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Tidningen du håller i din hand är en
helt ny produkt som vi hoppas ska
ge dig en massa trevlig och rolig läsning från våra tre grannkommuner
Västervik, Vimmerby och Hultsfred.
Vi som jobbar med tidningen har
sett fram emot den här dagen länge
och vi har jobbat hårt med att få fram
en tidning som förhoppningsvis ska
bli en uppskattad och självklar del
för er läsare framöver.
Vi befinner oss mitt i Luciatider och
nu är det mindre än två veckor till
julafton. Julen innebär för många
lite extra välbehövlig ledighet, en
möjlighet att få varva ner litegrann,
efter en intensiv höst.
Jag, som tidigare har arbetat i äldreomsorgen, vet dock att långt ifrån
alla har möjligheten att vara lediga
under julhelgen. En stor eloge till er

Lunch 12.30-13.00

Mån och fre Stängt

För mer info
ring 0492-311 12
Välkomna!

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

som jobbar under jul- och nyår. Ni
är hjältar!
I premiärnumret av Magasinet blir
det förstås en hel del fokus på julen
- konstigt vore väl annars. Vi gör ett
besök hemma hos Lina Ebbesson
i Hultsfred som älskar heminredning, och som tagit julpyntet till en
ny nivå. Magasinet har träffat Edin
Dzemat, Känd från Kockarnas Kamp,
som numera är bosatt i Västervik och
försöker få in nya smaker från balkan på det svenska julbordet. Vi får
också träffa Vimmerbytjejen Linda
Begu som spelat huvudrollen i en
broadwaymusikal i Växjö. En imponerande prestation då Linda spelat
både kvinna och man i samma roll.

Magasinet Vimmerby, Hultsfred
Stångågatan 46, 598 72 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90
Magasinet Västervik
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00

förvarning blev frälst och numera
lever som kristen. Detta och mycket
annat kan du läsa om i premiärnumret av Magasinet.
Vad vill du se i tidningen framöver?
Hör gärna av dig med tips!

Ivårt personporträtt möter vi festivallegenden Håkan Waxegård som utan

Fakta Eva Harrysson
Ålder: 38 år
Bor: I villa i Vimmerby
Familj: Sambon Magnus, barnen Tilde
12 år, Axel 9 år och Alvar 3 år.
Gör: Arbetar som redaktör för bland
annat tidningen Magasinet.
Ser fram emot med julen: Stämningen! Att få umgås med nära och kära.

179 kr

sJulklap!p
tips

C-Lastbil.........vecka 10-11
C1-Lastbil (husbil) .. v.10-11

Dörrbelysning

Kontoret julstängt vecka 52 och vecka 1
KONTORETS ÖPPETTIDER
Tisdag 10-18 Ons-Tors 10-16

annons västervik
Eeva Laine, Eva Wirenfelt,
Kristofer Johnsson, Lars Björkman,
Camilla Persson, Joakim Englund
fornamn.efternamn@vt.se

gs
Daboka!
Moped klass 1 AM
att
Skriv in dig via vår hemsida

DoorLED med ljus- och rörelsedetektor som automatiskt

595:-

495:-

www.traﬁkskolorna.se

med 3 st ��-�a�erier. Silver eller vit. Ord. pris 235:Gäller t.o.m. 31 december 2018

E-handel / Kurser

Tel 0492-101 14
Sevedegatan 37 • VIMMERBY • www.hammargrensoptik.se

Mån–Fre 7-18, Lör 9-13, Sön stängt. Turbingatan 16, Vimmerby, 0492-757 50

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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GALLERIA
Christmas Shopping Days

JULPRIS!

Torsdag-Söndag

Oscar skjortor
från

25%

699:-

Ord.pris 1.099:-

på dam, herr- och barnvaror.
(Gäller ej Newbie)

EN BÄTTRE JUL. SEDAN 1923.

Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

JULKLAPPSTIPS
BIORI WEEKENDB
DB AG
I SKINN (BRUNT)
NT))

Å
75

Årets
julklapp!

GULDRING

750:1998:-

BIORI NECESSÄR
I SKINN (BRUNT & SVART)

5
595 KR

SÅ LÅNGT
LAGRET RÄCKER!

OR D
D. PR IS 7 5 9 K R

VÄ
VÄLKO MNA!

18K

R

G!

OR D. PR IS 2 .6 9 5 K R

J U B I L E U MS

IN

1.995 KR

RS

Västerport • Västervik • 0490-211 25

JULKLAPPSSHOPPING
Fredag 14/12

JULKLAPPAR

30%

99
FRÅN

på ett horele-mtedklemöpmar.!

Gäller våra M
!
Bli gärna medlem

Välkomna!

D R E S S M A N N .C O M

ÖPPETTIDER

16 dec 3:e Advent ............ 12-16
23 dec 4:e Advent ............ 12-16
Julafton & Juldagen ......... Stängt
26 dec Annandag jul .......... 11-16

31 dec Nyårsafton .............. 10-13
1 jan Nyårsdagen ............. Stängt
5 jan Trettondagsafton ...... 10-15
6 jan Trettondagen ......... Stängt

www.galleriavasterport.se
VÄSTERVIK | Vardagar 10–18 • Lördagar 10–15 | www.galleriavasterport.se
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Ny gratistidning
i tre kommuner
En helt ny gratistidning har sett dagens ljus. Magasinet är
tidningen som ger en extra läsning för våra kommuninvånare
i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.
För tidningens innehåll svarar
huvudsakligen redaktörerna
Eva Harrysson och Åsa Thaberman, som tillsammans ska
se till att läsarna bjuds på en
härlig mix av personporträtt,
hemma-hos-reportage, kultur,
nöje, fritid och mycket annat.
– Jätteroligt att Magasinet
äntligen är här, och väldigt inspirerande att få jobba med en
helt ny produkt från start, säger
Eva Harrysson, som kommer att
skriva de flesta artiklarna från
Vimmerby och Hultsfred.
Även Åsa Thaberman är taggad
för uppdraget. Åsa kommer att

skriva för Västerviks kommun.
–Jag ser fram emot att vara
med och utveckla Magasinet till
en tidning som fångar upp vad
som händer i Västervik, stort
som smått!
– Det är ett fantastiskt kul
och varierande jobb, man får
träffa så många olika människor som brinner för sin sak
och hela tiden lära sig nytt.
Magasinet kommer att ges
ut en gång i månaden, med
undantag för juli och augusti.
Totalt ges tidningen ut i 40 000
exemplar, vilket är en stor del av
hushållen i de tre kommunerna.
Bakom tidningen står Öst Me-

dia, där Västerviks-Tidningen
och Vimmerby Tidning ingår.
– Innehållsmässigt ska det
vara en trevlig mix från alla tre
kommunerna, och en bonusläsning utöver det man får i den
vanliga dagstidningen, säger
Eva Harrysson.
– Vi tar gärna emot tips från
våra läsare om vad vi ska skriva
om framöver.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

Redaktörerna Åsa Thaberman och Eva Harrysson ser fram emot att
jobba med nya Magasinet Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

Stämningsfull belysning
i våra kommuner

Nu är ljusen åter tända i
centrala Västervik.
Foto: Åsa Thaberman

När det är som allra mörkast ute, tänds alla vackra ljus runt om på
våra orter. Magasinet bjuder på ett litet axplock av årets julbelysning
från våra tre kommuner, Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

I Vimmerby pryds torget av en
adventsljusstake i modell större.
Foto: Eva Harrysson

Astrid Lindgren har fått en egen julstjärna vid
sin staty i VImmerby.Foto: Eva Harrysson

Rondellen i Hultsfred pryds av en
vacker ljusdekoration. Foto: Malin
Jonsson

Fiskartorget i Västervik är upplyst med röda
bollar i träden. Foto: Åsa Thaberman
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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

Julklappen som
varar riktigt länge!
Rabatterade
paket från 5-30
körlektioner!

Har du
funderingar
kring dina
alkoholvanor?
Eller är du anhörig?
Välkommen!
Vi erbjuder kvalificerad
behandling, råd och
stöd. För anonym rådgivning, information och
tidsbokning

Alkoholmottagningen
Vi finns på Hälsocentralen Stora Trädgårdsgatan 39 i Västervik.

Boströms traﬁkskola
Allén 3B, Västervik
Tel. 0490-159 97
bostromstraﬁkskola.se

VID KÖP AV
V NY
N
YAMAHA ATV
V
Värde 8695:-

ring 0490-872 50.

Presentkort på körlektioner!

SNÖBLAD
PÅ KÖ
ÖPET!

9.990:DELBETALA! 24 mån à 446:-*

STIGA
ST 4262 P
SNÖSLUNGA

Kraftfull tvåstegs
snöslunga med elstart.
Arbetsbredd 62 cm.

Sjukdomar
och diagnoser
tar inte jullov.

490:STIHL
MICROFLEECE

Mjuk och varm kofta. Hel dragkedja. Fickor i sidorna. Skön under t.ex. arbetsjackan.

3.995:ORD. 4.900:DELBETALA! 24 mån à 196:-*

Swisha 100 kr till 900 51 33,
din gåva behövs..

HUSQVARNA 435 E-SERIES II MOTORSÅG

ARMBANDSUR
Från Henley, Raptor
och Boccia

BROTHER DCP-J572DW
Fotopapper
på köpet!

Stilfull allt-i ett bläckstråleskrivare,
trådlös och utskrift i fotokvalitet.

A4 och 10x15
värde 235:-

995:ORD. 1.995:-

NU
995:-

FRÅN
299:-

Lätt och effektiv allroundsåg. Lätt att starta och manövrera. Startas enkelt även med ett långsammare
drag. X-Torq®-motorn ger lägre bränsleförbrukning och utsläppsnivåer. Enklare hantering med verktygslös
kedjespännare. 40.9 cm³. 4.4 kg.

ord.pris
1.290:-

VINN GULDÖRHÄNGEN!
Alla som handlar smycken från
Efva Attling 10-23/12 är med
och tävlar om dessa vackra
guldörhängen från Efva Attling,
värde 3200kr.

Tack alla ni som handlar lokalt i Västerviks centrum

SHIRO MX-305
CROSSHJÄLM LIMITED EDT.

Tuff cross/mopedhjälm framtagen i samarbete
med RIEJU. Modern design som går i RIEJU DRAC`s
färger. Finns även i Vit/Svart. Tvättbar inredning.

499:120
DUBB
SCHWALBE VINTER-/DUBBDÄCK

28-tum (42-622). För standard- och elcykel.

16.995:ORD. 17.995:DELBETALA!
24 mån à 738:-*

CRESCENT
ELINA ELCYKEL

7-växlad elcykel med
lågt insteg. 36V 11Ah
Li-Ion batteri. 5 effektlägen. Stor lättanvänd
tydlig display. Godkänt
lås. 3 mån stöldskydd.
Finns i fler färger.

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

WWW.MOTORSPORT.SE
Storgatan 24 VÄSTERVIK • 0490-188 74 • www.herbertsguld.se

Gäller lagervaror om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Reservation för slutförsäljning. *Uppläggningsavgift tillkommer.
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aktuellt
åka häst och vagn från julmarknaden
inne i stan och ut till Näs.
I år har har man satsat mer på matoch konsthantverk. Ett 50-tal utställare,
de flesta med lokal förankring, kommer
att finnas på plats. Bland några av försäljarna kan nämnas Vibo Smide, Käbbo
Vaxbod, Kringeldamerna i Brantestad
och Fredrikssons matglädje.

Anna Thalin är i full gång med förberedelserna inför helgens julmarknad. Foto: Eva Harrysson

Åk häst och vagn
till julmarknad
VIMMERBY Julmarknaden på Astrid
Lindgrens Näs är väldigt populär och
lockar runt 3 000 besökare varje år. Av

den anledningen har man i år valt att
utöka marknaden med en dag. En annan
nyhet för i år är att man på lördagen kan

Förutom att handla saker, kan man också
testa ljusstöpning. Kalmar läns hemslöjdsförening ger besökarna möjlighet att prova på olika slöjdtekniker. En
berättarteater kommer finnas på plats
varje dag och underhålla barnen.
Trädgården kommer vara stämningsfullt smyckad med lyktor och eldar.
– Det kommer bli riktigt juligt och
fint, även inne, vi är i full gång med att
förbereda för jul, säger Anna Thalin,
vikarierande verksamhetschef på Näs.

P3 Guld
VÄSTERVIK Västerviksbandet Vigiland är nominerade i kategorin Årets
låt i P3 Guld 2019.
DJ-gruppen består av Claes Remmered Persson och Otto Pettersson.
Deras debutsingel Ufo blev en stor
hit på Spotify 2014 och efter det
har det rullat på för bandet som har
släppt flera singlar. Låten ”Be your
friend” som nu är nominerad till
årets låt, har över 57 miljoner lyssningar på Spotify.

 Visste du att... P3 Guld-galan
sänds på tv och radio den 19 januari?

Julmarknaden på Näs går naturligtvis i
Astrid Lindgrens anda.
– Vi vill att det ska vara så ”Astrid”
som det kan och en genuin och äkta julmarknad med kvalitet på det som säljs.
Torsdag till söndag kan man boka en
guidad visning i hennes barndomshem,
då man kan uppleva hennes barndoms
jular i form av julpynt och dofter, så som
Astrid själv har beskrivit det.

Foto: Privat

Julmarknaden på Näs
blir en dag längre i år. Nu i
helgen den 14-16 december
har man chansen att uppleva
julstämning i äkta Astrid-anda
i Vimmerby. Och vill man kan
man åka hästskjuts till
marknaden.

VÄSTERVIKSBAND
NOMINERADE I

Julmys i simhallen

Foto: SVT/Musikhjälpen

HULTSFRED Visst ska det märkas att det är jul även i
simhallen. På Hagadals simhall i Hultsfred ordnar man
julmys den 23 december. När mörkret börjar falla på
eftermiddagen spelas julsånger och lamporna släcks
ner. I bastun kan man koppla av med doft av julen.
Simhallen bjuder på kaffe, glögg och pepparkakor.

Nathea och Noelle Anemyr gästade Musikhjälpen under premiärkvällen. Nathea fick
chansen att berätta om hennes insamling ”Sprid Ljuset”. Foto: SVT/Musikhjälpen

LOKALA ENGAGEMANG

för musikhjälpen
Genom Musikhjälpen 2018 samlas pengar in under temat ”Alla har rätt att
funka olika”. Lokalt sker också en mängd olika initiativ från privatpersoner,
föreningar och företag. Här är några exempel på vad som görs i Västervik,
Vimmerby och Hultsfred.
• I Västervik är Mobila fritidsgården,
Knutpunkten och Campus Västervik engagerade i Musikhjälpen genom insamlingar.
• Vimmerbybon Emma Blixt har startat
en insamling under namnet Astrid Lindgrens Vimmerby - Musikhjälpen. Hon har
även sin Facebookgrupp Rehabtruppen.
• Från Vimmerby har även systrarna Nathea och Noelle Anemyr engagerat sig.
Noelle som har Downs Syndrom, drömmer om att få vara Lucia. I insamlingen
Sprid Ljuset vill hon och hennes syster skapa förutsättningar för att även de som är
lite annorlunda ska få synas i ett Luciatåg.
Vid premiären av Musikhjälpen i måndags

kväll gästade Nathea och Noell Musikhjälpens bur och berättade om sitt projekt.
• I Hultsfred är gymnastikklubben
engagerad i Musikhjälpen. ”Hjälp oss att
hjälpa andra” uppmanar de på sin Facebooksida.
• Vena musikliv hade en välgörenhetskonsert med musikquiz i Vena kyrka den
22 november kl. 18. Hela förtjänsten går
nu till Musikhjälpen.
• Holistic Move, som arrangerar Yoga i Hultsfred, bjuder på
ett gratis yogapass, med möjlighet för deltagarna att bidra.

Hotell i ny regi
VÄSTERVIK Emma Candestedt heter den nya hotelldirektören på Hotell
Kungsljus. Hon jobbade på hotellet
när Guldkant drev det och har nu tagit
över. På invigningsdagen bjöd Hotell
Kungsljus på en afternoon tea buffé
och det var fullt av gäster som frossade
på nybakade scones och kakor.
– Om det blir lyckat så gör vi nog
det fler gånger, hoppas Emma Candestedt, kanske det även blir andra
evenemang.
Hotellet kommer att erbjuda catering och är också registrerat för rot och
rut, så personalen kan ta andra jobb
inom städ och fönsterputsning. Varje
dag kommer det finnas en frukostbuffé. Bak
Bakom disk
disken i receptionen
tionen
leker tre glada labrador
adorer.
– Vi har en kennel
ennel i familjen, så det är nästan
alltid hundar här, berättar
ber
Emma Candestedt.
– Gäster med djur är
alltid välkomna!
omna!

Foto: Privat
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Klassisk julsaga
i ny tolkning

VIMMERBY Komedianterna i Vimmerby gör en nytolkning av Charles
Dickens gamla klassiker "En Julsaga"
från 1848. En stor skillnad mot originalet är att teatergänget i Vimmerby
låter en kvinna axla huvudrollen som
den snåla och argsina Esther Scrooge.
Rollen spelas av Maja Enqvist. Premiären hölls den 7 december och totalt
ges sex föreställningar.

