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Magasinet är en produkt från
försäljningsavdelningen på Vimmerby
Tidning och Västerviks-Tidningen.
ANSVARIG UTGIVARE
Christoﬀer Nielsen
Öst Media AB 556663-3045
AFFÄRSOMRÅDESCHEF
Christian Ingemarsson
REDAKTION
Eva Harrysson, tel. 0492-161 49
eva.harrysson@vtkp.se
Åsa Thaberman, tel. 0490-25 86 02
asa.thaberman@vt.se
ANNONS VIMMERBY HULTSFRED
Marcuz Isaksson, Michael Karlsson,
Carina Ström, Robert Svensson,
Mats Nilsson, Robin Lövsjö,
Annelie Gustavsson
fornamn.efternamn@vtkp.se
ANNONS VÄSTERVIK
Eeva Laine, Eva Wirenfelt,
Kristofer Johnsson, Joakim Englund
fornamn.efternamn@vt.se
UTGIVNINGSOMRÅDE
Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun
TRYCKERI
Pressgrannar AB

Nästa nummer av Magasinet ges
ut den 28 maj. Då närmar sig och
examenstider och vi tar reda på vilka
som är butikernas bästa presenttips
till alla nybakade studenter.
Vi kommer också fokusera på
trädgård och uteliv, för nu är ju
den härliga sommaren snart här!
Väl mött i maj!

KOLLA IN
OSS!
LÄS TIDNINGEN

Alla nummer ﬁnns på webben

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

Nästa nummer

28 maj

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

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

www.magasinetvvh.se

Vi erbjuder kompletta lösningar.
Från kostnadsfri konsultation
till klart arbete!
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15.900 kr*
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Skicka in svar till Annonspusslet
INFORMATION

Kontaktuppgifter och info
gällande annonsmaterial
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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

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

*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

Urban Junhav

telerådgivning

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

magasinetvvh.se

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!
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F R I T T L E V & M O N T I N O M 2 0 M I L S R A D I E , M E D U N D A N TA G AV E N S TA K A H Ä M T P R I S E R

TRÄDGÅRDSGLÄDJE FRÅN HILLERSTORP

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

AMSTERDAM

Hörnsoffa inkl dynor och bord i
matbordshöjd. Hörnsoffan ﬁnns
som höger eller vänster.
210x260cm.

65

PRIS FRITT LEV&OMONT

9.995:-

Finns även som 3+1+1

9.995:-

Blommor för alla tillfällen!
NU är ute-trädgården fylld med
härliga växter till din trädgård.

Nu har vi fyllt på med vårnyheter!
Välkomna!

Just nu!

Från egen odling

Pelargon 35:-/st
Finns i många ﬁna färger!

www.hagelins.com
Blomgatan • VIMMERBY • 0492-318 90
Öppettider: mån–fre 9–18, lör 9–15, sön 10–13

Klockor fr. 299:-

Det finns inget
finare än att höra
hans lilla hjärta slå utan hjälp.

Ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. Swisha till 9005877.

hjartebarnsfonden.se

NYA OCTAVIA.
FÅ UT MER AV LIVET.
Fyll livet med upplevelser tillsammans med nya ŠKODA OCTAVIA.
Med vårt mest avancerade navigationssystem får du ännu
mer utrymme för äventyr i vardagen. Dessutom ingår trådlöst
infotainmentsystem, LED Matrix-strålkastare, eluppvärmd ratt,
adaptiv farthållare och interiörbelysning med ställbara färger.
Välkommen att provköra den redan idag.

ŠKODA OCTAVIA COMBI Style TSI 150 hk fr. 274 400 kr

Privatleasing fr. 3 645 kr / mån* inkl. service, drag- och värmarepaket
Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (WLTP).**

Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing inkl. serviceavtal 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS april 2020.
Upplägg- och adminavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

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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aktuellt

Presentkort som stödjer handeln
Presentkort med extra rabatt ska
ge den lokala handeln en extra
skjuts i Corona-tider.

Förhoppningen är att den här kampanjen ska hjälpa butikerna att överleva.
Flera företag har nappat och köpt in presentkort som de sedan skänker till anställda och kunder. Ett av företagen som
vill stötta handeln är Kennmarks Elﬁx.
– För mig som företagare känns det
självklart att vara med och stötta på det
sätt man kan, säger Michael Kennmark.
Handeln är viktig för oss alla, och om butiker och restauranger försvinner drabbar
det även oss företagare. Kan man hjälpa
till tycker jag att man ska göra det, så jag
uppmanar verkligen ﬂer att haka på.
Vem kommer att få de presentkort
som ni har köpt?
– Vi delar ut dem till våra kunder som
vi har just nu. Det är väldigt uppskattat.

VIMMERBY Med anledning av Corona
dök idén upp om att sälja särskilda presentkort där Vimmerby Handel går in
och ökar värdet med 10 procent. Köper
du ett presentkort på 500 kronor får du
alltså 50 kronor på köpet.
Presentkorten kan användas i de ﬂesta butiker och restauranger i Vimmerby.
– De är tidsbegränsade och behöver
användas före den 30 juni. Tanken med
det är att de ska användas nu när det
behövs som mest, säger Håkan Rosin,
kassör i Vimmerby Handel.
Hittills har presentkorten sålt riktigt bra.
Bara första veckan såldes 350 stycken till
ett värde av cirka 100 000 kronor.
– Ja, vi ser en 35-procentig ökning av
försäljningen av presentkort. Hur utfallet
blir i butikerna ser vi först längre fram,
men det ser väldigt positivt ut.
Butikerna i stan har det tufft just nu,
med betydligt färre kunder i omlopp.

Billig lyx hemmavid
När Coronaviruset slår hårt mot många branscher har ﬂera
hotell och spaanläggningar bra erbjudanden för att locka
till sig möjliga kunder. Ofta har de drabbats av avbokningar
och har mycket ledigt. Har du möjlighet att vara ledig mitt
i veckan kan du göra ﬁna fynd. Kanske boka en billig natt i
ett ﬁnt rum eller en övernattning med mat och spa. Du får
en lyxupplevelse till halva priset och hjälper samtidigt ett
lokalt företag. Det blir en verklig hemester i mikroformat
och kan kanske kompensera den där inställda resan.

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se
Michael Kennmark var en en av de första
företagarna som köpte presentkort för att
stötta den lokala handeln. Foto: Privat

UT OCH NJUT!
Nu är det vitsippornas tid! Passa på
att ta dig ut i naturen för att njuta av
alla vårblommor och fågelkvitter. Slå
dig ner i en matta av vitsippor och bara
dra åt dig av naturens lugn och positiva
kraft. Helt fritt från virus, men ganska
gott om pollen.

Vårutﬂykt till Fruberget
Ta en ﬁn dag och gör en trevlig
vårutﬂykt. Segersgärdes naturreservat bjuder på blommor och
hav, dessutom på lagom avstånd.
VÄSTERVIK Ta gamla vägen mot Gamleby över Norrlandet och vik av på den
lilla grusvägen mot Värmviks säteri.
Några hundra meter in ﬁnns en parkeringsplats med informationsskylt. Här
kan man välja att ta med sitt ﬁka till
strandängarna ner mot Gamlebyviken.
På våren blommar det för fullt av vanliga ängsblommor och ovanliga orkidéer.
En led från parkeringen leder upp mot
Fruberget. Här är du högt över skogen
och ser långt ut över hav och land. På
vägen passerar man intressanta klippor
som är populära klätterleder. Uppe på
berget ﬁnns resterna av en fornborg.
Det blir en spännande och vacker vårutﬂykt.
Ängarna i Segersgärdes Naturreservat står i full blom på våren. Foto: Åsa Thaberman

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

TEXTILUTSTÄLLNING
i Virserum
HULTSFRED Det ﬁnns evenemang som håller öppet även i
dessa Corona-tider. Virserums
Konsthall är en av de som går
emot strömmen. Inom kort öppnar årets stora sommarutställning – dock utan den sedvanliga
oﬃciella invigningen. Eftersom
det sällan är ﬂer än 50 besökare
på plats på samma gång, räknar
man med att kunna hålla öppet
under hela sommaren.
Årets sommarutställning
består av textilier från
sju olika deltagande konstnärer. Virkade
ansikten och
solfjädrar
i
storformat
är några av alstren som visas.
Utställningen
är öppen till
mitten av
november.
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BOKA DIN
INSTALLATION
HOS OSS
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:-

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

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

MOTORSPORTPRIS!

