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Om knappt två veckor fyller jag år.
Inget märkvärdigt med det om det
inte hade varit för den där lilla detaljen att första siffran ändras från 3 till
4. Jag fyller alltså 40 och jag måste
erkänna att det känns lite speciellt.
Precis som när man fyllde 20 och
30 så är det en milstolpe man ska
passera.

Nästa nummer

Jag har väl aldrig varit någon jättefantast av att fylla år. Självklart
är det roligt att bli uppvaktad av nära
och kära. Men jag är inte den där
personen som vill vara i centrum och
jag är deﬁnitivt ingen festﬁxare. Nu
hade jag ändå inte planerat någon
stor fest, och med tanke på covid-19
är det deﬁnitivt inte aktuellt. För
mig är varje födelsedag någon slags
märklig kombo av glädje, vemod
och stress, man har ju lagom hunnit
vänja sig vid en ålder när det dags att
byta siffra igen! Känslan av att tiden
bara rusar fram blir allt mer påtaglig
ju äldre man blir.
Det ligger nära till hands att fundera
över hur långt man har kommit
under de här första 40 åren. Nu har
man dessutom levt ungefär halva
sitt liv (om man har tur och får leva
till 80) och bara den tanken känns
svindlande.

25 juni

Nästa nummer av Magasinet
kommer ut den 25 juni. Då blir det
fullspäckat med sommar och semesterfeeling. Hemester, alltså att
semestra på hemmaplan, är mer
aktuellt än någonsin just i år och
det tar vi fasta på. Vi frågar också
några olika lokala kändisar vad de
har för planer i sommar. Det och
mycket annat i nästa nummer.
Ha en riktigt skön försommar
till nästa gång!

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

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

070-249 62 05 | www.radstugan.se

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning

WWW.GRASPARULLE.SE

Det närmar sig också examenstider. I
år verkar dock ingenting bli sig likt
på den fronten och man kan inte
låta bli att tycka lite synd om de som
tar studenten just i år och inte får
möjligheten att ﬁra på det traditionella sättet. Magasinet har i alla fall
bett butikerna plocka fram sina bästa
presenttips till nybakade studenter.
Önskar dig en härlig start
på sommaren!

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.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

Bilskador
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte av vindrutor
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AllA
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Jimmy
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Fredrik
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0492-132 33
0492-107 03
Blomgatan 6 Vimmerby
www.autoriktab.se
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ANNONS VIMMERBY HULTSFRED
Marcuz Isaksson, Michael Karlsson,
Carina Ström, Robert Svensson,
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
MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90
MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

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

Jag minns tydligt när mina föräldrar
fyllde 40, då tyckte man att de var
jättegamla. På något konstigt sätt
känns det också som att de var mer
vuxna vid 40 än vad jag är.
Det roliga är att ju äldre man blir desto
mer skjuter man fram gränsen för vad
man anser vara ”gammalt”. Nu när jag
snart är 40 tycker jag inte att 50 låter
så farligt. När jag var 20 tyckte jag 35
var lastgammalt. Ibland brukar jag
tänka att man skulle varit 20 år nu, fast
med mitt 40-åriga förstånd. Det hade
varit spännande och se vad man hade
kunnat åstadkomma då.

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

Konsten att fylla år

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.
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www.magasinetvvh.se

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

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

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!
Överum

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

Vi köper:
hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem
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Blommor för alla tillfällen!
Fräscha buketter och arrangemang.
Handelsträdgård med växthus,
buskar och perenner.

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Just
nu!
Massor av sommarplantor
blommar i våra växthus!

www.hagelins.com
Blomgatan • VIMMERBY • 0492-318 90
Öppettider: mån-fre 9-18, lör 9-15
Extraöppet Mors dag 31/5 10-13

Tranås nya
Supermodell.

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

ivt.se

Vårens
högtider blir
annorlunda i år.
Res inte till familj och vänner
under vårens högtider. Håll istället
kontakten över internet och telefon.
Fortsätt att hålla avstånd till andra
när du handlar eller gör ärenden.
Tillsammans kan vi bromsa smittan.

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

energikontroll.nu

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
Det
vill ändra
är priserna
till 5 Hos
995:-oss hittar du allt
eget hon
badrum.
I sin egen
Comfort-zon.
du behöver
och
kandessutom
dessutom ska
få det
installerat och klart!
samt
3 795:-.
Och
erbjudan-

det vara fram till 08/31.

Läs samlad information
på krisinformation.se

IFÖ Spira 6260
WC-stol

3 795:-

Installerat & Klart

5 995:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-08-31
- .
Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

HUVUDPARTNER TILL

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

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

Ny klädbutik
i centrum

ny

E
NY

B L E R AT F

RÅ

FÖRETAGARE

Hoda Yareek och Tarek Zwahri i sin nya butik H. Sima. Foto: Åsa Thaberman

NINGSOM

Åsa Thaberman

Handeln satsar PÅ REKLAMFILM
VIMMERBY Vimmerby Handel har just släppt en reklamﬁlm. Under 50 sekunder

får man följa med på en fartfylld rundtur i en del av stadens shoppingutbud. Filmen,
som visas på Vimmerby Handels hemsida vimmerbyshopping.se, samt på sociala
medier, är en gemensam satsning från Vimmerby Handel, Vimmerby kommun och
Vimmerby Tidning och syftet är förstås att lyfta och stärka de butiker som ﬁnns och
locka ﬂer människor till att komma och handla. Samtidigt som reklamﬁlmen släpps
har Vimmerby handels hemsida också fått en liten ansiktslyftning.
– Vi är jättenöjda med ﬁlmen och hoppas att den ska spridas och hjälpa till att lyfta
handeln i Vimmerby, säger Michael Karlsson som varit sammanhållande länk för ﬁlmens tillkomst.

”Jag behövde en nystart”
Efter ﬂera år som anställd valde
Jennifer Nilsson att ta steget och
satsa på eget. Sedan den 1 april
driver hon egen frisersalong i
Målilla.
– Det känns jättebra så här
långt. Jag har haft fullt upp
sedan starten med både nya och
gamla kunder.
HULTSFRED Jennifer har varit anställd frisör på salong i Hultsfred
sedan 2014 och har hunnit bygga
upp både rutin och en stabil kundkrets. När möjligheten uppstod om
E R AT
F
att ta över en del av den gamla T A B L
postlokalen i Målilla behövde
Frisören Jennifer Nilsson
hon inte tveka länge.
satsar på egen salong i
– Jag kände att jag behövde
FÖRETAGARE
Målilla. Foto: Privat
en förändring och att jag var
redo för att stå på egna ben,
jag har fått grunden i yrket. Det
– Lokalen är anpassad
bästa med att vara egen är att jag
för ﬂer frisörer. Men till en
kan anpassa tiderna helt efter mitt början kör jag ensam och försöker
eget liv. Det är väldigt skönt när bygga upp verksamheten, sedan får
man har små barn.
vi se.
I nuläget är Jennifer föräldraledig
Jennifer är Målillabo från början och och har mest öppet på kvällarna.
att öppna en salong på hemorten
– Många undrar om jag har öppet
kändes som ett självklart val.
just nu med anledning av Corona.
– Det ﬁnns ingen annan frisör här Jag kör på och eftersom jag är eni Målilla just nu. De ﬂesta tycker det sam frisör så blir det ju aldrig någon
är skönt att det ﬁnns en frisör på trängsel här.
orten så man slipper åka iväg.
På sikt hoppas hon att salongen,
Eva Harrysson
som fått namnet Jennifers Hårﬁx,
eva.harrysson@vtkp.se
kan växa.
G
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Vandring i Hagelsrum

SIMSON I NY REGI

HULTSFRED Att vistas i naturen
är populärt i dessa tider. På söndag,
den 31 maj, ordnar Vandringsgruppen i Hultsfred en öppen
vandringsträﬀ. Planen
är att gå en runda i Hagelsrum trakterna, tittar på övergivna torpställe och naturen och
annat intressant. Samling sker vid Villa Vita
Havet i Hagelsrum.

VÄSTERVIK När nattklubben Pal-

ladium var tvungen att stänga på
grund av Corona tar ägaren Jesper
Björkman nya tag. I sommar kommer han istället att driva klassiska
partybåten Simson i hamnen.
– Håller tummarna för bra väder
och en sommar fylld av sköna häng i
solnedgången, det blir matservering
och bar. Jag kommer även att ta hit
artister, men det blir lugnare akter
och bara sittande publik.

