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Kan vi ana en vår?
Mars månad lider mot sitt slut och
snart, väldigt snart borde våren vara
här på riktigt. För mig ﬁnns det två
stora milstolpar som innebär att
våren är kommen – påsken och att
ställa om klockan till sommartid. Det
varierar ju från år till år vilken av
dessa företeelser som kommer först
och just i år får vi dra fram klockan
innan vi får ﬁra påsk. Du glömmer
väl inte att ﬁxa det nu i helgen?

Nästa nummer

På tal om påsken – visst måste
det vara årets bästa högtid? Tänk
efter, du får äta mängder av godis
och massor av god mat – men behöver inte prestera en massa som vid
julen till exempel. Ta in ett knippe
björkris och sätt lite fjädrar i så är det
klart. Ge barnen varsitt påskägg och
de är nöjda och glada. Har man riktig
tur kan påsken också bjuda på härligt
väder så man kan ta den där premiärﬁkan i solen.
I det här numret av Magasinet
blir det en del fokus på påsken
såklart. Har du tröttnat på det gamla
hederliga påskriset så kan du få lite
ny inspiration från ﬂoristen Klara
Kågefors.

23 april

Nästa nummer av Magasinet
kommer ut den 23 april. Då tar
vi en titt på vårens mode och
låter några olika butiker plocka
fram sina säkraste kort för
säsongen. Utöver det blir det
som vanligt en härlig blandning
av olika reportage från
våra kommunerna olika hörn.
Till nästa gång, njut av vårsolen
och ha en riktigt Glad Påsk!

Vi har även temat barn- och familj,
vilket märks bland reportagen i tidningen. Åsa Thaberman har träffat en
familj med inte mindre än åtta barn!

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

Stunekstroscykeln
Ring 076-763 92 74 för hemleverans

Stora Torget 8, Vimmerby • 076-763 92 74

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

070-249 62 05 | www.radstugan.se

Man kan inte bli annat än imponerad
och samtidigt undrar man – hur får
de ihop tillvaron? Kanske får vi svar
på den frågan i reportaget?
I en annan artikel får ni möta
fotografen Sara, som har kameran i
högsta hugg för att föreviga viktiga
ögonblick i människors liv, bröllop
och graviditet till exempel. Missa inte
hennes otroligt ﬁna bilder!
Det är verkligen upp- och nervända
världen just nu i dessa Corona-tider.
Saker som annars är självklara hänger
numera löst och ingen vet hur läget
är om en vecka eller ens i morgon.
Många jobbar hemifrån, skolor och
förskolor riskerar att stänga. Butikernas hyllor gapar tomma efter att
kunder hamstrar varor och oron för
att bli smittad är stor, framför allt hos
de som beﬁnner sig i en riskgrupp.
Kanske är det här ett ypperligt
tillfälle för oss människor att stanna
upp lite och träna på att leva i nuet.
Vi har ju liksom inget val!
Önskar er en härlig april-månad!

30 min fri

telerådgivning

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

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

REDAKTION
Eva Harrysson, tel. 0492-161 49
eva.harrysson@vtkp.se
Åsa Thaberman, tel. 0490-25 86 02
asa.thaberman@vt.se

www.magasinetvvh.se
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Fullservice för Ditt företag!
• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)

SOFF- & SÄNGSPECIALISTEN
I VIMMERBY
NYA VÄLBYGGDA SOFFOR MED
FANTASTISK SITTKOMFORT!

• Installation
• Service

Storg 33 • 0492-100 42 • Vimmerby • www.rosins.net

Hemma och har tråkigt?
Vi har allt för att förgylla tiden. Välkommen!

Går även
att få
i läder.

CARLOS
Klädd i tyg.

Fåtölj 5.395:2-sits 6.895:-

3-sits 8.695:Hörnsoffa 2 hörn 3 20.195:-

ELEANOR
Klädd i tyg

3-sits 9.295:Fåtölj 6.495:Pall 4.195:-

Ps. Har du svårt att komma själv och
handla så hör av dig så löser vi det!

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

¨

Vi har maskinerna
du behöver!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning

PASSAT
HÖRNSOFFA
Klädd i tyg

2 Hörn 2 14.995:2 Hörn 3 16.595:-

Fåtölj 5.395:2-sits 7.595:3-sits 8.995:-

Besök vår
hemsida

www.brg.nu

FLÅREN CONTINENTALSÄNG

160-180x200cm
Inkl. huvudgavel

14.995:-

ord.pris 23.495:-

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

Vimmerbys
största fristående
möbelaffär

Vimmerbyallén 17
0492- 77 00 30
Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
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Flytt ger bättre möjligheter
Tre gånger så stora lokaler innebär
fördelar för både kunder och
personal.

Påskris

– inte alltid roligt
Ett säkert och trevligt tecken på att
det snart är påsk är alla påskris. Traditionen att dekorera med björkris har
funnits i Sverige i 90 år, men påskriset har rötter mycket längre tillbaka.
Källor från 1600-talet talar om ”långfredagsrisning”, att far i huset piskade
barn och tjänstefolk med björkris för
att påminna om Jesu lidande på Långfredagen.
Traditionellt har vi använt fågelfjädrar i påskriset, något som börjar
ändra sig. Den som vill vara snäll mot
sina fjäderklädda vänner dekorerar
hellre påskriset med fjädrar i papper
eller ull.
Källa: Bringéus, Nils-Arvid (1999)
Årets festdagar

VIMMERBY Under de senaste veckorna har personalen haft fullt upp
med ﬂyttbestyren. Nu när de har gjort
sig hemmastadda är det bara fördelar
med den nya lokalen på Södra Industrigatan.
– Ja, vi har precis packat upp det
sista. Det känns riktigt bra att vara på
plats, säger Lars Carlbom, ägare till
Vimmerby Snickargård.
Flytten möjliggör att ha hela verksamheten under samma tak. Nu ﬁnns butik,
snickeri, kontor och lager på samma
plats.
– Tidigare hade vi lager på ett ställe
och butiken på ett annat. Nu blir det
lättare för både oss och kunderna. Här
är lokalen också mer tillgänglig med en
rejäl parkering. Vi slipper också transporterna mellan lager och butik vilket
är en fördel ur miljösynpunkt.
Butiksdelen är tre gånger så stor som
den gamla vilket gör det möjligt att exponera ﬂer produkter och ger en bättre
översikt för kunden.
Vimmerby Snickargård består idag av
tre delar; Byggnation och snickeri,
solskydd och garageportar. I och med

Lars Carlbom äger företaget sedan 13 år tillbaka. Foto: Eva Harrysson
ﬂytten utökas kökssortimentet när
man blir ombud för HTH-kök.
– Vi hoppas också kunna utöka vårt
samarbete med Vimmerby-Hus som vi
hyr lokalen av, säger Lars Carlbom.
Företaget har gamla anor i Vim-

Lekland

merby då det grundades för drygt 100
år sedan. Lars Carlbom har varit ägare
sedan 2007 och idag har företaget ett
fyra heltidsanställda samt en kontorist
på deltid.
Eva Harrysson

Obemannad butik

– äntligen verklighet i Västervik

vid Marinan

VÄSTERVIK Lagom till båtsäsongen öppnar

en obemannad butik vid Västerviks Marina.
Den som kommer med båt till Västervik och
vill proviantera har en ganska lång väg att gå
upp till mataﬀären högst upp på Storgatan. Nu
har fastighetsägarna och entreprenörerna Mats
Thorsman och Christer ”Borka” Larsson bestämt
sig för att ta tag i detta. I maj öppnar de en obemannad butik.
– Superspännande, det blir en liten men
välfylld butik. Man loggar in och scannar varorna med sin mobil, berättade duon vid en
företagsfrukost.
Tanken är att även boende på Gränsö och
i Piperskärr ska få närmare till en livsmedelsbutik.

Amanda Larsson
med dottern Lilly och
Maria med sin dotter
Emma gillar Oddis
Lekland. Foto: Åsa
Thaberman

Sedan ﬂugan med lekland för barn tog fart har leksugna familjer i Västervik varit tvungna att lämna stan för att få leka loss i hoppborgar och på
studsmattor. I slutet av året öppnade Oddis Lekland, Västerviks första och
det har blivit väl emottaget.
VÄSTERVIK – Det har varit en jättebra
start, det känns som att det varit saknat
i Västervik, säger Erik Broberg som är
en av ägarna.
Många lekland ser ungefär lika ut. Det
är stora rutschbanor, klätterställningar
och hoppborgar. Barnen får utlopp för
sina rörelsebehov av att krypa i tunnlar
och komma ut på andra ställen i den
stora klätterlekplatsen. Oddis lekland
har gjort en satsning som sticker ut lite.
– Vi har sumobrottning, det är lite
speciellt. Man tar på sig en uppblåsbar
dräkt med hjälm och handskar och så
gäller det att få ner varandra. Om man
hamnar på rygg är man lite som en skalbagge, skrattar Erik Broberg.
För att göra tillvaron lite bättre för vuxna har man satsat på att kunna servera

riktig mat, inte bara mikrade fryspizzor
och liknande.
– Vi gör egna burgare av nötfärs och
egen ﬁsh and chips av torsk och så steker vi egna pannkakor också.
I februari provade Oddis lekland att ha
disco för yngre barn, något som slog
väl ut.
– Det blev väldigt bra, barnen tyckte
det var superkul att klä upp sig och dansa, så det planerar vi att fortsätta med.
I bollhavet sitter Maria Ege och
Amanda Larsson med sina döttrar Lilly
och Emma.
– Vi har varit här några gånger och
tjejerna gillar det. Bäst är rutschkanorna!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

GLÖM INTE KLOCKAN

i helgen

En timma framåt eller en timma bakåt – hur var
det nu igen? I helgen är det dags att ställa om
klockan till sommartid. Ett bra knep för att
komma ihåg om man ska vrida klockan framåt
eller bakåt är att tänka på trädgårdsmöblerna.
På våren plockar vi fram dem och på hösten ställer
vi tillbaka dem i förrådet. Samma sak med klockan
– den ska ställas fram en timma natten mellan lördag och söndag. Det blir en timma mindre sömn,
men i gengäld får vi ljusare kvällar.
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Penseér 10:-/st

180:-

20 st

Olika sorter
narcisser i kruka

Just nu!

