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Nästa nummer

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

27 februari
Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 27 februari. Då fokuserar vi
på husdjur som förgyller tillvaron
för många av oss; hundar, katter,
kaniner, marsvin, akvarieﬁskar och
många andra djur. Har du kanske ett
lite mer ovanligt husdjur hemma?
Kontakta gärna oss på Magasinet!

Ha det så gott
till nästa gång!

Har du ett
ovanligt
husdjur?
Kontakta oss!

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

Urban Junhav

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

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

070-249 62 05 | www.radstugan.se

telerådgivning

VILL DU SYNAS I MAGASINET?
Nå ut med ditt budskap till 40 000 hushåll
i Västervik, Vimmerby och Hultsfred
– välkommen med din annonsbokning!
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70%
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Magasinet
Magasinet Västervik 0490-25 86 00
Magasinet Vimmerby Hultsfred 0492-58 60 90

Anna-Lena Lindqvist Leg. Sjukgymnast

50%
30%

TISTIDNIN
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www.magasinetvvh.se

Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB

Stor utförsäljning på damavdelningen

20%

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

BEHÖVER DU SJUKGYMNASTIK?

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

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

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

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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Gäller på utvalda delar av sortimentet t.o.m. 8 feb 2020
Storgatan 27 • VIMMERBY
0492-103 14

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

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

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!
Överum

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

Vi köper:

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem
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Slut

REA!
70%

UPP TILL

RABATT

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

I dagarna startar det nya elbilsföretaget Inzile sin
tillverkning i Västervik. Under året ska 260 nya
eldrivna lastbilar byggas. Företaget har stora planer
på att växa och inom några år planerar man att
ha 100 anställda i produktionen.

Här blir det biltillverkning. Lite skämtsamt
kallat ”Ragnars Allé”.
Foto: Åsa Thaberman

Stora planer
för liten lastbil

VÄSTERVIK Det är något så unikt som
en el-lastbil, både designad och tillverkad i Västervik som snart kommer
att rulla ut från Inziles fräscha lokaler
på Baumansgatan. Från början gjorde
designern och konstnären Hansi Kobes
en prototyp av bilen som tillverkades i
Kina. Ragnar Åhgren arbetade då som
affärskonsult i Västervik och ville gärna
hjälpa staden med ett nytt företag.
– Jag ﬂyttade hit i samma veva som
Electrolux la ner, det var sorgliga tider.
Jag har alltid tänkt att om jag ska starta
bolag i Västervik så ska det ge arbetstillfällen, berättar Ragnar Åhgren som
nu är VD för Inzile.
Inzile drar nu igång tillverkningen
av eldrivna lastbilar som är tänkta för
olika former av transporter inom städer.
Hållbarhet är nyckelordet för många
kommuner och företag och kraven på
att köra fossilfritt står högt på agendan.
– Vi ligger helt rätt i tiden, det ﬁnns
ett mycket starkt intresse för våra fordon,
just nu är försäljningen inte ett problem,

det är att få ihop allt, ler Ragnar Åhgren.
Det stora norska företaget Bring har
beställt fem fordon på prov, Malmö
kommun går över på fossilfritt nästa år
och efterfrågan på fossilfria transporter
väntas bara öka.
Bilarna som tillverkas i Västervik är
en mindre lastbil som drivs helt av el.
Kunden kan påverka utformningen, till
exempel om det ska vara skåp eller ﬂak.
Med dubbla batterier kan bilen rulla upp
till 24 mil och fordonet är anpassat för
innerstadstraﬁk på max 50 kilometer i
timmen, det blir både billigt och effektivt.
260 bilar skall tillverkas under år 2020
och i slutet av året räknar Inzile med
att ha anställt 30 montörer. Redan om
två år väntas tillverkningen vara uppe i
1000 bilar och då behövs 100 anställda.
– Vi är stolta över detta. Att starta fordonstillverkning i Sverige är speciellt,
det var länge sedan det hände.
Åsa Thaberman

Foto: Matton

Hockeyträning för tjejer

Uterink på plats

HULTSFRED Vill du lära dig åka skridskor eller
spela hockey? Virserums SGF satsar stort på att
odla intresset hos barn- och ungdomar. Varje lördag
har man skridsko- och hockeyträning för tjejer och
killar i Virserums ishall. Nytt för i år är att man även
kommer ha hockeyträning för tjejer. Viss utrustning
ﬁnns att låna.

VIMMERBY Vid renoveringen av ishallen i Vimmerby nyligen bytte

man bland annat ut sargen som omger isen. Innan jul fann kommunen
ett sätt att återanvända den gamla sargen, nämligen genom att skapa
en uterink för allmänheten. Uterinken är lokaliserad bakom Vimmerby
tennishall och snett ovanför Vimarhaga och Borghaga. Förhoppningsvis
bjuder den här vintern snart på minusgrader och snö så man kan spola is
i rinken, men tanken är att den ska kunna användas året om.

”Fötterna ska ju bära
oss hela livet”
Att få styra över sin egen tid och
samtidigt jobba med människor
var två avgörande faktorer när
Sara Borsiö bestämde sig för att
starta egen fotvårdssalong.

glömmer bort, säger Sara. Egentligen är
det konstigt, vi tar gärna hand om ansiktet och övriga kroppen, men fötterna
som ska bära oss hela livet, ägnar vi inte
särskilt mycket uppmärksamhet åt.
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Problem med fötterna är väldigt
VIMMERBY Drömmen om
vanlig, framför allt hos diabeatt starta eget har funnits
tiker. Många av kunderna är
E
R
länge, men det var först nu
äldre, men även yngre männA
G
TA
FÖRE
som det passade med övriga
iskor kan drabbas av besvär
livet. Att det blev just fotvård
som orsakas av förhårdnader,
är heller ingen slump - redan för
liktornar, nageltrång, hälsporre
tiotalet år sedan fanns planer på att
och nagelsvamp, för att nämna några
bli fotterapeut.
av de besvär som Sara kan behandla.
– Men eftersom utbildningen ﬁnns i
– Viktigt att komma ihåg är att symStockholm passade det inte in så bra i tom som börjar i foten på sikt också kan
livspusslet just då, med små barn, säger sprida sig till knäna och ryggen.
Sara. Nu när barnen blivit större var däÄven om man inte har några uttalade
remot läget ett annat.
besvär kan man förstås gå till fotvården
för en skön och avkopplande stund.
Förra året tillbringade Sara ett halvår i
– Man kan få underbensmassage
Stockholm för att studera till medicinsk och självklart målar jag naglarna också
fotterapeut. Från och med januari hyr om man vill, säger Sara.
hon in sig en dag i veckan på fotvårdssalongen på Sevedegatan i Vimmerby,
Eva Harrysson
som i nuläget drivs av Annika Skoglund.
eva.harrysson@ostmedia.se
– Från och med maj tar jag över verksamheten helt och kör på heltid.
Varför är det viktigt att ta hand om
Sara Borsiö ser till att fötter mår bra i sin
sina fötter?
egen fotvårdssalong i Vimmerby.
– Fötterna är en kroppsdel som många
Foto: Eva Harrysson
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Foto: Malin Jonsson

DAGS ATT BOKA
PLATS PÅ

sommartorget
VIMMERBY Sommaren kan
ännu kännas långt borta men faktum är att tiden går fort och snart
är det dags för företagare att boka
en plats för att ha uteservering på
torget sommaren 2020. Senast
den 28 februari vill gatukontoret
ha in ansökningarna. Ansökningsblankett samt mer information
ﬁnns på kommunens hemsida,
vimmerby.se
Har man frågor gällande livsmedelsverksamhet och bygglov
kan man kontakta miljö- och
byggnadsförvaltningen.
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SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
I VIMMERBY

MOTORSPORTPRIS

17.495:ORD. 18.995:-

CRESCENT ELINA ELCYKEL

7-växlad. Sveriges mest sålda elcykel uppdaterad
med tunnare batteri med elektroniskt stöldskydd,
skivbroms fram samt ny display. Flera färger.

GÄLLER
T.O.M. 17
FEBRUARI

5.995:-

BRA VAL!

ORD. 6.995:DELBETALA!
11 mån à 602:-*

MONARK SOFIA

3-växlad damcykel med lågt insteg och fotbroms. Navgenerator till framlyset. AVS-pakethållare med många möjligheter för lastning. Godkänt lås. Mattsvart. Finns även som 7-växlad för 6.995:- (ord. 7.995:-)

9.999:DELBETALA!
11 mån à 966:-*

999:-

1x12 SRAM DRIVLINA
ROCKSHOX AIR-GAFFEL

PASSA PÅ!
VI BYTER EN DEL UTSTÄLLNINGSMÖBLER

TREK X-CALIBER 8

Fokus på prisvärdhet och höga prestanda.
Bra val för nya mountainbike- och cross
country-cyklister. Finns även i svart.

ORD. 12.995:DELBETALA!
11 mån à 1.056:-*

NY
VERSION

MARVIL E-MOTION ELCYKEL

3-växlad elcykel med lågt insteg samt fotbroms.
Li-Ion 36V 10,4 Ah. Lättanvänd med 3 assistanslägen. Godkänt lås. Finns i svart eller lila.

ÄR DIN CYKEL

Söndagsöppet 26/1 kl. 11 - 15
Vimmerbys
största fristående
möbelaffär

Vimmerbyallén 17
0492- 77 00 30
Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

Testvinnande modern cykelhjälm med MIPS-skydd.
Finns i ﬂera storlekar och många färger.

10.995:- 2.995:-

Sängar, soffor, matgrupper,
belysning m.m. till mycket bra pris!

VÄLKOMNA IN!

TEC NICE CYKELHJÄLM

SÄKER &
KÖRKLAR?

SERVICE
FRÅN

495:-

HÖVDING AIRBAG 3

Airbag för cyklister. Skyddar upp till 8X bättre
än traditionella hjälmar. Nu med ännu bättre
passform.

