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Nästa nummer

23 januari
Nu tar redaktionen snart julledigt och
kommer tillbaka med nya krafter
efter helgerna. Då fokuserar vi
på nystart, hälsa och välmående.
Januari är en tid på året då många av
oss känner ett behov av att komma
igång med bättre matvanor och
träning. Kanske vill man dra ner

TRYCKERI
Pressgrannar AB

på alkoholkonsumtionen eller sluta
röka. Har du gjort en personlig resa
som du vill dela med dig av? Hör
gärna av dig till oss!

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

Magasinet önskar alla läsare en
God Jul och ett Gott Nytt År!
På återseende 2020!

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

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

Julklappstips!

Jullotter som räddar liv

Köp skraplotter till dina nära och kära på cancerfonden.se/jul
Tillsammans mot cancer

STOCKHOLMSMÄSSAN
Sy & Hantverksfestival 15/2
Antikmässa 15/2
Nordiska trädgårdar 28/3
SHOPPINGRESOR
Gekås Ullared

Ett hantverk värt att åka för

Kvalitetsinramning av konst, foto, broderier, objekt m m

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

2

EUROPA
Rügen-Usedom 23/4 4 dgr
Saima Kanal Finland 13/7 5 dgr

Vi skräddarsyr din resa!

11/3 1/4 6/5

Rydéns Buss • 0492-137 13

rydens.buss@telia.com • www.rydensbuss.com

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

tt
God Jul & Gott Ny

År

Våra Jultider
23/12 kl 9.30-13.00
27 & 30 Dec samt 2 & 3 Jan
öppet 9.30-17.00

Välkomna hälsar Mia och Annika!

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

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
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HALLENS

Vi vill passa på att önska
er alla en riktigt God Jul
& ett Gott Nytt rese-År!
2020

HALLENS
RESOR MED BUSS,

BÅT & FLYG

Välkommen till vårt traditionella Öppet Hus lördag
11 januari kl. 10-15 i Ankarsrum – nu för 12 gången.
Efter ett par års uppehåll öppnar vi nu åter upp vår
anläggning på Kammartorpsvägen (granne med
GP-macken) och bjuder in till en riktig reselördag.

2020

– bli en del av
vår
gemenskap!

DOWNTON ABBEY

OCH MIDSOMER I

ENGLAND
KROATIEN
FÖRLÄNG SOMMAREN

LÄTT ATT BLI FÖRÄL

I VACKR A

SKAD I FANTASTISK

A

FINLAND

P

S
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Tävla om fina vinster, träffa vår personal och samarbetspartners, tipspromenad genom vårt nya resemagasin.
Vi bjuder på kaffe och kaka samt korv med bröd.

Ett urval
av våra resor

h
Vänd oc ra
läs om vå !
or
Spa-res
andra
s
Läs från
Kjells Bus
hållet om
oresor till
Spa & häls and.
Estl
Pärnu i

TEATER & SHOW

| KRYSSNINGAR
END | SHOPPING
| MÄSSOR | WEEK

Ny katalog!
Vår nya katalog kommer
vid årsskiftet, du kan hämta
ett rykande färskt ex på vårt
Öppet Hus lördag 11 januari!

| JUL / NYÅR
A | GRUPPER
| MARKNAD | EUROP

Vikingarna med Christer Sjögren

Arvingarna 30 år

Följ med Vikingarna på en tidsresa från 60-talet till idag. Konferencier
är Ragnar Dahlberg, som tar oss tillbaka till den tid då det begav sig. Självklart får vi också höra alla de stora hits bandet levererat genom åren.

Arvingarnas show är ett generöst tack till sina fans. Det blir en storslagen
och välregisserad kväll som sammanfattar de trettio första åren med en
skön blandning av dans, pop, schlager och rock.

Mazurien – naturskönt område

Julklappstips!

13/3 – 1 dag – Norrköping .................................................................................. 1.275:-

Masurien är ett kuperat skogslandskap med många sjöar, floder och
kanaler och ligger i nordöstra Polen. Malbork, världens största gotiska
fästning är ett av våra spännande besöksmål.

24/5 – 6 dagar ........................................................................................................... 7.495:-

7/2 – 1 dag – Norrköping...................................................................................... 1.275:-

Varför inte ge bort en resa eller ett litet bidrag till en
resa i julklapp? Kom in till oss eller ring så fixar vi det.
Du kan välja valfritt belopp!

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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Nu har torghandeln ﬂyttat ett snäpp och
entrén till de tre nu sammanbyggda lokalerna ligger i mitten, i presentbutiken,
vilket blir bättre för alla. Maria kallar
den nya butikens sortiment för ”Gott
och blandat” och här ﬁnns verkligen lite
av varje, men mycket för kök och inred-

Maria Björkman
utökar Byﬁket med
en presentaﬀär.
Foto: Åsa
Thaberman

VÄSTERVIK Tomtetåget går mellan Västervik och Verkebäck lördag och söndag 14-15/12. Det

är snart 100-åriga vagnar som dras med ett diesellok. I Verkebäck ﬁnns Tomtefar och tar emot
barnens önskelistor. Här kan man även köpa ﬁka, kanske vinna på chokladlotteriet eller ﬁska i
ﬁskdammen. Hela utﬂykten beräknas ta cirka två timmar.

Gratis tabberas i Mossebo på julafton

VIMMERBY Hur mycket Janssons, köttbullar, rödbetssallad och prinskorv äter
egentligen drygt 700 matgäster? Clara
Rylander, som driver Mossebo Gästhem
tillsammans med Andreas Nibelius och
Andrew Johnston, är inte riktigt säker.
– Vi kom bokstavligen in i börja-rullaköttbullar-perioden vid övertagandet.
De tidigare ägarna har delat med sig av
sina erfarenheter, men det är alltid svårt
att beräkna matåtgång till bufféer och
smörgåsbord.
Julbord bjuder också på sin speciella
dragkamp mellan hållbarhetstänk och
tradition.
– Vi jobbar för att minska matsvinnet.
Men till julbord tar man alltid till, maten
får inte ta slut. Vi kommer att ha en hel
del mat över i frysen efter sista julbordet
och då kan vi göra något bra, säger hon.
På julafton, när Clara ändå ”inte hade
så mycket planerat”, dukas därför ett

gratis julbord fram till socialt och ekonomiskt utsatta i restaurangen.
– Jag tror det ﬁnns många som inte
har möjlighet att ordna sitt eget julﬁrande, eller har råd att göra sig ett
julbord. Det kan handla om sociala,
psykiska eller ekonomiska svårigheter.
Eller bara att man är ensam.
Du tror inte det finns en risk att det
är svårt att nå ut, att man vill komma
men tycker att det är skämmigt?
– Absolut, jag är väldigt medveten om

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Västerviks
Julmarknad

Tomtetåget kör igen

Till jul bjuds personer som av olika
anledningar inte har möjlighet att
ﬁxa ett eget julﬁrande, in till gratis
julbord.
– Tror det ﬁnns många som inte har
råd att ordna sitt eget julﬁrande,
säger Clara Rylander.

INGSO

VÄSTERVIK För ett år sedan ﬂyttade Byﬁket och Smaka på Tjusts torghandel ihop,
det blev butik och café i ett, med ytor att
sitta och ﬁka på i båda lokalerna. Succén
var ett faktum och folk har strömmat till
Gamla Torget i Gamleby för att ﬁka och
handla lokalproducerat. Nu har Maria
Björkman utökat verksamheten med ännu
ett steg, sedan en början av november
ﬁnns nu också en presentaffär i lokalerna.
– Jag har ju en webshop, så ibland har
jag haft som en pop-up butik här i caféet
och folk har varit intresserade, berättar
Maria på sitt medryckande sätt, det liksom strålar energi runt henne.

ning. Roliga och nyttiga saker
i en skön blandning. Försäljningen
har gått mycket bra och Maria har lyckats
köpa in årets julkapp, mobillådan, innan
den blev utvald till årets julklapp. Snacka
om ﬁngertoppskänsla.
Nytt för våren blir även att man satsar
på ”Afternoon tea”.
– Det blir hembakade scones, många av
våra bakverk fast i mindre format, te och
lokalproducerad marmelad från torghandeln, allt i bufféform så, så man kan ta av
det man gillar, berättar Maria.
En gång i månaden kommer man att
kunna boka in sig på Afternoon tea, med
början i januari. Att ﬁka på Byﬁket har blivit väldigt populärt i bygden. På lördagarna är det ofta kö för att komma fram till
disken och beställa. Maria har satsat på en
stor och dyr kaffemaskin som kan göra alla
sorters kaffe, men det har lönat sig, ”Dirty
chai latte” är en populär beställning.
I Gamleby bor bara 3000 personer
och många åker utifrån för att ﬁka och
handla.
– Det är så roligt, säger Maria, folk har
förstått vårt budskap: Handla lokalt idag,
så ﬁnns vi kvar i morgon.

den tröskeln, men jag hoppas inte man
ska känna så. Jag känner stor förståelse
för de som behöver det här och jag tror
också man känner själv om man är en
av de vi tänker på. Det är verkligen inget
att skämmas för, vi blir ju hela tiden
påminda om att det är en stor grupp
människor som har det tufft på olika
sätt, säger Clara Rylander.

VÄSTERVIK I helgen förvandlas
Spötorget i Västervik till en riktigt
härlig julmarknad. Det kommer att
ﬁnnas något för både unga och gamla. Hantverkare samsas med mat och
dryck, massor av julsång med olika
lokala körer och artister och givetvis
dyker självaste Tomten upp och busar
med barnen.

Rebecca Forsgren Malmström

Julmys i
simhallen
Emil hade sitt tabberas
i Katthult. Clara gör samma
sak i Mossebo. På julafton
blir det gratis julbord för de
som behöver.
Foto: Rebecca Forsgren
Malmström

HULTSFRED Även i simhallen ska

det märkas att det är jul. Dagen före
julafton, den 23 december, släcks lamporna i Hagadals simhall i Hultsfred
och julsånger spelas under ett par
timmar. I bastun kan du koppla av
med doft av julen. Det bjuds på kaﬀe,
glögg och pepparkakor.

VN

Först var det ett café, sen blev det
café och torghandel. Nu ﬁnns även
en presentbutik ihop med Byﬁket.
Gamlebys mysigaste ﬁk verkar växa
så det knakar och folk åker till byn för
att shoppa och ﬁka som aldrig förr.

TA G I U
T

FÖRETAGARE
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Ö

Byﬁket växer med
ny
ny presentaﬀär

GI
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Ge mer tid att leva.
Bli månadsgivare!

www.hjart-lungfonden.se/manadsgivare

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

NYA MÖBLER TILL JUL?