 Visste du att nyårsrevyn som
ges på Västerviks Stadsteater är den
24:e i ordningen och ska spegla vad
som hänt lokalt och internationellt?
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Hela sortimentet!

BR. ANDERSSONS

10% RABATT

S V E N S K A H EM . S E

JULK

Ge bo LAPPST
rt
IPS
får du ett present
k
e
o
rt så
Ex. Kö tt till dig
p ett p
s
j
ä
l
v
.
r
vä
es

rde av
entko
100 :- a 500 :- så får rt till ett
v oss.*
du ett
på

MOOD KARMSTOL

1.995:-

MOOD SOFFBORD

1.995:-

(ord.pris 2.295:-)

(ord.pris 2.795:-)

KVALITÉTSREA 50%
Upp ti

Hos oss är kvalitet alltid i fokus – även när det är REA.
Välkommen in till vår butik. Upp till 50% RABATT på
soffor, fåtöljer, matgrupper, sängar och mycket mer!

EVEREST soffa 10% RABATT på hela Brunstads sortimentet.
Prisexempel: 3,5-sits 19.555:- (1.835:-/mån*) (ord.pris

CHIARO DE LUNA LJUSSTAKAR En exklusiv och handgjord
ljusstake i försilvrad mässing. Finns i 2 storlekar.
H30/40 cm.

HERRGÅRDSLJUS tillsammans med rätt veke gör att

de brinner med en vacker, stor och klar låga utan
att varken ryka eller rinna. L30 cm. 6 pack. Finns i
flera färger.

ET!
HALVA PRIS

DUBLIN Stressless® Dublin – en slank och
elegant fåtölj med perfekt Norsk design och
komfort. 9.990:- (ord.pris 19.990:-).

675:-

189:-

21.730:-).

Fr

1.299:-

EX 100 byggbar soffa. Valfri kombination 10% RABATT. Gäller i
alla tyger och färger. Prisexempel på bild 26.900:- (2.502:-/
mån*) (ord.pris 29.890:-)

RABATT

KLIPPAN PLÄDAR

Samba pläd i 100% lammull finns i sex olika
färger med ett härligt mönster och dekorativa fransar. Ett
vackert inslag i sovrummet eller på soffan.

*När du köper ett presentkort på Materialmännen så får du ytterligare ett som är laddat med 20% av det presentkort du köper. Gäller t.o.m 23 dec 2018.

VI KAN VARUMÄRKEN!
EKSJÖ | OSKARSHAMN | VIMMERBY | VÄSTERVIK

Södra industrigatan 17
Öppet alla dagar.Tel vxl : 0492-177 00 Web: www.materialmannen.se
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Nu går vi in i en festligt tid. Kanske blir det glöggbjudning, julfest med jobbet
och så nyår förstås. Samtidigt är man blek och vinterglåmig, långt ifrån sitt
vackraste jag. Här kommer experttips för hur du kan bli extra vintersnygg.
VÄSTERVIK Miqi Bengtsson utbildar sig
till stylist i Kalmar, på ledig tid arbetar
hon på Kicks i Västervik. Hon om någon
vet hur man ska se ut i vinter.
– Grunden till en bra make up är en
bra hudvårdsrutin, satsa på en bra dagkräm och nattkräm så får din hud nästan
samma lyster som på sommaren.

Just lyster är viktigt för våra vintertrötta
ansikten, men här finns knep att ta till
om man känner sig glåmig.
– Mitt hetaste tips är att lägga en flytande highlighter på kindbenen under
din foundation och sedan puder över, då
får man en naturlig lyster. Sedan lägger
man en bronzer för att rama in ansiktet.

Till ögonen kan man gärna använda
röda, rosa och vinröda toner, i år blir de
inte fula ihop, tvärtom.
– För en perfekt festlook skulle jag
ta en mörkt vinröd ögonskugga och
kombinera med en i roséguld och sedan
rama in ögat med svart eller mörkbrun
kajalpenna.
– Ögonbrynen ska helst vara kraftiga
men formade. Lösögonfransar är inte
lika hett längre, men till fest är det ett
måste, enligt Miqi Bengtsson.
Vinterns läppar ska ha extra volym, det
får de genom ett läppglans med ”plumpingeffekt”, läpparna svullnar lite grann.
Färgen är helst neutral, men glansig.
– Samtidigt är det väldigt inne med
ett mörkt vinrött läppstift för den som
passar i det, tipsar Miqi.
Viktigast för den som som vill vara
snygg och trendig är att det är varma
färger, guld och rött, precis som julen.

Miqi Bengtsson håller på att utbilda sig till stylist i Kalmar. Foto: Åsa Thaberman

JULKLAPPSTIPS!
STARTKLAR
MOBIL

Vi hjälper dig att komma
igång med din nya mobil
Kom in så berättar vi mer!

Från

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

Miqis sminktips
till vintertrötta ansikten
Lägg en flytande highlighter på
kindbenen under din foundation
och sedan puder över, då får
man en naturlig lyster. Sedan en
bronzer för att rama in ansiktet
Till ögonen kan man gärna
använda röda, rosa och vinröda
toner, i år blir de inte fula ihop,
tvärtom. Ögonbrynen ska vara
kraftiga men formade
Vinterns läppar ska ha extra
volym, använd ett läppglans
med ”plumpingeffekt”, läpparna
svullnar lite grann. Neutral färg,
men gärna glansig.

JUL PÅ

Hos oss hittar Du
julklapparna till
hela familjen!

295:-

Apple AirPods

Vi har just nu ett parti av de svårfunna
Apple Airpods på lager för leverans!
Ett tekniskt mästerverk i klassisk Apple-stil.
(Vi reserverar oss för slutförsäljning)
Ord. pris 2.195 kr

Julklapparna finns hos oss!
Vi har det senaste i

Klockor och
smycken

NU 1.795:Trådlösa hörlurar
med grym
komfort
Fler modeller i butik

Richmond & Finch

STAR Elektronik Barlastgatan Västervik
Tel. 0490-822 50
Vi ﬁnns på Facebook och www.tjustel.se
ÖPPET: VARDAGAR 9 -18 • EXTRAÖPPET LÖRD 22/12 KL 10 -14 • SÖND 23/12 KL 12 -15

Kom in så hjälper vi dig.

UR & GULD
www.andersonsurguld.se
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Här för Vimmerby.
Här för dig.
Vi finns här för att göra våra kunders vardag
tryggare och enklare med bekväma banktjänster, trygga bostadsaffärer och heltäckande
försäkringsskydd.
Välkommen in till oss på kontoret i Vimmerby. Här hittar du
bank, försäkring och fastighetsförmedling.

lansfast.se
LFkalmar.se
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personligt Håkan Waxegård

Festivalgurun
är inte bara
frälst på musik
HULTSFRED Det

är inte bara musiken som
gjort tidigare festivalgeneralen Håkan
Waxegård frälst på livet. Ett besök på
ett frikyrkomöte för några år sedan
blev början på en ny fas i livet då han
upptäckte att han var kristen.

Tidigare festivalgeneralen Håkan Waxegård har tack vare sin kristna tro fått en ny syn på livet. Foto: Axel Helge

H

åkan Waxegård är ett känt
namn för de flesta och
starkt förknippad med
Hultsfredsfestivalen. Tillsammans med ett gäng
andra unga killar grundade han festivalen på 80-talet och var festivalgeneral
fram till 1994. En tid han idag kan se
tillbaka på med stolthet - och även en
viss förundran.
– Idag är det lite svårt för mig att fatta
att vi hade en så stor festival i Hultsfred.

Det var en helt otrolig tid som nog har
satt spår i många.
Än idag påminns han ständigt om festivalåren i Hultsfred. Ett exempel är när
Håkan var och jobbade i Västervik för
en tid sedan.
– Jag träffade väldigt många företag
under ett par veckor, och det roliga var
att nästan alla hade någon koppling
till Hultsfredsfestivalen. De flesta hade
varit där som besökare, men jag slogs

”Jag är fortfarande rock’n’roll
och brinner passionerat för att
förändra och förbättra saker.”

också av hur många som hade jobbat
där. Bara på en dag träffade jag tio personer i Västervik som hade jobbat på
Hultsfred. Någon hade kört bröd, någon var på security, någon var ansvarig
för städningen. Det var så häftigt. Bara
under mina år har jag räknat på att 35
000-40 000 människor jobbade där.
Åren efter Hultsfred fortsatte i musiken
och entreprenörskapets anda. Håkan
var bland annat med och drev Lollipopfestivalen och Eksjö Stadsfest, samtidigt
som han haft skivbolag. Idag arrangerar
han fortfarande konserter och festivaler,
samtidigt som han föreläser och håller
på med andra projekt parallellt. På senare år har han haft en hel del events
i Västervik, exempelvik en 80-tals gala,
Songs and Stories och Västervik Live.

Fakta Håkan Waxegård
Ålder: 57 år
Bosatt: I Grimstorp utanför Nässjö.
Född i Hässleholm, men flyttade med
familjen till Hultsfred som 7-åring och
växte upp där.
Familj: Tre barn, en sambo, två hundar.
Senast lästa bok: Katedralen vid
havet.
Två favoritartister/grupper:
Emmylou Harris och Bruce Springsteen.
Motto i livet: Ingenting är omöjligt.

För fyra år sedan hände något livsomvälvande, när han följde med på ett
frikyrkomöte.
– Jag tycker egentligen inte att det
här är en jättestor grej. Jag blev medlurad till kyrkan, och det var lovsång.
Jag måste ha varit den minst mottagliga
personen i hela världen, jag stod i ett
hörn och sms:ade och tänkte ”vad gör
jag här”. Men helt plötsligt fick jag en
känsla som bara kom över mig. Det var
en värme som jag aldrig hade känt förut,
i alla fall inte sen jag var liten och gick
i söndagsskolan. Det var en känsla av
att vara älskad, jag blev knockad av det.
Från den dagen kallar han sig kristen. Den största skillnaden är en ny
inre trygghet.
Håkan Waxegård berättar om en
ständig prestationsångest och en
känsla av att inte vara tillräcklig, som
han levt med tidigare.
– Helt plötsligt kom insikten att jag
dög som jag var. Jag behövde inte göra
en enda sak i mitt liv, jag var älskad
ändå. Helt fantastiskt!
Vägen som frälst har dock inte varit
spikrak. För det finns många fördomar
kring hur en kristen människa ska vara.
Och reaktionerna utifrån lät inte vänta
på sig.
– Många frågar ”vad har hänt”, vilket
egentligen är väldigt konstigt eftersom
Sverige är ett kristet land, det är väl inte
så himla konstigt att vi är kristna då.
Mina största idoler och förebilder i livet är kristna; Bruce Springsteen, Bono
i U2, Johnny Cash, Van Morrison, Joe
Strummer i The Clash, Aretha Franklin,
så det känns verkligen som jag är i gott
och naturligt sällskap. Jag tycker dessutom att Jesus i mina ögon var både
punkare och rebell. Mer än de flesta
som kallar sig idag.
– Det är en ständig inre brottningsmatch. Men för min del kan man röka,
ta en bärs, svära och lyssna på rock, även
om man är kristen. Folk verkar tro att
jag blivit en hel annan person nu, men
jag är exakt samma person som förut,
det är bara att jag råkar tro på något nu.
Vad gör du om tio år?
– Jag inser ju att det jag är allra bäst
på är att arrangera saker, i kombination
med att promota och marknadsföra. Jag
tror att jag fortfarande håller på med
arrangemang om tio år, men kanske
med lite annat utöver musiken, som
alltid kommer vara en given del. Jag tror
också att jag kommer vara engagerad i
landsbygdsfrågor i någon form.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se
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Continentalsäng SAGA

Brilliant

Varje sängplats har vändbar pocketkärna
fast el. medium. Inkl bäddmadrass
i kallskum, huvudgavel och ben i ek.

Fåtölj & pall i fårskinn
och oljad ek.
Fritt lev & montt

10.995:--

Pris fritt lev&mont
180x200 8.995:(11.395:-)
160x200 8.695:(11.045:-)

Med glide

Point

OBS!
Fredag 14/12
9.595:- stänger vi
(13.795:-)
kl 17.30
pga Julbord

Fåtölj & pall i fårskinn
och oljad ek.
Fritt lev & mont

ÖPPET: Må 9-19, ti-fr 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30

Lö 10-14 • Hämtlagret öppet vard. 9-12.30
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HÅLLBARHET
Vår policy 100% Hållbarhet
sammanfattar vi i följande tio punkter
Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
Arbeta för en hållbar resursanvändning
Gott ledarskap och trygg ekonomi
Bra arbetsmiljö- och utvecklande arbetsklimat för alla
Arbeta för jämställdhet och mångfald
Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
Främja mänskliga rättigheter
Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
Visa lokalt samhällsengagemang
Vara transparent mot kunder, medarbetare m.ﬂ.

Tyger, tapeter och inredningsdetaljer
från ledande märken. Tapetsering,
inredningsuppdrag, ateljésytt.

Vi börjar närma oss 2020, året då installationer med köldmedier med för högt GWP-värde (Global
warming potential) förbjuds. Därför har vi i TESAB sedan 2015 börjat använda CO2 för att göra
installationer som är tillåtna även efter 2020. Vårt mål är bland annat att hjälpa kunder med ny
teknik för att spara energi och minska miljöpåverkan.

VÄSTERVIK Kristinebergsgatan 21
Tel: 0490-215 51 Mobil: 070-59 215 51
kyl-bergman.nu • info@kyl-bergman.nu

Guldsmed, nytillverkning
omarbetning, reparationer, gravyr.

STORGATAN 29, Västervik
Anette 070-551 36 43
Veronica 070-550 79 72

KYL-BERGMAN
En del av TESAB-kedjan

ORDNING OCH REDA
PÅ KREATIVA SÄTT!

HAND LETTERING
OCH BULLET
J O U R N A L M .M

Modellanpassad Service och
Reparation på din bil till ett av
marknadens bästa priser!
Vi arbetar med alla bilfabrikat.
Välkommen in till oss i Västervik!



vimmerby
bokhandel

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

0490-362 88 • www.tlmotor.se
Föreningsplats
en

Magasinet

VIMMERBY

Anslagstavlan
för din

HULTSFRED

HULTSFRED

Föreningsplatsen
Anslagstavlan för din förening

Nå ut med din förening till 40 000 hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

RUBRIK
RUBRIK
Danis aliquia atemperum
ni torendis doluptatem que
omnimi, exerect enist, qui
acculpa sim aute ditata
si consequ
ibeaque eum ide simus
aspiendebis molenim pra
aximus
ni beaque nissequiam
acessit
odi

RUBRIK
RUBRIK
Danis aliquia atemperum
ni torendis doluptatem que
omnimi, exerect enist, qui
acculpa sim aute ditata
si consequ
ibenim aximus ni beaasit

RUBRIK RUBRIK

Danis aliquia atemperum
exerect enist, acculpa que ni torendis doluptatem qui omnimi,
sim aute ditata si
consequ ibeaque eum
simus pra aspiendeb
ide
is molenim aximus
ni beaque
nissequiam acessit
odi
Gent laut fugitiunt.
Sitatur itatibus ni
consed esciasi nimodipiennonseditis pe sum qui
t fugiae

förening

VÄSTERVIK

RUBRIK
RUBRIK
Danis aliquia atemperum
ni torendis doluptatem que
omnimi, exerect enist, qui
acculpa sim aute ditata
si consequ
ibenim aximus ni beaasit

VÄSTERVIK

RUBRIK RUBRIK

Danis aliquia atemperum
exerect enist, acculpa que ni torendis doluptatem qui omnimi,
sim aute ditata si
consequ ibeaque eum
simus pra aspiendeb
is molenim aximus
ide
beaque nissequiam
ni
acessit odi
Udandionem apelistiis
nissit, officae vellab
inciet laciatur mo
et apid molorectu
s ea que
velestis alibusaped
i repudist fuga. Totam
essinvel essum reptas
sim dio
inum et quunti quaestota quaectet proratqui
que rest auditati

VIMMERBY

Danis aliquia atemperum
ni torendis doluptatem que
omnimi, exerect enist, qui
acculpa sim aute ditata
si consequ
ibenim aximus ni beaasit

VIMMERBY

HULTSFRED

VIMMERBY

RUBRIK
RUBRIK

RUBRIK RUBRIK

Danis aliquia atemperum
exerect enist, acculpa que ni torendis doluptatem qui omnimi,
ide simus pra aspiendebsim aute ditata si consequ ibeaque eum
is molenim aximus
ni beaque nissequiam
acessit odi
Opta nonsend igenihi
ctioria
volorer ibernatia nusciliquia cullaciur aut unt ea cum ius re
vel et
mos sum nobisti blam s il in consequossit id maiossimusae
re
aut aut omnimus
cidelenimus, nullant