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

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

Att sammanfatta ett decennium
2020 är här! Ett nytt år och ett nytt decennium.
Ibland är det viktigt att titta tillbaka i backspegeln och inse vad man faktiskt har hunnit med
under tio år. Ofta kan det kännas som att livet
är likadant hela tiden, att man bara tröskar på
i samma hjulspår. Men när man tänker efter så
har tillvaron faktiskt haft sina vändningar.
2010 var jag föräldraledig med vår son Axel som
föddes i januari 2009. Vi hade då sedan tidigare
vår dotter Tilde som är född 2006.
Vid den här tiden var jag anställd som reporter på tidningen Nyheterna/Östran. Efter att
jag slutat på Nyheterna 2013 bestämde jag
mig för att ta en helt ny väg och började utbilda mig till undersköterska. En spännande
och lärorik tid som bland annat innehöll
praktik på akutmottagningen i Västervik
där jag ﬁck testa allt ifrån att ta blodprover
och EKG till att gipsa brutna ben.
Mitt i utbildningen utökades också familjen med ett tredje barn då sonen Alvar föddes
i januari 2015. Två dagisbarn blev skolbarn och
minstingen blev så småningom inskolad på
förskolan.

samtal från Öst Media som skulle leda till att
jag hamnade här, som skribent för bland annat
Magasinet. Nu har jag jobbat här i ett och ett
halvt år och det har varit en otroligt rolig och
utvecklande tid. Framför allt är jag väldigt glad
över att ha ett jobb där jag får möta en massa
intressanta människor, och jobba med det jag
alltid har älskat - att skriva.
Man kan inte låta bli att fundera på var man
kommer beﬁnna sig om ytterligare tio år. Vilka
erfarenheter kommer man att ha fått, vilka
vändningar kan livet ha tagit?
Om december var en månad full av fest och
ﬁrande, men också en hel del krav och måsten,
så är januari den kanske mest prestigelösa månaden på hela året. Förväntningarna är lika med
noll och det är fattigt, mörk och intetsägande.
Kanske är det nu vi får chansen att pusta ut lite
och bara vara? Eller så kör vi igång året med en
rivstart med nyårslöften som ska infrias!
Oavsett vilken väg just du väljer, ha det gott!

När jag var färdigutbildad undersköterska i
januari 2017 ﬁck jag jobb på ett vård- och
omsorgsboende i Vimmerby, där jag arbetade
i 18 månader. På vårkanten 2018 ﬁck jag ett

T-Roc.
Matcha din personlighet.

En SUV i ny storlek med gott om utrymme. Utrustad med Teknikpaket: Aktiv info display,
nyckelfritt låssystem, Light Assist. Park Assist Pluspaket: 2-zons klimatanläggning, elbaklucka, LED-strålkastare, rattvärme. Parkeringsvärmare och 19 tums lättmetallfälgar.
T-Roc TSI 150 DSG.
Pris från 279 900 kr (ordinarie pris 332 300 kr).
Privatleasing från 3 290 kr/månad

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,5 l/100 km. CO2-utsläpp från 149 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 121 g/km. Miljöklass Euro 6 DG. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil,
0 % särskild leasingavgift, garanteratrestvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av körsträcka, ränta, etc.
kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 200331. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.

Linköping Roxtorpsgatan 2-8 • Tel 013-23 30 40
Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
engstromsbil.se

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
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Ett hantverk värt att åka för

Stor sortering av ramar, passepartout, tavelglas mm.

OBS! STÄNGT 30-31 JANUARI
för utbildning och SM i konstinramning.

10x21 V och H

3 995:Ytterdörr
Berg 3010

Öppettider:
Månd–fred kl 9.30–17.00.

9x21 V och H

3 295:-

Övriga tider efter
överenskommelse.

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

Välkomna hälsar Mia och Annika!

Ytterdörr
Milano 3020

Välj till lås och handtag.
Komplett låssats. från 729:-

Bli
månadsgivare!

NYTT LEENDE
– NYTT LIV

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

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

Ge en gåva
BG 900-2221
Swish 900 2221

teaterkonferens.vastervik.se
teaterkonferens@vastervik.se
0490-255680

Teater /Musikal/Show

24,25/1 Jubileumsrevyn
8/2 Bamse & Lova Sjunger & Dansar
15/2 Nöjeskarameller

Livekonserter

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

GRÄNSÖ SLOTT VÄSTERVIK 19/3
operationsmile.se

Biljetter: www.mtlive.se

KOLLA IN OSS!

31/1 Stockholm Swing All Stars
12/3 Guran, Nyberg & Nord –
En hyllning till Björn Afzelius
3/4 Hyllningskonsert till
Robert Broberg med The Moniker
2/8 Diggiloo

23/2 Alfons Åberg
3/3 Man får väl ställa upp- Riksteatern
23-24/4 Burkoteket - Kulturskolan
17/5 Medborgarskolan Dansshow

Live På Bio

1/2 Porgy & Bess Live MET
23/2 Svansjön Live Bolsjoj Moskva
14/3 Den ﬂygande Holländaren Live MET.
18/4 Tosca Inspelad MET
9/5 Maria Stuarda Live MET

KLOCKOR I ÄKTA TRÄ!
Funktionen av metall,
kombinerat med
den sköna, varma
och naturliga känslan
av trä.

• Läs Magasinet på webben
• Skicka in svar till Annonspusslet
• Kontaktinfo
• Info gällande annonsmaterial
www.magasinetvvh.se

VINNAREN MED TEKNIK I FRAMKANT NU ÅTEERR!
I LAG

CITROËN BERLINGO TRANSPORT
Webasto motor- & kupévärmare
med fjärrkontroll
Apple CarPlay® och MirrorLink®
8” pekskärm
Luftkonditionering (AC)
Parkeringssensorer bak
Förstärkt belysning med LED i lastutrymme

Inklädnad i lastutrymme
3 säten
Elektronisk parkeringsbroms
Elinfällbara sidobackspeglar
med defrostfunktion
16” stålfälgar med
navkapslar mm.

BlueHDi 100 S&S PRO PACK

NU 169 700 KR

ORD. PRIS 199 700 KR
FÖRETAGLEASING

1 399 KR/MÅNAD

PS. Berlingo Transport finns från 139 900 kr
Alla priser är exkl. moms. Leasingpriserna är frånpriser och endast förslag på leasingupplägg via Citroën Finans 36 månaders löptid, 25% första
leasingavgift, 3% ränta samt ett restvärde motsvarande 50% av bilens pris. För mer information, se aktuell kundprislista. Respektive återförsäljare
ansvarar för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. CO2-utsläpp fr. 103g/km och bränsleförbrukning fr. 3,9l/100km.

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

alla flickor föds med en röst.
Bli Flickafadder
vi serplansverige.org
till att den får höras.
Gör skillnad för flickors framtid!
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”Ett sätt för mig
att koppla av”
För Lina är virkningen så mycket mer än att skapa
ﬁna alster. Den ger också avkoppling och stillhet.
– När jag ägnar mig åt handarbete försvinner tid
och rum, jag mår bra och blir lugn i själen.
HULTSFRED Intresset för att skapa med
händerna väcktes i tidig ålder hos Lina
Andersson, som bor i Silverdalen utanför
Hultsfred. Att hon ﬁck upp ögonen för
just handarbete det var mycket tack vare
att hennes mormor och mamma höll på.
– Jag är lite av en konstnärssjäl och har
broderat sen jag var liten. 2012 bestämde
jag mig för att testa att virka och köpte
mig min första virknål. Med hjälp av
Youtube lärde jag mig olika maskor och
gjorde min första amigurumi, en kyckling. På den tiden var det ganska ”ocoolt”
att hålla på med handarbete. Numera är
det snarare lite trendigt.
Under de här åren har Lina upptäckt njutningen med virkning, hur lätt det är att
slappna av och glömma alla måsten så
länge man jobbar med ett projekt. Det
blir ﬂera timmar varje dag i soffan med
garn och virknål. Lina och hennes vänner

Fakta Lina Andersson
Ålder: 33 år
Bor: I villa i Silverdalen.
Familj: Pojkvännen Daniel, hunden
Wilda. Mamma, pappa och två bröder.
Arbete: Jobbar som företagsrådgivare
på Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.
Intressen: Tabata, långa skogspromenader med hunden, umgås med
familjen.
Roligast att virka: Just nu kläder.

träffas regelbundet och har syjunta.
– Att komma hem efter en stressig dag
på jobbet och sätta sig och virka, det är
så skönt. Någon liknade handarbete med
yoga och jag håller verkligen med,
det lugnar och rensar skallen.
Det som också är så roligt
är att man kan låta fantasin ﬂöda, med olika
färger och mönster. Ju
mer avancerat desto
roligare, enligt mig.
Lina gör ofta ﬁltar och
kläder till sina vänner
och deras barn. Inte
sällan med mönster efter mottagarens intressen.
Mönstren tar Lina fram i ett
Excel-program i datorn.
– Jag har till exempel en kompis som
gillar raggarbilar, och är tillsammans
med en mc-knutte. Då blev det en Buick
på den ena ﬁlten och en mc på den andra. Att få ett handarbete är alltid uppskattat, och det är en gåva som man har
kvar hela livet.
Under åren har det blivit 100-tals skapelser och det ska förhoppningsvis bli
många ﬂer. Under namnet LVAchrocet
delar Lina med sig av sina alster på
Facebook, Instagram och på sin blogg.
Hon har kontakt med andra virkfantaster
världen över och de ger varandra tips och
råd och byter mönster med varandra. Nu
har Lina dessutom blivit ambassadör för
Falkgarn.