Coronaluren,

tillsammans för alla!

Sedan någon månad tillbaka ﬁnns det ideella initiativet Coronaluren, ett telefonnummer dit man kan ringa om man känner oro
eller bara behöver någon att prata med, här ﬁnns en medmänniska
som gärna lyssnar.
– Vi är i dagsläget cirka 80 medmänniskor från norr till söder som tar emot
samtal från hela Sverige, alla dagar i veckan, berättar Ulla Lena Dragland
som är en av volontärerna.
Coronaluren är ett ideellt initiativ startat utav Andreas Åkervall och
Camilla Linnér och det är en samtalstjänst som är till för alla.
Samtalet är gratis om inte teleoperatören tar ut en avgift.
Du som ringer kan vara anonym, då de som tar emot samtalet inte ser
ditt telefonnummer.

1

Visste du att Coronaluren har öppet kl. 12.00 - 20.00 och numret är
010-344 04 02

TA G I U T

DET

TA
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VÄSTERVIK När stora kedjor går i
konkurs öppnar Tarek Zwahri och
hans fru Hoda Yareek istället en ny
butik. Båda har ett förﬂutet i klädbranschen. Hodas familj har haft en
stor klädbutik i Syrien och Tarek har
arbetat som inköpare åt ﬂera stora
klädföretag i Turkiet.

Ö

– Så fort det går ska jag hämta hem
många ﬂer modeller från Turkiet, det
blir både vardagskläder och festkläder
som kan passa alla, berättar Tarek.
Nu har man mest damkläder, även i
stora storlekar, men även lite skor och
en liten kollektion barnkläder. Paret
ser ljust på framtiden, vill gärna expandera och hoppas även kunna sälja
kläder för män i framtiden.
Vad betyder namnet H. Sima?
– Det är en kombination av mitt och
vår dotters namn, berättar Hoda Yareek.

IV

Västervik har fått ett nytt tillskott
i utbudet av kläder, butiken
H.Sima har slagit upp portarna på
Hamngatan. Här ﬁnns dam och
barnkläder i en stil som passar
många.

G

NINGSOM
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MOTORSPORTPRIS!

KAMPANJPRIS!

INSTALLERAT & KLART!

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

14.995:ORD. 16.000:DELBETALA!
11 mån à 1.420:-*

FRI HEMLEVERANS!

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

2.590:ORD. 2.990:DELBETALA! 11 mån à 292:-*

TESTVINNARE!

NYHET!
HUSQVARNA RIDER 213C

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

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

Perfekt för mindre, komplexa trädgårdar på upp till 600m2. Den hanterar
enkelt sluttningar med en lutning på 40%. Utrustad med vädertimer,
frostsensor och Automower® Connect@Home. Enkel att rengöra.

HUSQVARNA 115IL GRÄSTRIMMER

Bekväm och lättanvänd batteridriven grästrimmer. Kraftfull borstlös lågvibrationsmotor. Teleskopiskt riggrör samt justerbart handtag. Komplett
med batteri (BLi 10) och laddare (QC 80).

GRE JERNA FÖR EN LYCK AD

HEMESTER
INSTALLERAT & KLART!

19.990:-

TÄVLING

Köp Miimo - Vinn
en vecka med
Honda E

DELBETALA! 11 mån à 1.874:-*

1.790:DELBETALA!
11 mån à 220:-*

HONDA MIIMO 310

STIHL FS 38

Upp till 1.500 m². Lutning 45%. Klipper i alla väder.
Klipper i trånga passager. Tre härdade säkerhetsknivar.
Driftsäker digital slingsignal utan störningar.

5.995:ORD. 6.995:DELBETALA!
11 mån à 602:-*

TILLBEHÖRS-

**
PREMIE!

500:-

MONARK SOFIA

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

Lätt och välbalanserad bensindriven trimmer. Utrustad
med STIHL 2-MIX motor som ger lägre utsläpp och
bränsleförbrukning. Lätt att monteraoch mata ut tråd.

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

ÄVEN
SOM DAMMODELL

2.990:ORD. 4.190:DELBETALA!
11 mån à 329:-*

NISHIKI XC-SIX HYBRID

Perfekt hybridcykel för både asfalt och grus. Pendling, träning eller till vardags. Utrustad med AVSpakethållare, skärmar, stöd och belysning.

STIGA SP 466 15”MOTORSÅG

Bensinmotorsåg på 46,5 cc (2 kW) och ett svärd på
38 cm (15”). Motorkropp av magnesium. 5,3kg.

UTAN BATTERI & LADDARE

ORD. 25.995:DELBETALA! 11 mån à 2.148:-*

GÄLLER ALLA
ELCYKLAR I BUTIK
MED MITTMOTOR.

MOTORSPORT.SE

SERVICEVERKSTAD

Självgående mulchinggräsklippare med bensinmotor,
framhjulsdrift och elstart. Klippbredd 48cm.

1.599:-

22.995:RYOBI PLATTRENSARE

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

STIGA MULTICLIP 50 SXE

RYOBI MULTIBORSTE

CRESCENT ELORA

PREMIE!
3.000:-

ORD. 7.490:DELBETALA!
11 mån à 656:-*

5 LIT.
ASPEN
PÅ KÖPET

EXEMPEL!

MITTMOTOR-

6.590:-

RESERVDELAR

1.999:MED BATTERI & LADDARE

RÄNTEFRI
DELBETALNING

Gäller lagervaror t.o.m. 30/6 -20. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning. Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna.
Vi erbjuder räntefri delbetalning upp till 35 mån med Santander Consumer Bank. *Exempel på 11 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. **Att köpa tillbehör för vid köp av Monark Soﬁa.
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Isaac är
bäst i Sverige
Padel är en ny sport som vuxit enormt i popularitet de
senaste åren. Man kan beskriva det som en blandning
mellan tennis och squash. Isaac Wiman, 14 år i Västervik är en av Sveriges bästa juniorer.
VÄSTERVIK Padel är en sport som är väldigt populär i Spanien och Sydamerika.
För ungefär åtta år sedan kom den till
Sverige och i Västervik kunde man börja
spela padel för snart fyra år sedan. Isaac
Wimans pappa hade börjat spela och tog
med sin då 10-årige son för att visa.
– Jag tyckte det såg kul ut, så jag gick
in i halvtid och slog lite med pappa, berättar Isaac som idag har hunnit fylla 14.
Från början var det mest på skoj, men för
ett år sedan gjorde Isaac en seriös satsning och började träna hårt. Det har gått

Fakta Isaac Wiman
Ålder: 14 år
Familj: Mamma, pappa och tre
äldre syskon.
Djur: Hunden Ziron
Intressen: att vara med kompisar
och spela padel

över förväntan och i höstas ﬁck han utdelning för all träning.
– Jag och min kompis gick vidare till
SM, vi ﬁck tävla mot dem som är ett år
äldre, men vi gick vidare ändå och till
sist vann vi hela SM, jag tror att vi tappade nio game på hela turneringen, det
är inte mycket.
Isaac är nu med i Sveriges landslag
i Padel och spelade i VM i Spanien
i höstas. Där var banorna annorlunda, pressen stor och motståndet oväntat hårt, så där blev det
inga segrar, men mycket bra erfarenhet. På Svenska Padeltouren sopade han däremot banorna
med motståndarna.
Isaac tränar nästan varje dag, det blir
tolv timmars träning samt stretching
och fyspass varje vecka. På hemmaplan
i Västervik spelar han mest matcher och
minst en gång i månaden åker han till
Helsingborg och blir coachad teknik och

Isaac Wiman tränar upp till 12 timmar i veckan och coachas av
landslagets tränare. Foto: Privat / Åsa Thaberman
taktik av landslagets
tränare.
Hur tänker du om framtiden?
– Klart jag vill bli proffs, det vill väl alla
i sin sport? Jag ska försöka komma in
på ett padelgymnasium i Båstad efter
högstadiet.

