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Från Pippi till
musikalscenen
Foto: Johanna Sivertsdotter
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På konstens världskarta
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Rookie vill nå äldre publik

SEPTEMBER 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 september
04

R

Aktuellt

S

Personligt

Västervik Vimmerby Hultsfred

Sätter Västervik på konstkartan

20-21

IONEN

Magasinet

06-28 Lokalt
10

EG

Skördetider
Närproducerat och ekologiskt

29-31

Nöje & kultur

32

Shopping

34

Shoppingpussel

36

Korsord

37

Instagram

G

RA

TISTIDNIN

G

Magasinet är en produkt från
försäljningsavdelningen på Vimmerby
Tidning och Västerviks-Tidningen.
ANSVARIG UTGIVARE
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Nästa nummer

UPPLAGA
40 000 ex till hushåll i Västervik,
Vimmerby, Hultsfreds kommun
Upplagan är RS-kontrollerad

24 oktober
Vad vill du läsa om? Tipsa oss!

TRYCKERI
Pressgrannar AB

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 spanar vi
bland annat in höstens mode när det gäller
kläder, skor och accessoarer. Kanske blir
du inspirerad till en shoppingrunda för att
skaffa lite nytt och fräscht till garderoben?

MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik

Glöm inte att tipsa oss om vad du vill läsa
om i Magasinet framöver. Mailadresser till
oss som jobbar på Magasinet ser du här över.

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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Ha det riktigt bra till nästa gång!

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

Telefon: 010-498 64 00

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

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

070-249 62 05 | www.radstugan.se

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning

––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

Lövblås

Ryobi OBL18JB.
Jetblåsare med hög effekt.
Variabel hastighet.

959:-

(Pris exkl
laddare/batteri)

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

RES MED OSS!

HALLENS
Välkommen ombord
på våra populära Kieloch Polenkryssar!
Njut av två avkopplande kvällar ombord och
en heldag iland att upptäcka Kiel i Tyskland
eller Gdynia i Polen. Umgås, shoppa och ät gott
i restaurangen på kvällen och vakna till en stor
frukost innan vi lägger till i Kiel eller Gdynia.
I vår Bordershop ombord är priserna upp till
60% billigare än i Sverige!

Kielkryss med julmarknad

Buss-/båtresa t/r, del i 2-bäddshytt insides med våningsäng,
2 nätter, 2 frukost, utflykt till Citti (max 100 kg/person).

4/12 – 3 dagar................................................................................................ Från 1.695:-

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:-

Kielkryss på onsdagar

Buss-/båtresa t/r, del i 2-bäddshytt insides med våningsäng,
2 nätter, 2 frukost, utflykt till Citti. Handla 100 kg per pers.

19/2, 25/3, 15/4, 6/5, 27/5, 10/6 – 3 dagar ............................ Från 1.695:-

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:-

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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Ny hudvårdssalong
i Vimmerby

En dröm blir verklighet för Nina Gustafsson när hon inom kort öppnar
sin egen salong Ninas Hudvård.
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VIMMERBY Nu i slutet av september kan Nina börja ta emot
kunder i sin nyinredda lokal på
Storgatan 33 i Vimmerby.
– Det är superpirrigt, häftigt,
läskigt och roligt på samma gång,
säger Nina med ett leende.
– Det här är något som jag
drömt i många, många år, men det
var först nu det var rätt läge i livet.
Nina blev färdigutbildad spaterapeut i december 2018 efter ett
halvårs studier i Stockholm. Och
snart kan hon öppna sin egen salong i en nyrenoverad
lokal som ligger
E R AT F Ö
L
B
R
A
vägg i vägg med
maken Christoffers kiroGARE
praktorklinik.
FÖRETA
– Förhoppningsvis kan vi

hjälpa varandra genom att han kan
tipsa sina patienter om att komplettera med mina behandlingar.
Lerinpackningar är till exempel
väldigt bra för ömma leder.
Skillnaden mellan en spateurapet och en hudterapeut är att
spaterapeuten arbetar med hela
kroppen och inte gör lika djupa
behandlingar i ansiktet som en
hudterapeut.
– Jag punkterar inte huden och
gör inga portömningar, utan det är
mer vårdande kurer där jag rengör
och tillför fukt.

idag, men jag börjar lite försiktigt och ser var jag landar. Mycket
hänger förstås på kundernas respons och vad de har för önskemål.
Kombinationen att arbeta med
människor, och samtidigt syssla
med det bästa hon vet - hudvård kan inte bli mycket bättre för Nina.
Nu återstår bara de sista detaljerna
för att få lokalen färdig innan kunderna kan komma.
– Alla som vill ta hand om sig
själva, få en stunds avkoppling och
må bra helt enkelt, kan komma hit,
säger Nina.

Nina använder svenskproducerade
och ekologiska produkter i sina behandlingar. Lerinpackning, kroppscrub och spamassage är några av
behandlingarna som Nina erbjuder.
– Omfånget är inte gigantiskt

Eva Harrysson
Snart kan Nina Gustafsson ta emot
kunder i sin nya salong på Storgatan.
Foto: Eva Harrysson
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Hösttåg till Ankarsrum

En kväll för anhörigvårdare

VÄSTERVIK Lördagen den 28:e september går
det att åka smalspåret mellan Västervik och
Ankarsrum. Tjustbygdens Järnvägsförening tar
ut sina orangea rälsbussar från 1950-talet för en
nostalgisk tripp i det vackra landskapet. Det blir en
förmiddagstur och en tur på eftermiddagen. Fika
i Ankarsrums stationshus ingår i priset och sedan
vänder tåget hem till Västervik. Foto: Lena Dahlberg

VIMMERBY Att ge omsorg och stöd till en

nära anhörig med sjukdom eller funktionsnedsättning kan vara tufft. Under vecka 40 är det
Nationella anhörigveckan och det vill Vimmerby kommun uppmärksamma den 2 oktober genom en kväll med fokus på alla anhöriga
som gör en viktigl men ibland också svår insats.
Anhörigvårdare kan man till exempel vara

Emmy tar över
skoaﬀären
Som 16-åring började Emmy Ryberg
arbeta extra i Skokällaren. Nu, lika
många år senare står hon som ansvarig och ensam ägare av butiken.

Efter 16 år som
anställd tar Emmy
Ryberg över Skokällaren
i Västervik. Foto:
Åsa Thaberman

VÄSTERVIK Under gymnasietiden började Emmy
arbeta extra i skoaffären
Skokällaren. Direkt efter
gymnasiet blev hon anställd och sedan dess har
hon blivit kvar. I slutet på
sommaren ﬁck hon erbjudandet att ta över hela rörelsen.
– Vi har pratat om det
ett tag och nu ﬁck jag ett
erbjudande. Jag kände att
jag måste våga, och det är
mitt nu, säger en glädje-

strålande Emmy Ryberg.
Sedan affären blev hennes har Emmy försökt att
öppna upp lite mer. På sikt
kommer hon att satsa på
några nya skomärken som
hon tror kommer att passa.
– Jag har många stamkunder som har lyckönskat
mig, även om jag ändrar om
lite så tror jag att kunderna
kommer att känna igen sig.
Åsa Thaberman

till ett barn som har en funktionsnedsättning, en make med långvarig sjukdom, någon med missbruk och beroende eller till en
äldre närstående som behöver stöd.
På plats i stadshuset den aktuella kvällen
ﬁnns kommunens anhörigstöd, behandlare
från beroendeenheten samt föreningar och
andra aktörer.

Hårdrock mot
cancer
VÄSTERVIK Fredagen den 27:e
kan du njuta av hårdrocksklassiker
och samtidigt göra en god sak.
Hårdrockscoverbandet Noztalgica
ﬁrar 25-årsjubileum och ordnar en
helkväll i hårdrockens tecken på
nattklubben Palladium.
Under kvällen kan du vara säker på
att få höra coverversioner av alla
de store; Ozzy, Judas Priest, Metallica och många ﬂer. Viss del av försäljningen från baren kommer att
gå till välgörande ändamål och det
kommer även att säljas T-shirts där
överskottet går till Cancerfonden.
Så skaka ut håret, dra på dig skinnbrallorna och leta reda på ditt
gamla nitbälte och gör dig redo för
en helkväll.

Foto:
Anders
Steiner

Vit skjorta

0:-

Du får en vit skjorta (899:-) när du köper valfri Oscarskjorta

Damjacka

699:Ord.pris 899:-

199:Ord.pris 29995

Spetstop. Vit,grön,vinröd,svart.

2
279:-

Herrjacka

PACK

999:Ord.pris 1299:-

Ord.pris 399:-

Björn Borg Kalsonger 2-pack. Flera olika mönster.

999:Jacka. Plommon, senap, svart.

Ullrock

399:- 1999:Ord.pris 499:-

Trikåkavaj. Navy, röd, petrol, svart.

Ord.pris 2499:-

Skjorta 599:- Tröja 599:-

www.sandstroms.nu
EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.
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Hösten är här – nu kör vi!
Välkommen till ett nytt nummer av Magasinet!
Efter ett långt sommaruppehåll hoppas jag
att ni läsare har längtat efter tidningen
lika mycket som vi som jobbar med den.
Samtidigt som det känns länge sedan
sist har ju tiden gått otroligt fort. Har
du hunnit med det du tänkte göra under
semestern? Jag har bockat av några grejer
på min ”to-do-list”, men fått skjuta andra
planer på framtiden. Är det inte konstigt
det där att man tror att man ska hinna så
mycket på semestern? Varje år när man
checkar ut från jobbet känns det som att
man har oceaner av tid framför sig. Men
sedan rasslar det bara till och fyra veckor
har gått. Så sitter man där på jobbet första måndagen efter semestern och undrar
lite vad som hände...
Nu har man hunnit jobba ett antal veckor
och hösten har gjort sitt intåg på riktigt
med svalare väder och mörkare kvällar.
Visst kan det vara lite svårt att vänja sig
vid mörkret. Men samtidigt - håll med om
att det är lite mysigt också. Tända ljus och
allt det där har sin charm det med.
Egentligen är nog hösten den bästa
tiden på året. Man har laddat batterierna
med sol, värme och ledighet. Man har
vilat så pass mycket att man faktiskt känner ett sug efter att komma igång med

rutiner, jobb och allt annat. För min del
brukar hösten kännas som en nystart på
ﬂera plan, nästan ännu mer än vid nyår.
Det är nog trots allt i vardagslunken vi
människor mår som bäst, även om den
känslan ibland har svårt att inﬁnna sig i
tidspressen mellan matlagning, tvätthögar, läxläsning och gympapåsar.
En annan bra sak med hösten är ju att
Magasinet är tillbaka igen! Som vanligt
bjuder vi på en massa härlig läsning från
våra tre kommuners alla hörn. Och det
faktum att det är skördetider tar vi fasta
på i det här numret med ett helt uppslag
som handlar om allt ifrån Reko-ring till
trädgårdsodling och recept. Utöver det
blir det förstås en härlig blandning av
reportage och intervjuer med intressanta
personer i vårt område.
Hoppas du gillar tidningen!

Eva Harrysson
eva.harrysson@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
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Livekonserter

Live På Bio

5/10 Ane Brun
9/11 Madama Butterﬂy MET.
27/11 Karl-Bertil Jonssons Julafton. Musikal
7/12 Trollﬂöjten MET.

Teater /Musikal

3/11 Arne Alligator
5/11 Fröken Julie-Riksteatern
1/12 Babblarna Andra Musikalen
teaterkonferens.vastervik.se
teaterkonferens@vastervik.se - 0490-255680

26/9 Stina Ekblad &
Camerata Nordica
11/10 The Mule Skinner Band
27/10 Gunnebo Musikkår
17/11 Christian Lindberg
& Camerata Nordica
4,5/12 Julkonsert Kulturskolan
Dec. Västerviks Storband

Övrigt

30/9 Mindfuckness
Christian Wass

1/11 Joe Labero- Unexpected visit.
6/11 Bokens Afton
9/11 Aspagården 50år Konst
1/12 Julmarknad IFK
15/12 Medborgarskolan Show

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

JOBBA
SNABBT.
MED UTMÄRKT
RESULTAT.

Vi säljer även kända
varumärken som

& design, reparation,

PAKETPRIS!

SPARA 1.480:-

STORGATAN 29, Västervik
Veronica 070-550 79 72
Öppettider: mån stängt
tis-fre 11-18, lör 11-15
etsy.com/shop/oxidbyveronica

GRO

För varje sålt smycke
blir tre träd planterade
i samarbete med
Vi-skogen.

GULDSMED • NYTILLVERKNING • OMARBETNING • REPARATIONER • GRAVYR

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

Husqvarna batteriblåsare 320iB
inkl. batteri och laddare 5.490:-

3.900:-

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

REA!

Husqvarna Automower® 420

PAKETPRIS

2.900:-

MOTORSPORT-

ORD. 3.900:DELBETALA! 11 mån à 320:-*

1.895:PAKETPRIS

Installerat & Klart

3.445:-*
Köksblandare FM Mattsson Siljan
med diskmaskinsavstängning.
* Priset gäller t.o.m. 2019-09-30 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

ORD. 24.900:DELBETALA! 11 mån à 1.166:-*

Klipper ytor upp till 2.200 m² och lutningar upp till 45%.
Smart passagehantering och effektiv klippning av komplexa trädgårdar.
Connect@HOME för kommunikation över Bluetooth med din smartphone.

Installerat & Klart

Köksblandare

19.900:-

MOTORSPORT-

3.695:WC-stol Ifö Spira 6260

REA!

Husqvarna 435 E-Series

WC-stol

5.895:-*

MOTORSPORT-

ORD. 4.900:DELBETALA! 11 mån à 411:-*

REA!

Husqvarna 125 BVX
Effektiv och lättstartad handhållen lövblås/lövsug. Perfekt för husägare.
Levereras med ett platt och ett runt blåsmunstycke. Vac kit är inkluderat.

40%
RABATT
PÅ ALLA HUSQVARNA XPLORER FRITIDSKLÄDER
I BUTIK. FYNDA KEPS, T-SHIRT OCH VÄSKA!