Hos oss hittar
du mycket olika
blommor till påsk!
Buketter, arrangemang, planteringar,
pynt m.m

SÄTTLÖK

Mini-påsklilja
i kruka,
från egen
odling

55:-

SÄTTPOTATIS

många olika sorter
även ekologiska.
olika sorter.

FRÖER

från Nelsons och Impecta.

30:-/st

PERFEKT
GRÄSMATTA
VARJE DAG

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

AVANCERAD
NAVIGERINGSFÖRMÅGA

KLARAR BRANTA
SLUTTNINGAR

INSTALLERAT & KLART!**

18.900:ORD. 19.900:DELBETALA! 11 mån à 1.775:-*

Husqvarna Automower® 310
Upp till 1.000 m². Lutning 40%. Smart passagehantering.
Connect@HOME för att kommunicera med klipparen över
Bluetooth med din smartphone.
MOTORSPORTPRIS 14.900:-

All begränsningsslinga ingår
Vi fräser ner slingan i gräsmattan
Maskininställningar på plats
Genomgång vanliga funktioner
Resa inom 50 km från våra butiker

Ord. 15.900:-, enbart maskin, installationsmaterial tillkommer.

Vimmerby Snickargård

Tel: 0492-311 42
info@vimmerbysnickargard.se
vimmerbysnickargard.se

- Kvalité sedan 1918 -

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

MÅN-FRE 7-21
LÖR-SÖN 8-21

Grädde

ICA. 2,5 dl. Fetthalt 1 5
-36%. Jfr pris 32:00/liter.
Max 2 köp/hushåll.

Läsk Pepsi, Zingo, 7-UP.

Kaffe

Arvid Nordquist Classic. 500 g.
Gäller ej Hela bönor, Ekologiskt,
Rättvisemärkt och Selection. Jfr
pris 59:00/kg.

10:+pant

Husqvarna Rider 213C
94 cm Combiaggregat (BioClip®- och
bakutkast). Pedalstyrd hydrostatisk
transmission. Klippaggregatet kan lätt
fällas upp i serviceläge för enkel rengöring.

35:-

30.990:DELBETALA!
11 mån à 2.874:-*

HJÄLM
ELLER LÅS
PÅ KÖPET!

PEUGEOT
SPEEDFIGHT DARKSIDE

Elektronisk förgasare gör den lättstartad
och ger en jämn gång med bra acceleration.
Smartphonehållare, USB-uttag, 13” hjul,
skivbromsar, LED-strålkastare. 4-takt, EU 45.

Bregott

Arla. 600 g. Jfr pris 58:33/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Grön sparris
i bunt

Spanien.250 g. Klass
1. Jfr pris 80:00/kg.

20:79:/st

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

STÖLDSKYDDAT
BATTERI

CRESCENT
ELINA ELCYKEL

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

/kg

Välkomna till oss! Vi önskar alla våra kunder
en superhärlig dag! Dennis och Frida med personal!
Priserna gäller t.o.m. söndag 29 mars

ORD. 39.900:DELBETALA! 11 mån à 3.229:-*

/st

Kronfågel.. Ursprung Sverige. Ca 650925 g. Jfr pris 79:00/kg.

59:-

FRI HEMLEVERANS

1,5 liter. Jfr pris 6:67/liter + pant 2 kr.
Max 2 köp/hushåll.

Färsk kycklingﬁle, Minutﬁle

2 för

34.900:-

Veckans billiga
erbjudanden

2 för

16:-

MOTORSPORTPRIS!

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning.
*Räntefri delbetalning, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. **Asfalts-, sten- och plattarbeten ingår ej
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Kivas barnen och är svåra
att lägga på kvällen? Tycker du att tiden inte räcker
till att skjutsa barn till olika
aktiviteter? Möt familjen
Wallerius i Gamleby, de är
en aktiv familj med många
intressen och har åtta barn
mellan 19 och två år.
VÄSTERVIK Redan innan man kommer
in förstår man att huset i Gamleby är
barnanpassat. I trädgården ﬁnns studsmatta, lekstuga, kaninbur och hopphinder på gräsmattan. En glad cockerspaniel
kommer rusande. Här bor familjen Wallerius, mamma Åsa och pappa Petter och
deras åtta barn.
– Vi hade inte bestämt att vi ville ha
många barn, det har bara blivit så och
alla är ju mer eller mindre planerade, berättar Åsa Wallerius när vi slår oss ner
runt matsalsbordet.
Att vara många i familjen har blivit självklart, inget man tänker på. Det är liv och
rörelse, många intressen och många viljor.
– Det är så normalt för oss, jag kan
undra över hur en tvåbarnsfamilj fungerar, skrattar Åsa.
– Ja, och om två är borta så är det ganska lugnt, inﬂikar Fabian 17 år.
Idag är sex av åtta barn hemma, äldsta
sonen Oliver bor i Stockholm och Tove
15 år är på skidresa. Wallerius är en
sportig och aktiv familj, ﬂera är aktiva
inom orientering och det händer att hela
familjen åker med på större orienteringstävlingar som O-ringen.

Fakta Familjen Wallerius

10 i familjen
Sju av tio i soﬀan. Valter, Fabian, Fanny, Molly, Gry, Vidar och Åsa.
Foto: Åsa Thaberman

– Vi har en minibuss och nu när Oliver har ﬂyttat får alla plats. Men det är
mycket som ska med, så det blir ganska
meckigt. Jag tycker att det är skönast
att vara hemma, så på semestern blir
det mest dagsutﬂykter, säger Åsa.

en som person, man får lära sig att ta
mer ansvar.
– Man måste packa sin egen gympapåse, så automatiskt lär man sig
ta mer ansvar, det är en positiv grej,
säger Åsa.

En del rutiner behövs om man är många,
annars fungerar det inte.
– Frukost vill vi gärna äta tillsammans, annars blir det mat hela dagen
och på kvällen äter vi också tillsammans, sedan är det aktiviteter som
stallet och träningar som vi måste
skjutsa till, så kvällsmaten håller vi
hårt på.
Att vara ett av många syskon formar

Att få en massa barn i säng på kvällen kan
också låta jobbigt, men Åsa upplever det
inte som något problem.
– Vi har lagt dem i sina sängar och så
har de sovit, de är vana vid att lägga sig
själva.
Ibland är det jobbigt att vara många,
och det kan vara svårt att få en stund
för sig själv.
– Om man vill vara själv med en kom-

Nya Golf.
En ikon utvecklad
på nytt.

En helt ny Golf är här. Själen är fortfarande pålitlig körglädje, nu är den kompletterad med
en digital förarupplevelse och uppkopplad körning på en helt ny nivå. Nya Golf är här.

Nya Golf.

Privatleasing från 2 995 kr/mån inklusive
Navigation Discover Pro (värde 16 800 kr) och service.
Nya Golf TSI 150. Pris från 273 900 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,5 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 125 g/km. Skattegrundande C0₂utsläpp från 110 g/km. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mars. 2020).
Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen.
Erbjudandet gäller t.o.m. 200322. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

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

Föräldrar: Pappa Petter och mamma
Åsa.
Barn: Oliver, 19 år, Fabian 17 år, Tove
15 år, Fanny 12 år, Molly 11 år, Gry 9 år,
Vidar 5 år och Valter 2 år.
Dessutom har de: en häst, en hund,
en katt, en kanin och en hamster.

pis är det alltid någon som kommer in,
tänker Fanny 12 år.
– Tvätten kommer alltid fel, säger Gry,
9 år.
Ja, det är ju lätt att föreställa sig att det blir
otroligt många strumpor att sortera. De
positiva sidorna överväger dock, det ﬁnns
många fördelar med att vara många syskon. Flera i familjen tycker om att baka,
så det blir ofta mycket ﬁka och man blir
bra på att ta hand om varandra. Det ﬁnns
alltid någon att leka med och ett äldre
syskon kan hjälpa till med en svår läxa.
– Man lär sig att ta hänsyn till ﬂer, det
är bra.
Åsa Thaberman
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”Vi vill göra vår egen grej”
Samtidigt som butiken bygger om satsar man också på
en ny avdelning med leksaker
och kontorsmaterial.