34.900:Stanna i din Comfort-zon
Sedan gammalt har vi blivit pådyvlade idén att magi växer
utanför vår bekvämlighetszon. Men tänk om det är tvärtom.
Tänk om utveckling handlar om att stanna kvar lite mer i sitt
eget badrum. I sin egen Comfort-zon. Hos oss hittar du allt
du behöver och kan dessutom få det installerat och klart!

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

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

MOTORSPORTPRIS!

MOTORSPORTPRIS!

149:-

499:-

ORD. 199:-

Installerat & Klart

5 895:-

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

2.990:DELBETALA!
11 mån à 329:-*

MULTIFIL
PÅ KÖPET

Kisa, 0494-102 96 | Linköping, 013-684 00
Rimforsa, 0494-69 91 00 | Västervik, 0490-697 00
Åtvidaberg, 0120-295 90

DELBETALA!
11 mån à 220:-*

STIHL FS 38

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

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL

1.790:-

värde 449:-

STIHL 181 C-BE 14”

Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-05-31.
Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

HUVUDPARTNER TILL

Huggarhjälm
UltraVision-visir för bättre sikt.

Kan utrustas med visir.

WC-stol

3 695:-

ORD. 729:-

Hörselskydd

IFÖ Spira 6260

FRI HEMLEVERANS

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

FÖR ATT DU
stöttar OSS!

Lätt och välbalanserad bensindriven trimmer.
Utrustad med STIHL 2-MIX motor som ger lägre
utsläpp och bränsleförbrukning.

VIMMERBY
local
support
butiker, caféer
& restauranger

MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror t.o.m 200731. 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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krönika

Välkommen vår!

I det här numret tänker vi på vår, att äntligen
få vara ute och att kanske köpa sig något
nytt till vårgarderoben. Nästan inget alls om
Corona, faktiskt.

Jag scannar svenska modetidningar på nätet
för att få ett litet hum om vad det är som
gäller på moderfronten våren 2020. Mode,
som det presenteras i magasin och på internet är ofta inte lättburet. Det är ju sällan
man tänker att ”Perfekt det ska jag ha på mig
i vår” och så är det nu också. Hett i år enligt
de stora modesidorna är nämligen shorts
av skinn eller läder. Jag ser ett foto på en
anorektisk modell klädd i skinnshorts med
knästrumpor och högklackat. Sätt till ett par
hängslen och en hatt så kommer joddlingen
automatiskt, Tyrolen direkt liksom.
Nej nu är jag elak, klart det är kul med
nya stilar och kombinationer, det känns lite
ovant i början bara. Om några månader går
jag säkert i skinnshorts och knästrumpor och
känner mig helt bekväm. Eller inte. Förmodligen ser jag ut som en ﬂäskkorv med för litet
skinn i skinnshorts.

För att visa lite mer bärbart och normalt mode
tar vi hjälp från olika butiker i vårt område
som visar plagg från sina sommarkollektioner.
Här blir det kläder som ﬁnns att köpa där du
bor. Gör det och stöd din lokala handel.
I år är det inne med hantverk, broderade
detaljer, stickade väskor och virkade hattar.
Vi har besökt en pysselbutik som har full
kommers trots Corona.
Magasinet är som vanligt en blandning av
skoj och allvar, du får träffa Sara som har
överlevt en svår sjukdom och Vivvi som
fortsätter driva sin butik fast hon närmar sig
80. Detta och som vanligt massor av annan
intressant läsning i Magasinet.
I nästa nummer som kommer i slutet av maj
fokuserar vi på utelivet, att äntligen få grilla
och pyssla på balkongen eller i trädgården.
Vad tycker du att vi ska skriva om då? Kontakta oss!
Till dess vill vi önska alla läsare en skön vår!

Som tur är ser jag att långa, vida, blommiga
klänningar i starka färger också är en stark
trend. Stilen heter ”popblomma” och beskrivs som fotlång med extra allt. Kanske lite
mer användbart i sommar om man inte är en
pinnsmal modeslav och bor i storstad.

VÅRYRA!

torsdag-fredag-lördag
23/4-25/4

25% RABATT

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

39995
finns även i
beige o svart

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

• Glas och
Porslin

Fotsalongen får ny ägare
Gamla och nya kunder hälsas välkomna

Medicinsk Fotvård - fotsvamp, hälsprickor, liktornar, vårtor, fotgymnastik • SPA-fotvård med ekologiska produkter
Presentkort fotsalvor, sulor mm

• Lampor
m.m. m.m.

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem

F OT
S A R A

B O R S I Ö

S A L O N G EN
D I P L .

M E D I C I N S K

F O T T E R A P E U T

Diplomerad Medicinsk fotvårdsterapeut | Fotsalongen i Vimmerby AB
Sevedegatan 45 | Sara Borsiö 070-688 72 76

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?
Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

finns även i svart

• Radio-Stereo

Vi köper:

Överum

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

445:-

• Mycket vinyl

Nyinkommet vinylskivor!

Gäller på ord. pris

finns även i marinblått

• Möbler

magazin 13

på ALLT i butiken

395:-

”Om några månader går
jag säkert i skinnshorts
och knästrumpor och känner
mig helt bekväm. Eller inte.”

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.
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Ytterdörr
Milano 3020
10x21 vänster och höger

3995:Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

#vimmerbytillsammans

Alla nya kunder som
tecknar avtal t.o.m.

31/5 får ett
presentkort hos

Vimmerby Handel
till ett värde av

50.000 kr *

* GÄLLER KUNDER INOM 10 MILS RADIE FRÅN VIMMERBY.
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION.

Fr

7.990:-

FRI
FRAKT

FRI
FRAKT

7.995:-

LEONE HÖRNSOFFA INKL BORD Vår största aluminiumserie Leone har allt du behöver! Bygg en
loungegrupp och komplettera med en matgrupp eller kanske Leone barbord
och barstol.

3.600:4.800:-

JACKSON En klassisk däckstol i standardteak som

blir till perfektion när du matchar den med någon av
våra däckstolsdynor.

FRI
FRAKT

PALLEJA i konstrotting. Mörkgrå dynor och bord
ingår. Totalbredd 198x198 cm. Sitthöjd 45 cm.

Paketpris!

15.495:16.630:-

VEVI MATBORD + 6 STOLAR Det nordiska formspråket
och den eleganta, moderna designen kännetecknar
denna serie.

995:-

BELFORT ljuslykta från tillverkaren Brafab är en

mycket ﬁn och modern lykta som passar i alla hem.
Finns i ﬂera färger.

BÄDDAT FÖR SUCCÉ

Just nu har vi erbjudanden på bäddsoﬀor, utemöbler, sängar, grillar, virke
och mycket annat som hör sommaren till Välkommen in!
FRI
FRAKT

FRI
FRAKT

1.199:-

SELECT 10% RABATT gäller samtliga utföranden,

även tillbehör.

CLARA 3-sits framåtbäddad bäddsoﬀa i tyg Trust grå
20.990:- (964:-/mån*) (ord.pris 21.870:-). 10% RABATT på

övriga bäddsoﬀor från Bröderna Anderssons.

FRI
FRAKT

ANNA UNDERBÄDD PÅ KÖPET 3-sits längsbäddad

bäddsoﬀa i samtliga tyger och färger. Prisexempel
tyg A: 12.980:- (616:-/mån*) (ord.pris 15.970:-).

Vimmerby/Västervik

1.599:-

FRI
FRAKT

LINN 1.500:- RABATT 2-sits framåtbäddad bäddsoﬀa i
samtliga tyger och färger. Prisexempel tyg A: 8.490:(421:-/mån*) (ord.pris 9.990:-).