Lina Andersson har hittat sitt
sätt att koppla av – nämligen
genom att virka. Till vänster en
egendesignad jultröja och till höger
en kofta och en av många ﬁltar som
växt fram under Linas virknål, just denna i
egen design. Foto: Eva Harrysson/ Privat

– Jag har hittills levererat 4-5 mönster
och får i gengäld garn av företaget.
Drömmen är att i framtiden kunna
livnära sig på virkningen och att skapa
mönster.
– Jag vet att den drömmen är svår
att uppnå. Men jag tycker helt klart
att alla borde handarbeta! Det ﬁnns
faktiskt studier som visar att
handarbete motverkar demens
eftersom det tränar minnet.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Tre kockar bakom krogshow på Hulingen
Thalin, Rosén och Engqvist, eller Tre som den nykomponerade trion kallar sig, gjorde premiär på Hotell
Hulingens scen i fredags med sin egen krogshow.
HULTSFRED Det var många års erfarenhet av skådespeleri, musik och underhållning som Fredrik Thalin, Kenneth Rosén och Patric Engqvist bar
med sig när de klev upp på scenen på
Hotell Hulingen i fredags kväll för att
göra sin första krogshow tillsammans.
Trots det var trion långt ifrån säkra
på hur det skulle tas emot.
– Vi hade inte skrivit en rad till showen när biljetterna till showen släpptes i höstas. De sålde slut snabbt och
det satte förstås en viss press på oss
att prestera, säger Patric Engqvist.

– Hans lokala version på julevangeliet var verkligen fyndig. Det angav
tonen för en riktigt rolig kväll, sa Mathias Westerling-Jansson som var en
av de 150-talet i publiken under premiärkvällen.
Kenneth Simonsson från Hultsfred
var en annan i publiken som gillade
vad han ﬁck se.
– Jag har sett många revyer i Hultsfred förr där Kenneth Rosén gjort
många roliga och träffsäkra nummer,
så det var kul att få uppleva lite av det
igen, sa Kenneth Simonsson.

– Under manusarbetet har det känts
både bra och ibland har man tvivlat på
att är det verkligen roligt, säger Kenneth Rosén som ﬁck stor uppskattning för sitt första egna nummer för
kvällen.

Fredrik Thalin gjorde lite av en comeback på scenen under kvällen och var
nöjd efteråt.
– Det har varit väldigt lustfyllt att
jobba med det här gänget. Det är väldigt högt i tak, sa Fredrik Thalin.

De tre kockarna som stod bakom krogshowen på Hulingen. Fredrik Thalin, Kenneth Rosén
och Patric Engqvist. Initialerna på efternamnen bildar dessutom trions namn Tre.
Foto: Magnus Strömsten
Har ni fått mersmak efter premiären?
– Absolut. Det vore kul att göra mer till-

sammans, säger Patric Engqvist.
Magnus Strömsten
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Tillgänglig träning
med familjär känsla

9

PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

I början av mars öppnar ännu ett nytt gym i Västervik. Det är
familjeföretaget Malkars Träningscenter från Kalmar som
öppnar sitt 12:e gym i ÖB:s gamla lokaler. Anläggningen blir
företagets näst största på 2200 kvadratmeter och ett bekant
ansikte från Västervik kommer att vara anläggningsansvarig.
VÄSTERVIK När Magasinet hälsar
på är den enorma lokalen ännu ett
gigantiskt bygge, sakta men säkert
faller bitarna på plats. Emelie Elmes och Ida Karlsson Rylander
är båda medlemsrådgivare på
Malkars och berättar gärna om
verksamheten.
– Malkars grundades av Göran
Malkar 1983 och drivs idag av
syskonen Maria Römberg, Anna
Roudén och Lars Malkar, berättar Emelie Elmes.

Fakta Malkars Träningscenter
Malkars Träningscenter grundades i Kalmar 1983 av Göran
Malkar. Nu drivs företaget av
hans barn. Malkars har ﬁlialer
i på ﬂera ställen i Småland och
på Öland. Filialen i Västervik blir
den som ligger längst bort från
Kalmar. I vår öppnar Malkars
även en ﬁlial i Oskarshamn.

Malkars specialitet är att man vill
– Milon är enkelt och tryggt
ha en familjär känsla, även om och har hjälpt många att lyckas
det är ett stort gym ska det kän- med träningen, man får optimala
nas välkomnande. Tillgänglighet resultat.
och närhet är också viktigt, det
ska kännas enkelt att träna och När gymmet öppnar i början av
gymmet är öppet dygnet runt för mars är det ett välbekant ansikte
den som vill träna på udda tider. som basar för anläggningen. UlHär kommer att ﬁnnas gym- lis O-Garpenberg kontaktade VD
maskiner, friviktsavdelning och Lars Malkar så fort hon hörde att
stora funktionella ytor. Det kom- Malkars skulle öppna i Västervik.
mer ﬂera unika träningskoncept
– Jag har ju varit på en massa
som Malkars själv skapat och ett bra utbildningar på Malkars i
200 kvadratmeter stort utKalmar och har en väldigt
omhusgym. På schemat
positiv syn på dem.
B L E R AT F
A
T
erbjuds en mängd inSom många andra
struktörsledda pass
Västerviksbor
har
och även virtuella pass
hon funderat på vad
FÖRETAGARE
där instruktören ﬁnns
som skulle bli av ÖB:s
på en stor skärm.
gamla lokaler, bra läge
– Vårt succékoncept är
och en massa parkeMilon, berättar Ida Karlsringsplatser.
son Rylander. Det är en form av
– Jag har alltid sagt att man
cirkelträning i smarta maskiner borde öppna ett gym där och så
som ställer in sig själva. Du får blev det jag som ska ha hand om
perfekta inställningar och vikter det!
som alltid är anpassade för dig,
Åsa Thaberman
utmärkt för nybörjare men även
asa.thaberman@ostmedia.se
den som är van att träna.
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Perfekt som present och
gåva till dina nära och kära,
dina anställda och till andra
du vill förgylla tillvaron för.
Vimmerby Handels populära
presentkort gäller i de ﬂesta
medlemsbutikerna i Vimmerby
Presentkorten köper ni på:
ROSINS PAPPERSHANDEL
Storgatan 33, Vimmerby
0492-100 42
ICA KVANTUM
FÖRBUTIKEN
0492-313 00

NINGSOM

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
Albins | Bakﬁckan | Bladhs | Boston | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | 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

I början av mars öppnar Malkars Gym i ÖB:s gamla lokaler på Dichmansgatan.
Foto: Åsa Thaberman

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT!
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personligt Liselotte Johansson

Intuitiv
vägledare
VÄSTERVIK

Liselotte Johansson driver ett ovanligt företag. Hon
vägleder människor rätt i livet genom att lyssna på vad
deras själ säger. Med modern teknik behöver hon inte
träffa sina klienter personligen, det fungerar bra med
Skype. På det sättet har hon klienter i hela världen.

L

iselotte Johansson hade vissa
förmågor redan som barn,
som att kunna känna hur djur
mår, men det talades inte om
det i familjen och det var inget
hon själv förstod. Som vuxen utbildade
hon sig till Bonitolog, en alternativ behandlingsform med homeopati, kinesiologi, holistiska samtal och healing. Det
var då som många klienter eftersökte
mer vägledning.
– Jag utvecklade min förmåga att kanalisera, och upptäckte att jag är klarseende och klarhörande och hur jag kan ta
emot inre bilder, höra ord, meningar och
ibland även känna känslor från andra.

Liselotte Johansson har många järn
i elden, hon skriver, målar och fotograferar och har ett företag i intuitiv
vägledning. Foto: Åsa Thaberman

Fakta Liselotte Johansson
Ålder: 48 år

Bor: I ett hus på Horn utanför Västervik.

Familj: Två utﬂyttade barn,
Amilia 25 och Samuel 21.

Intressen: Att resa är underbart, målar
tavlor, skriver böcker, matlagning, foto,
personlig utveckling, odla, äta choklad!

Yrke: Intuitiv vägledare, Meditationsledare. Skapar webkurser.
Jobbar på att bli författare.

Ovanligt jag gjort: Volontärarbetat i södra
Frankrike i nio månader inom matlagning.

Liselotte förklarar att människans själ är
evig, den dör aldrig och bär på en stor
samlad visdom. När hon har en intuitiv
vägledning med en klient nollställer hon
sig, blir helt neutral, och kan då ta emot
information från personen och dess visare själ.
– Vår intuition är själens röst som vi
hör. Alla har en intuition och vi skulle
må bättre om vi lärde oss att lyssna på
vad den vill säga. Vårt ego och sinne behövs för att skapa struktur i livet, men
det kan stressa och hindrar oss från att
känna vad hjärta och själ vill.
Många vänder sig till Liselotte när de
står vid ett vägskäl i livet. Det kan till exempel vara olika beslut man tvekar inför
och man vill ha ﬂer infallsvinklar.
– Jag hjälper dem att belysa deras
valmöjligheter och effekterna av dem,
och blir samtidigt som ett bollplank. Ett
bredare perspektiv lossar ofta på oro, och
mer trygghet uppstår. Eller så kan de bli
jätteinspirerade av något. Oavsett vad, så
bidrar jag ofta till att man ser en helhet
och pusselbitarna blir förståeliga.
Sedan många år driver hon eget företag
i Västervik där hon vägleder klienter
och bedriver kursverksamhet. Just nu
utvecklar hon även webb-kurser och
målar intuitiva tavlor. Genom att vara
aktiv på sociala medier har hon skaffat
tiotusentals följare på Instagram, något

”Vår intuition
är själens röst
som vi hör.
Vi skulle må
bättre om vi
lärde oss att
lyssna på vad
den vill säga”

som lett till att hon nu har klienter över
hela världen.
– De senaste klienterna var från Singapore, Schweiz och England, då jobbar jag
via Skype. När jag kopplar upp mig mot
en person har avståndet ingen betydelse,
informationen ﬁnns på ett energimässigt
plan, menar hon.
Liselotte arbetar inte ensam, hon har
sitt spirituella team med sig. Hon förklarar dem som personliga vägledare som
alla har med sig från födseln.
En slags änglar?
– De är mycket visa ljusguider, alla har
dem, oavsett om man är medveten om
dem eller inte.
Vad händer när man dör?
– När man dör får man träffa dem man
mist tidigare, de man älskar och sitt ljusteam. Jag är själv inte rädd för att dö, jag
har upplevt så mycket vackert från den
sfären. Det är bara ljus och kärlek. Det
är på jorden som vi upplever rädslor och
utmaningar, något jag är mycket tacksam
över att få hjälpa andra med.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se
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ÖPPETTIDER I HELGEN:ET 26/1

TAR
LÖRDAG 25/1 REAN STAR

10.00-14.00

SÖNDAGSÖPP

13.00-17.00

VÅR BÄSTA REA NÅGONSIN!
MED MÄNGDER AV ERBJUDANDEN I
VÅR 6.500 M2 STORA UTSTÄLLNING

•
•
•
•

SOFFGRUPPER
SOFFBORD
MATSALSMÖBLER
SÄNGAR

•
•
•
•

FÅTÖLJER
BÄDDSOFFOR
TV-BÄNKAR
M.M.