Ä

Välkommen
med din
bokning!
Magasinet Västervik
0490-258600
Magasinet Vimmerby
Hultsfred 0492-586090
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Matprat med Edin Dzemat

Edin Dzemat har vunnit Kockarnas Kamp, varit lagkapten i Svenska kocklandslaget, drivit prisade
restauranger och lagat mat till Stjärnorna på Slottet. Nu
u har han valt att bosätta sig i Västervik och
har flera olika matprojekt på gång.
VÄSTERVIK Edin Dzemat har blivit känd
som framgångsrik kock och synts på TV
i flera olika sammanhang, nu har han
på grund av sin bosniska bakgrund
hamnat i Västervik. Matföretaget Plivit
Trade sökte samarbete och tycke uppstod, både med företagets produkter och
med dottern i familjen.
– Jag hade aldrig varit i Västervik,
men jag kom hit en sommardag och
fick uppleva havet och skärgården, det
var ett lätt beslut, berättar Edin snabbt
på lätt göteborgska.
Sedan flera år samarbetar han med
Plivit Trade för att utveckla ”Balkanmat” som ska kunna passa även svenska
smaklökar. Nu i höst har man lanserat
olika färdigrätter som bär hans signatur
och fotografi. I januari lanseras favoriträtten cevapcici som ett alternativ
till snabbmat. Edin gör recepten, Plivit
Trade paketerar och säljer.
Tänket om mat är annars att det ska vara
i säsong, ät det som är gott och moget
efter varje årstid, sparris på våren och
svamp och rotsaker på hösten. Även julen har sina smaker.
– Julen för mig, det är olika korvar och
surkål, många inläggningar och massor
av goda ostar. Sarma, kåldolmar med syrad vitkål är ett måste till jul,menar Edin.
– Genom vårt samsam
arbeete marknadsför
Edin rät
rätter som
ingår på Balkanjulbordet och vi

på Plivit Trade har produkterna som
behövs, inflikar Johan Siljreus som är
marknads och försäljningschef.
Att vara stjärnkock kräver att man utvecklar en egen stil och inte sneglar för
mycket på vad andra kockar gör. Edin
reser mycket runt i världen för att samla
inspiration och går ofta på museum,
men mycket inspiration hittar han precis runt hörnet.
– Skogen och havet ger mig mycket
inspiration, det finns dofter, känsla och
lugn där.
De egna favoriträtterna är förvånansvärt enkla. Cevapcici, såklart och
skaldjur, men folk blir ofta förvånade
när han berättar om sin kärlek till stekt
strömming med potatismos och lingon.
– Det har fastnat hos mig, att något
så billigt och enkelt kan vara så extremt
gott.

och erkänner samtidigt att
at
han är en tävlingsmänniska.
Nu har han slagit sig ner i
Väster
ästervik och har för avsikt
at stanna.
att
Kommer du att öppna
en ny restaurang här?
– Varför inte? Det är fullt
möjligt. Det finns en tanke
luften på att öppna något
i luf
här
här.

Edin Dzemat, proffskocken som valt att
bosätta sig i Västervik.
Foto: Åsa Thaberman

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

Nu väntar även en ny satsning på
snabbmat. En utmaning för någon som
arbetat länge på finkrog. Edin kommer
under våren att lansera en kedja med
hamburgare, ”Grab and Go”, men även
här ska en del smaker från Balkan få
smyga sig in.
Att han tagit sig till toppen av kockyrket tror han beror på sin bakgrund som
bosnisk flykting, det har gett en större
drivkraft.
– Att förlora allt och få en andra
chans, det måste man ta vara på, jag har
nog kämpat lite hårdare, funderar Edin

”Skogen och havet ger mig
mycket inspiration, det finns
dofter, känsla och lugn där.”

Julblommor
Egenodlade

FILMPRODUKTION MED EXTRA KRYDDA!

AMARYLLISDAGAR 13/12-16/12

KÖP 3 BETALA FÖR 2!
Den billigaste gratis

AMARYLLIS

KOLIBRIAMARYLLIS

röda, vita, rosa
2 stänglar 100:3 stänglar 125:Specialsorter,
bl.a. dubbla 135:-

Småblommig
70:-

Planteringsstund!

JULSTJÄRNOR

Söndag 16/12 kl. 14-16

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

VÄLKOMNA!

Reklamfilm • Webbfilm • Företagsfilm
Dokumentärer • Kortfilm • Långfilm
www.filmdirekt.eu • matz@filmtime.eu • 070-523 06 09

A
BOK
!
I TID

Röda, vita
Små 30:-/st
Grenade från 75:-

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

Öppettider

Måndag - Fredag 9-18 • Lördag 9-15
Söndag 16/12 10-16

VIMMERBY
0492-318 90

Utför det mesta inom målning (ute och inne),
tapetsering, fasadmålning, fönsterrenovering
m.m.
Boka redan idag så kan vi planera
kommande projekt tillsammans. Gäller
både inomhus- och utomhusjobb!

Din lokala måleriﬁrma i Vimmerby
Tel. 0492 - 312 40 | www.kostasmaleri.se

Julklapparna
hittar du
hos oss!
ÖPPETTIDER:
Tisd-fred
__ kl 11-18
ÖPPETTIDER:
Tisd-fred
_ klkl11-18
Lördag
____
11-14
Lördag ____
____klkl11-14
Söndag
12-15
Söndag
____kl 12-15
fram till 16/12

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

Butik till salu!
Vimmerby
Ring Petra för mer info,
076-763 92 74 eller maila
stuneks@inteam.se
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välkommen att

Julhandla

i Vimmerby

TOMASMARKEN
I VIMMERBY LÖRDAG 15/12
BUTIKERNA ÖPPET TILL KL 15

nstvärde ca 40.0
t vi
00
tal
:o
T

SÖNDAGSÖPPET

JUL

16/12 kl 12-15

LOTTERIET

LÖRDAGSÖPPET

22/12 TILL KL 15
MED BL.A GRATIS PONNYRIDNING
NG
VID TORGET KL 11-13

SÖNDAGSÖPPET
23/12 KL 10-15

TORSDAG 20/12

iV

en
Välkomm s
erby
till Vimm
butiker!

Vimstmaderby

10.000:2:a pris
2:

5.000:-

i m m erby

250 st
Tröstpriser

á 100:-

SÅ HÄR GÖR DU!

En kupong
per köp ju ﬂer gånger
du handlar,
r
desto ﬂer chanse
har du!
Lycka till!

BUTIKERNA ÖPPET TILL 22.00

Kl 17.30 .............Sång av Mathilda Lindström
Kl 18.15 ..............Sång av Hanna Karlsson
Kl 19-21.............Sång av Elin Namnieks med gästartister
Kl 21.15 ..............Eldshow av Komedianterna

1:a pris

Fyll i, klipp ur och ta med kupongerna
när du handlar. Ge kupongen till butiken*
och få en stämpel när du handlar för
minst 100:-. En kupong/köp.
Lägg kupongen i lådan hos
butiken du handlat i
Tävlingen pågår under
perioden 2/12 - 31/12 2018
* Gäller i de ﬂesta medlemsbutiker.

TREVLIG JULHANDEL ÖNSKAR

vimmerbyshopping.se

!
ERNA
PONG
P URbysKU
KLIP
butiker och få dom stämplade
till Vimmer
Ta med

Från ca

Kl 17.30 .............Vimmerby Tidning bjuder
v,
på glögg, försäljning av Hockeykorv,
Vi bjuder på
Hemgjorda mandlar från
Mandelrosteriet, Bilar från
Engströms, Julgranar mm från
Lions, Lotteri från VIF och
på torget fr. kl 17.30
Offside m.m
(så länge glöggen

2 DECEMBER - 31 DECEMBER 2018
nstvärde ca 40.0
t vi
00
tal
:To

JUL

Varm Glögg
räcker)

Kom och träffa

Tomten

LOTTERIET
iV

Lycka
till!

Adress:...................................................................
...............................................................................
Tel:.........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

2 DECEMBER - 31 DECEMBER 2018

och

nstvärde ca 40.0
t vi
00
tal
:To

Gratis Häst
och vagn

JUL

LOTTERIET

Eriksgården
kl 18-21

Aktivitet i samarbete med:

i m m erby

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

iV

Lycka
till!

i m m erby

Namn: ....................................................................
Adress:...................................................................
...............................................................................
Tel:.........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

1:a och 2:a pris består av presentkort från Vimmerby Handel. Vinnarna meddelas personligen samt via annons i
Vimmerby Tidning. Tröstpriserna består av presentkort från respektive butik. Vinnarna meddelas personligen
+ anslås i butikerna. Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.
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Enkla övningar minskar stress
Några djupa andetag när man står i kassakön, att
lägga märke till den varma kaffekoppen i handen.
Sådana små enkla saker kallas mindfulness och
kan bidra till att sänka stressnivån i kroppen.
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VIMMERBY För Karin Faaij Hultgren är också mycket i andras mående och
det naturligt med mindfulness. Det
tyckte om att hjälpa andra på djui kombination med fysisk akti- T A B L E R A T F pet. Jag valde då att utbilda mig
vitet och bra kost är hennes
till sjuksköterska och har jobnyckel till högre livskvalitet.
bat som det i drygt fyra år.
När Karin var föräldraledig
– Jag har alltid varit intresFÖRETAGARE
serad av hälsa. Det började
med sin dotter var hon stresväl med att jag mediterade och
sad och hade sömnbrist.
gjorde yoga. Jag engagerade mig
– Det var så mycket man skulle
räcka till. Jag var perfektionist och hade
höga krav på mig själv. I den vevan började jag med mindfullness, vilket gjorde
att jag mådde mycket bättre. Efter en
tids träning kunde jag landa och få min
glädje och energi tillbaka.
– Då insåg jag också att jag själv ville
bli mindfulnessinstruktör och började
min utbildning hos Mindfulnesscenter
och har därefter gått flera påbyggnadsutbildningar.
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”Det är inte
stressen i sig
som är skadlig
utan bristen på
återhämtning.”
Vad är mindfulness?

• Mindfulness betyder medveten
närvaro och är ett förhållningssätt
där man tränar sig själv och sin hjärna i till att ta vara på ögonblicket
och få tillgång till sina fulla resurser.
• Med enkla övningar får man hjälp
att klara pressen i privat- och yrkesliv. Man lär sig att minska stress, bli
mer uppmärksam, och fokusera på
det som är viktigt.
• Forskning visar att mindfullnessträning med utbildad instruktör
ger lika goda resultat som individuell KBT-trerapi.
Källa: Mindfullnesscenter.se

Förra hösten startade Karin företaget
Karinéa Mind Life som till stor del är
inriktat på mindfullness i grupp, individuellt samt för företag. Men också
yoga, meditation, chakrahealing och
hälsokostprodukter samt individuella
hälsosamtal.
När är mindfulness användbart?
– Om man känner sig stressad, nere
och otillräcklig. Eller när man vill ha
ännu mer glädje i livet. Det handlar i
grunden om att vara i nuet, att medvetet
rikta vår uppmärksamhet på det vi väljer
och kliva ur den så kallade autopiloten.
Man tränar på att att stanna upp, vara i
sin kropp och att släppa taget om saker
man inte behöver engagera sig i.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Karin Faaij Hultgren förespråkar mindfulness för ett ökat välmående. Foto: Eva Harrysson

Jobbar för att hjälpa och har kul på köpet
I julhetsen är det lätt att bara tänka på
sig själv och de sina, men det finns organisationer som samlar in pengar och
försöker hjälpa andra. Lions i Västervik
samlar varje år in omkring 150 000
kronor som de sedan skänker bort.
VÄSTERVIK I en källare sitter ett gäng
smått grånade män och slår in paket.
Det är Lions i Västervik som förbereder en av årets alla aktiviteter. Den 16:e
december är det nämligen paketförsäljning på Spötorget. Under hösten har Lions fått ihop 300 paket från handlarna
i stan och på en ganska kort stund säljs
sedan paketen för 75 kronor styck.
– De brukar samla mycket folk, paketen är värda mellan 75-3000 kronor, så
de brukar ta slut på 20 minuter, berättar
Ulf Wiberg, en av de aktiva i Västerviks
Lionsklubb.
Under dagen får Lions in drygt 20 000
kronor som sedan skänks till Västervikshjälpen och Frälsningsarmén, organisationer som vet var hjälpen bäst
behövs. Lions är världens största klubb,
den finns i 210 länder och har 1,5 mil-

joner medlemmar. Syftet är att hjälpa
andra och förbättra människors livskvalitet världen över. I Västervik går ungefär hälften av pengarna till hjälp lokalt
och hälften till internationell hjälp.
Man stödjer också forskning mot folksjukdomar. Under året arrangerar Lions
många olika aktiviteter, det är mycket
my
runt jul, till exempel Västerviks
viks Lucia.
– I år är det 39:e året vi håller i Västerviks Lucia, så nästa år blir det jubileum, säger Ulf Wiberg.
Många i klubben har varit med länge,
någon upp mot 40 år. Gubbarna har
trevligt tillsammans, det märks. Viktigast är ändå engagemanget, viljan
att hjälpa.
– Vi har gjort massor av grejer fför
att barn ska ha det trevligt, berät
berättar
Gunnar Allgulander som har varit
med i 35 år.
Conny Åberg har också varit
med i många år.
– Skicka med ettt tack till invå
invånarna i kommunen, det är ju de
som har skänkt pengarna!
Åsa Thaberman

 Visste du att Lions Club finns även i Hultsfred och Vimmerby? Lions i Vimmerby

hade sin paketauktion vid julskyltningen första advent

Julklappar på gång, den 16:e december säljs de
på Spötorget. Ulf Wiberg, Christer Johansson,
Conny Åberg och Gunnar Allgulander.
Foto: Åsa Thaberman
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Nils modeller
visas hos hembygdsföreningen

15

Timmar av arbete och finurlighet ligger bakom trämodellerna
som Nils Johansson i Gullringen tillverkade. Nu efter hans
bortgång har de donerats till Södra Vi hembygdsförening.
VIMMERBY Nils Johansson
blev 96 år och gick bort för en
kort tid sedan. Han lämnade
då efter sig en kulturskatt i
form av ett antal trämodeller som han själv tillverkat.
Miniatyrbyggnaderna föreställer olika kända offentliga
platser i bygden, bland annat
en dansbana som den kunde
se ut i början av seklet och
ett gammalt

sågverk i Målilla på 20-30-talet. Det som är speciellt med
modellerna är att de är gjorda
av trä och är innehåller teknik
i form av el.
Nils Johansson föddes och växte
upp i Slitshult 1922.
– Redan som liten grabb var
han tekniskt intresserad och
gjorde ettt eget vindkraf
vindkraftsverk
med sina bröder, vilk
vilket var
väldigt nyttt på den tiden,
säger sonen Nils Olof
Jönnervik.
1950 köpte
te Nils
Mejeriet i Brännebro
och startade bil
bilverkstad
erkstad där
med
sin
bror KarlErik. 1953
öppnade
han Gulfs
bensinstabensinsta

tion, då kostade bensinen 85
öre per liter.
1984 blev han pensionär
och det var då hans intresse
för bygga modeller satte fart.
– Min far var träsnidare och
han hade fotografiskt minne,
så han satt och tänkte tillbaka
hur det såg ut, han var ju också
själv maskinist på sågverk och
kom ihåg exakt hur tändkulemotorn såg ut, så allt är precis
som i verkligheten. Han ville
fokusera på att visa grejerna
man använde och det tekniska.
När Nils gick bort uppstod
frågan för barnen vad man
skulle göra med modellerna.
Man kom ganska snart fram
till beslutet att skänka hela
samlingen till Södra Vi hembygdsförening.
– För oss känns det bra att
skänka dem till hembygds-

FFÖRST TILL KVARN!
N!

Julen kom
tidigt i år.
Skänk en gåva till vår
forskning kring graviditet, förlossning och det
nyfödda barnet!

Nils Johansson blev 96 år och gick bort för en kort tid sedan. Han efterlämande en kulturskatt som nu visas hos hembygdsföreningen. Foto: Privat
föreningen, då vet man att de
kommer finnas kvar i bygden
och att samlingen är intakt. Nu
kan alla som vill ta del av det.
Från hembygdsföreningens
sida är man förstås mycket
glada över gåvan.

90 07 93–1
31
0079.se
1239nden
www.fodelsefo

Gör något fint av bilden
du har i din mobil eller kamera.
Beställ enkelt på:

www.framkalla.se
ww

eller besök oss i butiken.
VVi har massor med förslag
på fina Foto-klappar

FÖRSTORINGAR

Varje år föds 6 500 barn
alldeles för tidigt i Sverige.
Stöd forskningen kring
för tidigt födda barn.

Stl. 36-41
FOTOMUGG

1239007931

www.fodelsefonden.se

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Än hinner vi göra Bildprodukter före Jul

295:-

Pg

– Jätteroligt, säger Ingmar
Eklund. Samlingen kommer
att visas upp vid Agne Lindblad-museet.

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

ÖRNGOT T

JULGRANSKULA

Välkomna!

...OCH
MYCKET
MER...

