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Till dess, ha det fint!

Nästa nummer

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 26 mars. Då är temat barnoch familj. Vi träffar då bland annat
en storfamilj i Gamleby som har inte
mindre än åtta barn! Vi får också
följa med en lärare en dag på jobbet
och så får barnpanelen tycka till om
ett ämne. Det och mycket annat.

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

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se
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Bli
månadsgivare!

STÖD

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

Tillbaka Till
Livet-Kampen!

RESERVERA

11JULI

NU FINNS VI
ÄVEN I
VÄSTERVIK

FÖR HORNMARKEN

VI ERBJUDER

En av södra Sveriges ledande och mest
anlitade juridiska byråer inom:
Affärs- & Entreprenadjuridik,
LOU, PBL, Familjerätt m.m.

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

070-249 62 05 | www.radstugan.se

30 min fri

telerådgivning

Ansiktsbehandlingar
Microneedling
Borttagning utav
pigmenteringar, ﬁbrom,
leverﬂäckar, m.m.
Färgning utav
fransar och bryn
CooLifting

IPL
3D Bryn
Injektionsbehandlingar
Makeup
Vaxning
Schellack/manikyr/
förlängning
Hudanalys

VÅRA VARUMÄRKEN

2:a pris i
SM i konstinramning 2020

Dermaceutic │ Exuviance
Esse probiotic │ Maria Åkerberg │ Palina
Cnd │ Xlash │ M picaut │ GLO minerals

KUNSKAP – KVALITET – KREATIVITET

MISSA INTE VÅR WEBBSHOPP!

Fri frakt och 24 timmars leverans

Ett hantverk värt att åka för

✁

Vårt mål är att alla ska få möjlighet till
rehabilitering efter sin cancersjukdom.
Hjälp oss i den kampen genom att bli
månadsgivare på cancerrehabfonden.se

Ta med denna annons och få
20% på valfri behandling i Västervik

Öppettider:
Månd–fred kl 9.30–17.00.

Auktoriserade hudterapeuter

Övriga tider efter
överenskommelse.

Välkomna hälsar Mia och Annika!

3

076-126 21 17 | Norrtullsgatan 3, Vimmerby
Båtsmansgatan 28, Västervik
www.hudvardskompaniet.se

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

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

OSLO Liftchair inkl. reclainer.

WIEN Fåtölj & pall

(lyfter dig till stående)

Klädd i svart tyg.

PRIS FRITT LEV&MONT
Klädd i svart tyg.

PRIS FRITT LEV&MONT

2.295:-

6.940:-

UMEÅ
Reclainerfåtölj

Klädd i grått tyg.

PRIS FRITT LEV&MONT

PRIS FRITT LEV&MONT
Klädd i skinn/skai

4.555:-

8.380:-

KÖP DAMIXA
SILHOUET TAKDUSCH
– Få blandare och tillbehör på köpet

Silhouet

badrumspaket mattsvart
Kampanjpris: 12 500:(Du sparar 4 800:-)

Silhouet

badrumspaket mässing
Kampanjpris: 12 500:(Du sparar 4 800:-)

Silhouet

badrumspaket krom
Kampanjpris: 7 000:(Du sparar 3 170:-)

Erbjudandet gäller tom 30/6 2020 eller så långt lagret räcker.

Köper du en Damixa Silhout takdusch i mattsvart, mässing
eller krom får du yvättställsblandare small på köpet samt
en bottenventil och ett blandarfäste 160 c/c till duschen.
Kontrollera med din installatör att rördragningen passar
blandarbrickan.

ÖPPET
HUS

• Vi visar vilka utbildningar som ﬁnns hos oss
• Erbjuder dig hjälp a� söka in �ll din utbildning
• Studie- och yrkesvägledare ﬁnns på plats
• Se hur det funkar a� plugga på Campus Västervik

TID, PLATS, DATUM
När: 18 mars
Tid: 10.00—12.00 och 16.00—18.00
Var: Campus Västervik, Östersjövägen 8
Passar inte �den?
Kontakta Karin Bolin för a� boka en �d!
karin.bolin@vastervik.se eller 0490–25 41 19

www.damixa.se
Välkommen!
www.joranskakel.se
0492-107 28
Måndag-fredag 07-18
Lördag 10-13

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

Vimmerby

Se alla våra utbildningar på campusvastervik.se
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Lillianne Svensson tycker
om att läsa högt och
dramatiserar gärna texten.
Foto: Åsa Thaberman

aktuellt

Högläsning väcker
gamla minnen
Lillianne Svensson ställer i ordning stolar i ett litet rum på Gertrudsgården.
Någon kanske har rollator och då behövs extra plats. Det ska bli högläsning inom projektet ”Läslust hela livet”. Att lyssna gör att de äldre lever
upp, blir bekräftade och får hjälp att minnas.
VÄSTERVIK Fyra boende på Gertrudsgården i Västervik kommer till dagens
högläsning. Lillianne är smittande glad
och småpratar vänligt med alla.
– Idag ska jag läsa en bok som heter
”Prästen med grönt hår”, det låter väl
roligt?
Någon nickar bekräftande och Lillianne börjar läsa. Hon är medryckande
att lyssna på och håller hela tiden ögonkontakt med de äldre. Alla lyssnar koncentrerat och förväntansfullt. Lillianne
älska att läsa högt och har gjort det en

stor del av sitt yrkesverksamma liv, fast
för en annan åldersgrupp. I många år
jobbade hon som fritidspedagog på Marieborgsskolan i Västervik. När hon själv
blev pensionär ﬁck hon nys om att det
behövdes högläsare i äldrevården och
sökte sig dit.
– Det är så meningsfullt för mig, varje
gång jag gå härifrån så mår jag bra och
längtar till nästa gång.
De gamla på Gertrudsgården uppskattar också lässtunderna. Alla kan
inte prata, men de visar med ögonkon-

takt att de hänger med i berättelserna.
Ibland väcks gamla minnen till liv. Det
är viktigt att böckerna är rätt, de ska
gärna vara roliga, handla om livet och
kärleken. Lillianne läser själv alla böcker
först. En favorit har böckerna om ”En

Öppnar uthyrning i Vimmerby
VIMMERBY Från och med påsk kan man

hyra släp genom självbetjäning i Vimmerby.
Anläggningen kommer att ﬁnnas på Maskingatan i Vimmerby. Det är företaget 24 Rental som
satsar på en obemannad hyrstation i Vimmerby.
– Vi söker franchisetagare som vill driva

anläggningen, men till dess så kommer vi
driva den själva från Västervik, säger Jörgen
Kalmerfjord, etableringschef i Västervik. Beräknad start är i början av april.
Innebär det några arbetstillfällen för Vimmerby och i så fall hur många?

Evelina Schön ställer ut tillsammans
med Dephine Morisse Broddesson
på föreningsgalleriet Kopparslagaren
i Hultsfred. Foto: Foto: Olof Carlson

naken karl” av Johan Werkmäster blivit.
– Det ska vara kärlek och svek, mycket
humor och lite fräckt, då vaknar de till!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

– I nuläget är det inte aktuellt att anställa,
då vår hyrstation är helt obemannad.
Anläggningen kommer att vara tillgänglig
dygnet runt. Man kan förboka släpet via företagets bokningssida eller genom att åka direkt
till hyrstället och välja släp i hyrautomaten.
– Vi kommer att starta med tio släpvagnar,
grindvagnar, skåpvagnar och ﬂyttskåp samt
biltransport och ﬂakvagn i Vimmerby.

Prova-på för
hela familjen
VÄSTERIK Västerviks Kommun

ordnar en familjedag i Gamleby nu
på lördag. I Folkparken och vid Tjustvallen kommer olika föreningar inom
idrott, friluft, natur och kultur att visa
upp sina verksamheter. Här kommer
det ﬁnns aktiviteter för alla åldrar att
prova på. Allt är gratis och det bjuds
på grillad korv.

Ny annorlunda konst
på Kopparslagaren
Annorlunda, inte så lite mystiskt
men en frisk ﬂäkt. På lördagen
öppnar en ny utställning på Galleri
Kopparslagaren i Hultsfred.

HULTSFRED Det är två lokala konstnärer som ställer ut tillsammans. Delphine
Morisse Broddesson och Evelina Schön
visar upp några av sina verk. Olika, men
ändå inte. De har ett surrealistiskt tema
gemensamt, även om det mesta annat
skiljer sig åt.
Delphine Morisse Broddessons mål-

ningar är ofta otroligt detaljrika. Ofta
med guld och svart i kombination,
som exempelvis de gyllene insekterna.
Medan Evelina Schöns tuschteckningar
är rent svartvita, enkla, men ändå invecklade och det är långt ifrån någon
självklarhet att se vad de föreställer.
Och det är också konstnärens avsikt, hon
är till och med försiktig att sätta titlar
på sina verk just av den anledningen att
betraktaren själv ska bilda sig en uppfattning om vad det är man ser.
– Jag är helt självlärd och jag har inte
hållit på att teckna så länge. Men det
har blivit en hobby för mig, säger hon.

Delphine Morisse Broddessons målningar
ligger nära hårdrockens bildspråk. Hon
har rent av gjort skivomslaget till bandet Dead Cosmonauts senaste platta.
Det här blir nästan första gången som
de ställer ut tillsammans. Båda var med
på Kopparslagarens julutställning för ett
par år sedan, och där föddes idén till att
göra en gemensam utställning. Och nu
har de hela Galleriet i Hultsfred för sig
själva, att fylla med stora och små verk.
Den här utställningen öppnade förra
lördagen och kommer att hålla på fram
till söndag den första mars.
Olof Carlson

Rättelse
I förra numret av Magasinet skrev
vi om Karin Englund som arbetar
som begravningsentreprenör i
Västervik. Karin blev av misstag
omdöpt till Berglund i artikeln. Hon
heter inget annat än Englund i efternamn. Magasinet ber om ursäkt
för namnbytet.
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Stanna i din Comfort-zon
Sedan gammalt har vi blivit pådyvlade idén att magi växer
utanför vår bekvämlighetszon. Men tänk om det är tvärtom.
Tänk om utveckling handlar om att stanna kvar lite mer i sitt
eget badrum. I sin egen Comfort-zon. Hos oss hittar du allt
du behöver och kan dessutom få det installerat och klart!