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK
Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Räntefri delbetalning upp till 35 mån. *Uppläggnings- samt månads-avgift inräknat.
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Ingrid och Gunnar Tideman har
satsat på trädgården, här ﬁnns
pool, utekök och ﬂera uteplatser.
Foto: Åsa Thaberman

En trädgård
utöver det vanliga
Hos Gunnar och Ingrid Tideman i Västervik dignar trädgården av persikor, ﬁkon
och vindruvor, alla växter som trivs i ett varmare klimat. Det ﬁnns ett mycket bra
mikroklimat i trädgården och växterna är planterade mot en varm mur, med de
förutsättningarna är det inte svårt att odla medelhavsfrukt, menar Ingrid Tideman.
VÄSTERVIK Ingrid och Gunnar Tideman har en trädgård som är lite utöver
det vanliga. Bakom det arkitektritade
tegelhuset breder en stor och inbjudande gräsmatta ut sig. Här ﬁnns fyra
bekväma uteplatser och en glittrande
blå pool. Längst ner i trädgården, i en
luftig pergola, ligger det nya uteköket.
Här spenderas många långa middagar, Ingrid har ett stort intresse för mat
och lägger gärna ut sina recept på sociala medier. Idag ligger det medelhavsfrukter på utekökets ekbänk. Blå druvor,
duniga persikor och gröna mjuka ﬁkon,
allt hemodlat.

En persikokaka med björnbär och några
solmogna frukter, vackert och gott.
Foto: Åsa Thaberman

Ingrid Tideman har ett stort
intresse för mat och njuter av allt
trädgården har att ge.

– Vi har ett mikroklimat som är bättre
än i många andra trädgårdar, bästa läget
är vid muren mot gatan, berättar Ingrid.
Persikoträdet dignar av mogna frukter,
skörden i år är rekordstor, kanske på
grund av bikupan alldeles bredvid.
– Det kanske är 500 persikor, tror
Gunnar och fortsätter försiktigt plocka
ner persikor i en bunke. Persikorna
mognar fort och det gäller att ta hand
om frukterna.
– Vi säger att de är omogna klockan
tio i tio och övermogna tio över, skrattar Ingrid.
Bredvid persikoträdet växer det vindruvor, blåa och söta och även vinrankan har gett en rekordskörd i år. Ingrid
gjorde en hård gallring i våras och har
sedan varit noga med att klippa av alla
utstickande skott för att spara kraften
till druvorna. Nu hänger de i läckra klasar från uteplatsens tak.
– Står du här under vinrankan så är
det som att vara på en taverna vid Medelhavet, ler hon.
Att odla medelhavsväxter behöver inte
vara svårt, persikoträdet och ﬁkonbusken är vinterhärdiga, bara de får växa
på ett skyddat ställe. I stora krukor har
Ingrid olivträd och citrusväxter med
små omogna frukter på.
– Ta in och njut av dem över vintern,
när du ställer ut dem på våren är det
viktigt att täcka med ﬁberduk de två
första veckorna, annars blir de brända.
– Nu måste vi smaka på ﬁkonen, säger Ingrid och plockar några mjuka och
saftiga ﬁkon från busken. Hon skär itu
ett ﬁkon och ett fantastiskt rosa innandöme blir synligt, som ett litet konstverk. Ingrid serverar ﬁkonet med en bit
ädelost. Solvarmt, moget ﬁkon och sältan från osten är en ljuvlig kombination.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Persikorna mognar fort, Gunnar och Ingrid skördar varje dag. Foto: Åsa Thaberman

Här under vinrankan kan man lika gärna vara vid en taverna vid Medelhavet, säger Ingrid
Tideman. Till höger syns ﬁkonbusken som ger en bra skörd i år. Foto: Åsa Thaberman
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Nu är det
bråttom.
Njursvikt är vanligt,
osynligt och ofta
livshotande.

Hjälp oss att rädda liv!
Plusgiro: 90 03 67-4
Swish: 900 36 74
www.njurfonden.se

Reservera

lördag 30 november kl 10-13
för

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

hriona
CChriona
Mode i centrum

Passa på!

5 FÖR 149:Planteringsjord

40 liter. Bra jord till perenner, buskar och träd. ord pris 49,90/st

ÖPPET:
Må–fre 10–18
Lö
10–14

Höstgödsla
din gräsmatta!

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

VÄLJ BLAND 100-TALS OLIKA MODELLER

299:-

2 FÖR 99:- 99:-

Köp 1 st Algomin
höstgödsel

Fiskars lövräfsa
Ord pris 149:-

Kompostgaller

för gäsmatta och få en Algomin Eco
på köpet ( värd 299:- )

Ord. pris 99:-/st

eller designa din ring tillsammans med oss

Lev livet lite grönare
Blomsterlandet Västervik

Öppet vardag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17
Storgatan 24 VÄSTERVIK, 0490-188 74 • Norrtullsgatan 2 VIMMERBY, 0492-102 46
www.herbertsguld.se

Gustafssons lyser
upp er tillvaro!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning

Pris avser växt om inget annat anges. Erbjudandet gäller t o m 29/9. Med reservation för slutförsäljning.
www.blomsterlandet.se

Veckans billiga
erbjudanden

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

MÅN-FRE 7-21
LÖR-SÖN 8-21
Kondisbitar
ICA. 220-240 g.

Scan. 140 g. Skivat. Tärnat.
Max 3 köp/hushåll.

10:rabatt

/st

www.brg.nu

4

9:Minst

LIPP
SUPERK
25%
Minst

Besök vår
hemsida

LIPP
SUPERK
25%

Bacon

90

Gul lök, morötter,
rödbetor, kålrötter

rabatt

/st

79

90

Högrev

Ursrpung Sverige.
Ca 1200 g. Benfri. I bit.
Max 2 köp/hushåll

/kg

Sverige. Klass 1. Max 5 köp/hushåll

/kg

Bondlimpa

Pågen. 770-900 g.
Max 2 köp/hushåll.

LIPP
SUPERK
25%

15:Minst

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

rabatt

17:-

/st

Välkomna till oss! Vi önskar alla våra kunder
en superhärlig dag! Dennis och Frida med personal!
Priserna gäller t.o.m. söndag 29 augusti

/kg

Satsumas

Spanien. Klass 1.
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personligt Albin Wiberg

Albin Wiberg har många järn i elden och
en god kännedom om konst och kultur.
Foto: Åsa Thaberman

VÄSTERVIK

Sista veckan i augusti stod Västervik värd
för street art festivalen Bank! Festivalen
har haft en stark prägel på stan, 15 stora
väggmålningar av världsartister pryder
nu stadens väggar. Albin Wiberg var projektledare och höll i alla trådar.
– Det är nästan så man får en klump i
halsen, det blev bättre än jag hade vågat
hoppas, så häftigt.

Västervik på
konstens världskarta
A

lbin Wiberg har jobbat många
av dygnets timmar de senaste
veckorna, men han är oerhört
nöjd över hur festivalen blev
och speciellt över hur väl mottaget hela
konceptet med street art har blivit av
Västerviksborna. Runt 450 personer har
varit med på guidade visningar och väldigt många har valt att gå efter de kartor

Världskända konstnären ”Mantra”
målade ”The Emperor Tau” på
Västerviks Sjukhus panncentral. Foto:
Åsa Thaberman

Spanska konstnären Lula Goce har
gjort en stor muralmålning på Ellen
Keyskolan. Flickan på bilden heter
Valentina och är en släkting till Lula.

man kunnat följa för att se alla verken.
Idén till festivalen kläcktes ursprungligen av Västerviks kulturchef, Maria
Rudbo, Sparbanksstiftelsen har stått för
det ﬁnansiella och Albin Wiberg anställdes som projektledare. Han skrev till ett
30-tal aktiva street art konstnärer från
hela världen och hoppades på svar.
– De fem bästa, som jag hoppades mest

på svarade ja, berättar Albin Wiberg.
Kanske blev det ja eftersom det var
en stor och seriös festival och inte något kommersiellt jippo tror han. Flera
av konstnärerna har gjort research och
försökt hitta motiv som passar in i Västervik. På sjukhuset har fransmannen
”Mantra” målat en jättelik fjäril som han
vet ﬁnns i naturen här. På väggen till en
galleria har engelsmannen Curtis Hylton
målat bland annat skäggdoppingar som
han tagit reda på är vanliga vid kusten.
Albin Wiberg är också lättad över hur bra
allt har klaffat.
– Jag har varit förberedd på värsta
möjliga scenario, men allt har gått över
förväntan. Det kunde ha varit någon
konstnär som plötsligt inte dök upp och
det kunde ha varit spöregn hela veckan,
men allt har gått väldigt bra. Jag har servat med kaffe, färg och hjälpt till med
strejkande maskiner.
Konstnärerna själva har varit mer än
nöjda med festivalen, de har bott tillsammans, fått nya vänner och kunnat
utbyta idéer. Albin har ordnat utﬂykter
och krögarna i stan har sponsrat det internationella gänget med goda måltider.
– Bästa festivalen jag har varit på och
Albin är den bästa värden för en festival
någonsin, konstaterar engelska konstnären Curtis Hylton glatt.
Nu har Västervik fått 15 monumentala
målningar av hög konstnärlig kvalitet
och 27 kabelskåp målade av lokala konstnärer. Detta sätter Västervik på kartan.
– Jag tror inte att det någonstans i
världen ﬁnns så många väggmålningar
på så liten yta, du hinner gå runt och
titta på alla på mellan 30-40 minuter.
Det är Västervik, Lissabon, Los Angeles

Fakta Albin Wiberg
Ålder : 46 år
Familj: Rebecka, mor, far, tre syskon
och sju ﬁnﬁna syskonbarn.
Bor: Lägenhet i Malmö och hus i
Blackstad.
Jobbar med: Målare, producent,
konstkurator och skribent.
Intresse: Relationer, pluralism,
kultur, natur och idrott

och New York. Gäddﬁske och street art,
där är vi världselit, skrattar Albin
Efter festivalen har han blivit kontaktad av skaparna av mobilappen Street
Art Cities, en app som listar världens
bästa street art städer. Kanske blir Västervik ett nytt turistmål för människor
som intresserar sig för offentlig konst.
Och det går verkligen inte att missa
dessa monumentala målningar på första parkett i stan. Mycket talar för att det
blir en fortsättning näst år, men kanske
på andra orter i kommunen.
– Oavsett om man är intresserad av
konst eller inte blir man exponerad för
dessa målningar, på väg till jobbet eller
på hundpromenaden, de bara ﬁnns där.
Jag tror att alla i Västervik kan känna att
de är en del av detta.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se
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”I gruppen kan vi hjälpa
och stötta varandra”
Hösten är här och dags att ta
nya tag när det gäller träning
och kost. Men glöm inte bort
den mentala inställningen
som lägger grunden till allt!
Det menar hälsocoachen Inger Sand som hjälper människor till en sundare livvstil.
VIMMERBY Sitter byxorna lite tight runt magen? Blev det aningen för mycket glass och
vin i somras? Du är inte ensam. Många behöver gå ner ett par kilon efter sommaren. Men
det många framför allt kan behöva ändra på
är sin inre kompass. Inger Sand på Träningshuset hjälper till med tips och råd som inte
bara handlar om kost och träning utan också
om vad vi väljer att fokusera på rent tankemässigt. Uttrycket ”du är vad du äter” kanske
egentligen borde vara ”du är vad du tänker”.
– Den mentala inställningen är a och o, säger Inger. Och det viktigaste är att man har
ett mål. Jag brukar fråga ”hur har du ställt in
din gps, vart är du på väg?”
For Me är ett viktminskningsprogram som ger
deltagarna möjlighet att hjälpa och peppa
varandra i grupp. Inger själv varit med och
utvecklat programmet som består av fyra
hörnstenar, Tänk, Njut, Ät, Träna.
– Det är andra gången vi kör det här kon-

VÄSTERVIK Under hösten blir det

ﬂer företag som ﬂyttar in i Tullportsgallerian i Västervik. Det jobbas nu
för fullt för att bereda de nu oanvända ytorna ut mot Västra Kyrkogatan.
Västerviks Sushi kommer att servera
kaﬀe och givetvis sushi. Några sittplatser kommer att göras i ordning i
skyltfönstret. En nagelsalong, Center
Nails som redan är etablerad i Kalmar
och Oskarshamn kommer också att
ﬂytta in.

ceptet här i Vimmerby. Förra gången
var det nio deltagare som tillsammans gick ner 64 kilo.
Under tolv veckor träffas deltagarna en gång i veckan. De får ställa
sig på Tanita-vågen, som med
hjälp av omegastrålar uppskattar
personens ålder utifrån kroppens
fysik, då den bland annat mäter
fettprocenten. Resultatet kan till
en början bli ganska nedslående.
– Men det roliga är att efter
några veckors träning och bättre
kost så tappar de ﬂesta fettprocent
och får därmed en ”lägre” ålder.
Under kursens gång får deltagarna träningsdagbok och kostdagbok.
De får konkreta och individanpassade tips kring träning och kost
men de får också mentala redskap
för att öka chanserna att lyckas. En
ny utmaning står på schemat varje
vecka, där teori och kunskap kombineras med styrka och kondition.
– Det svåra för många är att hålla
i de nya vanorna i ett längre perspektiv. Tanken är att den nya livsstilen ska vara som att cykla, alltså
automatiserad. Många har lyckats
gå ner i vikt tidigare, men har gått
upp igen.

Mötesplats
ﬁrade fem år
VIMMERBY Det blev ett ordentligt

födelsedagskalas när Mötesplats
Bullerbyn i Vimmerby ﬁrade fem år
nyligen. Mötesplatsen blev verklighet då man upptäckte att det fanns
ett behov i området för en plats där
man kunde få samhällsinformation.
Mötesplats Bullerbyn är en verksamhet i bostadsområdet Norrgården
som arbetar med föreningssamverkan, hyresgäst- och bostadsfrågor,
integrations- och bemötandefrågor
och fritidsverksamhet.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

BARNLÖRDAG

sjukdom

Ett bättre liv
för barn

med Beppe Stinger!

med allergisjukdom

Pg 90 09 06-9
Bg 900-9069

För att
du tror
på en
medmänsklig
värld

Nyhet!
Klockor i äkta trä.
Funktionen av metall,
kombinerat med
den sköna, varma
och naturliga känslan
av trä.
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Nya företag i
Tullportsgallerian

Engagera dig på
imsweden.org

Lördagen 28 september
kommer den populära barnprogramledaren och experimentexperten Beppe
Singer till oss! Kom och träﬀa Beppe
från kl. 13.00, ingen föranmälan krävs.
Beppe som är utbildad kemist har bland annat programlett
Hjärnkontoret i SVT. Framförallt är han känd för sina roliga
experiment, något han även kommer visa här hos oss. Under
dagen har vi ﬁna erbjudanden på alla ”Beppeartiklar” och det
ﬁnns alla möjligheter att träﬀa och prata med Beppe.