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

Från

ROUND OUTDOOR Passar lika bra
i uterummet som på terrassen.
Finns i i ljusgrått och natur.

1.499:-

AGNAR GOLVLAMPA OUTDOOR MALOU OUTDOOR Passar
Stilren lampfot med
lampskärm i vädertåligt
tyg.

lika bra i uterummet som
på terrassen.

Hos oss kan du handla beröringsfritt!

Det INNEBÄR att vi kan Plocka och packa dina varor.
FRI
FRAKT

Vi levererar dessa varor till tomtgräns vid order
senast 3 maj -2020.

299:-

TÄNDPAKET Paket med allt som behövs för att tända
kolgrillen Innehåller 2 kg Weber Briketter,
3 tändkuber och Weber Skorstenständare.

129:-

GRILLBORSTE gör det enkelt att komma nära inpå
gallret, så att du alltid kan börja med en ren grill.

299:-

GRILLMATTA Placera din grill på Weber-märkta

golvskyddsmatta för att skydda ytan under din grill
mot fett, mat och värme. 120x80 cm

E-5 775
premium

3.999:-

Baka egen a!
d pizz
stenugnsbaka

II
Genesis35
SP-3

:
9
9
9
.
14

599:-

GENESIS II SP-335 Samtidigt som du låter köttet grillas färdigt på gallret kan favoritsåsen småputtra
vid sidan av på din Genesis II SP-335. Den här modellen är utrustad med Sear-station, sidobrännare,
GBS-grillgaller, 10 års garanti – och det ﬁnns dessutom mer att upptäcka

Allroundfärg
utevit, 3 liter

Falu rödfärg
10 liter

Träolja
klar, 2,7 liter

399:-

499:-

FALLU RÖDFÄRG 10 LITER helmatt slamfärg för målning ALLROUNDFÄRG LYCKE En utomhusfärg
utomhus av obehandlat och ohyvlat virke som gran
eller fura. Passar även för ommålning av tidigare
slamfärgade ytor.

BRIKETTGRILL MASTER-TOUCH 57 CM PREMIUM en
uppgraderad version med robust GBS-grillgaller
i rostfritt stål. Utrustad med sluten askfångare,
lockhållare och ett fäste för din iGrill-termometer.

med bra täckförmåga. Passar utmärkt för
trädgårdsmöbler,lekstugor & staket! Utevit.
Går att bryta

179:427:-

ELIT TRÄOLJA behandla allt slags obehandlat,

tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus, så
som utemöbler, altaner och trätrall.

Årets bästa nyhet!

Proﬀstra
28x120 G4-1 AB

1170

1195

3195

Tryckimprenerad AB

Tryckimprenerad AB

Tryckimprenerad c14

/lpm

REGEL 28X45 MM

/lpm

TRALLBRÄDA 22X95 MM

/lpm

REGEL 45X145

21 95
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personligt Sara Forsén

På bilden ser man hur Saras ögonbryn har
blivit glesare mellan den första och andra
cellgiftsbehandlingen. På huvudet har
hon en ismössa, för att öka chanserna att
behålla håret på huvudet. Foto: Privat

Fakta Sara Forsén
Ålder: 31 år.
Bor: I en villa i Hällerum utanför Tuna.
Familj: Gift med Oskar.
Husdjur: Tre katter. Två svarta, Snutta
och Sixten, och en liten grå, Smilla.
Gör: Jobbar som undersköterska på
Borghaga i Vimmerby.
Intressen: Skriva bok, vara i trädgården/växthuset, fotografering, smyckestillverkning, kolla på speedway.

Att dela med sig av sin Cancer-resa är en viktig del av bearbetningen för Sara Forsén. Foto: Privat

”Jag är tacksam
för att jag lever”
VIMMERBY 28 år gammal drabbades Sara Forsén av en allvarlig cancer som tvingade
läkarna att operera bort bland annat hennes livmoder och äggstockar.
Idag är hon framför allt tacksam över att hon lever, men kämpar fortfarande med
att acceptera situationen.

S

aras historia börjar för ﬂera
år sedan, kring 2012. Hon och
sambon Oskar, som numera är
hennes make, ville gärna bli
föräldrar. Men den efterlängtade graviditeten uteblev och de bestämde
sig för att söka hjälp inom sjukvården.
Det konstaterades att hon hade endometrios, ett tillstånd som innebär att delar av livmoderslemhinnan växer utanför
livmodern, men som i Saras fall också att
det bildas cystor på äggstockarna.
– Jag blev opererad för det ﬂera gånger
med titthålskirurgi i både Västervik och
Linköping.

i en sjukhussäng när läkaren kom in i
rummet. Sara ﬁck då chockbeskedet att
de hade hittat ﬂera tumörer i hennes buk
och att man hade varit tvungna att göra
en hysterektomi, vilket i praktiken innebär hon aldrig kan få biologiska barn.
– Just då blev jag bara helt tom, jag
kunde inte ta in det. Men i efterhand
har jag ju förstått att det räddade mitt
liv, eftersom det var så pass allvarligt.
Det man kan tycka är väl att de kunde
ha väntat med informationen tills Oskar kom ett par timmar senare, man ska
inte behöva vara ensam när man får ett
sådant besked.

I slutet av juli 2017 ville läkarna genomföra en större operation i Linköping, där
man med öppen kirurgi skulle avlägsna
en större cysta och max ena äggstocken.
Men den planerade operationen skulle
visa sig ta en helt annan vändning. Dagen efter operationen låg Sara ensam

”... något jag insett är att allt
som spelar roll i svåra tider är
stödet från familj och vänner.”

Efter några smärtsamma dagar på sjukhus
kunde Sara åka hem. Men det långa såret
på magen krävde omläggningar, ibland
ﬂera gånger varje dag, och det blev också
infekterat.
Ett par veckor efter operationen kom
provsvaren från tumörerna som bekräftade att det var cancer. Även om alla
tumörer hade opererats bort ville man
ge Sara cytostatika för säkerhets skull.
Så nu började en ny resa med cellgiftsbehandling i Västervik var tredje vecka
i sex omgångar.
– Jag mådde riktigt dåligt veckan
efter varje cellgiftsbehandling, ﬁck

värk i skelettet och en extrem trötthet.
Tack vare att hon hade på sig en ismössa under behandlingarna ﬁck hon
behålla det mesta av håret på huvudet.
Men allt annat hår på kroppen – till och
med ögonfransarna – ramlade av.
När behandlingen var klar började också
allt komma ifatt Sara rent mentalt. En
del av bearbetningen har varit att sätta
ord på det hon varit med om. Dels genom
att dela med sig på sociala medier, dels
genom att börja skriva en bok.
– Jag har ju varit väldigt öppen med
det som hänt mig, och ﬂera som läste
mina inlägg på sociala medier sa ”du
borde ju skriva en bok.”
Boken är fortfarande i sin början. Men
Sara hoppas att någon gång kunna ge ut
den.
– För mig känns det viktigt att folk
först och främst i min närhet förstår vad
jag har varit med om, allt det där man
aldrig pratar om högt. Det är både skönt
och jobbigt att gå igenom allt igen med
skrivandet, men något jag insett är att
allt som spelar roll i svåra tider är stödet
från familj och vänner.
Idag mår Sara ganska bra. Hon åker på
regelbundna kontroller och hittills har
allt sett bra ut. Hon har även nära kontakt med sin kurator som varit med från
början och som hjälper henne bearbeta
allt. Hon har stegvis kunnat återgå till
jobbet som undersköterska och nu börjar
hon sakta kunna blicka framåt.
Men rent känslomässigt är det fortfarande mycket kvar att bearbeta.
Hur tänker du inför framtiden?
– Än så länge tittar jag nog tyvärr mest
bakåt, jag har inte bearbetat färdigt allt
än, och inte heller riktigt accepterat det
som har hänt. Det är mycket jag förträngt.
Så fort jag tittar ner på magen blir jag påmind. Men självklart går tankarna även
framåt och vi vill ju fortfarande ha barn.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Om du inte blir
smittad kan du inte
smitta andra.
Vi måste alla hjälpa till för att minska smittspridningen
av det nya coronaviruset. Tvätta händerna ofta
med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
Tillsammans kan vi bromsa smittan.
Läs uppdaterad information om nya
coronaviruset på krisinformation.se
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shopping

Välkommet

vårmode

VÄSTERVIK Linn p
som även går att anv
ribbad t-shirt från Ve
Vero Moda blir snyg
Amelia på Vero Mod
matchar hon med en
från Vero Moda.