0
80
KLAR
CY
I LAGER

UPP TILL

1.000:RABATT
PÅ VALFRI CYKEL

IFÖ Spira 6260
WC-stol

3 695:-

Installerat & Klart

5 895:-

500 KR RABATT
VID KÖP AV VALFRI NY
CYKEL ÖVER 3.000 KR
1.000 KR RABATT
ÖVER 6.000 KR

17.495:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-03-15.
Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

ORD. 18.995:DELBETALA!
11 mån à 1.647:-*

HUVUDPARTNER TILL

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

FLER
FÄRGER

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL
Kisa, 0494-102 96 | Linköping, 013-684 00
Rimforsa, 0494-69 91 00 | Västervik, 0490-697 00
Åtvidaberg, 0120-295 90

Vi har maskinerna
du behöver!

CRESCENT
ELINA ELCYKEL

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

7.995:ORD. 8.995:DELBETALA!
11 mån à 784:-*

ÄVEN
SOM DAMMODELL

4.495:ORD. 4.995:DELBETALA!
11 mån à 465:-*

FLER
FÄRGER

• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning
Besök vår
hemsida

www.brg.nu

NISHIKI XC-SIX HYBRID

Perfekt för både asfalt och grus. Utrustad med
pakethållare, skärmar, stöd och belysning.

Prisvärd klassisk 3-växlad damcykel med korg.
Godkänt lås. Belysning. Fotbroms.

10.995:- 4.499:ORD. 12.995:DELBETALA!
11 mån à 1.056:-*

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.

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

SJÖSALA MARIEDAL

ORD. 4.999:DELBETALA!
11 mån à 466:-*

FINNS I FLERA FÄRGER
HYDRAULISKA BROMSAR

TREK MARLIN 5 - 27,5/29”

21-växlad MTB med låsbar dämpare. SmartWheelSize - hjulstorlek beroende på ramstorlek. Passar
cyklister från cirka 145 cm och uppåt.

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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Äntligen,

en tidning om husdjur
Jag älskar djur. Sedan jag som 10-åring
lyckades tjata till mig en pudel har jag
alltid haft något djur. Som förälder har
jag varit lätt att övertyga. Ömt har jag
vårdat mysiga marsvin, kinkiga kaniner, ödlor som ingen förstod sig på och
zebraﬁnkar som ideligen misslyckats
med att ruva sina ägg. Familjen har haft
mycket glädje av tama undulater som
landar på matbordet och stjäl spagetti
från tallriken eller sibiriska dvärghamstrar som med sin nyﬁkenhet och charm
gör den mest hårdhjärtade varm i själen.

”Man rullar inte omkring på
golvet och har dragkamp om
en strumpa ensam liksom.”

Ibland är jag lite löjlig. Det händer att
jag ﬂyttar på daggmaskar så de inte ska
bli överkörda på cykelbanor. Vinbärssnäckorna ﬂyttar jag lite artigt på när
de mumsar på min sallad. I somras
köpte jag som alla andra trendmedvetna svenskar ett litet olivträd som jag
planterade i en stor kruka. Trädet ﬁck
övervintra i ett badrum med takfönster.
Efter någon dag upptäckte jag att det
bodde en familj med små svarta myror i
krukan. Försiktigt upptäcker de nu mitt
badrum och går sedan in i sin kruka.
Jag hoppas att det snart ska bli vår så
trädet och myrorna kan få ﬂytta ut igen.
Och att kolonin har överlevt där inne i
krukan.

Viktigast har mina hundar alltid varit. Jag
har haft en hund vid min sida i 44 år av
livet, det påverkar allt. Semesterplaner,
bilköp, trädgård och arbetstider anpassas
efter din fyrbente vän, men man gör det
med kärlek. En hund ger så mycket tillbaka, ett hem utan hund är mycket kallare
och tråkigare. Man rullar inte omkring på
golvet och har dragkamp om en strumpa
ensam liksom. Ingen som nästan svimmar
av glädje när du kommer hem. Jag har
sedan episoden med pudel i barndomen
alltid haft terrier, små pigga hundar som
vet vad de vill. Just nu har jag ingen hund
och det är förfärligt. Min senaste älskling
dog i maj förra året och det ﬁnns ingen tid
att ta hand om en ny valp.
Gissa om jag blev glad när det bestämdes att det här numret av Magasinet
skulle ha temat husdjur. Här kan du läsa
om Daniel som har 46 djur, om rehab för
hundar och en kille med stora akvarier
och som vanligt mycket, mycket mer.
Trevlig läsning!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

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

ŠKODA SUPERB COMBI iV plug-in hybrid fr. 435 500 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

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

499:Ord.pris 599:4 färger

Skjorta 699:-

499:Ord.pris 599:-

BYXDAGAR

Blus 399:-

SUSTAINABLE DENIM
THE FUTURE OF DENIM

899:Ord.pris 999:-

100:RABATT
på alla byxor fr 499:-!

499:Ord.pris 599:4 färger

599:Ord.pris 699:-

499:Ord.pris 599:4 färger

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

L I N KÖ 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 KÖ 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 • VÄ S T E R V I K
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Evelina Sterner och
My Stensgaard vill
båda jobba med djur
på något sätt.
Foto: Åsa
Thaberman

På Djurvårdsprogrammet får man lära sig att
ta hand om alla sorters djur, här är My Stensgaard och alpackan Palle.Foto: Åsa Thaberman

My och Evelina vill jobba med djur
Den som går Djurvårdsprogrammet på Gamlebygymnasiet har djur runt sig hela dagarna. På skolan bor
alla sorters djur man kan ha hemma och några till.
I skoluppgifterna ingår att sköta om och göra
hälsokontroller på allt från minigrisar till ﬂygekorrar.
VÄSTERVIK Evelina Sterner och My
Stensgaard går första året på Djurvårdsprogrammet. För dem var det ett
självklart val att gå en utbildning som
är inriktad mot djur.
– Jag är uppvuxen med en massa djur,
det är en trygghet för mig, säger Evelina.
Kompisen My håller med och säger
att hon blir på bra humör av att umgås
med djur. Båda drömmer om att på något
sätt kunna arbeta med djur, kanske i en

djuraffär eller som assistent till en veterinär. När det är dags att starta UF-företag
inom skolarbetet har de planer på att ha
ett spa för olika sorters djur, inte bara
för hundar, utan även för andra smådjur.
My och Emelie visar runt på skolan. Vi går
ner till alpackan Palle och minigrisarna
som bor tillsammans med några getter
i ett stall. Alpackan är kanske skolans
ovanligaste djur, men han är tam och

trevlig. Minigrisarna nöffar och buffar
och vill gärna umgås.
På smådjursavdelningen ﬁnns ett
rum för nattdjur. My plockar fram en
sömnig chinchilla.
– Det här är nog mitt favoritdjur på
skolan, de är så mysiga och känn vilken
mjuk päls han har.
I samma rum bor några
ﬂygekorrar, men de
har gömt sig i sitt
bo.
I stora voljärer bor alla
sorters fåglar,
små vaktlar
och diamantduvor trippar på golvet,
färgglada 5epa-

rakiter kraxar glatt på sina grenar.
– Jag är egentligen ganska rädd för
fåglar, men jag har blivit kompis med
vår Amazonpapegoja Felicia, berättar
Evelina och får en vackert grön fågel
på axeln.
Överallt är det liv och rörelse. Elever
och lärare som städar, gör om i burar,
byter mat och vatten.
– Det är det bästa, när vi får ta
hand om djuren, göra hälsokontroller, städa och ge dem mat.

plastﬂaskor och strumpor.
– Formen blir inte likadan som på den
jag köpt, säger Emma Fransson, som
dock verkade nöjd med det oväntade
resultatet av återbruksmaterialet.
Ylva Hellgren är en riktig hästtjej.
Hemma har hon både riktig häst, fabrikstillverkad käpphäst och nu kan en egendesignad käpphäst komplettera stallet.
– Jag gillar allt där häst är involverat.
Det var kul att få skapa själv, och häs-

tarna blir ﬁna. Jag gillar att hoppa med
käpphäst, säger hon.
Aktivitetskalendern är spikad fram
till försommaren.
– Vi ordnar bland annat tipspromenader med eller utan häst och uteritt för
de med egen häst. Och den 8 mars har vi
käpphästtävling, säger Erika Johansson.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se
En söt liten chinchilla hör till
Djurvårdsprogremmets mer
ovanliga djur. Foto: Åsa Thaberman

Plastﬂaskor och
strumpor blev
ﬁna hästar
Strumpa. Plastﬂaska. Träpinne. Kan det bli en
käpphäst? ”Jag trodde inte de skulle bli så ﬁna”,
säger Ylva Hellgren.
HULTSFRED Hultsfredsbygdens Ridklubb slog ﬂera ﬂugor i en smäll med sin
aktivitet ”Tillverka din egen käpphäst”.
Här mixades återbruk, aktivitet och skaparglädje. Arrangemanget var också ett
sätt att fånga upp en växande sidogren
i hästvärlden.
– Käpphäst börjar bli mer och mer populärt och etablerat. För vår del är det
viktigt att hitta på saker och visa att vi
ﬁnns, nu när klubben är pausad, säger

Erika Johansson i Hultsfredbygdens
Ridklubbs aktivitetskommitté.
I dagsläget har man ingen ridskoleverksamhet i och med att stallet är under
renovering. Aktivitetskommitténs uppgift är att hålla intresset vid liv i väntan
på att ordinarie verksamhet drar igång
framåt hösten. Och nog fanns det intresse för helgens käpphästtillverkning,
med något överraskande material –

Rebecca Forsgren Malmström
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FÅ UT ÄNNU MER AV

Birgitta Öhman, Inger Monell och Lena Samuelsson är engagerade i Lions Linnea
i Vimmerby. Foto: Eva Harrysson

Terapikatter till
äldreboenden
TIKER! GÄLLER

Ta med kupong/hela

25% på alla

ARMBANDSUR
pris)

20%

på valfri vara

Gäller ej foder/levan

de djur (gäller på

(Gäller på ord. pris)

20% RABATT

på en valfri vara

10-pack

tulpaner 60:-

• 2020

(Gäller på ord. pris)

Ej best.varor)

Blomgatan 3 • Gäller 25-29/2

design

(Gäller på ord.priser)

• 2020

25-29/2 • 2020

Carolina Gynning

20% RABATT

på en valfri vara
(Gäller på ord. pris.