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

¨

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

ASCOT Continentalsäng

GRAND XL Continentalsäng

PRIS FRITT
LEV & MONT.

PRIS FRITT
LEV & MONT.

inkl bäddmadrass i latex/polyeter.
Prisex. 180x200

8.495:-

(Exkl gavel och ben)

inkl bäddmadrass.
Prisex. 180x200

HILDA Motorsäng

inkl bäddmadrass i Latex.
Dubbelpocket.
Prisex. 90x200

PRIS FRITT
LEV & MONT.

7.995:- 8.495:-

(Exkl gavel och ben)

(Exkl gavel och ben)

ÖPPET: Må 9-19, ti-fr 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret ö. vard. 9-12.30
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Bokas
på telefon
0495-340 60
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ll
Tillfä

1600:-

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

13/11

Pris från

795:-

SHOPPING, BURG

2-3/4

RES 2
JULBORDSKRYSSNING
- BETALA FÖR 1! MED CINDERELLA ............18/12

Pris från

895:-

Se vårt reseprogram: www.hjalmarssonsbuss.se

HÖSTNYTT!

Polo

16995

Kavaj

Finns även i svart

39995

Finns även i rött

595:Byxa

39995

Finns även i svart

450:-

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

BEMANNING TVÄTTERI

TVÄTTERI

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

Öppettider mån-fred 7-13
Övriga tider efter överenskommelse

Det nya bageriet har blivit en succe, folk har köat för att få köpa nybakat bröd. Här är Hanna Karlsson, Klara
Bergström och Lisa Bergström bakom disken. Foto: Åsa Thaberman

Nybakat surdegsbröd i centrum
En frestande doft av nybakat bröd letar sig ut över Stora Torget i
Västervik. Det är nyöppnade bageri 96 grader som nyligen öppnat
dörrarna för hungriga och ﬁkasugna Västerviksbor. Bageriet fokuserar på surdegsbröd, frallor och bullar. Ofta ﬁnns det nya spännande sorter att prova.
VÄSTERVIK Det ﬁnns en känsla av utland,
kanske en fransk storstad över det nyöppnade
bageriet. Allt bröd ligger delikat upplagt på en
lång zinkdisk, en glädje både för doft och synsinnet och även för smaksinnet ska det senare
visa sig. Bageriet är en gammal dröm för familjen
Bergström- Karlsson och för några veckor sedan
kunde de äntligen slå upp dörrarna för Västerviks nyﬁkna och brödsuktande befolkning. Det
är öppet genom hela lokalen och under dagen
kan man se pappa Mats Karlsson baka knubbiga
surdegslimpor, frasiga frallor och smöriga bullar.
Men varför heter bageriet 96 grader?
– Tar du en termometer och sticker in i mitten av brödet så måste innertemperaturen vara
96 grader, då är brödet perfekt, förklarar Klara
Bergström som är dotter i familjen.
Det är pappa Mats som är bagare, han börjar redan klockan
fyra på morgonen, och vid
klockan sex ﬁnns det nygräddat bröd att köpa. På
helgerna tar han lite sovmorgon, men från klockan
åtta på lördagar går det att
få nybakade frallor.
– Allt här är bakat från grunden,
jag skulle hellre stå här utan bröd
än att sälja något som vi inte har
gjort själva, berättar mamma Lisa
Bergström. Vi använder bara rena
produkter, inga E-nummer, bara
riktigt smör och grädde,
fortsätter hon.

– Vi har inget jätteutbud, men hellre bra än
många sorter, säger Klara och berättar att folk
har gått in på bageriets Instagram och önskat
någon sorts bröd och att man faktiskt har kunnat
leverera det till nästa morgon.
– Det är kul att kunna vara ﬂexibla och det är
roligt för pappa att kunna experimentera mer,
det har han saknat, säger Klara. Även lillebror
Hjalmar brukar komma in efter skolan och baka
lite småkakor som sedan ﬁnns till försäljning.
Inredningen är en historia för sig, nästan allt är
återvunnet på ett eller annat sätt. En vägg är
klädd med gamla plåtar från nerlagda bagerier
i Västervik, sofforna utanför är byggda av brödvagnar och den långa zinkdisken hittade familjen
övervuxen med mossa ute i skogen.
Starten har gått över förväntan, ibland har köerna ringlat långa, men alla kunder har varit
glada och positiva.
– Tiden var rätt, och platsen, säger Lisa
Bergström. Det här har vi planerat i
ett år och det blev jättebra.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

För bagaren, Mats Karlsson
har det blivit extra kul att
få experimentera mer
med olika sorters bröd.
Foto: Åsa Thaberman
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60 år sedan
branden
För 60 år sedan var läget i Västervik mycket
allvarligt. En stor brand hotade staden och trots
enorma insatser så hade man aldrig branden
riktigt under kontroll. Tre unga killar som arbetade på S:t Gertruds sjukhus ﬁck hjälpa till att
bekämpa branden. Här berättar
de om sina minnen.

Bli Flickafadder plansverige.org

När
behoven
förändras

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
I VIMMERBY

Köp & sälj
dina prylar på
Lokus.se

FLASH

16.795:-

NYHET!
COMET

VÄSTERVIK Sommaren 1959 var
varm och torr, det hade inte regnat på länge och det kryllade av
getingar. En dag i slutet av augusti
eldades det sopor på anläggningen
i Målserum. Det blåste hårt och
några gnistor spred sig med vinden. Snart stod den fnösktorra
terrängen runt soptippen i lågor.
– Jag hade varit hemma hos mor
och far och ätit lunch, minns Pelle
Sörskog, när jag cyklade tillbaka
till sjukhuset såg jag rök från skogen och när jag kom fram var det
fullt pådrag.
Elden hotade först det gamla mentalsjukhuset och man började
evakuera en del patienter. På den
tiden vårdades närmare 1000 personer på sjukhuset. All tillgänglig
manlig personal ﬁck hjälpa till att
bekämpa branden. Sjukhuset hade
ett eget litet brandförsvar, men det
räckte inte långt.
– Det röjdes en brandgata med
caterpillar för att skydda sjukhuset, men mannen som körde maskinen var tvungen att överge den
och krypa därifrån för att inte bli
stekt, minns Pelle Sörskog.
Nu kantrade vinden och elden
blåste in mot stan och det gick
snabbt. Stora delar av området vid
kring Västerviks infartsväg stod i
lågor. 17 brandkårer och 500 militärer kallades in för att kämpa
mot branden. 23 kilometer slang
användes och massor av vatten
pumpades upp ur Gamlebyviken.
Sju industrier och sex bostadshus
förstördes och mellan tre till fyra
kvadratkilometer skog brann upp.
Många var oroliga att elden skulle
nå fram till bensinstationerna vid
infarten, men så vände vinden igen.
– Hade inte vinden vänt då hade
bensinstationerna ﬂugit i luften och
hela Västralund brunnit ner, säger
Stanley Ahl som jobbade ett dygn
mot elden.
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4.995:Så här enkelt säljer
du dina prylar med
Lokus köp och sälj:
1.

Du kan lägga in din
annons dygnet runt.

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

På Psykiatriska Museet i Västervik
visas just nu en utställning om
den stora Västerviksbranden 1959
Foto: Åsa Thaberman

Utfarten från stan var stoppad på
grund av elden och många var
oroliga.
– Stan var förmörkad, det var
som domedagsstämning, och man
började fundera på hur man skulle
kunna ta sig ut från stan, berättar
Sven Erik Andersson.
När branden väl var släckt kunde
man konstatera att ingen människa hade omkommit, det ryktades
att några barn försvunnit, men de
kom till rätta.
Fram till jul visar Psykiatriska
Museet en utställning om den
stora branden.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Pelle Sörskog, Stanley Ahl och Sven
Erik Andersson ﬁck hjälpa till att släcka
den stora branden i Västervik för 60 år
sedan.Foto: Åsa Thaberman

4. Gå in på Lokus.se och
boka din annons.

JUST NU!

BÄDDMADRASS

PÅ KÖPET!
GÄLLER UTVALDA BÄDDMADRASSER
VID KÖP AV SÄNG

Vimmerbys största fristående möbelaffär

Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

Du driver
företag.Vi gör
det där andra.
Alla är vi bra på olika saker. Du är expert på din
verksamhet, och vi på det där andra. Låt oss därför
hjälpa dig och ditt företag med våra lokala tjänster
inom pension och försäkring, så att du kan fokusera
på det du gör bäst – driva ditt företag.
Visst låter det bra?
Läs mer på vår hemsida om våra tjänster inom pension
och försäkring för dig och ditt företag. Vi ses!

lansforsakringar.se/detdarandra
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Produktiv deckarförfattare i Tjustmiljö
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– Jag brukar beskriva mig som den främsta representanten för organiserad brottslighet i Norra Kalmar Län,
skämtar Ulf Durling. Möt författaren som har skrivit 16
romaner och snart 100 noveller, ofta förlagda till Tjust.
VÄSTERVIK Ulf Durling skulle inte alls
bli författare, han skulle bli läkare, det
hade hans pappa bestämt. Som den
gode son han var fogade han sig och
blev psykiatriker. Han har haft en lång
och framgångsrik karriär som läkare,
men lusten till skrivande gick liksom
inte att pressa ner, skrivandet ville fram.
– Min första roman, ”Gammal Ost”,
som är en pusseldeckare, skrev jag till
stor del när jag under ﬂera dagar väntade på BB, berättar Ulf Durling.
Ett barn som hotade att göra en förtidig entré gav en massa tid till författande. Boken gavs ut och Ulf ﬁck blodad
tand och fortsatte skriva parallellt med
läkaryrket.

Mördarstigen. Här på skogsstigen
i Källvik begås mordet i en av Ulf
Durlings böcker.

HÖSTEN NALKAS...

10%

på alla varma, sköna
tröjor i fantastisk
YAK-ull
Gäller t.o.m. 15/10 2019.

men vill hela tiden tillbaka hit, det slutar ofta i Tjust, i Överum, Ankarsrum
eller på Tättö nu senast.
Att bygga upp en intrig verkar inte
heller vara någon svårighet.
– Den ger sig självt! Ofta hittar man
en central gåta som man gräver ner och
så får någon nys om det, sedan behövs
det lite motstånd, komplikationer och
bihandlingar.

Att många av romanerna och novellerna
utspelar sig i Tjust beror på att familjen
Durling under många somrar hyrde in
sig som gäster på ”panget” i Källvik. Här
hade den unge Ulf tid att hämta kraft
och lyfta blicken från böckerna, men
också möjlighet att studera de till synes felfria och ﬁna människorna som
vistades i pensionatsmiljön.
– Det var här jag upptäckte att folk inte
alltid är vad de gör gällande, jag kunde
ana baksidan av de ﬁna fasaderna.
Arbetet inom psykiatrin har också gett
mycket inspiration och varit en rik källa
att ösa ur, vad det gäller karaktärer. Miljöerna i Tjust har varit lätta att kolla upp,
sedan 1980-talet har familjen en sommarstuga i Källvik, utanför Loftahammar.
– Hur gör man om man bor här och
råkar i klistret? Min fru och jag brukar
åka runt och kolla olika miljöer så det
blir rätt, då blir det mer realistiskt i
böckerna. Jag har provat olika ställen,

ÅTERVINNINGSBYRÅN

Ulf Durling fyller snart 80, men har inga
planer på att lägga ner pennan. Novellen ”Veka Livet” som gick att läsa i
sommartidningen ”Allt om Västervik”
var nummer 93.
– Jag tänker att jag ska skriva 100 noveller, det är min draghjälp, sen sätter
jag väl upp en ny målsättning på 200,
ler Ulf Durling lite stillsamt.
Vilken är din bästa bok?
– Varje bok är den bästa när man har
skrivit klart den, men min bästa är den
genuina Källsviksromanen ”Lugnet efter stormen” från 1983. De böcker som
har Tjustanknytning har blivit de bästa,
där ﬁnns det ett hjärta med.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

FILMPRODUKTION MED EXTRA KRYDDA!

Återvinning med vinst för alla

Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm

Sälj istället
för att slänga

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

Kontakta oss

0490-189 53

www.vvikauktion.se
Återvinningsbyrå, auktionsbyrå & ﬂyttbyrå

Vivi Möller
Stora Torget 2 Vimmerby

Lunnargatan 22

Telefon: 010-498 64 00
rt

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

inkl. ROT-avdrag

SVENSK KVALITÉ

Motordriven garagepo
från

Damur med 18 diamanter,
33 mm, vattentät 100 m

5.998:-

15.400 kr

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

15.40
ån

Dykur Prospex 47 mm,
solceller, vattentät 200 m

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

0:- *

inkl.
ROT-a
vdrag

svenssonsur

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!

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®.