ÖPPeT: Må 9-19, ti-fr 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret ö. vard. 9-12.30

VÄLKOMNA TILL EN AV SÖDRA SVERIGES STÖRSTA
MÖBELANLÄGGNINGAR MED 8.000M2 UTSTÄLLNING/LAGER

VI HAR LADDAT UPP PÅ LAGER
(Allt ﬁnns givetvis inte på lager men väldigt mycket)

Julblommor
Egenodlade

Julklapparna
hittar du
hos oss!
ÖPPETTIDER:
Ons-fre
___ kl 11-18
Öppettider:
tisd-fred
_ klkl11-18
Lördag
____
11-14
Lördag ____
____klkl11-14
Söndag
12-15

JULSTJÄRNANS DAG 12/12
KÖP 3 BETALA FÖR 2!
Den billigaste gratis
Gäller 12/12-13/12

JULSTJÄRNOR

Kållarp, Hult, 0381-300 61
Rv 40, 9 km ö Eksjö
www.ljusbodenihult.se

Söndag
____kl 12-15
Gäller t o m 22/12

Årets
julklapp!

Direkt från eget växthus

20%

på alla produkter från

SMÅ röda & vita 30:GRENADE röda, vita, mörkröda 75:STORA GRENADE 90:-

PLANTERINGSKVÄLL!
Tisdag 17/12 kl. 18-20

Ta med en kruka eller köp här.
Kom och plantera din egen
julgrupp. Vi bjuder på jord och
mossa. Det ﬁnns massor av
växter och pynt att välja på!

VÄLKOMNA!

AMARYLLIS
Många olika
färger
från 115:-

HYACINTER
Vita, rosa,
blå, lila
30:-/st

Öppettider

Måndag - Fredag 9-18 • Lördag 9-15
Söndag 15/12 10-14

Erbjudandet gäller t.o.m 31/12 2019

Vivi Möller
St. Torget 2, V-by, 0492-127 94
(Stängt måndagar)

VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com

BEMANNING TVÄTTERI

DCP-J1100DW All in Box
trådlös allt-i-ett bläckstråleskrivare

Automatisk dokumentmatare (ADF), 3 års förbrukning av bläck*
och 3 års garanti ingår.
*Räcker till ca 6.000 sidor svartvit plus ca 5.000 sidor fär

TVÄTTERI

NU

FÖR DIG SOM PRIVATPERSON MEN ÄVEN
FÖRETAG!!

90:3.4
Ord.pris
4.490:-

EXTREMT LÅG
DRIFTSKOSTNAD!

Efter de 3 åren* endast
ca 9 öre/utskrift vid köp
av ny bläckpatron

Vi åtar oss tvätt av täcken, kuddar,
sängkläder, arbetskläder, dukar,
gardiner, handdukar, badlakan, mm

ARMBANDSUR
från Henley, taS,
raPtOr

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

från 299:-

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

Storgatan 24 VÄSTERVIK, 0490-188 74
www.herbertsguld.se

Öppettider mån-fred 8-12
Övriga tider efter överenskommelse
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krönika

Vår vackraste tradition
Har du varit med i ett Luciatåg? Många har nog
det och minns precis hur det var. Att stiga upp
extra tidigt i den mörkaste av morgnar. Kanske
din mamma var uppe och hade gjort frukost med
pepparkakor och lussekatt som en extra guldkant.
Sen ut i den becksvarta, kalla morgonen för att
träffa de andra i tåget. Som barn var jag alltid med
i Luciatåget, nu som vuxen har jag ofta fått vara
med som serviceperson.

Naatten går tunga
fjäät, runt gård och
stuuva…..
Det ﬁnns något så förunderligt ﬁnt med dessa
vackra unga människor som gått upp ﬂera timmar tidigare för att locka håret i perfekta vågor.
Nu samlas alla med strukna lucialinnen och vita
strumpor i märkta påsar. Röda band delas ut, papperstallrikar klipps för att skydda unga händer
mot rinnande stearin. Någon har alltid glömt sitt
glitter och någon håller på att svimma av nervositet. Pojkarnas strutar vill inte sitta på plats. Så
är det dags, alla hittar sin plats i ledet, vi vuxna
( alltid tanter) tänder ljusen och sen tecknar någon

till pianisten. Naatten går tunga fjäät, runt gård
och stuuva…..
Mystiskt och exotiskt för utlänningar, kanske vår
vackraste tradition och fortfarande lika populär.
Numera lottas nog de ﬂesta Lucior fram, men det
är ändå en ära för varje ﬂicka att få vara Lucia.
I det här numret får du träffa tjejerna i Västerviks Luciatåg just innan kröningen i St: Petri
kyrka. Annars blir det som vanligt en härlig blandning av högt och lågt, där mycket kretsar kring
den stundande julhelgen. Du får tips på ﬁna håruppsättningar från tjejerna på Frisörprogrammet
i Västervik, kanske något att prova till nyår? Julgodis med Jennie Lindberg, blommor och musik
och annat som hör julen till.
Med det här numret ﬁrar Magasinet ett år!! Det
har varit helt fantastiskt roligt att få skriva om alla
spännande människor och berättelser som ﬁnns i
vårt område. Du vet väl att du kan kontakta oss om
du har något kul att berätta eller visa? 2020 ligger
fortfarande öppet och oplanerat i våra agendor.
Till vi ses i januari vill vi på redaktionerna i Västervik och Vimmerby bara önska alla: En riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

VÄRLDENS FÖRSTA PLUG-IN
HYBRID FRÅN ŠKODA.
ŠKODA satsar på en hållbar framtid för alla! Vår nya SUPERB iV plug-in hybrid
med 55 km räckvidd på el ger många fossilfria mil. Rymlig och välutrustad
med bl a LED Matrix-strålkastare, Navigationssystem och eluppvärmdbar ratt.
Finns som STYLE, L&K och SPORTLINE. Välkommen in!

ŠKODA SUPERB COMBI iV plug-in hybrid fr. 429 500 kr.
> 55 km räckvidd på el* > 13kWh batterikapacitet (laddas på 3,5 timme med laddbox)
> 218 hk max systemeﬀekt > 510 liter bagageutrymme > Dragkrok 1600 kg (tillval)
Bränsleförbrukning SUPERB COMBI blandad körning 1,4-1,6 liter/100 km, CO2-utsläpp 32-36 g/km**.
*Enligt WLTP. Miljöklass EU6. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

skoda.se
Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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Skjorta 599:-

349:Lurex Top

149:Kavaj

999:Ord.pris 1799:-

Klänning

799:-

Damhandskar. Finns även i svart.

2 för 999:Ord.pris 599:-/st

Välj fritt - skjorta och tröja. Flera färger och mönster.

Favoritklapp
till kanonpris!

399:-

399:-

Kort ärm och korta ben

2-pack
kalsonger

+

necessär

499:-

Fathers and Friends
SINCE 2016

Förkläde i PU-skinn. Ord.pris 799:-

Pyjamas. Lång ärm och långa ben 499:-

Paketpris. Ord.pris 649:-

www.sandstroms.nu

L I N K Ö P I N G i - H U S E T & Tr ä d g å r d s t o r g e t • N O R R K Ö P I N G N : a P r o m e n a d e n & G a l l e r i a D o m i n o • K I S A • M O TA L A • T R A N Å S • V E T L A N D A • V I M M E R B Y • V Ä S T E R V I K
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En hel dag när man
får göra folk glada
Strax innan det är dags
för årets Luciakröning i S:t
Petri kyrka får Magasinet
några ord med Västerviks
Lucia 2019 och en av hennes tärnor. En rolig men
intensiv vecka väntar, bäst
är att få glädja de äldre.
VÄSTERVIK Ellen Nyberg provar att
kronan sitter som den ska, får några
goda råd av de rutinerade damerna i
Lions innan vi får fem minuter. Det är
jäktigt att vara lucia, men också fantastiskt kul.
–Jag tycker om att sjunga och det har
alltid varit en dröm att vara Lucia i ett
stort Luciatåg, berättar en ganska nervös Ellen Nyberg.
Kröningen i S:t Petri är en mafﬁg
historia med massvis tända ljus och
skönsång av ﬂera körer, efter det väntar några träningstillfällen under veckan innan den stora dagen kommer. På

fredagen gör Luciatåget 27 framträdanden. Tjejerna blir upphämtade tidigt på
morgonen och sedan är det fullt schema
hela dagen.
Hur laddar man för det?
–Äta bra och sova mycket och att kanske gå igenom dagen mentalt innan, så
man är lite förberedd, säger Ebba Lindkvist, som var Lucia förra året och därför
har en del bra tips till årets Lucia.

Att vara
Lucia är lite som
att vara rockstjärna
för en vecka.
Foto:
Ellen Nyberg

Det är speciellt att stå i centrum en hel
vecka, men väldigt roligt också.
–Det är som att ha födelsedag en hel
vecka, man känner sig en aning upphöjd, skrattar Ebba Lindkvist. Även om
det är intensivt får man ha kul själv och
känna sig lite som en rockstjärna.
Vad ser ni mest fram emot?
– Det är på fredag när vi sjunger på
äldreboenden, är tjejerna eniga om. En
hel dag där man bara får göra folk glada,
men det är speciellt kul att sjunga på
äldreboenden som kanske inte får så
många besök.

Västerviks Lucia,
Ellen Nyberg får
direktiv av en av
damerna på Lions.
Foto: Åsa Thaberman

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

ÅRETS SPEL HITTAR DU
HOS OSS!

Vi önskar alla våra kunder

God Jul & Gott Nytt År!
Vad kan en montör göra
för att förbättra världen?
Att bidra med kunskap och
konkreta insatser, för att
ge barnen i SOS Barnbyar
tillgång till rent vatten, är
en väg. En bra väg tycker vi.
Därför samarbetar vi med
SOS Barnbyar, både med
vatteninstallationer i olika
barnbyar och med insamling
av pengar till Dassa-Zoume
i Benin. Var med och bidra
tillsammans med oss!

ÅRETS
BARNSPEL

ÅRETS
VUXENSPEL

Richard Pihl

ÅRETS
FAMILJESPEL

Välkommen in!

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

Märk ditt bidrag med Comfort Ternstedt

¨

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL
Vi stödjer SOS Barnbyar.
Läs mer på comfort.se

Kisa, 0494-102 96 | Linköping, 013-684 00
Rimforsa, 0494-69 91 00 | Västervik, 0490-697 00
Åtvidaberg, 0120-295 90
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Välkommen att
i Vimmerby
1:a pris

Tomasmarken

2:a pris

10.000

Söndagsöppet
15/12 KL 12-16

Tomtenatta
19/12 KL 18-22

Söndagsöppet

Välkommen till Vimmerbys butiker
22/12 KL 12-16

5.000

100

ul
J
kr

I VIMMERBY LÖRDAG 14/12

250 st Tröstpriser

kr

á

kr

lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

Så här gör du!