Stora Torget 7 • Gäller 25-29/2

Sevedegatan 41 • Gäller

20% på

muggar, glas och

20%

på ett köp

(ord.pris 80:-)

20%

på ett köp

20% RABATT

på en valfri vara
(Gäller på ord. pris)

25-29/2 • 2020

30-50% på
utvalda modeller
!

Gäller även Hövding-

airbag.

20% RABATT

på en valfri vara
(Gäller på ord. pris)

Sevedegatan 37 • Gäller

FACIT-klockor

15% på valfri

CYKELHJÄLM

25-29/2 • 2020

Fr o m tis 25/2 - fre 28/2 får
du extra erbjudanden från
ett antal av Vimmerbys butiker när du fyndar böcker.
Hämta ut dina erbjudanden när du handlar hos
Vimmerby Bokhandel och se vad mer du kan fynda
bland Vimmerbys butiker! Ett kuponghäfte per kund
GILLA OSS PÅ
facebook.com/v

Rönnbärsgatan 7 • Gäller25-29/2
• 2020

Sevedegatan 5 • Gäller

Magasinsgatan 4 • Gäller
25-29/2 • 2020

(Gäller på ord. pris)

25-29/2 • 2020

(Gäller på ord. pris)

• 2020

• 2020

20% på

album och ramar

Sevedegatan 35 • Gäller

på ett köp

(Gäller på ord.pris)
Gäller ej presentkort
och beställnings
varor.

Storgatan 27 • Gäller 25-29/2

Storgatan 29 • Gäller 25-29/2

25%

25-29/2 • 2020

n.

ord. pris).

Sevedegatan 39 • Gäller

med andra erbjudande

25-29/2 • 2020

Kan ej kombineras

• 2020

på en valfri vara

Stora Torget 8 • Gäller

FOOTWE AR

20% RABATT

• 2020

(Gäller på ordinarie

Storgatan 48 • Gäller 25-29/2

nedsatta varor)

FRÅN

25-29/2 • 2020

(En kupong/kund)

• 2020

(Gäller ej redan

arket till butikerna.

Storgatan 33 • Gäller 25-29/2

20% på all

INOMHUSFÄRG

Stora Torget • Gäller 25-29/2

Att ha en terapikatt i knät kan ha
positiva effekter för en person
med demenssjukdom.
– Personalen upplever att de
boende mår väldigt bra av de här
katterna, de blir lugnare och känner sig mindre ensamma. Många

äldre har bott på bondgård tidigare i livet och är vana vid att ha
djur omkring sig. Så det blir något
välbekant.
För damerna i Lions Linnea värmer det förstås i hjärtat att man
nu kunnat dela ut två terapikatter,
en till Vidala i Södra Vi och en till
Borghaga i Vimmerby.
– Det känns alltid tacksamt när
pengarna går till något bra. De här
katterna kostar ﬂera tusenlappar
att köpa in och det har förstås blivit möjligt tack vare de pengar vi
samlat in, säger Lena Samuelsson,
president i Lions Linnea.
Förutom terapikatterna har
Lions Linnea nyligen delat ut ett
gäng gosedjur i form av igelkottar,
till bvc-sköterskorna i Vimmerby.
– Barn som får en vaccinationsspruta ska då kunna få en ”Sticke”
som tröst.

VIMMERBYS BU

25-29/2 • 2020

VIMMERBY I Vimmerby kommun har två demensavdelningar
nyligen fått varsin terapikatt till
skänks av Lions Linnea. Terapikatten ser vid första anblicken
kanske ut som ett vanligt gosedjur, men den är mycket mer än
så. Den interaktiva katten är utvecklad för att ge glädje och trygghet till äldre med demens, den är
verklighetstrogen både utseendemässigt och när det kommer till
material, rörelser och ljud.
– Den spinner, jamar och rör på
tassarna, precis som en riktig katt,
säger Inger Monell, som haft hand
om inköpen av terapikatterna tillsammans med Lena Samuelsson
och Birgitta Öhman i Lions Linnea.

FÅ RABATT I
VIMMERBYS
BUTIKER!

EXTRA ERBJUD
ANDE
Turbingatan 16 • Gäller

Det är vetenskapligt bevisat att fysisk kontakt
med ett djur är bra för människors hälsa. Men
levande djur fungerar inte i alla miljöer. På
äldreboenden är terapikatter ett alternativ som
blir allt vanligare.

FACEBOOK!

immerbyshoppi

ng

Besök även vimmerbysho

pping.se

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

vimmerbyshopping.se

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

En av avdelningarna på Vidala i Södra Vi ﬁck ta emot en terapikatt nyligen. Enhetschefen Linda Sjösten (sittandes) och kollegorna på Vidala tog emot katten
av Birgitta Alexandersson från Lions.

Aktiviteter i samarbete med
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personligt Ricky Ekelöf
Akvariaﬁskarna är
Rickys stora intresse. Han
har totalt cirka 150 stycken
i sex olika akvarier.
Foto: Eva
Harrysson

Hos Ricky simmar
ﬁskarna lugnt
Intresset för ﬁskar startade redan i barndomen men växte när
Ricky Ekelöf ﬂyttade till egen lägenhet. Idag har han ﬂera olika
akvarier med totalt ungefär 150 ﬁskar.

D

et första man ser när man
kommer ner i källaren i
villan hemma hos Ricky
Ekelöf är ett gigantiskt
akvarium där en massa
färgglada ﬁskar simmar omkring. Men
det är inte det enda akvariet i huset,
här ﬁnns totalt sex stycken i varierande
storlekar fördelat på 3 500 liter vatten.
Det största är två och en halv meter
brett och rymmer 1 500 liter vatten.
Här samsas ett gäng malawiciklider, en
art som naturligt ﬁnns i den afrikanska
Malawisjön.
I ett annat lite mindre akvarium samsas några mer vanliga ”sällskapsﬁskar”.
Det är svärdbärare, guppys, mollys och
tetra, sådana ﬁskar som ofta ﬁnns i
djuraffären. I ett tredje rum ﬁnns tre
rovﬁskar.

– Det är Silva och Gösta, de enda av
mina ﬁskar som är namngivna.
De är oscarsciklider och delar akvarium med en ganska ilsken ﬁsk av arten
vargtetra. Här sticker man helst inte ner
ﬁngrarna, då kan man bli biten.
– Skulle jag släppa ner några små
guldﬁskar här, skulle de snabbt bli uppätna, säger Ricky.
Ricky växte upp med akvarieﬁskar men
det var när han ﬂyttade hemifrån som
intresset växte och blev en livsstil. Idag
lägger han mycket tid och pengar på sina
akvarier och har dessutom en webbshop
där han säljer akvarium och tillbehör.
– Det är svårt att säga exakt hur
mycket tid jag lägger ner på det här, men
jag skulle gissa tio timmar i månaden.
Mest jobb och kostnader är det när man

bygger upp ett nytt
akvarium från grunden och det är den biten
jag tycker är allra roligast. Jag
älskar att bygga nya miljöer och testa
olika ﬁskarter, det blir ett slags kreativt
arbete. Att sedan driva dem är inte varken så dyrt eller tidskrävande.
Framöver har Ricky som mål att
skaffa ett ännu större akvarium på
3 000 liter, som ska täcka en hel
vägg. Frågan är vad resten av familjen tycker om det här intresset?
– Barnen tycker det är kul, de har till och
med ett eget akvarium. Sambon ser det
väl mer som en ﬁn möbel, säger Ricky
och skrattar.
Vad är det som är så roligt med
ﬁskar, man kan ju knappast kela
med dem?

Silva och Gösta är
de enda ﬁskarna
som är namngivna.
– Nej, men jag
tycker det är väldigt rogivande
och lugnande att
hålla på med det
här, man lär känna
ﬁskarna och vad de
har för personliga beteenden.
Ricky föredrar att ha större
akvarium än mindre.
– Tvärtemot vad många kanske tror
så är det inte mer jobb med ett stort
akvarium jämfört med ett mindre.
Faktiskt är ett större oftare lättare att
sköta och framför allt att få till en bra
bakterieﬂora i.
Akvarier känns lite som en 80-talsﬂuga, hur vanligt är det idag?
– Faktum är att ﬂer har det än man tror
och de senaste fem åren skulle jag säga
att det har blivit en uppgång. I Tyskland
och Polen är det riktigt stort just nu.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Rickys tips till nybörjaren:
Köp inte för litet akvarium, ju större
desto lättare att få ﬁskarna att
trivas. Det tar ungefär tre månader
för ett nytt akvarium att uppnå en
bra bakteriekultur.
Läs på innan så du väljer en bra mix
av ﬁskar som kan leva ihop.
Ta emot tips och råd från andra, det
ﬁnns gott om communitys på nätet
där man kan utbyta erfarenheter
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jag vill
inte gifta mig,
jag vill gå
i skolan

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
I VIMMERBY

Välkommen till vår

POP-UP butik

Sevedegatan 37, Vimmerby

Tors-fred kl 10-18
Lörd kl 10-15
rostkardemumma

r
illnad fö
Gör sk amtid!
fr
flickors

Fullservice för

Ditt företag!

GÄLLER
18/2 - 20/3

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)
• Installation

• Service

Bli Flickafadder
plansverige.org
Storg 33 • 0492-100 42 • Vimmerby
www.rosins.net

SJUNG
MED SAKER

UGGLA

79:-

39:-

BONNIERS
KOKBOK

129:-

PASSA PÅ!
VI BYTER EN DEL UTSTÄLLNINGSMÖBLER

DARKTOWN

69:-

SAGAN OM
GRISEN

39:Fåglar

59:-

VIPS VID
BÄCKEN

VÄLKOMNA IN!

