﬁn feedback från olika
håll och vi tycker att festivalen bjöd på
en bra mix av både seriösa ämnet och
mera lättsamma programpunkter.
Är det något speciellt från festivalen som känns extra lyckat?
– Barnteatern Pappa Kapsyl Show blev
ju en riktig succé och föreställningen

var slutsåld nästan direkt efter att biljetterna hade släppts.
Att utdelningen av Salikonstipendiet
på Astrid Lindgrens Näs kunde kopplas ihop med vår festival var också ett
lyckokast, liksom utställningen på rådhuset som eleverna i årskurs 4 deltog.
För att nämna några.
Nu återstår att göra en mer djupgående analys av Vimmerby Berättar, för
att se hur man ska ta konceptet vidare.
– Jag kan redan nu säga att det blir
en fortsättning vid samma tid nästa år,
säger Erica.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Pappa Kapsyl gjorde
ett uppskattat framträdande i Plenisalen.
Foto: Magnus Strömsten

Lokala poddmakaren Amanda Karlsson föreläste om konsten att göra en podcast.
Till höger, det var gott om publik under festivalens tre dagar. Foto: Magnus Strömsten
Therese Alshammar var i Vimmerby Bokhandel på lördagen för att signera sin bok ”Aysa i
simhallen”. Foto: Magnus Strömsten

Mark Levengood bjöd på många intressanta anekdoter från sitt liv under sista dagen av
Vimmerby Berättar. Till höger, Martin Widmark som skrivit LasseMajas detektivbyrå
signerade böcker på bokhandeln i Vimmerby i lördags. Foto: Magnus Strömsten

Lotta Karlsson på Kalmar läns hemslöjd i samspråk med en av besökarna i tältet på
torget, Caroline Gustafsson. Här ﬁck man bland annat skapa ordaskar av återvunnet
papper från kasserade böcker från biblioteket. Foto: Eva Harrysson
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Jambalaya ska locka
ﬂer till Västervik
Nöjesproﬁlen Håkan
Waxegård står bakom
ett nytt koncept i Västerviks nöjesvärld. I samarbete med Palladium
och Västervik Live drar
han igång konceptet
Jambalaya med musik
och partystämning från
hela världen.

VÄSTERVIK – Jambalaya betyder
egentligen pytt i panna, så där kan man
blanda all typ av musik. Det här är ett
nytt varumärke vi bygger och vi satsar
på musik från hela världen, berättar
Håkan Waxegård.
Efter succén med ”Songs and Stories” i somras märkte Håkan att musik
som är ovanlig och sticker ut lite gärna
lockar folk lite längre ifrån. Mainstream
ﬁnns ju överallt, men det som är ovanligt kan man tänka sig att åka en bit
för att höra.
Tankarna har resulterat i ett nytt samarbete mellan Palladium, föreningen
Västervik Live och Håkan Waxegård

33
Ett rosa
band som
räddar liv
Köp årets rosa band
eller swisha en
gåva på 901 95 14.
#tillsammansmotcancer

100 procent dans och glädje utlovas när Louisiana Avenue spelar.
och premiären för Jambalaya sker med
gungande heta toner från New Orleans
och bandet Louisiana Avenue. Partybandet besökte Västervik förra sommaren och då var det 100 procent dans
och glädje som gällde.
Under kvällen, som är en 30+ kväll, kommer även toastaren och rapparen Governor Randy och Rodde från Teddy Bears och Inﬁnete Mass att spela. Rodde

är en favorit från melodifestivalen,
där han gladde publiken med sin röda
kostym och speciella sångstil. Nytt är
även att det kommer att serveras street
food, starkt kryddad mat från New Orleans.
– Det blir en riktig partykväll med
latinofeeling och het mat i höstmörkret.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Reservera

lördag 30 november kl 10-13
för

HORNJUL

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

www.vt.se/guider

Scanna QR-koden ovan för
att komma till kyrkguiden

Frälsningsarmén
Västervik
Tillsammans med
BILDA

SÖDRA TJUSTS PASTORAT

Hallströmsgatan 8
VÄSTERVIK
www.fralsningsarmen.se/vastervik

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

MARIEBORGSKYRKAN

Ängalundsgatan 8,
Västervik
www.marieborgskyrkan.se

Magasinets

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

1:a pris

2:a pris
3-10:e pris

1.

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

2.

!
R
Ö
H
P
P
U
N
E
K
I
T
U
B

0 70
4.

%– %

Pris
från 350 kr
3.
Ring och boka
0490-10 132

!

PÅ ALLT I BUTIKEN
Klänningar, byxor, blusar...
ja allt från jeans
till festkläder
Välkomna! e

Gäller tor

7.

6.

8.

TVÄTTERI

FÖR DIG SOM PRIV
PERSON MEN ÄVEN
FÖRETAG!!

