Nr 9 2019 november

VÄSTERVIK VIMMERBY HULTSFRED

VÄSTERVIK

Alice satsar på
en hockeykarriär
VIMMERBY

Magdalena skapar julens blommor

HULTSFRED

Gänget som älskar matlagning

NOVEMBER 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 november
04

Aktuellt

06

Krönika

08-17

Lokalt

10

Personligt

R

G

Advent

28-29 Nöje & kultur
32

Korsord

33

Instagram

RA

TISTIDNIN

G

Magasinet är en produkt från
försäljningsavdelningen på Vimmerby
Tidning och Västerviks-Tidningen.

20-27 Lokalt
Annonspussel

S

Magasinet

Tips för att ﬁxa myset inför adventshelgen

30

IONEN

Västervik Vimmerby Hultsfred

Möt Alice Jiborn – en hockeytalang i Västervik

18-19

EG

ANSVARIG UTGIVARE
Christoﬀer Nielsen
Öst Media AB 556663-3045
AFFÄRSOMRÅDESCHEF
Christian Ingemarsson
REDAKTION
Eva Harrysson, tel. 0492-161 49
Åsa Thaberman, tel. 0490-25 86 02
fornamn.efternamn@ostmedia.se
ANNONS VIMMERBY HULTSFRED
Marcuz Isaksson, Michael Karlsson,
Carina Ström, Robert Svensson,
Mats Nilsson, Robin Lövsjö,
Annelie Gustavsson
fornamn.efternamn@vtkp.se

En amaryllis är ett måste i adventstider tycker Emeli Björkman på Ett strå
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Nästa nummer av Magasinet kommer ut den 12 december. Nu går
det fort till jul! Vi har frågat lokala
kändisar hur de planerar sitt julﬁrande. Precis som vanligt blir det
också blandad läsning från våra
tre kommuners olika hörn. Att det
ﬁnns många intressanta människor
att uppmärksamma i vår region råder det inga tvivel om.

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

070-249 62 05 | www.radstugan.se

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning

Alla kavajer från Ada Fashion

200:- rabatt

Erbjudandet gäller t.o.m 31/12-2019
Välkommen in!

70%

!

på
allt

Julhandla
i Vimmerby
TIPSPROMENAD
JULSKYLTNINGSSÖNDAGEN 1/12

!
PÅ ALLT I BUTIKEN

Var med på en trevlig runda
bland butikerna i Vimmerby.
Fina priser skänkta av
butikerna lottas ut.

Klänningar, byxor, blusar...
ja allt från jeans
till festkläder
Välkomna! e

hriona
CChriona
Mode i centrum

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

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

Till nästa gång – ha det fint!

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

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

ÖPPET:
Må–fre 10–18
Lö
10–14

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

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

2

Start i DRESSMANNHUSET
kl 12.00-15.00

.se

Sparbanksstiftelsen
Vimmerby
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RES MED OSS!

HALLENS

ALLA VÅRA RESOR HITTAR DU PÅ – HALLENSBUSS.SE
Spanska solkusten

Prag med matvandring

Underbar natur, god mat, spännande kultur och historia och en lång
kustremsa med milsvid sandstrand. Vi bor i Benalmádena på fina
4-stjärniga MAC Puerto Marina, bara ett stenkast från den fina hamnen.

3/3 – 15 dagar......................................................................................................... 13.975:-

Listan är lång över kulturskatter i vackra och magiska Prag som delas
av floden Moldau. Gamla stan bjuder på mäktiga Karlsbron och St. Vitus
katedralen uppe på borgområdet är bara ett av alla vackra byggnadsverk.

12/4 – 6 dagar ........................................................................................................... 9.395:-

Onsdagskryssningar till Kiel

Kryssning Birka

Våra kryssningar till Kiel ger dig ett avkopplande avbrott – två kvällar
ombord och en heldag i Tyskland med mängder av shoppingmöjligheter.
Vi åker till Citti i utkanten av Kiel, där kan man handla till bra priser.

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

Holland

Koppla av med familj och vänner med en kryssning till Mariehamn.
På Birka Stockholm finns bland annat pooler och spaavdelning, barer,
restauranger, nattklubb och shoppingtorg.

26/12 – 2 dagar .............................................................................................................. 295:-

Europas sjöar

Save the date!

11 JANUARI
ÖPPET HUS
BLOMSTERTÅGET. Här möts miljoner tulpaner i

MAGNIFIKT. De mest fantastiska sjöarna i

alla dess färger och former, liljor och hyacinter
tillsammans med väderkvarnar och kanaler.

Europa ligger i närheten av Alperna. Härligt
boende vid Lago di Maggiore på Hotel Simplon.

21/4 – 6 dagar........................................................ 8.795:-

i Ankarsrum

8/5 – 10 dagar .....................................................13.875:-

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

hallensbuss.se

kjellsbuss.se

Kjells Buss • 0490-373 11
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aktuellt

Flytt ger nya
möjligheter för frisörsalong
– Jag älskar att skapa och kontakterna med kunderna, säger Linda Lennartson, som driver Frisörateljén.
VIMMERBY Hon har jobbat med frisöryrket i 27 års tid och säger att hon aldrig
ångrat sitt yrkesval eller haft tanke på
att byta karriär.
– Jag har tänkt på vad jag skulle göra
annars men för mig är det just det här
jag vill hålla på med, säger hon Linda
Lennartson utan att tveka.
– Jag blev frisör direkt efter gymna-

siet och gick som lärling på Frisörateljén, berättar hon.
Linda Lennartson säger att hon såg
stora möjligheter att utveckla frisersalongen, då lokalerna blev lediga. Flytten
blev till andra sidan gatan till betydligt
större lokaler och det har också inneburit en nyanställning.
– Ytorna är fyrdubbelt större än vår

tidigare lokal, säger hon och jämför med
de ytor man haft de senaste sju åren.
Produkter inom hår, skönhet och parfym får ökat utrymme när verksamheten nu expanderar.
Du ser ingen risk i konkurrens från
exempelvis e-handel?
– Vi kommer också att öppna en ehandel, förklarar hon.
Ser du några farhågor att det redan ﬁnns ett stort utbud av salonger
i Vimmerby?
– Nej. Vi har ett väldigt stort kund-

Anställda
Linn Ellingsworth,
Frisörateljéns ägare
Linda Lennartson, anställda
Tilda Persson, Felicia Blom och
Sandra Ljubomirovic hade en
VIP-kväll inför öppnandet.
Foto: Ivonne Svahn
underlag,
säger hon.
Vilka utmaningar ser du?
– Att vi ska försöka få
sälja märken inom kosmetika och parfym som vi inte har idag, säger Linda
Lennartson.
Utöver salongen ﬁnns två behandlingsrum i källaren. De planeras framöver att hyras ut.
Ivonne Svahn

Adventskonsert I VENA KYRKA

Jul i Gamleby

HULTSFRED Adventstiden är här och det ska ﬁras in ordentligt i Vena kyrka nu på söndag den 1 december. Det blir traditionell sång och musik med jultema av Vena Musikkår
samt Vena-Kristdala och Västerviks manskör. Medverkande dirigenter är: Kurt Snygg,
Christoﬀer Johansson, Jeanette Hedlund och Thomas Åstrand.

VÄSTERVIK Söndag den 8:e
december drar julﬁrandet igång i
Gamleby. I Gamleby Centrum blir
det uppträdanden under dagen
och marknad med olika hantverkare. En tomteparad för barn utgår
från Gamleby Centrum och går ner
till Gamleby Torg där festligheterna
fortsätter. Här blir det bland annat
julsånger och dans kring granen
samt godisutdelning till allt tomteklädda barn.

Ny foodtruck på
Grönsakstorget
En ny ”Foodtruck” har landat på Grönsakstorget
i Västervik. Kamal Alsafouri erbjuder traditionell
snabbmat, men även en del nya arabiska smaker.
VÄSTERVIK En liten husvagn med
blinkande lyktor lyser upp Grönsakstorget. Det är Kamal Alsafouri
från Damaskus i Syrien som sedan
några veckor startat foodtrucken
Falafel King.
Hemma i Damaskus arbetade
han inom sjukvården, men som ny i
Sverige ﬁck han möjlighet att prova
något annat. Nu lagar han falafel,
shawarma och andra arabiska rätter i sin lilla specialbyggda husvagn.
– Vi har speciell arabisk mat som
sambousek, det är en slags piroger

med kött och lök i, men även annan
mat som hamburgare och ﬁsh and
chips, berättar han.
Kamals snabbmat har blivit väl
emottagen i Västervik och planen är
att foodtrucken ska vara kvar. Nu är
den öppen för lunch och kvällsmat.
På lördagarna är det öppet lite senare så att hungriga nattugglor kan
få sig en bit.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Julmarknad i
Bullerbyn
VIMMERBY Det blir julmarknad i

Bullerbyn även i år. I den gemytliga
Astrid Lindgren-miljön där ﬁlmerna
om barnen i Bullerbyn spelades in,
i Sevedestorp utanför Pelarne, blir
det försäljning av hantverk och annat söndagen den 8 december.
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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
90x200. Inkl bäddmadrass
i latex/polyeter.

180x200

180x200

Allt på bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

PRIS FRITT LEV&MONT

Allt på bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

10.995:-

8.495:-

9.995:-

100 sängar i vår 6500 m2 stora utställning

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

Motorsäng HILDA

GRAND XL
Continentalsäng

ASCOT
Continentalsäng

Exkl gavel & ben

Tyger &
tapeter från
ledande märken!
Stor sortering av lampor och
handgjorda lampskärmar

Plädar från Stackelbergs

Ricci jobbar halvtid

Sömnad, tapetsering,
inredningsdetaljer,
ateljésytt i egen design.

Årets
julklapp!

Nu finns det många nya
kollektioner i butiken.
Välkomna!

Stora julkulor
med ljusslinga inuti!
Finns i tre storlekar!

STORGATAN 30, Västervik (brevid Ogräs)

Nya öppettider: Mån stängt, tis–fre 11–18, lör 11–14. Lunchstängt 13-14
Välkommen till butiken! /Anette Landström Pettersson 070-551 36 43

Stö

n

Vin n

Gott för
adventstider

Cancerf

Tack för
du stö att
forskn djer
ingen
!

en

Stöd

te n

d

den
on

Vi

d r ö m vi

dr

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

ö m vins

t

Egen tillverkning av Guld & Silversmycken

Adventsskinka

Scan. Ursprung Sverige.
Ca 1600 g.

MÅN-FRE 7-21
LÖR-SÖN 8-21
Ursprung Sverige.
500 gr.

att
Tack för
du stödjer !
gen
forsknin

n

Tillsammans mot cancer

Blandfärs

ncerfon
Ca

n
de

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

ns

Jullotter som räddar liv

29

90

59

90

Förlovningsringar
från 200:-.

/kg

/st

Guldsmed Jonny Lindström | Storgatan 35, Västervik | 070-627 52 11
jonnylindstrom51@gmail.com
lindstromjonny
svenssonsurochguld

Hushålls- och Stureost

Arla. Ca 1-2,2 kg. Fetthalt 17-38%

Julmust

69:- 25:-

ICA. 1,5 liter

/kg

/st

Julstjärna

2 för

Röd. 3-4 grenad.

KORT
PRIS

15:- 10:+ pant

/st

Apelsiner i nät

ICA. Spanien/Grekland.
1 kg. Klass 1.