Julklapparna hittar du hos oss!
Ju

Kranpoolen öppnar nu upp portarna för nya depåer i
Västervik, Vimmerby och Oskarshamn.
Med depåer i både Malmö och Halmstad blir Kranpoolen en av de starkaste
minikranuthyrarna i landet.
Håll koll på vår hemsida:

www.brg.nu
OSKARSHAMN Klämnavägen 7 0491-186 00 | Hydraulservice 0491-777 50
Västervik 0490-342 50 | Vimmerby 0492-122 99

www.kranpoolen.se

Storgatan 26 | 0490-103 70
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Julkaffe

JULKUL PÅ COOP
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VIMMERBY Kom och var med på en rolig eftermiddag på Coop i Vimmerby

I HEMBYGDSPARKEN

den 14 december. Man kan då få träffa tomten och rita sin önskeklapp, har
man tur kan önskan bli till verklighet. Det blir också julklappslotteri samt
tävling om att gissa vikt på en julskinka, provsmakning av nyttigt godis,
med mera. Allt sker till förmån för insamlingen till Min stora dag.

HULTSFRED

Jim Björnstedt Wingestad,
Astra Skov, Julia Hansen
och Albin Nilsson har testat
luftgevärsskytte. Foto: Eva
Harrysson

Kom och njut av en kopp kaffe i Hultsfreds
hembygdspark. Söndagen den 16 december är
kaffestugan öppen några timmar på eftermiddagen.
Förutom att man kan ta en fika,finns det också
möjlighet att köpa böcker, och
fotoklubbens almanacka.

Unga skyttar på
idrottsskolan
Koncentrationen är hög, gevärspipan är riktat mot måltavlan och målet är att pricka de svarta symbolerna. Pang, så går skottet av. För de unga deltagarna i Hultsfreds idrottsskola är skytte en av flera
spännande idrotter som de får testa.
HULTSFRED – De lär sig
snabbt, helt klart, säger
Steve Balk, en av ledarna vid Vena Skytteförening. Det här är
tredje gången som de
testar skytte och nu
börjar de få in snitsen.
En av deltagarna är Astra

GOD

Skov 9 år, som tycker till.
– Det här är jätteroligt,
men lite svårt i början.
Idrottsskolan vänder
sig i år till barn födda
2008 och 2009. Och det
är mellan 15 och 20 barn
som deltar i de olika aktiviteterna varje vecka.

JUL

All About You

Tumbler Need You 57 cl, 2-pack
Tumbler Love Him 57 cl, 2-pack
2-pack

199:-

(ord. pris 299:-)

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

 Visste du att... barnen som får
testa på skytte är med i Hultsfreds
kommuns idrottsskola? De får då testa olika idrotter under en termin. Det
är bandy, bowling, fotboll, handboll,
ishockey, karate, orientering, ridning,
speedway och luftgevärsskytte.

30%

Sjukdomar och
diagnoser tar
inte jullov.

på allt från

Erbjudandet gäller t.o.m 31 december 2018

Swisha 100 kr till
900 51 33, din
gåva behövs.

2-pack

199:-

– Jag tycker det är positivt att de får
testa på lite olika saker, även en sport
som skytte som inte ”alla” redan håller
på med, säger Steve Balk. Vi ser gärna
att fler hittar till den här sporten. Från
sju år och uppåt får man börja delta.

(ord. pris 299:-)

Vivi Möller • St. Torget 2, V-by • 0492-127 94
ri!
rua
i feb
r
a
t
Star

199:-

Carolina Gynning

(ord.pris 249:-)

Ny yrkesutbildning

Barnskötare

Mugg 35 cl Golden Moment
Mugg 40 cl Looking for You med öra
Vinglas 75 cl In Between Worlds
Vinglas 75 cl Slice of Life

159:-

(ord.pris 199:-)

179:-

(ord.pris 229:-)

199:-

(ord.pris 249:-)

Om utbildningen: För dig som tycker om att arbeta med
barn och skapa trygghet för barnen i förskolemiljö. Du tycker
om att aktivera barnen och har en lekfull sida och ett pedagogiskt förhållningssätt som du kan använda såväl utomhus
som inomhus. Omsorg om barnen är en viktig del av arbetet.
Utbildningen omfattar tre terminer. I utbildningen ingår en
dags praktik i veckan.
Förkunskapskrav: Behörighet i svenska, matematik
och samhällskunskap från grundskolan.
Utbildningen startar: 2019-02-04.

Sista ansökningsdag 14 december

Mer in
på v fo
hems år
ida

Inför julen...

Söndagar 2 och 9 dec
Adventsorkestern – Kl.11.30 och 13.30
Julpyssel – Kl.12 och 14, 40 kr/person
Upplev barndomshemmet i juleskrud
Visning kl.13:00 tors-sön, förbokas
Pris: 95 kr/vuxen, 50 kr/barn. Från 8 år.

Jultallrik – pris: 250 kr/person

Julmarknad 14-16 dec
Kl.11-17, 60 kr/person

HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

Box 24, 598 21 VIMMERBY
Telefon 0492-143 00 • vfhs@ltkalmar.se

www.vimmerbyfolkhogskola.se

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

Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det gångna året och önska

God Jul &
Gott Nytt År!

ANNA JEANSSON
Fastighetsmäklare
0490 822 41

CHRISTIN WAHLMAN
Fastighetsmäklare
0490 822 44

DOUGLAS SALOMON
Fastighetsmäklare
0490 822 43

ANDERS GUSTAFSSON
Fastighetsmäklare
0490 822 46

MARIA ÖRNVALL
Mäklarassistent
0490 822 47

JONAS GUSTAFSON
Fastighetsmäklare
0490 822 42

LINDA SÖDERKVIST
Mäklarassistent
0490 822 49

EMMA WIDERSTRÖM
Fastighetsmäklare
0490 822 45

MARIA MATTSSON
Mäklarassistent
0490 822 48

VÄSTERVIK | KVARNGATAN 15 | TEL 0490-822 40 | SVENSKFAST.SE/VASTERVIK
GAMLEBY | KARL-ERIK MÅNSSONS TORG 1 E | TEL 0493 75 47 00 | SVENSKFAST.SE/GAMLEBY
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Nira

Vårdhunden Nira arbetar
50 procent inom äldreomsorgen.
Foto: Åsa Thaberman

glad
Vem blirr inte
i
av en vifftande svans
eller en kisse
ki
som
spinnerr i ditt
d knä?
ga äldre
För mång
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och sjuka
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n med
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m ett
a llivet bättre
djur göra
ka glädje
och skänk
nd.
för en stun

Ulrica Nilsson och Gun Olofsson pysslar om katten Busan.

Hundar och
h katter
hjälper till i vården
Magnus Lundin, butiksägare Vimmerby
Telecenter, vittnar om en tidsresa.

BUTIKEN

firar 25 år
VIMMERBY Butiken Vimmerby

Telecenter firade nyligen 25 år.
Ägaren Magnus Lundin kan vittna om
en tidsresa i mobiltelefonens utveckling,
från otymplig tegelsten i mitten av 90-talet till nutidens smarta telefon,
som egentligen också är en dator.
– Det roligaste under de här 25 åren är all
ny teknik, men framför allt alla trevliga
kunder man fått träffa, säger han.

VÄSTERVIK På Tjustgården avdelning Ringskär bor inte bara äldre
och sjuka, här bor också bondkatten Busan sedan sju år. Hon är en
brunspräcklig, vänskaplig kisse som
kom dit tillsammans med en boende
och sedan blivit kvar. Nu bor hon på
avdelningen och är en del av livet för
dem som bor och jobbar där.
– Hon ligger ofta i soffan vid TV:n
och ibland hoppar hon upp i knäet,
då blir de gamla jätteglada, berättar
Ulrica Nilsson som är undersköterska på Tjustgården.
Busan spriderlugn och trivsel omkring
sig och är ofta ett samtalsämne. När
vi kommer på besök ligger hon hopkurad i sängen på Gun Olofssons
rum och börjar genast spinna.
– Det är så härligt att få ha en katt,
jag hade själv katt när jag var yngre,
säger Gun Olofsson och smeker Busans mjuka päls.
Att Busan trivs kan man inte ta

miste på. Hon är populär på avdelningen och får besök från andra avdelningar.
– Det finns anhöriga som har med
sig kattgodis speciellt till Busan, så
jag tror att hon har det väldigt bra,
lite bortskämd är hon också, skrattar
Ulrica Nilsson.
Ibland kommer även en hund på
besök, det är vårdhunden Nira, en
åttaårig Golden Retriver som tillsammans med sin matte Anita Lööf
arbetar i hela kommunen. Anita är
en av kommunens två vårdhunds-

förare, Anna Helmersson arbetar
med hundar inom handikappomsorgen.
Nira har en ettårig utbildning och
är certifierad. Numera kan man få
vårdhund på remiss för att må bättre.
– Det blir mycket promenader,
kanske med rollator eller rullstol,
men ibland ligger Nira bara i någon
säng för att det är mysigt, berättar
Anita Lööf.
Vårdhundar används vid minnesträning och vid träning av motorik, den
sjuke kan gömma saker som hunden
får leta efter eller mata hunden. Mest
nytta gör Nira genom att få människor att känna sig behövda och för
ett kravlöst umgänge om man har
svårt att kommunicera på vanligt vis.
Människans bästa vän, helt enkelt!

Busan är omtyckt på Tjustgården.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

Luciafirande på Spötorget i Västervik
VÄSTERVIK Idag är det Luciadagen och du som befinner dig i Västervik ikväll har möjlighet att få se
Västerviks Lucia, Ebba Lindkvist, med tärnor på Spötorget. Bakom arrangemanget står Lions Club. Tidigare under dagen besöker Luciatåget flera olika företag och institutioner med vackra ljus och sånger.
Första stoppet för dagen var i Sankt Petri kyrka då ljusbärarinnan kröntes. I kyrkan framfördes sång av
församlingens barn- och vuxenkörer. Under kvällen finns möjlighet att se luciaföljet sjunga på Spötorget.

 Fler luciafiranden för allmänheten
13 december
Hultsfreds kyrka
Mörlunda kyrka

Rumskulla kyrka
Vimmerby kyrka
Silverdalens Folkets Hus Virserums kyrka
Storebro Sportstuga

14 december
Frödinge kyrka

16 december
Lönneberga
församlingshem

DECEMBER 2018
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Hjälp och stötta en

medmänniska

VIMMERBY Vill du stötta en person med funktionsnedsättning
genom att hjälpa till att bryta isolering och ensamhet? Då kan du
kontakta Vimmerby kommun som just nu söker efter fler som vill
jobba som kontaktpersoner.
Att vara kontaktperson innebär att man träffar en person
regelbundet och gör trevliga aktiviteter tillsammans. Det kan
handla om att ta en fika, promenera eller gå på bio tillsammans.
Hur ofta ni träffas bestäms i förväg, men det vanliga är
2-4 gånger i månaden. Som kontaktperson har du
tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN I VIMMERBY

ÅRETS
BÄSTA
DEAL?
I DECEMBER
BÄDDMADRASS

PÅ KÖPET!
Vid köp av säng till ord.pris

Vilken bäddmadrass ingår?
Valhall: Supersoft vit, Sirius: SL vit, Birka: DL vit

SPARA
UPP TILL
7.390:-

Fox Ställbar Säng

90x200 cm
Inkl. Bäddmadrass Foam
Madrasskydd
Ben tillkommer

E� hantverk
ha
värt a� åka för
Kvalitetsinramning av
konst, foto, broderier, objekt mm.
kons

8.995:(9.915:-)

SÖNDAGSÖPPET 16 DEC KL 11-16

månd
Öppe�ider månd-fred
kl. 9.30-17.00. Övriga tider e�er överenskommelse.

Välkomna hälsar Mia och Annika!

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

Slipp att ta
dig till oss.
Visste du att du kan skriva in dig på
webben, om du skulle råka bli arbetslös?
Gå in på arbetsförmedlingen.se/skrivindig

Vimmerbys största fristående möbelaffär

Vimmerbyallén 17, 0492- 77 00 30

Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
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hemma hos familjen Ebbesson / Johansson

Stämningsfull julkäns

Familjen Ebbesson/Johanssons satsar på julstämning villa på Flöjtstigen.
HULTSFRED

Inredningsintresset finns där året runt, men under
julen når det en extra nivå. Hemma hos familjen
Ebbesson/Johansson är det verkligen jul extra allt.
Mycket pynt men med stil är grundtanken.

M

agasinet gör ett besök
hemma hos familjen som
består av Lina Ebbesson,
sambon Fredrik Johansson och sonen Lowe, snart

” Jag älskar
julen och går in
helt och hållet för
den. Tre veckor
innan första advent
börjar jag julpynta,
så allt ska helst
vara färdigt till
första advent.”
Fakta Lina Ebbesson
Ålder: 33 år
Familj: Sambon Fredrik och sonen Lowe
Bor: I en 70-talsvilla på Flöjtstigen i
Hultsfred
Gör: Arbetar som frisör
Brinner för: Heminredning. Allra helst vid
jul då huset är dekorerat från topp till tå.

fyra år. De bor i en 70-tals villa i Hultsfred
sedan åtta år tillbaka, och näst intill hela
huset är renoverat med omsorg och det
mesta har Lina och Fredrik gjort själva.
Lina är frisör till yrket och har salong i
Hultsfred. Hennes kreativa sida avspeglar
sig även privat då hon älskar att inreda och
förändra i hemmet.
Under julen är det många som lägger märke
till villan på Flöjtstigen. Hela huset pryds
av mycket dekorationer, framför allt inne
men även utomhus. Framför husets entré
finns ett antal granar, lyktor och julprydnader. Allt är stilfullt och genomtänkt in i
minsta detalj.
– Jag lägger ner väldigt mycket tid på
hemmet, kanske för mycket ibland, säger
Lina och ler. Varje år tänker jag att jag ska
ta det lite lugnare, men det blir aldrig så.
När man kliver in i huset slås man av
den varma och gemytliga känslan. Levande
ljus i varje hörn, flera olika julgranar, och
förstås en massa tomtar.
– Jag älskar julen och går in helt och hållet för den. Tre veckor innan första advent
börjar jag julpynta, så allt ska helst vara
färdigt till första advent. Och julgrejerna
får vara framme till tjugonde knut - minst.
Stilen är sig lik från år till år, även om vissa
detaljer kan förändras.
– Jag gillar verkligen det traditionella,
och vissa saker kan man inte flytta på om
de alltid har stått där. Samtidigt kan man
känna att vissa grejer inte passar in längre.
I år har jag exempelvis lite färre tomtar än
vad jag bruka, men istället lite fler granar.
Så över lag ökar julpyntet, det är minst en
ny ljusstake varje år. Tanken är att det ska
vara mycket, men också vara stilrent.
Lina beskriver stilen som gammaldags,
lite ”shabby chic”, men med moderna inslag. Vitt är grundfärgen som genomsyrar
hela huset, men alltid med någon accentfärg. På julen blir det såklart rött. Mycket i
inredningen är också hämtat från naturen.

Under julen är det många som lägger märke till villan på Flöjtstigen. Lina är frisör till yrket och har salong i Hul
– Jag gör det mesta själv och gillar loppisprylar. Det är nästan bara gamla möbler
här hemma. Inspirationen hittar hon ofta
på nätet, på Instagramkonton. Hon har
också själv ett konto där hon periodvis
lägger ut bilder frå hemmet.
Julen firas hemma med familj och släkt.
– Med tanke på att jag styr så mycket
inför julen vill jag gärna vara hemma säger hon, och visar hur juldukningen såg ut
förra året.
Att julpyntet är viktigt för känslan, råder
det inga tvivel om hos Lina. Det viktigaste
under julen är ljusen - och myskänslan.
– Det blir så varmt och ombonat. Vid julen har man ju mycket mer saker framme
än resten av året. Man kan överdriva utan
att det blir dumt.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Fredrik Johansson, Lina Ebbesson och sonen Lowe, snart fy
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sla på Flöjtstigen

4

detaljer

Lina satsar på minst en ny
ljusstake varje år.

Den öppna spisen på nedervåningen ger
både värme och myskänsla.

ltsfred. Hennes kreativa sida avspeglar sig även privat då hon älskar att inreda och förändra i hemmet.

yra år.

En välkomnande julkrans
dekorerar ytter
ytterdörren.

Fina detaljer gör juldukningen.
Lina visar upp sin vackra juldukning. Här samlas familjen på julafton.
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PLATS PÅ
SOMMARTORGET
VIMMERBY Sommaren kan kän-

nas avlägsen just nu men redan nu
vill kommunen veta vilka företagare
som vill ha uteservering på sommartorget i Vimmerby 2019. Sista
ansökningsdag är den 14 januari
2019.
Platserna kommer att fördelas
för att så många som möjligt ska
få plats. Tidigare års placering på
sommartorget ger inte företräde
inför 2019.