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

KVALITETSMÖBLER TILL SMÅLANDSPRISER

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

EX-CEPTIONELLT

3.000:RABATT

EX- 401 SOFFA
I TYG FR.

9.990:-

ORD.PRIS 12.990:-

S V EN SK A H EM.SE

(486:-/mån*)

KVALITETSREA

Vår butik är fylld med REA-fynd!
Specialerbjudanden på delar av vårt ordinarie kvalitetsmöbelsortiment.

r med
Pris inkl. 2 iläggsskivo
butterflykonstruktion

JENSEN AMBASSADÖR kontinental inkl. bäddmadrass
Softline II och ben 27.990:- (1.268:-/mån*) (ord.pris
37.790:-). Exkl. gavel. 20% RABATT på övrigt sortiment
från Jensen.

STRESSLESS LONDON LIMITED fåtölj och fotpall i läder
Batick Svart 11.990:- (573:-/mån*) (ord.pris 21.490:-).
®

Begränsat antal!

Vimmerby/Västervik

ÖRENÄS 15% RABATT 3-sits soﬀa i tyg Nectar 16.990:(790:-/mån*) (ord.pris 20.130:-). 10% RABATT på övrigt

sortiment från Bröderna Anderssons.

BEYOUNG fåtölj inkl. fotpall i mörkgrått tyg 17.110:(795:-/mån*) (ord.pris 19.010:-). 10% RABATT på övrigt
sortiment från Conform.

Vimmerby Södra industrigatan 17. Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl 0492-177 00.
Öppettider Vardagar 06:30-18 Lördag 09-14 Söndag 11-14. Söndag 26 januari stäng pgr av utbildning
Vissa lokala avvikelser kan förkomma. Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning.

www.materialmannen.se

BORNHOLM ÅRHUS Bord + 6 stolar i vitoljad ek/laminat.
Stol klädd i tyg 29.365:- (1.259:-/mån*)(ord.pris
41.510:-).

FLOWER / FLOWER MONO soﬀbord 10% RABATT oavsett

utförande.

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

Kök för dig och nästa generation - välj Svanenmärkt
från vårt breda sortiment. Kom in till oss och träffa en
köksdesigner!

*Köp svanenmärkta kökssnickerier för minst 80.000kr och få 20.000kr i rabatt. Gäller t.o.m 24/2

JANUARI 2020

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

14

Annette Svensson

Annelie Folkesson

VÄSTERVIK Annette arbetar som säljare på Sandströms i Västervik.
– Jag ska vara snällare mot mig själv. Man måste
ta till vara på tillfällen som ges och inte säga nej till
så mycket. Jag vill leva lite mer här och nu och inte
skjuta upp saker på framtiden och tänka att ”det
gör jag sen”.
Brukar du ha nyårslöften?
– Nej, jag tror inte på det, det blir ingen förändring
bara för att man säger det på nyårsafton!

VÄSTERVIK Annelie äger Citybutiken i Västervik,
här är det mycket aktivitet med café, kioskförsäljning och paketutlämning.
– Jag har inget nyårslöfte, jag tror att det är svårt
att hålla.
– Det känns ändå som jag startar om lite varje år,
känner att jag får ny energi och blickar lite framåt.
Jag funderar på vad jag ska göra framåt, som i stora
penseldrag, men inget löfte.

Annette Svensson, butikssäljare på Sandströms.
Foto: Åsa Thaberman

Annelie Folkesson äger Citybutiken i Västervik.
Foto: Åsa Thaberman

Hugo Hammar, personlig tränare i Vimmerby.
Foto: Eva Harrysson

2020

Nytt år
OCH NYA UTMANINGAR

Då var vi ett par veckor in på 2020, ett alldeles färskt år med
nya möjligheter. Det är nu det känns naturligt att börja med
något nytt eller ändra på en dålig vana. Magasinet frågade
människor i Västervik, Vimmerby och Hultsfred om de har
några nyårslöften eller speciella förhoppningar inför året.
Text: Eva Harrysson och Åsa Thaberman

1 Visste du att... traditionen med nyårslöften kommer från USA. Där förekommer upp-

gifter om att åskledarens uppﬁnnare, vetenskapsmannen Benjamin Franklin, introducerade
bruket att formulera goda föresatser inför det nya året. Källa: Wikipedia

Hugo Hammar

Robin Lövsjö

Christoﬀer Nielsen

VIMMERBY Hugo jobbar som personlig tränare på Träningshuset i Vimmerby. Han möter många människor som vill förändra sina vanor och må bättre.
– Mitt eget nyårslöfte är att gå en 20 minuter lång promenad varje morgon. Jag vet att det är bra för mig och ger mer
energi än kaﬀe.
Vilka är dina bästa tips för att uppnå sina mål när det
gäller träning och kost?
– Sätt inte ribban för högt i början, då är risken att man tröttnar
efter några veckor. Små skillnader kan ge resultat, börja med 2-3
träningspass i veckan. Viktigt också att sätta upp delmål längs
resans gång. Det är svårt att glädjas åt två kilos viktnedgång
om man bara har fokus på att det är 28 kilo kvar till slutmålet.
Vad spår du för trender inom träning 2020?
– Actionrun och liknande lopp är en stor trend och även i år
kommer vi ha ett gäng från Träningshuset som deltar. Vi startar
också ett nytt gruppass för styrketräning, ”Ass and abs”.

VIMMERBY Robin
jobbar som säljare på
Öst Media i Vimmerby, som bland annat
ger ut Magasinet.
– Jag försöker varje
år göra något som är
utanför min comfort
zone. Jag tycker
om att utmana
mig själv för att få
möjligheten att utvecklas. Förra året bytte jag jobb
vilket helt klart räknas som en utmaning för mig så
vi får se vad det blir 2020…

VÄSTERVIK Christoﬀer Nielsen
är chefredaktör och ansvarig utgivare för Västerviks Tidningen,
Vimmerby Tidning, KindaPosten, Smålands Näringsliv
och Magasinet.
– Jag har inget nyårslöfte,
direkt. Nyårsafton betyder i
princip ingenting för mig. För
mig är sommaren tiden på året då jag
lovar mig själv nya saker, och sätter
nya mål med mitt liv. Det är då jag reﬂekterat över året som
gått och om jag ska ändra på något. Jag brukar exempelvis besluta om jag ska byta jobb då eller om jag ska köra på i ett år till.

Robin Lövsjö är säljare på Öst Media sedan ett halvår tillbaka. Christoﬀer Nielsen är chefredaktör och ansvarig utgivare för
tidningen du håller i och några till.
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Hans-Åke
Harrysson
VÄSTERVIK Utanför Västerport står Hans-Åke Harrysson med sin specialbyggda moped och säljer korv till
förbipasserande Västerviksbor.
Har du något nyårslöfte?
– Ja, jag har tänkt att jag ska
försöka vara lite mer ledig i år,
jag jobbar mycket och mitt
mål är att jag ska kunna vara
ledig minst en dag i veckan.
Det är ett måste, man tappar
så mycket i livet om man bara
jobbar.
Brukar du ha nyårslöften?
– Ja, gå ner i vikt och det där
vanliga, men det har väl inte
gått så bra, jag är väl inte så
ståndaktig, ler Hans-Åke och
gör serverar en chorizo med
stark senap till nästa kund.

Hans-Åke Harrysson är
korvgubbe i Västervik
Foto: Åsa Thaberman

Ulrika Pecher driver Guldsmeden i Vimmerby och Herberts Guld i Västervik.
Foto: Åsa Thaberman

Elisabeth Oscarsson och Hanna Lennström jobbar i butik i Hultsfred. Foto: Eva Harrysson

Simon Johansson driver restaurang i
Vimmerby. Foto: Jimmy Karlsson

Ulrika Pecher

Elisabeth Oscarsson och Hanna Lennström

Simon Johansson

V-VIK / V-BY Ulrika Pecher är en hårt
arbetande kvinna, hon driver Herberts
Guld i Västervik och Guldsmeden i Vimmerby och engagerar sig dessutom privat i både människor och organisationer.
– Nyårslöften kan vara så krystade,
men någonstans inom sig så bygger
man ju upp en målsättning om att man
vill skapa en förändring till det bättre.
Som egen företagare på två orter har
hon ofta hård press på sig.
– Mitt mål för 2020 är att tillåta mig
att vara ledig. Jag behöver trappa ner lite
för min egen hälsas skull och kanske fokusera mer på min eftersatta trädgård.
Lite fnissigt berättar hon:
– Jag måste unna mig att dejta lite
mer också, inte bara jobba!

HULTSFRED Elisabeth och Hanna jobbar som butikssäljare på Golvmästarna i Hultsfred.
– Våra förhoppningar för 2020 är att folk börjar handla mer på hemmaplan så vi får
behålla en levande bygd. I butikerna ﬁnns en kunnighet och service du inte får på internet
och för miljöns skull är det ju bättre att vi låter bli att åka långväga för saker som ﬁnns
att köpa i närheten.

VIMMERBY Simon Johansson är delägare på restaurangen Smak by Simon
i Vimmerby. Restaurangen är just nu
stängd för reparation efter en vattenskada. I samband med det gör man
även vissa förändringar i restaurangen.
Planen är att öppna igenom i mitten av
februari.
Vad har ni för mål och förhoppningar under 2020?
– Vi ska göra allt för att skapa en härligare, mysigare atomsfär och jobba
ännu mer på att skapa Vimmerbys
vardagsrum. Vi ska vara lyhörda och
göra menyer efter våra gästers önskemål och självklart fortsätta att jobba
med att plocka det mesta lokalt och
svenskt!