” Stop…hold back and think.
Violence destroys.”
—Efva Attling
Vid varje köpt smycke går 100kr till Unizon

Välkomna till oss! Vi önskar alla våra kunder
en superhärlig dag! Dennis och Frida med personal!
Priserna gäller vecka 48 t.o.m. söndag 1 december 2019

Storgatan 24 VÄSTERVIK, 0490-188 74 | www.herbertsguld.se
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Magasinet fyller snart ett år
Snart, väldigt snart, har den här tidningen som du
håller i din hand funnits i ett helt år. Det är svårt
att begripa att det redan gått ett helt år sedan vi
satt här på kontoret i Vimmerby en sen decemberkväll och färdigställde de sista detaljerna till
premiärnumret av Magasinet. Det var både nervositet och förväntan i luften när vi skulle släppa
en helt ny tidning. Vad skulle läsarna tycka? Hur
skulle den tas emot? Det har varit ett otroligt
roligt och spännande år för oss som arbetar med
Magasinet. Som skribent har jag fått träffa och
intervjua otroligt många roliga och intressanta
människor, som förhoppningsnis också har inspirerat er läsare. Nu fortsätter vi framåt med siktet
inställt på att göra Magasinet ännu bättre!
November månad går mot sitt slut. Nu har vi snart
överlevt årets kanske tyngsta månad. Ärligt talat,
jag har inte alls mycket till övers för november.
Det är mörkt, det är kallt och det duggregnar
för jämnan. En gråsörjig transportsträcka till
december när allt det juliga och härliga kan börja.
Hur har ni gjort för att överleva november? Mina
två bästa tips är stora mängder kaffe och massor
av tända ljus. Och mycket sömn! Det sistnämnada kan verkligen vara en utmaning. En sak jag
lärt mig på sistone är att många sömntimmar
inte nödvändigtvs betyder att man är utvilad när

man vaknar. Med hälp av en app har jag börjat
registrera min sömn varje natt och fått svart på
vitt hur många timmar jag sovit, och hur många
av dessa som var djupsömn respektive ytlig sömn.
Än så länge har jag inte uppnått 100 procentig
sömnkvalitet någon natt, men jag jobbar på det!
December är en månad att se fram emot, inte
bara för att det är jul, utan också för att vi ska få
en liten ny familjemedlem. Om en vecka ﬂyttar
en liten katt in i huset. Efter många månaders
påtryckningar ﬁck jag och sambon till slut ge upp
för barnens tjat. Och när vi väl åkte och tittade
på de där små bedårande kattungarna - vem
kunde säga nej då? Vi får väl räkna med lite svinn
i julgranspyntet i år. Tur att man inte har några
dyrgripar till julgranskulor.
Önskar er en riktigt härlig inledning på december!

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Vitt och mjukt hygienpapper!

299:-

HYGIENPAPPER KATRIN

Toalettpapper Katrin Plus 360, 2-lagers. 1 bal á 42 rullar. 50 m/rulle.
Hushållspapper Katrin Classic 100, 1-lagers. 1 bal á 12 rullar. 100 m/rulle.

FÖRBERED
INFÖR
30:ADVENT

10-pack

20% RABATT
RENGÖRINGSPRODUKTER
FRÅN OCEAN

Ord. pris 34:90
SPARA 5:-

Hos oss hittar du ﬂera städprodukter som
är bra för dig och miljön. Välkommen in!

Diskduk Wettex

En svenskproducerad,
100% naturlig produkt.

ALLT FÖR DET JORDNÄRA LIVET
Granngården Kalmar

Wismarsvägen 6. Tel 0771-222 444.
Vardagar 10–19, lör-sön 10–17.

Granngården Oskarshamn

Östersjövägen 2. Tel 0771-222 444.
Vardagar 9–18, lör-sön 10–14.

Granngården Västervik

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

Granngården Vimmerby

Förrådsgatan 19. Tel 0771-222 444.
Vardagar 9–18, lör 10–14.

Gäller 18-24/11 2019 på Granngården Kalmar, Oskarshamn, Västervik och Vimmerby, så länge lagret räcker.

Ord. pris toalett 399:-, hushåll 379:-/bal
SPARA upp till 100:-

STRUMPOR, DAM & HERR

Black
week
end!

10:-/PAR

HERRJACKA

999:- (1799:-)

COATIGAN

249:- (499:-)
H a lv a P r is e t !

ALLA YTTERPLAGG PÅ DAM

HERRBYXOR
SKJORTOR

20-30% RABATT (på ord.pris)

599:- (1099:-)
H a lv a P r is e t !

299:- (599:-)

SKJORTOR & TRÖJOR
TOPPAR & BLUSAR

199:- (399:-)

99:- (249-400:-)

...OCH MYCKET, MYCKET MER!

En lång, lång, lång Black Friday hos oss
– fredag-lördag-söndag!

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

L I N K Ö P I N G i - H U S E T & Tr ä d g å r d s t o r g e t • N O R R K Ö P I N G N : a P r o m e n a d e n & G a l l e r i a D o m i n o • K I S A • M O TA L A • T R A N Å S • V E T L A N D A • V I M M E R B Y • V Ä S T E R V I K
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Raggarna intar
Näktergalen
VIMMERBY Raggare, knuttar
och mods, vilka är de egentligen
och vad innebär deras intressen?
Det kan få veta mer om på Museet Näktergalen i Vimmerby. Just
nu pågår en utställning som heter
just ”Raggare, Knuttar & kanske
några Mods”. Med fotograﬁer och
föremål visar utställningen hur kulturen blir en livsstil mer än bara ett
intresse. Rekordmycket folk kom
på invigningen den 23 november
och utställningen är öppen till och
med den 18 januari.

Träﬀa tomten i
Västrum
VÄSTERVIK I helgen är det julmarknad i Västrums kyrka och i
föreningslokalen intill. Tomten är
på plats och barn som
går tomtespåret får
en godispåse. Man
kan åka häst och
vagn.
Många
hantverkare
och allt som
hör julen till
utlovas.

Från vänster: Birgit Andersson, Harry Karlsson, Ines Dahlberg, Evy Dargin, Birgit Rundkvist, Angela Medelius (säljare), Stina Nilsson, Greta
Karlsson och Siv Strandberg. Foto: Privat

Modevisning
på Granen

VIMMERBY Boende på Granen i Vimmerby blev ordentligt uppdaterade om
vinterns mode när det nyligen ordnades en modevisning. Under eftermiddagen visades kläder från Seniorshop-

pen. Angela Medelius berättade om
plagg, material och pris och publiken
var inte sen med att känna och klämma
på materialet. Modeller var några av de
boende på Granen.

Här är våra mest populära husdjur
Har du en katt där hemma? Då är du i gott
sällskap. Uppskattningsvis 745 000 hushåll
i Sverige har katt, enligt hemsidan listor.se,
som har publicerat en undersökning från
Statistiska Centralbyrån. Det gör katten
till Sveriges vanligaste husdjur. Som stark
tvåa kommer förstås hunden

som ﬁnns representerad i 572 000 hushåll
i landet. Att katten och hunden toppar listan är inte så oväntat, men vilka djur har
egentligen plats tre till sju? Jo, på plats tre
ﬁnns kaninen, på plats fyra fågeln, plats fem
hamstern, plats sex marsvinet och slutligen
plats sju tamråttan.

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

50%

RABATT

100:ORD. 199:-

50%

RABATT
6.950:-

PÅ ALLA
RACERCYKLAR

ORD. 13.900:-

VIKING IMOW 422
Ytor upp till 500 m².

2.495:ORD. 4.990:-

HUSQVARNA HÖRSELSKYDD

MED ORD. PRIS UPP TILL 40.000:-

Kan utrustas med visir.

VIKING GE 140 L

Grenar på upp till 40 mm.
60 l. Ihopfällbar.

25.000:-

UPP
TILL

30%

RABATT
PÅ ALLA
CYKLAR

EL, CITY, MTB,
JUNIOR, HYBRID

1.600:ORD. 2.290:-

ORD. 32.990:-

STIHL RE98
HÖGTRYCKSTVÄTT

Utrustad med
dubbla munstycken
– rotor- och ﬂatstrålemunstycke.
Borstlös elmotor.
10-110 bar.

STIGA PARK 220

Hydrostatisk. Klippaggregat med QuickFlip (lätt
åtkomst). Briggs&Stratton. Klippbredd 95cm.

50%

RABATT

TORSDAG - LÖRDAG
I VIMMERBY, VÄSTERVIK
OCH GAMLEBY

22.000:ORD. 29.900:-

FLER ERBJUDANDEN I BUTIK!

PÅ ALLA
CYKELKLÄDER

HUSQVARNA RIDER 112C

Stort sortiment för dam och herr

Hydrostatisk transmission. Briggs & Stratton.
BioClip®/Bakutkast. 85cm klippbredd.

2.800:ORD. 3.790:-

8.000:- 25.000:ORD. 17.490:-

ORD. 29.990:-

Handla idag,
betala i vår
• Upp till 6 månader betalfritt.
• 0% ränta och ingen aviavgift.
• 100 kr tillbaka första gången
du handlar med ditt kort.
Erbjudandet gäller under Black Weekend.

STIHL 181 C-BE 14”

STIGA AUTOCLIP 225 S

Kompakt, lättstartad såg med snabbkedjespänning. Bra till vedsågning/bygg/fällning.

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

MOTORSPORT.SE

Klippyta upp till 1100 m². Fyra klippzoner.
Säljes i kartong, ej med installation.

SERVICEVERKSTAD

RESERVDELAR

RÄNTEFRI
DELBETALNING

Gäller lagervaror torsdag 28/11 till lördag 30/11. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning.
Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna. Vi erbjuder räntefri delbetalning upp till 35 mån med Santander Consumer Bank.

PEUGEOT
SPEEDFIGHT 4 R-CUP ICY WHITE

13” hjul. 2-takt. EU45.
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personligt Alice Jiborn

Alice Jiborn är 14 år och en av Sveriges
bästa hockeytjejer för sin ålder.
Foto: Åsa Thaberman

”Jag vill visa
att tjejer
också kan”
VÄSTERVIK

14-åriga Alice Jiborn var med och tog silver i hockeyturneringen TV-pucken i början av november. Det betyder
att hon är en av Sveriges bästa hockeytjejer för sin ålder. Hockey har varit en del av hennes liv och på hemmaplan i Västervik tränar hon hårt tillsammans med killarna. Men att vara tjej och vara bra på en killsport är
inte alltid kul.

A

lice började spela redan
som 4-åring. Hockey var
ett intresse i familjen och
hennes äldre bror har
spelat hockey.
– Min mamma kommer från Peru
och tyckte att hockey var en bra idé
eftersom det är så svenskt, minns Alice.
För det mesta har hon spelat back,
men nu i TV-pucken har hon fått spela
en del som forward och blivit ganska
ﬂexibel.
– Men back är favorit, det är där jag
känner mig säkrast.
Det blir mycket träning varje vecka,

Tjejerna i Smålandslaget tog
silver i TV-pucken. Foto: Privat

tre ispass med killaget och ibland ett
själv, där pappa och brorsan coachar
henne i skott och skridskoteknik. Det
ﬁnns en tid för tjejer att träna också.
– Det kommer ungefär tio tjejer,
så jag brukar köra lite med dem, för
många småtjejer ser upp till mig, ler
Alice.
Träningen har lönat sig eftersom Alice
blev uttagen till TV-pucken och i år
är det första gången tjejlag får spela.
Från början var det 18 lag och Alice och
Smålandslaget stod till sist i ﬁnal mot
Dalarna.

– Det var riktigt kul, lite segt att vi
inte vann, men vi var det yngsta laget.
Givetvis ﬁnns tankarna om att fortsätta spela hockey, Alice går i åttan nu,
men till gymnasiet blir det hockeygymnasium, helst i Jönköping. Men hon är
medveten om att det är svårt att leva
på hockey och satsar därför lika mycket
på skolan.
– Jag bryr mig mycket om skolan,
många hockeyspelare gör inte det. Jag
vill att det ska gå bra i skolan och att jag
ska vara nöjd med mig själv.
Att vara ensam tjej och tävla på killarnas
arena är inte alltid lätt. Man kan tänka
sig att en duktig hockeytjej skulle bli
mött med respekt, men så är det tyvärr
inte. Efter silvret i TV-pucken har mottagandet på hemmaplan varit ganska svalt.
– Vi ﬁck jackor till Smålandslaget
inför TV-pucken, men jag vill inte använda den, för det ﬁnns en del som fäller
tråkiga kommentarer efter mig. Konkurrensen bland killarna är mycket större,
ingen kille född -04 från Västervik kom
med, och det ﬁnns inte så många tjejer
som spelar hockey. De tycker kanske
att det är orättvist att jag ﬁck vara med.
Nu ﬁnns det de som vill att Alice ska
träna med yngre killar, de tror inte att
hon klarar tempot. Men Alice Jiborn
tänker fortsätta.
– Det blir tuffare, men jag känner att
jag kan utvecklas mycket. Jag vill visa
att tjejer också kan.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Kompisen Ingrid Jersblad om Alice:
Hon är en cool tjej. Man tror att hon
är svincool, men hon är mer än det.
Hon står alltid upp för sina åsikter
och hon ser alltid till att vänner och
kompisar mår bra.