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

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

lansfast.se/vastervik

Ulf
Sjöholm

Adam
Ingmarsson

Björn
Stenberg
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Festival som sätter
läsningen i fokus
En litteraturfestival med fokus på barn- och ungdomar.
Vad kan passa bättre än att förlägga den i Vimmerby?
VIMMERBY Den 17-19 oktober kommer det att bubbla av liv och rörelse
på ﬂera platser i stan. Då går nämligen
litteraturfestivalen Vimmerby Berättar
av stapeln. Ett helt nytt koncept i Astrid Lindgrens anda där själva kärnan är
olika slags aktiviteter som kan skapa
och upprätthålla lusten till läsning, men
också ge inspiration till kreativa aktiviteter som att skriva, skapa eller dramatisera. Från tidig morgon till sen kväll
kommer programmet vara fullspäckat
med allt ifrån författarbesök, föredrag
och workshops, till utställningar, tea-

Fakta Vimmerby Berättar
Vimmerby Berättar är en ny litteraturfestival som körs för första
gången den 17-19 oktober. Redan nu
är det klart att det blir en fortsättning
nästa år.
Festivalen arrangeras av Vimmerby
kommun, Vimmerby Bokhandel,
Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby
Bibliotek, Vimmerby Kulturskola,
Vimmerby Handel och Linnéuniversitetet. Med och stöttar ekonomiskt
är Statens Kulturråd, Sparbanksstiftelsen Vimmerby, Region Kalmar län
Raben & Sjögren, Vimmerby stadshotell och Linnéuniversitetet.

terföreställningar och andra roliga aktiviteter. Programmet vänder sig främst
till barn och unga men även vuxna och
aktiviteterna är helt avgiftsfria.
För projektledarna Erica Månsson och
Alexandra Nylén är det bråda dagar med
att få allt klart. Sedan uppdraget blev
klart i maj har det varit fullt upp med
att planera och skapa ett program.
– Programmet är helt klart, nu är det
mer praktiska frågor att hantera, som
lokaler, ljud, ljus och sådant, säger Erica.
Tanken är att det här ska bli en personlig litteraturfestival där man kan möta
författare och andra inspirerande människor. Bland gästerna ﬁnns exempelvis
Vimmerbybördiga Amanda Karlsson,
som kommer att berätta om sin resa
med Mordpodden och dessutom ha podskola. Simmerskan Therese Ahlshammar
kommer att berätta om sin barnbok som
hon nyligen släppt. Författaren Tove Folkesson från Öland och föreläsaren Mark
Levengood är exempel på andra gäster
under de tre dagarna.
Biblioteket och Astrid Lindgrens Näs är
kanske självklara hållplatser under
festivalen men tanken är att hela staden ska vara involverad på olika sätt.
Bokhandeln och andra butiker i centrum kommer att ha aktiviteter. Även
kulturskolan, folkhögskolan, stadshotellet, stadshuset och rådhusets lokaler kommer att användas plus att det

Erica Månsson och Alexandra Nylén laddar upp inför litteraturfestivalen Vimmerby Berättar.
Foto: Eva Harrysson

”Det behövs stimulans kring läsandet,
förskning visar att föräldrar läser allt
mindre för sina barn idag.”
kommer att ﬁnnas ett aktivitetstält på
Stora Torget.
Vad hoppas ni på inför årets festival?
– Framför allt att Vimmerbyborna ska
känna att ”wow, det händer verkligen
något här på stan” och ta tillfället i akt
och gå. Vi tror att det här kan ge klang
nationellt och kanske ytterligare stärka
varumärket Vimmerby.
Stadens butiker har också blivit enga-

gerade i festivalen. Flera av dem kommer att skylta om inför festivalen och
ha speciella aktiviteter. Från handelns
sida ser man väldigt positivt på litteraturfestivalen.
– Verkligen jätteroligt, en sådan här
aktivitet gynnar hela Vimmerby, säger
Michael Karlsson, Vimmerby Handel.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Hästen Pelle går
snart i pension
Ryttargårdens mesta handikapphäst Pelle ska gå i
pension. ”Att hitta en häst som har samma lynne som
Pelle blir svårt”, säger verksamhetschef Jenny Lind.
VIMMERBY Vimmerbyortens Ryttarförening har idag en handfull elever
med olika funktionsvariationer. Hästen
Pelle har spelat en nyckelroll på Ryttargården i tio år.
– Han är fantastisk, på alla sätt. Alla
hästar passar inte för handikappridning,
men Pelle är den lugnaste och coolaste
man kan tänka sig. Samtidigt älskar han
att vara i centrum och bli ompysslad,
säger verksamhetschef Jenny Lind.
Hon ser de positiva effekterna av ridning
för alla.
– På en häst kan den som annars är
fysiskt begränsad känna rörelsefrihet.
Och mentalt betyder det jättemycket,

hästar är helande. Jag skulle vilja använda hästar ännu bredare och väntar
just nu på besked om hälsocentralen
ska godkänna ridning på recept för exempelvis utbrända.
Men Pelle, 14 år, är nu pensionsfärdig.
– Han har använts väldigt allround
och det sliter. Han förtjänar att ha det
lite lugnare och är redan såld till ett
hem där vi vet att han får det toppen.
Vi har en deal att vi får behålla honom
under en övergångsperiod, men att
hitta en ersättare kommer inte att bli
lätt. Det är också en ekonomisk fråga.
Vad händer om ni inte får tag på
en ny handikapphäst?
– Det vill jag inte tänka på. Då skulle

Jenny Lind hjälper Mikaela Gustavsson på hästen Calla.
vi inte kunna erbjuda alla målgrupper
ridning.
En som träﬀar Pelle varje vecka är Emelie Oskarsson från Hultsfred.
– Man känner sig trött men glad när

man varit här. Pelle är jättesnäll, men
ibland är han nästan lite för lugn. Jag
gillar att trava och ha lite fart, men han
kan vara lite svårstartad.
Rebecca Malmström Forsgren

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.

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

SKODA SUPERB COMBI Adventure Edition fr. 345 400 kr
Billån fr. 2 706 kr / mån** Företagsleasing fr. 2 156 kr / mån***
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. 2019-10-30 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. 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

BISQUIT MATBORD

Brunbetsad ﬁskbensmönstrad
ekfanér 240x95 cm

7.645:-

10%

på alla
utföranden

Ord 8.495:-

NOGA UTVALT AV DESIGN & KVALITET
IDUN SOFFA

GRACE SOFFA

MASTER SNURRFÅTÖLJ

12.990:16.990:-

19.990:-

PILLO SNURRFÅTÖLJ

SANDNÄS MATBORD

VEN MATBORD

21.990:-

6.995:-

i läder classic vintage konjak

27.710:30.790:-

i tyg lazy. Justerbart nackstöd
inkl fotpall

27.975:-

20% RABATT

PÅ HELA SORTIMENTET
FRÅN JENSEN

Vimmerby/Västervik

10%

på alla
utföranden

modern med retroinslag i tyg Brunei

Vit laminat och vitpigmenterad ek.
Stol ingår ej

23.650:-

2000:RABATT

i massiv vitoljad ek 240 cm

24.295:26.995:-

8.995:-

KÖP MÖBLERNA IDAG

BETALA NÄSTA ÅR

Vi erbjuder dig upp till 6 månaders
förskjuten och räntefri betalning med
MM-kortet. Dessutom får du en bonus på
2,5% på allt du handlar och betalar med kortet!

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

www.materialmannen.se

i grått fårskinn med inbyggd fotpall

20% RABATT

PÅ TÄCKE/KUDD SORTIMENTET
FRÅN NORSK DUN

LADY HELMATT TAKFÄRG 2,7 LITER

Färgfest

Perfection

319:409:-

DU SPARAR

90KR

Just nu har vi färgfest med kampanjpriser på färg, golv, tapeter
för alla smaker och plånböcker. Välkommen in!

VÄGGFÄRG VIT SUPERMATT 2,7 LITER
Pure color.

599:799:-

LADY MINERALS 2,7 LITER
väggfärg, kalkmatt

779:1.055:-

MOOD VIT VÄGGFÄRG 2,7 LITER
Smooth wall

299:-

PARKETTGOLV RUMBA

LACKFÄRG 0,75 LITER

DU SPARAR

276KR

ALLTID
BRA PRIS!

Hög kvalitet. Omslipningsbart. 13 mm

299:- /KVM

Träpanel/metall

279:435:-

MOOD VÄGGFÄRG 2,7 LITER
Velvet Colorl

429:-

DU SPARAR

156KR

DU SPARAR

191KR

620:-

DU SPARAR

200KR

MOOD VIT VÄGGFÄRG 2,7 LITER
Durable wall

399:-

MOOD TAKFÄRG 2,7 LITER
Perfect Ceiling

279:-

ALLTID
BRA PRIS!

DU SPARAR

131KR

410:-

LAMINATGOLV SOUNDLOGIC

Slitstarkt golv med ljuddämpande akustikbaksida.
Klicksystem. Välj mellan många olika mönster

199:- /KVM
259:-/kvm

PÅ NÄSTAN ALLA TAPETER....

TA 6 BETALA
FÖR 5!
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skördetider

Utlämningen av
varorna sker
varannan vecka
vid Granngården
i Vimmerby.

Ett år med Reko-ring
Det är ett år sedan Rekoring drog igång i Vimmerby.
– Gensvaret har varit bra
men vi hade kanske hoppats på ännu större intresse, säger Anna-Karin
Cederström Karlsson, en
av administratörerna för
Facebooksidan.

VIMMERBY I september förra året
samlades Anna-Karin och ett gäng andra entusiaster för ett möte. Planen var
att göra Reko-ring verkligt i Vimmerby.
– Vi hade sneglat en hel del på Gamleby-Västervik, som hade fått riktigt bra
snurr på sin verksamhet.
Genom att skapa Facebooksidan Reko-ring Vimmerby kunde man på ett
enkelt sätt koppla ihop producenter av
ägg, grönsaker, mejerivaror, kött, och
mycket annat, med potentiella kunder

Fakta Reko-ring
REKO är en folkrörelse som växer av
egen kraft.
Den första Reko-ringen i Sverige bildades i Grästorp hösten 2016. Sedan
dess har antalet Reko-ringar i Sverige
ökat snabbt. I januari 2019 fanns det
120 Reko-ringar med drygt 240 000
medlemmar.
Idén kommer från ﬁnska Österbotten
där modellen startade 2013.
Källa: Reko-ring Partille

Anna-Karins
Herrgårdsäppelkaka
4 äpplen (om äpplena är väldigt hårda,
förkoka dem med 2 msk socker och
2 msk vatten i ugnen)
1½ mald mandel
75 gram smör
1½ dl socker
3 ägg
1½ dl ströbröd
2 malda bittermandlar
Rör ihop smör och socker, blanda i ett
ägg i taget.
Vänd ner mandel, bittermandel och
ströbröd. Täck öpplena med smeten.
Grädda i 175 grader i ugnen i 20 minuter.
Anna-Karin Cederstrand Karlsson med barnbarnet Isabell Cederstrand. Foto: Eva Harrysson
som vill handla närproducerade livsmedel. På kort tid hade gruppen fått
över tusen medlemmar.
Konceptet går ut på att producenterna
lägger ut annonser på Facebooksidan
om vilka varor de har att erbjuda. Konsumenterna får sedan ”tinga” det de är
intresserade av.
– I dagsläget har vi 83 registrerade
producenter och 1617 medlemmar i
Reko-ringen, säger Anna-Karin. Men
då är det bara en liten klick, säg ett 50tal, som någon gång har kommit och
handlat.
Sedan starten har man haft utlämning
varannan torsdag.

– Vi har fått ihop det alla gånger utom
en - skolavslutningveckan.
Såhär efter ett år är det inte bara att
luta sig tillbaka och tro att allt ska rulla
på av sig självt.
– Nej, absolut inte. Tvärtom så behöver vi bli mer offensiva och marknadsföra oss. Jag upplever fortfarande att
många inte ens vet att vi ﬁnns. Och ska
jag vara helt ärlig så hade jag nog trott
att vi skulle haft mer fart på verksamheten nu. Problemet är att vi har gaska få
producenter, vilket gör att utbudet blir
mindre och antalet konsumenter i sin
tur färre. Producenterna behöver också
bli bättre på att marknadsföra sina varor. Och jag vill verkligen poängtera att
vi inte bara vänder oss till storodlare,

utan alla är välkomna. Det kan vara en
vanlig privatperson som har alldeles för
mycket äpplen på tomten.
Vilka varor har varit mest efterfrågade?
– Ägg och mejerivaror helt klart. Men vi
märker också att många vill ha förädlade produkter, typ pajer, ost och bröd.
Varför är det bra att använda sig
av Reko-ring?
– Det ﬁnns ﬂera anledningar. Först och
främst för att det är hög kvalitet på varorna, man vet var de kommer ifrån och
man vet att pengarna går direkt tillbaka
till den som har gjort jobbet.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
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Must av äppleskörden
Äpplemust är ett bra sätt
att ta hand om alla äpplen man inte hinner äta
eller använda på annat
sätt. På Skogshyddans
Grönsaker i Vråka, norr
om Gamleby bor och
jobbar Niklas Sundqvist
och Susanne Ahlander.
Förutom musteriet odlar
de en massa tomater och
andra grönsaker som säljs
i gårdsbutiken.

Susanne Ahlander
leder ner de malda
äpplena i pressen.
Foto: Åsa Thaberman

Skogshyddans
Örtdressing

VÄSTERVIK På gårdsplanen står Niklas
Sundqvist och Susanne Ahlander och
pressar äpplejuice. Stora säckar med
gröna äpplen åker ner i kvarnen, Niklas rör runt så att all äpplen kommer
med. Det sprutar äppleﬂis, det fastnar
i håret och lägger sig i små högar på
ytterkläderna. Susanne håller i en röd
slang och leder ner det grovmalda äpplemoset i pressen. Ur pipen längst ner
rinner alldeles färskpressad äppeljuice.
Niklas häller upp i ett glas, den smakar
underbart fylligt och samtidigt sött och
syrligt.
– Vi river äpplena, pressar dem till
juice och sedan pastöriserar vi juicen
vid 76 till 83 grader, då blir det must
som vi sedan kan tappa på treliters bag
in box som kunden sedan köper av oss,
berättar Niklas.
Den som har mycket äpplen kan lämna
in och få egen must. Av 50 kilo äpplen
blir der ungefär 25 liter must och eftersom Skogshyddans Musteri är så litet

En rejäl näve färska örter, Niklas
använde fransk dragon, persilja
och basilika
½ dl vinäger, äppelcider eller
vitvinsvinäger
1,5 msk dijonsenap
1,5 msk rörsocker
vitlök efter behag
havssalt, ﬂingsalt
peppar från kvarnen
3,5 dl rapsolja
Mixa allt utom oljan med en
stavmixer. Det ska bli en grön massa.
Häll försiktigt ner oljan i en tunn
stråle. Oljan emulgerar och dressingen blir en grön tjock sås. Njut på
bruschetta eller till sallad.

kan man faktiskt få musten från sina
egna äpplen. Större musterier har svårt
att hålla reda på sånt.
– Musten håller i mer än ett år och
man får ett SMS när den är färdig att
hämta, berättar Susanne.
I år är det inte så mycket äpplen, så
sensommaren blivit lite lugnare. Förra
året var ett riktigt äppleår och Niklas
och Susanne pressade tio ton äpplen.
– Vi betalar även för äpplen, det ﬁnns
många som har äpplen som de inte kan
ta hand om och som de vill bli av med,
det är ju bättre att det blir must än att
det bara blir förstört, menar Niklas och
Susanne.