1

Visste du att... I Sverige användes tidigare begreppet bragelöfte, som ﬁnns
belagt i Svenska Akademiens ordbok från 1903, men ordet var inte speciﬁkt förknippat
med nyår. Den äldsta kända noteringen med ordet nyårslöfte förekom i Aftonbladet 1944. Det dröjde dock ﬂera år innan ordet blev etablerat. Svenska Akademiens
ordboksredaktion har inga noteringar med ordet ”nyårslöfte” fram till 1947. En av de
tidigaste tryckta källorna är en dagsedel av Stig Dagerman med dikten Nyårslöfte,
publicerad i tidningen Arbetaren på nyårsafton 1952. Källa: Wikipedia
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Fimpade cigaretterna
efter 16 års rökande
I 16 års tid var Henrik Lindberg en inbiten rökare. För
snart tre år sedan tog han beslutet att ﬁmpa för gott.
– Behovet av cigaretterna satt mest i huvudet, det
gällde bara att bestämma sig, säger han.
VIMMERBY Börja träna, äta mindre godis, eller kanske sluta med nikotinet? Ja,
nyårslöftena haglar tätt så här års. Att
sluta röka är ingen enkel utmaning, det
kan de ﬂesta som varit storrökare skriva
under på. Henrik Lindberg är en av dem
som lyckades, efter att ha rökt nästan
ett paket om dagen sedan han var 20 år.

”Det bästa med
att sluta röka
är att man
känner sig fri,
cigaretterna
styr inte längre
mitt liv.”
– Jag rökte min första cigg när jag var
14 år. Men det var först när jag var 20, i
samband med en semesterresa, som jag
började röka regelbundet. Och sedan
fortsatte det.
I 16 års tid blev rökningen en del av livet.
En ganska stor del faktiskt med tanke på
att han rökte 15-20 cigaretter om dagen.

Tips För dig som vill sluta röka
Henriks tre bästa tips till dig som
vill sluta röka:

• Kom över ursäkterna!
• Sluta tvärt istället för att trappa ner.
• Läs boken ”Äntligen ickerökare” av
Allen Carr, den hjälpte mig mycket.

Sportlovssmyg
med tipsrunda
HULTSFRED

Korpen i Hultsfred ordnar sportlovssmyg
den 19 februari. Deltagarna uppmanas att ta
med ﬁcklampa och reﬂex för att följa en en
kuslig tipsrunda i skogens mörker. Avslutningsvis kommer det ﬁnnas korvgrillning
och dryck. Barn under 10 år bör ha någon
vuxen med sig. Starten sker vid
Föreningshuset, Knektagården.

– När man tänker tillbaka på det så
kretsade ju allt egentligen kring rökningen, säger Henrik. Man tänkte hela
tiden på när man skulle ta nästa cigg.
Skulle man sitta på tåget två timmar
tog man gärna en extra cigarett precis
innan, för att klara sig. Man intalade sig
själv att det var skönt att ta en liten paus
och gå ut och röka.
Det är snart tre år sedan Henrik bestämde sig för att ﬁmpa för gott. Då hade
han försökt trappa ner några gånger tidigare, med hjälp av nikotintuggummin
och e-cigaretter. Men det visade sig att
det bästa sättet var att sluta tvärt.
– Jag passade på när jag hade semester, jag rökte upp den sista cigaretten,
slängde paketet och bestämde ”aldrig
mer”. Och jag har inte rökt sedan dess.
Under de första veckorna, när det var
som jobbigast, såg Henrik till att hålla
sig sysselsatt.
– Jag hade en granne som behövde
hjälp att skruva ihop möbler och hänga
upp tavlor. Det var perfekt terapi för mig,
säger Henrik och skrattar.
Förutom att det kostade en massa
pengar, var rökningen också en hälsobov. Sedan stoppet har Henrik märkt av
ﬂera hälsovinster.
– Jag har mycket bättre ﬂås, och
luktsinnet är bättre. Dessutom känns
det mer hygieniskt. Jag luktar inte rök,
har inga gula ﬁngrar och andedräkten
är bättre.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

1 Du som vill ha hjälp med att sluta

röka kan kontakta din vårdcentral. Där
ﬁnns det ofta distriktssköterskor som är
särskilt utbildade i tobaksavvänjning och
kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.
För mer information, gå in på 1177.se.

3

Färdigrökt - för gott. Henrik Lindberg slutade röka efter 16 år, ett beslut han inte ångrar.
Foto: Eva Harrysson

tränings- PÅ EN DAG
former

HULTSFRED En heldag med ﬂera olika träningsformer blir det den 2 fe-

bruari på Hagadals sporthall. Då ordnas en triathloninspirerad dag med
spinningpass, styrka- och kondition, samt simning. Dagens avslutas sedan med batsubad för den som vill.
Det är första gången Hagadal testar det här konceptet.
– Det blir spännande att se hur reaktionerna för upplägget blir, säger
Carola Karlqvist, arbetsledare. Eftersom det är första gången så hoppas
vi på 10-15 deltagare.
Alla kan vara med, det kommer att vara ett upplägg som passar även
de som inte är så tränade, men även vältränade som vill ha en utmaning.
Foto: Wavebreak Media LTD
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4 portioner
för bara

160 kr

Gott och billigt
för tunn plånbok
I slutet på januari brukar det vara ganska tomt i plånboken. Pengarna
har räckt länge, senaste lönen kom innan jul och man har ofta behov
av att äta lite billigare. Här kommer en god trerättersmeny för fyra
personer för 160 kronor. Till detta har Dan Wallin, som arrangerar
vinprovningar i sällskapet Munskänkarna valt ut passande viner, runt
hundralappen.
VÄSTERVIK Ingrid Tideman är genuint
intresserad av matlagning. Hon provar
nya rätter och lägger ofta upp goda
och ekonomiska lösningar på hur man
kan använda mat på sin Instagramsida
IT-kök. Dessutom jobbar hon som hemkunskapslärare och har som yrke att lära
ungdomar hushålla med resurserna. Här
bjuder hon på en trerättersmeny på sånt
som man kanske har i kylskåpet och som
är i säsong just nu.
– De här recepten bygger på vardagsingredienser, ja kanske inte musslorna,
men allt det andra är sånt man ofta har
kvar efter jul och nyår. En bit stark ost,
några apelsiner, grönsaker ur grönsakslådan och köttfärsen som aldrig blev
julköttbullar, skrattar Ingrid.
I hemkunskapen får eleverna mot slutet av
terminen vara med och uppﬁnna nya
rätter av det som ﬁnns kvar i kyl och frys,
ett mycket uppskattat inslag i undervis-

ningen, och även ett sätt att lära ungdomar att ta till vara det man har. Ingrid
själv försöker själv ta till vara all mat på
ett smart sätt och gör alltid medvetna
val när hon handlar.
Många av ingredienserna i vår meny har
Ingrid valt för att de är i säsong just nu.
Wokgrönsakerna till huvudrätten hittar
du i grönsakslådan i kylskåpet, några rotfrukter och en rödlök blir gott. I alla recepten ingår det citrus som ofta är billigt
nu på vintern. Att välja närproducerat är
också viktigt, viktigare än att det är ekologiskt menar Ingrid.
– Jag väljer hellre något närodlat även
om det inte är ekologiskt, än något ekologiskt som är importerat. Du måste inte
använda olivolja i maten, svensk rapsolja
går lika bra.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Nudlar och pannbiﬀ med thaipesto

Gratinerade musslor
500 g frusna grönmusslor
2 msk ströbröd
3 msk riven stark ost
1 msk gräslök
1 msk dill
1 msk persilja
½ dl rapsolja
½ citron rivet skal
1 pressad vitlöksklyfta
½ tsk ﬂingsalt
malen svartpeppar efter smak
Gör så här
Sätt ugnen på 225 C. Lägg musslorna på ett
ugnssäkert fat. Blanda alla ingredienser i en
mixer och fördela blandningen över de frusna
musslorna. Gratinera i ugnen cirka 15 minuter.
Servera med en bit gott bröd.

Pannbiﬀar med asiatisk smak
500 g blandfärs (eller ﬂäskfärs)
1 riven gul lök
3 ﬁnrivna vitlöksklyftor
2 msk asiatisk ﬁsksås
1 msk ﬁnrivet limeskal
1 msk japansk soja
2 msk olja
Thaipesto
Pesto
torkade chiliﬂingor efter smak
saften av 1 lime
2 vitlöksklyftor
1 förpackning frusen koriander
125 g rostade solroskärnor
1/2 dl olja
1 dl vatten
2 msk japansk soja
Gör så här
Kör alla ingredienser till thaipeston i en mixer till en slät sås. Skär grönsakerna i
tunna stavar, stek i het olja, hälften rapsolja, hälften sesamolja.
Servera med kokta nudlar.

1 Visste du att det är lätt att rosta solroskärnor på egen hand, till varmrätten?

Apelsinsallad

med stjärnanis och vanilj
1 dl vatten
1/2 dl socker
(rörsocker strö eller strösocker)
2 stjärnanis
½ tsk vaniljpulver
4 apelsiner
Gör så här
Koka upp vatten, socker, vanilj och
stjärnanis, låt koka 5 min.
Pressa saften från en apelsin och
blanda ner. Skala och skiva resten av
apelsinerna och låt dem ligga i lagen
ett par timmar.

Tänk bara på att stekpannan ska vara riktigt het.

Servera med vaniljglass.

Om du väljer en het asiatisk kryddning till pannbiﬀarna passar det ofta
bra med en halvtorr till halvsöt Riesling från Tyskland. Sötman i vinet dämpar
heta kryddor, men måste i vinet kompletteras med ganska hög syra
för att inte vinet skall upplevas platt. Hettan särskilt den med viss
smärtkaraktär, dämpas kanske bäst med ett fett tillbehör i sås eller
garnityr.
Kloster Eberbach, Riesling Spätlese 2018 nr 6257, har såväl sötma som syra.

Till dessertens höga sötma och dito
syra passar ett vitt vin med samma
matchande smaker.
Château de Juge 2011, från det kromglänsande franska området Cadillac,
nr 4197, 37,5 cl. Räcker till åtta dessertvinsglas, om alla är lojala.
Förutom vatten som alkoholfritt
alternativ ﬁnns en rad riktigt
smakrika ölsorter, t. ex. Carlsberg
Alcohol Free, nr 1985, 33 cl.