RESTAURANG
SAMLAR IN
JULKLAPPAR
VÄSTERVIK Kring juletid vill
många hjälpa de som har det lite
sämre ställt. Harrys i Västervik
samlar in julklappar till familjer som
kanske annars skulle varit utan, ett
initiativ som hela restaurangkedjan
följer.
Om man vill vara med och bidra
med ett paket går det bra att komma in med det på restaurangen.

Familjen
Askenberger, Sofie,
Hugo, Knut och Erik.
Foto: Åsa Thaberman

Närproducerat,
REKO-ring och ekologiskt
Människor som möts på en mörk parkeringsplats för att
handla av varandra. Låter det mystiskt? Inte det minsta,
dessutom är det ekologiskt och närproducerat. REKOring växer så det knakar.

16 METER LÅNG
TÅRTA FIRADE
50-ÅRING
HULTSFRED Komvux i Hultsfred

fyllde nyligen 50 år. Det firades rejält
av både elever och lärare på Hultsfreds Lärcenter. Det spekulerades
om att det kanske var den längsta
tårtan i Hultsfreds historia som serverades.
Tanken var från början att baka
en 50 meter lång tårta men man
nöjde sig istället med att pryda den
med 50 ljus och 50 flaggor.

VÄSTERVIK Viljan att handla ekologiskt och
närodlat växer hela tiden. Ute på landet finns
små producenter av olika sorters mat som
kan ha svårt att hitta rätt köpare. REKO-ring
är ett sätt att koppla samman producenter
och konsumenter utan mellanhänder. Idén
kommer ursprungligen från Frankrike, där
det är en stor rörelse. Till Sverige har rörelsen kommit via Finland, där REKO-ring har
funnits sedan 2013.
– I Sverige finns just nu 107 ringar, med
sammanlagt 210 000 medlemmar och här i
Tjust har vi funnits sedan september,berättar
Erik Askenberger, en av grundarna.
Den som har något att sälja lägger ut en

annons med varor och pris på gruppens
Facebooksida, konsumenten skriver vad
den vill köpa och betalar sedan enligt anvisningar. Säljare och köpare möts sedan
för utlämning av varor varannan onsdag i
Gamleby och Västervik.
Redan från start blev det succé. På några
dagar blev över 1000 personer
medlemmar, nu ligger antalet
på knappt 2000. Just nu är
cirka 20 producenter anslutna, men det finns utrymme för fler. Utbudet
på varor varierar, men

det är alltid mat och närproducerat.
– Just nu finns det mycket lammkött, det
är den tiden nu, säger Erik Askenberger som
själv säljer ägg, ostkaka och olika typer av
nötsmör.
REKO-ring är något som ligger helt rätt i
tiden. Du som konsument får träffa producenten av maten personligen, det är miljömässigt rätt och det för landsbygd och stad
närmare varandra. Även små producenter
kan vara anslutna. Erik Askenberg började
med några hönor och står nu i begrepp att
bygga ut hönshuset så att 140 hönor får
plats.
– Det är bra för oss producenter, vi
kan testa en produkt i liten skala
innan vi bestämmer oss för att
satsa på något. Det utvecklar landsbygden.

 Visste du att konceptet REKO-ring finns i Vimmerby kommun också? De syns

bland annat på Vimmerby Torg 13 december samt på Astrid Lindgrens Näs Julmarknad.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se
Ekologiska ägg
säljer stort på REKO-ring.
Foto: Åsa Thaberman

Våra rutinerade veteraner är redo att ta hand om dina att-göra-listor.
RUT och ROT direkt på fakturan!
F

Göra trädgården redo för säsong

F

Veckostäda, storstäda & putsa fönster

F

Snickra, måla & tapetsera

F

Passa barn & ledsaga äldre

F

Göra ärenden & fixa småsaker

F

Lösa bemanningsproblem på jobbet

F

... & mycket mycket mer!

0490-56 17 17 vastervik@veteranpoolen.se

M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d

Sandstr öms - En bät tre Jul. Sedan 1923

Stickade tröjor i
Superﬁne Cotton.
Flera färger.

799:-

2 899:för

MURREY
Välj fritt! Stickad tröja/skjorta.
Ord.pris 599:-/st

SELECTED
Stickad mössa i ull 249:Grå, marin, gul

BJÖRN BORG
3-pack 399:-

LEXINGTON
Presentset, herr & dam 495:-

COLLECTION
S TA I N L E S S S T E E L

FATHER & FRIENDS
4 par strumpor 99:Ord.pris 50:-/par

www.sandstroms.nu

LILJA & LYKKE
Halsband 349:Armband 249:-, Örhängen 199:-

SUSANNA
Basker i ull 199:-

GAUCHO
Skinnhandskar, dam 449:-

EN BÄTTRE JUL. SEDAN 1923.

L I N K Ö P I N G i - H U S E T & Tr ä d g å r d s t o r g e t • N O R R K Ö P I N G N : a P r o m e n a d e n & G a l l e r i a D o m i n o • K I S A • M O TA L A • T R A N Å S • V E T L A N D A • V I M M E R B Y • V Ä S T E R V I K

M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d

24

DECEMBER 2018

shopping
2

3

1

5
4

Böcker
er
med
jultema
ema
6

tips
Julklappstips
från butikerna
Västervik Vimmerby Hultsfred
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Krispigt
och
gott

1. Pappa får en klocka. Här ett herrur från Citizen i rostfritt stål och gulddouble. Inköpställe: Ur och Penn Västervik 2. Familjen får en tavla där man
kan skapa egna meddelanden. Letterboard och bokstäver. Inköpställe: Ogräs Västervik. 3. Mamma får kavaj och byxor från Only. Inköpställe: Jeansbolaget Västervik.
4. Matlagningsintresserade morfar får en rejäl ugns och grillvante i skinn. Inköpställe: Hemtex Västervik. 5. Bokslukande lillebror får en bok med jultema. Inköpställe:
Hultgrens Bokhandel Västervik. 6. Parfym från Ariana Grande. Inköpställe: Kicks Västervik 7. Sportiga mjuka plagg till mor att mysa i under
julledigheten. Inköpställe: Intersport Vimmerby. 8. Barnen drömmer sött med mjuka och sköna påslakan-set i linne och flanell. Inköpställe: Hemtex i Vimmerby
9. Låt farmor lysa upp mörkret med en grå ljusstake med glas från Ernstserien. Inköpställe: Frendo Hultsfred. 10. Vid varmluftsfritös står far och friterar
maten hälsosamt och utan olja. Inköpställe: H-Järn Hultsfred. 11. Familjen vilar fötterna på en ny, mjuk och fin matta. Inköpställe: Hartwigs Hultsfred.
12. För ett slätt och fint ansikte rekomenderas rengöringsborste från Ad-Clean. Inköpställe: Hudvårdskompaniet Vimmerby

M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d

Magasinets

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

1:a pris
2:a pris
3-10:e pris

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

9SS 0Ial6S0Sĳ
ǕƛƆ ŕƍĂŹǋ ǕƆȝñųėƍ ĵǋÝƍ
ǨǨŹśƍŃ ƩȪŚǷǯǢƩǷ ¤ǋ ƆėĂ
Ǩ¤ȕŹǋ ƛƆ ĂėǕǕ ȕñųǋ
ŃǹŹĂƢǋŕ¤ƍŃėƍ ĵǋÝƍ ĵȕ ǨǨŹśƍŃÿ
ǯǷȪȪųǋƹ

Värde upp till 38 450
yñų ŹŹ ƍś ǕƛƆ ŕƍĂŹǋ ŹƛųŹǨ ś ¤ǕǨėǋȕśųǕ

  
 






    
   
 
 

KRV RVV
VHQDVWH L

och
en

julen...

Skicka din lösning till:
Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Du kan även maila in ditt svar till tavling@vtkp.se Glöm ej att skriva ditt namn och adress.
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 9 januari 2019.

²

1. .......................................................................................................... 5.

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

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

2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................

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

3. ......................................................................................................... 7. .........................................................................................................
4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................

Adress:

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Vimmerby Handel

Västerviks Handel
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Egentillverkade julkransar
i olika storlekar pryder
många rum i huset
hemma hos Carro Söder.
Foto: Eva Harrysson

Carro om...
Bästa julpyntet: Ta in saker från
naturen, hämta in lite granris, tänd
mycket ljus. Åk till en loppis och köp
en gammal flaska och sätt ett ljus i.
Det pyntet tar jag inte fram: Massa små tomtar och änglar. Och inga
juldukar.
Julmaten: I familjen delar vi upp vem
som ska laga vad. Allt lagas från grunden, utom en del specialsillar kanske.
Jag har försökt få in mer veganskt på
julbordet och i bakningen, jag tycker
det blir godare med lite mer sådant.
Ted jagar ju också så det blir en hel del
vilt på julbordet.
Bästa julmusiken: Tänd ett ljus med
Triad, den lyssnar jag på minst fem
gånger om dagen. Gillar även Tommy
Körberg och Frank Sinatra.
Bästa julfilmen: Den finns en ny
film som heter Santas Cronicles
som är väldigt bra, Sedan är
Ensam Hemma en klassiker.

Där julen varar extra länge
läng
I oktober plockas julsakerna fram. Och inte
förrän tidigast i februari
tas pyntet bort.
Hos Carro Söder i Silverdalen är det jul länge.
– Jag älskar julen och
gillar att vara lite trotsig, så varför inte, säger
hon med ett leende.

HULTSFRED När Magasinet gör ett
besök hemma hos Carro Söder är
det bara några dagar in i december
månad, och de flesta har kanske just

fått fram julstjärnor och ljusstakar i
fönstren. Men hos Carro har det varit
julstämning sedan en dryg månad tillbaka. Det är ändå tidigt, jämfört med
när hon var singel och bodde själv.
–Sedan jag flyttade ihop med Ted
har jag fått kompromissa lite, så jag
börjar inte i september längre, utan
i oktober. Samma sak efter jul, jag
kunde ha julpyntet kvar till april när
jag bodde ensam, nu får jag väl ta bort
det i februari i alla fall.
Att julsakerna kommer fram så pass
tidigt har flera anledningar.
– Först och främst för att få bort
höstdepression, som jag börjar känna
av i september-oktober, då vill jag ha
upp lite ljus. Men sen älskar jag ju ju-

len, det är det bästa som finns. Carro
säger själv att hon har en tendens att
gå ”all in” på det mesta när det gäller
julen. Allt ifrån paketinslagning till
mat och pynt.
Stilen på julsakerna i Carros hem är
stilren och enkel. Mycket är naturliga
inslag i form av egenhändigt gjorda
kransar, trä och gamla glasflaskor som
förvandlas till ljusstakar.
– Det är inte tusen tomtar överallt.
Det är mer stjärnor, klassiska ljusstakar, granris och tall. Så jag tycker
man kan ha det länge när det är lite
lagom. Jag är ganska kreativ och idérik
som person och hittar på mina egna
lösningar istället för att köpa allt färdigt. Jag hämtar mycket inspiration

från Ernst Kirchsteiger.
Kirchsteiger
Vad
ad får du för reakreak
tioner när du börjar juljul
pynta i oktober?
– Det är väldigt mycket
”åh herregud, varf
varför” och
”så kan du inte göra”
göra”. Då
tänker jag bara, det kan
man visst det. Varför
inte liksom?
Eva Harry
arrysson
sson@vtkp.se
eva.harrysson@vtkp

Metallgranen är
kattsäker och
absolut barrfri.

Ny guldsmed i stan
En ny ung förmåga i guldsmedsgebitet har flyttat till
Västervik. Det är 23-årige Björn Hagström som efter
färdigt gesällbrev valt att slå ner bopålarna i stan.
Nu hoppas han kunna designa egna smycken.
VÄSTERVIK Björn Hagström är uppvuxen i Söderköping, så flytten blev
inte så lång. I tre år har han studerat
till guldsmed på en skola i Falköping
och i oktober tog han examen.
– Det här är mitt första riktiga jobb,
jag har varit här och sommarjobbat och
i somras frågade Ulrika Pecher, som
äger Herberts Guld om jag ville jobba
här, berättar Björn Hagström stolt.
På Herberts Guld arbetar sedan tidigare guldsmeden Jonna Lindbom och
hon är mycket glad att få en arbetskamrat eftersom det är många ändringar och lagningar av smycken som
görs inne i verkstaden. Nu kommer de
unga förmågorna att få mer tid över för
eget skapande.

– Att få arbeta med egen design är
det roligaste och det kommer vi att göra
varannan fredag nu, vi kommer även
att ha egna montrar och hyllor inne i
affären, berättar Björn.
Nu drömmer han om att få göra en
större kollektion och att arbeta upp
ett namn som designer och profilera
sitt formspråk.
– Jag gillar organiska former, mitt
examensarbete var en ring formad som
en stor blomma med stenar i mitten.
Att arbeta med ädelstenar lockar
också, den egna designen kommer
till början att bli hängen till halsband
med lite större stenar som citriner och
ametister.

Björn Hagström flyttade direkt från utbildningen för att jobba i Västervik. Foto: Åsa Thaberman
Att Björn Hagström har hamnat rätt,
både yrkesmässigt och geografiskt
är tydligt, han trivs utmärkt i Västervik och älskar verkligen sitt jobb. Att
få arbeta konstnärligt och även
kunna glädja kunder är en bra kombination.

– Det bästa som finns är att få ge
tillbaka ett omarbetat smycke till en
kund, det ger verkligen energi, det ger
mer energi än det kostar.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se
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Linda i musikalens
huvudroll

Foto: Privat

En roll som dansare eller på sin
höjd en mindre sångroll var
målet när Linda gick på audition
på Linnea-teatern i Växjö. Det blev
betydligt mer än så när hon
erbjöds huvudrollen i Broadwaymusikalen Victor/Victoria. En
föreställning som nu precis har
avslutats med fina recensioner.

Linda blev kallad tillbaka till teatern ytterligare några gånger, bland annat för
att träffa en av motspelarna för att se
om personkemin funkade.
Kort därefter kom beskedet att Linda
hade fått huvudrollen.
–Då kunde jag bara inte tacka nej,

utan kände jag mig tvungen att tacka
ja och hoppa på det tåget.
Man kan snacka om ett rejält karriärkliv för Linda som visserligen stått på
scen förut och sjungit och dansat, men
aldrig spelat teater. Att ha huvudrollen
i Victor/Victoria är också väldigt speciellt eftersom man spelar både kvinna
och man. Rollen har även varit utmanande på andra sätt. Det var enormt
mycket repliker att lära in och under
förställningen hade hon upp mot 15
klädbyten totalt i två akter.
–Jag tänkte nog inte så mycket i börLinda Begu, som ursprungligen kommer från
jan på att jag skulle spela en man, utan
Vimmerby, kan se tillbaka på en intensiv och
för mig var det så överväldigande att
spännande höst då hon spelat huvudrollen i
jag över huvud taget hade fått rollen.
en musikal i Växjö. Foto: Eva Harrysson
I efterhand har det varit kämpigt och
en svår roll på många sätt men också
väldigt roligt.
Hur har du fått tänka i din rollgestaltning när du har skiftat mellan
man och kvinna?
– Mest handlar det om rösten, men
även kroppsspråket. Som man försöker
jag vara mer macho, som kvinna är jag
väldigt omtänksam.

”Som man försöker jag vara
mer macho,
som kvinna är
jag väldigt omtänksam.”

SÖDRA VI-KILLE LYCKAS MED MUSIKEN

VIMMERBY Det går riktigt bra för Södra Vi-killen Joel Gunnarsson som sedan

några år tillbaka är bosatt i Stockholm och arbetar som musiker. Han är numera
anställd som låtskrivare på Abba-Bennys musikförlag och har samtidigt släppt
egenproducerade låtar på Spotify under artistnamnet Ourchives.
– Det känns fantastiskt att jag kommit så långt, man får nypa sig i armen, säger han.

 Aktuellt Singeln ”Friend” som Ourchives släppte hösten 2018.

Föreställningen handlar om den brittiska
sopranen Victoria Grant som klär ut sig
till man som klär ut sig till kvinna för

Foto: Privat

VIMMERBY Det började med att Linda
fick nys om att Linnea-Teatern har
öppna auditions till sina föreställningar.
–Då fick jag för mig att jag skulle
söka som dansare. Jag skrev också i
min ansökan att jag kunde tänka mig
en mindre roll möjligtvis.
Efter en första audition fick Linda
komma tillbaka flera gånger på så kalllade ”call-backs” och då fick hon även
läsa lite manus. Hon fick då också veta
att regissören ville testa henne för en liten roll,en stor biroll,samt huvudrollen.
–Då kände jag en hel del press och
tänkte ”åh herregud”, jag hade ju aldrig spelat teater förut så det här var en
helt ny grej för mig. Men jag kastade
mig ut och provade, jag hade ju inget
att förlora. Jag trodde absolut inte att
jag skulle få huvudrollen. Jag var ganska bombsäker på att någon annan på
audition hade gjort bättre ifrån sig.