HULTSFRED I tider när butiker
har det kämpigt med lönsamheten fortsätter Frendo i Hultsfred
att utveckla sin butik.
Bensinstationen har ägts och
drivits av Lotta och Leif Alexandersson sedan mitten av 1980-talet. Bland de tiotalet anställda
ﬁnns bland andra idag dottern
Martina Alexandersson som
dessutom är ordförande i Hultsfreds Handel. I alla fall ett tag till.
– Jag kommer att kliva av vid
nästa årsmöte. Jag kommer dock
fortsätta vara aktiv i föreningen i
någon form.
Martina kom in i Hultsfreds Handel för två år sedan och har varit

ordförande under senaste året.
– Det har varit jätteroligt,
mycket jobb och många utmaningar. Min drivkraft är att skapa
saker för samhället och jag har
varit med och vidareutvecklat julskyltningen och Hultsfredsdagen,
som är våra två stora evenemang.
Nu fortsätter istället Martina att
lägga sin kraft på butiken. Hon
och hennes föräldrar kämpar
hela tiden för att hålla butiken
attraktiv för kunderna.
– Det gäller att våga tänka nytt
hela tiden, säger Lotta. Vi har varit och är fortfarande väldigt intresserade av det vi gör och vill
hela tiden utvecklas. Vi hakar på
det som vi tycker är bra och är
lyhörda för kundens önskemål.
På senare år de satsat på en
heminredningsavdelning. Nu har
de prylarna precis fått sällskap
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av leksaker och kontorsmaterial,
för att möta upp behovet när leksaksbutiken i centrum har stängt.
Under året kommer också hela butiken få en rejäl ansiktslyftning.
– Frendo ändrar sin logga och
i den vevan ska även butikerna
byggas om, säger Lotta. Det blir
bland annat en ny entré och andra färger på väggarna. Vi kommer också ändra om lite i vår
kafédel för att få ﬂer sittplatser.
Eva Harrysson

Martina Alexandersson driver butiken Frendo tillsammans
med sina föräldrar. Foto: Eva Harrysson

Vi anordnar
inspirationskvällar för
mindre sällskap.

Jeansjacka
34995

Ring så bokar vi.
Tel: 0492-31370

Klänning
42995
Kolla in vårt skyltfönster på downstairs.nu
Bor du i närområdet kör vi ut,
annars skickar vi varorna till dig.
Fraktfritt vid köp för 500:-

STORA TORGET,
VIMMERBY

FOOTWEAR

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

KAMPANJ PÅ

-15% PÅ REK. PRISER

OBS! GÄLLER HELA TORKELSON-KATALOGEN (96 SIDOR)

ÖPPET: Må
Må 9-19,
9-19, ti-fr
ti-fr 9-18
9-18
ÖPPET:
Lunchstängt 12.30-13.30
12.30-13.30
Lunchstängt
Lö 10-14
10-14••Hämtlagret
Hämtlagretö.ö.vard.
vard.9-12.30
9-12.30
Lö
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VÄRLDENS FÖRSTA PLUG-IN
HYBRID FRÅN ŠKODA.
ŠKODA satsar på en hållbar framtid för alla! Vår nya SUPERB iV plug-in hybrid
med 55 km räckvidd på el ger många fossilfria mil. Rymlig och välutrustad
med bl a LED Matrix-strålkastare, Navigationssystem och eluppvärmdbar ratt.
Finns som STYLE, L&K och SPORTLINE. Välkommen in!

ŠKODA SUPERB COMBI iV plug-in hybrid fr. 435 500 kr.
> 55 km räckvidd på el* > 13kWh batterikapacitet (laddas på 3,5 timme med laddbox)
> 218 hk max systemeﬀekt > 510 liter bagageutrymme > Dragkrok 1600 kg (tillval)
Bränsleförbrukning SUPERB COMBI blandad körning 1,4-1,6 liter/100 km, CO2-utsläpp 32-36 g/km**.
*Enligt WLTP. Miljöklass EU6. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

skoda.se

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

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

ivt.se

E N ER GI KO NT RO LL
energikontroll.nu

Lunnargatan 26, Västervik Tel: 0490-100 50

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

rt

Motordriven garagepo
från

15.900 kr*

SVENSK KVALITÉ

r
monterad och kla
inkl. ROT-avdrag

Motor
dr
garag iven
epor t
Monte
r

ad oc
h klar
från

15.90

0:- *

inkl.
ROT-a
vdrag

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

Ett personligt
och nära
tryckeri!
www.pressgrannar.se

Hedersbetygelsen till Madde – på dörren till klassrummet.

”Fantastiskt at
Det är en solig vårvintermorgon i Djursdala. I en av
skolsalarna i den lilla skolan uppe på kullen har
dagen precis börjat och eleverna värmer upp med
ett gympapass.
– Vi brukar köra en gång i timmen, det är ett bra
sätt att få igång kroppen och orka med dagen, säger
Madde Knutsson Hammar, lärare.
VIMMERBY På dörren till klassrummet
hänger en teckning där det står ”Madde
är den bästa läraren i hela världen”. Magasinet besöker skolan för att följa Madde i sin lärarroll under ett par timmar.
Att vara lärare idag betyder för många en
tillvaro fylld av stress, stora barngrupper och känslan av otillräcklighet. Men
på Djursdala skola är det precis tvärtom,
menar Madde.
– Vi är en liten skola med 39 elever i
dagsläget. Det ﬁnns sex vuxna i personalgruppen, varav tre är lärare. Här ser
och bekräftar vi alla elever varje dag.
Och vi skiljer inte på ”mitt och ditt”. Alla

elever är allas elever, även om vi förstås
har vår egen klass.
När Magasinet smyger in i klassrummet
är det svenska med årskurs 2–3. Barnen
jobbar koncentrerat med sina uppgifter
och Madde går runt och hjälper de som
behöver det.
Senare är det dags för årskurs 4-6 att
ha no-lektion.
På en liten skola får man som lärare
göra ”allt” vilket är en utmaning men
också roligt, tycker Madde.
Djursdala skola är som sagt en av kom-

Självklart vill vi vara ditt första val när du skall trycka en
tidning. Vi ger dig kostnadseffektiva trycklösningar med
hög kvalité, hos oss kan du känna dig trygg från
lämning till leverans. Vi är ditt effektiva, kreativa, trygga
och personliga coldsettryckeri.
Tveka inte att höra av dig redan idag!

Madde Knutsson Hammar med några av sina elever i årskurs 4-6.
– Eleverna här är underbara, väldigt artiga och vänliga. Foto: Eva Harrysson
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PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

Eleverna i årskurs
2-3 har svenskalektion. Foto: Eva
Harrysson

tt vara lärare”
munens minsta skolor och dess existens
har inte alltid varit självklar. För några
år sedan var skolan nedläggningshotat
eftersom kommunen ansåg att den var
för liten. I sista stund räddades skolan
och idag ser man ett ökande barnantal
under de närmsta åren.
– Vi ser att barngrupperna kommer
öka under 2023 och 2024 och det är väldigt glädjande. Samtidigt ser vi väldigt
bra resultat hos våra elever.
Efter nedläggningshotet har också två
årskurser i rad har varit med i tävlingen
Vi i Femman, något som känns som en
revansch för skolan, menar Madde.
– Då tänker man ”ser de nu vad vi
kan”?
Madde ﬁck sin lärarexamen under
2019 men har jobbat som lärare betydligt längre.
– Jag kom till den här skolan under
2017 som vikarie och har arbetat som
obehörig lärare under min studietid.
Det var egentligen inte alls meningen att
hon skulle plugga till lärare.
– Jag hade framtiden utstakad, jag
skulle bli ingenjör, säger hon och skrattar. Men när jag väl började jobba här så
ﬁck jag väldigt mycket positiv feedback
och kände jag mer och mer att yrket passade mig.
Vad är det bästa med att vara lärare?
– Man får snabba bevis för om man gör
ett bra jobb. Och att man får jobba kreativt på olika sätt. För mig är det viktigt
att hela tiden vara mig själv inför barnen. Jag är nog ganska oﬁltrerad som
person. Jag är 100 procent intresserad
av det jag gör och vill lära eleverna allt
jag kan. När man får höra att man är universums bästa lärare, då mår man bra!
Finns det något negativt du kan
komma på?
– Visst är det väldigt mycket jobb. Vi har
45 timmars arbetsvecka, varav tio timmar är förtroendetid. Så inte sällan blir

Fakta En vanlig arbetsdag
Madde Knutsson Hammar berättar
hur en vanlig arbetsdag kan se ut.
Dagen börjar med morgonmöte då
vi förbereder dagen och stämmer
av med övrig personal om det har
hänt något speciellt på skolan. Vissa
dagar ansvarar man för läxhjälp på
morgonen.
Inför första lektionen hälsar jag
på alla barn utanför klassrummet.
Genom att peka på olika lappar väljer
barnen om de vill hälsa med en kram,
ett handslag eller på något annat sätt.
Första lektionen börjar med tyst
läsning i tio minuter för att gå en lugn
start på dagen. Sedan fortskrider
dagen med lektioner fram till 13-tiden.
På eftermiddagen sitter jag ofta
med rättningshögar, dokumentation
eller i möten. Jag har också skolans
bibliotek som mitt ansvarsområde.

Perfekt som present och
gåva till dina nära och kära,
dina anställda och till andra
du vill förgylla tillvaron för.
Vimmerby Handels populära
presentkort gäller i de ﬂesta
medlemsbutikerna i Vimmerby
Presentkorten köper ni på:
ROSINS PAPPERSHANDEL
Storgatan 33, Vimmerby
0492-100 42
ICA KVANTUM
FÖRBUTIKEN
0492-313 00
MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
Albins | Bakﬁckan | Bladhs | Boston | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | Coop | Cubus | Djurproffsen
Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | Elon | Elon Ljud & Bild | Engströms Bil | Finapaket.se
Fiore Floristdesign | Guldsmeden | Hagelins | Hammargrens Ur-Optik | Hemma hos Emma | Hemtex
Hippoteket | Holmström Bil | Home of Brands | Hudvårdskompaniet | Hälsoboden | ICA Kvantum
ICA Supermarket | Intermezzo Frisör & Shop | Intersport | JF Autodelar | Jörans Kakel | Kahnli Kläder
KBJ Möbler | Lekia | Life | Lindeborgs Blommor | Lindex | Länsförsäkringar | Lönneberga Slöjd
Magnussons Däck | Materialmännen | Miltons Guld | Motorsport | NordwayStore | Rosenkransen
Rosins Pappershandel | Sandströms | Sibylla | Sko-Nisse | Skobes | SMAK by: Simon | Stuneks | Tempo
Thornbergs foto | Turistbyrån | Ultimate Sound & Music | Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Sparbank
Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Önska

det jobb hemma på helgerna. En annan
nackdel med en liten skola på landsbygden är att vi ibland kan känna att vi
hamnar lite utanför, till exempel när det
händer saker inne i stan som skolbarnen
ska få delta i. För oss blir det en massa
logistik när barnen ska bussas iväg.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT!
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personligt Johanna Edström Aalto

Konsten blev terapi
och en ny väg i livet
VÄSTERVIK

Johanna Edström Aaltos
konstnärsbana tog fart för
fem år sedan, som terapi i
en livskris. Hennes konst
har tilltalat många människor runt henne, de har
köpt tavlor och andra har
sett dem. Nu säljer hon
som aldrig förr och ﬂera
utställningar är på gång.