VÄSTERVIK, VIMMERBY, HULTSFRED

Avslappnat
VÄSTERVIK
Lollo från SåiniNordeN visar
ett par byxor från Five Units, en vit
mönstrad top från Stine Goya.
Över den bär hon en skjortklänning
från Avenue Tropical. Väskan kommer från Edwards och solglasögonen
från Le Specs. Örhängen från egen
produktion, Lollos Silver.

Äntligen vår! Vi får lägga de tunga och tjocka
vinterkläderna åt sidan och plocka fram vår och
sommarkläder. Kanske är det dags att förnya
garderoben med något kul och fräscht? Här får
du inspiration från några lokala butiker med olika
stilar. Personalen visar själva några av sina favoriter från vårens nyheter.
Text: Åsa Thaberman och Eva Harrysson
Foto: Ola Pettersson och Eva Harrysson

HULTSFRED Lina
Rut & Circle i beige –
och jeans i ljus färg i
– Knytmodellen och
valt den tajta ankellä
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Redo för värme
VIMMERBY
Erik i en hel outﬁt från Sandströms.
Jeans i ljus stentvättad look från Lindbergh
White. Beige linnekavaj från Murrey som
även ﬁnns i marin. Skjorta med rosertkrage från
Murrey. Flätat bälte som matchar skorna.
Hatt från Stetson.
Jessica i en skjortklänning med krage samt
knytning i ryggen. Ljusblå stentvättad jeansjacka. Båda plaggen av märket
Only. Beiga kängor från Ecco.
Hela Jessicas outﬁt ﬁnns
på Downstairs.

13

på Vero Moda har en ljust turkos mönstrad skjortblus
vända som klänning, från Pieces. Under den en vit
ero Moda. Ljusa jeans i modellen Highwaist, slimﬁt från
ggt till. Väskan kommer från Pieces.
da har en turkos mönstrad kjol från Vero Moda, den
n vit sweatshirt med dragkedja och en jeansjacka, båda

på Family House i Hultsfred i en manchesterjacka från
– en vårens måste-färger. Skjorta, i knyt-modell från Only
ankellängd nu till våren.
h även utsvängda jeans är på modet igen men här har jag
ängden från Only som fortfarande hänger i, säger Lina.

VÄSTERVIK Michelle på Jeansbolaget har svarta jeans från Levis i
modellen Ribcage ancle straight. Till det en söt blus från Pieces och Lee´s
nya vita jeansjacka, modellen ﬁnns även i blått.
Patrik på Jeansbolaget har ett par Levisjeans i modellen 502 straight.
En vit tisha matchas med en cremevit overshirt från Selected Homme.

HULTSFRED Vårsnygga plagg från Zaags i Hultsfred. Jenny bär en
svart och vit-mönstrad topp tillsammans med svart byxa med knytning i
midjan. Över det en rosa lättviktsjacka. Samtliga plagg från Brantex.
Rosa lättviktsskor från Wänerstedt. Johannes bär en ljusblå linnekavaj
från PreEnd. Vit skjorta och blå jeans från Lindberg. Rösa skor från Puma.
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Restaurangverksamhet återuppstår
VÄSTERVIK I sommar slår anrika restaurangen Gröna Tuppen upp portarna igen.
Restaurangen ligger i ett stationshus från 1879 utmed smalspåret mellan Västervik
och Hultsfred. Under många år låg här en restaurang som lockat storheter som Astrid Lindgren och det svenska kungaparet. Nu tar Västerviksbördige Tim Gustafsson
upp verksamheten som legat nere i fem år. Han kommer att renovera, men inte
förändra så mycket. Ambitionen var att öppna till midsommar, men med tanke på
coronarestriktioner kommer verksamheten förmodligen att komma igång i juli.

Livemusik vid hyreshusen I

HULTSFRED Spontankonserter utanför hyreshus ska bryta isoleringen och ge underhållning till äldre som inte kan gå ut på grund av covid-19. Det är evenemangsgruppen
inom kultur- och fritid i Hultsfred som kom på idén med att försöka nå gruppen 70+
som sitter hemma isolerade. Det är de lokala musikerna Filip Olvenius, Bert Olausson
och Kenneth ”Kenna” Rosén som ska ge 50 spelningar på sju olika orter i kommunen.
Genom att öppna ett fönster eller gå ut på en balkong ska boende i de olika områdena
kunna njuta av underhållningen utan smittorisk.

Saga Olsson har själv tryckt tyget och sedan designat mönstret till den här korta toppen
med puﬀärmar. Foto: Åsa Thaberman

Saga designar en
egen kollektion
Vårmode behöver inte betyda massproducerade kläder
från fattiga länder i Asien. På Gamleby Folkhögskola
jobbar man mot en kommande modevisning av egendesignade och återvunna kläder. Magasinet har träffat
Saga Olsson som går på utbildningen Textil Design.
VÄSTERVIK När nästan alla högre studier numera går på distans så ﬁnns det
några praktiskt arbetande studenter kvar
på Gamleby Folkhögskola. Utomstående
får under rådande omständigheter inte
gå in i lokalerna, men Saga Olsson tar
med delar av sin kollektion och visar
dem i en skogsbacke. En blekgrön kort
top med pufﬁga ärmar och en skräddad
rektangulär urringning väntar på att en
matchande kjol ska bli klar.

– Jag har designat och tryckt mönstret med screentryck själv och sedan
konstruerat mönstret i datorn. Jag vill
göra kläder som jag själv kan bära, men
det ska synas att det är egen design. Jag
är ofta inspirerad av naturen, jag gillar
naturliga färger. Mina plagg ska ge en
känsla av lugn, men ändå vara coola.
Saga är 21 år och snart klar med året på
Textil/Design. I maj skulle det ha blivit en

HALVA PRISET!

Saga Olsson är en av studenterna på utbildningen i Textil Design på Gamleby Folkhögskola.
Foto: Åsa Thaberman
modevisning med studenternas kollektioner, men som allt annat är den inställd.
Kanske blir det en digital modevisning.
En uppgift under utbildningen har varit
att skapa något nytt av något återvunnet. Saga och hennes klasskompisar är
ﬂitiga kunder i second hand butikerna
i Gamleby.
– Den här blusen har jag sytt av en
gammal duk, berättar Saga och breder

ut en feminin blus av cremefärgat glansigt tyg bland vitsipporna. Den har höga
manschetter, massor av knappar och en
stor krage.
Hållbarhet är viktigt och något som
man pratar mycket om på utbildningen.
– Jag köper nästan aldrig nya kläder,
det är helt onödigt, det ﬁnns ju så mycket
ﬁnt redan.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Tranås nya
Supermodell.