Linda Begu
Ålder: 22 år
Bakgrund: Kommer från Vimmerby, pluggade dansprofilen på
gymnasiet. Utbildade sig därefter
till danspedagog i Karlstad innan
flyttlasset gick till Växjö.
Gör just nu: Studerar nu till musiklärare och sångpedagog. Har just
spelat klart en huvudroll föreställningen Victor/Victoria på LinneaTeatern i Växjö.

att ta Frankrike med storm som kvinnoimitatör.
– Så jag spelade alltså en kvinna som
klär ut sig till man, som klär ut sig till
kvinna, säger Linda och skrattar. Man
har helt klart känt sig väldigt schizofren
emellanåt. Så det har varit väldigt svårt,
men också väldigt roligt. Och jag har fått
väldigt mycket hjälp från min dans och
min sång, i gestaltningen.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Manskören vid rådhuset

VÄSTERVIK Västerviks Manskör sjunger

på rådhustrappan i Västervik vid två
tillfällen på söndag 16 december. Stämningsfulla julsånger utlovas i repertoaren.

 Visste du att Västervik och VenaKristdala Manskör uppträdde i fullsatt
kyrka i Gladhammar i söndags.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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25-årsjubilerande
musikförening

Steinwayflygeln från 1959 som
har omvittnad hög kvalité och
många artister hör av sig
och vill komma för att få
spela på den. Foto: Bertil
Andersson

1993 bildades Aspelands Musikförening i Hultsfred,
Man var då ovetande om att det funnits en tidigare
mellan åren 1959-1966 med samma namn.
HULTSFRED Magasinet möter två av
föreningens eldsjälar, ordförande
Brita Freudenthal och kassören Brita
Carlsson.
– Vår musikförening arrangerar minst sex konserter årligen
av hög klass med kända musiker
och i de flesta fall även internationellt.
I ett försök att nå ut till fler erbjuds kommunens alla ungdomar
och studerande att gå på konserter
kostnadsfritt.
– Vi får varje år ett generöst ekonomiskt stöd av kommunen som vi är
väldigt tacksamma för och vilket möjliggör vår verksamhet.Våra konserter

vänder sig till en speciellt intresserad
publik och antalet personer i publiken är inte det viktiga, men visst vore
det trevligt om fler tog del av det som
erbjuds.
– Många kanske är rädda och tror
att det är speciellt högtidligt, de kan
vara osäkra på hur man ska bete sig
eller tro att man måste vara klädd
på något särskilt vis, men det är helt
felaktigt.
Musikföreningen har genom åren fått
ett väldigt gott rykte som arrangör
och man visar stolt upp en gästbok
som är fylld av celebra artister som
varit på besök. De har inte enbart

”Vi försöker att hålla ett brett
utbud och ger även chansen till
unga artister.”

skrivit sina namn utan också lämnat
både trevliga kommentarer och gjort
en och annan illustration.
Vid ett tillfälle hörde operasångaren
och tenoren Rickard Söderberg av sig.
– Ni verkar vara en trevlig förening. Får jag komma och sjunga hos er?
Och visst fick han det och när han väl
kom så hade han klätt sig som pun-

kare. Det var ju Hultsfred som skulle
besökas. Han blev mycket imponerad
av konsertlokalen Oden på Valhall och
utbrast.
– Nu får ni inte låta det stiga er åt
huvudet, men akustiken är faktiskt
bättre här än på Drottningholm.
Bertil Andersson

 Visste du att... Vid den första anordnade konserten 1959 gästades man av pianisten Käbi Laretei som invigningsspelade på den Steinwayflygel som införskaffats till
Folkets Hus. Hon var då nygift med filmregissören Ingmar Bergman och han var också
på plats i publiken. Detta var i den första föreningens regi med samma namn.

Winnie visar gammelfarmors fina ask
När 10-åriga Winnie Palmér fick
frågan om att vara med i utställningen ”Min fina grej” var det inte
speciellt svårt att välja vad hon
skulle visa. Det blev gammelfarmor Veras gamla porslinsask.
VIMMERBY Asken fanns i gammelfarmor Veras lägenhet. När Vera gick bort
för ett par år sedan fick Winnie ärva en
låda med blandade prylar. Där i fanns
den blå asken som snabbt blev en kär
ägodel.
– Jag brukar ha allt möjligt i den
hemma, smycken och sådant, säger
Winnie, som nu får klara sig utan as-

ken några veckor när den visas upp på
museet Näktergalen i Vimmerby.
I utställningen medverkar ett 50-tal
personer från trakten med att visa
upp en sak som de håller varmt om
hjärtat.
Det är allt ifrån en cykel till ett
dragspel, en blåbärsplockare och en

gammal sko. Gemensamt är dock att
sakerna betyder mycket för ägarna.
–Jag tycker det känns roligt att få
visa upp den här asken, säger Winnie,
som är utställningens yngsta representant.

Det finns blandade prylar i utställningen,
här ett gammalt dragspel, som visas upp
av Tord Johansson. Foto: Eva Harrysson

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

grej” på muséet Näktergalen pågår till
och med 19 januari 2019.

 Aktuellt Utställningen ”Min fina

Vi öppnar entrén kl. 20.30
och alla som har
kommit innan 21.00
DANSEN bjuds på kaﬀe och kaka.

FIKA

INNAN

Ring & boka plats OBS! Obligatorisk bokning!
Eksjö: Rydens Buss, 0492-137 13
Hultsfred: Hjalmarssons Buss 0495-340 60
Linköping: 073-080 61 41
Västervik: Sönebuss, 0731-820808, 0761-611612

www.pumpen.se

25 DEC KL.21-02 230 KR

Köp din biljett på tickster.com

Nästa dans
Trettondagsafton 5/1 Sannex
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MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred

Riktigt bra
röj på Palle

Palladium erbjuder många tillfällen
till party framöver. Foto: Privat

JULEN SJUNGS IN

29

HULTSFRED Söndag den 16 december, sjungs julen in på Ekebergskyrkan i Hultsfred. Det är kören och
Lars-Gunnar Jonsson som medverkar
med Julens sånger. Även i Vena kyrka
sjunger man in julen ordentligt. Men
det sker en vecka senare, på fjärde
advent, dagen före julafton.

Musik i Målilla

HULTSFRED Jul- och nyårskonsert blir

Under hösten har Palle
gästats av flera artister,
något som kommer att
fortsätta under vår och
vinter. För att vara en
stad i Västerviks storlek
kommer ovanligt många
artister, de som oftast bara
bokas av större städer.

det på Skeppet i Målilla den 29 december. För sång och musik svarar Johan
och Gunilla Sigvardsson och Towe och
Charlotta Widerberg.

HELA DAGEN MED

Julkänsla
VÄSTERVIK

VÄSTERVIK – Ja, det är skoj, jag har fått
en del bra kontakter, så det har varit
lätt för mig att boka lite större artister,
det är inte många klubbar som bokar
fler artister, berättar Jesper Björkman.
Kända artister drar mycket folk, det
behövs i en liten stad, menar Jesper
Björkman. Många kommer även från
Vimmerby och Oskarshamn för att
festa i Västervik. Tanken är att boka en

större artist i månaden under nästa år.
Något som slagit väldigt väl ut och som
kommer att fortsätta är 30+. Kvällar
då ungdomarna får hålla sig hemma
och Palle släpper in danssugna som
passerat trettiostrecket. Tre eller fyra
sådana kvällar är planerade för våren
med början i januari. Kanske blir det
artister utifrån eller något av Västerviks

egna utmärkta coverband.
– Det är de roligaste kvällarna,
personalen tycker om att jobba
då för gästerna är ofta så trevliga,
men man måste ha lite framförhållning så att gästerna hinner
skaffa barnvakt!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se

Lördag 15 december blir det julstämning på hög
nivå i Västervik. På Stora Torget har man
”Familjejul” vilket innebär en rad aktiviteter som
passar alla åldrar. En av höjdpunkterna blir Rotarys
tomteparad och invigningen av en skridskobana.
Jultokerier bjuds det också på med Christer Världsminister. Ett stenkast bort, i stadsparken, är det
samtidigt julmarknad med utställare, tomte,
Lucia, musik och utlottning av priser
för tomteparadens deltagare.

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

www.vt.se/guider

Scanna QR-koden ovan för
att komma till kyrkguiden

Frälsningsarmén
Västervik
Tillsammans med
BILDA

SÖDRA TJUSTS PASTORAT

Hallströmsgatan 8
VÄSTERVIK
www.fralsningsarmen.se/vastervik

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

MARIEBORGSKYRKAN

Ängalundsgatan 8,
Västervik
www.marieborgskyrkan.se
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evenemang

Källor: vt.se/evenemang, vimmerbytidning.se/
evenemang, visithultsfred.se, visitvimmerby,
vastervik.com, alltsomsker.nu

Här bjuder vi på ett axplock av evenemang i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

13 december
Grötfest
13:00 - 16:00 Bygdegården, Vena, Hultsfreds
kommun

Jul i Stadsparken
10:00 - 17:00 Stadsparken, Västervik
Jul på galleriet
14:00. Gröndalsgatan 6 i Piperskärr. Västervik

Lucia, Virserums kyrka
19:00 - 21:00 Virserums kyrka
Luciahögtid med elever från Prolympia.
Luciaframträdande Spötorget
16:45 - 17:00 Spötorget, Västervik
Västerviks Lucia med tärnor arrangerat av
Lions Club framför högtidens pärlor.

14 december
Jul i Stadsparken
10:00 - 18:00 Stadsparken, Västervik
Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs
11:00-16:00 Astrid Lindgrens Näs
Fri loppis
13:00 Vimmerby Torg
Fredagen innan varje marknadslördag är det
alltid fri loppis vid de uppställda marknadsborden.
Bandymatch i div 1 södra
19:00 Målilla bandybana
Division 1, Målilla GoIF - IF Stjärnan

15 december
Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs
11:00-16:00 Astrid Lindgrens Näs,
Vimmerby.

Julklappsförsäljningen 2018
15:00 - 17:00 Spötorget, Västervik
Lions international säljer julklappar där pengarna går till välgörande ändamål.
Manskören på Stora torget
13:00 - 15:00 Rådhustrappan, Västervik
Välkomna till Västervik manskörs stämningsfulla julsång
Julmarknad på Astrid Lindgrens Näs
11:00-16:00 Astrid Lindgrens Näs,
Aktivitet med Vimmerby Handel
12:00-16:00 Vimmerby torg
Vimmerby Handel bjuder in till många roliga
evenemang och aktiviteter under hela året.
Njut av en dag i den lilla handelsstaden Vimmerby fylld med butiker av alla sorter.
Julkaffe i Hultsfreds hembygdsparks
kaffestuga
14:00 - 17:00 Hultsfreds hembygdspark
Bio i Hultsfred
18:30 Valhall, Hultsfred

Tomasmarknad i Vimmerby
9:00-15:00 Vimmerby Torg
Kom och ta del av hantverk, mat och annat
spännande knallarna har att erbjuda.

Bio i Virserum
18:30 Virserums Ordenshus

Hästskjuts vid julmarknaden på
Vimmerby torg och på Astrid
Lindgrens Näs
11:00-17:00 Astrid Lindgrens Näs,

Öppet hus på Glädjekällan
17:00 - 19:30 Glädjekällan – Medborgarskolan, Västervik. Musikunderhållning.

La Traviata, Opera
19:00-22:00 Västerviks Stadsteater
Familjejul
10:00 - 16:00 Stora torget, Västervik
Julkul för hela familjen på Stora torget.
Kulturnätverket LiSas Julmarknad
12:00 - 15:00 Hyresgästföreningens lokal,
Västervik.
Jul i Stadsparken
10:00 - 18:00 Stadsparken, Västervik

19 december

Jul i källarvalven på Åkerholm
17:00 - 20:00 Åkerholm säteri, Västervik
Bio i Hultsfred
18:30 Valhall, Hultsfred

20 december
Tomtenatta
18:00-22:00 Vimmerby torg
Vimmerby Handel bjuder in till många roliga
evenemang och aktiviteter under hela året.
Njut av en kväll i den lilla handelsstaden Vimmerby fylld med butiker av alla sorter.

Jul på galleriet
14:00. Gröndalsgatan 6 i Piperskärr.
Västervik

I juletid 2018
19:30 - 21:00 Kyrkan, Vimmerby

Tomteparad
12:00 - 15:00 Stora Torget, Västervik

Bokklubb 9-12 år
14:30 - 15:30 Hultsfreds bibliotek
Bokklubb för dig som är 9-12 år och gillar
böcker.

Tomtetåg
10:00 - 18:00 Västervik smalsmåret
I Verkebäck väntar jultomten på att ta
emot barnens önskelistor.

Jul i källarvalven på Åkerholm
17:00 - 20:00 Åkerholm säteri, Västervik

21 december
16 december
Söndagsöppet på stan
12:00 - 16:00 Västervik
Julhandla i mysiga Västervik! Butikerna i
stadskärnan har söndagsöppet hela advent.
Shoppa, strosa, fika och njut av julstämningen.

Tjust Bandy – Derby Linköping BK
19:00 - 21:00 Tjustvallen, Västervik
Jul i källarvalven på Åkerholm
17:00 - 20:00 Åkerholm säteri, Västervik
Musikquiz + Sir Reg
19:00 Hotell Hulingen, Hultsfred.

23 december
Söndagsöppet på stan
12:00 - 16:00 Västervik
Aktivitet med Vimmerby Handel
10:00-15:00 Vimmerby torg
Vimmerby Handel bjuder in till många roliga
evenemang och aktiviteter under hela året.
Njut av en dag i den lilla handelsstaden Vimmerby fylld med butiker av alla sorter.
Ekebergskyrkan sjunger in julen
11:00 Ekebergskyrkan i Virserum,
Storgatan 53
Vi sjunger in julen i Vena kyrka
15:00 - 16:00 Vena kyrka

6 januari
GunTrigger -Rock in Torino
20:00 - 01:00 Restaurang Torino,
Västervik
Guntrigger a tribute to Led Zeppelin

9 januari
VIK Hockey – Almtuna IS
19:00 - 22:00 Plivit Trade Hallen,
Västervik

11 januari
Bandy div 1 södra i Målilla
20:00 Division 1 Södra:
Målilla GoIF - Jönköping Bandy

Bio i Hultsfred
15:00 Valhall. Hultsfred
Julmys i simhallen
15:00 - 16:45 Hagadal sim- och sporthall,

25 december
Bio i Hultsfred
15:00 Valhall, Hultsfred

26 december
Stora julbadet för hela familjen
13:00 - 16:45 Hagadal sim- och sporthall,
VIK Hockey – Södertälje SK
15:15 - 18:15 Plivit Trade Hallen, Västervik
Annandagsshopping på stan
10:00 - 16:00 Västervik
Bandy div 1 södra i Målilla
13:15 Division 1 Södra
Målilla GoIF - Tjust Bandy
Bio i Hultsfred
18:30 Valhall, Hultsfred

Tjust Bandy – IF Stjärnan
19:00 - 21:00 Tjustvallen, Västervik
Nyårsrevyn 2019
19:00 Västerviks Stadsteater
(fler datum)

12 januari
Julgransplundring
12:00 - 14:00 Stora torget, Västervik
Kom och dansa ut julen. Med musik och
sång låter vi glädjas åt julen som gått
oss förbi. Godis till alla barn. Välkomna!