tomater som ofta ﬁnns i butikernas
grönsaksdiskar.
– De plockar tomaterna gröna för att
de ska kunna transporteras, för att bli
röda får de ligga i etylengas i tre timmar,
då blir de röda, men de är inte mogna,
berättar Niklas.
I växthuset odlar han också en massa
örter, här växer oregano, persilja, gräslök och en extra kraftig basilika från
Sicilien. Den mals ner till en pesto med
mandel, olja och vitlök.
Niklas repar några rejäla kvistar
fransk dragon, basilika och bladpersilja.
Han ska göra en omtyckt örtdressing

som användes till mycket när Susanne
och han drev restaurangen. Vi går upp
till huset, Niklas plockar fram olja,
vinäger, senap och socker. Örterna och
allt utom oljan mixas ihop till en grön
massa. När oljan går i emulgeras den
och det blir en tjock dressing, nästan
som majonnäs. Smaken är fyllig med en
liten dragning åt laktris från dragonen.
– Dressingen är supergod till sallad
eller på bruschetta, tipsar Niklas.
Klart värt att göra hemma! Receptet
hittar du här ovan.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Niklas och Susanne har bott på Skogshyddans gård i 23 år. Niklas är
utbildad kock och ett tag
drev de restaurangen
Magasinet i Vråka, men
nu lever de på musteriet,
Niklas måleriföretag och
att odla grönsaker. Det är
ett fritt liv och de njuter av
att kunna styra sin tid själva.
På tomten ﬁnns också ett
stort växthus. Här växer massor av tomater uppbundna mot
ljuset. De små körsbärstomaterna är söta som godis, men
även de större tomaterna har
en fullt utvecklad smak, speciellt
om man jämför med de smaklösa

Niklas Sundqvist med ett glas
färskpressad äpplejuice.
Foto: Åsa Thaberman

Äpplen du lämnar in kan sedan köpas som färdigpaketerad must på bag in box.
Foto: Åsa Thaberman
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Isabelle Thörner,
Jennie Åkerström och
Caroline Johansson ﬁck
alla tre mjölka en ko.
Foto: Åsa Thaberman

Jennie ﬁck mjölka en ko
Alla bär vi på önskningar som man kanske inte
tror kan bli verkliga. För
Jennie Åkerström var det
att få prova att mjölka
en ko. Hennes snälla
vänner ordnade det i
24-årspresent.
VÄSTERVIK Med förväntan och lite pirr
kliver tre tjejer ut ur bilen utanför Lörstad gårds ladugård. Här ska en födelsedagspresent infrias. Jennie Åkerström
har nyss fyllt 24 och fått den lite ovanliga
presenten att få mjölka en ko, för hand
som man gjorde förr.
– Jag berättade för mina kompisar att
jag länge drömt om att få mjölka en ko,
och så ﬁck jag det, ler Jennie i solen.
Lörstad gård ligger strax utanför Blackstad

tittar misstänksamt på oss besökare. Per
Svensson letar upp en kossa som han leder in i ett separat bås. Korna på Lörstad
gård går annars lösa i ett stort utrymme
och äter och blir mjölkade när det passar dem.

Bara man ﬁck in rätt teknik var det lätt att
handmjölka. Foto: Åsa Thaberman
och är en ren mjölkgård. Gården drivs av
bröderna Per och Magnus Svensson. Här
ﬁnns cirka 120 mjölkkor och lika många
ungdjur och kalvar.
Flickorna går runt och bekantar sig med
några kalvar en stund. En alldeles nyfödd vit kalv ligger tillsammans med sin
mamma i en kätte. Mamman buffar moderligt med mulen på sin lilla kalv och
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Ring ida

Per visar hur man ska göra.
– Dra nedåt med lite tryck och släpp
sedan, då kommer mjölken.
Jennie provar lite trevande, men får
snart känsla för hur man gör, mjölken
strilar ner i en metallbunke, sedan får
kompisarna Caroline Johansson och
Isabelle Thörner också försöka.
– Vi ﬁck en gammal, snäll ko som stod
där och lät oss hållas, berättar Jennie.
– Det var lite trögt, hårdare än man
hade tänkt, men när man ﬁck till den rätta knycken gick det bra, berättar tjejerna
som är väldigt nöjda med upplevelsen.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

En snäll ko ﬁck ställa upp och bli handmjölkad, den ser lite frågande ut.
Foto: Åsa Thaberman

HANN DU INTE BYGGA KLART
ALTANEN I SOMRAS?
- Lugn, vi löser det åt dig! Njut av sensommaren och boka
trädgårdsskötsel, hantverk och hjälp i hemmet av oss idag!
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Kontak
JUST NU SÖKER VI MÅLARE OCH SNICKARE!

0490-56 17 17 • vastervik@veteranpoolen.se
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VI BJUDER PÅ

GRATIS
PONNYRIDNING
PÅ TORGET I VIMMERBY
Martin Pettersson och Elis Karlsson är med i laget Hultsfred Alpha som nu är
klara för SM-ﬁnalen som avgörs i Halmstad. Foto: Foto: Olof Carlson

E-sportare klara
för SM-ﬁnal

Lördag 28 september
kl 11.00-14.00

E-sportprogrammet på Hultsfreds gymnasium
är klart för ﬁnal i tävlingen Gymnasieligan.
En tävling som har statusen av Gymnasie-SM.
HULTSFRED – Vi åker inte dit för
att förlora, säger Martin Pettersson, som ingår i det vinnande laget, Hultsfred Alpha.
Men han är förstås helt på det
klara med att det är tuffa uppgifter
som väntar, när ﬁnalerna avgörs i
Halmstad.
Trots tufft motstånd bedömer
läraren Christoffer Frick, att det
ﬁnns goda chanser till vinst.
– Kapaciteten ﬁnns hos spelarna, säger han. Redan nu är de
ett av de fyra bästa.
Förutom Martin Pettersson ingår
Elis Karlsson, Kevin Albertsson, Kalle Johansson och Oskar
Karlsson i laget. Från start hade
e-sportprogrammet på Hultsfreds gymnasium två lag med i
tävlingen. Förutom det här vinnande laget fanns också ett lag
med ”förstaåringar” med.
– Ett Se och lära-lag, säger
Christoffer Frick. De var med för

att lära sig. Det är väldigt speciellt
att vara med i en stor turnering.
Men det här gånget lyckades
inte ta sig vidare till ﬁnal, utan
gick på pumpen mot Grillska gymnasiet från Örebro. Ett lag som sedan gick vidare till ﬁnalen.
Hultsfred Alpha tog sig till ﬁnalspelet i Halmstad genom att vinna tio
av de elva matcherna i tävlingen,
efter att ha fått en ny chans i
kvartsﬁnalen.
Genom att de tagit sig vidare till
ﬁnalspelet, får laget också en försmak av proffslivet inom e-sport.
Både hotell, mat och annat är betalt och det är rejäla prispengar
på spel.
– Spelarna får 10 000 kronor
och skolan får lika mycket till sin
e-sportsatsning, säger Christoffer
Frick, som också är invald i Svenska e-sportförbundets utbildningsutskott.
Olof Carlson

www.virf.se

kommer med
några av sina
fina ponnyer.
Välkomna!

Aktivitet i samarbete med

Blommor för alla tillfällen!
Fräschabuketter
buketteroch
ocharrangemang.
arrangemang.
Fräscha
Handelsträdgård med växthus,
Handelsträdgår
buskar och perenner.

Förnya dina utekru kor!
Många frost tåliga växter
at t välja på!
Blomgatan • VIMMERBY • 0492-318 90
Öppettider: mån–fre 9–18, lör 9–15, sön 10–12

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
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Elin ﬁck en andra chans

Elin Rantatalo drabbades
av en mördarbakterie och
tvingades amputera båda
benen och nio ﬁngrar. Det
är lätt att tänka att hennes livslust borde tagit slut
där. Men istället säger hon
sig ha fått en andra chans
och vill uppmana andra
att ﬁra livet lite oftare.

HULTSFRED – Jag var nära att dö på ett
sjukhus i Spanien. Läkarna bad min man
Olle att ta ett sista farväl av mig, läkarna
trodde inte jag skulle överleva natten.
– När jag tänker på hur illa det kunde
gått och att jag får se mina barn växa
upp blir jag så himla glad. Då är det inte
svårt att tänka positivt. Trots att det blev
som det blev.
När jag får kontakt med Elin Rantatalo, bördig från Virserum men numera
bosatt i Vetlanda, slås jag direkt av hur
positiv hon är och vilken kämpaglöd hon
måste besitta. Hennes värme och öppenhet imponerar på mig. Hon är en sann
inspiratör till att verkligen leva livet.
Om vi backar bandet började den här mardrömmen i mars. Familjen hade bokat en
semester på Gran Canaria. Elin och Olle
såg framför sig en veckas ledighet med
sol och bad, men Elin började snabbt
känna att det var något, som hon säger,
”på G i kroppen”.
– Jag var helt frisk när vi åkte. Det
kom så plötsligt, jag blev bara sämre och
sämre för att på tredje dagen bli sängliggande, helt orkeslös, berättar Elin som
även hade fått ont i sin högra överarm.
På måndagsmorgonen var Elin så
dålig att hon sökte vård på Spaniens
motsvarighet till vår hälsocentral. Där
misstänkte man bältros.

På något vis hade Elin accepterat och börjat
bearbeta att hon skulle vara utan sina
underben. Men ﬁngrarna var jobbigare att
förlora rent känslomässigt.
lan det att jag solade vid poolen till att
jag hamnade i koma.
Elin lades i respirator. I nästan tre
veckor hölls hon nedsövd på sjukhuset.

Elin Rantatalo har kämpat sig tillbaka efter att tidigare i år tvingats amputera både sina ben
och nio ﬁngrar. Foto: Charlotte Madestam

”Jag vill få folk att ﬁra livet lite oftare.
Och inte ta så mycket för givet.”
– Smidigt att ta medicin och sedan
återgå till semestern, tänkte jag. Men
när vi var på väg ut kallades vi tillbaka
av personal som sett att mina infektionsvärden var skyhöga, så jag skickades med
ambulans till sjukhus. Det är det sista jag
minns, att jag betalade och skulle lägga
ner korten i väskan. Sedan är det helt
svart.

MÅNADENS ERBJUDANDE
SEPTEMBER
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Glasdagar!

25%
RABATT

Elin Rantatalo hade drabbats av septisk
chock, ett livshotande tillstånd tidigare kallat blodförgiftning. Efter en
tid stod det klart att det var en typ av
mördarbakterie som orsakat infektionen.
– Det känns hemskt att tänka på hur
snabbt förloppet var när kroppen väl var
angripen. Det gick bara några dagar mel-

Elins pappa åkte ner för att hämta hem
barnbarnen och svärfar kom ner för att
vara ett stöd för sin son, som uppmanats
av läkare att ta ett farväl av sin fru.
– Men jag överlevde, väcktes och ﬁck
veta att bakterien angripit mig från midjan och ner mot höften. Fem veckor efter
insjuknandet fanns det inget alternativ
än amputation av mina ben och i midsommarveckan tog de också nio av mina
ﬁngrar, säger Elin.
– På något sätt accepterade jag snabbt
och hade börjat bearbeta att jag skulle
vara utan mina båda underben. Men
ﬁngrarna, tillägger hon och drar på fortsättningen, det var mycket värre. Det var
jobbigare känslomässigt.
Elin ser inga begränsningar, utan
drömmer om att kunna börja arbeta igen.
Med vad däremot, får framtiden utvisa.
– Jag har insett att det inte kommer
bli som frisör, men det ﬁnns så mycket
annat som jag kommer kunna göra. Det
mesta går bara man vill, det är bara man
själv som sätter begränsningarna.
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Ett kvalitets och
miljömedvetet företag

Charlotte Madestam

B

Daniel • Goran • Frank

Hedra någon
nära genom en
minnesgåva.

GÄLLER UTVALDA
MÄRKEN OCH GLAS

Fredrik • Robert • Valborg • Jeanette

NU ﬁnns vi även i Vimmerby
Christian
HELGE SWAHN

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

Storgatan 7
KISA

Frank 070-634 86 35
Daniel 070-591 23 17

diabetesgåvan.se
Pg 90 09 01-0
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Välkommen till en ny litteraturfestival i hjärtat av Småland.
Under tre dagar fylls Vimmerby av evenemang och aktiviteter
om litteratur. Barn- och ungdomslitteratur är i centrum, men
här ﬁnns något för alla. Det blir bland annat författarsamtal,
uppläsningar, skriv-workshops och aktiviteter för hela familjen
och mycket mer.

Ur programmet:

17-19
oktober

heller:
e
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M
- Läslust inspirationsevent – författarsamtal
speciellt för lärare och bibliotekarier
- Workshop med Berättarministeriet
- Teater med Unga Klara
- Familjeföreställning med Sagomuseet Ljungby

Mark Levengood
Föreläser om vår samtids stora utmaningar
men också enorma chanser för oss som
individer. Det är vår inställning och vårt
mod som kommer att avgöra om vi dansar
i baktakt med tillvaron eller om vi seglar
glatt på förändringens vindar.

Tove Folkesson
Författare till Kalmars jägarinnor,
Sund och Ölandssången. Möt
Tove Folkesson i ett författarsamtal.
Foto: Sara Mac Key

Elias och Agnes Våhlund
Står bakom bokserien
Handbok för superhjältar.
Möt dem och Läslandet
i en fyrdimentionell läsning
av Handbok för superhjältar 4.

Cecilia Davidsson
Författare och lärare i kreativt skrivande
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Novellen
är hennes favoritgenre, men hon skriver
även barnböcker och lättlästa böcker. Hör
henne tala om att anpassa Tove Janssons
Muminberättelser till yngre läsare.

Marit Törnqvist
Författare och illustratör aktuell med
Alla ska sova, en poetisk bildberättelse
för alla åldrar och som bygger på en
vaggvisa av Astrid Lindgren.

Mårten Melin
Har gett ut över sjuttio barn- och
ungdomsböcker sedan debuten 2003,
bland annat Spöksystrar-serien.