89:-

VÄLKOMNA!

vimmerby bokhandel
Stora Torget 6 • 0492-123 10

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

¨

Vimmerbys
största fristående
möbelaffär

Vimmerbyallén 17
0492- 77 00 30
Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
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Hanin Alaswad, Neroz Mohamed och Maria Tunek samtalar under språkkaféet på Hultsfreds bibliotek. Foto: Caroline Pettersson

”Att lära sig nya språk är ett
bra sätt att träna hjärnan”
För den som väntar på uppehållstillstånd i Sverige kan
språkkaféer bli en väg in i samhället. I Hultsfred ﬁnns
ett nytt kafé som riktar sig särskilt till nyanlända.
HULTSFRED Nybryggt kaffe och småkakor samsas med läroböcker på bordet i
det lilla grupprummet i Hultsfreds bibliotek. Neroz Mohamed, biblioteksassistent, kastar ett öga på klockan. Den
har just passerat elva, men hon och
kollegorna Hampus Eriksson och Maria Tunek bestämmer sig för att vänta
några minuter till. Det är premiär för
bibliotekets språkkafé – en nysatsning
för asylsökande som inte har tillgång till
svenskundervisning på SFI.
– Många har frågat efter en sådan här
verksamhet, så jag tror att behovet är
stort, säger Neroz, som själv arbetat på
SFI tidigare.
Hittills har bara en besökare hittat hit,
Hanin Alaswad från Syrien. Hon har
bott i Hultsfred i två år, men ännu inte
fått uppehållstillstånd. Ändå har hon
hunnit lära sig en hel del svenska, både
via kurser på Youtube och genom att
öva med sin familj, som varit i Sverige

i nästan fem år.
– Jag har också ett barn på dagis som
pratar mycket svenska, så jag försöker
lära av honom, berättar Hanin.
I Syrien arbetade Hanin som lärare i
arabiska, och hon tycker det är viktigt
att lära sig svenska oavsett om man får
stanna i landet eller inte. Det är bra träning för hjärnan att lära sig nya saker,
menar hon, och hjärnan behöver precis som resten av kroppen regelbunden
träning.
– De ﬂesta som kommer hit från Syrien med hög utbildning har samma tänk.
Språkkaféerna på Hultsfreds bibliotek
arrangeras varannan torsdag, och har
olika teman varje gång. Dagens tema är
lämpligt nog hur man presenterar sig
för varandra – och deltagarna får börja
med att tala om var de kommer ifrån,
var de bor, hur gamla de är och vilka
språk de talar. Samtalet fördjupas sedan
till att handla om alltifrån yrkeserfarenheter till fritidsintressen – och när det

kommer in på odling och trädgård visar
det sig att gänget runt bordet har en hel
del gemensamt.
– Vi får byta plantor sedan, jag får
mynta av dig och du får någon annan
krydda av mig, säger Maria Tunek och
skrattar.
Maria är bibliotekarie, och det är hon
och Neroz som planerar och ansvarar
för kaféerna. Projektet är inte en del av

bibliotekets ordinarie verksamhet, utan
genomförs med hjälp av pengar från
kulturrådet som biblioteket sökt och
fått. Även om målgruppen är nyanlända
som inte får SFI-undervisning är även
andra som vill lära sig svenska välkomna.
– Vi välkomnar såklart också etablerade svenskar som vill hjälpa till!

Neroz Mohamed är biblioteksassistent och har tidigare jobbat på SFI.

Föreläser om människans ursprung

De cyklar hela Vasaloppet

HULTSFRED Var började människans his-

HULTSFRED Samtidigt som skidåkarna kämpar i

toria och hur det gick till när vi började sprida
oss över kontinent efter kontinent. Det och
mycket mer ska Pav Johnsson prata om när
han ger en föreläsning på Virserums bibliotek onsdagen den 11 mars. Under rubriken
“Människans ursprung” ska han bland annat prata om hur och varför människan blev
människa, och även ställa frågan om vi är i

mål nu, eller om vi fortfarande utvecklas?
Pav Johnsson är biolog och folkhögskolelärare, dessutom ölandskännare och författare. 2015 gavs den prisbelönta boken Ölands
fåglar ut som han var redaktör för och 2019
kom uppföljaren Ölands natur – okända och
ökända arter. Pav har också medverkat som
naturexpert i P4 Kalmar, samt i Det stora fågeläventyret för några år sedan.

Vasaloppsspåret kan man kämpa på spinningscykeln. På Hagadal i Hultsfred ordnas det som vanligt Vasaloppsspinning samtidigt som Vasaloppet
pågår nu på söndag, den 1 mars.
Starten är samtidig som starskottet går för
skidåkarna och sedan håller cyklisterna på till den
första skidåkaren kommer i mål, cirka fyra timmar
senare. Cyklisterna följer Vasaloppet på storbild.

Caroline Pettersson

pp halver långa
Foto: Åsa
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Assi simmar en
knapp halvtimme i
den nio meter långa
bassängen.
Foto: Åsa Thaberman

Bassängträning för hundar
Trodde du att sjukgymnastik bara var något som
människor blev ordinerade? Så är det inte, en hund
kan få remiss för att gå på bassängträning och mycket
annat. Magasinet följde med när bordercollien Assi
gick på sin simträning.
VÄSTERVIK I ena halvan av hundsportsbutiken ﬁnns en hel träningsavdelning.
En avlång bassäng på 30 000 liter, specialbygd med istigningsramp och i bra
arbetshöjd för människor samt en liten
gymnastiksal med redskap för hundar.
Mi Nilsson äger anläggningen och brinner för detta med hundar och träning.
– Rehab för hundar är jättestort, vi
har hundar som kommer på remiss från
hela länet och även från Östergötland,
berättar hon.
Varje vecka kommer en fysioterapeut
för hundar, hon kan kolla upp hundar
som tävlar eller jagar, men också lägga
upp ett träningsprogram för hundar

som behöver banta eller bygga upp sin
kondition. Hundarna kan bli ordinerade
stretching, massage eller att träna på
pilatesbollar. Bassängträning är bra för
alla hundar och för en hund som är van
att träna i bassängen är det väldigt lätt
att bygga upp muskler efter en skada.
Idag har Nancy Andersson och bordercollien Assi bokat tid för en stunds
simning. För Assis del handlar det om
konditionsträning
– Assi var livrädd i början, men nu vill
hon inte gå upp, berättar matte.
Alla hundar som ska börja simma får
först ta ett simkörkort, när det är klar
kan man själv boka träning dygnet runt.
Assi kastar sig i vattnet och simmar

LAN-party – mer
än bara datorspel

frustande längd efter längd. Hon har en
ﬂytväst på sig, så att hon ska ligga plant
i vattnet och inte bara träna framdelen
av kroppen. Matte springer bredvid bassängen, men Assi verkar rätt självgående.
– Hon drar hela vägen hit och upp

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Bassängträning är bra för alla hundar, men det ﬁnns andra metoder för rehab också, berättar Mi Nilsson, här med Nancy Andersson och hunden Assi.

Under sportlovet arrangerades LAN-party på Fabriken
i Vimmerby. Två intensiva dygn som innehöll allt från
piggelinätartävling till kubbspelsturnering. Och så en
hel datorspelande, förstås.
– Att lana är ett sätt att umgås, säger Leo Gustafsson,
en av deltagarna.
VIMMERBY Belysningen är dämpad och
datorerna surrar svagt. I ett av rummen
på Fabriken har årets LAN-party precis
satt igång – och de ﬂesta deltagarna har
redan hunnit installera sig. I ena änden
av ett bord sitter Leo Gustafsson och spelar Call of Duty tillsammans med kompisen Vetle Skaate. Han berättar att han
ser fram emot två sociala och roliga dygn.
– Det handlar inte bara om att spela.
Vi gör andra saker också, går ut och äter
och snackar och sådant, berättar han.

Deltagarna har
installerat både sig
själva och sina datorer i ett
av rummen på Fabriken.

på rampen för att hoppa i, det är himla
härligt med simträningen, hon verkligen älskar det.

Vetle Skaate, som varit med på ﬂera lan
tidigare, håller med.
– Det allra roligaste är att få vara i en
lokal med massa folk du känner i ﬂera
dagar, säger han och berättar att både
han och Leo Gustafsson planerar att vara
med från start till mål.
– Vi sover där borta, säger de och pekar
mot ett av hörnen i rummet.
– Man måste sova, annars mår man
bara skit. Men vi försöker hålla ut så

Det handlar
inte bara om
att spela
länge som möjligt, vi vill ju inte vara de
första att somna.
Daniel Johansson, som jobbar på Fabriken, berättar att årets LAN-party har
lockat deltagare från både högstadiet
och gymnasiet. Personal ﬁnns på plats
dygnet runt och även om datorspelandet
förstås är i fokus bjuder de två dygnen på
andra aktiviteter också. Som tipspromenad, ﬁlm och olika typer av turneringar
och tävlingar.
– Men allt är frivilligt och man väljer
själv vad man vill vara med på.
Joseﬁne Antonsson
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Pascha är en medicinskt
alarmerande hund
VÄSTERVIK De ﬂesta av oss har en hund
eller katt som trevligt sällskap. För Sara Brodén Scharfenort i Silverdalen är hunden en
livförsäkring. Sara lider av en neurologisk
sjukdom och kan bli akut sjuk. Hennes
Golden retriever Pascha är en medicinskt
alarmerande assistanshund.
– Pascha kan varna mig inför ett anfall, hon
kan hämta syrgas, medicin och min mobil
om det behövs, berättar Sara.
Om det inte skulle hjälpa har Pascha en
sele med ett handtag där det står ”Följ
mig!”. Hon går fram och sätter sig framför
närmaste människa, tills någon följer med
henne och kan hjälpa hennes matte.
– Pascha tycker att det är jättekul, hon ser
det som en lek.

Jag och mitt
husdjur

En mjuk och gosig katt, en trogen bästa vän i form
av en hund, eller varför inte en ovanlig varelse i ett
akvarium? Relationen mellan oss människor och
våra husdjur är väldigt stark oavsett vilket djur
det handlar om. Magasinet har träffat några olika
djurägare som ﬁck berätta om sitt husdjur.

Text och Foto: Eva Harrysson / Åsa Thaberman

Axel Andersson med
katten Pepsi
VIMMERBY Sedan drygt två månader
tillbaka bor fem månader gamla kattungen
Pepsi hemma hos 11-årige Axel med familj
i Vimmerby.
Varför ville du skaffa en katt?
– För att de är så gulliga, varma och gosiga.
Min kompis Frode hade en katt och då ville
jag också ha en.
I kullen fanns tre små kattungar och det var
svårt att välja en av dem.
– Vi visste att vi ville ha en hankatt, och det
fanns två stycken så till slut ﬁck vi bara bestämma oss. De var lika söta allihopa.
Även om hela familjen hjälps åt att ta hand
om Pepsi, så är det mest Axels katt.
– Man måste ge honom mat fyra gånger
om dagen, tömma kattlådan och förstås
leka och gosa med honom. På nätterna
sover han bredvid mig i sängen.
Vad är det bästa med att ha en katt?
– Att han är så snäll och att det är mysigt
att vara med honom.
Finns det något negativt?
– Det kan vara lite jobbigt när han är busig
och rivs.