H

on pratar snabbt och intensivt och utstrålar en smittande energi. Det är som
att hon nästan inte hinner
få med alla tankar i det hon vill förmedla, så mycket som vill ut. Johanna
Edström Aalto är ett expansivt skede i
sin konstnärliga bana. Fler börjar upptäcka hennes konst och hon har både
utställningar och beställningar på gång.
– Jag kommer från en konstnärlig familj och har alltid haft ett behov av att
skapa, men målandet tog fart på riktigt
2015.
Det var i samband med en livskris, att
Johanna nästan blev utbränd som måleriet blev en räddning. Hon sökte aldrig vård utan klarade krisen genom att
vända sig inåt, konsten blev en läkande
terapi. Vänner och bekanta såg hennes
tavlor och köpte.
– Det var mycket mun mot mun, jag
har aldrig behövt marknadsföra mig och
nu har det vuxit så mycket att jag har
behövt starta ett företag.
Hon har en liten ateljé på Stationsgatan
i Västervik. Där spenderar hon all ledig
tid. I många timmar kan hon försjunka
i en tavla och vara i sin egen värld. En
stor mängd tavlor står uppställda mot
väggarna och ﬂera är ”work in progress”,
tavlor som står och väntar på att få
sina sista detaljer. Allt Johanna målar
går under beteckningen ”Vedic art”, ett
kravlöst sätt att uttrycka sig konstnärligt och samtidigt lära känna sig själv
genom personlig utveckling.
– Jag målar både abstrakt och föreställande, men allt kommer inifrån,
man vet inte alltid vad man kommer att
måla. Just nu är jag inne i en blå period,
det är väldigt mycket känslor.
Johanna ser en längtan hos människor,
många söker mer andlighet och en dju-

Johannas konstnärsskap har fått en explosionsartad utveckling med stort intresse för hennes konst från många håll. Foto: Åsa Thaberman
pare mening i livet. Många av hennes
stora akrylmålningar utstrålar ett lugn
och en harmoni som hon uppnått genom sin egen inre resa.
– Jag var mer materialistisk förr, men
när man vänder sig inåt förändras man
totalt, man ser andra värden.
I vår har Johannas konstnärsbana fått
en extra skjuts. När hon inte målar
jobbar hon som undersköterska på
en kirurgavdelning. En patient med
ett intresse för konst fattade tycke för

hennes målningar och bestämde sig
för att hjälpa henne. Om inte Coronaviruset ställer till det allt för mycket
är ﬂera utställningar planerade i vår
och sommar.
– Det är så otroligt ﬁnt att någon
gör detta och inte för sin egen vinning.
Sådana här människor, de rätta människorna har kommit i min väg. Det var
nog meningen.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

”Jag målar både abstrakt och föreställande,
men allt kommer inifrån, man vet inte alltid
vad man kommer att måla. Just nu är jag inne
i en blå period, det är väldigt mycket känslor.”

Fakta Johanna Edström Aalto
Namn: Johanna Edström, som
konstnärssignatur använder jag
mitt ﬁnska ﬂicknamn, J.Aalto.
Ålder: 45 år
Familj. två vuxna barn, varav den
ena är utﬂugen.
Arbete: Jobbar på kirurgen avdelning 1 och endoskopienheten på
Västerviks Sjukhus.
Djur: inga husdjur längre, men annars är det katt som gäller.
Intressen: förutom konsten så börjar vandring bli intressant, uppleva
naturen på olika sätt. Livsnjutare är
jag också, så sociala sammanhang
är trevligt, samt resor till värmen.
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BEHÖVER DU SJUKGYMNASTIK?
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Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist Leg. Sjukgymnast

Svana* ditt golv

Här kommer fyra boktips från
bibliotekarien Soﬁa Nordell.
Tre olika böcker för vuxna att
sjunka in i och en spännande
bok att läsa högt för barn.

Vi har massor av böcker du kan låna gratis via internet , tipsar
bibliotekarie Dag Jonasson.

Låna en
e-bok utan
att gå ut
Sitter du i karantän och har sett alla
serier, läst alla inlägg på sociala
medier och gjort slut på böckerna
hemma? På biblioteket kan du gratis
låna både talböcker och e-böcker.
Dessutom har du tillgång till all
världens tidningar digitalt. Allt du
behöver är ett lånekort.
VÄSTERVIK Coronasmittan sprider sig och ﬂer och
ﬂer blir sittande hemma i karantän. Det kan bli riktigt
långsamt. Att läsa eller lyssna på en bok kan ge många
timmars verklighetsﬂykt och möjlighet resa i både tid
och rum. På biblioteken kan man låna böcker utan att
ens gå dit, bara du har ett lånekort. Så skynda att ﬁxa
ett om du inte redan har.
– Det är ett bra sätt att inte utsätta sig för smitta för
både oss och låntagarna, säger Dag Jonasson som är
tillförordnad chef på Västerviks Bibliotek.
Vill du låna en digital bok går du in på bibliotekets hemsida. Ladda sedan ner appen ”Biblio” på din dator eller iPad. Logga in och låna upp till 3 böcker per vecka,
antingen som e-bok där du själv läser på skärmen eller
en talbok att lyssna på. Du lånar boken i fyra veckor
och när lånetiden är slut så släcks boken ner. Inga förseningar eller böter.
– Vi utökar lånetiden till sex veckor nu. Det ﬁna är ju
också att 1000 personer kan läsa samma bok samtidigt,
de tar ju inte slut, säger Dag Jonasson.
Många studerande lånar e-böcker, ett sätt att slippa köpa
dyr kurslitteratur. Precis som med fysiska böcker är
spänningslitteratur och feelgood stort på den skönlitterära sidan. Intresset för att lyssna på upplästa böcker
ökar ständigt.
Biblioteket erbjuder också en enorm resurs i och med
tjänsten Press Reader. Du som är registrerad låntagare
har tillgång till över 7000 tidningar och magasin från
100 länder på mer än 60 språk. Här ﬁnns allt från dagstidningar från alla världens hörn till magasin för olika
hobbies och specialintressen som annars inte går att få
tag i. Som pricken över i går det dessutom att få tidningarna upplästa. Nu klara du karantänen ett par dagar till!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Tatueraren i
Auschwitz av
Heather Morris
– Det här är en
verklighetsbaserad
historia som berör på djupet. En
man som överlevt
Auschwitz berättar sin historia. Som ung
kille kom han från Slovakien till dödslägret. Han lyckades bli tatuerare och ﬁck
en liten bättre position. Berättelsen
innehåller också en kärlekshistoria där
båda överlever och det är på riktigt. Den
här boken ska man absolut läsa!
Mannen som
hyrde en familj
av Susanne
Brikjer
– Det här är en
fe e l g o o d ro m a n
som är lättsam
och skön att läsa.
Gustav är en stenrik men ensam pensionär som sitter
på hemmet. Han har aldrig haft någon
familj, men eftersom han vet att det
är ”rätt” att ha en familj så hyr han en.
Det blir en massa komplikationer. En
varm bok som man blir glad av, den
ﬁnns även att ladda ner som e-bok.
Gileads döttrar av
Margret Atwood
– Egentligen måste man läsa ”Tjänarinnans berättelse” först. Det är
den som den populära serien ”The
handmaids tale”
baseras på, Gileads döttrar är uppföljaren som Margret Atwood skrivit 30
år senare. Boken är en mörk skildring
av ett framtida USA där kvinnor är
hårt kontrollerade. Den är boken kan
man gärna lyssna på, ljudboken är
fantastisk med olika röster, som en
radioteater.
Monstret i
natten av Mats
Strandberg
– En spännande
bok att läsa högt
för någon som är
mellan 6-9 år. När
Frank fyller nio år
blir han biten av grannens hund Uﬀe och
då börjar det hända konstiga saker i stan.
Soﬁa Nordell vill också tipsa om Polyglutt, en inläsningstjänst för barnböcker.
– Här ﬁnns massor av inlästa barnböcker och det är gratis i 30 dagar.
Det kan löna sig att kolla upp om
skola eller förskola har ett konto som
man som vårdnadshavare kan få ta
del av.

25%

*Svana är ett ord för alla hållbara
handlingar, stora som små
Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

Gör ett FRISKT besök
och låt dig inspireras...

30%

minst
på ALLA kläder
Välkomna!