Fakta Alice Jiborn
Ålder: 14 år
Familj: mamma, pappa, storebror
och älder halvsyster i Helsingborg
Djur: inga
Intressen: Musik och sång, tar
sånglektioner
Hockeylag hon håller på: HV71
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1:a pris

10.000
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kr

I VIMMERBY

ponnyridning
GRATIS

och mycket

2:a pris

mer...

250 st Tröstpriser

5.000

kr

á

100

kr

lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

SKYLTSÖNDAGEN
DEN 1/12
BUTIKERNA HAR
ÖPPET 12.00-16.00
rek.tider. en del har öppet längre

PROGRAM

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
* Gäller i de ﬂesta medlemsbutiker.

En kupong per köp

Lycka till!

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

(PÅ TORGET)

12.00
13.00
13.30
14.00

Sång av Joyvoice
Sång av Ellen Larsson
Sång av Mikaela Brodd
Lions Paketauktion
Kom & bjud!

Tipspromenad
Start Dressmannhuset
kl. 12-15
Arr: Korpen
Hockeykorv, lotterier,
glögg, fotokalendrar,
smycken, m.m

DESSUTOM
Tomten kl. 12.00-14.00
Brandinfo & brandbilar, m.m. kl. 13-14
Gratis Ponnyridning kl. 13-15 VIRF
BUTIKSAKTIVITETER
JULLOTTERIET
1:a pris 10.000:-, 2:a pris 5.000:250 st tröstpriser à 100:(mer info i butikerna)

Ca-tider & reserv. för ändringar

Över 60 butiker i Astrid Lindgrens
Vimmerby - en del av upplevelsen

ul
J
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

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 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.

Aktivitet i samarbete med

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
Albins | Bakﬁckan | Bladhs | Boston | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | Chriona | Coop | Cubus | Djurproffsen | Downstairs Footwear/
Vero Moda | Dressmann | Elon | Elon Ljud & Bild | 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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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

12
Julen närmar sig
med stormsteg.
Michael Karlsson är
laddad för julskyltningen
i Vimmerby den
1 december.

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

Nu startar
julhandeln
i Vimmerby

GANT ARLINGTON 2.190:-

Sevedegatan 37, VIMMERBY • Tel. 0492-101 14
Öppettider: Mån-fre: 9.30-18, Lör 10-14, Skyltsöndagen öppet 12-16
www.hammargrensoptik.se

Julklappstips!
BÄSTA KLAPPARNA
FÖR HEMMET

249

kr

Ord. pris 590 kr

Stavmixer Electrolux
ESTM3300

995

kr

Ord. pris 565 kr

KöksPincett + Zestjärn
ChromaType301 P3239

Vattenkokare Smeg
KLF02PBSK

Mån - Fre 7-18, Lör 10-14, Sön 12-16
Rönnbärsgatan 7, Vimmerby
0492-660 70

490

kr

Ord. pris 890 kr

Strykjärn Electrolux
EDB6150

20%

rabatt

kr

Ord. pris 1.795 kr

www.albins.se

365

Kaffebryggare
Moccamaster
KB952AO 59136

på serierna KB,
KBG & KBGC

Kaffebryggare
Moccamaster
KBGC982AO 59669

Julskyltningen första advent är startskottet för
julhandeln i Vimmerby. Med olika aktiviteter
på torget blir julshoppingen en positiv upplevelse för hela familjen.
VIMMERBY Vimmerby Handel
laddar upp inför årets julhandel
som startar i och med julskyltningen på första advent, söndagen den 1 december. Precis som
föregående år skapas härlig julstämning på torget med hjälp av
olika slags aktiviteter.
– Julskyltningen tillsammans med tomtenatta är våra
två största evenemang kring
jul, säger Michael Karlsson,
aktivitetssamordnare för julskyltningen som arrangeras av
Vimmerby Handel i samarbete
med Vimmerby Tidning, Sparbanksstiftelsen Vimmerby och
Vimmerby Fastighetsklubb.
Tomten kommer förstås vara på
plats på torget och till honom
kan alla barn lämna in sina
önskelistor. Har man tur, kanske
man får ett idolkort i gengäld.
Scenen på torget utgör
centrum för aktiviteterna. Därifrån kommer det att bjudas på
mycket underhållning under
julskyltningseftermiddagen.
Först ut är kören Joyvoice som
för andra året i rad som bjuder
på en härlig mix av julsånger och
andra låtar. Elin Larsson och Mikaela Brodd, båda bördiga från
Vimmerby, kommer att bjuda på

1

sång under eftermiddagen. De
bjuder på en blandad repertoar,
en del julsånger och en del eget
material.
Lions i Vimmerby har den sista
programpunkten på scenen med
sin traditionella paketauktion.
Runt om scenen kommer det också
sjuda av aktivitet under eftermiddagen. Räddningstjänsten är på
plats för att informera om säkerhet inför julen. Korpen ordnar en
tipspromenad som går runt i olika
butiker. Det hålls också ett stort
jullotteri som premierar trogna
kunder genom att vinstchansen
ökar ju mer man handlar i de olika
butikerna. Jullotteriet pågår ända
fram till årsskiftet.
För barnen erbjuds gratis ponnyridning. Det kommer att vara försäljning, utställning av fotoklubben,
samt servering av korv och glögg.
Michael Karlsson är taggad inför årets julhandel.
– Ja, det är en jätterolig tid på
året. Julhandeln är otroligt viktig
för Vimmerbys butiker och julskyltningen brukar vara välbesökt.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Visste du att det ordnas julskyltningar även i Västervik och Hultsfred
söndagen den 1 december. I Västervik koncentreras aktiviteterna kring
Stora Torget där Per Malmborg och Erik Ström sjunger julsånger, Lions
bjuder på glögg och man kan träﬀa tomten. Danzvett visar också upp
dans från sina olika grupper. I Hultsfred skapas härlig julstämning på gågatan med underhållning och försäljning. Kören Joyvoice framträder och
tomten anländer med häst och vagn och tar emot barnens önskelistor.
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KLAPPAR FÖR ALLA,
STORA SOM SMÅ!

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:-

PONNY

lördag 30 november kl 10-13

Ge en gåva på redcross.se

för

SMILE 2

100-36105542

TOFFEE
INTERAKTIV

Se s. 5.

699:-

Reservera

VAR MED OCH RÄDDA LIV

350-60216

LEGO CITY
BRANDKÅRE
I CENTRUM N

Se s. 79.

699:-

Sitt + liggdel

1.995:-

5.995:-

Maxi
Cosi
Mobi
XP

SPARA
1.795:-

HORNJUL

på alla produkter från

Carat Ljusstakar
24 cm

DCP-J1100DW All in Box
Trådlös Allt-i-ett bläckstråleskrivare

Merano Grytset
7 delar

2-pack

Automatisk dokumentmatare (ADF), 3 års förbrukning av bläck*
och 3 års garanti ingår.

1499:-/set

999:-

(ord. pris 4649:-)

(ord. pris1890:-)

*Räcker till ca 6.000 sidor svartvit plus ca 5.000 sidor fär

Erbjudandet gäller t.o.m 31/12 2019

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

Cambridge stekpanna
keramisk beläggning 28 cm

349:-

90:3.4
Ord.pris
4.490:-

JUL

20%

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

NU

GOD

(ord. pris 429:-)

EXTREMT LÅG
DRIFTSKOSTNAD!

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

ARMBANDSUR
från Henley, TAS,
RAPTOR

från 299:-

Vinylgolv
klick

Kährs Luxury Tiles.
Klickgolv i WOOD-design,
1-stav, 1210x218x6 mm.

Beer lager ölglas
60cl 4-pack
More vinglas
44 cl 4-pack

370:-

4-pack

499:-

(ord. pris 599:-)

/m2

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

Högst på önskelistan 2019
är böcker!*

HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

Andreas Kindman, Bankrådgivare

Jag hjälper dig
med ditt sparande!

*Enl. Pricerunner i samarbete med Kantar Sifo som frågat 1000 svenskar vad de helst vill ha. I toppen hamnar boken.

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

¨

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!

13
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Babblarna

I samband med julmyset på Stallbacken kan
man passa på att föreviga sina barn i ett
julkort. Här är det Agnes som poserar med
hästarna Dees och Smiggo. Foto: Privat

KOMMER TILL STAN

VÄSTERVIK Alla barn kan få en
kul stund när populära Babblarna
dyker upp med sin andra musikal.
Det blir dans och allsång där både
barn och vuxna kan hänga med
och samtidigt träna roliga språklekar. Babblarna kommer till Västerviks Teater och Konferens med sin
färgglada, bubbliga och interaktiva
föreställning den 1 december.

För andra året i rad blir
det Julmys på stallbacken
i Målilla. Elin Dahlström
och sambon Mikael Karlsson ser till att skapa trivsel och julstämning på orten genom att öppna upp
sin lilla gård för allmänheten den 1 december.
HULTSFRED På eftermiddagen när
skymningen faller blir det julstämmning på hög nivå i Målilla. Det var förra
året som Elin och sambon Mikael bestämde sig för att testa att dra igång en
julaktivitet hemma på Vetlandavägen i
Målilla. Syftet var att skapa lite liv och
rörelse i samhället inför julen.
– Förr var det mer aktivitet i Målilla
runt jul, men det har tyvärr minskat,
säger Elin. Därför kände vi att det här
behövs.
Förra årets initiativ visade sig bli ett
lyckat koncept, med uppskattningsvis
runt 150 besökare. I år kör man därför
vidare på samma koncept.
– Ja, vi kör ett race till, säger Elin. Förra året fotade Patricia julkort under julmyset. Det kommer hon att göra även
i år. Det är föranmälan som gäller,
men även drop-in i mån av tid.
Patricia kommer också ha
en liten utställning med
bilder hon fotat.
Dessutom kommer en
rad lokala försäljare ﬁn-

Indieﬁlm visas i
Västervik
VÄSTERVIK I helgen visas thrillern Mareld, en riktigt experimentell indieﬁlm. Filmaren Ove
Valeskog från Västervik med ﬂera
spelade in ﬁlmen på en katamaran
den varma sommaren 2018. Skådespelarna och ﬁlmarbetarna ﬁck
inte se manus förrän precis innan
inspelningen, en riktig happening
med andra ord.

Elin Dahlström med
familjen, sambon Mikael
och barnen Agnes och Steve.

Det blir jul
på Stallbacken
i år igen
nas på plats. Och kanske blir det också
loppis.
– Det blir lite av varje kan man säga,
och så brukar det vara när jag ordnar saker, säger Elin med ett skratt.
Elin själv är en av försäljarna med sina kransar
och granristomtar
som hon tillverkar.
– Jag gör så
många jag hinner,
men det blir förstås
i begränsad mängd
eftersom det är en
fritidssyssla.

Virserum kommer även i år med sina
populära ”granpinnar”. En annan gäst
är Paus bagarstugan i Målilla som säljer
bröd, bullar och kakor. Och Anna Schörling visar fårskinnsprodukter - för att
nämna några.
– Vi bjuder på pepparkakor, kaffe
och glögg och självklart står hästarna
inne i det julpyntade stallet. Hästarna
vill gärna bli klappade och ompysslade
så man är välkommen att komma in i
stallet. Vi tänder även upp grillen och
säljer korv med bröd och dricka för den
som blir sugen.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Emma Johansson från

Adventsﬁnt!

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

JULSTJÄRNOR

från egen odling
Enbent m. barn 30:-/st Grenade

39995

Julmarknad
I

13 -15 dec

ngen har väl beskrivit julen så som Astrid
Lindgren. Hennes bilder av förväntan,
väntan, sprittande glädje och skönhet sitter
för alltid inetsade i vårt medvetande.