Kaffe och stor
kanelbulle 20:-

20%

på ett helt

ÖPPET:

hriona Må–fre 10–18
hriona

Nu har vi funnits i Västervik i 6 m
och det vill vi ﬁra med dig. Välk

Ta en ﬁka
i vårt café

5.

Erbjudandena gäller t.o.m 3 november 2019

Hemkänsla på rulle

FISKARS LÖVRÄFSA
huvude
bredd 440mm

Just nu!

30%
rabatt på

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet september 2019
1:a pris 1000:- Sandra Johansson, Hultsfred
2:a pris 500:- Britt-Marie Karlsson, Västervik

499:-

VÄGGFÄRG 2,7 L

vägg med ﬁn k


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

3:e–10:e pris 100:Ly Torbjörnsson, Västervik
Inger Ekström, Hultsfred
Rita Heino Roski, Gunnebo
Mona Kullberg, Västervik

289:-

Christel Paalberg, Västervik
Gunnel Johansson, Loftahammar
Ulla-Britt Lagergren, Mörlunda Ruda
Elisabet Nilsson, Karinsäng 115

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 14 november 2019.

Vimmerby

Vimmerby

Mirabells gata 5

Drottninggatan 64

Välkommen till denna villa i ett av Vimmerbys mest populära områden bland barnfamiljer och med ett av Kohagens trevligaste lägen. Här på Mirabells
gata 5 kliver du in i ett rymligt, barnvänligt och fräscht hem om 193 kvadratmeter. Bostaden har ett stort nytt kök att samlas i och dessutom två ytterligare sällskapsrum där båda har värmande och stämningshöjande braskaminer. Tre sovrum finns och ytor med möjlighet att göra fler. Med tre duschar
minimeras också köer i morgonbestyren. Bra förvaringsmöjligheter och självklart fiber installerat. Bara ett stenkast bort hittar du Astrid Lindgrens
Värld. Med en kort promenad når du även Lekplats och inom några minuter är du vid centrum.

Mysigt och centralt på lummig insynsskyddad trädgård. Huset som rymmer fyra rum har en trivsam atmosfär men är dock i behov av en del modernisering. I vardagsrummet som är renoverat från grunden finns vattenmantlad kamin som både hjälper till med uppvärmningen och ger en skön myskänsla.
Altan med plasttak och uteplats på markplattor. I trädgården du kan hitta mysiga sittplatser som ger både sol och skugga. Bekväm närhet till skola,
motionsspår, tennishall, ishall och idrottshall. Vidbyggt garage och förrådsbod.

PRIS 2 250 000 KR/BUD
TOMT 964 M²

PRIS 795 000 KR/BUD
TOMT 684 M²

BOYTA 193 M²
VISNING 24/10 & 28/10

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

Vimmerby

Vimmerby

Storgatan 13

Täljstensgatan 12

Tillfälle för dig som själv vill sätta stilen på ditt boende. Här kan du skapa din egen pärla. Välkommen till en bostadsrätt på bottenvåning med trevlig
planlösning och fönster åt två håll. Två rok med centralt läge på Storgatan. Lägenheten har ett rymligt vardagsrum med utgång till möblerbar balkong
mot innergården. Helkaklat badrum renoverat 2015 i samband med stambyte. Brf Orren är en välskött och trivsam förening med stabil ekonomi.

PRIS 550 000 KR/BUD
AVGIFT 3 287 kr/mån

BOYTA 58 M²
VISNING 28/10 & 31/10

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

BOYTA 96 M²
VISNING 24/10 & 29/10

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Villatomt med perfekt läge om du vill bygga nytt i populärt bostadsområde. Nu förlängs Täljstensgatan med ytterligare en bostadstomt om 900 kvm
med möjlighet att bygga en ny villa vid återvändsgränd och naturområde som granne. Detaljplanen tillåter friliggande villa med en byggrätt på maximalt
300 kvm och nockhöjd på maximalt 7.6 meter.

PRIS 140 000 KR
MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON

Vimmerby

Storebro

Storgatan 58

Tjänstemannagatan 7

TOMT 900 M²
TELEFON 076-510 04 91

I centrala Vimmerby och med anor från mitten av 1800-talet ligger det gröna huset med restaurang i gatuplan och en lägenhet i 1 ½ plan. Med lite
uppfräschning kan du få till en riktigt cool lägenhet på 4 rum och kök. Här finns en blandning av gammal charm och mysigt krypin under snedtaken på
vindsplanet. I vardagsrummet finns det en kakelugn. Ett perfekt alternativ för dig som vill bo i lägenhet och betala till dig själv. Med intäkterna från den
nya pizzerian kan du dessutom bo billigt. Uppvärmning sker med bergvärme.