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

JUST
NU!
Vindvakt på köpet!
Köp en fjärrstyrd
terrassmarkis & få
en vindvakt på köpet!*

STARTA SOMMAREN
REDAN NU!
Köp en fjärrstyrd terrassmarkis från
StyRa® och få en vindvakt från Somfy
värd 1 500 kr på köpet.
Vindvakten känner av när det blåser för
mycket och kör automatiskt in din markis
åt dig. Perfekt under den oförutsägbara
svenska sommaren!
*Erbjudandet gäller vid köp av valfri StyRa®terrassmarkis (ej
T220) med fjärrstyrd Somfy-io motor. Gäller t.o.m. 30 april.
Välkomna till vår nya lokal på Södra Industrigatan 22

Vimmerby Snickargård
Tel. 0492-311 42, 076-14 59 070 • www.vimmerbysnickargard.se

Bild: Sandatex

KOLLA
IN OSS!

Tips Lästips i Coronatider

25% rabatt på alla
ultramatta golv i
Lux och Lumenkollektionerna.

• Läs Magasinet på webben
• Skicka in svar till Annonspusslet
• Kontaktinfo och annonsinfo

www.magasinetvvh.se
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påsktider

Naturliga
inslag i Klaras
påskdukning
I år kan vi låta de klassiska gula, orange och rosa
påskfärgerna stå åt sidan till förmån för naturliga
inslag.
VIMMERBY Brunt, beige, vitt och
grått. Kanske inte de färger vi främst
förknippar med påsken. Men trenden går allt mer åt det jordnära
hållet.
– De poppiga och lite mer skrikiga
färgerna får stå tillbaka i år, säger
Klara Kågefors, ﬂorist i Vimmerby,
och visar ett dukat bord i våren och
påskens tecken med mycket inslag
av torkade växter.
– Torkat är verkligen en stor trend
och då kan man också ha blommorna framme längre, så ur ett hållbarhetsperspektiv är det också bra.¨

traditionella färgerna, menar Klara.
I kronan över bordet hänger frigolitägg som är klädda med riktiga
fjädrar, och på bordet syns vårens
och påskens blommor, i form av
tulpaner och påskliljor bland annat.
– Jag har skalat påskliljor och lagt
på varje plats, om man vill kan man
lägga namnbrickor på löken.
Vad är viktigast för dig under
påsken?
– Maten och blommorna, helt klart.
Men förstås också att umgås med
nära och kära.

Påskkänslan behöver inte stryka på
foten bara för att man tar bort de

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

DIY

Fixa Klaras hållbara och vackra blo
dekoration till påskbordet steg för

Påsken kommer med härliga

Gult, orange, grönt och rosa. Efter en lång och grå vinter är påsken extra välkommen med sina härl
på? Sätt igång att frossa i alla härliga prylar från butikerna.

1

2

5
4

Fyll ditt
påskägg
med favoritgodiset!

6

3

1. Lägg påskgodiset i ﬁna skålar från Hemtex, Vimmerby. 2. Ekelunds gästhandduk ”Hönsgård”. Inköpsställe: Bladhs Eftr. AB, Vimmerby. 3. Grönt är skönt. Sov gott i påslakanset från Dol
Finns att köpa hos Lönneberga Slöjd & Snickeri, Vimmerby. 5. Små söta påskkycklingar och påskharar från Larssons Trä. Finns att köpa hos Frendo i Hultsfred. 6. Fräscha vårväxter och hä
Kvantum i Vimmerby. 8. Hönan Doris på servetter 33x33 cm. Inköpsställe: Formbar, Västervik. 9. Vårﬁna toppar från Nümph och Sibin Linnebjerg. Inköpsställe: Så in i Norden, Västervik. 10.
stiliga tuppar från Larssons Trä. 12. Lyxiga chokladpraliner i olika smaker hos Väster om Viken, Västervik. 13. Söt hare, påskdekoration som passar perfekt till påskdukningen. Inköpsställe:
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Gör så här
Förbered i tid med de torra
materialen så går blomsterarbetet
snabbt när det är dags för fest.

1. Välj en snygg vas som du tycker om,
gärna med en lite unik form.

Ida Halvarssons hönor är vana att bli pysslade med och har inget emot att bli
upplyfta. Hönorna blir ett mysigt inslag i trädgården. Foto: Åsa Thaberman

Tama hönor i stan
2. Klipp ut hönsnät i samma form som
öppningen på vasen och lägg hönsnätet över kanten.
3. Stick i det torkade materialet genom
hönsnätet ner i vasen, så det stannar
kvar på plats.

4. Trä in fjädrar mellan
öglorna på hönsnätet
så det täcker konstruktionen.
5. Fyll på vatten, och trä
ner blommorna genom
nätet där du tycker de
passar bäst.
6. Vips har du skapat en
vacker blomsterdekoration!

omstersteg

Det går att ha höns även om
man bor i stan. Bara man har
en trädgård och ett bra hönshus får man ha tio hönor som
sällskapsdjur. Trevligt
kackel och färska ägg
får man på köpet.
VÄSTERVIK I en
trädgård i centrala
Västervik
struttar
fyra hönor omkring
och letar efter godsaker på
marken. De kacklar och kuttrar förtjust och kommer springande när deras matte bjuder på
extra goda frön och handplockade
daggmaskar. Ida Halvarsson, 12 år
har lagt ner mycket tid på hönorna
och nu är de tama och trevliga sällskapsdjur.
– Jag brukar vara med hönorna efter skolan, ibland går jag och letar
mask till dem. De är väldigt sociala
djur och har olika personligheter,
berättar Ida.
Ida sätter sig vid komposten
och gräver fram några maskar, en
grå och ﬂufﬁg liten cochinhöna

a färger

liga färger. Så vad väntar du

6

7

10

Tre eller fyra färska ägg kan Ida hämta
varje dag. Foto: Åsa Thaberman

11

9

Redan som kycklingar ﬁck hönorna
springa fritt i trädgården och så
fort någon är hemma får de komma ut och gå fritt.
– När man är ute i trädgården
så springer de efter och vill ha
frön och framåt kvällen är de
trötta och vill gå in i hönshuset,
berättar Per.
Det är lätt och inte särskilt dyrt
att ha höns, berättar Per. Fodret är billigt och de behöver inte
mycket tillsyn. Viktigast är att ha
ett hönshus som är säkert mot
rovdjur, det ﬁnns rävar i stan. Om
man bygger ett hönshus ska man
tänka på att det ska vara lätt att
städa det, tycker Per.
Ida gillar att hänga med hönorna. Det är kul att mata dem,
se vad de gör och lära dem olika
saker.
– Och så får vi så goda ägg, med
riktigt gul gula. Det känns bra att
veta varifrån äggen kommer.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

1 Visste du att äggulans färg kan vara olika stark beroende på vilken

typ av foder hönsen fått att äta. Ägg från hönor som rört sig fritt på
lagårdsbacken och kunnat äta nässlor och annat grönfoder, som är rika
på det naturliga färgämnet karotin, har ofta knallgula äggulor. Fodret till
svenska hönor kompletteras med naturliga råvaror som ger gulan färg,
t ex tagetes eller lusernmjöl.
Källa: Svenska ägg

12

8

som heter Berta hoppar snabbt
upp för att bli matad med de delikata maskarna. Familjen Halvarsson inredde ett litet hönshus och
en inhägnad hönsgård förra
sommaren. Nu bor Berta
och hennes tre kompisar där.
– Vi gillar ju djur
och så är det härligt
att veta var äggen
kommer ifrån, vi är
självförsörjande på ägg
nu, det blir ungefär fyra
ägg om dagen, berättar Idas
pappa Per.
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llarstore, Vimmerby. 4. Ben från A´lot som man med hjälp av sin egen fantasi kan dekorera till påskbordet.
ärliga krukor. Inköpsställe: Ett strå Vassare, Västervik. 7. Blockljus i olika färger ﬁnns att köpa på ICA
. Dörrkrans i härligt påsktema. Inköpsställe: Floristhuset, Västervik. 11. Frendo i Hultsfred säljer dessa
Hemtex, Västervik.

Fakta Regler höns i stad
- Du får ha upp till tio hönor i tätbebyggt bostadsområde.
- Om du vill ha en tupp måste du ha tillstånd, en tupp kan störa grannarna.
- Hönorna får inte lukta illa eller låta så de stör dina grannar.
- Hönorna måste ha det bra, på ett djurskyddsmässigt sätt.
Källa : Västerviks kommun
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LAMINO FÅTÖLJ *

PALLEN PÅ KÖPET

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

VÄRDE 6.085:-

FRI
HEMLEVERANS.*

*Just nu får du
fri
hemleverans vi
d order över
5.000 kr. Levera
ns sker till
tomtgräns och er
bjudandet
gäller t.o.m.
13/4 2020
*Gäller utvalda utföranden.

VI KAN FÅTÖLJER
Med ett av Sveriges bredaste utbud av fåtöljer.
Välkommen in för att se ännu ﬂer med bra erbjudanden!

EKENÄS fåtölj inkl. fotpall i ek och fårskinn grey
15.990:- (747:-/mån*) (ord.pris 25.140:-).

VELLINO LUX fåtölj m. inbyggd fotpall i läder 5000sa,
fot Elegance 15.790:- (738:-/mån*) (ord.pris 18.790:-).

4.000:- RABATT vid köp av 2st MILANO fåtöljer. Fåtölj inkl. JETSON fåtölj i läder Classic Soft 22.990:- (1.051:-/
fotpall pris fr. 13.980:-/2st (659:-/mån*) (ord.pris 17.980:-) mån*) (ord.pris 26.950:-).
Fåtölj m. inbyggd fotpall pris fr. 17.980:-/2st (833:-/mån*)

STRESSLESS PALLEN PÅ KÖPET vid köp av fåtölj
®

oavsett utföranden.

PLACE sittpuﬀ 10% RABATT gäller rund, fyrkantig och
ellips i alla utföranden.

(ord.pris 21.980:-).