Vad är roligast med padel?
– Det är gemenskapen, jag klickar väldigt
bra med dem jag spelar med och det är
alltid roligt.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

MÖT VÅREN
I EN NY ŠKODA

Hitta din nya ŠKODA till ett riktigt bra pris. Välkommen till Engströms Bil!
Hitta alla våra lagerbilar på engstromsbil.se

BILAR FÖR SNABB LEVERANS
SKODA SCALA STYLE TSI 115 Dragpaket
SKODA KAMIQ STYLE TSI 115 DSG Black
SKODA KAROQ AMBITION TSI 115 Life Edition
SKODA KAROQ STYLE TSI 150 DSG
SKODA KAROQ AMBITON TSI 115
SKODA KAROQ AMBITION TSI 150 DSG

FÄRG
Brilliant Silver Metallic
Magic Metallic
Candy White
Svart Metallic
Quartz Grey Metallic
Busniess Grey Metallic

ORD. PRIS
232 000 kr
285 000 kr
258 900 kr
324 400 kr
266 000 kr
307 700 kr

KAMPANJPRIS
215 000 kr
259 000 kr
243 000 kr
294 900 kr
244 900 kr
282 900 kr

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,4–8,5 l/100 km, CO2-utsläpp 123–209 g/km (WLTP). Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Miljöklass EU6. Bilarna på bilden kan
vara extrautrustade. Priserna gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för slutförsäljning, prishöjningar och avvikelser.

Bilar i lager
för snabb
leverans

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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”Ser fram emot en härlig cafésommar”
stjärna i alla år, säger Therese. Som gäst
kan man ta del av kristen litteratur, och vi
har små bibelord utplacerade på borden.
Dessutom kan vi förmedla kontakt med
diakon/själavårdare och sätter oss gärna
ner i samtal om kristen tro.
Längre fram i sommar är det planerat
att hållas gudstjänster i kyrkan alldeles
intill, men allt hänger förstås på utvecklingen med covid-19.
Precis som tidigare kan man hyra
kanoter vid Kröngården. Nytt för i år är
att campingen har utrustats med fyra
elplatser för husbil.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Det blir en sommar på
Kröngården även i år.
Från och med i år är
Therese Ek Sandberg
arrendator och hon
kommer driva caféet tillsammans med sin familj.
VIMMERBY Therese är sedan ﬂera år
tillbaka medlem i föreningen Kröngården, som äger anläggningen, och hon
har också varit engagerad i verksamheten länge. Tillsammans med maken
Magnus och deras fyra barn ska de nu
driva caféverksamheten vidare.
– Det här är en otroligt vacker plats
som är älskad av många. Det känns jätteroligt att jobba här i sommar tillsammans med hela familjen, säger Therese.
I mitten av maj öppnade Kröngården för
säsongen. Till en början har man öppet
torsdagar, lördagar och söndagar. Under
högsäsongen från och med den 10 juni
utökas öppettiderna ytterligare. Till en
början blir det servering av hembakat
kaffebröd och glass. Längre fram i sommar är tanken att det också ska ﬁnnas
smörgåsar i sortimentet.
– Med tanke på läget är just nu är det
svårt veta vad vi kan hoppas på i besökstal under sommaren, men vi gläds
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Den klassiska cafékänslan är vad
Therese Ek Sandberg vill förmedla
på Kröngården. Foto: Eva Harrysson

åt varje besökare och försöker göra anläggningen så corona-vänlig som möjligt, säger Therese.
Genom att möblera om i lokalen och
glesa ut borden har förutsättningarna
blivit så bra de kan.
Den som önskar kan också få andlig spis.
– Vi vill lägga fokus på den kristna tron,
som ändå varit Kröngårdens led-

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?

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

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

www.magasinetvvh.se

www.pressgrannar.se

Ett hantverk värt
att åka för

Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

LOKALT HELA VÄGEN!
Lokala författaren Emma Janssons
underbara böcker hittar du i din
lokala bokhandel!

Stor sortering av ramar,
passepartout, tavelglas mm.
KUNSKAP - KVALITET - KREATIVITET
Vi har många
ﬂer tips så
välkommen in!

Öppettider:
Månd–fred kl 9.30–17.00.
Övriga tider efter
överenskommelse.

Välkomna hälsar Mia och Annika!

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

vimmerby bokhandel

¨

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

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

TRÄDGÅRDSGLÄDJE
FRÅN

ÖPPET: Måndag-Fredag 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret ö. vard. 9-12.30
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Bronsålderskust - historien är nära
För 8000 år sedan, på stenåldern var höjden vid Västerviks infart en ö i ytterskärgården. En perfekt boplats
för att ﬁska och jaga. På bronsåldern bodde en familj vid infarten, de byggde ett mäktigt röse på bergets
högsta punkt. Trakten runt Gamlebyviken är rik på fornminnen.

VÄSTERVIK – Kanske gick en person i
strandkanten här nere och spanade efter gäddor att ljustra, under bronsåldern
var det en grund havsvik här, som en
fortsättning på sjön Kvännaren, berättar
arkeologen Veronica Palm och spanar ut
över hästhagarna vid Målserum.
Vi sitter på varsin mossig sten nedanför
det stora stenröset vid Hermanstorp.
Här har människor bott i alla tider och
man har gjort fynd från stenålder till
medeltid. På bronsåldern bodde folk
gärna vid vatten, det var bra tillgång
på mat och lätt att färdas på havet.
– Vi vet från alla hällristningar att
de hade båtar och kanoter. På den tiden var man bofast och bodde i långhus
och hade boskap, grisar och hundar. Och
nära havet ville man bo då också, ler Veronica Palm.

Vid avfarten från E22 har man grävt ut
lämningar efter ett hus som var 18 meter långt och hade två uthus. Troligtvis
bodde här en familj i ﬂera generationer.
Kanske var det vid begravningen av en
mäktig hövding eller religiös ledare det
stora stenröset anlades.
– Röset på berget är inte bara en grav
utan även en maktdemonstration och
ett sätt att märka ut sitt territorium.
Det skulle vara pampigt och synas på
långt håll.
Arkeologen Veronica Palm har full koll på
fornlämningar runt Gamlebyviken.
Foto: Åsa Thaberman

Runt röset ﬁnns ﬂera mindre gravar
där stenar staplats på varandra. Ofta
kremerade man döda på den tiden, det

ﬁnns många fynd av brända ben, ibland
i resterna av en keramikkruka.
Runt hela Gamlebyviken, från Hermanstorp till Almvik, Ullevi och Lofta
och vidare på andra sidan vattnet vid
Casimirsborg och Segersgärde ﬁnns
många fornminnen man kan stanna vid.
Västerviks kommun är ett av landets
mest framträdande bronsåldersområden och är kanske rikast på hällristningar i norra Europa. För att göra området
och fornlämningarna mer tillgängligt
driver kommunen projektet Bronsålderskust. På kommunens hemsida ﬁnns
länkar till kartor och mer information.

I Hermanstorp vid
infarten till Västervik
ligger ett mäktigt
gravröse från Bronsåldern. Foto: Åsa
Thaberman

Fakta Perioder
Stenåldern cirka 13000–1700 f Kr, följd
av bronsåldern 1700–500 f Kr och
yngst är järnåldern 500 f Kr–1050 e Kr.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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Visste du att Ull är en forntida gud som dyrkades innan våra andra asagudar. Många ortsnamn innehåller ”ull”.
”Vi”, betyder helig plats eller helig lund. Namnet Ullevi betyder alltså Ulls heliga plats och är förmodligen en gammal blotplats.

T-Roc.
Matcha din personlighet.

Bilar i lager för snabb leverans.

En SUV i ny storlek med gott om utrymme. Utrustad med Teknikpaket: Aktiv info display
(digital instrumentering), nyckelfritt låssystem, Light Assist (ljusassistent). Park Assist
(parkeringsassistent) Pluspaket: 2-zons klimatanläggning, elbak-lucka, LED-strålkastare,
rattvärme. Fjärrstyrd parkeringsvärmare och 19 tums lättmetallfälgar.
T-Roc TSI 115
Pris från 219 900 kr (ord. pris 241 900 kr).
Privatleasing från 2 495 kr/mån.

Just nu!

Privatleasing
från 2 495 kr/mån.