Mysig och välskött villa på en trevlig hörntomt med närhet ut till naturen och fina promenadvägar. På entréplanet finns kök, badrum, vardagsrum och
matsal i fil med härlig täljstenskamin och ett sovrum. Från vardagsrummet når du den rymliga altanen med tak o tillbyggt soldäck. På övre plan ryms två
sovrum och klädkammare. Hel källare med bl a tvättstuga och garage. Ny bergvärmeanläggning.

PRIS 1 550 000 KR/BUD
TOMT 513 M²

PRIS 790 000 KR/BUD
TOMT 1 359 M²

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN

TELEFON 076-510 04 91

BOYTA 99 M²
VISNING 30/10 & 4/11

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

Susanne Gustafsson,

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

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

Björn Stridh

Jessica Sigesbo

lansfast.se/vimmerby
lansfast.se/hultsfred
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”Lokes straff”, skulptur av Ida Matton (186–1940)
i Gävle.
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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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YRKESHJÄLP

instagram

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

AUKTION

Tilläggsisolera
med lösull

Bygger
Isolerar
Renoverar
@shpresacajani
Höst i Västervik
#magasinetvästervik

37

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

www.thuressons.se

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

3 SIMPLA SAKER SOM ÖKAR DINA CHANSER
TUSEN GÅNGER ATT ÖVERLEVA I TRAFIKEN*

#2

HÅLL
FARTEN

*Dina chanser ökar minst tusen gånger när du:
1. Använder bälte, 2. Håller farten och 3. Kör nykter.

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister
er

@mitasvensson Höstliga
@hanklindberg Slö och mysig söndag med katt- färger i Hultsfred
ungen Liv i Vimmerby #magasinetvimmerby
#magasinethultsfred

59.900:efter rotav
drag

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

Tagga dina lokala instagrambilder
– publiceras i Magasinet

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

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

Magasinet

0470-70 17 40

MOTOR

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Avensis 2.0D Kombi -12 Auris 1.6 -15
C-HR 1.8 HSD -17
Business, drag .. 99.500:- Edition Feel ..... 115.500:- Style, drag ....... 239.500:-

COROLLA TREK
FORTSÄTT UPPTÄCKA.
Med Corolla TREK tar du körningen till nästa nivå. Och till
platser du vill upptäcka. I en helt unik design och styling,
med en stilfull interiör och 20 mm högre markfrigång kan
du upptäcka mer på lite krokigare vägar.
Just nu från 272.900 kr (ord. pris 288.900 kr)
eller 4.335 kr/mån med Flex Privatleasing.

NEDC *
3,6-3,9 l

/100km
CO2 NEDC*

83-89 g
/km

WLTP *
5,0-5,3 l

/100km

CO2 WLTP *

113-119 g
/km

*Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med
Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde.
Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift
samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet är giltigt så länge lagret räcker dock längst t o m
31 december 2019, gäller endast privatpersoner och kan inte kombineras med andra avtal och rabatter. Priserna är rek.
ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel.
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte ﬁnns i Sverige.

Hyundai Ionio HSD -17
Hyundai iX 35 D -14 drag, Volvo V50 1.8 Flexi -09
Premium Plus . 189.500:- Navi, P-sens. ... 149.900:- Kinetic, motorv. 79.500:-

Avensis 1.8 Kombi -12 drag, v-hjul. Blåmet. ...................................... 139.500:Auris 1.8 HSD -14 TS, Edition 50, panorama. Vit .............................. 149.500:Hilux 3.0 D-Cab -14 frontbåge, Navi. Svartmet. ........... ex. moms 199.600:Prius -08 Business, v-hjul. Silvermet. ..................................................... 69.500:Renault Megane Kombi -11 aut, v-hjul. Vit .......................................... 69.500:-

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

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

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

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se
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Bilskador
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte av vindrutor

Mattias

Leif

Jörgen

Anders

Oliver

Conny

Ronnie

Anlitad av
AllA
försäkringsbolag

Jimmy

Linus

Fredrik

Patrik

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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

G
TISTIDNIN

RA

Västervik Vimmerby Hultsfred

G

Magasinet Västervik 0490-25 86 00 • Magasinet Vimmerby Hultsfred 0492-58 60 90

WWW.MAGNUSSONS.COM

GÖR EN BRA MOTORAFFÄR!

TEL 0492-103 39

Nå ut med ditt budskap till 40 000 hushåll
i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

S

IONEN

EG

sä

val

R

Ett

re
kra

DAX
ATT
BOKA
TID FÖR
DÄCKBYTE?

Magasinet

MOTOR

COROLLA TREK
FORTSÄTT UPPTÄCKA.

NEDC *
3,6-3,9 l

/100km

Med Corolla TREK tar du körningen till nästa nivå. Och till
platser du vill upptäcka. I en helt unik design och styling,
med en stilfull interiör och 20 mm högre markfrigång kan
du upptäcka mer på lite krokigare vägar.