Info om festival och program finns på
Med stöd av Kulturrådet och Vimmerby Sparbanksstiftelse

www.vimmerbyberattar.se

Hela denna sida är en annons

Proffs på jobbet

En kille som verkligen trivs på sitt jobb är Toni Osobov, säljare på Engströms
Bil i Västervik.
- Den ena dagen är aldrig den andra lik, vi har verkligen kul här på Engströms,
berättar Toni.
- Man träffar hela tiden nya kunder som har olika behov och det blir ofta en del
problemlösning. Det kan handla om en massa olika saker.
Vad är viktigast i mötet med kunden?
- Det är att överträffa kundens förväntningar, att få en nöjd kund helt enkelt. Det
absolut viktigaste är att om vi har lovat något, så står vi för det.
- Jag försöker verkligen ta hand om kunden genom hela processen vid ett bilköp. Först träffar jag kunden och försöker ta reda på vad kunden har
för behov. Sedan försöker vi tillsammans hitta rätt bil för kunden. Här är det viktigt att jag som säljare verkligen lyssnar på kundens behov.
- Jag tror också att det är viktigt att ha en varm kontakt med kunderna, speciellt
om man bor i en liten stad som Västervik. Vi vill ha nöjda kunder. Så sent som
igår kom det in en kille som köpte sin tredje bil hos oss, det är ett bra bevis på
att vi lyckas.
Hur fungerar det när man köper en bil av dig på Engströms Bil i Västervik?
- Kunden kommer in i butiken eller kontaktar oss på telefon eller mail. Ofta
har kunden många frågor som vi självklart försöker besvara.
- Ibland har kunden en inbytesbil. Då värderar vi bilen och presenterar ett inbytespris. Om kunden har en inbytesbil är den bilen ofta en bra ledtråd till vad
kunden behöver för ny bil. Jag ställer mig frågan - vad använder kunden bilen
till? Jag försöker lyssna och förstå vad just den här kunden har för behov?
- Vi tittar på olika finansieringsalternativ, ibland föreslår vi privatleasing, det är
väldigt populärt just nu.
Vad är det bästa med ditt jobb?
- Jag får träffa olika människor och hjälpa dem att hitta en bil som passar dem.
Det är väldigt roligt med nöjda kunder, ler Toni.
- Sen är det roligt att vi har en så väldigt bra teamkänsla här på Engströms
i Västervik.

Fakta
Namn: Toni Osobov
Gör: Säljare på Engströms i Västervik
Bor: Hus i Piperskärr i Västervik
Familj: Sambo och en dotter på 10 månader.
Intressen: Bilar, så klart. Titta på film, umgås med familjen.

Vad är det bästa med kundmötet?
- Jag gillar när man får träffa folk och hjälpa dem. Det finns alltid en spänning
och förväntan varje gång jag träffar en ny kund.
Vad är det bästa med Engströms Bil?
- Engströms är en väldigt bra arbetsgivare, jag har trevliga kollegor och vi har
fina lokaler att jobba i.
- Jag tycker att Engströms tar hand om sin personal på ett bra sätt. Vi får åka
på utbildningar vilket gör att Engströms får personal som är experter och kan
göra ett bra jobb. Det är bra för alla!
Vad gör du på fritiden?
- Jag lägger mycket tid på familjen. Jag har sambo och en tio månader gammal
dotter. Vi är ofta ute och promenerar tillsammans ute vid havet. Sen är det klart
att jag försöker träffa mina kompisar ibland också.
Vilken är din favoritbil?
- Skoda Superb tycker jag är bra: I den har du bra komfort och rymlighet och du
får mycket bil för pengarna.
Har du någon drömbil?
- Audi RS6, det är den snabbaste familjebilen. Den har över 600 hästkrafter. Som
familjefar kör jag lugnt och fint, men på en motorväg kan det väl hända att man
vill trycka lite extra på gasen.
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Astronomiintresserade
kan passa på att
besöka Västerviks
Museum sista
lördagen i
september!

Räkna

stjärnorna
VÄSTERVIK När kvällarna blir mörkare

vaknar kanske intresset för stjärnorna?
Den som är intresserad av astronomi får
inte missa ”Astronomins Dag och Natt” ,
ett arrangemang av GAF, Gamleby Amatörastronomers Förening på Västerviks
Museum. Lördagen den 28:e september
inbjuder föreningen till en kväll med föreläsning av Martin Sahlén från Uppsala
Universitet. Han kommer bland annat att
prata om mörk energi och galaxbildning.
Kvällen kommer också att bjuda på rymdtipspromenad, knep och knåp, miniutställning om rymden och så kaﬀe förstås. Allt
under temat Räkna stjärnorna. Gratis entré.

VIMMERBY Lördagen den 12 oktober
blir det traditionsenlig höstmarknad i Vimmerby. Marknad brukar betyda folkfest på
stan och som vanligt kommer det ﬁnnas ett
blandat utbud av allt ifrån godis, kläder och
leksaker till väskor och heminredning. Ut
och shoppa vettja!

Foto: Matton

Höstmarknad
i Vimmerby

ﬁskaretorget 1 foodcourt
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ÄT 2 BETALA FÖR 1
VI BJUDER PÅ DEN BILLIGASTE
Gäller på menyer från 78kr
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gör skillnad!

26/9-18/10

Öppettider: Tis 12-18, tors 12-18, lör 10-14
Storgatan 27
VIMMERBY
0492-103 14

Ingen ska försvinna utan att hittas.
Swisha din gåva till 123 900 56 20 och hjälp oss att hitta ﬂer.

Vimmerbyallén 11, VIMMERBY
Tel. 0492-130 30
erikshjalpen.se/vimmerby

ÖKAR VI
JÄMSTÄLLDHETEN SÅ
MINSKAR VI FATTIGDOMEN.

Swisha 100 kr till 901 00 18

Ett personligt och nära tryckeri!
www.pressgrannar.se
Självklart vill vi vara ditt första val när du skall trycka en
tidning. Vi ger dig kostnadseffektiva trycklösningar med hög
kvalité, hos oss kan du känna dig trygg från
lämning till leverans. Vi är ditt effektiva, kreativa, trygga och
personliga coldsettryckeri.
Tveka inte att höra av dig redan idag!
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Seniorer lär sig ny teknik
Tycker du att det är svårt
att förstå sig på all ny
teknik? Rädd att göra fel?
På Västerviks kommuns
IT-café för äldre är det
tillåtet att trycka på fel
knapp. Här kan alla på
ett lättsamt sätt träna på
att använda telefonens
alla funktioner.

VÄSTERVIK Ett 30-tal seniorer har
samlats i Nätets luftiga restaurang för
veckans uppdatering i IT-världen. Samordnaren Malin Ekdahl har kopplat upp
projektorn och på storbild kan man läsa
att dagens tema är sladdar. Alla har sina
smartphones i högsta hugg, inte helt
olikt en grupp tonåringar. Malin Ekdahl
börjar med att repetera förra veckans
tema; ljud på mobilen. På ett lättsamt
och personligt sätt går hon igenom vanliga funktioner.
– Kolla här, om det ringer och man
inte kan svara så kan du skicka ett meddelande till den som ringer med den här
knappen.
– Aha, går det ett gemensamt sus
genom salen.
Någon får igång sin telefon för högt, alla
skrattar lite och Malin visar hur man
stänger av, det råder en hjärtlig stämning.
Gun-Britt och Inge Arrbrant har varit
med sen i vintras och gillar upplägget
skarpt.
– Vi lär oss hela tiden saker som man
inte visste att man kunde ﬁxa i telefonen, så vi tänker fortsätta gå hit, säger
Gun-Britt.
Inge är intresserad av V75 och
kan hålla koll på resultat på sin
iPad.
– Och så ﬁnns det ju tidningar att läsa på ”paddan” , det är
perfekt, säger han.

Inge och Gun-Britt Arrbrant är nöjda och lär sig hela tiden nya saker
på IT-cafét. Foto: Åsa Thaberman

”Vi lär oss
hela tiden saker
som man inte
visste att man
kunde ﬁxa i
telefonen.”
Det är svårt att klara sig utan IT i
dagens samhälle, många av samhällets
funktioner förutsätter att man har tillgång till en dator eller en smartphone.
– Betala räkningar och sånt, man
måste ju kunna en del för att klara sig
nu för tiden, säger Inger Munkhammar,
men tillägger att hon går på IT-cafét
mycket för den sociala biten.

– Det är ett väldigt bra initiativ av kommunen. Man får lära sig och sen repetera, det man har nytta av tar man till sig.
Själv är hon mest förtjust i den sociala biten, att det är lätt att ha kontakt
med släkt och vänner. Deltagarna öser
beröm över Malin,
hon håller en
perfekt nivå.

– Malin är pedagogisk och lyhörd, det
ﬁnns inga dumma frågor, säger Gunilla
Öst.
– Man vågar trycka på alla knappar
och behöver inte känna sig dum!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Gruppens kanske äldsta deltagare
heter Laila Bouvin, hon fyller
snart 90 år och är nöjd
med IT-Cafét.

Laila Bouvin uppskattar
att man kan hålla kontakt
med nära och kära så lätt med
modern teknik. Malin Ekdahl
visar en ﬁness på telefonen.
Foto: Åsa Thaberman

Efterlyser bilder
till almanacka

HULTSFRED Har du vackra fotograﬁer från Hultsfredstrakten?

Då kan du vara en av dem som får stoltsera med sin bild i nästa års
kommunalmanacka. Just nu söker Hultsfreds kommun efter bilder
som är tagna i kommunen till 2020 års kommunalmanacka. 13 bilder kommer att väljas ut. En för varje månad samt en till framsidan.
Kanske kan en höstbild från strandpromenaden i Hultsfred
passa till almanackan år 2020? Foto: Malin Jonsson

Generationspark
i Hjorted
VÄSTERVIK I slutet av september står

den nya generationsparken i Hjorted klar.
Invigningen blir lördagen den 28:e med
start klockan 10. Då blir det kalas med saft
och bullar, Clownen Mike trollar och delar
ut ballonger till alla barn. Den nya parken
kommer förutom lekplatsen att innehålla
en boulebana, en multibollplan och ett lusthus. Nya träd och buskar ska planteras för
att skapa en trevlig park för alla åldrar.
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”Positivt
att ha alla
delarna”

Under sommaren har skådespelerskan och musikern Mathilda Lindström axlat rollen som Pippi Långstrump
på Astrid Lindgrens Värld. Det har gett henne nya lärdomar och erfarenheter, men nu har hon valt att påbörja
en musikalutbildning i Stockholm.
VIMMERBY 20-åriga Mathilda
Lindström kommer ifrån Vimmerby
men har sedan gymnasietiden bott i
Stockholm. Tidigt i livet visste hon
att hon ville stå på scen och uppträda inför folk. I dag har karriären
tagit fart och under de senaste åren
har hon hunnit med att både släppa
egen musik och att spela teater. Debutsingeln NBLY&I (Nothing Burns
Like You & I) kom för ett år sedan
och i somras kom uppföljaren A New
Tomorrow.
Under sommaren har Mathilda Lindström haft rollen som Pippi Långstrump på Astrid Lindgrens Värld,
vilket har varit lite av en drömroll
för henne.
– Det har varit jättekul och väldigt
lärorikt. Jag gick in med inställningen
att det kan bli rätt tufft, men det var
verkligen bara roligt hela tiden, säger
hon.
Förutom att möta besökarna så har
arbetet inneburit att hon spelar sex
olika föreställningar varje dag. Inför

sommaren pågick ungefär en månad
av repetitioner innan det var premiär
i maj.

Under sommaren har hon gjort rollen som
Pippi Långstrump på Astrid Lindgrens Värld,
vilket har varit lärorikt och roligt, enligt
henne själv. Foto: Astrid Lindgrens Värld

Även om det har inneburit ständig påpassning så har hon bara upplevt det
som roligt. Innan sommaren hade Mathilda Lindström inte riktigt förstått hur
Pippi-tokiga besökarna faktiskt är men
det har hon fått erfara under sommaren.
– Alla vill ta kort med Pippi och alla
vill hälsa på henne. Det är som att
man är Astrid Lindgrens Världs egen
Beyoncé, säger Mathilda Lindström.
Tack vare det här sommarjobbet
har hon lärt sig mycket om sig själv
och hennes karaktär. Hon kan känna

”Pippi är så rak och ärlig och tar
verkligen ingen skit, och jag kan
känna att jag har lärt mig att ta
efter lite av det själv.”

Tragedi och
komedi i
höstens program

VÄSTERVIK – Vi planerar för ett samarbete med Västerviks kommun om
barnteater. I somras hade vi två föreställningar i Stadsparken vilket var
uppskattat och nu arbetar vi för att
det ska bli ännu en barnteater under
hösten, säger Torgil Höckergård.

Västerviks riksteaterförening
har fyra teaterföreställningar
planerade under hösten. Enligt
ordförande i föreningen kan
det dock bli ﬂer.

Föreningen har i dagsläget cirka 200
medlemmar och det har hållits medlemsträff i föreningshuset Järnet. Något som föreningen tagit till sig är vikten av paus med möjlighet att mingla
och träffas.