PÅ ALLA COLLAGERAMAR

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

ivt.se

vimmerby bokhandel

¨

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

E N ER GI KO NTROL L
Lunnargatan 26, Västervik Tel: 0490-100 50

energikontroll.nu
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PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

SOM STÖDER
HANDELN NU!
Vivi Möller fyller 80 år och driver fortfarande en egen butik i Vimmerby.
Foto: Ivonne Svahn

Firade sin 80årsdag i butiken
Vivi Möller har haft butik i Vimmerby i 29 år. Nyligen ﬁrade hon
sin 80-åriga födelsedag - i butiken.
VIMMERBY 1991 tog Vivi Möller
över det som blivit butiken Rosenkransen i Vimmerby. Här har
hon fått utlopp för sitt intresse för
hantverk, färg och form.
– Min ambition är att ha vackra
ting av kvalitet och det får gärna
vara lite udda. Jag gillar inte masstillverkning, säger hon om sakerna
och kläderna hon noga valt ut.
De personliga mötena med kunderna genom åren har blivit många
och det som hon tycker är allra roligast. Många är de levnadsöden,
glädjeämnen och bekymmer, som
hon fått ta del av under åren.
– Fanns inte svart så fanns inte
vitt, beskriver hon livet.
Vivi Möller har själv en stark
och brokig levnadshistoria. Vägen
till Vimmerby och butikslivet där
hon trivs så bra visar sig ha varit
långt ifrån spikrak och självklar.
Hon berättar att hon växte upp på
ett mindre lantbruk i trakterna
kring Brålanda och Mellerud.
Hon utbildade sig till kartritare,
ﬁck jobb i Kopparberg, där hon
ritade gruvkartor. 1962 gifte hon
sig med Gunnar Möller som kom
från Dalarna. När han ﬁck jobb i
Eskilstuna gick ﬂyttlasset. Han
jobbade som lärare och Vivi ﬁck
jobb på ett arkitektkontor.
Paret kom snart att vänta barn
men babylyckan grusades.
– Jag ﬁck en pojke 1964 men
han var dödfödd, säger hon och
berättar att barnen Kajsa och Petter föddes de kommande tre åren.
Hennes bror hade en dröm om en
egen gård och 1980 kom han med
ett förslag.
– Han ville vi skulle slå oss ihop
och bli bönder, beskriver hon det
som blev verklighet samma år utanför Västervik.
Hennes man hade ansvaret för
skogen.
– Han var stor och reslig och
jobbade i skogen. Vi skojade med
honom och sa han var vek när han
ﬁck blåmärken.
Det visade sig att han hade leukemi. Bara ett år senare, 1982, gick
han bort vid 45 års ålder. Vivi Möl-

ler blev änka vid 42.
– Jag skrev mycket efteråt, säger
hon om sättet att hantera situationen.
Bara några år senare gick gården i konkurs.
– Jag visste inte var jag skulle
ta vägen, säger hon och berättar
att hon hittade ett gammalt hus
i Djursdala.
– Jag hade aldrig varit där förut,
beskriver hon bygden, som blev
hennes hemort i 14 år, innan hon
blev Vimmerbybo.
I Djursdala började hon på allvar
ägna sig åt sitt stora intresse
hantverk. Hon tog även jobb som
dagmamma.
– Ekonomiskt var det kämpigt,
säger hon.
Ett faktum som gjorde att hon
svarade på en annons om en affärsöverlåtelse i Vimmerby. Den
13 april 1991 tog hon över lokalerna där även Vimmerbys gamla
häkte ingår. Hon har inte haft några anställda utan har skött butiken
själv i alla år. 80-årsdagen den 27
mars var inget undantag.
– Det var som en vanlig dag.
Fast det var lite mer skumpa och
massor av blommor, säger hon.
Om du ser tillbaka. Har du
ångrat något?
– Nej, ånger är det mest meningslösa ord som ﬁnns, säger hon.
Restriktioner kring Covid-19
gjorde att hon innan påsk stängde butiken, iallafall tillfälligt. Hon
har istället spenderat mer tid i sin
stuga vid Nossen. Hon har börjat
planera för att, kanske, trappa ner
lite och berättar att hyreskontraktet är uppsagt.
Ivonne Svahn

PASSA PÅ!

Just nu säljer vi specialpresentkort* som är perfekt
som present och gåva till dina anställda, dina
kunder samt till nära och kära.

VIMMERBY HANDEL ÖKAR
VÄRDET PÅ DINA SPECIALPRESENTKORT MED 10%
Specialpresentkorten köper ni på:
Rosins Pappershandel, Storgatan 33, Vimmerby.
0492-100 42. De vanliga köps antingen på
ROSINS eller på ICA KVANTUM
*Specialpresentkorten säljs under begränsad tid och har giltighetstid t o m 2020-06-30.
Gäller i de ﬂesta medlemsbutikerna men matbutikerna är undantagna på just dessa
specialpresentkort. Våra vanliga presentkort med 5 års giltighet går att köpa som
vanligt även under denna tiden.

FÖR ATT DU
stöttar OSS!

VIMMERBY
local
support
butiker, caféer
& restauranger

vimmerby.com ”Vimmerby Tillsammans” • #vimmerbytillsammans #vimmerbyshopping
Vimmerby
kommun

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

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT!
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Det japanska körsbärsträdet är
populärt i våra trädgårdar.

Ny vårdutbildning i Gamleby
VÄSTERVIK Till hösten startar en

ny utbildning till undersköterska på
Gamleby Folkhögskola. Det blir en
utbildning på tre terminer.
– Det är många i norra kommundelen som har efterfrågat en
utbildning som leder mot jobb, vi
har resurser och kompetens för att
göra en sådan utbildning, berättar
biträdande rektor Jan Carlsson.
Förutom vårdämnen kommer
utbildningen att fokusera mycket på svenska
och samhällsorientering. Man satsar på
långa sammanhållna
skoldagar med lärarledda lektioner.
– Vi vet att
det behövs, den
här utbildningen
leder direkt mot
jobb och de som
genomför utbildningen kommer att
vara eftertraktade.

Foto: Åsa Thaberman

NY MATBUTIK
VÄSTERVIK En ny matbutik har

slagit upp portarna där leksaksaffären Janne Banan förut låg. ”Min
Mat” har fokus på livsmedel från
Balkan och Grekland och den som
vill laga arabisk mat kommer att ha
lätt att hitta sina favoriter. Här ﬁnns
en stor avdelning med grönsaker,
mycket ris, olja och konserver och
kött, men även en liten avdelning
med olika sorters söta kakor.

STÄLLER IN
evenemang
VIMMERBY Flera planerade evenemang i Vimmerby kommun ställs
in med anledning av Corona-viruset
och risken för smittspridning. Vimmerby kommun skriver på sin
hemsida att man följer händelseutvecklingen kring covid-19 och agerar utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Besluten kan
komma att ändras löpande.

I skrivande stund är följande
evenemang inställda:
- Litterär Salong, 29 april
- Världsfesten, Fabriken 30 april
- Vimmerby marknad, 23 maj
- Sommartorget, 30 maj-31 augusti
- Nationaldagsﬁrandet, 6 juni
Källa: Vimmerby kommun

Trädgårdssäsongen är här
Vårsolen skiner, det knoppas både här och där och
vi längtar ut i trädgården.
VIMMERBY Magasinet besöker plantskolan en solig dag i april. Det är nu
arbetet börjar på allvar för Patrick och
Monika Johansson som äger och driver
verksamheten. Nu är butiken full av
växter som längtar ut i trädgården.
– Man har ju gått och laddat hela vintern och det är nu det händer. Det här
en riktigt rolig tid på året, säger Patrick
och får medhåll av Monika.
I rådande Corona-krisen är trädgårdsarbete kanske den perfekta sysselsättningen.
Patrick och Monika hoppas i alla fall inte
att Viderborgs Plantskola ska påverkas
allt för negativt av virusets framfart.
– Vi kanske inte kommer tälja guld,
men vi hoppas åtminstone inte på en
katastrof.
Vad behöver göras i trädgården så
här på vårkanten?
– Framför allt, gödsla! Växter och gräsmatta behöver näring för att få en kickstart efter vintern, säger Patrick.
Många tror att det räcker att gödsla en
gång och att trädgården sedan klarar
sig i ﬂera år.
– Då blir det eländigt i trädgården. När det gäller gödsling bruLeveranserna
kar man prata om frukost, lunch
ramlar in med vårens
och middag. Ett växtår kan alltså
härliga växter.
jämföras med människans dag.
–
Nu
är det en bra tid att
På våren, kring april, maj, beplantera,
säger Patrick
hövs en rejäl frukost i form av
Johansson.
en kickgödsel med mycket energi. Kring midsommar är det
Foto: Eva Harrysson
dags för lunch och även då är det
en fullgödsel med mycket kväve som
rekommenderas. Till middag vill växterna ha en lite lättare ”måltid”, med
också att använda
kvävefattig och mer energisnål gödsel. samma slags gödsel på gräsmattan
som till träd, buskar och blommor. Det
Ett vanligt misstag som många gör är är helt fel eftersom gräsmattan behö-

”Glöm inte att gå ut njut
av din trädgård också.”