Fyll i, klipp ur och ta med kupongerna när du handlar. Ge kupongen till
butiken* och få en stämpel när du handlar för minst 100:-.
En kupong/köp. Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i
Tävlingen pågår under perioden 1/12 - 31/12 2019

TORSDAG 19/12
BUTIKERNA ÖPPET TILL 22.00

Vimstmaderby

Kl 18.00 ...Hanna Karlsson och Marianne Nilsson
Kl 19-20 ...Miss Sister
Kl 20.15 ....DUÅ Musik
Kl 21.15 .....Eldshow av Twirling Troop
Tiderna är ca-tider.

Från ca
Kl 18.00 ... Vimmerby Tidning bjuder
på glögg, försäljning av Hockeykorv,
Hemgjorda mandlar från
Mandelrosteriet, Bilar från
Engströms, Smide från
Västervik, Anders Fisk m.m

Vi bjuder på

Varm Glögg

på torget fr. kl 18.00

Kom och träffa

Tomten

kl 18-21
Lämna din
önskelista och
få Tomtens
Idolkort
Aktivitet i samarbete med:

(så länge glöggen
räcker)

* Gäller i de ﬂesta medlemsbutiker.

En kupong per köp

- ju ﬂer gånger du handlar, desto ﬂer chanser har du!

Lycka till!

ul
J
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

ul
J
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

1 DECEMBER - 31 DECEMBER 2019
Namn: ..................................................................
Adress: .................................................................
...............................................................................
Tel: ........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.

Butiksstämpel

1 DECEMBER - 31 DECEMBER 2019
Namn: ..................................................................
Adress: .................................................................
...............................................................................
Tel: ........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.

Butiksstämpel

1:a och 2:a pris består av presentkort från Vimmerby Handel. Vinnarna meddelas personligen samt via annons i
Vimmerby Tidning. Tröstpriserna består av presentkort från respektive butik. Vinnarna meddelas personligen
+ anslås i butikerna. Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.
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personligt Malin Eliasson

Mannen som står till
höger om Malin var en av
de slavar som köptes fria
och istället kunde arbeta i
ett eget företag. Mannen
till vänster heter Joseph
och är organisationens
kontaktperson på plats.
Foto: Privat

Köpte slavar fria
i Indiens slumkvarter
VIMMERBY En önskan om att

göra skillnad för människor i svåra situationer
var drivkraften för Malin
Eliasson som nyligen reste
till Indiens slumområden
med en hjälporganisation.

Fakta World Children Need
World Children Need är en ideell

organisation med kristen värdegrund som hjälper behövande
människor runt om i världen både
med fysiska och andliga behov.
Fokus är riktat mot utsatta barn
och unga i Indien. Föreningen startade i maj 2013 men barnhemmet
i Indien invigdes redan i februari
2011. Grundaren till organisationen
är Soﬁa Rydén. Om du vill veta mer
om organisationen, besök hemsidan worldchildrenneed.org.
Källa: World Children Need

D

et är många upplevelser
och intryck att smälta efter två veckors vistelse i
slumkvarteren i delstaten
Andhra Pradesh i sydöstra
Indien. Det här är ett av landets mest
utsatta områden där många människor
lever i extremt svåra situationer. Det är
nu drygt en månad sedan Malin kom
hem från resan och för henne är det
fortfarande omtumlande.
– Det är så mycket känslor, den här
resan har verkligen berört på djupet, säger hon. Det skär i hjärtat att se människornas öden och man blir såklart ledsen
över att inte kunna hjälpa alla, men man
blir samtidigt otroligt glad för dem man
kan hjälpa. Och man blir också väldigt
tacksam över att man har haft förmånen
att födas i Sverige.
Malin har sedan många år tillbaka haft ett
par fadderbarn i Indien. Men hon kände
efter hand att hon ville göra mer än att
bara bidra med pengar.
– Jag kände att jag ville vara på plats,
få möta de här människorna och förstå
deras situation.
Malins egen tro har varit en ledstjärna i hennes engagemang.
– Jesus har ju sagt att vi människor
ska hjälpa varandra, så det här är verkligen bibelns ord i handling, precis som
det är tänkt.
Genom organisationen World Children Need reste Malin som en av två
teamledare med totalt 14 personer från
Sverige. Tack vare insamlade bidrag
hade de resväskorna fulla med gåvor
och på plats kunde de köpa in ännu mer
saker och dela ut till behövande.
Det som kanske etsat sig fast i minnet
allra mest efter resan är de människor

och sin familj och barnen kan gå i skolan.
Genom att dela ut cyklar kunde man
också hjälpa tolv barn till en säkrare
transport till och från skolan.
– Barnen bor i slummen och skolan ligger långt bort. Men det ﬁnns
en genväg dit genom en dal. Där ﬁnns
giftormar, vildhundar och vilda grisar,
en del med rabies. Så den vägen är extremt farlig.
Med cykel tar de nu sig fram snabbt
och säkert runt dalen.

Malin ﬁck för första gången träﬀa ett av sina
fadderbarn, sjuåringen Godala.

”Jag längtar
tillbaka och
vill gärna göra
om det.”
som arbetade under slavliknande förhållanden i stenhuggerier.
– Det var hjärtskärande att se. De
krossade sten för hand från tidig morgon till sen kväll för en dollar om dagen. Många får men för livet, de får skador i händerna och förlorar synen på
grund av stenﬂisor som hamnar i ögonen. Tack vare skänkta pengar kunde
vi totalt köpa nio personer fria från
slaveriet och istället hjälpa dem att
starta ett litet företag. En kvinna hjälpte vi exempelvis att börja sälja frukt
och tack vare det kan hon nu försörja sig

Under de två veckorna besökte teamet
också en skola där de var med och utvecklade skolgården och undervisade
lärare om lekens betydelse. De besökte
också två byar i djungeln där de delade
ut kläder och hygienartiklar till barnen.
Malin ﬁck också möjlighet att träffa ett
av sina fadderbarn.
– Det var helt fantastiskt att få se
honom i verkligheten. Det är en liten
pojke på sju år, han satt i mitt knä och
vi pratade med hjälp av en tolk.
Malin hoppas att hennes upplevelser
ska inspirera andra människor.
– Alla kan hjälpa en annan människa
på något sätt, det kan vara så enkelt
som att ge någon ett leende och ett
vänligt ord, eller att hjälpa tanten i
trappuppgången.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

1 Visste du att Malin Eliasson kom-

mer berätta mer om sina upplevelser i
Indien vid ett evenemang på Mitt Hem i
Vimmerby den 8 januari.
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Rådhuset i
pepparkaksform

11

ROBUSTA
MASKINER
FÖR TUFFT
KLIMAT

DELBETALA

1.230:/MÅN*

Vad sägs som att äga Vimmerby Rådhus
- i pepparkaksform? Det kan bli möjligt för
alla som är med och lägger ett bud på det
ståtliga och smakrika bygget.
VIMMERBY Fastighetsbyrån i Vimmerby förenar nytta med nöje tillsammans med Stigs Konditori, som
är byggherre för pepparkakshuset.
– Vi har valt att göra detta som
ett sätt att skapa lite uppmärksamhet kring behovet av välgörenhet genom att koppla ihop vår
verksamhet med en annan lokal
företagare och det samhällsengagemang som Fastighetsbyrån ägnar sig åt, säger Magnus Boberg,
fastighetsmäklare/kontorschef. Vi
är sponsorer åt dessa välgörande
organisationer och vi vill bidra
med vad vi kan lokalt.
Budgivningen är öppen till och
med onsdag eftermiddag den 18:e

december och den som ger vinnande bud kan med gott samvete avnjuta pepparkaksrådhuset till jul.
– Alla budgivare och bud redovisas öppet på vår hemsida men vi
kommer meddela vinnaren strax
efter avslutad budgivning, säger
Magnus. ”Köpeskillingen” går
oavkortat till välgörande ändamål
där vinnaren av budgivningen får
välja mellan BRIS - Barnens Rätt
i Samhället, Stadsmissionen eller
SOS Barnbyar. Det går givetvis bra
att dela gåvan mellan dessa.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Husqvarna ST 224
Högpresterande snöslunga för snöröjning av
stora garageuppfarter och gångar. Justerbara
släpskor för olika underlag. Uppvärmda handtag,
LED-strålkastare och elstart. Arbetsbredd 61 cm.

12.900:VÄRDECHECK**

NYHETER
I BUTIK

10.000:VID KÖP AV NY YAMAHA ATV/UTV

TILLBEHÖRSTIPS!

Skridskokul i
Målilla

SNÖBLAD, TIMMERVAGN,
FLAKVAGN, TRANSPORTLÅDOR, HASPLÅTAR M.M.

HULTSFRED Gillar du att åka skrid-

skor? Då kan du bege dig till Målilla bandybana om söndagarna från december
månad och till och med februari. Under
parollen ”skridskokul” hälsar Målilla
Bandy såväl barn som vuxna välkomna. De som behöver kan låna skridskor,
hjälm, boll och klubba. Omklädningsrummen är öppna. Grillen kommer att
vara igång.

**Vid köp av ny Yamaha Grizzly/Kodiak ingår värdecheck på 10.000:- inkl moms att handla
valfria varor för på Motorsport. Gäller t.o.m. 191231. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Räntefri delbetalning upp till 35 mån med Santander Bank.
*Exempel på 11 mån, uppläggnings- samt aviavgift inräknat.
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FILMPRODUKTION MED EXTRA KRYDDA!

12
Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm

Linda Öhrvall och
Ulrika Grönvall har fullt upp
med kransar och julgrupper
så här års.

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

Foto:
Åsa Thaberman

Julklappstips!
Tofﬂor från
Shepherd och Mjúka

Pris fr 475:-

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

GOD
Cobra Golvljusstaker
40 cm, 50 cm, 60 cm

JUL
1899:-

(ord. pris 2599:-)

1399:-

(ord. pris 1999:-)

1699:-

(ord. pris 2399:-)

Gör din egen
julkrans
Att binda egna kransar att hänga på dörren till jul blir allt mer populärt.
Många blomsterhandlare och handelsträdgårdar har kurser i hur du gör din
egen krans. Magasinet hälsade på hos Lindas Trädgård i Gamleby för att ta
del av hur man gör en egen personlig krans.
VÄSTERVIK Det doftar härligt av blommor och grönt
i Lindas Trädgård. På ett stort bord ligger material till
kransar i stora lådor, det är olika sorters barrväxter, murgröna och stora ﬂak med grön mossa. Kvällen innan var
det ännu en fullsatt kurs i att binda egna julkransar.
– Vi har stammisar som bokar så fort vi kommer ut
med kurserna. En kille har varit här två gånger och gjort
fem kransar som han ska ge bort, berättar Linda Öhrvall
som driver Lindas Trädgård strax utanför Gamleby.