CO2 NEDC*

83-89 g
/km

WLTP *
5,0-5,3 l

/100km

CO2 WLTP *

113-119 g
/km

Just nu från 272.900 kr (ord. pris 290.900 kr)
eller 4.335 kr/mån med Flex Privatleasing.

*Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med
Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde.
Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift
samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet är giltigt så länge lagret räcker dock längst t o m
31 december 2019, gäller endast privatpersoner och kan inte kombineras med andra avtal och rabatter. Priserna är rek.
ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel.
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte ﬁnns i Sverige.

MÅN-TOR
FREDAG
LÖRDAG

9 - 18
9 - 17
10 - 13

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

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

BMW X5 DRIVE 40D

Opel Astra Combi 2,0 Cdti 165Hk Drag
Årsmodell: 2014 Miltal: 4700 Ort: Kisa 129900 kr

Opel Astra Enjoy Sports Tourer 1.4T M6
Årsmodell: 2016 Miltal: 2900 Ort: Kisa 139900 kr

Opel Corsa Enjoy 5dr 5-dörrars Sport 1.4
Årsmodell: 2019 Miltal: 400 Ort: Kisa 129000 kr

Opel Insignia Combi 2,0Cdti 195 Hk, Aut
Årsmodell: 2012 Miltal: 22400 Ort: Kisa 89900 kr

Opel Mokka 1.6Cdti 4x4 4Wd

Opel Mokka X Dynamic 5-dörrars 1.6
Årsmodell: 2017 Miltal: 5100 Ort: Kisa 189900 kr

Årsmodell: 2014 Miltal: 9700 Ort: Kisa 163000 kr

Subaru Forester 2.0i X 4wd. Dragkrok

Subaru Impreza 1.6 ACTIVE

Subaru Outback 2.0D Ridge 4wd Aut
Årsmodell: 2015 Miltal: 12100 Ort: Kisa 199000 kr

Årsmodell: 2011 Miltal: 20100 Ort: Kisa 179000 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 4200 Ort: Kisa 209900 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 12000 Ort: Kisa 133000 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 1900 Ort: Kisa 199900 kr

Subaru Forester 2.0D Bränslevärmare

Volkswagen Polo TDI 80

Årsmodell: 2009 Miltal: 12900 Ort: Kisa 49900 kr

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

grahnsbilar.se
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PREMIÄR FÖR NYA
ŠKODA KAMIQ.
Finns nu hemma för provkörning.

Nya ŠKODA KAMIQ TSI 115 fr. 215 400 kr
> Bluetooth och SmartLink+ för spegling av smartphone > 8” infotainment med touchskärm i glasdesign
> Nyckellöst start-/stoppsystem > Lane Assist > LED-varselljus > Light Assist inkl. regnsensor > Luftkonditionering
> Adaptiv farthållare > Multifunktionsratt i läder > Parkeringssensorer bak > 16” lättmetallfälgar

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 134 g/km (NEDC 116 g/km).*

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

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

Form och egenskaper som fascinerar.

Arteon.

När Volkswagens utvecklare fick i uppdrag att samla allt sitt kunnande i en
bilmodell, blev Arteon resultatet – en designdröm fylld med avancerad teknik.

Arteon Executive R Edition
Pris från 409 900 kr.
Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km, CO2-utsläpp 164 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 130 g/km. Miljöklass Euro 6.
Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

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

Renault CLIO

Renault Clio Zen TCe 100
Premiärpris

161 900 kr *

Lägg till vinterhjul för endast 1 990 kr

Privatleasing

2 440 kr/mån

**

Lägg till vinterhjul för endast 59 kr/mån

Nu är helt nya Renault Clio här. Den 5:e generationen Clio har fått ny design som ger den en ännu sportigare
och kraftfullare karaktär. Invändigt är upplevelsen större tack vare förﬁnade materialval och teknik som gör körningen
roligare, bekvämare och säkrare. Välkommen in och upplev helt nya Renault Clio.
Erbjudandet består av en premiärrabatt på 8000 kr, 3 års fri service (6000 kr) och 4 vinterhjul för 1 990 kr (ord.pris 10 890 kr). Totalt värde 22 900 kr. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36
månader och upphör att gälla om ägarbyte sker inom avtalsperioden. **Finansiering med Renault Relax Privatleasing inkl. 3 års fri service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde.
Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Extra kostnad per månad för vinterhjul: 59 kr. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Erbjudandena gäller
vid köp av nya Renault Clio senast 31/12 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Bränsleförbrukning vid blandad körning, Renault Clio Zen TCe 100: NEDC 4,3 l/100 km, WLTP 5,2
l/100 km. CO -utsläpp: NEDC 99 g/km, WLTP 117 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO . Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.
*

renault.se

www.skobes.se

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

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