Vimmerby/Västervik

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

www.materialmannen.se

Hos oss kan du handla beröckriand
Det INNEBÄR att vi kan Plocka och pa
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Hemkänsla på rulle
Nu har vi tapeter från 185 kr per rulle. Kom in till MaterialMännen
och låt oss hjälpa dig att skapa din hemkänsla.

Just nu

30%

rabatt på 1000
-tals
tapeter
Tapeten på bilden kommer från Boråstapeter och
heter Paradise Birds från kollektionen Oriental
Dreams 1903.

Här får du våra Nyheter till riktigt bra pris
Bra

Bättre

LYCKE
LYCKE SNICKERILACKFÄRGSGRUND OCH LACKFÄRG

LYCKE GRUNDFÄRG vit.

159:-

299:-

0,75 liter

0,67 liter

199:-

2,7 liter. Fäster bra och
passar de ﬂesta ytor.

LYCKE TAKFÄRG. VIT 10

liter. Reﬂexfri och passar
bra i rum med stort
ljusinsläpp.

799:-

LYCKE VÄGGFÄRG helmatt

väggfärg. Mycket hög
täckförmåga. Vit 2,7 liter

449:-

Grillväder på ingång!

LYCKE VÄGGFÄRG. matt väggfärg med hög
täckförmåga. Vit 2,25 liter.

169:-

ERBJUDANDE

KÖP EN GENESIS II GASOLGRILL
OCH FÅ EN iGRILL3 DIGITALTERMOMETER PÅ KÖPET!
(VÄRDE 1.199:-)

På köpet!

WEBER GRILLBORSTE
3-sidig. 30 cm

129:-

BRICKETGRILL MASTER-TOUCH
PREMIUM Klotgrill med en grillyta

på Ø 57 cm. Gjutjärnsgaller
ingår.

3.999:-

ngsfritt!

dina varor.

WEBER TÄNDPAKET

Tändrör, 2 kg briketter
och 6 tändkuber

299:-

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

3.995:(4.495:-)

Registrera din nya Gasolgrill Genesis II på Weber.com för att få hem din iGRILL3
utan extra kostnad.
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När de mest betydelsefulla stunderna i livet inträffar, då är Sara Rundberg
där med sin kamera för
att föreviga ögonblicket.
– Jag brinner verkligen för
det här, säger hon. Jag får
utlopp för min kreativa
ådra och får samtidigt
jobba med människor.
Och jag älskar båda delarna!

Foto: Sara Rundberg

Sara fångar ögonblicken
som är värda att minnas
Foto: Sara Rundberg

VIMMERBY Sedan två år tillbaka har
Vimmerbybon Sara ett eget företag
som fotograf. Fotograferingen har varit
ett stort intresse ända sedan hon gick
medieprogrammet på gymnasiet.
– Efter det fortsatte jag att fotografera
och det blev så att jag alltid hade med
mig kameran vid dop, bröllop och andra
högtider.
Sommaren 2018 köpte hon sin första
fullformatkamera. Under hösten satsade
Sara på att utbilda sig och hon har gått
kurser i fotografering av gravida och
bröllop. I den vevan startade hon också
sitt eget företag.
Under förra året fotograferade hon ungefär fem bröllop och ett 30-tal gravida.
Kundkretsen ﬁnns i hela Kalmar län.
– Jag gör det här vid sidan av mitt
ordinarie heltidsjobb. I framtiden är
mitt mål att kunna jobba heltid som
fotograf och entreprenör och fortsätta
utveckla företaget, bland annat genom
att hålla utbildningar och workshops i
fotografering samt samverka med andra
fotografer.
En ny hemsida är på gång skrivande
stund samtidigt som Sara vill skapa en
folder i form av en bröllopsguide med
tips.
Sara har valt att specialisera sig på att fotografera bröllop och gravida. Två till tre
månader innan beräknat födelsedatum
brukar vara lagom tidpunkt.

Foto: Sara Rundberg
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Kunden Sara (till vänster) får hjälp av Sara Rundberg med att välja klänning inför
gravidfotografering. Valet föll på den gula skapelsen. Resultatet på stora bilden.
– I mina gravidfotograferingar är
det verkligen kvinnan som är i fokus.
Graviditeten är en magisk tid i livet och
många vill föreviga den. Fotograferingstillfället ska vara en dag när kvinnan
verkligen får stå i centrum och känna
sig vacker.
Sara föredrar att vara utomhus och

fotografera, då tycker hon det blir vackrast med ljuset och omgivningarna, som
oftast är skogen. Man hon erbjuder i viss
mån också studiefotografering. Inför fotograferingen får alla gravida tillgång
till en garderob full av lyxiga klänningar. Det är långklänningar,
tyllkjolar, spets och andra
vackra skapelser. En
blomsterkrans att ha
i håret ingår också i
paketet.
Att få personen att
känna sig trygg
och avslappnad
framför kameran
är viktigt för Sara.
Humorn är ett viktigt
redskap.
– Man har sällan tråkigt
med mig som fotograf, jag bjuder på mig själv och är gärna lite rolig,
skämtar och skojar. Jag är en ganska bra
människokännare och mitt mål är att det
ska vara en avslappnad fotografering.

Syskonen får gärna vara med på gravidfotona. Foto: Sara Rundberg

Hur väljer man en bra plats för
fotografering?
– Jag tittar efter en öppen yta bakom
fotoobjektet, så att ljuset kommer fram.
Träd går bra men det får gärna vara ett
litet avstånd. Det får gärna ﬁnnas lite
högt gräs eller stenar, så det
händer något i bilden.
Jag tittar på ljuset och
hur solen står vid
en viss tidpunkt.
Jag har några favoritplatser här i
närområdet men
letar hela tiden
efter nya. Addera
sedan personen i
en ﬁn klänning, en
vacker plats, blommor i håret och gärna
motljus, då får man den
där ”wow-känslan.”
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

”Man ska känna sig extra
uppskattad och ompysslad.”
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Magasinets

Annonspussel
Kolla annonserna lite extra så kan du göra riktiga fynd och även ha
chans att vinna ﬁna priser om du löser vårt knepiga annonspussel.
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)
1.

Gör ett FRISKT besök
och låt dig inspireras...

1:a pris

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

2:a pris
3-10:e pris

2.

30%

minst
på ALLA kläder

2-sits 6.895:-

Välkomna!

4.

3.

Hörnsoffa 2 hörn 3

JUST
NU!

Följ oss på

5.

Vägen till jobb!
Programutbildningar
Drifttekniker/Processoperatör

Helfart, 400 YH-poäng (80 v.)
Sista ansökningsdag 3 maj

Förskollärarprogrammet
Helfart, 210 hp (7 terminer)

Specialistundersköterska – äldre

Halvfart, 200 YH-poäng (80 v.)
Sista ansökningsdag 3 maj

Stödpedagog

Vindvakt på köpet!

Halvfart, 200 YH-poäng (80 v.)
Sista ansökningsdag 15 april

6.
anås nya
Supermodell.

7.

Köp en fjärrstyrd
terrassmarkis & få

Vår nya inverterstyrda berg/
jordvärmepump är vassare än
sina föregångare på allt.

PRESENTKPÅ REK. PRISER
8.

F R I T T L E V & M O N T I N O M 2 0 M I L S R A D I E , M E D U N D A N TA G AV E N S T
IVT Geo 500
verkad i Småland för att prestera i
det nordiska klimatet. Därför ingår
hela 10 års
ALOGEN (96 SIDOR)
sorn. Dessutom introducerar vi
helt ny användarupplevelse med
touch
smartphone – och med samma
höga designnivå.

– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERB

Vi älskar värmepumpar.

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet februari 2020
1:a pris 1000:- Ann Johansson, Vimmerby
2:a pris 500:- Kerstin Andersson, Västervik

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

3:e–10:e pris 100:Louise Blomberg, Hultsfred
Aleksandra Kasprzyk, Målilla
Lisa Axelsson, Vimmerby
Lisbeth Wärnström Södra Vi



Bernt Adolfsson, Storebro
Siw Hjalmarsson, Gunnebo
Kerstin Ljungdahl, Gamleby
Tryggve Ericsson, Vimmerby

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till:
Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Du kan även maila in ditt svar till tavling@vtkp.se Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 15 april 2020.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred

18

MARS 2020

nöje & kultur

Annelie Rimås,
vice vd och
Micael Glennfalk,
vd och ägare på
Björkbacken i Vimmerby. Foto: Eva
Harrysson

Turistanläggning
fyller 25 år

Karaktärshotellet
har olika rum som är döpta efter
gamla Vimmerbybor. Astrid Lindgren
har förstås ett rum här.

En av Vimmerbys största
turistanläggningar ﬁrar 25
år i år. Det kommer märkas på ﬂera sätt i verksamheten under 2020.
VIMMERBY Det var 1995 som entreprenören Micael Glennfalk som först ut i
Vimmerby bestämde sig för att satsa på
stuguthyrning. Idag, 25 år senare, består
Björkbackens olika grenar av: Hotelloch konferensverksamhet, camping,
stuguthyrning, poolområde och aktivitetsområde. Som mest under högsäsong
vistas runt 700 personer på området.
Satsningen på Karaktärshotellet med
fokus på historiska personligheter som
fanns i Vimmerby på Astrid Lindgrens
tid visade sig vara en lyckokast.
– De här åren har gått väldigt fort,
och det har varit spännande, säger Micael Glennfalk när han gör ett försök
att sammanfatta de 25 åren som har
passerat.
– Att vi har utvecklat och byggt ut

verksamheten pö om pö har varit ett
lyckokast, då vi har kunnat bygga för
de medel vi har fått in.
Att det är jubileum i år kommer att märkas. Bland annat ﬁrar hotellet genom att
bjuda på middag och tårta för sina boendegäster varje månad den 25:e.
– Vi planerar också för en 25-årsfest
för turister och Vimmerbybor i sommar,
men detaljerna kring det är inte klara än.
Mycket hänger förstås på utvecklingen med Corona. Krisen har blivit

ÅT DU EN VÅFFLA IGÅR?
Den 25 mars var det våffeldagen. Men såklart kan
man äta en smarrig våffla när helst man blir sugen.
En del äter dem som lunch eller middag, andra mer
som fika. Och vad man vill ha på våfflan varierar
också.
Här kommer ett enkelt grundrecept för att göra sin
egen våffelsmet.