Tips Vårfix i trädgården
Kratta gräsmattan fri från gamla
fjolårslöv och grenar.
Gödsla gräsmatta, träd och buskar.
Plantera träd, buskar och perenner.

ver en typ av gödsel och träd och buskar
en annan. Om man lägger samma slags
gödsel överallt är risken att inget får exakt vad det behöver.
– Fråga din trädgårdsmästare om råd,
säger Patrick.
Vad ser ni för trender inom trädgård just nu?
– Den naturliga trädgården kommer tillbaka mer och mer. Nu vill vi inte längre
lägga stenplattor i halva trädgården.
Många, framför allt yngre barnfamiljer,
vill odla frukt och bär som barnen kan
gå och plocka av.
Har ni något mer trädgårdstips?
– Glöm inte bort att njuta av din trädgård, den ska inte bara vara jobb, den ska
också vara en plats för återhämtning. Vi
svenskar säger ”trädgårdsarbete” men
på engelska heter det ”gardening”.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Magasinets

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

1:a pris

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

2:a pris
3-10:e pris

T FÖR SUCCÉ
2.

anden på bäddsoﬀor, utemöbler, sängar, g
t som hör sommaren till Välkommen in
FRI
FRAKT

3.

PRISET!4.

GERAMAR
BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?

1.199:-

ROUND OUTDOOR

Från

ad bäddsoﬀa i tyg Trust grå
is 21.870:-) 10% RABATT på

i uter
Finns i i l

beige o svart

5.

395:-

finns även i mar

445:finns även i sv

Ring 0495-121 34
6.

NU är ute-trädgår
7.
härliga växter till din trädgår

tterdörr
Milano 3020

Motor
driv
g8.
arage en
por t
Monte
r

15.90n *
0:-

1 vänster och höger

till vinnarna av
annonspusslet mars 2020
1:a pris 1000:- Lise-Lotte Milton, Västervik
2:a pris 500:- Inger Vänström, Gamleby

inkl.
ROT-a
vdrag

*Prisex. gäller lagerport i storle
2350/2450x2000 mm (bxh), vi
modell T



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

3:e–10:e pris 100:Eva-Maria Strand, Västervik
Barbro Johansson, Vimmerby
Conny Christell, Västervik
Gustav Hjalmarsson, Vimmerby

å

0490-345 67 | Kristinebergsg. 27
Västervik | www.dorrtjanst.nu
Öppet: Månd–fred 07.00–16.00

www.hagelins.com

Grattis!

ad oc
h klar
fr

Ann Jansson, Gamleby
Veronica Hellström, Västervik
Ewy Arwidsson, Vimmerby
Birgitta Sävetun, Hultsfred

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfreds 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 maj 2020.
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Gill är en riktig fågelmamma
Gill Alderin är en riktig djurvän. I huset utanför Gamleby samsas hon och sambon med fyra katter, hunden
Maggie och ett gäng ﬁskar. Fåglarna har med tiden
blivit så många att de har fått ett eget hus med voljärer.
VÄSTERVIK Det kraxas och kvittras
rejält i Gill Alderins fågelhus. Här bor
ett antal olika papegojor och parakiter
och nästan 50 undulater i olika färg och
storlek. De som inte häckar lever i ﬂock
i stora burar med möjlighet att vistas i
utevoljärer året om.
– Jag har alltid drömt om att ha ett
hus till mina fåglar. Jag vill att de ska
ha stort utrymme, alla har en lucka så
de kan gå och de ﬂesta gillar att vara
ute även när det är minusgrader, berättar Gill.
Fåglar har följt henne hela livet.
– Det började när jag var sju år. Vi
ﬂyttade från landet in till stan och då
ﬁck jag några undulater, sedan dess har
jag haft fåglar nästan hela livet.
Gill är aktiv i Svensk Undulathobby,
en förening för undulatvänner och hon
föder upp fåglar för utställning.
I två burar ﬁnns häckande par
som ligger och ruvar på centimeterstora ägg, kanske blir
det nya små bebisar.
Gill har två sorters undulater,
dels engelska undulater, de är
lite större, kraftigare och har
lite ﬂufﬁgare fjädrar på huvudet. I en bur bor också färgundu-

Gill Alderin med en av sina färgundulater. Två par har värpt ägg,
kanske kläcks det fågelungar. Foto: Åsa Thaberman

Undulaterna lever i ﬂock i sina stora burar.
Foto: Åsa Thaberman
later, en lite mindre art med ﬂer färger.
Ungfåglarna som ﬂaxar runt i buren ska
med på utställning i vår.
– Jag kallar dem ”de vildas gäng”, de
är färgundulater och har lite olika teckning på vingarna, spangle och skuggvinge. Jag är nyﬁken på hur de blir bedömda, säger Gill och plockar med van
hand ut en liten hona.
En del av fåglarna är kläckta hos Gill, en
del har hittat andra vägar till fågelhuset.
Omplaceringsfåglar eller undulater som
ﬂugit bort och hittats av någon har fått
ett nytt hem här.
– Det bara ﬂyttar in nya fåglar
och det ﬁnns alltid plats för en till.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Många vill
pyssla och sticka
Det plingar till i dörren, kunderna avlöser varandra. De vill köpa garn till
stickning och broderi eller färger och material till annat hantverk. Posten
levererar ett stort paket med mera varor till aﬀären. På Hannas Pysselstuga går Coronakrisen nästan obemärkt förbi.
VÄSTERVIK När många affärer tvingas
dra ner på personal och minska sina öppettider i Coronakrisens spår märks det
nästan inte alls hos Hanna Skoog i Hannas Pysselstuga i Västervik.
– Man måste ju ha något att göra när
man sitter i karantän. Pyssel och hantverk är ju ett mycket bättre alternativ
än att sitta med telefonen eller paddan,
säger Hanna och expedierar en kund som
behöver mer garn till sin stickning.
Sedan drygt ett år ligger Hannas Pysselstuga i centrala Västervik. Hanna Skoog drev förr affären vid infarten, men tog
chansen att ﬂytta ner till stan när en bra
lokal blev ledig, något hon inte ångrar.
– Det är mycket bättre, jag är ju där
kunderna är nu och syns på ett annat
sätt. Jag har haft mängder med turister
som kommer förbi och handlar lite.
I vintras ﬁck hon chansen att köpa

hela lagret från en nerlagd garnaffär. Ett
rum är nu fyllt med garn från golv till
tak och här ﬁnns allt man kan önska till
textila hantverk, band, knappar, sytråd
och broderi.
– Just broderi tror jag är en ny ﬂuga
som är på väg upp. Igår hade jag en kund
som skulle göra en egen bonad med en
rolig text.
Hantverk är hett, alltﬂer vill prova att göra
något själv med händerna. Kanske är det
känslan av att något är äkta som tilltalar oss? Dessutom blir det ju personliga
presenter. Hanna har ordnat målarträffar, kanske blir det stickcafé i höst.
– Det är ju roligare att få något som är
handgjort än maskintillverkat. Den som
ger bort något handgjort blir glad och
den som får något blir glad.
Åsa Thaberman

”Den som ger bort något handgjort
blir glad och den som får något blir glad.”