Nu har du chansen att uppleva julstämningen
på Astrid Lindgrens Näs.
Julvisningar i barndomshemmet alla
dagarna kl.12:00, 13:00 och 14:00. Pris: 95 kr

27995

100:-

Gäller t.o.m. 1 december

AMARYLLIS

Plisserad kjol
95

229

2-stänglad 115:specialsorter135:Bl a dubbla

fr 525:-

75:-

/st

DÖRRKRANSAR

Egen tillverkning
i olika prislägen

SVENSKA PARLJUS & BLOCKLJUS
FRÅN VIO LJUSFABRIK
Extra
söndagsöppet 10-14

VIMMERBY
0492-318 90

Öppet 13-15 dec kl.11-17
Entré 60:-, under 8 år fri entré, säsongskort fri entré

För mer info: Tel. 0492-56 68 00
eller besök www.astridlindgrensnas.se

4 st

röda, vita, mörkröda

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

Öppet:
mån-fre 9-18, lör 9-15, sön 10-14

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

Under julskyltningen,
på söndag, har vi julmys hos oss.
Tomten finns
på plats ca 14.30-16.00.
Innan han åker tillbaka till tomteverkstaden samlas
barnens önskelistor in och vem vet, kanske har
just du chans att få din önskan uppfylld.

Vi bjuder på glögg
och pepparkakor.
Välkommen till oss
på Storgatan 10!
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50%

GRACE SOFFA

8.495:-

ORD.PRIS 16.990:-

(421:-/mån*)

BLACK SALE
Välkommen in för ﬂer spännande erbjudanden!

SMART vägghylla, välj mellan whitewash/naturfärgat
läder och svartlackat trä/svart läder. B60cm 349:(ord.pris 549:-) B90cm 399:- (ord.pris 599:-)

5.000:- RABATT!

SANDÖ matbord vitlack/grå toppskiva, stolar med
tygklädd sits 12.765:- (573:-/mån*) (ord.pris 17.765:-).
TiIläggsskiva 795:- (ord.pris 1.195:-). Begränsat antal!

Vimmerby/Västervik

25/11-2/12

AIR fåtölj inkl. fotpall i läder Fantasy svart, sidor i
svartbetsad ek och aluminiumfot 14.990:- (703:-/mån*)
(ord.pris 19.885:-). Begränsat antal!
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2,5%
BER
T.O.M 8:E DECEM

LONDON fåtölj och fotpall i läder Batick Svart 11.990:-

(573:-/mån*) (ord.pris 21.490:-). Gäller så långt lagret
räcker!

ÖVER 5.000:- RABATT!

DREAM KONTINENTAL Kontinentalsäng 160/180x200
cm i tyg Rico alla färger inkl. bäddmadrass Soft 45,
standardbensamt huvudgavel Thin (tyg Rico, alla färger).
11.990:- (573:-/mån*) (ord.pris 17.285:-).

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

SV EN SK AH EM .S E

KUDDE kudde 50x60cm. Mjuk 690:Fast 890:- (ord.pris 1.795:-)

(ord.pris 1.495:-)
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TIMER
INTERVALL 15 MIN

GRENPROPP DUBBEL

65:-

59:-

96 till- frånslag

79:-

Utomhus

Rätt pris!

Rätt pris!

399:-

699:-

69:-

ORD 449:-

ORD 749:-

TIMER
INTERVALL 30 MIN
48 till- frånslag

39:59:-

KLOCKSTRÖMBRYTARE jordad 16
Ah. Dygnsvariant med fasta
inställningssegment.
Art: 002026912/005529379

GRENPROPP med självstängande
lock. Passar ej vinkelstickpropp och
nätadaptrar. Ej petskydd. 16A/250V.
IP44.

SNÖSLÄDE PLAST MED ORANGE REFLEX

SNÖRAKA PLAST SNOWXPERT För att eﬀektivt

UPPLADDNINGSBAR LEDLAMPA

VÄRMEFLÄKT 2000W

129:-

295:-

Snösläde med Non-stick-yta på skopa.
Skalmar i galvaniserat stål. Levereras
omonterad.

Räckvidd 3 meter

Rätt pris!

349:-

259:-

skjuta snön framåt. Förstärktframkant
fungerar somsnö- och isskrapa. Rundad
underkant möjliggör enkel snöröjning.

3 eﬀektlägen

349:-

(389:-)

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.

OPTISK BRANDVARNARE TRÅDLÖS

WEBER SKYDDSMATTA

79:-

299:-

299:-

459:-

99:-

VINKELSLIP 720 W

595:995:-

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

WEBER GRILLHANDSKAR

Funktionsknapp

OPTISK BRANDVARNARE Upp till 20 st kan
kopplas samman av samma modell. 85
db. Pausfunktion vid t ex matlagning
på 10 min kan ställas.

VÄRMEFLÄKT med totalt tre eﬀektlägen,

OPTISK BRANDVARNARE

Pausfunktion. Kan seriekopplas

399:-

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

OPTISK BRANDVARNARE blinklampa (LED)
och testknapp för att kontrollera
att brandvarnaren är intakt och
funktionsdugligt.

Tillverkade i läder

GRILLHANDSKAR

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

Rätt pris!

1295:-

Tål hög värme

SKYDDSMATTA 120X80 CM skyddar

underlaget mot fett, mat och väder.
Det robusta materialet står emot hög
värme.

BITSSET 32 DELAR

149:199:-

(2.995-)

VINKELSLIP GSW 7-125 . 720W Med ett

smalt handtag för smidig hantering i
trånga utrymmen.

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

BITSSET 32 DELAR Färgkodade för

snabb översikt.1/4-tums utvändigt
sexkantsskaft .
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advent tipsen som maxar myset

Fixa myset inför a
Om bara några dagar är det första advent. Och frågan är om inte veckorna före jul
är de allra bästa, när allt ligger framför oss och vi kan längta och förbereda oss inför
julen. Magasinet frågade några olika personer om tips och inspiration för att ﬁxa
det perfekta adventsmyset.
Text: Eva Harrysson och Åsa Thaberman

Koppla av
MED EN BOK

En bricka med julstjärnor, perfekt till
glöggfesten, ﬁnns hos Johan Bäckström
på Formbar. Foto: Åsa Thaberman

Bricka för glöggen

VIMMERBY Jenny Karlsson på Vimmerby Bokhandel tipsar om
böcker för både barn och vuxna som höjer julstämningen.
Exempelvis boken ”Jul hur lätt som helst” av Jessica Frej där
man får både smarta och enkla tips på hur man ﬁxar adventsmyset. Och för barn, ”I väntan på julen” av författaren Ulf
Nilsson med ett avsnitt varje advent.
– Jag vill även slå ett slag för den klassiska julkalendern, vi har ﬂera olika med vackra motiv.

VÄSTERVIK Butiken Formbar i Västervik säljer ett handplockat sortiment av
porslin, glas och heminredning.
Johan Bäckström på Formbar tipsar
om en julservis med julstjärnor i melamin, en slags plast.
– Den här serien har ett trevligt julmotiv som passar till glöggen. Materialet är lätt och man behöver inte vara
så försiktig med det och det går även
att diska i maskin.
Vad är ett måste för dig i adventstider?
– Jag tycker att en adventsljusstake är
trevlig, gärna en vit, enkel med mossa
och fyra ljus. Det är viktigt att man
ser skillnaden i tiden på att
ljusen blir olika långa.
Det är ett tecken
på att tiden
går och att
det inte är
långt till
jul.

SAFFRANSBRÖD

VIMMERBY Emma Carlsson, inredningsintresserad Vimme
hon delar med sig av sin och sambons renoveringsresa m
– Mitt tips för att höja julstämningen till advent är att s
ljusstaken och njuta av en god julﬁka tillsammans. Det g
bakom sig. Därför är advent ett perfekt tillfälle att stanna

är ett måste

VÄSTERVIK – Lussebullarna är viktigast för mig, jag äter gärna lussekatter och har faktiskt redan ätit upp
första baket, skrattar Lena Landberg,
butikschef på Hemtex i Västervik.
– Julen börjar på riktigt när mina
barnbarn kommer hem till mig för att
baka pepparkakor och lussekatter, de får
göra precis som de vill, så det blir inte så
traditionella former hos oss!
Lena visar några riktigt stora pepparkaksmått
från butiken, de går att baka med , men blir även
ﬁna som en dekoration i fönstret.
– Vi brukar baka en stor lussekatt med formen,
barnen får dekorera och sen kan man skära den i
bitar.

Delar sina inre

Alternativt julgodis
Stora pepparkaksmått att baka
med eller ställa i föstret hittar du på
Hemtex. Foto: Åsa Thaberman

– Kika gärna in på
mitt instagramkonto
@mitthalsobransle
för ﬂer hälsosamma
recept, hälsar
Sandra Lövsjö.

VIMMERBY Sandra Lövsjö från Vimmerby,
med Instagramkontot Mitt Hälsobränsle
tipsar om hälsosamt julgodis.
– De här pepparkaksbollarna smakar verkligen
pepparkaksdeg! Fria från vete, gluten och tillsatt
socker. Supersmidiga att göra och riktigt goda.

NOVEMBER 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

adventshelgen
Ingen advent utan amaryllis
VÄSTERVIK – Köp en ﬁn amaryllis och blanda
med det du har, det behöver inte vara så uppstyrt,
ta det du tycker är ﬁnt, säger Emeli Björkman och
visar en bukett med tre amaryllis ”Nymph”, en
gren med vide och lite Pampasgräs. Blandningen
är både ljus och lätt men samtidigt elegant.
– Själv tycker jag inte att det blir riktigt adventsmys förrän man får hälla upp lite glögg och sätta
på julmusik, berättar Emeli.
Vilken är den bästa jullåten?
– Det är ”Before Christmas” med Andreas Weise,
han har en trevlig och julig röst och kanske är det
för att Arne var hans pappa också!

En amaryllis är ett måste i adventstider tycker Emeli Björkman på Ett strå vassare. Foto: Åsa Thaberman

En brandﬁlt och en pulversläckare är en bra investering
när man har många levande ljus, hos Tina Engström
och Micke Gunnarsson på Länsförsäkringar. Foto: Åsa
Thaberman

TÄNK PÅ SÄKERHETEN
I ADVENTSTID

edningsbilder

erbytjej med Instagramkontot @homeby.emma där
med deras första hus.
samla människor som du tycker om. Tända adventsgäller att ta vara på varandra och lämna all julstress
a upp och njuta av varandra!

VÄSTERVIK Länsförsäkringar vill
tipsa om säkerhet nu när vi börjar
tända många ljus.
– Till advent måste man ha en
brandvarnare och en brandsläckare hemma. Till hushåll rekommenderar vi en pulversläckare,
de ställer till mycket, men är
väldigt effektiva, berättar Micke
Gunnarsson som jobbar med försäkringar.
Nu ﬁnns det stilrena vita
brandsläckare som man kan ha
stående framme, de smälter in
mer i inredningen. En brandﬁlt
är också bra att ha hemma, om
man vill kväva en mindre brand.
Vad kan du själv inte vara utan
i advent?
– Lite ljus måste man ju ha och då
är det ju bra om man har brandvarnare och grejer att släcka med
om olyckan skulle vara framme.

Tänd ett ljus
I VINTERMÖRKRET
HULTSFRED

Louise på Frendo i Hultsfred tipsar
om att tända ljus i mörkret. I
butiken ﬁnns en ﬁn ljusstake från
Larssons trä och ljus från
Ester och Erik.

HÄLSOSAMMA PEPPARKAKSBOLLAR 11 st. Ca 45 kcal per st
100 g färska urkärnade dadlar
60 g (1,5 dl) havregryn (vid celiaki, välj helt glutenfria)
1 msk vatten
2-3 krm pepparkakskrydda
En nypa salt
2 krm kanel + 2 krm vaniljpulver att rulla bollarna i

1. Mixa ihop allt tills en klump bildas och forma 11 bollar.
2. Blanda 2 krm kanel med 2 krm vaniljpulver och rulla
dem i detta.
3. Förvara i kyl eller frys en liten stund så de får sätta
sig. Sedan är det bara att hugga in!