Till fyra portioner:
125 g smör
2 dl mjölk
4 dl vetemjöl
2 stycken ägg
1 tsk bakpulver
2 dl vatten

kännbar även för Björkbacken som har
tvingasts permittera anställda. Trots det
ser Micael ljust på framtiden och hoppas
att den värsta krisen ska vara över till
turistsäsongen drar igång.
– Men vi kalkylerar för olika slags
scenarion inför sommaren. Worst case
är att ALV måste hålla stängt hela sommaren. I nuläget står vi starka, mycket
tack vare att vi äger våra egna fastigheter. Så jag är inte direkt orolig för vår
överlevnad.

Hotellets 45 rum har just genomgått
badrumsrenoveringar samtidigt som
stugorna målas om och herrarnas servicehus får en ansiktslyftning. Dessutom
bygger man två nya takförsedda uteplatser för servering framför hotellets ingång. Samtidigt jobbar de ständigt med
hållbarhetsfrågor, på sikt är målsättningen att hotellet ska miljöcertiﬁeras.
Samtidigt som Björkbacken fortsäter att
satsa har Micael Glennfalk börjat trappa
ner. I höstas lämnade han över en större
del av det operativa ansvaret till Annelie
Rimås, som ﬁck rollen som vice vd.
– Jag är 67 år i år och ska gå i pension innan jag är 70. Ägandet kommer
jag dock ha kvar och jag kommer förmodligen röra mig här som hustomte
så länge jag orkar.
Eva Harrysson

Snart kommer

påskkärringarna
Var beredd med godiset i högsta hugg! På skärtorsdagen är chansen stor att du får besök av små påskkärringar och påskgubbar. Genom att gå runt och knacka
på dörrar och önska glad påsk samlar barnen ihop godis
under skärtorsdagen. Traditionen med att gå påskkärring härstammar från äldre folktro och berättelser om
häxor som ﬂög till blåkulla. På 1800-talet var påskkärringarna ofta ungdomar som klädde ut sig och de var då
också mera busigt lagda. Traditionen övergick sedan mer
och mer till att handla om barn och godis.
Källa: ISOF, Institutet för språk
och folkminnen.
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Ny app för klubbare

– Historiskt sett har många nattklubbsanställda i olika städer behövt gå på
magkänsla när de prioriterat inträde för
gäster, vilket ibland kan upplevas orättvist. Konkurrerande appar har inte löst
problemet, utan snarare uppmanat folk
till att se ut på ett speciellt sätt för att
kunna bli insläppta… Vi på nightli anser däremot att oavsett om du är man,
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ägg i påsk

Normalt äter vi svenskar 207 ägg
om året, men till påsk blir det väldigt mycket mer. Under påskaftonskvällen går det åt så mycket
som sex miljoner ägg i timmen.
Traditionen att äta ägg i påsk
kommer från att hönsen inte
värpte så mycket på vintern förr.
När de började värpa igen på våren
kom fastetiden och då åt man inte
ägg. På vis uppstod ett överskott
av ägg, så lagom till påsk kunde
man frossa i ägg.
Källa: Wikipedia

Har du stått och köat för
att komma in på klubben
och sett vissa människor
slinka förbi kön? Nu är det
förhoppningsvis slut på
det, i alla fall om du ska in
på Palladium i Västervik.
VÄSTERVIK Från början av mars inleder Palladium ett samarbete med nätverket Nightli. Nightli har utvecklat en
app där du som nattklubbsbesökare
samlar poäng som sedan kan ge dig
fördelar. Appen är utvecklad av Tribed
Community AB, en start-up på KTH
Innovation i Stockholm där Henrik
Hellbe är VD.

DUBBELT SÅ MYCKET

En ny app för nattklubbsgäster ska göra att bra kunder får fördelar.
kvinna, ospeciﬁcerad, vit, mörk, blå,
grön, lång eller kort så är en bra kund,
en bra kund. Därför har vi gjort det möjligt för nattklubben att se kund-nivån
oavsett vilken vakt eller inkastare det
är som jobbar under kvällen. Förhoppningsvis kommer behovet att förlita sig
på kontakter minska och istället blir det
lite mer som en ﬂygkö där de som ﬂyger

ofta går först, säger Henrik.
Första testet av appen blev i början av
mars. Förhoppningen är att detta ska
bidra till lite mindre slump och mer
rättvisa i nattlivet.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

( Visste du att ...vita höns
värper så gott som alltid vita ägg
och bruna höns bruna ägg. Att ägg
har olika färg har alltså ingenting att
göra med hur de producerats, vilket
många tror.
... skillnaderna i storlek på ägg beror
helt och hållet på hönans ålder. Ju
yngre hönan är, desto mindre blir
äggen. Och vice versa. Storleksmärkningen är densamma som på kläder:
S, M, L och XL.
Källa: Svenska ägg
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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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Sudoku Gör så här: Fyll i tomma rutor. Siffrorna
1-9 ska finnas med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje markerad låda (3x3 rutor). Samma
siffra får bara förekomma en gång per rad eller
låda. Lösning, se nedan.
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Ny lekplats vid havet
I slutet av februari invigdes
den nya lek och utﬂyktsplatsen vid Bondbacken i
Västervik. Hit har barnfamiljer åkt i alla tider, perfekt
sandstrand och ﬁn natur.
Nu ﬁnns även utmaningar
och nya saker att lära för
alla åldrar.

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!
Överum

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

Vi köper:

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem

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

Hanna Kruuka provade en av hinderbanorna. Foto: Åsa Thaberman
lanserar i en av hinderbanorna.
Det är Hanna Kruuka som är på
promenad i vårvädret och passar på att prova en av banorna.
– Det var väldigt kul, skönt
att få röra sig och så är det så
ﬁn natur här med havet bakom.
Nere på stranden ﬁnns en manick, en låda med en vev på.
Om man vevar så hörs en röst
som berättar om djur och natur
i området. Den kallas ”Blackbox”. Nu ﬁnns bara information på svenska, men längre
fram ska man också kunna få

lära sig om svensk natur på
engelska och tyska. Lite längre
upp kan man lära sig om olika
djurs forspår.
Planerna för att göra Gränsö mer
tillgängligt fortskrider berättar
Soﬁa Hjertqvist.
– Ute vid Gränsö udde ska
vi mura upp ﬂer ordentliga
grillplatser och så ska vi göra
terränganpassade bänkar där
man kan sitta och titta ut över
horisonten och båtarna.
Åsa Thaberman

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

Magasinet åker dit en tidig vårdag. Det är lugnt och tyst, några
svanar ligger i viken. En tjej ba-

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

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

Bilskador
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte av vindrutor

Mattias

Leif

Jörgen

Anders

Oliver

Conny

Ronnie

Anlitad av
AllA
försäkringsbolag

Jimmy

Linus

Fredrik

Patrik

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

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Auris 1.6 Aut -11 Sport,
Yaris 1.5 HSD -15 Active Rav 4 2.0 -07 Business
drag, vhjul ......... 89.500:- motorv, vhjul .. 139.500:- drag, vhjul ........ 59.500:-

LÄMNA
LAGOM

VW Tiguan 2.0 TSI 4M -17
Opel Mokka 1.7 -14
Hyundai i20 CRDi -12
ACC, vhjul ........ 119.500:- ACC, vhjul .......... 59.500:- värmare, drag . 249.500:-

WLTP *

4,8-5,3
l/100km

Nya Toyota C- HR.

CO2 WLTP *

110-119
g/km

50% AV KÖRTIDEN PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT
Lanseringserbjudande från 239.900 kr (ord. pris från 258.900 kr).
Flex Privatleasing från 3.495 kr/mån.
0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad
*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service,
baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage
debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer.
Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 31 mars 2020. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 31 mars
2020. Kan inte kombineras med Flex Privatleasing, andra avtal eller rabatter. Miljöklass Euro 6 AM (1,8 HSD), Euro 6 AP (2,0 HSD).
Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Uppmätt genomsnittlig andel eldrift av total körtid i
normal körning i stads- och tätortstrafik. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara
extrautrustade med tillval som inte finns i Sverige.

Avensis 1.8 Kombi B2 -13 drag, motorvärmare. Gråmet. .................. 129.500:Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 -10 drag, allväder. Silvermet. ............. 69.500:Hyundai Ionio HSD -17 Premium Plus. Vit .......................................... 189.500:Nissan Pulsar 1.2 -16 aut, vhjul. Vit ...................................................... 119.500:Vi menar allvar med våra tankar om
kvalitet. Därför lämnar vi branschens
bästa garantier på begagnat. TKG,
Toyotas Kvalitets Garanti, innebär att
din begagnade Toyota är försäkrad
upp till 10 år eller 20 000 mil om du
köper den hos en Toyotahandlare. Försäkringen fungerar som en
förlängd nybilsgaranti och gäller för en stor grupp skador och fel.