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,5 l/100 km. CO2-utsläpp från 149 g/km. Miljöklass Euro 6 DG. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanteratrestvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2020). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilden är extrautrustade. Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter och avtal och gäller bilar i lager t.o.m
2020-08-31. Vi reserverar oss för ev. prishöjningar 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

Din nya bil väntar på dig!
Just nu har vi leveransklara bilar som väntar på dig. Välj till exempel nya Renault CLIO, ZOE
eller CAPTUR till ett förmånligt privatleasingpris till och med 30 juni. Känn lugnet med bland
annat 3 års service och 3 månaders privatleasingskydd.

Renault CLIO Zen TCe 100
Privatleasing inkl. 3 års service
Från

2 210 kr/mån

*

Renault ZOE Zen Z.E. 50

Renault CAPTUR Zen TCe 100

Privatleasing inkl. 3 års service
Från

3 310 kr/mån

*

Privatleasing inkl. 3 års service
Från

2 490 kr/mån

*

*Erbjudandet består av en nybilsrabatt på 12 000 kr och gäller vid köp av en ny Renault Clio eller Captur i lager, så länge lagret räcker. Erbjudande Renault Zoe består av en nybilsrabatt på 22 000 kr samt Flexicharge-kabel
(4 990 kr). Totalt värde 26 990 kr. Batterihyra tillkommer. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. **Renault Relax Privatleasing inkl 3 års service: 0 kr kontant, 36 mån, rörlig ränta (Stibor 90
dgr), garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Kostnad för rabatterad Renault Försäkring tillkommer. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. 3 månader fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. 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. Renault privatleasing: Kalkyl avser rekommenderad månadskostnad. 0 kr kontant, 36 mån, garanterad restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Körsträcka 10 000 km/år, inkl. batterihyra. Med
bilen följer en FlexiCharge-kabel. Service ingår under leasingperioden. Försäkring tillkommer. Samtliga erbjudanden gäller lagerbilar, så länge lagret räcker med registrering och leverans fr.o.m. 5/5–2020 t.o.m. 30/6–2020.
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. Bränsleförbrukning vid blandad körning, Renault Clio Zen TCe 100: WLTP 5,2 l/100km. CO2-utsläpp: WLTP 118 g/km. Renault Captur Zen TCe 100: WLTP 6,0 l/100km. CO2-utsläpp: WLTP 135 g/km. Extrautrustning kan
påverka förbrukning och CO2. Renault ZOE 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, hastighet m.m. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilarna på bilden är extrautrustade.

renault.se

Volvo Privatleasing
med extra trygghet
Volvo XC40 från 3 695 kr/mån

Med Volvo Privatleasing kan du skaffa dig en ny Volvo till
en attraktiv månadskostnad. Ingen kontantinsats, service
ingår och när leasingtiden är över lämnar du tillbaka bilen till
oss. Dessutom får du 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.
Fakta Volvo Privatleasing
• Ingen kontantinsats
• Fast månadskostnad

• Service ingår
• Rabatt på Volvia försäkring

Prisex. baserar sig på 36 mån, 1 000 mil/år.

Volvo V60 Privatleasing

Volvo V90 Privatleasing

Volvo V90 Privatleasing

4 995 kr/mån

5 495 kr/mån

Volvo V60 B4 aut
Momentum Adv. Edition

Volvo V90 B4 aut
Momentum Adv. Edition

Volvo V90 D4 AWD aut
Cross Country Adv. Edition

Volvo XC60 B4 AWD aut
Cross Country Adv. Edition

4 495 kr/mån

4 795 kr/mån

Volvo XC60 Privatleasing

Erbjudandena gäller ett begränsat antal bilar fr.o.m 15 maj t.o.m. 31 juli 2020. Volvo nationell privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och CarPay/Volvokort med drivmedelsrabatt. 3 mån privatleasingskydd ingår om
bilen försäkras i Volvia. Kan förlängas till 4 % av leasingkostnaden. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 000 mil/år. Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 5,4–6,5. CO 2: 141–171 g/km (V60 D4 aut–V90 D4 AWD Cross Country).
Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se

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

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
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personligt Saga Wigren

Saga fastnade
i karantän i Australien
Fakta Saga Wiberg
Ålder: 20 år
Familj: Mamma Soﬁa, pappa Jonny
och lillebror Herman
Djur: katterna Zimba och Gibbson
Jobb: Jobbar i mataﬀär
Intressen: att resa och upptäcka,
inredning och kläder, naturen, att
hänga med kompisar och familjen
och att bara mysa hemma och baka
och laga mat.

med, berättar Saga och medger att det
började kännas nervöst.
Efter lite trassel och några dagar på
hotell ﬁck hon tag i ett hyresrum där
hon kunde sitta i karantän. Det kan
verka jobbigt att hamna i karantän
ensam på andra sidan jordklotet,
men Saga är grundmurat positiv och
gjorde det bästa av situationen.
– Jag lagade mat och tittade på ﬁlm,
det var ganska skönt att få packa upp
väskorna efter allt resande. Ibland
smög jag ner till stranden och tittade
på solnedgången.

VÄSTERVIK Saga Wiberg var

ute på sitt livs första egna
långresa när Coronaviruset lamslog världen. I tre
veckor blev hon strandsatt
i Australien och det var ett
tag ovisst hur och när hon
skulle kunna ta sig hem.

I

slutet av januari begav sig då
19-åriga Saga Wiberg ut på en
resa till Australien och Nya
Zeeland. Coronaviruset var
något som fanns i Kina och
ﬂygen gick som vanligt. Saga åkte
via USA till Australien för att träffa
en kompis från Västervik som hon
skulle resa med. De båda tjejerna
klarade av Australiens östkust och
åkte sen till Nya Zeeland där de

Under tiden i karantän fyllde Saga
20 år. Familjen i Sverige ringde och
sjöng för henne och deras bekanta i
Australien hade grejat med tårta och
presenter.
Saga förstod att det inte skulle gå
att resa vidare, Australien hade hårda restriktioner och nästan allt var
stängt. Utrikesdepartementet gick
ut med en uppmaning att ta sig hem
innan mitten av april, annars kunde
det bli omöjligt. Sagas familj i Sverige började leta ﬂyg och upptäckte
att priserna började på 30 000 kronor,
ungefär tre gånger normala priser. Ett
tag var allt ovisst och Saga försökte
fokusera det positiva.
– Men mamma lyckade till sist hitta
ett ﬂyg hem. På ﬂygplatsen i Perth var
allt stängt, det var som en ”zombieapokalyps” och allt var jättenoga. När
vi landade i Sverige fanns det skyltar
med ”var vänlig håll avstånd”, inget
mer, och folk trängdes som vanligt.
hyrde en husbil i ett par veckor.
Kompisen åkte hem och Saga hade
ﬂyg bokat till Australien, då kom
beskedet: Alla som kommer till Australien måste sitta två veckor i karantän.
– Jag skulle bo hos en bekant i
Perth, men det gick inte för hans
sambo jobbade i sjukvården. Vandrarhemmen var stängda på grund av
Corona och hotell hade jag inte råd

Efter hemkomsten satte sig Saga i två
veckors självkarantän. Trots det lite
konstiga slutet är hon väldigt nöjd
med sin resa.
– Jag har haft en toppenresa, vi får
väl se hur Coronaläget ser ut, om det
går ska jag resa mer i höst.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

1 Visste du att: Saga skulle bo i Perth hemma hos en av konstnärerna som målade streetart i Västervik på Bank! festivalen förra sommaren. Jerome Davenport, eller

#ketones6000 målade fasaden på Västerport. Saga lärde känna honom eftersom hennes morbor Albin höll i hela festivalen. Det var Jerome som ﬁxade ett rum att ”karantäna” i.
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PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

SOM STÖDER
HANDELN NU!
Far och son Ulf och Markus Rosberg arbetar på gården tillsammans med Ulfs
fru Susanne. Foto: Eva Harrysson

Miljonsatsar
på nytt kostall
Familjen Rosberg storinvesterar när de bygger ett nytt dikostall på gården. Satsningen möjliggör en dubblering av antalet
dikor samt ett betydligt mer lättskött arbete.
HULTSFRED I Käreby utanför
Vena byggs nu en modern anläggning för dikor med kalvar.
Ulf Rosberg med hustrun Susanne
och sonen Markus är fjärde och
femte generationen som driver
gården. Nu står de mitt uppe i
den största investeringen någonsin, med en prislapp på cirka sex
miljoner kronor.
Bakgrunden är att de började närma sig ett vägskäl där det handlade om att antingen satsa och
bygga nytt, eller på sikt sluta.
– De stallar vi har idag är gamla
och börjar bli uttjänta, så vi behövde göra något för att kunna
fortsätta, säger Markus som blir
huvudansvarig för den nya anläggningen på gården.
Gården står idag på tre ben.
Mjölkproduktion, köttdjur och
avelstjurar. På sikt är förhoppningen att man också ska kunna
sälja kvigor för avel.