Tillaga glöggen redan nu för
att ha den färdig till jul.

Blanda din
egen glögg
VIMMERBY Annelie Gus-

tavsson, bosatt i Södra
Vi och säljare på Magasinet i Vimmerby, höjer
julstämningen med sin
hemgjorda glögg.

– Det blir tredje julen jag
gör den nu. Glöggen är även
en utmärkt ”gåbortpresent”.
Det går utmärkt att spara
oöppnade ﬂaskor till nästa
år. Glöggen är då om möjligt
ännu godare.

GLÖGG

5 liter Svagdricka
2,5 kg strösocker
500 gr russin
1 kanelstång
1 liten bit färsk ingefära
1 påse kardemummakärnor
1 påse nejlikor
1 pkt bakjäst
5 skivade potatisar
1 st 10-liters hink
Gör så här:
1. Häll i svagdrickan i hinken.
2. Lägg i potatisen och smulad
jäst.
3. Vänta en stund och rör sedan om så att jästen löser sig.
4. Lägg i resten av ingredienserna och rör en stund.
5. Täck hinken med plastfolie
som du gör små hål i eller
använd en hink med lock som
inte sitter lufttätt.
6. Nu ska hinken stå i rumstemperatur i 4–6 veckor.
7. Använd en hävert och tappa
över glöggen i en annan hink,
var försiktig så att det inte
kommer med av ”gojset” i
botten. Låt stå ett par dagar
så att det ”gojset” som ändå
kommer med sjunker till
botten.
8. Tappa sedan upp på ﬂaskor
med hjälp av häverten.
9. Alkoholhalten hamnar på
ca 15% så den här glöggen är
för vuxna.
10. Njut av din
egen glögg!

– Gör din egen
starkglögg men
tänk på att den
ska vila i 4-6 veckor
innan avsmakning, tipsar
Annelie
Gustavsson.
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Ulla och Eva visar
lite av det julpynt som
redan plockats fram
på Kupan.
Eva är butikschef och
Ulla är ansvarig för
bokavdelningen.
Foto: Caroline Petersson

Dags för nya
bromsbelägg?

DAGS FÖR ETT
NYTT BILBATTERI?

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.

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.

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

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

Välkommen till oss på Engströms Bil.

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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Kupan drar
mycket folk i juletid
Den årliga julmarknaden på Kupan i Västervik är för
många en höjdpunkt inför jul.
– Vi brukar ha otroligt mycket folk, det kan vara lång kö
ute på gatan innan vi öppnar, berättar Ulla Kindh, en av
butikens eldsjälar.
VÄSTERVIK Kupan är Röda Korsets second hand-butik, och har funnits på
Esplanaden i Västervik i runt 20 år. Här
arbetar ett 20-tal personer, varav några
arbetstränar, men många är volontärer.
– En del frågar vad vi får betalt, men
vi jobbar gratis. Det vi får tillbaka är allt
det sociala, och glädjen i att göra nytta.
Alla pengar går ju till välgörenhet, säger
Ulla Kindh.
Att julen närmar sig märks i butiken. Flera
bord med tomtar, ljus och andra juldekorationer har redan ställts fram – men
mycket plockas fram först på den årliga
julmarknaden, den 1 december.
– Vi har sparat lite godsaker, både
porslin och tomtar av äldre snitt. På julmarknaden har vi också hembakat bröd,
ett stort ﬁnt lotteri och korv med bröd.
Det brukar vara mycket populärt, säger

Eva Zettergren, butikschef.
– Vi har en vårmarknad också, men julmarknaden är speciell, det är liksom höjdpunkten på hela året, ﬂikar Ulla Kindh in.
Alster från ”tisdagsgruppen” kommer också att ﬁnnas till försäljning. Arbetsgruppen, bestående av ett gäng damer som
träffas varje vecka, både syr och stickar,
så räkna med att kunna botanisera bland
vackra hantverk.
Julmarknaden är förstås extra välbesökt, men även en vanlig vardag har
second hand-butiken gott om besökare.
Ulla och Eva har märkt ett uppsving på
senare år, och att även yngre personer
gillar att handla begagnat.
– Jag tror att de yngre har blivit mer
miljömedvetna. Vi äldre kanske köper
på second hand av mer ekonomiska skäl.
Och äldre damer köper gärna begagnade

skor, för att de är lite uttrampade och inte
ger skavsår lika lätt, säger Ulla.
Butiken har också en social funktion.
Många kommer någon gång i veckan, och
passar på att få en pratstund med någon i
personalen. Ulla är ansvarig för butikens
bokavdelning, och tipsar ofta kunderna
om böcker som hon läst och gillar.
– Det sägs att folk inte läser böcker, men
vi har en otrolig omsättning på böcker.
För den som är på jakt efter julklappar kan presentböcker från någon second
hand-butik vara ett bra val, tycker Ulla
och Eva.
– Kokböcker, till exempel, har vi massor!
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KLASSISK
opera på bio

VÄSTERVIK Lördag den 7:e de-

cember kan man få uppleva en av
världens mest älskade operor på
Västerviks Teater och Konferens.
Mozarts mästerverk Trollﬂöjten är
inspelad 2006 på The Met i New
York, den sjungs på engelska, men
textas på svenska. Trollﬂöjten är
en färgsprakande saga om kärlek och innehåller ett av världens
mest kända musikstycken, Nattens Drottnings Aria.

Caroline Petersson

Julmarknaden
Julmarknaden på Kupan är en årlig
tradition som äger rum den 1 december. Alla pengar som kommer in
från marknaden går i år särskilt till
klimatkrisens mest utsatta.

Kulturskolans
julföreställning
VÄSTERVIK Västerviks kultur-

skola fyrar av sin årliga julshow
onsdag 4:e och torsdag 5.e december. Sång, musik och dansframträdanden av kulturskolans
elever i alla åldrar.

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
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Telefon: 010-498 64 00

”Vi gillar att
utmana oss själva”

Julklappstips!
Tofﬂor
från Shepherd
Dam- och herrstorlekar

Bookmakertoast à la
Gastronomi Hultsfred

Stora Torget, Vimmerby • Tel. 0492-158 00

BLACK
WEEKS
10%

PÅ UTVALDA SOFFOR
För lev. i januari 2020.

ADVENTSBELYSNING

20%

15%

PÅ UTVALDA

MATGRUPPER

Gäller även bäddmadrass, ben
och gavel vid köp av säng
Gäller 28/10-22/12

PAKETPRIS

FLÅREN
CONTINENTAL

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

14.995:ord. 23.495:-

EOS FJÄDERLAMPOR

I LAGER

25%

SÖNDAGSÖPPET 1 DEC 12-16
Vimmerbys största fristående möbelaffär

Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

Philip Rüdiger, Johan Klavins och Jonas Lindblad älskar matlagning
och testar gärna nya spännande rätter. Foto: Eva Harrysson

När de här killarna träffas för att laga mat
är företeelser som lättlagat och halvfabrikat
bannlysta. Ju mer avancerat desto roligare
tycker Jonas Lindblad, Johan Klavins och
Philip Rüdiger som ingår i gruppen Gastronomi Hultsfred.
HULTSFRED De tre vännerna
lärde känna varandra för tio år
sedan. De insåg ganska snart att
de hade ett gemensamt intresse
- matlagning. 2012 började de
träffas och laga mat tillsammans. And the rest is history,
som man brukar säga. I våras
startade de ett Instagramkonto, Gastronomi Hultsfred, för
att kunna dela med sig av sin
matlagning.
– Syftet har hela tiden varit
att laga mat för vår egen skull,
att utmana oss själva och lära
oss nya saker, säger Johan Klavins. Vi är absolut inga proffs,
utan glada amatörer som helt
enkelt har nördat in oss på mat.
Bra råvaror är a och o i killarnas
matlagningsﬁlosoﬁ. De åker
gärna ﬂera mil för den bästa
köttbiten eller de ﬁnaste skaldjuren.
– En gång åkte vi ända till
Varberg för att handla av en
ﬁskhandlare, vi ﬁck med oss levande humrar hem i frigolitlådor. Men vi handlar naturligtvis
också närproducerat i den mån
det går. Allt går dock inte att få
tag i på nära håll, säger Fhilip
Rüdiger.
Tre till fyra gånger om året
träffas killarna för en matlagningsdag. Det är Jonas som
oftast är idésprutan. Han läser
mycket tidningar och googlar
efter recept.

– Oftast plockar man en del
från ett beﬁntligt recept och
gör en egen grej av det, säger
han.
Det ﬁnns inte många matlagningsmetoder som de inte har
testat. Det mesta har smakat
bra men efter sju års experimenterande har det också
hänt att de misslyckats.
– Vi rökte en fasan en
gång, det ﬂoppade rejält, den
smakade helt horribelt och
gick inte att äta, säger Johan och skrattar åt minnet.
Jordärtskocksoppa, kungsräkor med fänkålssmör och
bakad rotselleri är några av
paradrätterna under åren.
Finns det något ni inte
har hunnit testa?
– Sushi har vi aldrig gjort. Och
vi har inte vågat oss på inälvsmat än, det är ingen favorit
hos någon av oss men även
det borde gå att tillaga så det
blir gott.
Har ni någon drömrätt
som ni vill tillaga?
– En vagyu-biff vore ju drömmen. Det är ett exklusivt
kött som är extremt dyrt. Köttet är fettrikt och marmorerat
och det sägs att kreaturen i
Japan får massage och öl att
dricka.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

1 Så lyckas du i köket – Gastronomi Hultsfred tipsar:

• Använd dig av bra råvaror.
• Var intresserad och låt matlagningen få ta tid.
• Smaka, smaka och åter smaka på maten medan du lagar den.
• Använd dig av olika texturer på råvarorna för att skapa variation.
• Lägg upp maten snyggt på tallriken.

3 personer
400g oxﬁlé
50 gram rucola
1 rödlök
1 dl färskriven pepparrot
3 skivor gott bröd
Örtpesto (se recept nedan)
10 g rostade pinjenötter
(kan bytas mot solroskärnor)
Örtpesto
1 dl olivolja
2 dl färska örter (bladpersilja, basilika, timjan)
1 st riven vitlök
40 g pinjenötter (kan
bytas mot solroskärnor)
Gör så här
Kött
1. Ta fram köttet i god tid
innan tillagning. Salta köttet. Bryn köttet ordentligt
i olja, sänk sedan temp
på pannan och gå med
lite smör, en vitlök och en
timjankvist.
2. Ös köttet ordentligt med
smöret. Kör sedan köttet till
önskad temp, förslagsvis till
55 grader (medium rare), i
ugnen på 100 grader.
3. Låt vila ca 20 min.
Tranchera i centimetertjocka
skivor. Salta och peppra
snittytor.
Örtpesto
1. Finhacka örter, riv vitlök.
2. Mixa samtliga ingredienser med en stavmixer.
3. Smaka av med peppar
och salt.
Bröd
1. Pensla brödet med olja.
2. Rosta till ﬁn färg i mediumvarm stekpanna.
Montering
1. Lägg rucola på brödet,
följt av några ringar rödlök.
2. Fortsätt med oxﬁlé och
örtpesto.
3. Toppa med rostade pinjenötter och riven pepparrot.
Avnjutes med god dryck!
Lycka till!
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Magdalena får julen att blomstra
Magdalena
Johansson älskar
blommor och gör
gärna egna arrangemang. Foto: Eva
Harrysson

Att köpa färdiga julgrupper i butiken är inget för Magdalena Johansson. Hon lägger i stället många timmar av sin fritid på att skapa egna
blomstararrangemang. Och när jul och advent närmar sig lägger hon
i en extra växel.