Sophia Ed med hunden Boss
VIMMERBY Hunden Boss ligger inte
på latsidan. Utöver de vanliga promenaderna tränar han och matten Sophia
Ed dragweight och weightpull ett par
gånger i veckan. Genom att låta hunden
dra tyngder efter sig med en speciellt anpassad sele, får den en bra kombination av
fysisk och psykisk stimulans. Det här är en
träningsform som alla hundar kan utöva,
från två års ålder och uppåt. Tyngderna
kan bestå av snökedjor, eller en vagn eller släde med tyngder på. Vikterna är allt
ifrån ett par kilo till så mycket som 145 kilo.
– Dragweight är längre distanser med
lättare tyngder och weightpull är kortare
distanser, kanske några meter, med större
tyngder, förklarar Sophia. Träningen ger
styrka, uthållighet, kondition och hjärngympa och passar extra bra för hundar
med mycket energi. Men viktigt att säga
är att allt sker på Boss villkor. Vill han inte
dra så behöver han inte dra.
Det råder dock inga tvivel om att Boss
älskar det här och är nästan alltid taggad
på att ge sig ut.
– Träningen gör honom trygg och harmo-

nisk. Vi startar med uppvärmning, därefter träning och sedan nedvarvning. Precis
som när vi människor tränar.
2-årige Boss är en omplaceringshund från
länsstyrelsen som kom till Sophia i höstas.
Träningen har varit en viktig del i att bygga
upp deras relation.
– Helt klart stärker det bandet mellan
oss och jag blir bättre på att läsa av hans
signaler.
Vad har du för tips för dem som vill testa
den här sporten med sin hund?
– Läs på i ämnet, och gå gärna
med i någon förening
eller grupp med folk
som har erfarenhet. Vi har en
Facebookgrupp, Dw/
Wp Vimmerby,
som man
kan ansöka om
att
bli
medlem i.
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Sunniva Hoﬀsten och Peter Schüberg
med vattenslamandrar
VIMMERBY De ﬂesta som kommer hem till
Sunniva och Peter hajar till. I deras akvarium simmar inga vanliga ﬁskar, utan fyra stycken
ovanliga salamandrar av arten axolotl ambystoma mexicanum.
– Vi ﬁck syn på några sådana
här i en djuraﬀär i Västervik
och fastnade för dem, säger
Sunniva. Sedan slog vi det
ur tanken ett tag. Men när
vår dotter Sol började prata
om att hon ville ha en så
slog vi till.
Det var år 2014 och sedan
dess lever Rose, Tandlöse,
Blackie och Pungen, som de med
viss humor döpts till, ett stillsamt liv
i akvariet hemma hos familjen.
Favoritmaten är räkor, daggmaskar och röda
mygglarver.

– Fast de äter allt som kommer i dess väg, säger
Peter.
Vad är det som ni gillar mest med
de här djuren?
– De är charmiga och de har
personlighet, säger Sunniva. Och ju mer man läser
på om dem, desto mer
lär man sig.
I det vilda är de här djuren fridlysta och ﬁnns
numera endast i Mexico
City. Det som gör dem
extra speciella är att de
har fastnat i utvecklingsstadiet och blir aldrig ”vuxna”,
det vill säga utvecklade ödlor.
Men de kan fortfarande föröka sig.
– En annan häftig grej är att de kan återbilda
förlorade kroppsdelar, säger Sunniva.

Alice och råttan Fisk
VÄSTERVIK Vissa skriker och ställer sig på en stol, andra gosar med
dem. Alice Wittfeldt som pluggar på
Djurvårdsprogrammet på Gamlebygymnasiet har en råtta som husdjur.
– Det började med att jag såg råttorna som vi har här på skolan, de
var mysiga speciella djur, som små
hundar ungefär, väldigt härliga.
Vad betyder Fisk för dig?
– Han är min vän, vi hänger på kvällarna, tittar på TV i soﬀan. Han är ett
väldigt bra sällskap.

Musse är Julias lyckopiller
VÄSTERVIK Julia Edström är i stallet varje dag,
där hänger hon med sin häst, Connemaraponnyn
Musse, 13 år.
– Jag gillar att bara vara här, jag kan sitta och titta
på när han äter i en timme. Ibland rider vi dressyr,
mest för skojs skull.
Att vara med Musse är avstressande och Julia känner
hur Musse läser av henne. Han kan lukta sig till hur
hon mår och vet ofta vad hon behöver.
– Han är min motivation i allt, om jag är trött känner han det och ger mig en liten puﬀ, det är som en
tyst stöttning.
Bandet mellan Musse och Julia är starkt och betyder
mycket för båda.
– Det känns lite ärofyllt att få vara hans vän, alla
skulle ha en egen Musse!

Yammiko är min vapendragare
VÄSTERVIK Viktor Haag släpper loss
sin fyraåriga Welsh Corgi Cardigan
Yammiko på en stor gräsplan. Korta
ben springer i glädjecirklar i det blöta
gräset. Snart är Yammiko
tillbaka hos husse för att
kolla läget.
– Han är väldigt egen,
smart och uppmärksam på
mig. Han håller ofta ögonkontakt med mig och vill vara
med mig.
Viktor har aldrig direkt dresserat
Yammiko, men han är ändå lydig och
följer Viktor i vått och torrt. Welsh
Corgi Cardigan är vallhundar, lite som
en schäfer med korta ben, förklarar
Viktor. Yammiko får följa med vad än
Viktor gör, utom på jobbet då.
– Han är allt för mig, lite som min son!

Welsh Corgi Cardigan Yammiko
med husse Viktor Haag. Foto:
Åsa Thaberman
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DUX 3003 en av DUX absolut
populäraste sängar.

42.000:-

NYHET!

Från 1.878:-/mån

NYHET!

SVENS KAHEM.SE

HAILEY 3-sits inkl pall i tyg Bermuda.
(Alla färger)
DUX 3003 Den höga komforten bygger på samspelet mellan två DUX-innovationer: spiralsystemet med tusentals sammanlänkade spiraler och det unika Pascal-systemet med sina
ﬂyttbara kassetter som gör att sängen enkelt kan anpassas efter individuella förutsättningar.

11.790:(15.780:-)
Från 564:-/mån

Fantastiskt sköna

NYHET!

Nyheter

NYHET!

Äntligen är årets nyheter här. Våra leverantörer står för hög kvalitet och
design som ligger i framkant och ofta är tidlös. De produkter vi säljer håller
över tiden, det gör att vi och våra kunder bidrar till en bättre miljö.

NYHET!
STOCKHOLM 2.0 vitrinskåp grå.
H 201 B 99 D 37 cm

SCOOP svensktillverkat skåp. Finns i svart
eller grönt. H162 B 80 D 37 cm

11.650:-

4.995:-

Från 558:-/mån

Från 269:-/mån

NYHET!

LYRIC soffa generös med härligt rundade former. Hög sittkomfort
för att sitta länge. Finns bara på Svenska Hem.

NYHET!

15.990:(18.790:-)
Från 818:-/mån

NYHET!

STOCKHOLM 2.0 avlastningsbord
grå. H 80 B 130 D 34 cm

5.400:Från 286:-/mån

TYRA soffbord i massiv valnöt.
65 eller 110 cm.

4.995:-

Fr.
Från 269:-/mån

NYHET!

NYHET!

LORETTI 3-sitssoffa klädd i tyg Condino Conote.
Höjd: 82 cm Djup: 95 cm Längd: 220 cm.

12.990:(14.990:-)
Från 616:-/mån
LORETTI fotpall klädd i tyg
Condino Conote.

2.790:(3.290:-)
Från 173:-/mån

NYHET!

LORETTI fåtölj klädd i tyg
Condino Conote.

5.990:(6.490:-)
Från 312:-/mån

Vimmerby/Västervik

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

JETSON FÅTÖLJ signerad Bruno Mathsson
i Classic Soft läder.

22.990:(26.950:-)
Från 1.051:-/mån
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SKRUVDRAGARE GSR 12V inkl
laddare och 2 st 2.0Ah batteri

1.295:(2.995:-)
Från 108:-/mån

ESSBOX
HELT GRATIS
VID KÖP AV 6 ST
FÖRPACKNINGAR
ESSDRIVE

31 DELAR BITSSATS från Bosch
med färgkodning

Med den nya träskruven ESSDRIVE får du en skruv som hugger snabbt,
har bra klämkraft, inte ger träﬂisor och skapar en snygg ﬁnish. Väskan är
vädertålig. Vadderingen är formbar och ser till att skruven inte faller ur.

149:(199:-)

Vi ger dig rätt

Verktyg

2 för 139:TRÄBOCKEN STIG

79:(95:-)

Vintern har dröjt med sin ankomst, vilket har fått oss att så smått börja
drömma om våren. Nu kanske det är en bra tid för att sätta i gång med dom
projekt man under några månader har planerat. Varsågod!
HANDSÅG HBX229 en fogsvans
som är proffsens val. 55 cm

299:(349:-)

MUURIKKA 78 CM ger dig allt
du behöver för att kunna laga
god mat utomhus. Regulatorset
ingår ej.

ege 5,7 M

2-delad utskjutsst

3.995:-

1.495:-

(4.495:-)
Från 225:-/mån

(Ord 2.095:-)

VINKELSLIP GWS 7125 Smalt
handtag, kraftig 720 W-effekt

649:(995:-)

rier

Inkl 2 st 2ah batte

SKRUVDRAGARE DDF483RAJ en
kompakt och kolborstfri borrskruvdragare
på 18V. Borrskruvdragaren har ett vridmoment på 40Nm och varvtal på 1700 varv i
minuten på andra växeln.
KLYVSÅG GTS 635216 gBosch GTS 635-216 är en kraftfull och kompakt mobil klyvsåg med upp till 635mm
klyvbredd. Klyvsågen väger endast 22kg vilket gör den förhållandevis lätt att ﬂytta runt. 1600W motor med
hög effekt och prestanda.

6.495:-

(7.295:-) Från 334:-/mån

1.995:(3.595:-)
Från 138:-/mån
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Sorg och solskenshistorier
på djurens vårdcentral
Bortsprungna katter, sjuka hundar och travhästar som
ska in på besiktning. På Vimmerby veterinärstation
varvas solskenshistorier med sorgliga avsked
– och ingen dag är den andra lik.

Annelie af Ekenstam arbetar som djursjukskötare på Vimmerby veterinärstation.