Ett helt rum fullt med garn. Kanske ordnar Hanna Skoog
stickcafé i höst. Hon tipsar om att göra ett ﬁnt handgjort
kort och skicka till dem som du inte kan träﬀa på riktigt!
Foto: Åsa Thaberman
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Kamp mot bulimin blev TV-serie
Hanna Hartvigs kamp
mot bulimin har blivit
TV-serie. I fredags släppte SVT Play ”Min kropp
och jag” där hon berättar
om sitt liv som sjuk och
resan mot att bli frisk.
HULTSFRED Hultsfredstjejen Hanna
Hartvig, numera bosatt i Göteborg, har
tidigare berättat om sin sju år långa
kamp mot ätstörningar i olika former.
Nu har hennes liv även blivit TV-serie.
Många månaders ﬁlmande har blivit
en fem avsnitt lång ”selﬁedokumentär”
på SVT Play där Hanna berättar om sitt
liv som sjuk och drömmen om ett liv där
hon kan äta vad hon vill och hur mycket
hon vill utan att träna stenhårt mellan
måltiderna.
Första avsnittet visar Hannas tankar inför
att börja sin bulimibehandling. När vi
når Hanna på telefon, har hon tagit en
paus i fredagens sjukhusbesök.
– I serien får man följa min resa i
behandlingsgruppen och numera får
jag hjälp på en dagvårdsenhet, berättar hon.
Hur känns det att bli så exponerad?
– Läskigt, men även ﬁnt att få visa upp
hur det kan se ut.

Unga begåvningar

VISAR KONST

VÄSTERVIK Nu till helgen skulle

Fem avsnitt av ”Min kropp och jag” släpptes i fredags på SVT Play. Vi får följa 22-åriga
Hultsfredstjejen Hanna Hartvigs kamp mot bulimin och hennes väg mot att bli frisk.
Foto: Hanna Hartvig
Vad är ditt mål?
– Främst att hjälpa andra. Det pratas
inte så mycket om sjukdomen, jag vill
visa hur det kan se ut när man ska bli
frisk. Jag hoppas det kan ge trygghet
till andra som kanske ska göra något
liknande.
Sara Arén, redaktör och producent på
SVT, tycker att Hanna Hartvig har en
enorm kraft och vilja att göra något av
sina erfarenheter.

– Jag är så glad att hon velat dela
med sig och att vi kan lyfta ett så viktigt ämne.
Vad är syftet med serien?
– Vi försöker aktualisera frågor som
unga är intresserade av och förhåller
sig till. Utseende och kroppsﬁxering
är en av de frågorna. Vi hoppas kunna
hjälpa unga i samma situation.
Charlotte Madestam

konstrundan i Västervik ha varit.
Som mycket annat är den inställd,
men den som vill njuta av ny konst
i vacker miljö kan bege sig till Lofta
Caﬀé. Under en vecka visar fyra
unga konstnärer från Västervik
upp utvalda verk. Det är Miranda
Svensson, Saga Melbacke Rosén, Alma Gustafsson och Hilda
Johansson-Hjortvid, alla mellan 17
och 20 år som ställer ut. De visar
fyra olika stilar. Utställningen lovas bli spännande, färgglad och
vild. Visst låter det underbart!

Saga Melbacke Rosen, eller #juni.
artist är en av fyra som ställer ut på
Lofta Caﬀé. Här ett av hennes verk
från Bank! Foto: Åsa Thaberman

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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Cykellopp

Foto: Matton

M AG A S I N E T Vä s t e r v i k V i m m e r by H u l t s f re d

VIMMERBY Söndagen den 10 maj ordnas cykelloppet
Krön Runt. Den 23 kilometer långa slingan går runt sjön
Krön med start från Vimmerby eller Södra Vi. Eftersom
man kan anmäla sig och starta vid spridda klockslag räknar arrangören Korpen att det inte ska vara någon risk att
genomföra arrangemanget med hänsyn till covid-19.

hålls som planerat
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Foto: Matton

Barnpanelen löser klurigheter
Barnpanelen
Text och foto:
Åsa Thaberman

VÄSTERVIK Magasinet har träffat ett gäng barn från förskoleklassen

Kobbarna på Marieborgsskolan i Västervik. Den här gången ﬁck de
svara på riktigt kluriga frågor. Vad drömmer hundar om egentligen?

Elsa Brant, 7 år

Elvis Söderström, 6 år

Wilma Karlsson, 6 år

Vad blir du glad av?
Att leka med min kompis Embla.
Jag gillar att skriva och läsa.

Vad blir du glad av?
Att få julklappar och presenter.
Och att spela innebandy, man kan
spela det på skolgården. Ibland spelar
jag med de stora barnen.

Vad blir du glad av?
Att pärla. Jag har pärlat en dunderhonungsburk och en Skalman.

Vad drömmer hundar om?
Hundben. En hund som jag känner tänker
mest på att bita min granne i örat.
Varför kvittar fåglar?
För de är hungriga eller?

Varför kvittrar fåglar?
Så att de kan prata med varandra.
De pratar om vad de ska äta och ﬂyga.

Vad drömmer hundar om?
Att de springer, fast de inte gör det.
En hund som jag kände sprang runt
på natten. Nu är den död.

Maja Lindström, 6 år
Vad blir du glad av?
Att jag får vara med min familj. Att jag får gå i skolan.
Vad drömmer hundar om?
Ibland förstår jag vad min hund säger. Hon säger att hon
har mardrömmar, då skäller hon högt på morgonen.
Varför kvittrar fåglarna?
De måste locka på sina barn och skydda sina barn och
jaga bort de andra fåglarna. De kvittrar när de ska hämta
mat och när de kommer fram.

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Avensis 1.8 Kombi B2 -13 Yaris 1.5 HSD -15 Active Auris HSD -17
Drag, motorv. . 129.500:- motorv, vhjul .. 139.500:- Active .............. 179.500:-

RAV4 – INGA KOMPROMISSER
100% SUV. 100% ELHYBRID.
50% AV KÖRTIDEN PÅ EL • INGA SLADDAR
• ALLTID AUTOMAT
Just nu bjuder vi på utrustning till ett värde av 12.000 kr
om du väljer RAV4 Active, Style eller Executive.
Upplev nya RAV4 från 336.900 kr eller
Flex Privatleasing från 4.595 kr/mån.

Opel Mokka 1.7 -14
Hyundai Ionio HSD -17
Nissan Pulsar 1.2 -16
ACC, vhjul ........ 119.500:- Premium Plus . 189.500:- Aut, vhjul ......... 119.500:ALLTID
AUTOMAT

I GENOMSNITT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

L/100 KM

50% 5,6-5,7

LÅG 128-130

FORDONSSKATT
FRÅN 3.066 KR/ÅR

CO² G/KM

TRYGGHET

1.500

MED FAST
RÄNTA

MIL/ÅR

*Vid blandad körning. Komfortpaket värde 12.000 kr ingår utan extra kostnad vid köp av en RAV4 Active. Ljudanläggning från JBL värd 12.000
kr ingår utan extra kostnad vid köp av en RAV4 Style eller RAV4 Executive. Erbjudandet gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 30 juni
2020. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex
Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4.500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (12,50 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 30 juni 2020. Miljöklass Euro 6.2. 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.

RAV 4 2.0 -16 Edition 50, Aut, ledramp. Silvermet. .......................... 229.500:C-HR 1.8 HSD -18 Active. Gråmet. ......................................................... 239.500:Audi A4 Avant 2.0 TFSI E85 -10 drag, allväder. Silvermet. ............. 69.500:Seat Altea 2.0 TDi -07 ACC. Grönmet. ..................................................... 69.500:Lexus GS 300 -10 Executive, drag, motorv. Vitmet........................... 129.500: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-fred 9–17,
lördagar stängt

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se
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instagram

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

YRKESHJÄLP

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

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL
Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

HÖRT & HÄNT

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

BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR

@jillelkinsglassart
Freshly made coﬀee at
the most perfect spot
#magasinetvästervik

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

– publiceras i Magasinet
Har du privat konto?
Följ oss så följer vi dig.

Glöm inte att följa oss på
@magasinet_vvh

Magasinet

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

Rickard 070-207 52 56
Fredrik 072-521 75 86
www.thuressons.se

TAGGA DINA LOKALA
INSTAGRAMBILDER

Dela med dig av dina
fotograﬁer! Tagga dina lokala
instagrambilder med
#magasinetvästervik
#magasinetvimmerby
eller #magasinethultsfred
så kanske din bild syns här i
nästa nummer.