VIMMERBY – Jag har alltid
älskat blommor och att pyssla
och greja. Eftersom jag bor i lägenhet blir det lätt ganska trångt,
men jag brukar ge bort mycket av
det jag gör till släkt och vänner.
Magasinet hälsar på i lägenheten
på Norra Drottninggatan i Vimmerby. Man märker ganska snabbt att
här bor en person som gillar blommor. På nästan varenda ledig plats
ﬁnns krukor, blomsterarrangemang
och kransar. Den lilla balkongen är
också full av vintertåliga växter,
belysning och andra dekorationer.
– Ja, min balkong är nog en av
de mer pyntade i det här huset, säger Magdalena och ler. Drömmen i

Magdalenas adventsljusstake
Du behöver:
• Fyra lerkrukor
• Fyra blockljus
• Tjockare ståltråd • Mossa
• Oasis (våtblock eller stickmassa som det också kallas)
• Dekoration i form av kottar, snöre eller valfria föremål
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framtiden är förstås att ha ett hus
och en trädgård.
Magdalena jobbar som barnskötare
på förskola. Intresset för att vara
kreativ och skapa med händerna
har funnits länge men det var först
nyligen som Magdalena valde att
göra verklighet av sin hobby och
studera till ﬂorist.
– Jag läste en distansutbildning
via nätet och blev färdig med det
i mars i år. Så nu är jag certiﬁerad
ﬂorist.
Än så länge håller hon det på hobbynivå. Men när hon blev klar med
sin utbildning valde hon att starta

Gör så här:
1. Dela oasisen i lagom stora bitar
och stoppa ner i krukan. Sätt två
ståltrådspinnar i botten av blockljuset och placera sedan ljuset
i krukan genom att sticka ner
ändarna av ståltråden i oasisen.

ett Instagramkonto, Magdalenas
Blommor, där hon delar med sig av
vad hon gör för att inspirera andra.
Nu inför jul blir det mycket arrangemang. Amaryllis, hyacinter,
enbuskar och förstås den klassiska
julstjärnan. Som dekoration använder hon gärna sådant som hon hittar ute i naturen. Bark, mossa kottar
och grenar. Det är egentligen bara
fantasin som sätter gränser.
– Ett bra tips när man gör egna
julgrupper är att sätta växterna i lite
olika höjd. Och att låta det vara lite
luft mellan blommorna.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

3. Knyt snöret
som dekoration
kring krukan och
sätt kottarna
i mossan runt
ljuset.
Färdigt!

2. Sätt mossan runt ljuset.

Nu är den äntligen här

– utbytespumpen!
Dags att byta ut din gamla bergvärmepump? Nya
Thermia Calibra är den perfekta utbytespumpen. Den kan
kalibrera sig efter både dina värmebehov och ditt befintliga
borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt ditt borrhål är,
Calibra ser till att borrhålets fulla potential utnyttjas.
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90

Julstjärna Röd, grenad. Ord. pris 3990

Läs mer på
utbytespumpen.se

3990

Amaryllis i kruka
2 stänglar.

49
179:90

Solrosfrön
20 kg
Julros

12 cm
Ord.
priskruka.
199:- Ord. pris 5990

Från

129:-

Julgranar

Stort
sortiment!

Välj bland ﬂera sorter.

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

Lev livet lite grönare
Blomsterlandet Västervik

Öppet vardag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17
Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Pris avser växt om inget annat anges. Erbjudandet gäller t o m 1/12. Med reservation för slutförsäljning.
www.blomsterlandet.se
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Kyrkan en naturlig
mötesplats kring jul

Första ljuset
ska snart tändas i
adventsljusstaken. Britt
Andersson, diakon, och
Berit Andersson, kanslist,
förbereder sig för kyrkans
mest intensiva men också
roligaste högtid.
Foto: Eva Harrysson

Under advent och julhelgen är kyrkan en viktig och betydelsefull samlingsplats för många människor.
– Det är aldrig så mycket folk i krykan som vid jul säger Britt Andersson, diakon, som ser fram emot julens
alla begivenheter.
VIMMERBY Om bara ett par dagar är
det dags att tända det första ljuset i adventsljusstaken. Första advent är också
lika med starten på ett nytt kyrkoår. I
Vimmerby församling laddar diakonen

Britt Andersson och kanslisten Berit
Andersson upp ordentligt för årets mest
hektiska period för kyrkan.
– Det blir otroligt mycket jobb, men
det är också den roligaste tiden på året,
säger Britt. Att komma ut i kyrkorna på
julafton och möta alla ﬁnklädda människor, och känna av all förväntan i luften, det är helt underbart.
Det riktiga startskottet för julen blir första
advent och sedan är det fullt av aktivite-

som repeterar för fullt och de är jätteduktiga.
Den 14 december kommer det också
ordnas en julkonsert i Vimmerby kyrka
där olika körer medverkar.
På julaftons förmiddag blir det levande julkrubba i Vimmerby kyrka.
– Julspelet är en väl inarbetad tradition. Vi har ju vår egen stjärna, den
lilla hästen Sivan, som brukar göra succé
varje gång. Och som vanligt ska vi också
försöka hitta ett litet Jesus-barn.

”Det blir otroligt mycket jobb,
men det är också den roligaste
tiden på året.”

Bild från tidigare års julspel i Vimmerby
kyrka. Foto: Vimmerby församling

ter ända fram till trettondedag jul.
Det blir andra året i rad som Vimmerby församling ansvarar för Luciaﬁrandet
som äger rum fredagen den 13 december.
–Vi är glada över att få överta Luciaﬁrandet och tyckte att det blev riktigt
lyckat förra året med en fullsatt kyrka,
säger Britt. Inför årets ﬁrande har vi ett
20-tal ungdomar, främst konﬁrmander,

Även på andra orter i kommunen blir
det julkrubba på julafton. Tuna har liksom Vimmerby en levande julkrubba.
I Rumskulla, Pelarne och Storebro har
man ingen levande julkrubba men däremot samling kring krubban. I Frödinge
kör man sin julkrubba ett par dagar före
jul istället, den 22 december. Midnattsmässan sent på julaftons kväll i Vim-

merby kyrka är också väldigt populär
liksom den traditionella julottan som
hålls i Frödinge respektive Pelarne tidigt
på morgonen.
Britt och Berit vill också gärna slå ett slag
för kyrkans julvandringar som vänder sig
till skolbarn i årskurs 2. Barnen får åka
tidsmaskin tillbaka 2 000 år och träffa tre
vice män som berättar om hur det gick
till när Jesus föddes.
Varför vill så mycket folk komma
till kyrkan kring jul?
– Jag tror det handlar mycket om traditioner, man förknippar helt enkelt julen
med kyrkan.
Vad betyder julen för er?
– För mig är det viktigaste avkopplingen
och att umgås med släkt och vänner, säger Britt. Så värst mycket av den varan
blir det inte för min egen del just på julafton, men det får man ta igen dagarna
efteråt, när det lugnar ner sig lite.
– Julen behöver inte vara så storslagen
och påkostad, det måste inte vara som
förr, med olika sorters sill på julbordet.
Huvudsaken man gör det man tycker om,
säger Berit.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

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

Här kan du se vad som händer i våra kyrkor under
Advents-, Jul-, Nyårs- och Trettonhelgen.
Varmt välkommen!

Dag

Vimmerby

Frödinge

23/12
24/12

Locknevi

Tuna

Rumskulla

23.00 Julnattsgudstjänst

10.30 Julkrubba
12.00 Gudstjänst på
Solgläntan

09.30 Julkrubba

09.30 Julkrubba

07.00 Julotta

06.00 Julotta

08.00 Julotta

11.00 Julspel
23.00 Midnattsmässa
07.00 Julotta

26/12

11.00 Stefansmässa
14.30 Mässa på
Granen

28/12

10.30 Gudstjänst på
Borghaga
11.15 Gudstjänst på
Vimarhaga

29/12

11.00 Högmässa

16.00 Bordgudstjänst i fh

18.00 Julens sånger
och psalmer

17.00 Nyårsbön

15.00 Nyårsbön

18.00 Ekumenisk
nyårsbön

1/1
4/1

Storebro

16.00 Julkrubba

25/12

31/12

Pelarne

18.00 Mässa med
Vimmerby musikkår

10.00 Julkrubba

16.00 Musikgudstjänst

11.00 Gudstjänst

10.30 Mässa på
Borghaga
11.15 Mässa på
Vimarhaga

5/1

11.00 Högmässa
med julpsalmer

6/1

18.00 Musikgudstjänst med Kinda
Vokalensemble

Varför gör vi på
detta viset?
Funderingar och
fakta kring
advent och jul

11.00 Gudstjänst
med julpsalmer
11.00 Mässa

Nu är det adventstid och snart
står julen för dörren. Traditionsfylld och självklar i sina attribut,
tycker nog de flesta. En närmare
titt visar dock att flera av våra
gamla traditioner inte alls är så
gamla, utan tvärt om kommit in i
våra hem under 1900-talet!
Advent
I skiftet mellan 1800- och 1900-talet kom många av de traditioner
som vi idag betraktar som typiska
för advent och en av de första var
adventsljusen. Ljusen hade länge
hört samman med julen och den
första adventsljusstaken var en
gran på Ersta diakonianstalt någon
gång på 1870-talet. Adventsljusstaken i sin nuvarande form började

15.00 Ljusmässa

användas på 1930-talet. Den vackra
adventsstjärnan i våra fönster borde
vi egentligen inte tända förrän vid
trettondagen som en symbol för
betlehemsstjärnan som ledsagade
de tre vise männen till stallet där
den nyfödde Jesus befann sig
tillsammans med Josef och Maria.
Numera lyser den genom adventstiden och har så gjort sedan början av
1900-talet.
Julen
Julgran och julklappar, julegröt
och skinka, lutfisk och tomte. Ja,
dessa och många fler är sakerna vi
förknippar med jul.
Granen kommer, liksom många av
våra andra traditioner, från Tyskland, där man framförde paradisspel

14.00 Andakt med
Julfest

och då tog in ett träd som man
pyntade med äpplen som en symbol
för livets träd som det berättas om i
Bibeln. Detta spred sig sedan först
till högreståndsfamiljer från mitten
av 1700-talet för att bli allmän en
bit in på 1900-talet.
Maten vi äter vid jul är egentligen
traditionellt sett ganska vardaglig fast i stora mängder. Och mycket av
maten är egentligen ganska självklar
eftersom den kommer från en tid
då det vare sig fanns frysar eller
kylskåp. Grisen slaktades på hösten
och därmed fanns det färskt kött
att tillgå, något man sällan såg till
under resten av året.
Jultomten och klapparna
Julklapparna är en symbol för gåvor

11.00 Gudstjänst
med julens psalmer

till Jesus, men eftersom Jesus inte
finns bland oss kroppsligen ger
vi dem till varandra istället. Från
början gav man varandra klappar
vid nyår och önskade lycka inför
det kommande året. Ordet klapp
kommer sig av att man brukade
smyga sig fram till mottagarens hus,
klappa på dörrren och kasta in gåvan. Sedan gällde det att smita iväg
illa kvickt - man skrev nämligen
ofta en elak vers på paketet och ville
inte bli igenkänd.
På 1700-talet var julbocken den
som delade ut julklappar efter att
trängt undan Sankt Nikolaus som
hade kommit med klappar på sin
namnsdag den 6 december. Nu
hade reformationen efter hand

16.00 Gudstjänst
med
julpsalmer

trängt undan helgonens betydelse
i kulturen och julbocken tog över
igen.
I mitten av 1800-talet började
nationalromantiska strömningar
lyfta fram tomten, den lilla gråa
figur som var varje gårds väktare
och hjälpreda. Jenny Nyström illustrationer hjälpte till att skapa bilden
och tillsammans med lite influenser
från Tyskland i slutet av 1800-talet
i form av julpynt, återkom bilden
av Nikolaus med sin röda biskopsdräkt. Den bilden mixades med
vår lilla hustomte och vips var vår
moderna jultomte skapad.
Källa: Julboken
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Telefon: 010-498 64 00
FILMPRODUKTION MED EXTRA KRYDDA!
Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm
www.filmdirekt.eu • matz@filmtime.eu • 070-523 06 09

Julklappstips!
STOCKHOLMSMÄSSAN
Sy & Hantverksfestival 15/2
Antikmässa 15/2
Nordiska trädgårdar 28/3

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

SHOPPINGRESOR
Gekås Ullared

Vi skräddarsyr din resa!