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.
Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.

VIMMERBY Det är strax efter lunchtid
när Git Edvinsson kliver in genom dörren till väntrummet på veterinärstationen med en transportbur i handen.
I buren sitter en huskatt som strukit
omkring vid stallet i Vennebjörke by i
några dagar. Git tror att han är bortsprungen – och hoppas att ett inopererat microchip ska avslöja vem ägaren är.
– Den har inget halsband, så jag hoppas verkligen att ägaren har sett till att
katten har registrerats.
Sist Git hittade en hemlös katt slutade det med att hon själv ﬁck ta sig an
den – och dessutom hitta hem åt de sex
ungar som katten födde tre veckor senare. Men den här gången har hon tur.
Djursjukskötaren Annelie af Ekenstam
upptäcker att katten har en örontatuering, och en snabb slagning i dataregistret visar att han hör hemma hos en
person i Södra Vi.
– Yes! Jag är så förbaskat glad att vi
hittade ägaren, säger Git Edvinsson
och tar upp den till synes välmående
katten i famnen.
I väntan på att Annelie ska få tag på
ägaren får Git och katten slå sig ner i
ett särskilt kattväntrum som inretts
med trygghetsskapande feromoner,
det ämne som kattmammor utsöndrar
när de ger di.

blir väldigt ledsna och ibland gråter
man själv, säger Annelie.
För de veterinärer, djursjukskötare
och djurvårdare som jobbar på stationen är kalendern i princip alltid fullbokad. Upptagningsområdet är stort, och
man behandlar såväl smådjur som hästar och kor. Vaccinationer, kastrationer
och besiktningar tillhör vardagen, och
en veterinär åker varje dag ut på fältet
för att hjälpa till med allt från kalvförlamningar till juverinﬂammationer.
– Men mest är det katter och hundar som kommer in hit. Jobbet är ofta
stressigt, men väldigt roligt och omväxlande.
Annelie har arbetat som djursjukskötare
i 20 år, och upplever att ägarnas attityd
till djuren har förändrats. Förr sågs inte
katter som särskilt värdefulla, men idag
är de för många älskade familjemedlemmar. Och visst ﬁnns det en del likheter
mellan oss människor och våra tvåbenta
vänner. Ibland drabbas vi faktiskt av
samma problem. Hundar får ofta tandsten, till exempel, något som i värsta fall
kan leda till tandlossning.
– Hundarnas tänder behöver egentligen borstas varje dag – det är precis
som för oss människor.
Caroline Pettersson

Men det är inte alltid som ett besök på
veterinärstationen slutar så här lyckligt. Annelie berättar om
fall där det kan krävas
operationer, och i
värsta fall avlivning. Sjuka djur
ska inte behöva lida – och
även om det
känns svårt är
det ibland rätt
beslut att låta
dem somna in.
– Det kan vara
jättejobbigt, många

Katten hittades i
Vennebjörke, där den
strukit omkring några
dagar. Annelie af Ekenstam
lyckas ta reda på vem
ägaren är – och det visar
sig att katten har tagit sig
långt från sitt hem.

Vi erbjuder kompletta lösningar.
Från kostnadsfri konsultation
till klart arbete!
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Motordriven garagepo
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15.900 kr*

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

energikontroll.nu

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

0490-345 67 | Kristinebergsg. 27
Västervik | www.dorrtjanst.nu
Öppet: Månd–fred 07.00–16.00
Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!
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BEHÖVER DU SJUKGYMNASTIK?
Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist Leg. Sjukgymnast

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

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

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!

Vi köper:

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem

Överum

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

Just nu!

Vårens fröer är här!
Lord Nelson och Impectas sortiment

Travaren Tjalle blev först besiktigad och ﬁck
sedan lugnade för att tänderna skulle kunna
kontrolleras. Nu håller han på att vakna
tillsammans med Elinora Lindström.

rd
Såojologisk

En del hästar har så
kallade vargtänder, som
sitter i vägen för bettet. Då kan
veterinären behöva ta bort dem.

Ek

10 liter

3 st

39:-

89:-

Dags att plantera
om krukväxterna!

Vår bästa blomjord med leca.
10 liter

39:-

15 liter

59:-

50 liter

99:-

Även specialjord till Pelargoner, Citrus,
och ekologisk blomjord.
Skapa din egen jord med hjälp
av Hasselfors ”jordkompisar”

4 liter

89:-

Pimpsten • Biokol • Lera • Odlingssand

Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12

Matte Doris Weideskog har kommit in till stationen med
sin hund Diesel, som drabbats av tandsten och misstänkt
smärta i munnen. Veterinären Anita Hedlund gör en
kontroll, men det verkar inte vara någon fara med Diesel.

40

429:95
Jeans 529:95
Tröja 179:95
Väska 245:Kofta/Kavaj

Git Edvinsson har hittat en katt som sprungit
bort, och hoppas att veterinärstationen kan
hjälpa till med att hitta ägaren.

år

Jubileum
2020

Vart går din nästa drömresa?
St. Petersburg NYHET buss 7 d fr 5 240:Holland - Färgsprakande vårkänslor buss 5 d fr 4 440:England & Skottland ﬂyg 8 d fr 9 740:Andalusien med Gibraltar ﬂyg 8 d fr 9 640:Kroatien Runt med Dubrovnik buss 13 d fr 12 440:Sorrentohalvön med Capri & Rom ﬂyg 8 d fr 11 240:Portugal Runt - Det bästa av Portugal ﬂyg 8 d fr 7 940:Toscana - Landskapet som har allt buss 9 d fr 6 940:Rhen- & Moselkryssning buss+båt 7 d fr 9 440:Calvados, Loire & Champagne NYHET buss 9 d fr 7 740:Iberiska sydkusten - Algarve till Andalusien ﬂyg 8 d fr 8 840:-

595:-

UPPTÄCK EUROPA MED
ETT LEENDE PÅ LÄPPARNA!

BUSS:

Holland 4 d fr 3 695:Skottland 9 d fr 8 495:Krakow 6 d fr 4 595:Gardasjön 9 d fr 6 295:Istrien 9 d fr 6 995:Prag 5 d fr 3 395:Normandie 7 d fr 6 595:Lantliga England 9 d fr 7 995:Vandring Tjeckien 5 d fr 4 195:-

Stl. 36-41

FLYG:

Rom 5 d fr 5 995:Kampanien 8 d fr 8 495:Budapest med Wien 5 d fr 5 495:Irland 8 d fr 10 495:Transsylvanien 8 d fr 9 495:Paris med Champagne 5 d fr 7 495:Sorrentohalvön 8 d fr 10 995:London med Oxford 5 d fr 6 995:Alperna Runt 8 d fr 9 995:-

695:Stl. 36-41

Läs mer om alla våra resor, datum och om allt som ingår på hemsidan!

Flyg från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo.
Anslut från ca 80 orter till våra bussresor!

scandorama.se • 040-600 00 00

eller boka
på din
resebyrå!

Anslut smidigt till våra bussresor från ca 80 orter!
Flyg från Arlanda, Landvetter, Kastrup.

olvemarks.se
040-668 05 00

Eller boka hos
din resebyrå!

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY
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30 dansanta och
zvettiga år
1990 bestämde sig några danssugna par
att de ville något mer än bara gå på
buggkurser. Av ren entusiasm och egen
kraft drog de igång en liten klubb. Nu
ﬁrar dansföreningen DanzVett 30 år med
stor fest och givetvis massor av dans.
VÄSTERVIK På 90-talet var det stort med bugg. Karin Lindfors
och Uffe Lindholm med respektive hade både gått och hållit
kurser, men kände att de vill få ut mer av dansandet.
– Ska vi inte starta en förening, så att vi kan utvecklas, minns
Karin Lindfors.
Sagt och gjort, med pengar ur egen ﬁcka utbildade de sig till
ledare och drog i gång. Men vad skulle klubben heta?
– Vi satt och spånade på väg hem från en utbildning, det
skulle vara något med att man blir svettig när man dansar, men
också att dans innehåller en hel del ”vett och etikett”, berättar
Karin Lindfors.

Sveriges största proﬁl
inom dans, Tony Irving
kommer till jubileet.
Foto: Peter Knutsson

DanzVett blev namnet och en slogan som sa ”Gör nåt svettigt,
dansa vettigt”. Under många år ordnade de populära danser och
kurser runt om i Västervik, dessutom ofta med levande musik.
Nu 30 år senare har klubben mer än 400 medlemmar och
mängder av kurser för alla åldrar. Här ﬁnns bugg, salsa, foxtrot
och andra mer eller mindre vanliga danser, men även bollywood
och burlesque. Sedan något år har de äntligen en egen lokal,
där det dansas alla dagar i veckan.
Jubileet ﬁras med en stor baluns på Arenan nu i helgen. Mannen som personiﬁerar dans, Tony Irving, kommer att vara konferencier och hålla ihop både dagen och kvällen.
– Vi börjar dagen med en workshop med Tony Irving, sedan
blir det bland annat tävlingsdans för barn och på kvällen har
vi en stor middag och givetvis dans, berättar Yvonne Nyman
som är ordförande i föreningen.
– Föreningen startade första mars 1990, vår festkväll börjar
sista dagen i februari och klockan tolv på natten fyller vi exakt
30 år, säger Yvonne Nyman, det är perfekt!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Fest och
bröllopsmässa
i Gamleby

VÄSTERVIK

På självaste Skotdagen är det Fest och
Bröllopsmässa i Gamleby Centrum. Under
dagen blir det sång och musik, modevisning
och allt annat som hör till fest och bröllop.
Arrangörerna lovar också att det ska bli ett
riktigt bröllop på plats. Dagen avslutas med en
kärlekskonsert i Gamleby kyrka.

Karin Lindfors och Uﬀe Sjöholm var med och
startade DanzVett, mellan dem Yvonne Nyman som är ordförande. Foto: Åsa Thaberman

Nostalgichock i Gunnebo
VÄSTERVIK På Kvinnodagen blir det musikgala i Gunnebo
Folkets Hus. Då gästas samhället av vad man kallar ”Sveriges
Barbara Streisand”, Adorena Thörn som inte bara sjunger utan
även buktalar. Med sig har hon Carl Erik Thörn och storheter från
60-talet som Trio med Bumba och Rockfolket. Var beredd på
nostalgichock och skaka loss till ”Hey Baberiba” eller sväva ut i
en stilla dans till ”Man ska leva för varandra”.
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Ditt bidrag behövs för
att hålla Sverige rent.
Swisha till 90 02 817.
PlusGiro: 90 02 81-7.