– På vissa av Riksteaterns föreställningar har pauser saknats. Nu har vi
lagt oss vinn om att det ska ﬁnnas med
och valt dessa uppsättningar. Pausen är
viktig för den sociala biten och för oss i
styrelsen är det ett tillfälle att höra publikens reaktioner. Sedan ska det även
passa för den scen vi har tillgång till
förstås. Det är mycket som ska klaffa.
Teaterhösten som Västerviks riksteaterförening arrangerar drar igång om
några veckor. I början av oktober blir
det soppteater på Stadshotellet med

Torgild Höckergård berättar om Västerviks riksteaterförenings planer inför hösten.

att hon har mycket av Pippi i sig själv.
– Pippi är så rak och ärlig och tar
verkligen ingen skit, och jag kan känna att jag har lärt mig att ta efter lite
av det själv, säger Mathilda Lindström.
För bara en månad sedan ﬂyttade hon
tillbaka till Stockholm och har börjat
på Balettakademins musikalutbildning.
Det är en ettårig utbildning där hon
kommer att få lära sig om musikalens
element som sång och skådespeleri.
Mathilda Lindström beskriver sig
själv som en periodare när det gäller
vad hon helst vill hålla på med i framtiden. Ena dagen kan det vara teater,
och nästa dag kan det vara musiken.
Till slut bottnar hon i att en kombination av dem båda vore det bästa.
– Jag försöker att se det som positivt
att ha alla delarna. Då skulle jag kunna
göra vad jag vill, till och från under
hela livet och risken att jag tröttnar på
någonting blir nog mindre, säger Mathilda Lindström.
Max Elofsson

”Hissvägran”. En tragikomisk historia
om en man i ett hyreshus. Senare i
oktober blir det för första gången på
många år teater i Gamleby. Scenen
är Gamleby folkhögskola och föreställningen ”Stenar i ﬁckan” om polarisering mellan storstad och landsbygd.
”Fröken Julie – musikalen”, en nyskriven
musikal av Kulturaktörerna blir sista föreställningen för hösten.
Kristina Westring
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Rookiefestivalen vill nå en äldre
målgrupp
Inför årets Rookiefestival i Hultsfred har konceptet
omarbetats en aning. Bland annat kommer allt att
ske på Hotell Hulingen och en 18-årsgräns införs.
HULTSFRED Under en heldag kommer
tio artister att uppträda.
Rookiefestivalen i Hultsfred är ett
initiativ från Linnéuniversitetets
campus i Hultsfred där studenterna
som läser programmet Music & event
management får prova på att driva en
musikfestival. Majken Wihlstrand är

pressansvarig och tycker att det här
blir ett bra projekt för att få erfarenhet.
– Det är en festival av rookies för
rookies. Vi som arrangerar är helt nya
inom den här branschen och det känns
otroligt spännande och kunskaperna
som vi får med oss är ovärderliga,
säger hon.

Rookiefestivalen står inför en förändring av sin image, men kommer att vara sig likt.
Foto: Privat
I år arrangeras Rookiefestivalen
för 18:e gången och därmed inför
arrangörerna en 18-årsgräns på
festivalen. Detta gör de för att nå
en bredare publik och framför allt en
lite äldre målgrupp än vad det tidigare
har varit.
Nytt för i år är även att hela festivalen
arrangeras på en och samma plats. På
Hotell Hulingen i Hultsfred kommer
Rookiefestivalen att arrangeras den 26
oktober. Där kommer totalt tio artister
att uppträda fördelat på tre scener. Än
så länge har inte alla artister släppts

men några av de som har presenterats
är Gammal och Joe & the Anchor.
– Vi tycker att det känns otroligt
spännande att få vara med att bearbeta Rookiefestivalens image på det
här sättet, säger Majken Wihlstrand.
Dagen innan festivalen arrangeras Rookie Branschdag där ett antal föreläsare
och personer med insikt i musikbranschen kommer för att dela med sig av
sin erfarenhet. Det kommer att ske på
Campus Hultsfred och är öppet för alla.
Max Elofsson

Gänget som står bakom är studenter som i framtiden ska ut och jobba med musik och
evenemang. Foto: Privat

Elin blev Namelle – siktar internationellt
Elin Namnieks har blivit Namelle och i dagarna släpper hon ny singel. ”Just nu är jag precis där jag vill”,
säger Elin, som ﬂyttat till Örnsköldsvik.
VIMMERBY Flytt drygt 80 mil norrut
från Vimmerby för att plugga songwriting. Nytt artistnamn. Nya kontakter
efter sommarens spelningar i Europa.
Och ny singel som släpps på fredag.
Det rullar på för Elin Namnieks, som
numer går under artistnamnet ”Namelle”.
– Jag har haft ett jättebra år. Namelle
liknar mitt eget namn och känns som
jag. Och det underlättar att nå ut på
den internationella marknaden, som
ju är mitt mål, säger Elin, som för två
veckor sedan började studera på SIM
(Songwriting for the International
Market) i Örnsköldsvik.
Eleverna jobbar tätt ihop med utbildningarna Musikmakarna och Dreamhill, i samma byggnad.
– En av Europas bästa låtskrivarskolor, och det är superlyx att skriva låtar
som pytsas ut på olika kända artister
och få omedelbar feedback. Vi har re-

dan skrivit låtar som eventuellt kan
komma med i Melodifestivalen och
idag ska jag jobba med material för en
irländsk artist bosatt i England.

För två veckor sedan gick ﬂyttlasset norrut, till Örnsköldsvik, där Elin Namnieks pluggar
songwriting med sikte på den internationella marknaden. Foto: Privat

Nu släpps singeln ”Bad Luck”, hennes
tredje i år.
– Jag skulle gärna ha släppt ﬂer,
men ändå känns den här takten lite
lagom, jag har varit väldigt nöjd med
alla låtarna. De är olika i sin attityd,
men temat är detsamma. Relationer
och kärlek. Jag är fullt ut ärlig, så ärlig
att jag tror att killarna det handlar om
känner igen sig...
Efter en sommar med spelningar
både i Frankrike, Portugal och stadsfester runt om i Sverige har hon fått
ett brett kontaktnät.
– Superkul. Jag har självklart fått ny
publik men framförallt träffat många
nya musiker jag gärna jobbar mer med.
Rebecca Malmström Forsgren
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Dimpker Brothers. Foto: Press

Dimpker
Brothers gästar Open Stage
Västervik
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VÄSTERVIK Första fredagen i varje månad är det Open Stage, en öppen scen i Statts källarvåning där lokala och tillresta

musiker spelar inför en sittande publik. Spelningarna drivs av föreningen Open Stage och det frivilliga inträdet går oavkortat
till Barncancerfonden. Den 4:e oktober gästas scenen av Dimpker Brothers som just är hemkomna från en turné i USA. Sanna
Hogman Fernandi och Erik Rengren, båda från Västervik kommer också att spela. Första timme är det frispel, vem som vill får
gå upp på scenen och riva av några låtar.

Black metal skapar
underground-känsla
Snart är det dags för årets black metal-fest i Hultsfred.
Mörkaste Småland: Slaktmånad part 2 kommer att
arrangeras på Hotell Hulingen och i år får de besök
av band från Island och Vitryssland.
HULTSFRED Sedan 2014 har black
metal-festivalen Mörkaste Småland
varit en del av Hultsfred. Sedan dess
har många band inom genren uppträtt
på festivalen och i början av oktober är
det dags för årets upplaga av festivalen.
Inför förra året gjordes konceptet
för festivalen om och skalades ner
till ett mindre evenemang än vad det
tidigare har varit. Därmed bytte även
festivalen namn till Mörkaste Småland: Slaktmånad. Detta för att visa
på att festivalen har genomgått en
förändring och inte är lika stor som
den tidigare har varit. Det här blir

andra året som festivalen arrangeras
i den här lite mindre skalan.
Under två heldagar pågår Mörkaste Småland: Slaktmånad på Hotell Hulingen i
Hultsfred. Walter Hultman är arrangör
för festivalen och han känner sig väldigt
nöjd med årets line-up av artister.
– Om man gillar black metal så blir
det här en unik chans att se internationella akter på en liten och intim
scen. Tanken är att det ska skapa en
underground-känsla som det var mer
av förr och jag tror att det kommer att
bli väldigt bra, säger han.

Genom åren har flera stora band inom genren black metal uppträtt på Mörkaste Småland.
Foto: Privat
De ﬂesta banden som kommer att spela är från Sverige, men bland annat
kommer isländska Svartidauði och
Sinmara. Även Raven Throne från
Vitryssland är ett av banden som är
bokade.
Bland de svenska akterna kan näm-

nas bland andra Istapp, Zornheym och
Myronath.
– Enligt mig så är det väldigt hög
klass på banden, det är bara etablerade
artister, säger Walter Hultman.
Max Elofsson

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

www.vt.se/guider

Scanna QR-koden ovan för
att komma till kyrkguiden

Frälsningsarmén
Västervik
Tillsammans med
BILDA

SÖDRA TJUSTS PASTORAT

Hallströmsgatan 8
VÄSTERVIK
www.fralsningsarmen.se/vastervik

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

MARIEBORGSKYRKAN

Ängalundsgatan 8,
Västervik
www.marieborgskyrkan.se
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Hösten är här
Med hösten kanske också lusten att slå sig ner i soffan med en bok, eller kanske ge
sig ut i skogen och plocka bär eller svamp. I Magasinet får du som vanligt tips på
prylarna som förgyller vardagen.

1

2

3

6
5

4

8
9

7

1. Läs på hur du tar hand om din trädgård till hösten med dessa böcker från Vimmerby
Bokhandel, Skydda din trädgård av Maj-Lis Pettersson och Gödsel av Tina Råman. 2. Ta en
paus i trädgårdsbestyren i en skön vilstol. Finns hos Lönneberga Slöjd & Snickeri. 3. Dekorera
höstträdgården med denna dekorationspumpa från Lindas Trädgård i Västervik. 4. Ta hand
om dina träd med en sekatör från Lindas Trädgård i Västervik. 5. Lys upp höstmörkret med
en lykta från Ernst. Finns på Frendo i Hultsfred. 6. Plocka bären smidigt med bärplockaren
Svea från Leifs Verktyg & Trädgård i Västervik. 7. Fruktplockaren Quikﬁt från Leifs Verktyg
och Trädgård. 8. Ugnsfasta formar för höstmatlagningen. Finns på Coop i Hultsfred. 9. Förnya
krukorna med frosttåliga växter! Handla idag på Hagelins i Vimmerby.

Nya Passat.
Nu är det dags
att beställa.

Passat Sportscombi TSI 150hk DSG
Utrustad med bland annat: Navigation Discover Media • LED-strålkastare med LED-varselljus
• Trådlös smartphonekoppling • 3-zons klimatanläggning med USB C-uttag • ergoComfort
förarstol med elektrisk ryggstödslutning samt utdragbart lårstöd

Pris från 289 900 kr.
Privatleasing från 3 395 kr/mån1 inkl. service och dragpaket2.

Nya Passat Sportscombi GTE.

Nya Passat Alltrack 4MOTION.

De senaste åren har Passat Sportscombi GTE varit Sveriges i särklass mest
köpta laddbara bil. Så det kan vara smart att vara ute i god tid och beställa
din egen redan nu. Den nya versionen kommer i september, har 40 % längre
räckvidd på el och klassas som klimatbonusbil. Välkommen in så berättar vi
mer om nyheterna.

Lagom till hösten kommer nästa version av Passat, modellen som år efter
år varit en av svenskarnas stora favoriter. Så det kan vara smart att vara ute i
god tid och beställa din bil nu. Till exempel nya Passat Alltrack. Välkommen
in så berättar vi mer.

Förmånsvärde från 1 316 kr/mån. Pris från 458 500 kr.

Pris från 358 700 kr.

Passat TSI 150: Bränsleförbrukning blandad körning 6,8-7,2 l/100 km, CO2-utsläpp 154 - 164 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 125 - 163 g/km. Miljöklass Euro 6 DG. Passat GTE: Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt.Räckvidd på el upp till 56 km enligt WLTP-körcykeln Bränsleförbrukning blandad körning
från 1,4 l/100 km. Elförbrukning blandad körning från 16,7 kWh/100 km. CO₂-utsläpp blandad körning från 32 g/km. Skattegrundande CO₂-utsläpp från 37 g/km. Miljöklass Euro 6
AM. Passat Alltrack: Bränsleförbrukning blandad körning 6,4–8,8 l/100 km, CO2-utsläpp 168–207 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 133–163 g/km. Miljöklass Euro 6 DG.
Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2019). Övermil och onormalt slitage debi-

1

teras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Erbjudandet gäller till och med 190930. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. 2Gäller endast privatleasing.

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

ur med 18 diamanter,
m, vattentät 100 m

.998:-

MÅNADENS ERBJUDANDE
4.

Dykur Prospex 47 mm,
solceller, vattentät 200 m

3.

4.798:-

SEPTEMBER

HANSEN!

Glasdagar!

5.

25%
RABATT
GÄLLER UTVALDA
MÄRKEN OCH GLAS

7.

6.

från

8.
15.400 kr HÖSTEN
NALKAS...
10%
inkl. ROT

på alla varma, sköna
tröjor i fantastisk
YAK-ull

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet juni 2019
1:a pris 1000:- Kenneth Johansson, Hultsfred
2:a pris 500:- Joakim Lundin, Norrköping

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

3:e–10:e pris 100:Margareta Elofson, Järnforsen
Diana Johansson, Västervik
Arne Nilsson, Södra Vi
Margareta Wännerdahl, Västervik



Gerd Brodin, Västervik
Åsa Moverare, Överum
Ronny Andersson, Vimmerby
Sven-Erik Fransson, Hultsfred

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfreds Handel

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till:
Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Du kan även maila in ditt svar till tavling@vtkp.se Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 16 oktober 2019.

Vimmerby

Vimmerby

Lidhemsgatan 14

Åbroallén 3

Ljust och luftigt i välplanerad enplansvilla. Här är barnvänligt, fräscht och lättskött. Köket har stor matplats och gott om skåp. Vardagsrummet är ljus
och rymligt och har plats för både matbord och sittgrupp. I huset finns även tre sovrum och ett kontor. Inglasat uterum som förlänger utesäsongen, och
vid varma sommardagar kan öppnas upp mot soldäcket utanför. Välskött och fin trädgård med redskapsbod. Vidbyggt garage. Huset ligger med närhet
till fina promenadstråk och har bekvämt gång/cykelavstånd till bad i Nossen.

PRIS 1 700 000 KR/BUD
TOMT 795 M²

BOYTA 124 M²
MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN TELEFON 076-510 04 91

Här bor du ostört med ett högt läge i en yteffektiv souterrängvilla på insynsskyddad tomt. Den trevliga villan rymmer hela fyra sovrum, nyare fräscht
kök, vardagsrum, ett rymligt matrum och två duschrum varav ett helt nybyggt -13. Många smarta lösningar för att rymma familjen. Nyare isolerfönster
och fasadpanel. Fiber finns i huset. Uppvärmning med fjärrvärme. 5 minuters gångavstånd till centrum samt alla kommunikationer. Belägen vid
återvändsgata med endast några få grannar. Välkomna!