KAMPANJ
PÅ ESSENCE
2-PACK

Salt och
pepparkvarnset
21 cm mattsvart

499:-/set

(ord. pris 699:-)
Essece vinglas
45 cl 2-pack

253:-

(ord. pris 338:-)

Buffegryta med
glaslock 33 cm
3,5 liter

1199:-/set

(ord. pris 2049:-)

HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

För det mesta börjar man med en stomme
av halm, det ﬁnns stommar i olika
storlekar, men det fungerar lika bra
med en stomme man gör själv.
Man kan klä in en kraftig
ståltråd med tidningspapper
om man inte kan få tag i
en halmstomme. Idag visar Linda hur man gör en
krans med mossa, det har
ju fördelen att den inte
barrar, men det ﬁnns även
barrväxter som inte barrar.
– Ädelgran, nobilis, barrar inte, det passar ju bra
om man bor i lägenhet och
vill ha en krans på dörren.
När stommen är klädd med
mossa fäste hon murgröna och
kvistar av olika barrväxter som i en ro-

sett, men det är ju helt fritt hur man vill utforma sin krans.
– De ﬂesta vill göra en blandning, men en del vill
ha stilrena vita och gröna kransar, medan andra vill ha
stora ﬂådiga rosetter.
Trenden är annars att det kan vara lite mer vild natur
över både buketter och kransar, det behöver inte vara
perfekt utan kan gärna spreta lite åt alla håll.
Kanske är det Ernst-effekten, men vi är många svenskar som vill prova att göra saker själva. Kranskurserna i
Lindas trädgård är slut för säsongen, men det blir
en kväll med julgruppen veckan innan jul.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

En krans av mossa håller
sig ﬁn länge och barrar inte.
Foto: Åsa Thaberman
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ÖKAR VI JÄMSTÄLLDHETEN
SÅ MINSKAR VI FATTIGDOMEN.
Swisha 100 kr till 901 00 18

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
I VIMMERBY

1

Klä stommen med mossa och linda ståltråden runt om,
det gör inget om det kommer lite brunt med.

SÖNDAGSÖPPET 15 DEC
KL 12-16

Låt kärleken
leva vidare.
Testamentera
till hjärnforskningen.
Att leva nära någon
med Alzheimers sjukdom
är en känslomässig
berg- och dalbana.
Ena stunden glädje, nästa
stund maktlöshet.
Omkring 100 000 personer
i Sverige är drabbade.
Forskningen har kommit
långt, men det behövs
mer pengar om visionen
om ett botemedel ska
kunna bli verklighet.
Du har makten att
göra skillnad.
Beställ testamentesbroschyr på
hjarnfonden.se/testamente
eller ring 020-523 523
för mer information om
hur du går till väga.

2
Fäst gärna några olika sorters barrväxter eller murgröna i mossan
med märlor. En kotte eller annan dekoration blir ﬁnt.

Vimmerbys största fristående möbelaffär

Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

Andreas Kindman, Bankrådgivare

3

En rosett blir pricken över i.

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

4

Klart!
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Fem ﬁna
festfrisyrer
Tjejerna på Frisörprogrammet
på Västerviks Gymnasium ﬁck
i uppgift att skapa en festfrisyr
till jul och nyår. Här får du
några av frisyrerna att testa
hemma!

En lite busig frisyr.
Locka hela håret.
Tvinna slingor som
du fäster med ett
vackert spänne bak
på huvudet.

Sätt upp överhåret
i en tofs och gör en
knut med en donut.
Locka underhåret.
Avsluta med ett ﬁnt
spänne.

En lätt och elegant
frisyr. Gör en låg tofs
och locka håret i tofsen.
Täck snodden med en
hårslinga och fäst med
ett ﬁnt spänne.

En riktig drottningfrisyr! Gör
två låga tofsar, locka först för
mer volym. Tvinna ihop dem
till en knut i nacken. Fäst med
hårnålar. Avsluta kanske med
ett diadem.

Här är en ganska komplicerad
frisyr. Dela först upp över och
underhåret i en zigzag-bena. Locka
underhåret. Överhåret ﬂätas till
två inbakade ﬂätor som avslutas
med en liten knut.

ŠKODA KAMIQ.
Vår smidigaste SUV.

Nya ŠKODA KAMIQ fr. 215 400 kr
> Bluetooth och SmartLink+ för spegling av smartphone > 8” infotainment med touchskärm i glasdesign
> Nyckellöst start-/stoppsystem > Lane Assist > LED-varselljus > Light Assist inkl. regnsensor > Luftkonditionering
> Adaptiv farthållare > Multifunktionsratt i läder > Parkeringssensorer bak > 16” lättmetallfälgar
Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 134 g/km (NEDC 116 g/km).*

Miljöklass EU6. *Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 *ŠKODA Privatleasing inkl. serviceavtal 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS november 2019.
Upplägg- och adminavgift tillkommer. Erbjudandet är begränsat och gäller tom 2020-01-31. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Monte-Carlo is registered trademark by Monaco Brands.

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

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

God Jul &
Gott Nytt År!
önskar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Vi skänker bidrag till Aktiv skola, Nattvandrarna, Missing people,
Unicef och Rotarys projekt mot polio, Bra kompis, Operation Smile, Mobila Fritidsgården.

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

lansfast.se/vastervik

Ulf
Sjöholm

Adam
Ingmarsson

Björn
Stenberg

Anette
Eliasson

år
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Så ﬁrar lokala
kändisar jul i år
Julen närmar sig med stormsteg! Magasinet frågade några olika
kändisar från vårt närområde hur de ska ﬁra jul i år.
Foto: Privat

Matz Eklund Dokumentärﬁlmare
– Jag ﬁrar jul hemma med mina nära och kära. Det bästa med julen är ju tomten och
extra kul nu när vi vet att han kommer från Vimmerby (såg det i en ﬁlm nyligen).
Film är extra kul under julen.
På julbordet är ju mycket gott, men bäst är ju julmust, skinka och revbensspjäll.
Den bästa julklappen är ju att få vara med sina barn såklart, men några paket hoppas jag ju att tomten kommer med. En bra start på dagen är ju även julkalendern
såklart. Sen efter jul kommer ju ett nytt härligt år att se fram emot.

Johanna Smitz
julshowar och åker
sedan till Spanien.
Foto: Privat

Johanna Smitz Skådespelare
Johanna Smitz är Västervikstjejen som har gjort en internationell karriär
som skådespelerska. Under ﬂera år bodde hon i London, där hon har studerat och lagt grunden till skådespelaryrket. Nu är basen i Göteborg. Hon
har varit med i ﬂera storﬁlmer och medverkat i ett antal mindre ”independentﬁlmer”. Under året har hon fått ﬂera pris som bästa skådespelerska på
internationella ﬁlmfestivaler.
– Den här julen spelar jag huvudrollen i en julshow som har föreställningar på Hovet i Stockholm och Partille Arena i Göteborg. Jag har haft
julkänslor rekordtidigt i år tack vare alla repetitioner. Efter föreställningarna åker jag direkt till Spanien för att ﬁra jul hos min syster som bor där.
För mig är det viktigaste under julledigheten att få omge mig med de jag
älskar, ta tid att bara vara och fokusera på det som är viktigast i livet.

Foto: Astrid Lindgrens Värld

Putte Svensson
Festivalgrundare/hotellägare
Joacim Johansson Vd ALV
– I år blir det julﬁrande i fjällen, åker till vår stuga på Idre Fjäll. På väg
upp så passerar vi mina föräldrar i Sala och önskar dem God Jul. Så förhoppningsvis blir det mycket skidåkning över jul, både längd och alpint
blandat med god julmat.

– Det har jag inte hunnit tänka på ännu, mer än att vi
ska vara i Hultsfred och att vi jobbar den 23 och 25
december, så nånting med familjen hittar vi väl
på den 24 december. Jag är ju egentligen inte så
mycket för julgranar, julpynt och julklappar, vi tar
med oss barnen och åker till Jennys syster den 27
december och är borta till mitten av januari, det
ser jag fram emot.

Foto: Charlotte Madestam
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Emil Åkerö ska
ﬁra jul i Berlin i år.
Foto: Kristoﬀer
Hellman
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Emil Åkerö Författare

17

Emil Åkerö är uppvuxen i Västervik men bor numera i Stockholm. Han är
författare, skribent och föreläsare ofta engagerad i hbtq-frågor. I år har Emil
släppt boken ”Högtidsboken, ﬁra och ﬁlosofera tillsammans ” en bok som
vill inspirera till hur vi kan göra vardagen festlig och inkluderande!
Vad har du för planer till jul?
– Jag ska faktiskt jobba över jul i år och åker som reseledare med en svensk
grupp till Berlin och är borta över hela julhelgen. rätt skönt tycker jag som
ändå inte ﬁrar så många högtider själv. Då kan man undra varför just jag har
skrivit en bok om högtider, jo för att jag är mer intresserad av att berätta om
ursprunget till varför vi har olika högtider, än till att ﬁra dem.
Vad är det för resa du ska leda?
– Det är en turresa via ett resebolag, så de känner inte varandra heller.
Folk som valt att åka ner till Berlin över julhelgen istället för att ﬁra hemma.

Bo Lundwall Konstnär
– Julen ﬁrar jag i Hultsfred med familjen och med ett ﬁnskt traditionellt
julbord, som innehåller bland annat kålrotslåda, morotslåda och Rosolli
(en typisk julsallad i Finland).

Foto: Privat

Vigiland Musiker
Vigiland som består av Otto Pettersson och Claes Remmered Persson är Västerviks kanske mest framgångsrika musiker på senare år. DJ-duon, som blev kända
2014, har haft ﬂera hits med låtar som UFO, Pong dance och Shots and Squats,
som legat högt på Sverigetopplistan. Vigiland har även turnerat internationellt
och blivit framgångsrika i bland annat Sydamerika. Både Claes och Otto bor
numera i Stockholm.
– Jag ska ﬁra jul nere i Västervik med min familj, berättar Claes Remmered
Persson. Viktigast med julen är julmust!
– Ska ﬁra med familj och släkt, det viktigaste är att man kopplar av och får
umgås med nära och kära man inte hinner träffa så ofta, säger Otto Pettersson.

Abalone Dots
ﬁrar jul med nära
och kära.

Abalone Dots Musiker
Abalone Dots är Västerviks musikaliska tjejtrio. De har varit med i Melodifestivalen, turnerat med Lasse Winnerbäck och Kalle Moreaus och uppträtt
på ﬂera bluegrassfestivaler i USA. Nu bor de i Stockholm och fokus är just nu
mer inställt på familj och barn.
– I jul kommer vi ﬁra med våra nära och kära. Louise blir kvar med sin lilla
familj och bebisen i magen i Stockholm för en lugn och skön jul. Sophia ﬁrar
sin första jul som mamma med nykläckt bebis i Västervik och slår ihop sin
och hennes mans släkt. Rebecka tar med sig sambon och drar hem till Norrlandet för att ﬁra med föräldrarna och katterna.
– Julen tycker vi ska vara en tid för avkoppling och återhämtning med dom
vi håller kära. Det får inte bli en köphetsig högtid där allt ska vara perfekt
putsat i minsta detalj. Fokus bör hellre ligga i att få tid att rå om varandra och
kanske lägga ifrån sig telefonerna ett tag.
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189:-

Rätt pris!