Föreningen Smalspåret
Växjö-Västervik

SMALSPÅRET

Vårresa till Malmö lördag 4 april

Resa med eget tåg
Vi kör en resa från Kisa tidigt på
morgonen och via Hultsfred reser vi
söderut mot Malmö, över dagen.
För resenärer från Virserum och Målilla
ingår anslutningsbuss till Hultsfred där vi
kliver ombord på tåget.
I Malmö kan du på egen hand smidigt resa över till Köpenhamn med
Öresundståg om du önskar det. Ombord på tåget ingår frukostbuﬀé
och på hemresan en god supé. Fullständiga rättigheter.
Resan kostar 1.295:-. 6-18 år halva priset. Barn under 6 år gratis.
Boka online på www.smalsparet.com Betala enkelt med kort.
Går även att telefonboka på tel. 070-610 67 81, kvällstid kl. 20-21.
Betalning via Swish eller Bankgiro.

The Boppers vid ett framträdande i Allsång på Skansen år 2017. Bandet har fullt upp med att spela in nya låtar enligt Mats
Bokström, bandets presskontakt. Den 23 maj spelar The Boppers på Pumpen. Foto: Stina Stjernkvist/TT

The Boppers kommer till Pumpen
Det är över 40 år sedan de slog igenom i Sverige. Under våren släpps en
ny singel och den 23 maj spelar The
Boppers på Pumpen.
VIMMERBY I maj kommer the Boppers till Pumpen i
Södra Vi. Arrangören satsar på en stor festkväll.
– Vi har aldrig anordnat nån rockabillykväll förut
så vi känner att det ska bli kul att testa, säger Mats
Nilsson, styrelsemedlem i Gullringen Nöje AB.

Enligt bandets presskontakt Mats Bokström ska
bandet spela in nya låtar.
– Det är fullt upp, en singel ska släppas och sen
blir sommarturné, säger han.
En dokumentär om The Boppers som visades
på TV i januari, kommer att visas utomhus under
kvällen på en storbildstv.
– Många har upptäckt att bandet är still going
strong tack vare dokumentären, menar Mats Bokström.
Marita Andersson

Tidtabell Kisa - Malmö

Kisa
05.38
Gullringen
06.01
Södra Vi
06.12
Vimmerby
06.25
Storebro
06.37
Virserum stn (buss)
06.45
Målilla (buss)
07.00
Hultsfred
06.50-07.20
Silverdalen
07.37
Mariannelund
07.52
Ingatorp
08.05
Hjältevad
08.13
Bruzaholm
08.20
Hult
08.32
Eksjö
08.45
Ormaryd
08.59
Nässjö
09.13-09.43
Lund (ank.)
12.25
Malmö (ank.)
12.39

Tidtabell Malmö - Kisa

Malmö (avg.)
18.00
Lund (avg.)
18.15
Nässjö
20.24-20.54
Ormaryd
21.07
Eksjö
21.18
Hult
21.31
Bruzaholm
21.43
Hjältevad
21.50
Ingatorp
21.57
Mariannelund
22.10
Silverdalen
22.24
Hultsfred
22.35-23.05
Målilla (buss)
22.55
Virserum stn (buss)
23.10
Storebro
23.17
Vimmerby
23.29
Södra Vi
23.45
Gullringen
23.57
Kisa
00.20

Ta med familj och vänner till en trevlig dag i Malmö/Köpenhamn
www.smalsparet.com

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

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

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

1:a pris

2:a pris
3-10:e pris

1.

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

2.

attsvart
ris: 12 500:-

3.

ässing
ris: 12 500:-

4.

immerby

NU FINNS VI
ÄVEN I
VÄSTERVIK

5.

VI ERBJUDER
Ansiktsbehandlingar
Microneedling
Borttagning utav
pigmenteringar, ﬁbrom,
leverﬂäckar, m.m.
Färgning utav

IPL
3D Bryn
Injektionsbehandlingar
Makeup
Vaxning
Schellack/manikyr/

7.

6.

8.

Just nu!

Vårens fröer är här!
Lord Nelson och Impectas sortiment

r
Såjo

d

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet januari 2020
1:a pris 1000:- Karin Johansson, Vimmerby
2:a pris 500:- Lennart Fredlund, Västervik



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

3:e–10:e pris 100:Barbro Karlsson, Överum
Cecilia Åsberg, Gamleby
Göran Fridell, Gunnebo
Gunilla Franasson, Hultsfred

1.000:-

10 liter

Hans Lindquist, Vena
Gun Svensson, Vimmerby
Bodil Månsson, Västervik
Eva Andersson, Vimmerby

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
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 13 mars 2020.
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Daniel har 46 djur
Daniel Karlsson har alltid gillat djur, som barn hade
han ormar. Som vuxen har han tagit det här med att
ha husdjur till en ny nivå och nu lever han och hans
sambo Lena Johansson i ett hus tillsammans med en
hel massa djur.
– 46 stycken, tror jag med hundar och katter. Vi har
24 ormar, 14 ödlor, två blågula aror, tre hundar och
tre katter.

Den Blågula Aran Kicki får komma ut ur
sitt rum för att bli fotograferad med husse
Daniel Karlsson.

Ett av familjens senaste tillskott, ödlan
Hades i Lena Johanssons hand.

VÄSTERVIK Redan när man kommer in
hör man arorna. Fille och Kicki, som de
heter, har ett helt eget rum där de ﬂyger
fritt. Fille har varit med några år, men
Kicki kom till familjen i höstas. Nu har
de fått en stor holk som Fille håller på
att inreda.
– När de träffades första gången blev
de dökära, vi får nog bebisar, tror Lena
och ler.
Daniels och Lenas vardagsrum är lite
ovanligt inrett. Runt om väggarna ﬁnns
IKEA-hyllor som är ombyggda
till terrarium. Där det skulle
varit böcker bor nu istället ett gäng ormar, de
ﬂesta i egen kupé.
Här ﬁnns smala
små trynsnokar och
vackert mönstrade
boaormar av olika
sorter.
– Vi har inga giftormar, bara kramormar, berättar Lena
– Nej, om man har gift-

ormar ﬁnns det en risk att bli biten, då
kan man få amputera hela armen, det är
inget att ha, säger Daniel med en meter
boaorm runt handen.
På övervåningen bor ödlorna, här huserar
familjens ovanligaste medlem, bandvaranen Athena.
Hon har fått ett eget rum där temperaturen hela tiden håller 40 grader och
det även ﬁnns ett regnsystem, så att
luftfuktigheten är rätt. Daniel har haft
Athena sedan hon var liten, nu
är hon en rejäl pjäs på mer
än en meter, men kan
bli mycket större. Hon
sitter på en gren och
betraktar oss, tungan
spelar runt munnen.
Det ovanligaste och
största djuret är Bandvaranen Athena, hon
har ett eget rum. Foto:
Åsa Thaberman

– Det är ett tecken på att
hon är vänligt sinnad, om hon
blåser upp sig är hon arg och då
kan hon bitas, men hon är väldigt
tam.
Daniel har hanterat Athena så mycket
att hon inte bits. Hon förknippar husse
med mat och vill väl inte bita den hand
som föder henne.
– Jag anser att det är bättre att ha en
snäll ödla än en tjurig, hos en arg ödla på
två meter kan man ju inte ens gå in och
byta en lampa.
Mat var det, vad äter alla dessa djur?
Daniel öppnar frysen och visar. Förpackade i plastpåsar ligger råttor och möss av
olika storlekar. I en stor kartong ligger ett
lager av små gula djupfrysta kycklingar.
– Man får ta fram och tina upp dem till
rumstemperatur, sen smäller det till bara.
Att leva med så många djur har blivit en
livsstil, men nu får det inte plats med ﬂer.
– Jag skulle vilja ﬂytta till en stor gård,
då kunde jag ha krokodiler och Athena
skulle få ännu större utrymme.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

1 Visste du att Bandvaraner kommer

från Asien där de är ganska vanliga. I
naturen kan de bli upp till 2,5 meter långa.
De lever gärna i anslutning till vatten men
är också bra på att klättra. De äter ﬁsk,
grodor och smådjur som de sväljer hela.

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

Källa: Wikipedia
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UNDERTECKNAS
AV VISSA
BOENDE

6
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UNDERTECKNAS
AV VISSA
BOENDE
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korsord
BLICKEN ORIENTERAR EFTER
LJUDET (HÖRSELPROV); FLICKA
EXPLOD- BERÖRA GJORDE
ERAR
BILISTEN

HOTADES
MÅNGAS
LIV AV
I KINA

LÅG ÖVER- JAKTVÅNING; OMRÅDE;
GREKISK INNERLIG
HALVÖ
SLÖAT
LAUDATUR
SOM VON
ÄR
MINISTER
CHEF FÖR

3,14159...
HAR
KASSÖR
NYTTA AV

STOD
BARBIE
NÄRA
FART
FEJS
SOM
VISAR
MINER

ÄR VÄL
DE SOM
KLARADE
DET SVÅRA

GRIPER
PÅ
SÅDANT HAR VISSA
ÄTER MAN MED STORA
GRILLAT
NÄT

VISS
SÄLJS
SOM
KAVIAR
GÅVA
SOM
NÅGON
FÅTT PÅ
GRUND
AV
TESTAMENTE

SÄTTS
FRAM PÅ
KALAS?

STÅR FÖR
GÅ AV
YEMENITISK
STAPELN
RIYAL

DET
UNDERLÄTTAR
BÄRANDE

FÖRLÖJLIGA,
HÅNA
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instagram

@jeanil65 Som en vårkväll - 19 januari 2020.
Utsikt från fågeltornet vid Hermanstorps våtmark, Västervik
#magasinetvästervik

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

@nord.svensk Frukost i hagen! Blåsigt idag. Här ser man
också att sommarpälsen börjar kika fram på bogen! Ganska
passande eftersom det är meteorologisk vår här nu! :-)
Aila fäller inte så mycket visst nu- verkar som det blir fällning
i omgångar i år! #magasinetvimmerby
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@helenaglade #magasinethultsfred

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

Magasinet

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Avensis 1.8 Kombi B2 -13 Auris 1.2T CVT -16 Active Yaris 1.33 -14
drag, motorv. .. 129.500:- Plus, drag, vhjul 149.500:- Active, vhjul ...... 79.500:-

LÄMNA
LAGOM

Skoda Fabia 1.2 -15
VW Passat 2.0 TDI 4M -15
Opel Mokka 1.7 -14
ACC, vhjul ........ 129.500:- Style, vhjul, ramp 89.500:- aut, drag, vhjul 189.500:-

WLTP *

4,8-5,3
l/100km

Nya Toyota C- HR.