HÅLL
#2FARTEN

59.900:efter rotav
drag

Bygg din egen Batmobil
Det är drygt trettio år sedan Tim Burtons första Batmanﬁlm hade premiär och danska Lego ﬁrar detta genom att
släppa en pampig byggsats av 1989-års Batmobile. Den
sextio centimeter långa skapelsen består av inte mindre än
3 306 delar och har ﬁnesser som dolda maskingevär med
pop-up-funktion, gripklor på sidorna och en cockpit med
skjutdörr. Byggsatsen kostar 2 599 kronor och levereras med
ett roterande uppvisningsställ så att du kan beundra ditt färdiga Legobygge från alla tänkbara vinklar.

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

0470-70 17 40

MOTOR

Privatleasing. Det enklaste
sättet att ha en T-Cross.

En del av livet.
Helt nya Golf.
Just nu ingår!

Serviceavtal2 i 3 år och
försäkring3 i 6 månader.

Ommöbleringsbar och med öppen planlösning – det är lätt att
anpassa nya flexibla T-Cross till det du vill göra. Dessutom har
den gott om säkerhetsfunktioner som standard.
Välkommen in och provkör en T-Cross

T-Cross TSI 95 hk pris från 204 900 kr.
Privatleasing från 2 095 kr/mån1 inkl. serviceavtal.

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.
Välkommen in och provkör en helt ny Golf.

Nya Golf pris från 273 900 kr
Privatleasing från 2 995 kr/mån1

inkl. Navigation Discover Pro (värde 16 800 kr) och serviceavtal.
Lägg till: DSG (automatväxellåda) 300 kr/mån.

Nya Golf: Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,5 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 125 g/km. Skattegrundande C0₂-utsläpp från 110 g/km. T-Cross TSI 95: Bränsleförbrukning bl. körning från 5,9 l/100
km. CO2-utsläpp från 134 g/km. Miljöklass Euro 6. Miljöklass Euro 6 DG. 1 Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april. 2020). Övermil
och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. 2Volkswagen serviceavtal 4500 mil/36 månader, det som inträffar först.
3
Gäller 6 månaders provperiod IF märkesförsäkringar. Erbjudandet gäller t.o.m. 200430. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.

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

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

TOYOTA AURIS ACTIVE 1.6 132HK

TOYOTA AURIS TS HYBRID 1.8

TOYOTA RAV4 2.0I 152HK LIFE

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI

Årsmodell: 2015 Miltal: 1546 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 8135 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2016 Miltal: 16709 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 3212 Ort: Vimmerby

Pris: 139.900 kr

Pris: 169.900 kr

Pris: 149.900 kr

Pris: 104.900 kr

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2.0

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2.0

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK

VOLVO S60 D4 GEARTRONIC

Årsmodell: 2017 Miltal: 5431 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 9856 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 11671 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 4089 Ort: Vimmerby

Pris: 224.900 kr

Pris: 209.000 kr

Pris: 199.900 kr

Pris: 239.900 kr

PEUGEOT 107 5-DÖRRAR

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.4

NISSAN PULSAR 1.2 DIG-T ACENTA

BMW 325 CI M-SPORT 192HK

Årsmodell: 2008 Miltal: 2717 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2015 Miltal: 8159 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2016 Miltal: 1965 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2004 Miltal: 19639 Ort: Vimmerby

Pris: 39.900 kr

Pris: 109.000 kr

Pris: 113.900 kr

Pris: 59.900 kr

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

Subaru XV 2.0i Summit AUT
Årsmodell: 2018 Miltal: 1550 Ort: Kisa

284900 kr

Opel Astra Combi 2,0 Cdti 165Hk Acc Drag
Årsmodell: 2014 Miltal: 4700 Ort: Kisa

122700 kr

Subaru Levorg 1.6 GT-N 4wd. Aut. EYESIGHT

Subaru Outback 2.0D 4WD Bränslevärm. Drag

Opel Astra Sports Tourer 1,4t

Årsmodell: 2017 Miltal: 6800 Ort: Kisa

Årsmodell: 2011 Miltal: 18000 Ort: Kisa

Årsmodell: 2010 Miltal: 13200 Ort: Kisa

199900 kr

Opel Astra K Enjoy 5-d kombikupé 1.4 Turbo

Nissan King Cab Navara Ext Cab

Årsmodell: 2017 Miltal: 4600 Ort: Kisa

Årsmodell: 2003 Miltal: 9800 Ort: Kisa

144900 kr

114000 kr

79000 kr

Citroen Jumper skåp, En ägare
Årsmodell: 2010 Miltal: 22400 Ort: Kisa

74000 kr

49000 kr

Subaru Forester 2.0I X, Drag, Man., Bensin

Volvo V70 D4 Classic Momentum Drag Manuell

Volvo V60 Cross Country D4 AWD Aut

Toyota Avensis Kombi 2.0 Multidrive S 152hk

Årsmodell: 2016 Miltal: 8100 Ort: Kisa

Årsmodell: 2016 Miltal: 12600 Ort: Kisa

Årsmodell: 2017 Miltal: 2850 Ort: Kisa

Årsmodell: 2018 Miltal: 3900 Ort: Kisa

189900 kr

189900 kr

267500 kr

219900 kr

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

grahnsbilar.se

Nya

Renault CAPTUR
För allt i livet

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

2 590 kr/mån*

Nu med lanseringserbjudande. Helt nya Renault Captur har inte bara fått ny design. Den smidiga SUVen är en helt ny
upplevelse vad gäller komfort, köregenskaper och ny smart teknik. Allt för att förenkla dina dagar, oavsett hur de ser ut.
Finansiering med Renault Relax Privatleasing inkl. 3 års service: 0 kr kontant, 36 månader rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. Inga uppläggnings- elleraviavgifter Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. 3 månader
fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Priset gäller vid privatleasing av nya Renault Captur senast 4/5 2020. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är inklusive moms. Bränsleförbrukning vid
blandad körning, Renault Captur Zen TCe 100: WLTP 6,0 l/100 km, CO2-utsläpp: WLTP 135 g/km. Extrautrustning kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på
bilden är extrautrustad.
renault.se

*

Ny Volvo till fast
månadskostnad.
Allt ingår.
Pris från 3 220 kr/mån

Inclusive Privatleasing eller Inclusive Billån med extra trygghet
Med Inclusive Privatleasing och Inclusive Billån ingår förutom en ny Volvo även Originalservice och
Volvia försäkring. Dessutom får du Låneskydd eller Privatleasingskydd som träder in om du till exempel skulle bli arbetslös eller hamna på sjukhus. Tre månader ingår och du förlänger till en låg kostnad.

Prisexempel från
Volvo V60 B3 Momentum, aut, 163 hk
Volvo V90 D4 Momentum Adv. Ed. aut, 190 hk
Volvo V90 Cross Country D4 AWD Adv. Ed. aut, 190 hk
Volvo XC40 T2 Momentum Core, 129 hk

Pris
357 000 kr
403 900 kr
442 900 kr
282 000 kr

Inclusive Privatleasing Inclusive Billån
4 399 kr/mån
3 970 kr/mån
4 595 kr/mån
4 455 kr/mån
5 380 kr/mån
4 845 kr/mån
3 570 kr/mån
3 220 kr/mån

Just nu:
Vinterhjul för 9 900 kr
Du får vinterdäck monterade på Volvo
Original aluminiumfälg för 9 900 kr
(Ord pris ca 21 000 kr)
Gäller vid tecknande av Inclusive Privatleasing
eller Inclusive Billån för en ny Volvo V60, V90 och
XC40 fr.o.m. 20 mars t.o.m. 29 april 2020.

Förbr. bl. körn. (prel). WLTP: 0–7,4 l/100 km. CO 2: 0–195 g/km (XC40 P8 Recharge–V90 D5 AWD Cross Country). Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens
specifikation. Bilen på bilden är extrautrustad. Inclusive Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal. Prisex. baseras på körsträcka 1 500 mil/år och 10% kontantinsats. Försäkring och transportstyrelsens avgifter tillkommer.
Volvo Inclusive Billån: Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80% av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Prisex. baseras på 20% kontantinsats. 84 mån, ränta 4,45% (eff. rta 4,54%).
Försäkring tillkommer. Med reservation för eventuella felskrivningar.

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