995:-

Rätt pris!
FRÅN

995:-

LJUSLYKTA BELFORT I FLERA FANTASTISKA FÄRGER Storlek 31x27x45,5 cm.
Gör sig otroligt bra under alla årstider.

HILKE HERRGÅRDSLJUS 6 stycken

herrgårdsljus. 30cm långa. Brinntid ca 9
timmar. Finns i ﬂera färger

SHEPHERD ELLA FÅRSKINN Ett mjukt

korthårigt fårskinn med ursprung
ifrån Australien.100X60 cm. Finns
även som grå.

ALLT ÄR LÄMPLIGT I PAKET
Rätt pris!

1295:-

595:995:-

(2.995-)

149:199:-

BOSCH SKRUVDRAGARE GSR 12V-15 Sladdlös 12 V borrskruvdragare inkl 2 st 2.0Ah
batterier samt laddare

Rätt pris!

VINKELSLIP GSW 7-125 . 720W Med ett
smalt handtag för smidig hantering i
trånga utrymmen.

BITSSET 32 DELAR Färgkodade för
snabb översikt.1/4-tums utvändigt
sexkantsskaft .

295:349:-

1.119:-

VÄRMEFLÄKT med totalt tre eﬀektlägen,

ARBETSBELYSNING DEADML805 med 20

2 värmelägen 1000W och 2000W samt
1 läge med bara ﬂäkt.
220-240V, 50Hz.

1.995:-

LED-lampor. Drivs med batteri på
14,4V/18V, eller med medföljande
nätsladd. Kan vinklas 360°.

349:(389:-)

129:259:-

KONVEKTORELEMENT 2000 W med tre eﬀektlägen 750/1250/2000 W samt ﬂäkt.

Justerbar termostat och överhettningsskydd. Fristående element med bärhandtag.
Fötter ingår. Komplett med 1,4 m kabel och stickpropp. IP20.

Vimmerby/Västervik

LEDLAMPA Batteridriven & uppladdningsbar. Rörelsesensor med skymningsrelä.
Monteras på vägg eller tak

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

www.materialmannen.se
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LAGERRENSNING
VI FYLLER HELA TIDEN PÅ MED NYA KVALITETSMÖBLER SOM SKALL BORT FÖR ATT
LÄMNA PLATS ÅT VÅRT NYA MÖBELKONCEPT FÖR 2020 (GÄLLER VIMMERBY)

FRÅN

179:-

HILKE LJUSSTAKE PICCOLO Söt liten

ljushållare i 100% mässing. Namnet
”Piccolo” kommer från Italien och
betyder liten. Finns i 2 storlekar.

599:-

HILKE GLASUNDERLÄGG ANIMA GEMELLA
Exklusiva och handgjorda glasunderlägg i set om 4. liten.
Diameter 10 cm.

269:-

RAK FOTOGENLAMPA

i svart plåt med
mässingdetaljer. 30 x 10 cm.

25-50%

RABATT PÅ
100-TALS
MÖBLER AV
VÄLKÄNDA
VARUMÄRKE
N!
FRÅN

349:-

VÄGGHÄNGD HYLLA ”SMART” En smart,
enkel och framför allt vacker hylla
som passar in i hemmets alla rum.
Finns i två längder, 60 och 90cm,
välj mellan svart/svart läder och
whitewash/naturfärgat läder.

Flera olika mönster!

SE HIT!

199:275:-

299:-

TARKETT SOUNDLOGIC utrustad med

TARKETT RUMBA äkta 13 mm trägolv

akustikbaksida. Det ger extra
ljuddämpning både i rummet det
läggs i och ut mot närliggande rum

895:-

med Ek 3-stav och med 2-lock limfria
låssystem. Slitagemåtten är 2,5 mm
vilket möjliggör omslipning ca 2-3
gånger.

Rätt pris!

(2.495:-)

399:-

699:ORD 749:-

459:-

Rätt pris!

OPTISK BRANDVARNARE Upp till 20 st

399:-

kan kopplas samman av samma
modell. 85 db. Pausfunktion vid t ex
matlagning på 10 min kan ställas.

VERKTYGSVÄSKA P-90635 118 delar innehållande ett spärrhandtag 3/8”,

förlängningsarmar, ledstycken, hylsor 8-21 mm, länknycklar 8-15 mm, de vanligaste
skruvspetsarna, samt specialspetsar, med mera.

299:-

GRILLHANDSKAR

Läder av hög kvalitet
som ger ett säkert, bra grepp om
grilltillbehör och redskap.

ORD 449:-

SNÖSLÄDE/SNÖRAKA PLAST FISKARS Bästa
redskapen för enkel hantering av snö.

Förstärkt framkant.
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Tårtmästarens
bästa tips inför
glöggfesten
Saknar du idéer inför julens glöggfester och ﬁkastunder? Låt
dig inspireras av Jennie Lindberg, konditor på Slottsholmen
i Västervik och känd för allmänheten efter tv-showen ”Det
stora tårtslaget”.
VÄSTERVIK Himlen och havet går i samma gråa
ton utanför de stora glasfönstren i restaurangen, men inomhus ger den öppna brasan en varm
och ombonad känsla. Jennie Lindberg, konditor,
har ägnat dagen åt att baka och laga juldesserter, och resultatet är inte bara en fröjd för smaklökarna, utan även för ögonen. Höga glas har
fyllts med pannacotta, mousse
Julkulor i marsipan och
och glöggkokta
popcake-tomtar. Foto:
päron, och här
Caroline Petersson
ﬁnns även frestande saffransbiscottis och
popcakes i form
av små tomtar.
Detaljrikedomen i julgodiset vittnar om
den kreativitet
som gjort Jennie känd långt
utanför Västerviks stadsgränser,
efter hennes medverkan – och vinst – i
tv-tävlingen ”Det stora
tårtslaget”.
– Det är klart att det har påverkat, många
känner igen mig och det händer faktiskt att
folk blir lite ”starstrucked”, säger Jennie och
skrattar.
Efter programmet frågade många om hon inte
skulle ge ut en kokbok, men Jennie har till att
börja med satsat på ett annat forum – Youtube. I
ett samarbete med David Wall och Albin Wiberg

Vägglykta
med rörelsevakt. Svart,
Steinel, Kompletteras
med ljuskälla E27
(max 60 W). IP44.

berättar och visar hon på den egna kanalen
hur man bär sig åt för att skapa de mest fantasifulla bakverk och tårtor.
– Youtube ligger i tiden. Vi har hittills
gjort fyra avsnitt, berättar Jennie Lindberg,
som dock inte utesluter att det även kan bli
en bok i framtiden.
För den som vill baka något
nytt och fräscht till julens
alla festligheter tipsar
Jennie om att söka runt
på nätet efter olika idéer, och våga testa något
annat än de traditionella
pepparkakorna och saffranslängderna. Inspireras
av de klassiska julsmakerna
– kardemumma, kanel, pepparkaka och saffran.
Ett smart tips för att höja
smakupplevelsen är att tillsätta lite vanilj och en nypa salt.
– Det kan man ha i nästan
alla bakverk och godis. Jag
brukar alltid ha det i kakor och
tårtbottnar.
Caroline Petersson

1 Visste du att du kan kolla in hur

Jennies fantastiska tårtkreationer blir till
på hennes egen Youtubekanal: Jennies
cakes and dreams

Julklappstips!
Resväskor
från

489:-

Finns i ﬂera
storlekar och färger

Ord. pris 659:-

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

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

Överum

Stora Torget, Vimmerby • Tel. 0492-158 00

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

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

Vi köper:

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem
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Jennie Lindberg
tipsar om några riktigt
läckra desserter och godis du
kan bjuda på till glöggfesten.
Foto: Caroline
Petersson

Brigadeiros
1 tsk vaniljsocker
1 burk kondenserad mjölk
4,5 msk kakao
150 g smör
1 nypa salt
Chokladströssel

DAGS FÖR ETT
NYTT BILBATTERI?

Gör så här
Värm i kastrull tills det tjocknar,
cirka 10 minuter på medelvärme. Rör ordentligt. Ställ
svalt tills den stelnar och blir
formbar. Rulla små bollar och
rulla i strössel.

Clementinpannacotta
3 clementiner
3 blötlagda gelatinblad
4 dl grädde
1 dl socker
½ tsk vaniljsocker
Gör så här
Riv skalet på clementinerna
och pressa ur saften. Blanda
grädde och socker i en kastrull.
Låt koka upp. Rör ner clementinerna med skal, samt gelatin.
Låt smälta och blanda sist i
vaniljsocker. Häll upp i glas och
låt stå kallt minst en timme.
Förbered dekor så länge –
solroskrokant.
Till det behöver du:
25 g smör
3/4 dl socker
1 dl solrosfrön
Gör så här
Koka ihop smör och socker
tills det fått en gyllenbrun färg.
Vänd i frön och låt koka någon
minut till Bred ut dem på ett
bakplåtspapper och låt kallna.
Dekorera pannacottan med
hackad solroskrokant, riven
choklad, clementinklyftor och
mynta.

Škoda Ekonomidelar är reservdelar med mycket hög kvalitet till förmånliga priser
för dig med en Škoda som är åtta år eller äldre. Inga kompromissar på säkerhet,
kvalitet eller prestanda. Med fast pris. Monterat och klart. Det ska alltid löna sig att
underhålla din Škoda hos en auktoriserad Škoda Serviceverkstad.

Välkommen till oss på Engströms Bil.
Bilbatteri till Fabia -06 från 1 670:Monterat och klart.

Dela upp betalningen på 12 månader utan ränta och avgifter
Linköping Tel 013-23 30 00
Västervik 0490-660 00
Vimmerby Tel 0492-660 12
engstromsbil.se

Dags för nya
bromsbelägg?

Börjar det tjuta från bromsarna? Då är det bra att veta att Volkswagen Ekonomidelar
är reservdelar med originalkvalitet till förmånliga priser för bilar som är åtta år
eller äldre. Inga kompromissar på säkerhet, kvalitet eller prestanda. Med fast pris.
Monterat och klart. Det ska alltid löna sig att underhålla din Volkswagen hos en
auktoriserad Volkswagen Serviceverkstad.
Välkommen till oss på Engströms Bil.