16 januari
Bokcirkel på biblioteket
116:00 - 17:30 Hultsfreds bibliotek

18 januari
29 december
Jul & Nyårskonsert
18:00 - 20:00 Skeppet, Målilla, Hultsfreds
kommun
Bio i Virserum
16:00 Virserums Ordenshus
Jul- och Nyårskonsert
18:00 Skeppet; Målilla
VIK Hockey – IF Björklöven
18:00 - 21:00 Plivit Trade Hallen, Västervik

30 december
Bio i Hultsfred
18:30 Valhall, Hultsfred
Bio i Virserum
18:30 Virserums Ordenshus, Storgatan 72
Tjust Bandy – Jönköping Bandy
17:00 - 19:00 Tjustvallen, Västervik

4 januari
Bandy div 1 södra i Målilla
19:30 Målilla bandybana
Division 1 Södra: Målilla GoIF - Derby/Linköping BK
VIK Hockey – IK Oskarshamn
19:00 - 22:00 Plivit Trade Hallen, Västervik

Ishockey i Virserum
19:00 Modig hallen

23 januari
VIK Hockey – Tingsryd AIF
19:00 - 22:00 Plivit Trade Hallen,
Västervik

25 januari
Angela Wannbäck “Tiljans hjältinnor”
19:00 - 21:00 Kyrkan, Hultsfred,
Hultsfreds kommun

ÅTERKOMMANDE
Min fina grej
Stadsmuseet Näktergalen, Vimmerby,
Vimmerby kommun
Onsdag 12 december-18 januari
Obs! Stängt onsdag 26 december
Lördag 15 december-19 januari
Obs! Stängt lördag 5 januari
En levande skärgård
Västerviks Museum
13-31 december, 1-24 januari.
Obs! Stängt lördagar.
Nyårsrevy 2019
Västerviks Stadsteater
19:00 - 3, 11 och 18 januari
16:00 - 5, 12 och 19 januari
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Många chanser
för partysugna i jul
Julen är årets stora hemvändarhelg
och juldagen är kanske årets
största festdag. I både Västervik
och Vimmerby finns det chans
att roa sig. Magasinet guidar till
partyställena i regionen.
VÄSTERVIK

FULLT RÖJ PÅ PALLADIUM PÅ JULDAGEN

Palladium har normalt öppet på lördagar, men nu till jul
infaller de största festdagarna på en måndag eller tisdag,
så det blir många möjligheter till dans och party för den
som vill. Juldagen är den stora hemvändarkvällen, då alla
som inte setts på länge går ut för att träffas.
– Juldagen är ju juldagen, det brukar vara riktigt bra röj,
fullt på dansgolvet och världens stämning, berättar Jesper
Björkman som äger Palladium.
VIMMERBY

BONDE-PER TILL NÖJESPUMPEN PÅ JULDAGEN

Juldagsfesten på Nöjespumpen är lika med årets stora
hemvändarfest. I år får man också besök av en tv-kändisen Per Solberg från Bonde söker fru. Han gästar scenen
vid baren med sitt band PerMelkerz. På dansscenen står
den här kvällen Wahlgrens.
VIMMERBY

PRIME VILL SKAPA MÖTESPLATS FÖR ALLA

Juldagsfesten i mässhallarna blir av även i år. Club Prime
satsar på en fest där fokus bli dansgolvet.
– Det blir ljud- och ljusshow med ledväggar och lasershow
och en DJ som lirar hits från 80-/90-/00-tal och nutid,
säger Karin Sandberg på Club Prime.
– Vi vill som vanligt göra juldagen till en bred fest för alla
så att det blir en mötesplats för Vimmerbyfolket. Inträdet
i år kommer också vara lägre, för att så många som möjligt
ska ha chansen att komma.
VIMMERBY

KHARMA SATSAR PÅ JULAFTONSÖPPET

På Kharma i Vimmerby är nattklubben öppen på juldagen. Man kör också vidare på konceptet att ha öppet på
julaftons kväll.
– Det är tredje eller fjärde året vi kör det. En succé och
supertrevlig kväll att köra, hälsar personalen.

Fullt ös på Palladiums dansgolv utlovas på juldagen. Foto: Privat

Jul i

Stadsparken

En härlig värld öppnar upp i Stadsparken

Här träffar barnen Tomten och Lucia.
En trevlig helg som gör julen både
bättre och mysigare. Många utställare är
på plats och erbjuder allt från mat till
kläder av den finaste ull. Missa inte
denna händelse där vi bjuder på musik,
roligheter, utställare och en gedigen
julkänsla.

Öppettider

Fredag 10 - 18
Lördag 10 - 18
Söndag 11 - 17

KVINTETTEN
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Tomteparad, Lördag 12:00

Start vid Stora Torget. Vi går tillsammans genom
Västerviks gator för insamling till Rotarys
projekt; vattenkällan i Afrika, samt stöd till
Greklandsresan för stadens äldre.
För endast 100 kr, barn under 15 år betalar 50 kr,
får du egen tomtedräkt med chans att vinna fina
priser som handlarna skänkt.
Har du egen tomtedräkt kostar paraden 70 kr för
vuxen och 25 kr för barn under 15 år.
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The

Boys are Back
in Town

LÖRDAGEN 13 APRIL KL 19.30
VÄSTERVIKS TEATER & KONFERENS
Bilj: www.ticketmaster.se - Tel: 0771 70 70 70
Citybutiken, Bredgatan 12, Västervik
OBS - Inga biljetter säljes på plats

Välkommen

Fri entré
alla dagar!
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 Visste du att sudoku uppfanns i
USA under 1970-talet. På 1980-talet
introducerades det i Japan där det också
fick sitt namn: su doku (”ensam siffra”).

Källa: Sudokukryss
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Så enkelt är det
att hitta rätt i vår app

VÄDER

ia vädersymbolen är
Via
det enkelt att ha koll
på vädret för just din
position.

HEM

Hitta
tillbak till starta tillbaka
sidan gör du enkelt via
Hem-symbolen.

MINA SIDOR

INNEH
INNEHÅLL

Se till att gubben är blå.
Då är du inloggad och
kommer tex. åt
alla erbjudanden
i kundklubb Mera här.

hitt du alla våra avHär hittar
delningar Tex. Sport, Kultur
delningar.
& Nöje osv. Här når du även
vår sökfunktion i appen.

E-TIDNIN
IDNINGEN
E

digitalt!
Läs hela morgontidningen digit
Här kan du läsaa tidningen upp till
60 dagar tillbaka i tiden.

TIPSA
PSA

Skickaa in ditt nyhetstips via
appen direkt till redaktion.
Här kan
an du smidigt både
skriva oc
och skicka med bild.

Via symbolerna längst ner i appen är det lätt
att navigera och hitta det du söker.

Ladda ner eller uppdatera vår app till senaste versionen. Sök efter
Vimmerby Tidning eller VT i App Store resp. Google Play.
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MÅNGA SOM VILLE

skänka
julklappar
VIMMERBY Det blev ett fantastiskt gensvar för välgörenhetsprojektet ”Julklapp till alla
barn” som drogs igång av Vimmerbybon Maja Johansson i slutet av november. Hon har samlat
in en stor mängd leksaker och
andra prylar, men har även fått in
pengar till att köpa in julklappar.
Julklapparna kommer delas ut till
behövande familjer nu innan jul.
– Jag vill tacka för alla fina
julklappar och pengar som har
swishats. Har du det svårt ekonomiskt eller känner du någon
som har så tveka inte att höra
av er till mig. Det är för just er
som jag dragit igång detta projekt, skriver Maja på sin Facebooksida.

DECEMBER 2018

Barnens tankar om julen

Det är mindre än två veckor kvar till julafton och pirret i magen tilltar hos
både barn och vuxna. Magasinet tog en pratstund med ett gäng härliga barn från
Hultsfreds kommun och ställde frågan: Vad tycker du är det bästa med julen?
HULTSFRED

Maja Carlsson, 9 år
– Man får presenter och att det är
mysigt att man samlas hela familjen.

Moa Arvidsson, 9 år
– Att man får mysa med familjen
och äta polkagrisar.

Wilma Åberg, 9 år
– Titta på Kalle Anka och mysa med
familjen.

Hannes Lind, 9 år
– Att man får paket. Jag önskar mig
myskläder i julklapp.

 Visste du att julklappar
i Norden överlämnas på julafton till minne av de tre
vise männens presenter –
något som i andra delar av den
kristna världen sker vid andra
tidpunkter?
Källa: Wikipedia
Melina Strömmert, 9 år
– Att man får julklappar och får
träffa släkt och vänner.

Ossian Dehlin, 8 år
– Att vara med släkten.

Alicia Johansson, 8 år
– Det bästa är att tomten kommer.
Jag önskar mig ridsaker.

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Instagram

Nästa nummer

24 januari

Stationsgatan i vacker höstskrud, Västervik.
@ola_pettersson13

En fantastisk soluppgång vid Hulingen,
Hultsfred. @malin.jo

Goda pepparkaksmuffins tillverkas på Storgatan i Vimmerby. @hanklindberg

Tagga dina lokala instagrambilder

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

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

Hör gärna av dig med tips eller synpunkter
Magasinet Västervik
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00
asa.thaberman@vtkp.se

Magasinet Vimmerby, Hultsfred
Stångågatan 46, 598 72 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90
eva.harrysson@vtkp.se

Magasinet

God jul & Gott Nytt År!

I januarinumret
fokuserar vi på nystart.
Många känner ett
behov av att ta tag i sin
hälsa efter julens frosserier. Vi ger läsarna
tips på hur man kommer igång med träning
och bättre kost.
I personporträttet träffar
vi Anna Bodjo, som är ett
välkänt ansikte i Västerviks
lokalpolitik. Vad många inte
vet, är att hon också håller
på med poledance.
Vi gör också en djupdykning i böckernas värld när vi
träffar barn som går på sagostund med Fredrik Thalin,
som många känner igen
som skådespelare på Astrid
Lindgrens Värld.
Hur det är att vara kontaktperson till en person
med funktionshinder får vi
veta mer om.
Missa inte nästa nummer!
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YRKESHJÄLP

VI ÄLSKAR LÅNGA
ATT-GÖRA-LISTOR.
SÄRSKILT DIN.
- Vad kan vi göra för dig?
F

6WlGD SXWVD
I|QVWHU

F

6QLFNHUL PnOHUL
E\JJ

VI SÖKER NU EN DRIVEN SÄLJANDE
PLATSCHEF MED GODA LEDAREGENSKAPER
TILL VÅR BUTIK I VIMMERBY.
Utmaning. Du ansvarar för att driva denna verksamhet framåt så
att butikens budgeterade mål uppnås. Du jobbar med försäljning
samt att du coachar, motiverar och utvecklar övriga säljare.
Ledarskap. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av att leda
andra. Du skall ha jobbat med försäljning tidigare och ha ett
affärstänk och ett starkt säljdriv. Som Platschef rapporterar du
direkt till VD och ingår i vår ledningsgrupp.
Drivkraft. Positiv energi är viktigt, likaså att du kan engagera och
entusiasmera dina medarbetare. Vi tror att du har en stark drivkraft och förmåga att leverera resultat. Du har också en administrativ ådra och kan hantera flera processer samtidigt.
Intresserad? Läs mer på www.materialmannen.se
Sista ansökningsdag: 2018-12-23 till Linda Carlsson/VD
lc@materialmannen.se

Vi kan varumärken!

RESOR
s
Boka on
ef
l
e
t
på
60
-340
0495

Swisha 100 kr till
900 51 33, din
gåva behövs.

12/4
BURG, RESA TILL
BORDERSHOPEN
23/2
SHOPPINGRESA
TILL ULLARED

Swisha till

123 900 56 20

7D KDQG RP
WUlGJnUGHQ

Är du pensionär? Jobba extra hos oss,
på dina egna villkor!
² 1X EHK|YHU YL EOL ÁHU YHWHUDQHU VlUVNLOW hantverkare.
$QPlO GLWW LQWUHVVH LGDJ

0490-56 17 17 • vastervik@veteranpoolen.se

BOSTAD

JOBBPLUS

Sjukdomar
och diagnoser
tar inte jullov.

F

Vi bemannar även företag!

1.500:-

150:-

Planera skidresan
på sportlovet till
nästa år redan nu!

6/7, 20/7
KRUSENSTIERNSKA
TEATERN, KALMAR

840:-

Vi anpassar oss efter kundens önskemål
I över femtio år har vi satt resenären i ﬁnsätet.

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

Swisha ditt bidrag
till 123 116 98 46

En trasslig skrattfest
i högt tempo med
Robert Gustafsson,
Mikael Tornving, Sussie
Eriksson, Ola Forssmed. Efter föreställningen
reser vi över till Öland och äter en god bit mat
på Hotel Skansen
Färjestaden.
Bokas

Vecka 7 & 11
SKIDRESA TILL
ÖSTERRIKE,
MITTERSILL

Vi önskar alla våra kunder

på telefon
0495-340 60

Richard Pihl

Märk bidraget med
Comfort Ternstedt
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 stödjer SOS Barnbyar.
Läs mer på comfort.se

Se vårt reseprogram: www.hjalmarssonsbuss.se

RESOR
Trevliga resor med Kjells Buss

Julklappstips!
MC Mässan

Ola Salo
Ola
lo – It tak
ake
e a fool
to remain saine

Här hittar du
u moto
motorcy
rcykla
klar,
r, mop
mopede
eder, snö
snösko
skotrar,
ATVs, powerbikes, quads och vattenskotrar.
ATV

Holland

Här möts miljoner tulpaner i alla dess färger och
former, liljor och hyacinter tillsammans med
väderkvarnar och kanaler.

Sportlovskryssning med M/S Birka
17-18/2 ....................................... fr. 295:Populär shoppingresa till kanonpris!

23-28/4 ........................................ 7.995:- 20-22/2, 20-22/3, 10-12/4.........fr.1.695:Spanska Solkusten

Res bort från vinterslasket här hemma
och njut av tre veckor i värmen!

1-22/3 ...........................16.795:-

endast
4 platser
kvar!

Tel: 0490-830 00 www.hallensbuss.se

Syfestivalen är Sveriges största mässa
för dig som vill skapa själv. Med
workshops, aktiviteter och massor av
utställare skapas mässan för kreativa
sinnen.

13-14/4............3.195:-

Onsdagskryssningar till Kiel
Praktfulla Polen

Resan innehåller förutom vackra Warzawa också
sagolika Krakow och Zakopane.

16-2
-24/5 .........................11.575:-

Mässor
Sy och hantverksfestival.

Göteborg. Du bjuds på en Ola
Salo upphöjt till 1000 och de
odödliga hits han skrev under
tiden med The Ark.

25/1 ................................................ 635:Så som i himmelen på Oscarsteatern
6-7/4 ............................................ 2.675:14/4 Dagtur .................................. 1.375:-

Spa

16/2 ..................................................... 635:-

Spa & Hälsoresa till Tervis
med ﬂyg från Stockholm

Antikmässan

Följ med på en mycket populär
resa till Tervis i Estland. Här får ni
en härlig vistelse med behandlingar
och avkoppling.

Välkommen till Antikmässan på
Stockholmsmässan i Älvsjö. Möt 250
utställare med antikviteter, modern
design, konst, vintage, kuriosa och
byggnadsvård.

20-26/1, 17-23/2, 10-16/3......... fr. 5.795:-

16/2 ..................................................... 635:-

Tel: 0490-373 11 www.kjellsbuss.se
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Möt den unga
motortalangen
Oskar kommer nästa säsong att köra i största klassen Extreme. En konkurrenskraftig bil har införskaffats med en motor på 150 hk. Den kommer förmodligen att lackeras gul, då det
kommit att bli den färg som Oskar tidigare tävlat i. Foto: Bertil Andersson

16-årige Oskar Andersson ifrån Hultsfred har
trots sin ringa ålder
många års erfarenhet
av biltävlingar.
HULTSFRED Redan som 9-åring började
han köra crosskart i klassen som heter
Mini och har sedan bytt upp sig successivt. Nästa år kommer Oskar att tävla i
den största klassen Xtreme.
– Det är precis vad namnet säger. Det
är väldigt extremt, säger Anders som är
Oskars pappa och den som förmodligen
bär skuld till alltihop. Redan vid riktigt
unga år blev Oskar placerad i olika slags
fordon och där han till och med blev
stöttad av kuddar för att kunna sitta
upprätt.
– Jag har kört sedan 3 års ålder, avslöjar Oskar.
En nackdel för Oskar är att det är en ganska udda sport i närområdet och därför
saknar bana för träning.– Jag har ingen
som jag kan kalla för min hemmabana
och tillgodogöra mig några fördelar.
fördelar

Eftersom en rallycrossbana består av
vissa asfalterade partier så har jag dock
haft möjligheten att träna en del på
driftingbanan vid Bredshult. På en säsong tävlar jag så mycket jag bara kan.
Jag kör både SM-serie och svenska cupen och med 5-6 deltävlingar i varje. I
början av nästa år ska jag över till Riga
och köra en tävling.
Tävlandet för Oskar har varit mycket
framgångsrikt och hemmet är fyllt av
alla erhållna priser. Crosskart är en motorsport som utövas under barmarkssäsong, men Oskar är inte sysslolös under
vinterhalvåret.
– Just nu är det handboll som gäller,
men motorsporten går definitivt först.
– Målsättningen för 2019 är att komma topp-10 i Xtreme-klassen och att
även kunna ta några pallplaceringar.
Det är ett högt uppsatt mål för konkurrensen är stor och Oskar kommer få
möta många erfarna förare. Framtidsvisionen för Oskar är att köra bilrally.
Bertil Andersson
bertil.andersson@vtkp.se

Fakta Crosscart
Crosskart körs på rallycrossbanor med specialbyggda fordon som enkelt förklarat består av en stålbur som allt övrigt är fastsatt vid, vilket ger en betydligt lägre
kostnad än de riktiga bilarna.
Fast farten är hög och matchar de riktiga rallycrossbilarna. I Xtreme-klassen kan
man exempelvis komma upp i 180 km/h på vissa partier på banan. Fastän motorerna
är små till volymen så ger bilarnas låga vikt rejäla fartresurser.

Radiostyrt

MED FART OCH KONTROLL
Mejeriet har fått en ny gäst. På onsdagskvällar träffas ett
gäng vuxna män för att köra radiobilar i stora danssalen.
Ungdomarna tittar nyfiket på och kommer gärna att få
prova på att köra själva.
VÄSTER
TERVIK Klubben heter WRC,
Wester
estervik Radio Control och
består av ett
et 40-tal medlemmar. Patric
P
Strömer är ordförande och ska denna onsdagskväll arrangera en klubb
klubbtävling.
Sedan 2016 har de funnits och
nu vill de växa fför att kunna bli

medlemmar i Svenska Bilsports
Förbundet och själva arrangera
tävlingar. Valet av Mejeriet är
inte en slump.
– Vi hoppas kunna locka
fler ungdomar, det här är en
kul och bra aktivitet att testa,
säger Patrik Strömer.