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

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

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

VÄSTERVIK Sedan 2017 har det
arbetats på att göra Bondbacken bättre och mer tillgänglig
för alla. Under hösten började
bygget. Lekplatsen tog sakta
form, rustika trästolpar göts
fast i marken och klätter- och
hinderbanor såg ljuset. Väl tilltagna grillplatser gjutna i betong och ett ﬂertal sittgrupper
ligger ett kort stenkast ovanför
stranden.
– Vi är jättenöjda med hur
det blev, tanken var att stärka
området ytterligare för barnfamiljer så man kan åka hit höst
och vår också och leka vid
hinderbanorna och grilla korv,
säger Soﬁa Hjertqvist som är
landskapsarkitekt på Västerviks Kommun.
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Barnpanelen om att vara kär
Barnpanelen

HULTSFRED Magasinet träffade ett gäng glada och
ﬁnurliga barn i förskolegruppen Trumman på
Lindblomsskolan i Hultsfred. De ﬁck frågan;
hur vet man att man är kär i någon?

Text och foto: Eva Harrysson

眀眀眀⸀洀愀最渀甀猀猀漀渀猀⸀挀漀洀

䈀攀猀ö欀 瘀å爀 瘀攀爀欀猀琀愀搀 椀 嘀椀洀洀攀爀戀礀

攀氀氀攀爀 爀椀渀最 瀀å㨀 0㐀㤀㈀ ⴀ 0㌀ ㌀㤀

Mehiar Abu Hamda
– Man tycker om personen.
De som är kära brukar pussas.
Jag har aldrig varit kär i någon.

Maéda Solelöv
– Om man är en stor tjej kan man
hämta en pojke som man vill vara kär
i. Då brukar man pussa varandra.

Liam Dunborg
– Jag vet inte för jag har aldrig varit
kär i någon.

AUKTION

Järnforsens Auktionshall
Vi tar emot gods från sterbhus eller
delar därav till kommande auktion.
Varje måndag visning i hallen kl14–18.
Mobil 073-181 10 57 • www.jadera.se
RE
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Loke Strömbom
– Man vill vara med den personen.
Jag vet hur det är att vara kär för
jag är kär i en tjej.

Ludvig Hammarqvist
– Man pussas.
Jag har inte varit kär i någon.

UTBILDNING

Feed Alshaikhi
– Om en tjej tycker om en kille
så är de kära. Man brukar säga
”jag älskar dig” till varandra.
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GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

Bli
månadsgivare!

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

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

Västervik 0490-25 86 00
V-by, H-fred 0492-58 60 90

@anders_creations
#magasinetvimmerby

TAGGA DINA LOKALA
INSTAGRAMBILDER

– publiceras i Magasinet

YRKESHJÄLP

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

Följ oss på

Vägen till jobb!
Programutbildningar
Drifttekniker/Processoperatör

Helfart, 400 YH-poäng (80 v.)
Sista ansökningsdag 3 maj

Förskollärarprogrammet
Helfart, 210 hp (7 terminer)
Sista ansökningsdag 15 april
I samarbete med:

Specialistundersköterska – äldre

Halvfart, 200 YH-poäng (80 v.)
Sista ansökningsdag 3 maj

Stödpedagog

Halvfart, 200 YH-poäng (80 v.)
Sista ansökningsdag 15 april

VVS-ingenjör

Helfart, 400 YH-poäng (80 v.)
Sista ansökningsdag 8 maj

Exempel på kortare kurser:
• Energiteknik, 30 YH-poäng
• Massa- och pappersteknik, 55 YH-poäng
• Processteknik II, 35 YH-poäng
• Produktion och distribution av värme, 55 YH-poäng
• Psykologi, 1-30 hp
• Råvaror och processer i kemisk industri, 55 YH-poäng

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL
Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

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

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

Magasinet

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

av våra kampanjdörrar (värde 7000:-) Exkl montage. Gäller vid köp över 59.900:Hela vårt utbildningsutbud och mer
information hittar du på vår hemsida
oskarshamn.se/nova

0470-70 17 40
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Subaru Outback 2.0D 4WD Bränslevärmare

Subaru Outback 2.0D RIDGE Värmare

Subaru Outback 2.0 D Base 4WD Aut

Subaru XV 2.0i Summit AUT

Årsmodell: 2011 Miltal: 18000 Ort: Kisa

Årsmodell: 2016 Miltal: 9600 Ort: Kisa

Årsmodell: 2016 Miltal: 9300 Ort: Kisa

Årsmodell: 2018 Miltal: 1550 Ort: Kisa

114000 kr

Toyota Avensis Kombi 2.0 Multidrive S 152hk
Årsmodell: 2018 Miltal: 3900 Ort: Kisa

219900 kr

239000 kr

284900 kr

Volkswagen Passat Alltrack SC 2.0TDI

Volvo V60 Cross Country D4 AWD Aut

Volvo V70 2.4D Automat, Dragkrok 163hk

Årsmodell: 2017 Miltal: 6200 Ort: Kisa

Årsmodell: 2017 Miltal: 2850 Ort: Kisa

Årsmodell: 2007 Miltal: 25100 Ort: Kisa

259900 kr

Volvo V70 D4 Classic Momentum Drag

Volvo XC60 D4 AWD Aut Classic Momentum

Opel Astra Sports Tourer 1,4t

Årsmodell: 2016 Miltal: 12600 Ort: Kisa

Årsmodell: 2017 Miltal: 8850 Ort: Kisa

Årsmodell: 2010 Miltal: 13200 Ort: Kisa

199900 kr

229900 kr

274900 kr

267500 kr

74000 kr

23

49900 kr

Opel Mokka X Dynamic 5-dörrars 1.4 Turbo
Årsmodell: 2017 Miltal: 3100 Ort: Kisa

169000 kr

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

grahnsbilar.se

TRYGGT, BEKYMMERSFRITT och SMIDIGT

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

TOYOTA AURIS ACTIVE 1.6 132HK

TOYOTA AURIS TS HYBRID 1.8

TOYOTA AURIS TS HYBRID 1.8

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI

Årsmodell: 2015 Miltal: 1546 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 8135 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 4349 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 3212 Ort: Vimmerby

Pris: 139900 kr

Pris: 169900 kr

Pris: 179900 kr

Pris: 104900 kr

VOLKSWAGEN GOLF SC 1.4

VOLKSWAGEN GOLF SC 1.4

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2.0

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2.0

Årsmodell: 2017 Miltal: 4314 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 6246 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 5431 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 9856 Ort: Vimmerby

Pris: 159900 kr

Pris: 149900 kr

Pris: 224900 kr

Pris: 209000 kr

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.4

NISSAN PULSAR 1.2 DIG-T ACENTA

SAAB 9-3 SPORTCOMBI 1.8 LINEAR

Årsmodell: 2017 Miltal: 11671 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2015 Miltal: 8159 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2016 Miltal: 1965 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2006 Miltal: 26000 Ort: Vimmerby

Pris: 199900 kr

Pris: 109900 kr

Pris: 113900 kr

Pris: 14900 kr

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

Renault CLIO

Renault Clio Zen TCe 100

2 440 kr/mån

*

Inkl 3 års service

Den 5:e generationen Clio har fått ny design som ger den en ännu sportigare och kraftfullare karaktär. Invändigt är
upplevelsen större tack vare ﬁnare materialval och teknik som gör körningen roligare, bekvämare och säkrare. Och apropå
säkerhet har bilen nyligen blivit utsedd till ”Bäst i klassen” av Euro NCAP. Välkommen in och upplev nya Renault Clio.

Renault Relax Privatleasing inkl 3 års service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt låneskydd ingår
för privatpersoner 18–63 år. Alla priser är inklusive moms. Gäller vid kundorder av Renault Clio senast 30/4 2020. Med reservation för eventuella felskrivningar. Bränsleförbrukning vid blandad körning, Renault Clio Zen TCe 100: WLTP 5,2 l/100
km. CO -utsläpp: WLTP 117 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO . Bilen på bilden är extrautrustad.

*

Nya

ZOE

Privatleasa Zoe
från 12 månader.

Renault ZOE Zen Z.E. 50
Privatleasing inkl. service
Från

3 350 kr/mån*

Vid 36 månader, 10 000 km/år
Inkl. batterihyra, 5 års garanti och FlexiCharge-kabel.
Är du nyﬁken på en elbil? Välj privatleasing i 12, 24 eller 36 månader. Nya Renault Zoe har längre räckvidd, kortare laddtid och är
utrustad med teknik som gör det både enklare och bekvämare att köra 100 % elektriskt, varje dag. 3 månaders privatleasingskydd
och service ingår. Prova och upplev livet med elbil.

5 års
garanti

*Renault privatleasing: Kalkylen avser rekommenderad månadskostnad. 0 kr kontant, garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Inkl. batterihyra. Med bilen följer en FlexiCharge-kabel (230V). Service ingår under leasingperioden.
Försäkring tillkommer. Alla priser inklusive moms. Renault Zoe kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättigad till den vid 1/7-2018 gällande statliga klimatbonus på 60 000 kr så länge anslag finns. Bonusen på 60 000 kr är inräknad i
privatleasingskalkylen. Lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad. Gäller fr.o.m. 6/3 2020 t.o.m. 30/4 2020. Bonus till klimatbonusbilar på 60 000 kr är ett statligt incitament
som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av Transportstyrelsen. Läs mer på www.transportstyrelsen.se. Elförbrukning (Wh/km): 178. CO2-utsläpp gram/km: 0, vid körning exkl. slitagedelar.
Räckvidd vid blandad körning (WLTP): 385 km . Räckvidd vid verklig körning: 375 km sommartid / 240 km vintertid. Räckvidden påverkas bl.a. av väder, körstil och hastighet.

www.skobes.se

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

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