Bromsbelägg fram till Golf -03 från 1 800:Monterat och klart

Dela upp betalningen på 12 månader utan ränta och avgifter
Linköping Tel 013-23 30 00
Västervik 0490-660 00
Vimmerby Tel 0492-660 12
engstromsbil.se
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”Skaparglädje
och avkoppling”
Måndagskvällarna är heliga för gänget i vävstugan i
Virserum. I 25-års tid har de träffats varje vecka för
att ﬁka och väva tillsammans.
HULTSFRED Mattor, gardiner, plädar, dukar, handdukar och stolsdynor.
Många är alstren som växer fram i
vävstolarna i Virserum. Det rytmiska
dunkandet från vävstolarna tillsammans med prat och skratt och doften
av kaffe skapar en känsla av trivsel och
hemtrevnad i den gemytliga vävstugan. Här ﬁnns nästan 30
vävstolar i olika storlekar och utförande och
varje vecka träffas
ett 20-tal kvinnor
för att lära sig mer
om hantverket.
– Man längtar verkligen till

Frida Peterson (till vänster) är
en av vävstugans yngre deltagare i
sin roll som fältkonstnär på Virserums
Konsthall. På bilden tillsammans med
Elisabeth Löfkvist och Gunvi Johansson.

måndagen. Inte bara för att komma hit
och väva, utan också för det sociala,
ﬁkastunden är otroligt viktig, säger
Gunvi Johansson, kassör i föreningen
Virseums Vävstuga.
Historien bakom måndagsträffarna börjar för 25 år sedan då ett gäng damer - några av dem aktiva än
idag - bestämde sig för att
träffas och väva tillsammans.
– Många satt hemma och vävde för sig
själva och vi tyckte
det var trevligare
om vi kunde träffas,
säger Elisabeth Löfkvist, ordförande.
Sagt och gjort. Damerna började ses i
gamla pastorsexpeditionen.
Efter hand blev man ﬂer och ﬂer
och har också bytt lokal ett par gånger.
Bland annat gamla Dackelivs och i lokalen som numera är vinylskivebutik.
2016 ﬁck vävstugan tillgång till konsthallens tidigare lokal på Dacke Stop och

Vackra julkransar tog form
Till advent vill man gärna pryda sin ytterdörr med en vacker krans.
Nyligen ﬁck daglediga pensionärer på Träﬀpunkt Granen tips och
inspiration kring hur man binder sin egen krans.
VIMMERBY Kommunens Träffpunkter är öppna för alla daglediga som
vill vara med. I adventstider är det
tradition att Anette Hagelin Emilsson från Hagelins Handelsträdgård
kommer och hälsar på och ger lite
pysseltips inför julen. Den här gången
visade hon hur man binder en personlig krans. Med hjälp av granris, enris,
lingonris och mossa kan man skapa
en helt unik skapelse. Dekoration kan
vara kottar, band, rosetter eller varför inte en liten
tomte?
– Det ﬁnns inget
rätt eller fel, när det
kommer till att dekorera, säger Anette
och skickar runt en
färdig krans så att
alla får titta.
Aktivitetssamordnarna Anja Gesternkorn

och Yvonne Pettersson har fullt upp
nu i december jul med många olika
aktiviteter för de äldre.
–Vi följer vår ordinarie planering,
men lite extra blir det inför julen, säger Yvonne. En rolig grej är att vi i år
för första gången ordnar ett luciatåg
med de äldre som lussar. Det blir på
Vimarhaga/Borghaga den 13 december. Vi har också en julmarknad och
nobelfest som stundar framöver.
Eva Harrysson
eva.harrysson@
ostmedia.se

Inez Dahlberg
visar upp en av de
ﬁna julkransarna.

Virserums Vävstuga har idag 26 deltagare och de ﬂesta är med vid de veckovisa
måndagsträﬀarna. Foto: Eva Harrysson
träffarna sker i kursform genom ABF.
Varje person väljer själv vad man vill
väva, man jobbar i grupper för att hjälpas åt.
– Nytt för i år är att vi har börjat väva
plädar i mohair, säger Elisabeth. Det
som är så roligt med de här träffarna är
att vi kan lära av varandra, det är verkligen ”learning by doing”.
– Jag började verkligen på ruta ett när
jag kom hit första gången, säger Gunvi.
Alla ställer upp för varandra och man
ska absolut inte dra sig för att komma
även om man är oerfaren. Vi hjälper till
och det är faktiskt inte särskilt svårt att
lära sig.
Varför är det så roligt att väva?
– Det är ﬂera delar. Skaparglädje förstås, men det är också en avkoppling,

man får rensa tankarna för en stund. Vi
ser gärna att ﬂer kommer hit och väver,
såväl nybörjare som erfaren och gammal som ung.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

1 Visste du att... intresset för vävning

och andra handarbeten ökar även bland
yngre? Föreningen Riksvävarna har en avdelning i sydost där Västervik, Vimmerby
och Hultsfred ingår. Sydostvävarna ordnar
aktiviteter i hela Kalmar län. Läs mer på
riksvav.se

Elis Karlsson, Albin Frick, Martin Pettersson, Kalle Johansson och Oskar Karlsson ingick i
det vinnande laget från Hultsfreds gymnasium. Foto: Privat

Dreamhack en fullträff
för Hultsfredslaget
Dreamhack. Med betoning på
Dream. För spelarna i Hultsfredslaget blev årets Dreamhack i
Jönköping en riktig fullträﬀ.
HULTSFRED Laget spelade sig fram
till ﬁnalen och vann det mesta på
vägen. Av 19 spelade kartor i spelet
Counterstrike förlorades bara tre.
– Men när vi kom till ﬁnalen visade
det sig att motståndarna aldrig dök
upp, berättar läraren på E-sportprogrammet Christoffer Frick.
Och ett ”skjutspel” utan motståndare är inte mycket att hänga i julgranen, så laget från E-sportprogrammet
i Hultsfred tilldömdes segern i ﬁnalen,

efter 15 minuters väntan.
– Jag vet inte riktigt vad som hände
med motståndarna, säger Christoffer
Frick, jag hörde bara att de var tvungna att åka hem.
Att stå som segrare i den här jätteturneringen är en helt otrolig känsla,
tycker både läraren Christoffer Frick
och eleverna i laget E-sport Hultsfred.
– Det är väldigt speciellt att dessutom vinna på plats, säger Christoffer,
det är tusentals deltagare från hela
världen som är med och spelar.
I det vinnande laget ingick Albin
Frick, Martin Petersson, Elis Karlsson,
Kalle Johansson, Oskar Karlsson och
coachen Kevin Albertsson.
Olof Carlson
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önskar alla
en riktigt barn
god
jul_

850-70166

PLAYMOBIL
PONY FARM

Se s. 85.

599:100-12106717

FROZEN
SING-A-LONG
MED ELSA
I
DUETT
MED MIC

Se s. 28.

699:-

100-36105542

TOFFEE
INTERAKTIV

Se s. 5.

699:-

PONNY

350-60216

LEGO CITY
BRANDKÅRE
I CENTRUM N

Se s. 79.

699:-

1.995:-

Maxi
Cosi
Mobi
XP
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KLAPPAR FÖR ALLA,
STORA SOM SMÅ!
SMILE 2

Sitt + liggdel

5.995:-

SPARA
1.795:-

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

Varje dag dör
fem svenskar
av diabetes.
Hjälp oss hitta
botemedlet!

Stort urval av

Nattlinnen, pyjamasar
och morgonrockar
Pris från

99:-

JULÖPPET 2019 Välkomna!
Julskyltning
Söndag 1/12 öppet 12-16

Tomtenatta
Torsdag 19/12 öppet till 22.00

Lördag 7/12 öppet till 15.00
Söndag 8/12 öppet 12-16
Lördag 14/12 öppet till 15.00
Söndag 15/12 öppet 12-16

Lördag 21/12 öppet till 15.00
Söndag 22/12 öppet 12.00-16.00
Nyårsafton öppet till 13.00

Välkommen in!

diabetesfonden.se
Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

ISL
YL A
R
A K
AM VEC

Granit Black, helstål,
saﬁrglas, schweiziskt
urverk, meshlänk. +
extraband på köpet!
(1.995:-)

Herrklocka Tissot
Gentleman Powermatic
80 Silicom Saﬁrglas,
automatisk

7.450:-

1.795:-

Storgatan 35, Västervik | Tel. 0490-106 20

rt

Motordriven garagepo
från

15.900 kr*

OBS! Rekommenderade öppettider
men många butiker har ännu mer öppet.

Pg 90 09 01-0

Julklappstips!

Extra stor
sortering!

svenssonsur

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

r
monterad och kla
inkl. ROT-avdrag

Boka
fö
årskif re
te
till 20 t
19
års pr
Monte is!
under ring
2020

3990

Amaryllis i kruka
2 stänglar.

Från

99:-

129:-

Brudorkidé, 3 stänglar

Julgranar i stor
sortering!

Ord. pris 149:-

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

Lev livet lite grönare
Blomsterlandet Västervik

Öppet vardag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17
Pris avser växt om inget annat anges. Erbjudandet gäller t o m 15/12. Med reservation för slutförsäljning.
www.blomsterlandet.se

Ny SUV med
förstklassig
komfort

NYA CITROËN
C5 AIRCROSS SUV
SHINE-utrustning:

NYA CITROËN C5 AIRCROSS FINNS FRÅN 309 900 KR

23

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.

*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 • 0492 13100

INTRODUKTIONSPRIS

329 900 KR

PureTech 180 EAT8 S&S

ELLER 3

463 KR/MÅN*

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred

24

DECEMBER 2019

nöje & kultur

Miss Sister
på scen mitt
i julhandeln
Miss Sister äger scenen
under en timme på
Tomtenatta i Vimmerby.
– Jättekul att få vara med,
säger hon. Det blir en
blandning av egna låtar
och jullåtar som jag gillar.
VIMMERBY 23-åriga Ida Gratte, med artistnamnet Miss Sister, är född och uppvuxen i Nybro. På vägen från Stockholm
till sitt eget julﬁrande med familj och
släkt tar hon svängen förbi Vimmerby
och stannar till på scenen på torget
vid Tomtenatta den 19 december. Det
är andra året i rad som hon är med på
scen vid Tomtenatta. Förra året som en
av gästerna till Elin Namnieks. I år är
hon själv huvudperson.
– Det känns jättespännande, jag
hoppas att jag kan få julshopparna att

Tre vise spelar
på Juldagen
HULTSFRED Juldagen är av

tradition en riktig festkväll för
alla hemvändare. I år är inget
undantag och i Hultsfred är det
Hotell Hulingen som öppnar
upp portarna för en ritkigt partykväll. På scen står Tre vise, en
trio som består av Tobbe ”TRöd” Johansson, Emil Johansson och Christoﬀer ”Stoﬀe”
Frick. Senare under kvällen blir
det dans med DJ Cesar bakom
skivspelaren.