Det nya kostallet blir 42 gånger
32 meter och har plats för ett 80tal dikor med kalvar. Det blir ett
toppmodernt liggbåsstall med avdelade kalvgömmor och rum för
kalvning. Utfodringen sker med
körbart foderbord, utgödsling är
automatiserad och byggnaden har
ledbelysning. De olika avdelningarna är låsbara, vilket underlättar arbetet om man är ensam på
plats.
Fördelarna med det nya kostallet
blir många. En bättre arbetsmiljö och en säkrare och smidigare
kontroll över djuren är några exempel. På sommaren får kor och
kalvar precis som tidigare vara
ute och beta tillsammans.
Planeringen av bygget startade
på allvar för ett par år sedan. Spaden sattes i jorden i februari och
anläggningen ska vara klar att tas
i bruk i oktober.
Eva Harrysson

”Oerhört roligt att kunna göra den
här satsningen och vi ser verkligen
ljust på framtiden.”

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

Nu har vi fyllt på med vårnyheter!
Välkomna!

Klockor fr. 299:-

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!

MAJ 2020

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

12

EN FIN PRESENT

Till vårens
student

Snart stundar student- och examenstider.
I år är ingenting sig likt och ﬁrandena får ta
en lite annan form i och med Corona-virusets
framfart. Trots det ska förstås de som har kämpat med sina studier uppvaktas med en ﬁn
present. Vi har hämtat in förslag på exmensgåvor från vår lokala handel. Kanske hittar du
den perfekta presenten till just din student?
Text och foto: Åsa Thaberman och Eva Harrysson

Mateusporslin ﬁnns på många ungas önskelista.

Handtillverkat porslin
VÄSTERVIK Formbar är butiken för porslin och inredning. Nu i
Coronatider behöver man boka tid för att få komma till den fysiska
butiken, men Helena Schollin som äger Formbar berättar att de
även har en webshop med gratis hemleverans. Valet på studentpresent är självklart för henne.
– Mateusporslin brukar ﬁnnas på de ﬂesta studenters önskelista. Det ﬁnns i 14 olika färger och i ett tiotal modeller som
kan kombineras på olika sätt. Det är handgjort och handmålat i
Portugal, ett livfullt porslin där alla delar har en egen karaktär.

Ljusstake som går att bygga på
Byggbara ljusstaken från Nagel
Stoﬀ är en kul grej
att samla på.

VÄSTERVIK Många ungdomar är intresserade av inredning och på Boligheter ﬁnns mycket för den trendmedvetne. Anna Dahl, som driver butiken
tipsar om en ljusstake från danska märket Nagel Stoﬀ. Idén är att ljusstaken
går att bygga på med nya moduler så man får en egen unik skapelse.
– Det här är en dansk designklassiker från 1965 som har blivit väldigt
populär idag, många yngre samlar på den. .
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För den sötsugne
VIMMERBY En perfekt present till ungdomen
som gillar att baka. Visste du att man kan baka utan
att använda ugnen? Och gott blir det också! I boken
Baka utan ugn ger Camilla Hamid sina bästa tips på
alltifrån tårtor och bakelser till pajer och småkakor.
Boken ﬁnns att köpa på Vimmerby Bokhandel.

DESIGNKLASSIKER
VIMMERBY

En rolig och minnesvärd present
till den som tar examen.
Träskulptur från Kay Bojsen. Apan kan
dekoreras med såväl studentmössa
som midsommarkrans.
Huvudbonaderna säljs separat.
Finns att köpa på Önska
i Vimmerby.

VARDAGSTIPS FÖR
EN BÄTTRE VÄRLD
VIMMERBY
Känner du någon som vill bli mer klimatsmart? Då kan den här boken vara rätt
gåva. Studentköket Klimatsmart innehåller tips och recept som minskar påverkan på planeten. Recepten är dessutom enkla, nyttiga och bra för plånboken. Passar perfekt för en
student med andra ord!

Armband till henne
VIMMERBY Ett smycke kan aldrig bli fel som examensgåva. Nätta och
stilrena armband till henne ﬁnns på Miltons Guld. Bland annat de här båda
armbanden i silver med CZ-stenar från Ti Sento.

Ölglas
av Blom
VIMMERBY Varför inte
skåla för studenten med ett
ölglas i Edward Bloms egen
serie? Glasen ﬁnns med sex
olika tänkvärda och roliga
citat. Inköpsställe är Önska i
Vimmerby.

Armband till honom
VIMMERBY Även till honom är ett smycke alltid en uppskattad gåva. På Miltons Guld ﬁnns bland annat dessa snygga
armband. Svart läderarmband med
ståldetaljer samt ett Save The Oceanarmband där delar av summan går till
projektet med samma namn. Båda
armbanden från By Billgren.

Personliga smycken

Snyggt i köket

VÄSTERVIK Guld och silversmeden Veronica Åbergs
butik och ateljé har just bytt namn från Oxid till Veronica Åberg Design. Här ﬁnns en mängd unika och handgjorda smycken som kan passa en nybliven student.
- Spiken i silver, med texten ”You nailed it” passar bra
om man vill hylla någon som har åstadkommit något
eller är stolt över något han eller hon har gjort. Med
kedja kostar den 695 kronor.
– Jag gör också silverhängen med valfria budskap och
ett hänge med texten ”fy fan vad jag är bra” funkar ju
på en student.

HULTSFRED Snygga grilltallrikar från Tranquilo Kitchen.
Ett slitstarkt emaljerat stekfat som fungerar utmärkt på spis
(el, gas och induktion) och i ugn. Tål maskindisk.
Finns i olika storlekar hos Frendo i Hultsfred.

Klocka till honom
Personliga smycken med text från Veronica Åberg Design.

VÄSTERVIK En ﬁn klocka är en klassisk present till en kille som tar examen. Göran Blomé
på Svenssons Ur föreslår en Tissot Powermatic 80 Silicum.
– Det här är en riktigt snygg och bra klocka som kommer hålla länge. Den har kupat
saﬁrglas, är vattentät och har ett automatiskt urverk som aldrig behöver nytt batteri. Ett
schweiziskt kvalitetsur som ﬁnns i många färger.
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HAILEY 3-SITS INKL. FOTPALL*

PAKETPRIS!

11.790:-

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

(564:-/mån*)

ORD.PRIS 15.780:-

TYRA SATSBORD VALNÖT

10.990:(529:-/mån*)

ORD. PRIS 11.990:-

*Gäller tyg Bermuda alla färger.

UNIKT SVENSKA HEM
När du hittar det endast hos oss! Välkommen in för att se ännu
ﬂer bra erbjudanden. Dessutom med snabba leveranser!

SANDNÄS+ORUST 2.000:- RABATT matbord i vitpigmenterad
ek och grå laminattopp, pinnstol i massiv vitoljad ek
16.535:- (770:-/mån*) (ord.pris 18.535:-).

AMBASSADÖR kontinentalsäng, tyg 465 Grey inkl. bm
LORETTI 3-sits i tyg Condino Conote, alla färger
Softline II och ekben 24.995:- (738:-/mån*) (ord.pris
11.990:- (573:-/mån*) (ord.pris 13.990:-).
37.990:-). Gavel Diva 4.995:- (269:-/mån*) (ord.pris 7.990:-).

PILLO fåtölj och fotpall i tyg Lazy, alla färger 21.990:-

NAJS 3-sits i samtliga tyger och färger 8.990:-

(1.008:-/mån*) (ord.pris 30.215:-).

Vimmerby/Västervik

(442:-/mån*) (ord.pris 10.990:-).

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

LYRIC 3-sits i tyg Bloq, alla färger 15.990:- (747:-/
mån*) (ord.pris 18.790:-).