PRIS 1 250 000 KR/BUD
TOMT 1 260 M²

Rumskulla

Storebro

Solbacka 123

Klintgatan 17

Välskött litet hus i skogskanten. Öppna den vita grinden och gå direkt ut på skogspromenad och bli omfamnad av naturen och njut av skogens stillhet.
Huset rymmer tre rum och kök med källare. I köket finns vedspis som ger en skön värme. I vardagsrummet kan du sitta ner vid kakelugnen och njuta
av en värmande och avkopplande brasa. På baksidan finns inglasad altan och stort soldäck. På gården finns också en mysig gäststuga och uthuslänga
med snickarbod och förråd.
PRIS 650 000 KR/BUD
BOYTA 72 M²
MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TOMT 2 110 M²
VISNING 2/10 & 8/10
TELEFON 076-510 04 91

Trevlig och rejäl villa i Storebro med bergvärme. Bostadens entréplan välkomnar med en stor ljus hall, badrum med dusch, ljust kök med matplats, matrum i fil med vardagsrum som har braskamin samt utgång till altan. Övre planet har två sovrum samt badrum med badkar och flera garderober under
snedtak varav ett ev. kan nyttjas som barnrum. Källaren med gillestuga med öppen spis, tvättstuga, pannrum och förråd. Uppvärmning med bekväm och
ekonomisk bergvärme. Tomt med gräsytor och fruktträd och trädgårdsbevattning. Närhet till affär och skola.

PRIS 495 000 KR/BUD
TOMT 795 M²

Mariannelund

Målilla

Centralgatan 32

Amerikavägen 17

Mycket rymligt och i grunden gediget hus med bra läge på hörntomt i Mariannelund. Potentialen är stor med gott om utrymme såsom fyra/fem sovrum,
flera stora sällskapsytor och goda förrådsmöjligheter. Närhet till mataffär, vårdcentral och skola.

PRIS 550 000 KR/BUD
TOMT 1 041 M²

BOYTA 125 M²
VISNING Kontakta mäklaren

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

BOYTA 121 M²
MÄKLARE BJÖRN STRIDH
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN TELEFON 076-510 04 92

BOYTA 105 M²
MÄKLARE BJÖRN STRIDH
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN TELEFON 076-510 04 92

Varmt välkomna till en väl omhändertagen enplansvilla med källare. Här finns bl. a. nyare yttertak och helt ny luft/vattenvärmepump för bekväm uppvärmning. Ett trevligt ljust vardagsrum, tre bra sovrum, badrum och kök i entréplan. Renoverad gillestuga med mysig och värmande braskamin, gästrum
och gott om förvaringsmöjligheter i källarplan. Altan med fritt läge i anslutning till entrén. Beläget i ett mysigt, lugnt område, fritt på två håll och nära
till skog, förskola och grundskola.

PRIS 695 000 KR/BUD
TOMT 751 M²

BOYTA 90 M²
VISNING 26/9

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

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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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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instagram

@westerviktwirlingtroop Idag har vi ﬁrat @mejerietung 10 år! Vi har tränat i Mejeriets lokaler sen det
öppnade och vi trivs superbra där!
#magasinetvästervik

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

@life.of.kerstin Livets första paddeltur
#magasinetvimmerby

37

@helenaglade #magasinethultsfred

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

Magasinet
MOTOR

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Avensis 2.0D Kombi -11 Avensis 1.8 -16 Active
Auris 1.6 -15
drag, Multimedia 99.500:- Plus, drag ..........179.500:- Edition Feel.......115.500:-

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 270.900 kr (ord. pris 288.900 kr)
eller 4.295 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
30 september 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.

Auris 1.8 Hybrid -17
Hyundai Ionio HSD -17
Hyundai iX 35 D -14 drag,
Active ................185.500:- Premium Plus ...199.500:- Navi, P-sens......149.900:-

Avensis 2.0 Kombi -06 drag. Gråmet. ..................................................... 25.000:Avensis 2.0 Kombi -06 drag, v-hjul. Blåmet. ........................................ 79.500:Auris 1.6 -07 Plus, v-hjul. Gråmet. ........................................................... 59.500:RAV 4 2.0 AWD CVT -17 Active Plus, drag, Navi, extralj. Vitmet. 259.500:RAV 4 HSD AWD -17 Active Plus, drag, LED-ramp. Gråmet. ......... 279.500:RAV 4 HSD AWD -16 Executive, drag, Navi. Svartmet. ................... 279.500:Yaris 1.33 -12 Active, motorvärm. Rödmet. .......................................... 89.500:Volvo V70 2.0F -08 drag, motorvärm. fullservad. Blåmet. .............. 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 Öppet: Månd-fre 9–17,
Se begagnade bilar på
Tel. 0490-169 30
Lördags-stängt t o m sept. www.claesensbil.se
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HÖRT & HÄNT

Bilnyheter från världens alla hörn!
Text: Jenny Nilsson / © CNP AB • Foto: CNP AB

Ferraris
FARTFYLLDA
födelsedag

En ”skruvad” lag
Mätare som skruvats tillbaka på fordon
är snart ett minne blott. Riksdagen har
i dagarna röstat igenom ett förslag som
gör det olagligt att ﬁﬄa med mätarställningen. Sverige är, hör och häpna, ett av
få länder i EU där det fortfarande inte är
olagligt att manipulera bilarnas kilometerräknare. Däremot är det olagligt att
medvetet lämna osanna siﬀror - då gör
man sig skyldig till bedrägeri. En riktigt
”skruvad” lag som nu kommer att dras
åt ordentligt.

Scuderia Ferrari ﬁrar 90 år av ra-

Flyget följer Lamborghini
Resenärer som landar på ”Bologna Guglielmo Marconi” kommer att bli glatt överraska-

de. Flygplatsen har nämligen fått en helt ny Lamborghini Huracan som ska agera följebil.
Lambon är försedd med en V10:a på 580 hästkrafter och ska hjälpa till att guida planen
efter landning. Skapelsen är designad av Centro Stile Lamborghini och har saftblandare
på taket samtidigt som måsvingedörrarna pryds med texten ”Welcome to Bologna”.

YRKESHJÄLP

cing med en helt ny utställning
som ska spegla några av teamets
mest framgångsrika tävlingsbilar sedan starten 1939. Här visas
kärror som körts av legendariska
förare som Alberto Ascari, Juan
Manuel Fangio, John Surtees, Niki
Lauda och Michael Schumacher.
Den 5:e juni slogs portarna upp
till utställningen i Maranello och
”Scuderia - the complete history” håller öppet till den 20:e maj
nästa år.

DIVERSE

AUKTION

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister
er

59.900:efter rotav
drag

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

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

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

Svenska
sjöräddare smiter
från jobbet.

Ge mer tid att leva.
Bli månadsgivare!
www.hjart-lungfonden.se

Tack alla arbetsgivare som låter våra sjöräddare
släppa allt för att rädda liv till sjöss när larmet går.
Läs mer på sjoraddning.se

0470-70 17 40

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

MOTOR

Ny SUV med
förstklassig
komfort

NYA CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
SHINE-utrustning:

NYA CITROËN C5 AIRCROSS FINNS FRÅN 309 900 KR

Fjädring med Progressive Hydraulic Cushions®
Advanced Comfort® -säten med eljusterbar förarstol
Motorstyrd baklucka med handsfree-funktion
Panorama instrumentskärm 12,3” HD i färg
Backkamera med Top Rear Vision 180°
8” pekskärm med Mirror Screen
EAT8, 8-växlad automatlåda mm.

INTRODUKTIONSPRIS

329 900 KR

PureTech 180 EAT8 S&S
ELLER 3

463 KR/MÅN*

*Avbetalning (månadskostnad) genom Citroën Finans med kontantinsats om 20%, avbetalningstid 36 mån, restvärde 50%, uppläggningsavgift
595 kr och effektiv ränta 3,95%. Förbrukning NEDC 5,7 / WLTP 7,5 l/100 km, Utsläpp g NEDC 131 / WLTP170 CO2/km

BADHUSGATAN 7 • VIMMERBY
Magnus Werling • 0492-131 02 / 070-838 25 08
BADHUSGATAN
7 • VIMMERBY • 0492 13100
WWW.HOLMSTROMBIL.SE
magnus.werling@holmstrombil.se

SEPTEMBER 2019
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Bilskador
lackering

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

· 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

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

#1

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

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

VÄLJ TOYOTA YARIS.

NEDC*

4,9-5,2 l/
100km

SOMMARKAMPANJ PÅ YARIS BENSIN:
GIONE
N
RE

Väster
v

ik Vim

inet

m e rb y

GR

AT

S

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

Magas
IST

Hultsfr
e

IDNIN

G

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

Årsmodell: 2011 Miltal: 20100 Ort: Kisa

179.000
kr

WLTP*

6,0-6,3 l/
100km

CO 2 NEDC

112-118 g
/km

CO2 WLTP

135-142 g/
km

d

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

BMW X5 DRIVE 40D

Flex Privatleasing från 1.995 kr/mån.
0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad
Toyota Yaris Y20 Flex Privatleasing från 2.095 kr/mån.
Backkamera • 15” lättmetall fälgar • Tonade bakrutor

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast
ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (8 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen.
Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Med reservation för ev. tryckfel och prisändringar.
Erbjudandet giltigt t o m 30 september 2019. Miljöklass Euro 6.2. Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte ﬁnns i Sverige.

MÅN-TOR
FREDAG
LÖRDAG

9 - 18
9 - 17
10 - 13

Isuzu D-MAX Crew Cab Zenith Automat
Opel Astra 5D 1.4 Turbo 140hk
Årsmodell: 2012 Miltal: 8300 Ort: Kisa 189.000 kr Årsmodell: 2011 Miltal: 6000 Ort: Kisa

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

Opel Corsa Enjoy 5-dörrar 1.2)
79.900 kr Årsmodell: 2013 Miltal: 7600 Ort: Kisa

69.900 kr

Opel Vivaro Skåp 2,0 CHASSI S
Renault Megane CAB
Subaru Forester 2.0i X 4wd. Dragkrok
Opel Mokka 1.6 Ecoﬂex 115hk. Dragkrok
Årsmodell:
2010
Miltal:
36600
Ort:
Kisa
59.000
kr
Årsmodell:
1998
Miltal:
17300
Ort:
Kisa
24.000
kr
Årsmodell: 2016 Miltal: 4200 Ort: Kisa 219.900 kr
Årsmodell: 2013 Miltal: 6200 Ort: Kisa 104.900 kr

Subaru Forester 2.0D XE Aut. Drag.
224.900 kr

Årsmodell: 2017 Miltal: 12990 Ort: Kisa

Subaru Outback 2.0D. 4x4. Dragkrok.

Årsmodell: 2010 Miltal: 23990 Ort: Kisa 74900 kr

Suzuki Vitara 2.4 4WD 167Hkr

Årsmodell: 2009 Miltal: 18900 Ort: Kisa 69000 kr

Opel Insignia Business Grand Sport 1.5
Årsmodell: 2019 Miltal: 900 Ort: Kisa
279.000 kr

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

grahnsbilar.se

Smart nystart!

Få 20 000 kr i nybilsbonus, 3 års fri service och 1 år fri försäkring
när du köper en Renault CAPTUR. Totalt värde upp till 29 000 kr.*
Och självklart ingår 5 års garanti.

Renault CAPTUR Zen Energy TCe 90
Pris från

161 900 kr
(ord pris 181 900 kr)*
Privatleasing från

2 230 kr/mån**

Utrustad med: Parkeringsradar bak & automatiskt infällbara backspeglar • Media Nav med 7" pekskärm, digitalradio (DAB+), Apple CarPlay®
och förberedd för Android Auto®, Bluetooth® handsfree-telefoni och ljudstreaming • Navigering med Nordenkartor • Nyckelkort med
handsfree-funktion • LED Dimljus • Regn- och ljussensor • EasyLife förvaringslåda med belysning • 16” aluminiumfälgar ”Adventure”
Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 20 000 kr, 1 års fri försäkring (3 000 kr) och 3 års fri service (6 000 kr). Totalt värde 29 000 kr. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 månader och upphör att gälla om ägarbyte
sker inom avtalsperioden. 1 års fri försäkring tecknas via Renault Försäkring. Värdet på försäkringen uppskattas till cirka 3 000 kr och är beräknad på premie för en genomsnittskund samt avser halvförsäkring. **Finansiering med Renault Relax
Privatleasing inkl. 3 års fri service och 1 års fri försäkring: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. Inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt privatleasingskydd
ingår för privatpersoner 18–63 år. Erbjudandena gäller vid ordertecknande av en ny Renault Captur senast 30/9 2019. Angivna priser är rekommenderade priser inklusive moms och lokala avvikelser kan förekomma. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden eller företagsstöd. Bränsleförbrukning vid blandad körning, Renault Captur Zen Energy TCe 90: NEDC 5,6 l/100km, WLTP 6,5 l/100km. CO2-utsläpp: NEDC 128 g/km, WLTP 146 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och
CO2. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.

*

VOLVO XC40 T3
FR ÅN 2 749: –/MÅN

EN KOMPAK T SU V MED STOR PERSONLIGHE T
Volvo XC40 är inspirerad av storstadspuls och är utrustad med allt du behöver för
att ha det bra. Det är en bil som lyfter dig över det vardagliga och som ger dig en
känsla av kontroll bakom ratten. Den trecylindriga bensinmotorn T3 erbjuder låg
bränsleförbrukning och kraft när du behöver det. Välkommen på provkörning!
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 dec 2019.

Prisexempel

Pris

Privatleasing

Inclusive Billån

Volvo XC40 T3 (163 hk) man.
Volvo XC40 T3 (163 hk) aut.

309 900:329 800:-

2 999:-/mån
3 199:-/mån

2 749:-/mån
2 925:-/mån

INCLUSIVE PRIVATLEASING
Bil till fast månadskostnad där det ingår Volvo Originalservice, finansiering genom Volvofinans Bank och
försäkring hos Volvia.
INCLUSIVE BILLÅN
Här ingår lån i Volvofinans Bank, Volvia försäkring
och Volvo Originalservice. Du äger själv din bil och
behåller den så länge du vill ha den.

Volvo XC40 T3 (prel): Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 7.0, NEDC korr: 6,3. CO2, g/km. WLTP: 160. NEDC korr: 144. Miljöklass Euro 6DTemp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på
bilens specifikation. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal. Prisexempel beräknas på körsträcka 1500 mil/år och 10% kontant. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Volvo Inclusive Billån: Volvia försäkring och Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggningseller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Prisexempel beräknas
på 30% kontant, ränta 4,1% (eff.ränta 4,18%). Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se

VIMMERBY Maskingatan 5
Tel: Jonas 0492-662 02, Jörgen 662 03, Daniel 662 04, 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