Att tävla med radiostyrda bilar
kräver stor koncentration, något som kan vara bra träning
för många unga, tror Patrik
Strömer. Unga människor blir
också snabbt väldigt bra på att
manövrera bilarna.
– De lär sig grymt fort, vi
gamla gubbar blir omåkta,
skrattar Strömer.
I tävlingssammanhang kan radiostyrda bilar bli ganska dyra,
men till inomhussäsongen har
klubben satsat på en bil som
kostar under 2000 kronor.
– Vi har ett reglemente för
hur bilarna får vara utrustade,
det ska vara enkelt och billigt
och du ska kunna vara nybörjare, det är förarens kapacitet,

inte bilens som ska avgöra.
Utomhus körman med större bilar som kan komma upp i 70 kilometer i timmen, inomhus blir
bilarna mindre och har en maxhastighet på 50. Banan består
av en nålfiltsmatta med banmarkeringar. Man kör samma
banlayout tre gånger, sedan är
det klubbmästerskap. Alla tävlande kör samtidigt, det gäller
att hålla full kontroll på sin bil,
men även på konkurrenternas.
Det här är tjusningen, tycker
Patrik Strömer.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vtkp.se
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MOTOR

KAMPANJ:

Vinterhjul
ingår!
(Gäller C4 Cactus
Lagerbilar)

UPPLEV DEN ÖVERLÄGSNA
KOMFORTEN I EN CITROËN – HÄR!

4,5 l/100 km
4,6 l/100 km

CITROËN C3

NYA CITROËN C4 CACTUS
FJÄDRING MED
PROGRESSIVE HYDRAULIC
CUSHIONS®

NU FR. 179.900:Privatleasing 3.390:-/mån

36 FÄRGKOMBINATIONER
BRÄNSLEEFFEKTIVA MOTORER
CITROËN ADVANCED COMFORT®

NU FR. 134.900:Privatleasing 2.090:-/mån

Priset gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2018, exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra erbjudanden, företagsavtal eller rabatter. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Bränsleförbrukning
blandad körning från 3,6-4,7l/100 km, utsläpp 94-108g CO2/km.

BADHUSGATAN 7 • VIMMERBY
WWW.HOLMSTROMBIL.SE

Magnus Werling

• 0492-131 02 • magnus.werling@holmstrombil.se

BADHUSGATAN
7 • VIMMERBY
0492
13100
Andreas Adlersson
• 0492-131• 08
• andreas.adlersson@holmstrombil.se

PROVA

ELHYBRID
Få unik data från
din provkörning.

VÄLJ TOYOTA

ELHYBRID

50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT • FORDONSSKATT 360 KR

Toyota C-HR Elhybrid 2WD X EDITION
)OH[ 3ULYDWOHDVLQJ IU¤Q

/£JJ WLOO HQGDVW

3.295 kr/mån

200 kr/mån

-XVW QX ; (',7,21 WLOO
VDPPD P¤QDGVNRVWQDG
VRP HQ $FWLYH

)¤ KµJWDODUV\VWHP
IU¤Q -%/ RFK
VNLQQNO£GVHO

 NU L NRQWDQWLQVDWV Ţ 6HUYLFH LQJ¤U Ţ )DVW P¤QDGVNRVWQDG

([HPSHO XWUXVWQLQJ ; (',7,21
• Ş DOXPLQLXPI£OJDU
• (OLQI£OOEDUD VLGREDFNVSHJODU

• 6PDUW (QWU\
6PDUW 6WDUW

• (OXSSY£UPG UDWW

• 7R\RWD 6DIHW\ 6HQVH

• ,QWHULµUGHWDOMHU L

• 7R\RWD 7RXFK 

JU¤WW

VYDUW

• 0µUNWRQDGH EDNUXWRU

PHG ŞSHNVN£UP
• %DFNNDPHUD

7R\RWD &+5 ƪQQV PHG  %HQVLQ :' $FWLYH IU¤Q 209.900 kr.
och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt tom
t m 31 december 2018. Bränsleförbrukning blandad körning C-HR Elhybrid
3,9 l/100 km C-HR Bensin 5,9 l/100 km. CO2XWVO£SS &+5 (OK\EULG  JNP &+5 %HQVLQ  JNP 0LOMµNODVV (XUR  0HG UHVHUYDWLRQ IµU DYYLNHOVHU SULV£QGULQJDU RFK WU\FNIHO %LOHQ S¤ ELOGHQ NDQ YDUD H[WUDXWUXVWDG PHG WLOOYDO VRP LQWH ƪQQV L 6YHULJH

Månd-torsd 9-18
Fred 9-17, Lörd 10-13

Månd-torsd 9–18, fred 9–17
Lördag 10–13
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Utvändig tvätt, avfettning
shamponering, torkning
av dörrlister och snabbvax.

150:-

Däckbyte

1D9rop9:-

Utvändig tvätt, invändning rengöring,
schamponering, fälgtvätt,
dammsugning, mattvätt
och fönsterputs och snabbvax.

250:-

GULDTVÄTT

Avfettning, asfaltsborttagning, schamponering, utvändig
handtvätt, fälgtvätt, invändig rengöring, dammsugning,
fönsterputs, torkning, mattvätt
och snabbvax.
Utvändig tvätt, invändig
rengöring samt vaxning

499:699:-

Vi använder endast kvalitetsprodukter från Lahega

Välkomna önskar

Alléns bilvård
med personal!

.

in!

SUPERKAMPANJ!
Utvändig tvätt, invändig
rengöring, polering samt vaxning
ord.pris 2500:- NU

1999:-

SUPERKAMPANJ!

Utvändig tvätt, invändig rengöring,
polering, lackförsegling och motortvätt
ord.pris 4000:- NU

2500:-

Vi garanterar dig ett trevligt bemötande och att
arbetet utförs med högsta kvalite.
Erbjudandena giltiga tom 31/12 2018

Vi finns vid gamla Statoil

0490-121 81

Gilla oss på Facebook

Alléns Bilvård

Allèn 54, 59361 Västervik

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

Jörgen

Leif

Oliver

Conny

Ronnie

Jimmy

Patrik

Anlitad av
ALLA försäkringsbolag

Anders

•

F

Ö

Fredrik

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

R

E

T

A

G

•

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

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

#1

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

BEGAGNADE BILAR FÖR OMGÅENDE LEVERANS
.

Avensis 1.8 -16
TS, Active Plus, Navi, drag.
Svartmet. ........ 189.500:-

Auris 2.0 D -15
TS, Active Plus, motorvärmare,
drag. Gråmet. .... 149.500:-

Yaris HSD -16
5d, Executive
Blåmet. ............. 149.000:-

Hilux 3.0 Aut -13
SR+ kåpa, motorv., fullservad.
Svartmet ex. moms...179.500:-

Rav 4 2.0 -14
Edition 50.
Vit...................... 189.500:-

Nissan Navara D-H Aut -11
kåpa, båge, Webasto.
Svart ex. moms......110.000:-

Nissan NV 200 1.5 dCi -14
Working Star Ed.
Svart. inkl. moms ... 99.500:-

Kia Optima CRDI -14
4d, aut, panorama, motorv.,
P-sens. Gråmet.... 149.500:-

Saab9-3Kombi1.9TTiD-09
drag, v-hjul
Gråmet. ................45.000:-

MB E 350 CDI 4Matic -12
drag, värmare m. fjärr, Navi, backkamera. Silvermet....224.500:-

Avensis 1.8 -16 TS, Active Plus, skinn, skyview, 18”. Blåmet. ..... 189.500:-

Auris 1.4 D -12 Plus. Blåmet............................................................. 79.500:-

Avensis 1.8 -16 Active Plus. Vit Pearl .......................................... 189.500:-

Rav 4 2.0 CVT -15 Edition Feel, drag. Rödmet. ............................ 229.500:-

Avensis 1.8 Kombi -04 drag, v-hjul. Silvermet. ............................. 39.000:-

Opel Astra 1.6 Kombi -08 v-hjul. Silvermet. ................................. 39.500:-

Vi menar allvar med våra tankar om kvalitet. Därför lämnar vi branschens bästa garantier på begagnat. TKG, Toyotas
Kvalitets Garanti, innebär att din begagnade Toyota är försäkrad upp till 8 år eller 15.000 mil om du köper den hos en
Toyotahandlare. Försäkringen fungerar som en förlängd nybils-garanti och gäller för en stor grupp skador och fel.

Månd-torsd 9-18
Fred 9-17
Lörd 10-13

Se ﬂer bilar
på vår hemsida
www.claesensbil.se

GÖR EN BRA MOTORAFFÄR!
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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Gör din bil
ﬁn hos oss på
Allen’s
Bilvård

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

MOTOR

DECEMBER 2018

M AG AS I N E T Vä ste r v i k V i m m e r by H u l tsfre d
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Att julrimma kan vara
rena pärsen, därför hjälper
vi dig med versen!

Välkomna till

VIMMERBYS SENASTE BILHALL!
Jag heter Ervad Destanovic och jag började
som bilhandlare 2012 i Vimmerby i en mindre lokal på 80 kvm. Nu ﬁnns vi i en modern
fräsch anläggning på Ceos området i Vimmerby och är granne med Dollarstore. Hos oss
hittar du ett brett sortiment av begagnade bilar
och en fullgod verkstad som är Meca anlsuten.

319.500:-

Text: Jenny Nilsson och Johannes Gardelöf / © CNP ABFoto och grafik: CNP AB

Parfym från Mercedes
Mercedes damparfym Women är ett givet val
under granen. Flaskan rymmer sextio milliliter
och har en lockande doft som väcker många sinnen till liv. Här möts du av behagliga toner från
bergamott och syrlig persika blandat med en
hint av mimosa, rosor och viol.

BMW 420 d Gran Coupé M-Sport -16

224.000:-

Den champagnefärgade flaskan är riktigt
elegant i sitt utförande och pryds naturligtvis av
Mercedes klassiska stjärna på toppen. Pris: 752:Tjecka klappar till jul, tycker tomten är
riktigt kul. Billig i drift och bra för kroppen,
men tänk på att ha hjälm på knoppen.

Barncykel från Skoda

Mer info: https://shop.mercedes-benz.com

Flaska prydd med stjärna på toppen,
den här ska du spraya på kroppen.
Om du himmelskt gott vill dofta,
bör du använda den relativt ofta.

Alla små cyklister som ska lära sig att glida
fram på två hjul kommer att bli glatt överraskade av Skodas senaste nyhet. Hojen är lackerad
i tjeckernas motorsportfärger svart, grönt samt
vitt och är lika sportig som läcker.

Volvo XC70 D4 AWD Momentum -16

189.500:-

Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BM -16

BOKA ONLINE
på Meca eller besök oss
för att jämföra priser på
alla sorters service.
www.meca.se

I affären ingår även stödhjul som enkelt kan
plockas bort när den lille cyklisten lärt sig att
hålla balansen. En kul klapp från den tjeckiska
biltillverkaren, men glöm inte att köpa till en
hjälm. Pris: 2 700:Mer info: https://eshop.skoda-auto.com

Vi ﬁnns vid Ceos industriområde
och är granne med Dollarstore.

MOTOR

Vimmerby

PROVA

ELHYBRID
Få unik data från
din provkörning.

VÄLJ TOYOTA

ELHYBRID

50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT • FORDONSSKATT 360 KR

Toyota C-HR Elhybrid 2WD X EDITION
)OH[ 3ULYDWOHDVLQJ IU¤Q

/£JJ WLOO HQGDVW

3.295 kr/mån

200 kr/mån

-XVW QX ; (',7,21 WLOO
VDPPD P¤QDGVNRVWQDG
VRP HQ $FWLYH

)¤ KµJWDODUV\VWHP
IU¤Q -%/ RFK
VNLQQNO£GVHO

 NU L NRQWDQWLQVDWV Ţ 6HUYLFH LQJ¤U Ţ )DVW P¤QDGVNRVWQDG

([HPSHO XWUXVWQLQJ ; (',7,21
• Ş DOXPLQLXPI£OJDU
• (OLQI£OOEDUD VLGREDFNVSHJODU

• 6PDUW (QWU\
6PDUW 6WDUW

• (OXSSY£UPG UDWW

• 7R\RWD 6DIHW\ 6HQVH

• ,QWHULµUGHWDOMHU L

• 7R\RWD 7RXFK 

JU¤WW

VYDUW

• 0µUNWRQDGH EDNUXWRU

PHG ŞSHNVN£UP
• %DFNNDPHUD

7R\RWD &+5 ƪQQV PHG  %HQVLQ :' $FWLYH IU¤Q 209.900 kr.
Ordinarie pris C-HR 1.2 Bensin Active från 215.900 kr. *Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil)
och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt tom 31 december 2018. Bränsleförbrukning blandad körning C-HR Elhybrid
3,9 l/100 km C-HR Bensin 5,9 l/100 km. CO2XWVO£SS &+5 (OK\EULG  JNP &+5 %HQVLQ  JNP 0LOMµNODVV (XUR  0HG UHVHUYDWLRQ IµU DYYLNHOVHU SULV£QGULQJDU RFK WU\FNIHO %LOHQ S¤ ELOGHQ NDQ YDUD H[WUDXWUXVWDG PHG WLOOYDO VRP LQWH ƪQQV L 6YHULJH

Månd-torsd 9-18
Fred 9-17, Lörd 10-13

Månd-torsd 9–18, fred 9–17
Lördag 10–13
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Säg ja!
Ja till nybilsbonus, 3 års fri service och vinterhjul.
Värde upp till 38 450 kr!* Och självklart ingår 5 års garanti.

Renault CAPTUR
TCE 90 INTENSE

Renault CLIO
TCE 90 SKOBES EDITION

Just nu från

Just nu från

173 800 kr

(ord. pris 212 700 kr)
Privatleasing från

141 800 kr

(ord. pris 175 900 kr)

1 930 kr/mån

**

Privatleasing från

1 770 kr/mån

**

Erbjudandet består av 3 års fri service, 4 vinterhjul samt en nybilsrabatt, totalt värde 35 900 kr för Renault Clio och 38 450 kr för Renault Captur. Gäller vid ordertecknande av ny Renault personbil senast 21/12 2018. Kan inte kombineras
med andra erbjudanden eller företagsstöd. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 mån. **Finansiering med Renault Relax Privatleasing: Prisex. beräknas på 10% kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga
uppläggnings- eller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. 3 månader fritt låneskydd ingår för privatpersoner 18-63 år. Bränsleförbr. bl. körn: Renault Clio 4,0–5,0 liter/100 km. CO2utsläpp gram/km: 104–113. Renault Captur 5,4–5,6 liter/100 km. CO2-utsläpp gram/km: 122–128. Med reservation för ev. felskrivningar. Erbjudandena gäller ett begränsat antal bilar. Bilarna i annonsen är extrautrustade.

*

ARBETSRO?

DET FÅR MAN MED

CARE PRO!

Renault KANGOO

Renault TRAFIC

Renault MASTER

Base Line (pris från, exkl. moms)

Base Line (pris från, exkl. moms)

Base Line (pris från, exkl. moms)

123 500 kr

182 400 kr

Renault ALASKAN
Life (pris från, exkl. moms)

223 600 kr

269 900 kr

Care Pro – Service- och reparationsavtal.
Lägger du till Care Pro från endast 149 kr/mån** får du arbetsro och
slipper tänka på kostnader för service, underhåll och reparationer.
Allt för att du ska kunna fokusera på det du är bäst på. Och få tid över.

Just nu!

Vinterhjul och värmare
5 990 kr. Spara 20 000 kr! *
(Gäller ej Renault Alaskan)

*Gäller vid köp av Renault Transportbil, ej Renault Alaskan t.o.m. 21/12 2018 (ord. ca.pris 25 990 kr). **Erbjudandet gäller vid köp av en Renault Transportbil, ej Renault Alaskan t.o.m. 21/12 2018 och gäller 36 mån eller
60 000 km, vilket som inträffar först. Bränsleförbrukning vid blandad körning: Kangoo: 4,3 – 4,7 l/100 km, 112 – 123 g/km CO2, Trafic: 5,9 – 6,7 l/100 km, 159 – 178 g/km CO2, Master: 7,0 – 8,2 l/100 km, 184 – 217 g/km
CO2, Alaskan: 6,3– 6,9 l/100 km, 160 –183 g/km CO2. Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser. Lokala avvikelser kan förekomma. Priserna är ex. moms. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilarna
på bilden är extrautrustade.

renault.se

www.skobes.se

VIMMERBY Maskingatan 5
Peter 0490-695 11, Jonas 0492-662 02, Jörgen 662 03
Daniel 662 04, Niclas 662 05
Öppettider: Mån-fre 9-18 • lör 10-13

VÄSTERVIK Breviksvägen 70
Peter 0490-695 11, Helena 695 23, Christoffer 695 27
Niklas 695 36
Öppettider: Mån-tor 9-18 • fre 9-17 • lör 10-13