Delbetala helt utan avgift med MM-kortet

Just nu kan du vänta med betalningen upp till 6 månad
och avgifter. 0 kr i uppläggningsavgift 0 kr i aviavgift 0

t!

Årets bästa nyhet!

Proﬀstra
28x120 G4-1 AB

1170
/lpm

1195

3195

Tryckimpregnerad AB

Tryckimpregnerad A C24

/lpm

REGEL 28X45 MM

TRALLBRÄDA 22X95 MM

Tryckimpregnerad AB

21 95

/lpm

/lpm

REGEL 45X145

Paketpris

4.995:-

KAP & GERSÅG 1400 W INKL SÅGBÄNK

Kap- & gersåg LS0815FLN. Kapacitet vid 90° 65x305
mm. Klingans diameter 216 mm. 5000 rpm. Sågbänk
DEAWST06 mått L1150-2550 B750 H850 mm.

Nyhet!

1.495:

129:

Inkl 2 st 2.0 Ah batterier,
laddare samt väska.

Liten och bekväm 31-bitars
bitssats med magnetisk hållare.

BORRSKRUVDRAGARE DF333DWAE

499:-

BITSSET D-34936

199:-

229:-

/frp

TRALLSKRUV ESSDECK MAX

Corrseal 4,8x55. 250 st/frp.
Fräsrillor under för en ﬁn
försänkning utan stickor.

2.195:

FALU RÖDFÄRG ORIGINAL
Slamfärg. 10 Liter

ELIT TRÄOLJA FÄRGLÖS 2,7 L

Avsedd för årlig behandling av allt slags
obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare
oljat trä utomhus såsom trätrall, altaner och
trädgårdsmöbler.Rek pris 427:-

5,7 m

2.195:

1.495:-

FASADFÄRG ULTIMATE 10 L

FASADFÄRG PERFEKT 10L

Demidekk. Halvmatt utevit.
Mycket hög kvalitet.

Beckers. Halvmatt utevit.
Mycket hög kvalitet.

3.995:4 säckar

99:-

TRÄDGÅRDSJORD 40 L

179:-

Kvalitetsjord från Weibulls.

der utan ränta
0 kr i ränta

BRIKETTER 8 KG

Brinntid 3 timmar

MUURIKKA SET 78 CM För dig som
vill laga god mat utomhus. Rek
pris 4.295:-

UTSKJUTSSTEGE 8000 2-DELAD 5,7 M Stabil och säker
utskjutsstege med inbyggd kombimöjlighet.
Rek pris 2.095:-
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Grästrimmer

RLT183225F. 18 V grästrimmer
med ett trimmerhuvud som
går att vinkla i tre lägen.
Inkl laddare och batteri.

1 599:-

Stora Torget 8, Vimmerby • 076-763 92 74

*ERBJUDANDET GÄLLER FÖR UTVALDA
PRODUKTER I SLOGGI UNDERKLÄDER

(ord pris 399:-)

(ord pris199:-)

299:-

149:-

VÄSTERVIK Ann-Soﬁe Karlsson
är en van djurmänniska. Hon är
uppvuxen på landet med olika
djur, har katt och höns i huset i
stan. Hennes son köpte en hund
för något år sedan och Ann-Soﬁe
ville verkligen ha en egen hund.
Det var ju ett så bra tillfälle nu
när hon och sonen kunde hjälpa
varandra att ta hand om hundarna. Hon hade tittat på olika
sidor för adoption av en hemlös
hund och bestämde sig för en söt
blandras från Moskvas förorter.
Hunden levererades med båt till
Nynäshamn.
– Alla adoptörer var där och
tog emot sina hundar. En del
hundar var glada och viftade
på svansen, men min hund var
helt skräckslagen, han var helt
paralyserad berättar Ann-Soﬁe.
Första tiden hemma var jobbig.
Mirõ, som vovven döptes till
var rädd för allt och alla och
kunde inte gå i koppel. När han
blev lämnad ensam en stund rev
han ner allt och kissade inne. På
grund av Coronapandemin har
Ann-Soﬁe kunnat jobba hemifrån under våren.
– Sakta, sakta har han vant
sig, varje dag har jag sett en liten
utveckling åt rätt håll.
Movitz, Ann-Soﬁes sons franska bulldogg har varit till stor
hjälp. När Mirõ är rädd för något
har Movitz försökt visa att det
inte är farligt. Värre är det med
katten Tiger.

KÖP DINA 3 FAVORITER OCH FÅ
DEN BILLIGASTE GRATIS.*

Mugg

Valpen från det hårda
livet som gatuhund
Det är populärt att adoptera en hund som haft det dåligt. Europa är fullt av hundar som lever
på gatan och det ﬁnns ﬂera organisationer som försöker hjälpa hundarna att hitta ett kärleksfullt hem. Magasinet träﬀade Ann-Soﬁe Karlsson som nyss fått hem blandrasvalpen Mirõ.

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

Kanna

16

Tallrik
18 cm

142:-

(ord pris189:-)

Cube grytset
9 delar.

1499:-/set

(ord pris 3999:-)

Mirõs kompis, franska bulldoggen Movitz leker gärna och visar
honom att människor oftast är
snälla. Foto: Åsa Thaberman

Mirõ har fått ett kärleksfullt hem i Sverige och går inte långt från sin
matte. Foto: Åsa Thaberman
– Ibland sätter sig katten mitt
i dörren och då vågar Mirõ inte
gå in.
Ann-Soﬁe kommer aldrig att få
veta vad som gjort Mirõ så rädd,
men hon jobbar konsekvent på
att göra honom trygg. Det går
hela tiden åt rätt håll. Valpen
från Moskvas förorter lär sig
att alla människor inte är onda.
Man ser att Mirõ älskar sin nya
matte och har ständig koll på var
hon är.
– Jag har haft många hundar,
men det här är det svåraste jag
varit med om. Det är härligt när
man väl får förtroendet och då
har jag en vän för livet.
Åsa Thaberman

Ann-Soﬁe tipsar
Ann-Soﬁes tips till den
som funderar på att
adoptera en gatuhund:
- Det är bra om någon är
hemma första tiden.
- Man måste ha en stillsam
miljö i början.
- Man måste ha tid att ge,
att lära hunden att det går
att lita på människor.
- Ha förtröstan, tro på att
det kommer att fungera.

”En del hundar var glada och viftade
på svansen, men min hund var helt
skräckslagen, han var helt paralyserad.”
Ljuslykta
10 cm, 2-pack

Ljusstake
20 cm inkl. ljus
2-pack

Karaff
33 cm, 1 liter

Öppet hus på Kanotklubben

SOMMARTORG UTAN LEK

(ord. pris 579:-)

(ord pris 1399:-)

(ord. pris 1699:-)

VÄSTERVIK Gamla klassiska Västerviks Kanotklubb tar nya tag för att hitta medlemmar. Föreningen har funnits sedan 1923 och fyller i år imponerande
97. Tisdag 2:a juni är det öppet hus då föreningen
berättar om sin verksamhet och vilka kurser som
erbjuds. Under sommaren kommer man kunna lära
sig paddla och även gå intensivkurser. Man kommer
att vara utomhus och det bjuds på ﬁka.

VIMMERBY Något riktigt sommartorg blir
det inte i år i Vimmerby. Så de barn som har
längtat efter lekplatsen med skeppet och de
små stugorna på torget får tyvärr vänta till
nästa år. Anledningen är förstås Corona-viruset. Däremot kommer de caféer och restauranger som ligger kring torget ha möjlighet
att öppna sina uteserveringar som tidigare.