CO2 WLTP *

110-119
g/km

50% AV KÖRTIDEN PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT
Lanseringserbjudande från 239.900 kr (ord. pris från 258.900 kr).
Flex Privatleasing från 3.495 kr/mån.
0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad

Auris 1.6 Aut -07 Sport, drag, vhjul. Svartmet. ................................... 89.500:C-HR 1.8 HSD -17 Executive, Navi, JBL. Silvermet. .......................... 229.500:Audi A6 Allroad Kombi -07 aut, drag, v-hjul, taklucka. Gråmet. .... 79.500:Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 -10 drag, allväder. Silvermet. ............. 69.500:Hyundai Ionio HSD -17 Premium Plus. Vit .......................................... 199.500:Nissan Pulsar 1.2 -16 aut, vhjul. Vit ...................................................... 119.500:Peugeot 207 -11 vhjul, silvermet. ............................................................ 49.500:VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion -17 vhjul. Svartmet. ............................ 249.500:-

*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.
Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 31 mars 2020. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 31 mars
2020. Kan inte kombineras med Flex Privatleasing, andra avtal eller rabatter. Miljöklass Euro 6 AM (1,8 HSD), Euro 6 AP (2,0 HSD).
Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Uppmätt genomsnittlig andel eldrift av total körtid i
normal körning i stads- och tätortstrafik. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara
extrautrustade med tillval som inte finns i Sverige.

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

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.

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

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se
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GÖR
EN BRA
MOTORAFFÄR!

Barnpanelen
Text och foto: Åsa Thaberman

VÄSTERVIK

I det här numret
kommer barnpanelen
från förskoleklassen
Kobbarna på
Marieborgsskolan
i Västervik.

Du ser produktionen
bakom.
Till IKEA Industry Hultsfred, div Boards söker vi:
VIK. LABORATORIETEKNIKER
Läs mer och ansök på www.IKEA.se/jobb
(sök på orten Hultsfred)
Sista ansökningsdatum är 2 mars.

Ida Ek Widén, 6 år
När blir man vuxen?
– Jag vet inte. De stora barnen på
skolan är nästan vuxna, det syns för
de är större.
Vad vill du bli när du blir stor?
– Jag vill jobba i ett bageri. Ibland
brukar jag baka mufﬁns.

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

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

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

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

Wilma Karlsson, 6 år
När blir man vuxen?
– När man är 18 år, då är man äldre
än man var förut.
Vad vill du bli när du blir stor?
– Jag vill jobba med delﬁner, jag har
varit och tittat på dem i Kolmården.
Jag ska lära dem att göra olika konster, men de tycker mest om att dyka
tror jag.

De flesta ser ett bord.

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Maja Lindström, 6 år
När blir man vuxen?
– Man kan vara 21 kanske, eller 31
kanske, det är olika. Min morbror
blev vuxen när han var 21.
Vad vill du bli när du blir stor?
– Jag vill bli tandläkare, för det är roligt. Man får träffa många människor
och så behöver jag inte åka så långt
för det ﬁnns en här i Västervik, där
vill jag jobba.

YRKESHJÄLP
VI DRÄNERAR OCH
FUKTISOLERAR HUS

CERTIFIERAD ENTREPRENÖR
A Hornwall, 070-661 02 05
www.tjustentreprenad.se

BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR
Rickard 070-207 52 56
Fredrik 072-521 75 86
www.thuressons.se

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

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

Elsa Brant, 7 år

När blir man vuxen?
– När man är 20 år. Man leker inte
lika mycket då som när man är barn.
När man är vuxen behöver man jobba mer än barn också.
Vad vill du bli när du blir stor?
– Jag vill bli sångerska och vara med
på TV ibland. Jag brukar spela sånger
på gitarr, ibland så sjunger jag om
himlen och stjärnorna.

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

Elvis Söderström, 6 år
När blir man vuxen?
– När man är 20 år. Man får köra bil
då och köpa godis själv.
Vad vill du bli när du blir stor?
– Jag ska bli polis. Då ska jag åka polisbil och fånga tjuvar.

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

0470-70 17 40

MOTOR

Privat leasing

CITROËN JOY PRIVATLEASING
LIKA ENKELT
SOM DET ÄR KUL

FRÅN

1.999 kr/mån

Citroën garantier: 3 års nybilsgaranti eller max 100 000 km, 12 års genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti. Citroën privatleasing: avtalstid 36 månader, 4500 mil och serviceavtal. För mer information se citroen.se. Erbjudandet gäller så långt
lagret räcker och går ej att kombinera med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Magnus Werling 0492-131 02 • 070-838 25 08 • magnus.werling@holmstrombil.se
Hampus Nilsson 0492-131 08 • 070-389 62 00 • hampus.nilsson@holmstrombil.se
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TRYGGT, BEKYMMERSFRITT och SMIDIGT

Vi på Nilssons Bilhall vänder oss till dig som vill göra en säker, smidig och
trygg bilaffär. Hos oss säljer eller köper du din begagnade bil till rätt pris. Vill
du ha hjälp att sälja din nuvarande bil och slippa samtal från oseriösa köpare och dåliga inbytespriser hos andra bilhandlare? Anlita gärna oss för förmedlingsuppdrag av din
bil vilket innebär att vi sköter hela försäljningsprocessen av din bil. Vi tar över ansvaret under och efter bilaffären. Vi erbjuder ﬁnansieringslösningar och garantier till köparen.
Vi kommer utföra rekonditionering, fotografering, beskrivning, marknadsföring på köp & säljsajter, visning, kontraktsskrivning, betalning, leverans till köparen, samt ansvar för
eventuell reklamation. Efter avslutad affär sätts den avtalade summan in på ditt konto.

TOYOTA AURIS TS HYBRID 1.8

TOYOTA AURIS TOURING SPORTS

TOYOTA AVENSIS KOMBI 1.8 147HK

BMW 116 D 5-DOOR M SPORT

Årsmodell: 2017 Miltal: 8135 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 4349 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2014 Miltal: 12560 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2016 Miltal: 10327 Ort: Vimmerby

Pris: 169900 kr

Pris: 189900 kr

Pris: 109900 kr

Pris: 139900 kr

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK

FORD TRANSIT CONNECT LWB 1.6

TOYOTA PROACE MEDIUM 1,6

Årsmodell: 2018 Miltal: 2971 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 11671 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2016 Miltal: 7176 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2016 Miltal: 1945 Ort: Vimmerby

Pris: 189000 kr

Pris: 219000 kr

Pris: 114900 kr

Pris: 189900 kr

SÅLD

SAAB 9-3 SPORTCOMBI 1.8 LINEAR

VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.9

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ACENTA

ADRIA ADORA 472 LU

Årsmodell: 2006 Miltal: 26000 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2008 Miltal: 12508 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2016 Miltal: 11745 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2013 Miltal: 0 Ort: Vimmerby

Pris: 24900 kr

Pris: 54900 kr

Pris: 139900 kr

Pris: 189900 kr

Lundgatan 5, Vimmerby
0492-797 90
mån-tors 9-18 fredag 9-17 lördag 10-13

VI ÄR INTE SOM ANDRA

BEGAGNADE SUBARU I LAGER

– OCH DET ÄR NOG INTE DU HELLER
VÄRLDSLEDAND

DRIFT
F Y RHJUL S
MAT
OCH AUTO
DARD
SOM STAN

E

FÖR ARASSISTANSSYSTEM
INGÅR

SUBARU OUTBACK -20

fr.

SUBARU XV 2.0I SPORT
184.900:-17 4300 MIL

SUBARU LEGACY 2.5I AUT
129.000:-12 11200 MIL

SUBARU FORESTER XS 2.0D
169.000:-14 11600 MIL

SUBARU OUTBACK 2.0D BASE
199.900:-15 10900 MIL

SUBARU IMPREZA ACTIVE AUT
199.000:-18 1900 MIL

SUBARU LEVORG 1.6i GT-S
209.900:-16 5000 MIL

344.900:–

4X4, AUTOMAT, EYE-SIGHT

LAGERBILAR NYA

inkl. drag, vinterhjul och bagagematta! värde 28.000:-

Subaru Outback 2.5i Active -19, Magnetite grey met.
Subaru Outback 2.5i Active -19, Tungsten met.
Subaru Outback 2.5i Active -19, Storm grey met.
Subaru Outback 2.5i Summit -19, Crystal black met.
Subaru Outback 2.5i Summit -19, Tungsten met.
Subaru Outback 2.5i Summit -19, Storm grey met.

3 ÅRS FRI SERVICE*

336.800:336.800:336.800:401.800:401.800:401.800:-

GRAHNS BILAR AB

KISA 0494-79310 TRANÅS 0140-18095
Mån-fre 9-18 lör 10-13 grahnsbilar.se

Se grahnsbilar.se för ﬂer Subaru på lager
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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

*

NYHE T

VOLVO PRIVATLEASING
FR ÅN 3 895: -/MÅN

VOLVO V60 MED VOLVO PRIVATLE ASING

Sveriges populäraste bil och en perfekt familjebil som har högsta komfort och
säkerhet. Med Volvo Privatleasing kan du skaffa dig en Volvo V60 till en mycket
attraktiv månadskostnad. Ingen kontantinsats, service ingår och när leasingtiden
är över lämnar du bara tillbaka bilen till oss. Välkommen på provkörning.
Prisexempel

Pris

Volvo V60 T4 aut Momentum Edition

369 900:-

Fakta Volvo Privatleasing
• Ingen kontantinsats
• Fast månadskostnad
• Service ingår
• Rabatt på Volvia försäkring
Prisex. baserar sig på 36 mån, 1000 mil/år.

Volvo Privatleasing

3 895:-/mån

Volvo V60 T4 aut Momentum Edition

Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 7,5. NEDC korr: 6,8. CO 2, g/ km. WLTP: 170. NEDC korr: 154. (V60 T4 aut). Miljöklass Euro 6d-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Volvo Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och CarPay/Volvokort med drivmedelsrabatt. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1000 mil/år. Begränsat antal.
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