11/3 1/4 6/5

Erik Askenberger och hans fru Soﬁa driver kaféet i Almvik, och har köpt in nya chokladmaskiner för att göra en nysatsning på choklad. Foto: Caroline Petersson

Rydéns Buss • 0492-137 13

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

Extra öppet i december
“Brantestadskringlor”
ﬁnns att köpa

v. 48 fred. 10-18
v. 49 fred. 10-18 samt
lörd. 10-14 (7/12)
v. 50 fred. 10-18 samt
lörd. 10-14 (14/12)
v. 51 fred. 10-18
Förstahandsvalet när man vill ha
ﬂäskkött av högsta kvalitet.

Almviks café gör sin
egen chokladkalender
Lagom till julruschen gör Almviks café en nysatsning på sin chokladtillverkning – och tillverkar en egen julkalender, fylld med praliner och
andra egengjorda godsaker.

Håkan Jonsson | Brantestad, Vimmerby
Tel. 0492-430 14

VÄSTERVIK Caféet i Almvik har egentligen
stängt för dagen, men på bottenvåningen inne
i den röda träbyggnaden råder full aktivitet.
Stora plåtar med nytillverkade chokladbitar
och tre maskiner fyllda med kakaomandelsmör
skvallrar om att sötsaker håller på att bli till.

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 8-12
Övriga tider efter överenskommelse

Det är bråda dagar för Erik Askenberger, som
ska hinna tillverka alla julkalendrar som ska
skickas ut till kunderna innan december. Erik
driver caféet tillsammans med sin fru, Soﬁa
Askenberger.
– Det här började med att vi köpte in en enkel chokladmaskin för ett år sedan och började tillverka egen choklad. Men den började
ge upp, och vi tittade på att köpa in riktigt
professionella maskiner i stället. Men för att
motivera satsningen gick vi först ut och frågade våra kunder om de ville ”crowdfunda” oss
– och få en chokladkalender som tack, säger
Erik Askenberger.
Det var det många som ville, så paret bestämde
sig för att satsa. De ﬂesta kalendrar har redan
gått åt, men i skrivandes stund ﬁnns det fortfarande några kvar till försäljning.
Chokladen som så småningom ska läggas
ned i luckorna är i princip tillverkad helt från
grunden.
– Det enda steg vi hoppar över är att själva
rosta, skala och krossa kakaobönorna, de köper
vi in, berättar Erik, som även håller kurser i
chokladtillverkning.
Vad kommer kalendern att innehålla?
– Det är bland annat vår gräddmjölkchoklad,
men också mörk choklad, blåbär- och yoghurtchoklad och praliner, alltså fyllda chokladbitar.
Varför satsar ni just på choklad?
– Det här är ett steg i vår strävan att göra allt
så mycket som möjligt från grunden. Nu använder vi bara vår egen choklad i alla glassar
och alla bakverk vi har.
Caroline Petersson

Ingredienser i en kakaoplanta – kakaosmör, krossad
kakaoböna och kakaoskalet.

Erik Askenberger och hans fru Soﬁa driver kaféet i Almvik,
och har köpt in nya chokladmaskiner för att göra en nysatsning på choklad.

Julkalendern kommer att innehålla choklad i olika färger,
former och smaker.
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De satsar på en rejäl julmarknad
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På lördag eftermiddag
ordnas en julmarknad i
Virserum. Bolaget Hembygdsförening står bakom
initiativet, men alla aktörer på Bolagsområdet
kommer vara delaktiga.
HULTSFRED Bolaget hembygdsförening
har tagit sitt namn från området i Virserum som kallas Bolaget. Nu provar man
ett evenemang i form av en julmarknad
på lördag.
– Det har arrangerats julmarknad i Virserums konsthalls lokaler tidigare, men nu
tyckte vi att det var läge att ta ett gemensamt grepp och göra något större tillsammans, säger Frank Axelsson som är styrelsemedlem i Bolaget hembygdsförening.
Övriga aktörer på området som deltar i
arrangemanget är Virserums konsthall,
Vävstugan, Stinsen konsthantverk, Möbelindustrimuseet och Röda korset.
– Det kommer att vara knallar i Konsthallens lokaler samt i marknadsstånd
som vi har ställt upp runt om i Bolagsparken. Där ﬁnns även en scen där kyrkokören kommer framträda under ledning av Dag Albrektsson. Där kommer
även bli lite teater och för de minsta ska
tomtemor läsa sagor och så blir det tomtesmyg, säger Frank Axelsson.
Har det varit svårt att locka knallar
till marknaden?
– Vi kom igång med arbetet lite sent så
en hel del var uppbokade på andra ställen, men tack vare goda kontakter med
samhällsföreningens Jan och Inger Sjösten som jobbar med Virserums marknad

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

Från vänster: Frank Axelsson, Johan Ekselius och Johan Axelsson är styrelsemedlemmar i Bolaget Hembygdsförening som ordnar en julmarknad på området på lördag. Foto: Magnus Strömsten
har det löst sig bra och det kommer vara
ett 25-tal knallar på plats med allt från
mat till hantverk, säger Frank Axelsson.
Marknaden hålls på eftermiddagen då
mörkret börjar falla.
– Vi har köpt in belysning till träd och
husfasader som kommer att höja stämningen, säger Johan Ekselius.
Magnus Strömsten

”Det har arrangerats julmarknad
i Virserums konsthalls lokaler
tidigare, men nu tyckte vi att det
var läge att ta ett gemensamt grepp
och göra något större tillsammans.”

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

Ett hantverk värt att åka för

Kvalitetsinramning av konst, foto, broderier, objekt m m

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!
Överum

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

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

Öppettider:
Månd–fred kl 9.30–17.00.

Vi köper:

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem

Övriga tider efter
överenskommelse.

Välkomna hälsar Mia och Annika!

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

rt

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

inkl. ROT-avdrag

SVENSK KVALITÉ

Motordriven garagepo
från

Skräpet ﬁnns överallt – i staden, i naturen och i havet.
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.
Plocka #ettskräpomdagen
Swisha till 90 02 817
PlusGiro: 90 02 81-7

www.hållsverigerent.se

15.400 kr

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

15.40
ån

0:- *

inkl.
ROT-a
vdrag

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

0490-345 67 | Kristinebergsg. 27
Västervik | www.dorrtjanst.nu
Öppet: Månd–fred 07.00–16.00
Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!
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Anton Kristiansson bygger en orm av en gammal slang. Foto: Åsa Thaberman

I Centrumgården pågår utställningen ”Min
djuriska park” av Erik Langert som är skulptör,
scenograf och formgivare. Alla föremål som
visas är djur byggda av returmaterial. Under
veckorna pågår workshops för skolungdomar
där fantasin får ﬂöda fritt.
VÄSTERVIK Inne i gamla Centrumgården i Västervik pågår just
nu en spännande och fantasifull
utställning som andas lite skräckkabinett.

” Av alla Björn & Benny hyllningar som turnerat i världen,
så är det här den bästa någonsin” SMÅLANDSPOSTEN

GRÄNSÖ SLOTT VÄSTERVIK 19/3
Biljetter: www.mtlive.se

NOSTALGIKVÄLL
Kom och dansa till:

FLAMINGOKVINTETTEN
LÖRDAG 30 NOVEMBER 21.00-00.30
Speltider 21.00-22.30

23.00-00.30

Här ﬁnns tre meter långa krokodiler av bildäck, stora tranor med
persienner som vingar och massor av små katalogiserade insekter
som i själva verket är säkringar till
elapparater. Nu får skolungdomar
i årskurs åtta möjlighet att själva
använda sin fantasi i att bygga
djur av returmaterial. När Magasinet hälsar på är klass 8O på Ellen
Keyskolan på besök.
– Det här var kul, man får göra
lite som man vill, säger Tim Vernersson och försöker få till en
pingvin av wellpapp.
Två killar har byggt en sjöfågel i naturlig storlek av träbitar, cykeldäck
och lite päls. Fantasin ﬂödar och
alla verkar nöjda. Ledare för workshopen är olika lokala konstnärer,
för dagen är det skulptören Gösta

En trana av diverse bortkastade grejer
är ett av djuren på ”Min djuriska park”.
Foto: Åsa Thaberman
Holmer från Blankaholm som
handleder ungdomarna.
– Jag gillar verkligen idén med
återvinningskonst, det här är jättekul.
Utställningen är öppen för allmänheten på lördagar och söndagar och kommer att pågå till mitten av februari.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

ENTRE 230:Nästa dans 7/12
DATE OCH
250 KG KÄRLEK I PUBEN

PUMPEN
Välkomna! Tel. 073-849 28 15

BUSS TILL PUMPEN

Ring & boka plats OBS! Obligatorisk bokning!
Eksjö: Rydens Buss, 0492-137 13
Hultsfred: Hjalmarssons Buss 0495-340 60
Linköping: 073-080 61 41
Västervik: Sönebuss, 070-531 04 46

En tre meter lång krokodil av bildäck
ligger direkt innanför dörren. Foto: Åsa
Thaberman

Gabriel Dutra och Hugo Törnberg har
konstruerat en sjöfågel av diverse
returmaterial. Foto: Åsa Thaberman
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Erik gör julstopp
i Vimmerby i år igen
Erik Linder är ute på årets
julturné i jakt på ”Meningen med julen”. Spelningen i Vimmerby ser
han särskilt fram emot.
”Jag längtar dit”.
VIMMERBY Sedan första konserten på
Kulturskolan 2013 har Vimmerby haft
en särskild plats hos Erik Linder. 2017
fyllde han kyrkan med musik av Ted
Gärdestad och därefter har det blivit
julkonserter med medmusikanterna
Fredrik Wide och Ludvig Jerner. Lagom
till årets späckade julturné har de slutat
leta bandnamn.
– Vi har ju alltid kallat oss ”trion”. Så
nu heter vi det, Trion.

och Hultsfred, och den bara växer, säger Erik Linder, som annars betecknar
Tyresö som hemmaplan.

Den 7 december är det dags för spelning
i Vimmerby, precis som i fjol i Vimmerby-parken. Det blir även i år julsaga,
som ramar in konserten och rubriken
är ”Meningen med julen”.
– Vimmerby är mysigt och responsen
har varit så ﬁn, det känns verkligen som
vi landat hos publiken där. Dessutom
har jag ju så mycket familj i Vimmerby

Linder beskriver november-december
2019 som värsta/bästa någonsin, vad
gäller antal spelningar.
– Helt galet, men jättekul. Vi gillar ju
det här och i år tycker vi att vi har en
riktigt genomarbetad show.
Men ärligt, tröttnar du inte på julmusiken?
– Nej, faktiskt inte. Jag tröttnar ald-

Erik Linder, Fredrik Wide och Ludvig Jerner kommer även i år till Vimmerby under sin
julturné. ”Vimmerby känns lite som hemma”. Foto: Matilda Lundqvist
rig. Men vissa låtar får man antingen
lämna eller ge nytt liv i ny skepnad. I
år kör vi mer amerikanska julklassiker,
men också ﬁna svenska klassiker och
lite eget.
Och den ultimata jullåten?
– O helga natt är ett måste, Det lider
mot jul är fantastiskt ﬁn och en personlig favorit i vår show är Jingle Bells, för
den har vi satt ett så roligt arr på. Nu
blev det visst tre…
Rebecca Forsgren Malmström

Foto: Press
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Julsaga visas

SOM MUSIKAL

HULTSFRED Den uppskattade
tv-klassikerna på julafton, KarlBertil Johnssons jul visas nu också
som musikal. Söndagen den 1 december har man möjlighet att se
föreställningen vid två tillfällen
på Valhall i Hultsfred. Anna Vnuk
svarar för regin av den hyllade och
fantasifulla musikalversionen av
Tage Danielssons och Per Åhlins
älskade julklassiker. Sångtexter
är skrivna av Henrik Dorsin, som
också är uppsättningens mycket
aktive berättare på scen. Musiken
är komponerad av Carl Bagge.