Dryckestips från Dan Wallin
Till gratinerade musslor rekommenderas
ett fylligt Chardonnay, denna gång från
Loire´s mynning.
Fylligheten från druvan ackompanjeras
av en markerad mineralbeska som
smälter ihop väl med musslornas
sälta. Märk väl att med mineralbeska
menas alls inte samma kraftiga beska
som i öl.
La Desiree, Chardonnay, 2018, Loiredalen, (IGP Val de Loire) nr 6321.

När pannbiﬀen är mer aromatiskt kryddad än direkt het,
rekommenderas: La Corte del Pozzo Bardolino, Veneto, Italien, nr 2340.
Lätt, friskt och bärigt utan svårkombinerad strävhet. 12,5 % alkohol.
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HALVA PRISET
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på alla ljuvligt mjuka tröjor
i varm och skön JAK-ull
VARMT& GLATT VÄLKOMNA!

Vivi Möller • St. Torget 2, V-by • 0492-127 94

KLÄD & SKO-

REA

50-70%
FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

Författarkväll med

Karin Wahlberg
11/2 kl 18.30

Förköp 125:-

Äntligen tillbaka med en
Claes Claesson-deckare!
Håll koll på våra
evenemang!

Följ oss på vår
Facebook, Instagram
och hemsida

vimmerby bokhandel

¨

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

Karin jobbar
med döden
Karin Berglund blev begravningsentreprenör mitt i livet och är
tacksam för alla de ﬁna möten hennes arbete innebär. Men i
Sverige har vi inte riktigt tid med döden, allt ﬂer väljer bort
minnestunden och det är svårt att hitta en tid för begravningen
när de anhöriga tittar i sin kalender.
VÄSTERVIK Inne på Västerviks begravningsbyrå
råder en lugn och skön känsla. Bekväma, moderna
möbler i milda färger står i små grupper, på golvet
ligger ﬂufﬁga mattor och tända ljus ﬁnns lite här
och var. Karin Berglund är ansvarig för begravningsbyrån och hon har lagt ner ett stort jobb på
att få miljön exakt som hon vill ha den.
– När du kommer in här ska du känna ett lugn,
det ska bli ett personligt möte med så mycket omtanke som går.
Att Karin blev begravningsentreprenör var inget
hon gått och planerat. Länge jobbade hon med
personalfrågor i ett stort företag, men ﬁck plötsligt
möjlighet att ta över en blomsterhandel. Florister
arbetar mycket med blommor och kransar till begravningar och på den vägen är det. Nu är hon
tacksam över att hon bytte yrke mitt i livet.
– Jag jobbar ju med livet i allra högsta grad. Jag
möter de anhöriga, det blir så på riktigt och jag får
så mycket tillbaka. Det är så ﬁnt att få lära känna
en människa, att få vara så nära och berätta om ett
liv, säger hon och utstrålar en stilla glädje.
Tyvärr har Karin lagt märke till en trend som hon
tycker är sorglig. Det blir svårare och svårare för
släktingarna att hitta en tid för begravningen
som passar alla. Det är möten på jobbet, planerade resor och andra aktiviteter som får gå
före begravningen. Färre och färre kommer på
begravningar, i Sverige ligger snittet på 23 personer, mot över 100 i andra nordiska länder. Begravningen ska helst inte ta för mycket tid heller.
– Folk tycker att det är onödigt med minnes-

Hunden Vera är alltid med Karin på jobbet och
hon fyller en funktion. Ledsna och spända
människor blir avslappnade av en liten hund.

stund, efter kyrkan så är det bara ”hej då”. Man
kan se en tendens som inte alls är så rolig. Är det
någon gång som man kan lägga allt åt sidan är det
väl när någon har gått bort?
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se
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Just nu!

Ny ägare firas
med kalaspriser!

Vårens fröer är här!
Nelsons och Impectas sortiment

Även såjord, minidrivhus,
växtbelysning m.m

Konstställning
CAMILLA BERG
2020
”I Rörelse”

Svenska
TULPANER

Lördag 15 Feb
kl 11-15

Svenska tulpaner 10-pack
80:Tulpanbukett med sky & grönt 130:Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12

WARMBADHUSET
VIMMERBY

Priserna gäller tom 1 feb eller så långt lagret räcker.
Välkommen in i butiken.

Nordsjö Original Väggfärg 7 & Takfärg 3

2,5L 149kr, 10L 549kr
TILLFÄLLIGT
PARTI!

ÖKAR VI
JÄMSTÄLLDHETEN SÅ
MINSKAR VI FATTIGDOMEN.

Swisha 100 kr till 901 00 18

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

rt

Motordriven garagepo
från

Söndag 16 Feb
kl 11- 15

Skynda fynda!

15.900 kr*

SVENSK KVALITÉ

r
monterad och kla
inkl. ROT-avdrag

Motor
dr
garag iven
e
por t
Monte
r

ad oc
h klar
från

15.90

0:- *

inkl.
ROT-a
vdrag

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

Många bra
mönster på
lager!

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

Tranås nya
Supermodell.

Vår nya inverterstyrda berg/
jordvärmepump är vassare än
sina föregångare på allt.
IVT Geo 500 är utvecklad och tillverkad i Småland för att prestera i
det nordiska klimatet. Därför ingår
hela 10 års garanti på kompressorn. Dessutom introducerar vi en
helt ny användarupplevelse med
touch screen. Lika intuitiv som din
smartphone – och med samma
höga designnivå.

Gerfloor Vinyl Click (Virtuo 55 click)

295:-/m2

Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.

ivt.se

E N ER GI KO NT RO LL
Lunnargatan 26, Västervik Tel: 0490-100 50

KOLLA IN OSS!
• Läs Magasinet på webben
• Skicka in svar till Annonspusslet
• Kontaktinfo
• Info gällande annonsmaterial

www.magasinetvvh.se

Tapeter från
energikontroll.nu

50kr/rullen
Möllers Färg

Västervik: Allén 84
Tel: 0490-322 00
Öppet: Vard 6.40–18, lör 10–14
www.nordsjoidedesign.se
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Formar och optimerar
framtidens arbetsplatser
Extraknäcket i musikaffären i Vimmerby satte
grunden för Jacob Sjöstens
intresse för ljud och bild.
Idag arbetar han med
elektroniska kontorslösningar på ett globalt
företag.
VIMMERBY Jacob Sjösten är född och
uppvuxen i Storebro utanför Vimmerby.
Idag är han bosatt i Uppsala och arbetar som civilingenjör med inriktning
på tekniska kontorslösningar på ett
japanskt bolag.
När Jacob började gymnasiet för drygt
20 år sedan visste han liksom många andra inte alls vad han ville bli. Han valde
att gå samhäll och jobbade samtidigt
extra hos Jörgen Nilsson i butiken Ultimate Sound i Vimmerby.
– Jörgen är otroligt duktig och jag
hängde mycket hos honom i butiken,
någonstans där ﬁck jag upp ögonen för
ljud- och bild och hur viktigt det är med
bra kvalitet. Jag var bland annat med ute
i hemmen och installerade hemmabiosystem, vilket var jättekul. Där och då
insåg jag att jag ville förstå, utveckla och
jobba med de här sakerna.

Det visade sig att samhällsvetenskapliga programmet inte var helt rätt för
en person som vill bli civilingenjör
så Jacob kompletterade sina betyg på
Vimmerby Folkhögskola. Under året på
folkhögskolan hittade Jacob sin drömutbildning, civilingenjörsprogrammet på
Linköpings Universitet.
Jacob ville göra sitt examensarbete
ute i näringslivet. Tack vare egna kontakter ﬁck han napp hos Volvo Cars där
han gjorde ett arbete om automatiserade ljudinställningar i bilar.
Sedan dess har ljud och bild format
hela hans karriär, genom olika roller
hos olika bolag, bland annat har han
varit produktchef hos två olika globala
aktörer. Idag arbetar han som lösningsarkitekt där hans arbete i stort går ut på
att presentera ny teknik för kunder och
ta reda på vad de behöver.
– Jag är fortfarande lika passionerad,
säger han. Och det bästa för mig är när
jag ser att kunderna har fått utrustning
som de använder och är nöjda med.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Jacob Sjösten är uppvuxen i Storebro
och arbetar idag som civilingengör i
Uppsala. Foto: Privat

Om hur man är en bra kompis
HULTSFRED Magasinet träffade ett gäng glada och ﬁnurliga barn i förskolegruppen

Trumman på Lindblomsskolan i Hultsfred. De ﬁck frågan; hur är man en bra kompis?

Barnpanelen
Text och foto:
Eva Harrysson

Albin Fransson
– Man hjälper varandra, till exempel
om någon är skadad.

Ella Hermansson
– Man ska inte slåss eller puttas, och
inte heller säga dumma saker.

Hedvig Larsson
– Man ska vara snäll och inte slåss.
Man ska inte heller ta någon annans
saker.

Ida Mielered Lagerlöf
– Om man hjälper någon som slår
sig är man en bra vän. Och om man
frågar om någon vill vara med och
leka.

Ibrahim Hammad
– Man ska inte slåss. Man delar
med sig av sina saker.

Lisen Lindblad
– Att låta alla vara med som vill.
Och att inte slåss. Ibland kan det
vara svårt att bestämma vem man
ska leka med.

Siri Nilsson
– Man ska vara kompis med
många och låta alla vara med
och leka.

Alan Elias
– Att inte bråka. Jag tycker att jag
själv är en bra kompis.
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”Dans är

den bästa

motionsformen”
Motion, socialt samspel,
glädje och massor av
endorﬁner! När man ber
seniorerna i Vimmerby
Folkdanslag att beskriva
de positiva effekterna
av dans är adjektiven
många.

yngre generationen. Men inom kort
startar vi igång nybörjarkurser och då
hoppas vi på ändring.
Kan alla lära sig dansa folkdans?
– Ja, det tycker jag absolut. Det är inte
svårt, efter ett par gånger kommer man
in i det. Allt man behöver är ett par bra
dansskor. Ett danstillfälle kan generera
8 000 steg, så man får motion samtidigt
som man också får beröringen, den fysiska kontakten, som är nog så viktig.