Elin Gratte, Miss Sister, ser
fram emot sitt framträdande
i Vimmerby den 19 december.
Foto:
Linn Hanning

stanna till vid scenen och gärna också
involvera dem genom att sjunga med.
Jag kommer också försöka få till en del
prat mellan låtarna.
Vad kan publiken vänta sig i Vimmerby nästa vecka?
– Jag kommer blanda lite mellan egna
låtar jag själv skrivit, samt en del jullåtar såklart, Jag har faktiskt skrivit en
egen jullåt som heter ”First snow” och
den kommer jag bjuda på. Det ska vara
mycket julfeeling helt enkelt.
Julen, vad betyder den för dig?
– Jag älskar julen! Det är så skönt att få
några lediga dagar och bara vila, umgås med familj, släkt och vänner. Jag har
fått en liten brorson under året som jag
längtar efter att få mysa med. Jag har
överlag starka band med min släkt och
har bara ﬁna minnen från tidigare jular.
Ida är artist och låtskrivare men kallar
sig också för konstnär och feminist. Hon
brinner för alla typer av frågor som rör
kvinnor och jämställdhet och försöker
väva in det budskapet i sina texter.

– Det ﬁna med musik är att man kan
ha en lättsam poplåt som samtidigt har
en allvarlig text. Jag vill framför allt att
kvinnor ska ﬁnna styrka i mina låtar och
jag hoppas att jag kan vara någon slags
förebild för andra.
Just nu studerar Ida till singer/songwriter
på Kulturama i Stockholm och gör samtidigt en hel del spelningar. Flera av Idas

”Jag hoppas
att jag kan få
julshopparna
att stanna till
vid scenen”

singlar ﬁnns
på Spotify, den
senaste släpptes den 8 november, ”Nothing but truth”, och har nått radiostationer i Sverige men också i Tyskland.
– I samband med låtsläppet hade vi
ett realeseparty på Södermalm i Stockholm. Jag har också nyligen gjort mina
första spelningar utomlands, i England
och i Österrike. Målet framåt är att hitta
samarbetspartners, helst kvinnliga producenter, och fortsätta skriva låtar och
framträda.
Hur skulle du beskriva känslan att
stå på scen?
– Man blir lika tagen varje gång man
får uppleva hur en sång man skrivit ger
glädje till folk och får dem att lyssna.
Det är den bästa känslan!

Eva Harrsson

Eva Harrysson
eva.harryson@ostmediase

Freddy Kalas och Basic
Element ﬁrar in juldagen
VIMMERBY Juldagsfest blir det också

på Prime i Vimmerby. I år är två liveakter inbokade, Norrmannen Freddy
Kalas samt svenska eurodiscogruppen
Basic Element.
– I år har vi satsat stort och valt att
gå utanför Sveriges gränser med en
av våra artistbokningar, säger Karin
Sandberg, nattklubbsansvarig på Club
Prime. Freddy Kalas kommer från
Norge och är även mycket populär i
Sverige, han har strax under 250 miljoner spelningar på Spotify och hans

jullåt ”Hey Ho” ligger just nu på plats
nr 8 på topplistan Sweden Top 50.
– Freddy tillsammans med nattklubbens andra bokning Basic Elements fartfyllda hits kommer locka
förhoppningsvis en bred publik och
Mässhallarna blir det givna stället för
Vimmerbybor och hemvändare att
träﬀas. Vi hoppas på mycket folk och
en lyckad kväll!
För att underlätta för alla hemvändare, kan man i år köpa förköpsbiljett online.

Västerviks Stadsteater
Lördag 8 februari
www.bamselive.se

DECEMBER 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

25

Marcos Ubeda,
Debbie Louise och Magnus
Johansson bjuder på
julstämning i Vimmerby
kyrka den 19 december.

I Juletid med ny stjärna
Även i år är julkonserten
I Juletid tillbaka i Vimmerby kyrka. I år med
en ny artist i ensembeln,
nämligen Debbie Louise.

VIMMERBY Årets upplaga av I juletid
kommer till Vimmerby torsdagen den
19 december. Publiken får då knyta
bekantskap med ett helt nytt ansikte.
Christer Sjögren, som medverkat som
gästartist under de senaste två åren
har nu ersatts av sångerskan Debbie
Louise. Hon är dock långt ifrån någon
nybörjare i branschen. Även om årets
version av I juletid blir hennes riktiga
debut i de här sammanhangen, så har
hon redan fått känna på hetluften när

hon under tidigare upplagor hoppat in
med kort varsel som vikarie för Elisa
Lindström (2014) och nu senast Christer Sjögren. Inhopp där hon med sin
stora röst och personlighet charmade
publiken. Men nu ser hon fram emot att
ta ordinarie plats längst fram i rampljuset och sprida glädje och julefrid.
Liksom tidigare år är Magnus Johansson och Marcos Ubeda med, samt i Vimmerby kyrka också lokala Storebrokören.
I Juletid har turnerat runt i Sverige

Foto:
Peter Knutsson

sedan 2003. Efter hand som åren har
gått, har konceptet växt och nu är den
Sveriges största julturné med närmare
60 konserter över hela landet. Åtskilliga gästsolister har medverkat genom
åren, och I Juletid har ett kontinuerligt
samarbete med ett 40-tal lokala körer
och kårer runt om i Sverige.
Eva Harrysson
eva.harryson@ostmediase

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

www.vt.se/guider

Scanna QR-koden ovan för
att komma till kyrkguiden

Frälsningsarmén
Västervik
Tillsammans med
BILDA

SÖDRA TJUSTS PASTORAT

Hallströmsgatan 8
VÄSTERVIK
www.fralsningsarmen.se/vastervik

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

MARIEBORGSKYRKAN

Ängalundsgatan 8,
Västervik
www.marieborgskyrkan.se

Magasinets

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

1:a pris

2:a pris
3-10:e pris

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

ALA

30:-

1.

2.
Salt och
pepparkvarnset
21 cm mattsvart

T 224
ande snöslunga för snöröjning av
ter och gångar. Justerbara
a underlag. Uppvärmda handtag,
astare och elstart. Arbetsbredd 61 cm.

499:-/set

12.900:-

(ord. pris 699:-)

VÄRDECHECK**

NYHETER
I BUTIK

3.

10.000:-

Buffegryta med
glaslock 33 cm
3,5 liter

1199:-/set

4.

(ord. pris 2049:-)

VID KÖP

AV NY YAMAHA ATV/UTV
LEV & MONT INOM 20 MILS RADIE
, M E D U N D A N TA G AV E N S T

FÖRETAG!!

A MÖBLER TILL JUL?

i åtar oss tvätt av täcken, kuddar
5. arbetskläder, dukar
sängkläder,
gardiner, handdukar, badlakan, mm

V SÖDRA SVERIGES STÖRSTA
UTSTÄLLNING/LAGER

T UPP PÅ LAGER

i erbjuder även mangling upp till 2 m bredd.
I görligaste mån använder vi miljövänliga
tvättmedel från bla Ecover
ARKSVÄGEN 50 • Tel. 0490-321 00
Obs ej kemtvätt

Öppettider mån-fred 8-12
Övriga tider efter överenskommelse

Volvo V60 T4 Momentum Edition

3 450:-/mån

3 03

Inclusive Privatleasing

Inclusive

Lägg till Dacia Care får du dessutom koll på alla service- oc

Bensin, 190 hk.

6.

Angivna priser och erbjudanden är inklusive moms och gälle
bränsleförbrukning vid blandad körning: NEDC 5,3 l/100 km
WLTP:
NEDC korr:N
Förbr. l/100 km bl. körn (prel).
WLTP:NEDC
7,5. NEDC
korr:km,
6,8.WLTP
CO 2, g/km.
körning:
5,4 l/100
6,4 l/100
km.170.
CO2-utsläpp:
Volvo Serviceavtal och Volvokort
medkm,
drivmedelsrabatt.
uppläggningseller administrations
6,1 l/100
CO2-utsläpp:Inga
NEDC
121 g/km, WLTP
139 g/km. E
Billån: Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna
avgifter tillkommer. Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se.

7.
Motordriven gara
från

15.900

monterad oc
inkl. RO

8.

ÅRETS SPEL HIT
HOS OSS!
ÅRETS
BARNSPEL

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet november 2019
1:a pris 1000:- Birgitta Nilsson, Hultsfred
2:a pris 500:- Gun Nilsson, Gamleby

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

3:e–10:e pris 100:Rose-Marie Gladh, Mörlunda
Bertil Nilsson, Västervik
Eva Andersson, Vimmerby
Gun Fredriksson, Vimmerby



Behrije Ajdini, Hultsfred
Kurt Svensson, Vimmerby
Britt-Marie Karlsson, Västervik
Barbro Bewernick, Västervik

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till:
Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Du kan även maila in ditt svar till tavling@vtkp.se Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 17 januari 2020.

Kontakta oss när du ska göra
din nästa bostadsaffär!

Den här julen hjälper vi till att hålla cancer
borta från barn. Vi är stolta över att stötta
Barncancerfonden och deras livsviktiga arbete.

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

lansfast.se/vimmerby
lansfast.se/hultsfred
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korsord
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MED
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SIG PÅ
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RINGA
ANTAL
FÖLJER
MEDLEM

SES I
BÖRJAN
AV ESLÖV
GÖR EN
VÄDERBITEN

LAGAS
PÅ
POTATIS

KAN
SÄGA
DA VID
FRIERI

GAGNAR

VANA

BRUKAR
MAN SED
DIT MAN
KOMMER

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

@runwayanna Glögg och pepparkakor på Astrid
Lindgrens Värld #magasinetvimmerby
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Har du privat konto?
Följ oss så följer vi dig.

@helenaglade Svanar över sjön Hulingen
#magasinethultsfred

@shpresacajani Julfotografering i Västervik
#magasinetvästervik

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

Magasinet

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Avensis 1.8 Kombi -12
Audi A6 Allroad Kombi -07 Hyundau Ionio HSD -17
drag, motorv. .. 139.500:- aut, drag, v-hjul 79.500:- Premium Plus . 189.500:-

PEUGEOT 308 -14
Nissan Qashqai -19 Aut,
Seat Altea XL -07
2.0 TDi ............... 69.500:- motorv, kamera 199.500:- Active ................. 89.500:-

LÄMNA
LAGOM
NEDC*

3,8-4,0
l/100km
WLTP*

Nya Toyota C- HR.