299:-

899:-

999:-

Priserna gäller t.o.m. 21/6-20 eller så långt lagret räcker

HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73
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Perfekta utrymmen för trevligt umgänge blir det när Eva och Stig Wester utformar sin trädgård. Foto: Åsa Thaberman

En trädgård att njuta i och av
Under årets vackraste tid, mellan hägg och syrén, får Magasinet hälsa på i Eva och Stig Westers trädgård. Det är
något alldeles extra. Av en ganska vanlig villatomt av normalstorlek har de skapat en grön ombonad miljö med
plats för avslappning och umgänge.
VÄSTERVIK En lummig gång omgiven
av växter i olika höjder och färger leder
in till baksidan av huset, här uppenbarar sig en pergola och ett utekök komplett med en bar.
– Det är lite min ﬁlosoﬁ, det ska vara
otroligt mycket växter, det är viktigt
att de är i olika höjd och så ska man bli
överraskad när man kommer runt ett
hörn. Gärna lite roliga detaljer, kanske
lite bling i ett träd, säger Eva
Wester och slår sig ner i pergolan som är ett av trädgården nyaste tillskott.
Eva och Stig åker gärna
på trädgårdsresor och
tar nästan alltid med
sig något från varje
resa. Idén till pergolan
kommer från Kroatien.
Konstruktionen är gjord
av armeringsjärn och ger
ett smäckert intryck jämfört
med tjocka trästommar. Tunna rostiga stänger bär upp ett bambutak som

Evas bästa trädgårdstips
- Plantera tätt, då ﬁnns det inte
plats för ogräs.
- Återupprepa växter, ha ﬂera av
samma, det blir mindre plottrigt.
- Tänk på bladens form och färg,
inte bara på blommorna.
- Vad har du för olika lägen i
trädgården, vad passar här, utgå
från det.
- Köp en honungsros och låt den
klänga på en spaljé.
Trädgården är uppdelad i ﬂera rum, här en glimt av soldäcket med badbaljan. Limegrönt i kombination med lila toner
blir en ﬁn kontrast Foto: Åsa Thaberman
strilar solstrålarna. Vinrankor väntar på att börja
klättra.
– Rostig plåt är lite av ett favoritma-

Rostig plåt är ett favoritmaterial, här ett stilleben utanför orangeriet. Foto: Åsa Thaberman

terial och att blanda gammalt och nytt,
men ändå försöka hålla ihop det, tänker
Eva.
– Vi vill gärna ha lite böljande former, det ska inte vara raka kanter, utan
mjuka former, fyller Stig i.
Eva står för idéerna och Stig för mycket av grovjobbet vad det gäller anläggning av olika projekt, och det är Eva som
har en plan för växterna.
– Växtligheten är jag stolt över, det
blommar något hela tiden.
För att få ett mafﬁgare intryck är det bra
att plantera ﬂera växter av samma sort,
kanske tre till fem plantor och att tänka
på bladens färg, inte bara blommorna.
Eva gilla limefärgade blad, gärna i kombination med vinrött, det ger en snygg
kontrast. Överallt ﬁnns det medelhavsväxter, en frodig oliv, ett citronträd
med massor av frukter på. De hade inte
överlevt om det inte var för orangeriet.
Ett vitt litet hus med tegelgolv, en ornamenterad kamin och glasdörrar som

öppnas mot en liten plan med en stor
fontän.
– Jag visste att jag ville ha ett vitt
orangeri, men vårt hus var gult och det
hade inte sett bra ut, så då målade vi
huset vitt också, ler Eva.
Orangeriet är inte bara ett perfekt
ställe att övervintra växter, här är det
mysigt att ha en middag, eller en liten
glöggbjudning på vintern.
Mellan orangeriet och pergolan ligger
ett soldäck i trä komplett med solsäng
och ett bastparasoll. Här ﬁnns en rund
badbalja som blivit lite av familjens favoritplats. Året runt håller den 39 grader. Barn och barnbarn kommer gärna
och badar vinter som sommar.
– Att bygga badbaljan är det bästa
vi har gjort. Att ligga i badet och titta
på stjärnorna efter en dag på jobbet är
underbart. Det är värt varenda krona.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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Foto: Joel Hallingfors

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred

nöje&&kultur
kultur
nöje

Vilt och vackert värre
när Joel tar bilder
Djur- och naturfotografen Joel Hallingfors bjuder på fantastiska bilder av
vilda djur; färgsprakande norrsken, vilda björnar, isländska isberg och
fåglar av alla de slag.
– Just fåglar är otroligt fascinerande och det är en stor utmaning att fånga det
rätta fotoögonblicket när de ﬂyger förbi.
Joel Hallingfors från Djursdala utanför Vimmerby är djur- och naturfotograf. Foto: Bjorn Filip Kjeldsen Holm
VIMMERBY Joel Hallingfors är 24 år och
uppvuxen i Djursdala. Intresset för natur
och framförallt fåglar har han haft hela
livet, starkt präglad av sin uppväxt med
naturintresserade förälder. Men det var
efter att ha jobbat med fågelskådning
och ringmärkning på Ottenby fågelstation, på södra Öland, som fotografering-

Lunnefågel, Norge. Foto: Joel Hallingfors

en tog fart på allvar. Då valde han att gå
en naturfotoutbildning på en folkhögskola i Alta i Nordnorge. En utbildning
som tagit honom på många fotoresor i
Norge men även till USA, Finland och Island. Joel har även jobbat i Abisko under
ﬂera somrar och har därför många bilder
från den svenska fjällvärlden.
– Jag har fastnat för den norska naturen, den är så dramatisk med sina
fjäll, fjordar och karga vintrar. Det är en
utsatt natur som skiljer sig så från den
natur vi har här i söder. Även Island är ett
ställe jag gärna åker tillbaka till, där är
ett fantastiskt landskap och spännande
djur- och naturliv, säger Joel Hallingfors.
Som djur- och naturfotograf gäller det att
utrusta sig med stort tålamod, att få den
perfekta bilden kräver oftast många timmars väntan.
Varför just djur- och naturfotografering?
– Det är av många anledningar, främst
för mötena med alla vilda djur i naturen,
säger Joel Hallingfors.
Just nu läser han ett tekniskt naturvetenskapligt basår på Umeå universitet.
Planen är att läsa jägmästarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet,

Björn, Finland. Foto: JoelHallingfors
SLU till hösten.
Vad är ambitionen med din fotografering?
– Mest som en väldigt stark fritidssyssla
men kan absolut tänka mig att jobba
med det på deltid, drömmen vore som
reseledare vid fotoresor.

Vill du se ﬂer bilder som Joel Hallingfors har tagit ﬁnns han på instagram under sitt namn.
Jennie Larsson

Wrångberg

CLUB 40 SÖKER LOKAL

VÄSTERVIK ”Vid 33 är man passé, vid 35 så kan man hälsa hem, vid 40 jämt är
man ett skämt och högre opp, så åker man väl på en propp.” Så skrev Hasse o Tage
i klassikern ”Blå Stetsonhatt” och det ligger faktiskt något i texten. Den som är
över 40 har inte många tillfällen till nöje på oﬀentliga lokaler. Nu kanske det blir
ändring på det. Club 40, som ordnat kvällar för just 40 plus i hela landet söker
lämpliga lokaler att ordna kul kvällar med början i höst.Lokalen ska ha plats för
minst 250 personer.
– En kväll för oss 40 plus med den bästa musiken från nu och förr, berättar arrangören Ullis Andersson.
Vi medelålders håller tummarna.

släpper sista delen i deckarserie
VÄSTERVIK

Niklas Wrångberg släpper sista och fjärde delen
i Sankta Gertrudserien. Böckerna handlar om
Mårten, med rötter i Västervik, som tillsammans
med polisen Hanna med ﬂera löser ganska blodiga
deckargåtor. Alla har på något sätt koppling till
S:t Gertruds mentalsjukhus och med handlingen
förlagd i miljöer som man känner igen om man
bor i Tjust. Till våren ﬁnns nu ”Blodskam”
ute i handeln. En del av handlingen utspelar
sig i Hjorted och boken ska inte vara
lika blodig som föregångarna.
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Firar ett år med ny hemsida

19

Galleri Bälterska Gården ﬁrar ettårsjubileum och för
att ﬁra det lanseras en ny hemsida.
– Tanken är att hemsidan ska göra det enklare för
konstintresserade att hitta det de söker, säger Lars-Erik
”Sigge” Olofsgård.

VIMMERBY För ganska exakt ett år sedan
öppnade Sigge upp portarna till konstoch designgalleriet Bälterska Gården i
Vimmerby.
I 1700-tals huset, som genom historien
innefattat allt ifrån bostadslägenhet, till
hattaffär och livsmedelsbutik, ﬁnns nu
en stor mängd intressanta konst och
vintage-föremål. Det är möbler, lampor,
tavlor och andra prylar.
– Jag vill vara så bred som möjligt, men det ska vara kvalitet. Det första året har gått
över förväntan bra, säger
Sigge.