Den ordinarie dansgruppen, med vuxna
i blandade åldrar, har ﬂera framträdanden under året. Midsommarafton är en
stor dag med uppvisningsdans på ﬂera
platser i kommunen. Flera av deltagarna
i seniorgänget dansar även i den andra
gruppen.
– Men vi seniorer dansar först och
främst för att det är roligt, säger Ann-Britt.
Och vi åker gärna långväga för att vara
med på danser. Utöver vuxendansen

ﬁnns också grupper för barn och ungdomar med folkdans, squaredans och
linedance.
En av dem som varit med längst i
Vimmerby Folkdanslag är Maj-Britt
Sandstedt.
– Jag har dansat hela mitt vuxna liv,
men här i Vimmerby har jag varit med
sedan 1993. Och det är fortfarande lika
roligt.
Eva Harrysson

VIMMERBY Varje måndag träffas ett
gäng dansanta seniorer i Sveasalen. Den
yngsta deltagaren är i 60-årsåldern och
den äldsta har passerat 90. De har alla
en sak gemensamt - de älskar att dansa
folkdans.
– Vi gör det här för gemenskapens
skull, för att det är trevligt. Dansen håller oss pigga och glada, säger Ann-Britt
Frost, engagerad dansledare.
Vid träffarna övar man på olika danser,
till exempel snoa, polka, schottis och
vals. Allt sker efter egen förmåga.
– Blir man yr, ja då får man stå över
alltför mycket snurr. Och ville inte benen hänga med riktigt så får man anpassa sig. Men alla kan vara med, poängterar Ann-Britt.
Det råder ingen brist på deltagare
i föreningens dansgrupper. Däremot
önskar man alltid att ﬂer yngre kunde
ansluta.
– Det är svårt med återväxten i den

Varje måndag dansar seniorerna, i Vimmerby Folkdanslag, efter egen förmåga. Foto: Eva Harrysson

JAZZ- OCH SWINGORKESTER PÅ BESÖK
VÄSTERVIK Nästa helg kommer Stockholm All Swing Stars till Väs-

tervik. Bandet består av sju musiker som gör egna arrangemang av
kända jazzlåtar. Publiken får höra bearbetade versioner av storheter
som Duke Ellington, Count Basie och Dizzy Gillespie, men även egna
kompositioner inspirerade av mästarna. Bandet spelar swing och jazz
som både funkar på konserter och för att dansa till. Bandet som turnerar över hela Skandinavien har släppt fem album och en DVD och
anses vara bland de bästa i sin genre.

Foto: Mikael
Silkeberg

Musikcafé
i Gunnebo

VÄSTERVIK

På måndag blir det sång och musik på
IOGT-NTO i Gunnebo. Lars-Åke Carlsson
och Sven-Erik Larsson från Valdemarsvik sjunger och spelar på dragspel och
gitarr. Duon kommer att framföra musik
svensk musik som Taube, Olle Adolfsson
och andra klassiker.

DK DANZVETT
30 ÅR
FIRA MED OSS!

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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Lördag 29/2 kl 18-01
Arenan Västerviks Resort
Workshop i danserna Rumba/Slowbugg och Swing
Med Tony Irving kl 9.30-11.30 på Arenan

MINGEL • MAT • DANS

Kvällens
konferencier:
Tony Irving

Kl 21.00
Dans till Drifters

JANUARI 2020

nöje & kultur

Smitz nominerad igen

Västerviksbördiga Johanna Smitz har än en gång blivit nominerad till
”Best Actress of the year” på Gold Movie Awards i London.
VÄSTERVIK I år är hon nominerad för
huvudrollen i novellﬁlmen ”Den gula
jackan”. Johanna bor i Göteborg där
ﬁlmen till största delen är inspelad.
”Den gula jackan” handlar om Tova
som digitaliserar gamla videoband.
På ﬁlmerna ser hon Agnes, som spelas av Johanna Smitz. Tova blir besatt

av Agnes liv och försöker göra om det
när ﬁlmerna inte slutar som hon vill.
Filmen har vunnit pris på ﬂera kortﬁlmsfestivaler i Europa.

Johanna Smitz på röda mattan igen.

Info och anmälan: www.danszvett.se

Vi ger dig kostnadseffektiva
trycklösningar med hög kvalité.
Hos oss kan du känna dig trygg
från lämning till leverans.
Vi är ditt effektiva, kreativa, trygga
och personliga coldsettryckeri.
Tveka inte att höra av dig
redan idag!

www.pressgrannar.se

OM ATT VARA NY I SVERIGE

Astrid

har en egen podd
VIMMERBY

Astrid Lindgrens liv och författargärning
skildras nu i en podd med namnet ”Astrid ett liv”. Bakom podden står upphovsmännen
Joel Silberstein Hont och Carl Fridsjö som har
producerat podden i samarbete med Astrid
Lindgrens familj. Enligt Sveriges Radio Kultur
ska det ﬁnnas tidigare opublicerade inspelningar med Astrid Lindgren som familjen
tillgängliggjort.

HULTSFRED Måndagen den 3 februari gästar föreläsaren Charbel Gabro Hultsfred. I en stark och personlig föreläsning delar han med sig av om hur det
kan vara att vara ny i Sverige och vad som händer
med en familj och dess konstellation när man ﬂyttar
från hemlandet och den kultur man känner.
Charbel, som är född i Syrien men kom till Sverige
med sin familj som fyraåring. Idag är han bosatt i
Norrköping och är omtalad för att lyfta frågor om
mångfald, integration och inkludering. Hans engagemang i integrationsfrågor har många gånger lyfts
fram i riksmedia och uppmärksammats av bland annat Sveriges Television. Dessutom är Charbel vinnare av Årets talare – Genombrott 2018, Narrenpriset
2018 och Årets Unga Let’s Create Norrköping 2018.

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

www.vt.se/guider

Scanna QR-koden ovan för
att komma till kyrkguiden

Frälsningsarmén
Västervik
Tillsammans med
BILDA

SÖDRA TJUSTS PASTORAT

Hallströmsgatan 8
VÄSTERVIK
www.fralsningsarmen.se/vastervik

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

MARIEBORGSKYRKAN

Ängalundsgatan 8,
Västervik
www.marieborgskyrkan.se

Magasinets

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

1:a pris

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

2:a pris
3-10:e pris

1.

2.

BEHÖVER DU SJUKGYMNASTIK?
A & REHAB AB

inkl plåtarbete och lister

3.

. Sjukgymnast
teaterkonfer

4.

59.900:-

teaterkonfer
0490-255680

efter r n & Benny hyllningar som turnerat i världen,

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

r den bästa någonsin” SMÅLANDSPOSTEN

l/Show

Exkl spröjs

evyn
a Sjunger & Dansar
ler

valfri ytterdörr

de 7000:-) Exkl montage. Gäller vid köp över 59.900:-

ng All Stars
g & Nord –
n Afzelius
rt till
d The Moniker

0470-70 17 40

6.

23/2 Alfons Åberg
3/3 Man får väl stä
23-24/4 Burkoteket - K
17/5 Medborgarsko

Live På Bio

1/2 Porgy & Bess Live
23/2 Svansjön Live Bo
14/3 Den ﬂygande Hol
18/4 Tosca Inspelad M
9/5 Maria Stuarda Liv

10x21 V och H

5.

3 995:tterdörr
Berg 3010
9x21 V och H

3 295:älj till lås och handtag.
Komplett låssats. från 729:Mån-Fre 7-18

• Glas och
Porslin
• lampor
m.m. m.m.

8.

ilskador
magazin 13
lackering

Workshop i danserna Rumba/Slowbugg och Swing
Med Tony Irving kl 9.30-11.30 på Arenan

MINGEL • MA

met vinylskivor!

Överum

Vi köper:
hela hem,
dödsbon,

d fyrhjulinställning

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet december 2019
1:a pris 1000:- Thina Gustavsson, Västervik
2:a pris 500:- Ulla Palmer, Vimmerby



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

3:e–10:e pris 100:Helene Karlsson, Målilla
Sören Fungbrandt, Hultsfred
Mayren Helgesson, Totebo
Per Henriksson, Västervik

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

FIRA MED OSS! 7.
–––––
ANTIKT
Lördag 29/2 kl
18-01
KURIOSA
Arenan Väster

tterdörr
Milano 3020

Tobias Sällberg, Totebo
Bo Eklund, Gamleby
Agneta Olivestam, Vimmerby
Ulrika Stalebrant, Gunnebo

Vinnarna meddelas per telefon eller post

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel

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

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Vill du tävla digitalt så går det bra, gå in på vår hemsida www.magasinetvvh.se eller maila in ditt svar till tavling@vtkp.se
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 14 februari 2020.
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Sudoku Gör så här: Fyll i tomma rutor. Siffrorna
1-9 ska finnas med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje markerad låda (3x3 rutor). Samma
siffra får bara förekomma en gång per rad eller
låda. Lösning, se nedan.
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instagram

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

@malin.stromer Firar med en bild från en solig
januaridag #magasinetvästervik

@evaharrysson Kattungen Pepsi gillade
julgranen #magasinetvimmerby

25

@mitasvensson Solnedgång en ﬁn januarikväll i
Hultsfred #magasinethultsfred

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

Magasinet

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Auris 1.8 Hybrid -17
Avensis 1.8 Kombi B2 -13 Auris 1.4 D -12
drag, motorv. .. 139.500:- 5d, v-hjul ........... 69.500:- Executive ........ 189.500:-

Seat Altea XL 2.0 TDi -07 Mazda CX-3 SkyActice -17 Peugeot 308 -14
ACC ..................... 69.500:- Aut, Bose ljud . 189.500:- Active ................. 89.500:-

NÄR VÄRLDEN UTVECKLAS, VAD VÄLJER DU?
NYA COROLLA.
50% AV KÖRTIDEN PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT
Corolla Touring Sports 2,0 Style Elhybrid.
Från 260.500 kr (ord. pris från 294.900 kr).
Förmånsvärde 1.655 kr/mån • Leasing 1.567 kr/mån •
Business Lease 3.601 kr/mån

WLTP*

4,5-5,3
l/100km

CO2 WLTP*

101-121
g/km

*Corolla hybrid vid blandad körning. Förmånsvärde är preliminärt netto vid 50% marginalskatt, baserat på 2019 års
förmånsvärdesberäkning. Finansiering via Toyota Financial Services: Leasing-exempel baserat på 30% särskild leasingavgift, 4500
mil, 36 mån, 50% restvärde, rörlig ord.ränta 3,95% (jan-20). Leasingpriser är exkl moms, uppläggnings- och aviavgifter tillkommer.
Business Lease-exempel baserat på 36 mån, 4500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta (jan-20). Övermil
debiteras med 8 kr ex moms per mil. Onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Service och Toyota Bilförsäkring ingår. Drivmedel
och vinterdäck ingår ej. Leasingpris är exkl. moms, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Leasingerbjudanden gäller t
o m 31 mars 2020. Gäller endast för företagskunder och kan ej kombineras med avtal och rabatter. Kampanjpriset gäller t o m 31 mars
2020. Priset är ett rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Miljöklass Euro 6 AG. Uppmätt genomsnittlig andel
eldrift av total körtid i normal körning i stads- och tätortstraﬁk. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilarna på
bilden kan vara extrautrustade med tillval som inte ﬁnns i Sverige.