4,8-5,3
l/100km

Läs mer på toyota.se/c-hr

CO 2 NEDC*

86-92
g/km

CO 2 WLTP *

Lanseringserbjudande från 239.900 kr (ord. pris från 258.900 kr).
Flex Privatleasing från 3.495 kr/mån.
0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad

Avensis 1.8 Kombi -13 B2, drag, motorvärmare. Gråmet. ............. 139.500:Auris 1.4 D -12 5d, v-hjul. Svartmet. ...................................................... 69.500:Prius -07 Business, v-hjul. Gråmet. ......................................................... 49.500:Porsche Cayenne GTS -08 Mkt ﬁnt skick. Silvermet. ....................... 179.500:-

110-119
g/km

*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. Med reservation för ev. tryckfel och prisändringar.
Erbjudandet giltigt t o m 31 december 2019. Miljöklass Euro 6.2. Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte ﬁnns i Sverige.

Vi menar allvar med våra tankar om
kvalitet. Därför lämnar vi branschens
bästa garantier på begagnat. TKG,
Toyotas Kvalitets Garanti, innebär att
din begagnade Toyota är försäkrad
upp till 10 år eller 20 000 mil om du
köper den hos en Toyotahandlare. Försäkringen fungerar som en
förlängd nybilsgaranti och gäller för en stor grupp skador och fel.

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

Öppet: Månd-torsd 9–18,
fred 9–17, lörd stängt i dec.

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se
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HÖRT & HÄNT Bilnyheter från världens alla hörn! Text: Jenny Nilsson / © CNP AB • Foto: CNP AB

Mercedes nya skrytbygge

Bondbil på F1-cirkus

I tyska Immendingen har Mercedes slagit upp portarna till en helt ny testanläggning. Jättesatsningen har
tagit 3,5 år att färdigställa och inkluderar inte mindre
än 30 olika teststräckor fördelat på 520 hektar mark.
Skrytbygget har kostat närmare två miljarder kronor
att färdigställa och bjuder på realistiska traﬁkscenarion från hela världen. Här ﬁnns allt från Alpernas smala
bergsvägar till rena rama racingbanor av yppersta
klass. Totalt jobbar 300 anställda på anläggningen –
men helt i skuggan av varumärkets stjärnglans.

I den fartfyllda Bondrullen Spectre ﬁck vi uppleva en
raﬄande biljakt längs Roms gator och torg. Filmteamet
lyckades mot alla odds få tillstånd att spärra av centrala
delar av huvudstaden under nattetid och nu kommer
en av stuntbilarna att säljas. Agent 007 rattade givetvis
sin Aston Martin DB10 medan skurken Hinx körde en
orange Jaguar C-X75 som tillverkades i ynka fyra exemplar till inspelningen. En av dessa ska nu gå under klubban i samband med F1-ﬁnalen i Abu Dhabi den 30 november och utropspriset ligger på åtta miljoner kronor.
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Magasinet

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

AUKTION

Järnforsens Auktionshall

Bli
månadsgivare!

Vi tar emot gods från sterbhus eller
delar därav till kommande auktion.

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

Varje måndag visning i hallen kl14–18.
Mobil 073-181 10 57 • www.jadera.se

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

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

Bilskador
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte av vindrutor

Mattias

Leif

Jörgen

Anders

Oliver

Conny

Ronnie

Anlitad av
AllA
försäkringsbolag

Jimmy

Linus

Fredrik

Patrik

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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

GÖR EN BRA MOTORAFFÄR!

MOTOR

Swisha din
gåva till

123 900 56 20
och hjälp oss
att hitta ﬂer.

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

Begagnad Toyota

- lika trygg som en ny bil.

YRKESHJÄLP

Tilläggsisolera
med lösull

Vill du synas
ännu mer?

Bygger
Isolerar
Renoverar

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

Toyota Auris 1.2 Turbo Multidrive
Årsmodell: 2016 Miltal: 3649 Ort: Vimmerby
Pris: 159.900 kr

BMW 118 d xDrive 5-door M
Årsmodell: 2017 Miltal: 10880 Ort: Vimmerby
Pris: 174.900 kr

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

www.thuressons.se

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister
er

59.900:-

Mazda MX-5 Miata Soft-top 1.8

Opel Mokka 1.7 CDTI

Årsmodell: 2009 Miltal: 2448 Ort: Vimmerby
Pris: 149.900 kr

Årsmodell: 2014 Miltal: 13967 Ort: Vimmerby
Pris: 104.900 kr

Renault Captur 0.9 TCe 90hk

Volvo V70 D3 Kinetic, Classic

efter rotav
drag

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

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

0470-70 17 40

Årsmodell: 2014 Miltal: 3051 Ort: Vimmerby
Pris: 109.900 kr

TOYOTA VIMMERBY
– en del av Nilssons bilhall
Lundgatan 5 • Tel: 0492-797 90
info@toyotavimmerby.se

Årsmodell: 2016 Miltal: 8110 Ort: Vimmerby
Pris: 209.900 kr

Öppet:
mån-tors 9-18
fredag
9-17
lördag
10-13
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Tiguan Allspace.
Anpassad för svensk vinter.
Nya Passat Sportscombi TDI 190
DSG 4MOTION Executive Edition.
Pris från 348 700 kr.
Förmånsvärde från 2 151 kr/månad.

Rymliga Tiguan Allspace är sjusitsig, och de säten som inte behövs
fäller du enkelt ner och får mer bagageutrymme. Passagerarna har
gott om plats och den som kör har 4MOTION fyrhjulsdrift och avancerade kör- och säkerhetssystem till sin hjälp. Med Executive Edition
får du också fjärrstyrd parkeringsvärmare, 18 tums lättmetallfälgar,
LED-strålkastare, eluppvärmd ratt, och mycket mer.

Dragpaket med dragkrok
och backkamera.
Pris 5 900 kr (ordinarie pris 11 900 kr).

Golf Alltrack TDI 184 DSG
med 4MOTION fyrhjulsdrift.
Pris från 283 900 kr.
Privatleasing från 3 015 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.

Tiguan Allspace TSI 190 DSG Executive Edition med 4MOTION fyrhjulsdrift.
Pris från 380 800 kr. Förmånsvärde från 2 477 kr/månad.
Bränsleförbrukning blandad körning från 6,3-9,0 l/100 km, CO2-utsläpp från 165-204 g/km. Skattegrundande C02-utsläpp från 131-165 g/km. Priserna gäller
tom 2019-12-31. Miljöklass Euro 6. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt.
Volkswagen Privatleasing 36 månader, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2019). Onormalt
slitage och övermil debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

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

Nya Passat Alltrack.

Anpassad för svensk vinter.

Med högre markfrigång och 4MOTION fyrhjulsdrift är nya Passat Alltrack förberedd för
det mesta. Den ger dig helljus utan att blända, nödbromsar för hinder på vägen, håller
avståndet och filen och kan delvis köra sig själv. I Executive Edition ingår dessutom
navigation, 18 tums lättmetallfälgar, trådlös smartphonekoppling, eluppvärmd ratt,
och mycket mer. Välkommen att provköra den.

Appstyrd parkeringsvärmare och
dragpaket med dragkrok och backkamera.
Pris 16 900 kr (ordinarie pris 25 800 kr).

Nya Passat Alltrack TDI 190 DSG Executive Edition med 4MOTION fyrhjulsdrift.
Pris från 363 700 kr. Förmånsvärde från 2 282 kr/månad.
Bränsleförbrukning blandad körning från 6,4 l/100 km. CO2-utsläpp från 168 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 133 g/km. Miljöklass Euro 6. Indikativt
förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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VOLVO V60 MED
ATTRAKTIV MÅNADSKOSTNAD
DIN FRÅN 3 035: - /MÅN

VOLVO V60 – FAMIL JENS FAVORIT
Volvo V60 är en favorit bland familjer. Kombinationen av säkerhet, komfort och
ett stort lastutrymme ligger bakom succén. Nu kan du skaffa dig en Volvo V60
T4 Momentum Edition till en mycket attraktiv månadskostnad med Inclusive
Privatleasing eller Inclusive Billån. Välkommen på provkörning!

Dacia Sandero 104 400 kr

Dacia Duster 136 400 kr

Family Edition TCe 90

Volvo V60 T4 Momentum Edition

INCLUSIVE PRIVATLE A SING OCH BILL ÅN
Ny Volvo till fast månadskostnad där det ingår Volvo
Originalservice, finansiering genom Volvofinans
Bank och Volvia försäkring. Välj att leasa bilen i tre
år eller billån där du behåller den så länge du vill.

Family Edition TCe 100

3 450:-/mån

3 035:-/mån

Inclusive Privatleasing

Inclusive Billån

Dacia Logan MCV 109 400 kr
Family Edition TCe 90

Lägg till Dacia Care får du dessutom koll på alla service- och underhållskostnader för endast 229 kr/mån. Välkommen in och provkör nya Family Edition!

Bensin, 190 hk.

Erbjudandet gäller fr.o.m. 27/11 t.o.m. 31/12 2019.

Angivna priser och erbjudanden är inklusive moms och gäller t.o.m. 31/12 2019. Dacia Care 229 kr/mån vid köp av en Dacia gäller 1 000 mil/år och 36 månader. Dacia Sandero Family Edition TCe 90
bränsleförbrukning vid blandad körning: NEDC 5,3 l/100 km, WLTP 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp: NEDC 121 g/km, WLTP 138 g/km. Dacia Duster Family Edition TCe 100 bränsleförbrukning vid blandad

Förbr. l/100 km bl. körn (prel).
WLTP:NEDC
7,5. NEDC
korr:km,
6,8.WLTP
CO 2, g/km.
WLTP:
NEDC korr:NEDC
154. (Volvo
V60 T4.)
Miljöklass
EuroDacia
6D-Temp.
Bilarna
bilderna
är extrautrustade.
*Volvo Inclusive Privatleasing:
36 mån leasing
via Volvofinans
Bank,
körning:
5,4 l/100
6,4 l/100
km.170.
CO2-utsläpp:
124 g/km,
WLTP
144 g/km.
Logan
MCV på
Family
Edition
TCe 90 bränsleförbrukning
vid blandad körning:
NEDC 5,3
l/100 km, WLTP
Volvo Serviceavtal och Volvokort
medkm,
drivmedelsrabatt.
uppläggningseller administrationsavgifter.
Volvia försäkring
och transportstyrelsens
tillkommer.
Prisexempel
beräknas på körsträcka
1500 mil/årsig
ochför
10%
kontant. **Volvo
Inclusive
6,1 l/100
CO2-utsläpp:Inga
NEDC
121 g/km, WLTP
139 g/km. Extrautrustning
kan påverka
förbrukning och avgifter
CO2. Bilarna
på bilderna
är extrautrustade.
Dacia reserverar
eventuella
felskrivningar.
Billån: Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 75 000 kr. Prisexempel beräknas på 30% kontant, ränta 4,1%. Volvia försäkring och transportstyrelsens
dacia.se
avgifter tillkommer. Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se.

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, Eric 695 24
Christoffer 695 27, Niklas 695 36
Öppettider: Mån-tor 9-18 • fre 9-17 • lör 10-13