Krogkultur nummer 3
Västervik

VÄSTERVIK För tredje gången
anordnas minifestivalen Krogkultur i Västervik. I höst medverkar sju krogar och över 20 artister
kommer att uppträda under kvällen. Det kommer att bjudas på allt
från pop, rock, visor och jazz. Man
kan hoppa in på en krog för att njuta av livemusik en stund och sedan
promenera vidare till nästa för att
höra något nytt.

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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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

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

2:a pris
3-10:e pris

1.
Guld &
Silversmycken
KLAPPAR
FÖR ALLA,
2.
STORA SOM SMÅ!

SMILE 2

Sitt + liggdel

5.995:-

3.

4.

5.

7.

6.

Sy & Hantverksfestival 15/2

Saima Kanal Finland
8.

15/2

Nordiska trädgårdar 28/3
SHOPPINGRESOR
Gekås Ullared

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet oktober 2019
1:a pris 1000:- Lovisa Garlén, Västervik
2:a pris 500:- Saga Johansson, Vimmerby

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

3:e–10:e pris 100:May-Britt Karlsson, Hultsfred
Johan Granath, Västervik
Catarina Thorsby, Södra Vi
Ulrika Larsson, Hultsfred



Agneta Gustavsson, Mörlunda
Nils Örnfjäder, Västervik
Lizbeth Antonsson, Västervik
Soﬁe Olausson, Hultsfred

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 6 december 2019.
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Vimmerby

Vimmerby

Kajsa Kavats gränd 3

Mirabells gata 5

Välkommen till detta stilrena och rymliga hus. Här finns det mycket som är värt att lyfta fram såsom två helt nyrenoverade badrum, ett stilrent, funktionellt och nyligen renoverat kök för att nämna lite. Till bostadens höjdpunkter hör ett nyligen tillbyggt uterum där bostaden får mycket av sin positiva
energi tack vare det fina ljusinsläppet. Här känns det aldrig trångt eller mörkt. Villan erbjuder ett perfekt planerat boende där du inte behöver tänka på
renoveringar på många år utan det är bara att ställa in möblerna och börja trivas.

PRIS 3 100 000 KR/BUD
TOMT 1 058 M²

BOYTA 183 M²
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

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

PRIS 2 250 000 KR/BUD
TOMT 964 M²

Vimmerby

Vimmerby

Drottninggatan 64

Storgatan 58

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

PRIS 795 000 KR/BUD
TOMT 684 M²

BOYTA 96 M²
VISNING 3/12

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

PRIS 1 550 000 KR/BUD
TOMT 513 M²

Virserum

Delängsgatan 4

Rönnliden 16

PRIS 975 000 KR/BUD
TOMT 1 330 M²

BOYTA 147 M²
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

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

Järnforsen

Varmt välkommen till Delängsgatan 4 och detta hemtrevliga hus som är i fint skick och går utmärkt att flytta in i som det är. I den här bostaden används
varje yta på ett genomtänkt sätt. Här finns generösa sällskapsutrymmen för umgänge med familjen och vänner, fyra sovrum, ett trevligt fräscht kök med
matplats, relaxavdelning med inomhuspool, helkaklat badrum och bastu. I den rymliga källaren finns gästrum, hobbyrum, flera förråd och tvättstuga.
I trädgården som till stor del är insynsskyddad finns plats för lättskötta och lekvänliga gräsytor men även prydande träd och buskar samt ett växthus.
Stor inglasad altan i skyddat läge med eftermiddag- och kvällssol. Uppvärmning med bergvärme. Anslutet till fiber. Dubbelgarage.

BOYTA 193 M²
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN

BOYTA 100 M²
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN

MÄKLARE SUSANNE GUSTAFSSON
TELEFON 076-510 04 91

På Rönnliden 16 i Virserum erbjuds ett ljust boende där du mer eller mindre bara kan flytta in. Om umgänge med familj och vänner står högt upp på din
prioriteringslista kan den här öppna och luftiga bostaden vara något för dig. Bostaden erbjuder ett funktionellt, ljust och öppet kök i öppen planlösning
mot vardagsrummet och utgång till möblerbar skyddad altan. Vardagsrummet är rymligt, öppet och socialt, här finns också en braskamin för både mys
och värme. Hemmet erbjuder tre bra sovrum och två badrum. På övre plan finns även ett stort allrum med utgång till balkong. Anslutet till fiber. Rymligt
garage med plats för både bil och lite verkstad. Insynsskyddad tomt med fri baksida som gränsar mot grönområde.

PRIS 695 000 KR/BUD
TOMT 811 M²

BOYTA 140 M²
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

Målilla

Vetlandavägen 87

Varmt välkomna till denna charmiga villa. Här erbjuds 116 kvadratmeter boende där tiden stått stilla ett tag, den välbevarade inredningen präglas av de
främsta trenderna från förr. Bostaden har fungerande eldstäder i både kök och vardagsrum. Rymliga sovrum och gott om förvaring. Behov av utvändig
omvårdnad finns. Uthuslänga med garage och flera förråd.

PRIS 290 000 KR/BUD
TOMT 1 310 M²

BOYTA 116 M²
VISNING KONTAKTA MÄKLAREN

MÄKLARE BJÖRN STRIDH
TELEFON 076-510 04 92

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

Susanne Gustafsson

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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Hjälp de mest
utsatta i Afghanistan
på sak.se eller swisha
till 900 78 08.

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

Nästan en miljon
svenskar har nedsatt
njurfunktion.
Stöd forskningen
på pg 90 10 30-7

@mickevby Nova trivs
bredvid sin största idol.
#magasinetvimmerby

www.njurforbundet.se

AUKTION

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

YRKESHJÄLP

Monterat och klart
@westerviktwirlingtroop Gruppen Diamond
tränar lyft inför Kulijul. #magasinetvästervik

inkl plåtarbete och lister
er

@linizzan En kall och vacker
höstmorgon i Silverdalen
#magasinethultsfred

59.900:efter rotav
drag

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

Tagga dina lokala instagrambilder
– publiceras i Magasinet

Exkl spröjs

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

Magasinet

0470-70 17 40

MOTOR

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Avensis 1.8 Kombi -13 Avensis 1.8 Kombi -12 Hyundai Ionio HSD -17
B2, drag, motorvärm.
drag, v-hjul, motorvärm. Premium Plus.
Gråmet. ...... 139.500:- Blåmet. ....... 139.500:- Vit ................ 189.500:-

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

NEDC *
3,6-3,9 l

/100km
CO2 NEDC*

83-89 g
/km

WLTP *
5,0-5,3 l

/100km

CO2 WLTP *

113-119 g
/km

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

Lexus GS 300 -10
Peugeot 308 -14
SAAB 9-3 V6 -08
Executive, drag, motorv. Aero, v-hjul.
Active
Vit ................... 89.500:- Vitmet. ....... 129.500:- Svartmet. ...... 69.500:-

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

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

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

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se
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MOTOR

Mini med
bra drag

HÖRT & HÄNT

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

Begagnad Toyota

- lika trygg som en ny bil.

Mini vill visa sig på styva linan och bevisa

att man tillverkar bilar som står pall för
det mesta. I en fräck PR-kupp lät man
därför den kommande elbilen Cooper SE
bogsera en Boeing 777 på 150 ton. Det var
på Frankfurts ﬂygplats tillsammans med
Lufthansa som jippot ägde rum och den
knallgula hundkojan som var kamouﬂerad med svarta stickkontakter klarade
uppgiften med bravur. Snacka om att det
är bra drag efter Minis nya elbil!

CERTIFIERAD ENTREPRENÖR
070-661 02 05
www.tjustentreprenad.se

Tilläggsisolera
med lösull

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

www.thuressons.se

Toyota Auris 1.2 Turbo Multidrive
Årsmodell: 2016 Miltal: 3649 Ort: Vimmerby
Pris: 159900 kr

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

VI DRÄNERAR OCH
FUKTISOLERAR HUS

Årsmodell: 2010 Miltal: 7420 Ort: Vimmerby
Pris: 49900 kr

MOTOR
AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

YRKESHJÄLP

Toyota Aygo 5-dörrar 1.0 VVT-i

Toyota Avensis Kombi 1.8

Årsmodell: 2014 Miltal: 12560 Ort: Vimmerby
Pris: 134900 kr

Volvo V70 D3 Kinetic, Classic
Årsmodell: 2016 Miltal: 8110 Ort: Vimmerby
Pris: 209900 kr

Toyota RAV4 Hybrid

Årsmodell: 2018 Miltal: 2650 Ort: Vimmerby
Pris: 289900 kr

BMW 118 d xDrive 5-door

Årsmodell: 2017 Miltal: 10880 Ort: Vimmerby
Pris: 174900 kr

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

Öppet:
mån-tors 9-18
fredag
9-17
lördag
10-13

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

BMW X5 DRIVE 40D

Årsmodell: 2011 Miltal: 20100 Ort: Kisa 169900 kr

Opel Astra Combi 2,0 Cdti 165Hk Drag
Opel Mokka X Enjoy 1.4 Turbo 140hk
Opel Corsa Sport 100hk 1.4Turbo
Årsmodell: 2014 Miltal: 4700 Ort: Kisa 129900 kr Årsmodell: 2019 Miltal: 400 Ort: Kisa
129000 kr Årsmodell: 2017 Miltal: 1700 Ort: Kisa 179900 kr

Subaru Forester 2,0D XS Automat Drag
Subaru Impreza 1.6 Active 4X4 Aut
Subaru Outback BUSINESS 2.0D
Subaru Forester 2.0D XE Aut. Drag.
Årsmodell: 2017 Miltal: 12990 Ort: Kisa 214900 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 9100 Ort: Kisa 217500 kr Årsmodell: 2018 Miltal: 1900 Ort: Kisa 199900 kr Årsmodell: 2010 Miltal: 14700 Ort: Kisa 93000 kr

Subaru Outback

Årsmodell: 2017 Miltal: 11500 Ort: Kisa 234000 kr

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

Skoda Rapid SPACEBACK 1.2 TSI Monte
Årsmodell: 2016 Miltal: 6800 Ort: Kisa 119900 kr

Volvo XC60 2.4 D4 AWD Summum
Årsmodell: 2014 Miltal: 14800 Ort: Kisa 229900 kr

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

grahnsbilar.se
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Tiguan Allspace.
Anpassad för svensk vinter.

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.

Tiguan Allspace TSI 190 DSG Executive Edition med 4MOTION fyrhjulsdrift.
Pris från 380 800 kr. Förmånsvärde från 2 477 kr/månad.

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

Nya Passat Alltrack TDI 190 DSG
4MOTION Executive Edition.

Tiguan TSI 190 DSG Executive Edition
med 4MOTION fyrhjulsdrift.

Nya Passat Sportscombi TDI 190
DSG 4MOTION Executive Edition.

Pris från 363 700 kr.
Förmånsvärde från 2 282 kr/månad.

Pris från 308 700 kr.
Privatleasing från 2 995 kr/mån
inkl. service och tre års nybilsgaranti.

Pris från 348 700 kr.
Förmånsvärde från 2 151 kr/månad.

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,4-9,0 l/100 km, CO2-utsläpp från 167-204 g/km. Skattegrundande C02-utsläpp från 132-165 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 (nov 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
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Premiär för nya

Renault CLIO

Renault Clio Zen TCe 100

Privatleasing inkl. 3 års fri service

2 440 kr/mån*
Lägg till vinterhjul för endast 59kr/mån

Nu är helt nya Renault Clio här med en sportigare och kraftfullare design. För att göra körupplevelsen roligare,
bekvämare och säkrare är bilen fulladdad med ny teknik. Välkommen in och upplev helt nya Renault Clio.
Finansiering med Renault Relax Privatleasing inkl. 3 års fri service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Extra kostnad per månad för vinterhjul: 59 kr.
Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Erbjudandena gäller vid köp av nya Renault Clio senast 31/12 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller
företagsstöd. Bränsleförbrukning vid blandad körning, Renault Clio Zen TCe 100: NEDC 4,3 l/100 km, WLTP 5,2 l/100 km. CO -utsläpp: NEDC 99 g/km, WLTP 117 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO . Renault
reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.

*

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