Auris 1.2 T aut -16 B2, Active Plus, drag, v-hjul. Rödmet. .............. 159.500:Prius -07 Business, v-hjul. Gråmet. ......................................................... 49.500:Audi A6 Allroad Kombi -07 aut, drag, v-hjul, taklucka. Gråmet. .... 79.500:Hyundai Ionio HSD -17 Premium Plus. Vit. ......................................... 189.500:SAAB 9-3 Aero V6 -08 Sport Combi. Svartmet. .................................. 59.500:Lexus GS 300 -10 Executive, aut, drag, motorv. Vitmet. ................ 139.500: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 10 år eller 20 000 mil om du
köper den hos en Toyotahandlare. Försäkringen fungerar som en
förlängd nybilsgaranti och gäller för en stor grupp skador och fel.

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

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

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

Ferrari hyllar
svenskan
Nya Ferrari Roma är en rull-

lande hyllning till det ljuva
livet i femtio- och sextiotalets Rom. Den tvåsitsiga
coupén bjuder på många
karaktäristiska drag som en
lång nos med lågt placerad
grill samt läckert designade
strålkastare. Under huven
arbetar en skönsjungande
V8:a på 620 hästkrafter och
färden noll till hundra rullar på 3,4 sekunder samtidigt som vrålåket toppar över 320 km/h. ”La
Dolce Vita” säger Ferrari, vilket är en hyllning till den klassiska ﬁlmen med svenska Anita Ekberg.

Verktygskit med klös
Att äga en klassisk sportbil kräver sina timmar i garaget och originalverktygen kostar
oftast skjortan. Nu återlanserar brittiska Jaguar ett helt nytt verktygskit till E-Type som
kommer få många entusiaster att jubla. Det innehåller alla komponenter likt originalet och
kostar runt 9 000 kronor på Jaguar Land Rover Classics hemsida. Det innebär således inte
mindre än 21 delar som givetvis kommer i ett klassiskt läderfodral som rullas ihop!

KURS

Nå ut med
ditt budskap
till 40 000
hushåll
i Västervik,
Vimmerby
och Hultsfred.
Magasinet Västervik
0490-25 86 00
Magasinet Vimmerby Hultsfred
0492-58 60 90

DIVERSE

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.autoriktab.se

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

GÖR
EN BRA
MOTORAFFÄR!

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

MOTOR

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

AUKTION

NYTT LEENDE
– NYTT LIV
Ge en gåva
BG 900-2221
Swish 900 2221

Sugen på att dansa?

Vi kör igång våra kurser v.6
För att se hela kursutbudet och
anmälan gå in på vår hemsida
www.danzvett.se

Häng

med!

operationsmile.se

MOTOR

DIN NYA BIL HITTAR
DU HOS OSS!

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

DIVERSE

Låt kärleken leva vidare. Testamentera till hjärnforskningen.
Beställ testamentesbroschyr på hjarnfonden.se/testamente eller ring 020-523 523 för mer information.

TOYOTA AYGO 1,0 5-D X-PLAY

TOYOTA AVENSIS KOMBI 1.8

Årsmodell: 2018 Miltal: 218 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2014 Miltal: 12560 Ort: Vimmerby

Pris: 119.000 kr

Pris: 124.900 kr

TOYOTA RAV4 2.0 AUT 152HK

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK

Årsmodell: 2015 Miltal: 2270 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 7506 Ort: Vimmerby

Pris: 229.000 kr

Pris: 209.000 kr

BMW 116 D 5-DOOR M SPORT

VOLVO V70 D3 CLASSIC 150HK

Årsmodell: 2016 Miltal: 10327 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2016 Miltal: 8110 Ort: Vimmerby

Pris: 149.900 kr

Pris: 194.900 kr

YRKESHJÄLP

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

0470-70 17 40

Lundgatan 5, Vimmerby

0492-797 90

mån-tors 9-18 fredag 9-17 lördag 10-13
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Subaru Forester 2.0D XE Aut Drag Skinn
Subaru Forester 2.0D XS 4WD. Manuell.
Årsmodell: 2017 Miltal: 13100 Ort: Kisa 214900 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 15500 Ort: Kisa 179900 kr

Subaru Outback BUSINESS 2.0D

Årsmodell: 2010 Miltal: 14700 Ort: Kisa 93000 kr

Subaru XV 1,6 Base 4X4 Automat
229000 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 2500 Ort: Kisa

Volvo V70 II Momentum 1.6D DRIVe
Årsmodell: 2012 Miltal: 13400 Ort: Kisa 109900 kr

Volvo XC70 D4 Classic Sport AWD Aut
Opel Astra K Enjoy ST Sports Tourer 1.6
Opel Corsa Sport 100hk 1.4Turbo
Årsmodell: 2016 Miltal: 12200 Ort: Kisa 259900 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 3650 Ort: Kisa 139900 kr Årsmodell: 2019 Miltal: 400 Ort: Kisa
129000 kr

Opel Mokka X Enjoy 1.4 Turbo 140hk

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI
Årsmodell: 2011 Miltal: 22000 Ort: Kisa 79900 kr

Årsmodell: 2017 Miltal: 1700 Ort: Kisa 169900 kr

Opel Vectra 5D Enjoy 2.0 toppskick
64900 kr

Årsmodell: 2007 Miltal: 8000 Ort: Kisa

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

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

grahnsbilar.se

ŠKODA KAMIQ.
Vår smidigaste SUV.

Nya ŠKODA KAMIQ TSI 115 fr. 217 500 kr
Privatleasing fr 2 695 kr/mån*
> Bluetooth och SmartLink+ för spegling av smartphone > 8” infotainment med tochskärm 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 5,8 l/100 km, CO2-utsläpp 131 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

Linköping Roxtorpsgatan 2-8 • Tel 013-23 30 40
Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
engstromsbil.se
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Nya

Renault CAPTUR
För allt i livet

Renault CAPTUR Zen TCe 100
Privatleasing inkl. 3 års fri service

2 590 kr/mån*
Nu med lanseringserbjudande. Helt nya Renault Captur har inte bara fått ny design. Den smidiga SUVen är en helt ny
upplevelse vad gäller komfort, köregenskaper och ny smart teknik. Allt för att förenkla dina dagar, oavsett hur de ser ut.
Finansiering med Renault Relax Privatleasing inkl. 3 års service: 0 kr kontant, 36 månader rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. Inga uppläggnings- elleraviavgifter Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. 3 månader
fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Priset gäller vid privatleasing av nya Renault Captur senast 31/3 2020. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är inklusive moms. Bränsleförbrukning
vid blandad körning, Renault Captur Zen TCe 100: WLTP 6,0 l/100 km, CO2-utsläpp: WLTP 135 g/km. Extrautrustning kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen
på bilden är extrautrustad.
renault.se

*

VOLVO V90 ADVANCED SPECIAL EDITION
PRIS FRÅN 389 900: –

VOLVO V90 ADVANCED SPECIAL EDITION
Volvo V90 Momentum Advanced Special Edition är en bil för dig som vill ha det bästa. Och det
mesta. Förutom en generös grundutrustning får du flera populära tillval som ökar din komfort till
ett mycket attraktivt pris. Här ingår bland annat elmanövrerad baklucka, keyless entry & start,
automatlåda samt parkeringssensorer fram och bak.
Erbjudandet gäller Volvo V90 D4 och D4 AWD, modellår 2020. Reservation för eventuell slutförsäljning.

Prisexempel
Volvo V90 D4 Momentum Advanced Special Edition
Volvo V90 D4 AWD Momentum Advanced Special Edition

Pris
389 900:399 900:-

Privatleasing
4 815:-/mån
4 930:-/mån

Volvo Billån
4 340:-/mån
4 440:-/mån

JUST NU:
VINTERHJUL FÖR 9 900: Du får vinterdäck monterade på Volvo
Original aluminiumfälg för 9 900:(Ord pris ca 18 000–21 000:-)
Gäller vid köp av ny Volvo V90 fr.o.m. 2 jan t.o.m.
3 feb 2020.

Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 5,9–6,6. NEDC korr: 4,8–5,3. CO 2, g/km. WLTP: 155–171. NEDC korr: 127–139. (D4 aut–D4 AWD aut.) Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma
beroende på bilens specifikation. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Prisexempel beräknas på körsträcka 1500 mil/år och 10% kontant. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Volvo Billån: Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde. Prisexempel beräknas på 20%
kontant, ränta 4,45% (eff.rta 4,54%). Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se

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

VÄSTERVIK Breviksvägen 70
Tel: Helena 0490-695 23, Eric 695 24
Christoffer 695 27, Niklas 695 36
Öppettider: Mån-tor 9-18 • fre 9-17 • lör 10-13