Galleriet erbjuder även möbler. Konstnären Bo Lundwall och galleristen Lars-Erik ”Sigge” Olofsgård. Foto: Eva Harrysson

Steget från att vara
Sigge Olofsgård är till
hobbysamlare till att
vardags musiklärare
öppna ett eget galleri
tog han egentligen av
men
konstintresset har funnits hos
en ren slump.
Sigge i många års tid
– Jag ﬁck veta att
lokalen var ledig och
och hemma i bostaden började det minst
kände att den passade
sagt bli överfullt med
perfekt för det här.
Sigge har en förkärlek till lampor
prylar. Ett av hans
Det här har verkligen
med industrikänsla. Den här från
gett mig chansen att
specialintressen är
Johan Petter Johansson.
blomma ut.
annorlunda lampor,
Det är saker från Sigges egen samling,
gärna med industriell känsla. Möblerna
kommer i huvudsak från 50- och 60-talet. men han bjuder också in externa konst-

närer. Några av de som har gästat galleriet
är bland andra Monica Sandell, Annika
Mikkonen, Kjell Hobjer och Lars Isaksson.
Just nu är det Bo Lundwall från Hultsfred
som har hängt upp ett antal av sina omtyckta djur- och naturmålningar. Det är
också Bo som hjälper till med att ta fram
den nya hemsidan.
– Det är jätteroligt att kunna samarbeta
på ﬂera plan kring det här galleriet, säger
Bo Lundwall som är etablerad konstnär
sedan många år tillbaka. Det är också roligt att kunna ställa ut lokalt i dessa tider

när Corona har gjort att många konstevenemang har ställts in.
Den nya hemsidan ska förhoppningsvis
lanseras nu i dagarna. Där kommer man
kunna ta del av det som säljs i galleriet.
– Fördelen med den nya hemsidan
är att man kan handla utan att komma
hit, säger Sigge. Man tingar helt enkelt
det objekt man vill ha och swishar betalningen.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

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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Valhalla, uppfört av Sandvikens
Jernverk för de anställda år 1908.
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KostaBoda-designern Kjell Engmans utställning på Wij järnbruk i Ockelbo.
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KostaBoda-designern Kjell Engmans utställning på Wij järnbruk i Ockelbo.
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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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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.

atleasing inkl. 3 års service

2:a pris
3-10:e pris

2 210 kr/mån

*

Ett hantverk värt
tt åka för

Renault ZOE Zen Z
Privatleasing inkl. 3 å
Från

3 310 k

anås nya
4.
modell.

dandet består av en nybilsrabatt på 12 000 kr och gäller vid köp av en ny Renault Clio el
0 kr). Totalt värde 26 990 kr. Batterihyra tillkommer. Kan ej kombineras med andra er
, garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Kostnad för rabatterad R
r 18–63 år. Renault ZOE kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättig
leasingskalkylen. Renault privatleasing: Kalkyl avser rekommenderad månadskostnad.
öljer en FlexiCharge-kabel. Service ingår under leasingperioden. Försäkring tillkommer
s till klimatbonusbilar på 60 000 kr är ett statligt incitament som är oberoende från Ren
änsleförbrukning vid blandad körning, Renault Clio Zen TCe 100: WLTP 5,2 l/100km. CO
ka förbrukning och CO2. Renault ZOE elförbrukning (Wh/km): 178. CO2-utsläpp gram/km
0 km vintertid. Räckvidden påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m.m. Renault reserve

3.

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

2.

nault CLIO Zen TCe 100
n

1:a pris

tering av ramar,
tout, tavelglas mm.
jordvärmepump är vassare än
KUNSKAP
- KVALITET - KREATIVITET
sina föregångare på allt.
IVT Geo 500
verkad i Småland för att prestera i
det nordiska klimatet. Därför ingår
, BEKYMMERSFRITT och SMIDIGT
hela 10 års
du ha hjälp att sälja din nuvarande bil och slippa samtal från oseriösa köpare och dåliga inbytespriser hos andra bilhandlare?
sorn. Dessutom introducerar
viinnebär att vi sköter hela försäljningsprocessen av din bil. Vi tar över ansvaret under och efter bilaf
bil vilket
i kommer utföra rekonditionering, fotografering, beskrivning, marknadsföring på köp & säljsajter
helt ny användarupplevelse
eventuell reklamation. Efter avslutad affär sätts den avtalade summan in på ditt konto.
touch screen. Lika
smartphone – och med samma
höga designnivå.

5.

Ljuslykta
10 cm, 2-pack

Ljusstake
20 cm inkl.
2-pack

(ord. pris 579:-)

(ord pris 1399:-)

299:-

899:-

Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.

Priserna gäller t.o.m. 21/6-20 eller så långt la

V4 2.0I 152HK LIFE
Årsmodell: 2016 Miltal: 16709 Ort: Vimmerby

129900 kr

HEM

Nyhet!

Årsmodell: 2014 Miltal: 6773 Or
Pris: 169900 kr

O NT RO LL

6.

t se ännu

TOYOTA RAV4 2.0 EDITION 50 NA

7.
går att vinkla i tre lägen.
Inkl laddare och batteri.

1 599:8.

229:-

/frp

TRALLSKRUV ESSDECK MAX
Corrseal 4,8x55
Fräsrillor under f

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet april 2020
1:a pris 1000:- Lars Andersson, Vimmerby
2:a pris 500:- Hjördis Malmgren, Västervik

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

3:e–10:e pris 100:Helena Nilsson, Vimmerby.
Gudrun Johansson, Västervik
Kurt Höglind, Vetlanda
Anne-Maj Olofsson, Västervik



Anita Andersson Nilsson, Västervik
Martin Johansson, Gullringen.
Maria Andersson, Ankarsrum
Sven-Åke Adolfsson, Vimmerby

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Vill du tävla digitalt så går det bra, gå in på vår hemsida www.magasinetvvh.se eller maila in ditt svar till tavling@vtkp.se
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 13 juni 2020.
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Skräddarsydda lösningar ger tillväxt
Under ﬂera år har företaget expanderat, nu har man
byggt en ny stor lokal och bytt namn. Att lyssna på
kundernas behov och bygga nya former av släp och
transporter är nyckeln till framgång.
VÄSTERVIK Fredrik Hedberg tar emot i
de alldeles nybyggda lokalerna på Lunnargatan. Han och kompanjonen Eric
Grönlund har under tio år steg för steg
byggt upp verksamheten i Västervik. De
pluggade tillsammans på Handelshögskolan i Stockholm och började några
år efter examen sälja släpvagnar i Erics
hemstad Västervik. Att vara ﬂexibla och
lyssna på vad kunderna vill ha har gett
dem utrymme att växa.
– Vi bygger specialanpassade transportlösningar. Det började med att
många kunder ville ha enklare anpassningar till sina släp, kanske en vinsch.
Vi har sagt att vi kan ta på oss att lösa
det mesta, det har lett till en kunddriven innovationsprocess, kunden
kommer numera med bra idéer som vi
utvecklar.

Fredrik Hedberg är en av männen
bakom ﬂexibla och framgångsrika
Westbay Solutions, här vid en vagn
som kan användas för matförsäljning.

instagram

Verksamheten vilar i huvudsak på tre
ben, anpassade släp, anpassade fordon
och transportlösningar till försvaret. På
golvet i produktionshallen står en militärgrön amﬁbisk släpvagn. Den ﬂyter,
kan gå på skidor, i terräng eller på vanlig
väg. Försvaret har köpt 150 stycken och
ﬂer är på väg utomlands.
– Det är en otroligt avancerad produkt som tagit oss fyra år att jobba fram,
nu har vi världspatent, berättar Fredrik.
En annan framgångsrik produkt är

Marcus Svensson jobbar med montering på en amﬁbisk släpvagn, den kan ﬂyta, gå på
skidor, i terräng och på väg. Foto: Åsa Thaberman
att bygga vagnar för mässor och annan
typ av mobil försäljning. En stor vagn
med rejäla försäljningsluckor, kyl, frys
och ytor för tillagning håller just nu på
att färdigställas.
– Om en kund vill ha en mobil butik
kan vi ﬁxa en helhetslösning med allt
som behövs, inklusive graﬁsk proﬁl, vi
kan bygga och installera allt på plats
här.
Grunden till alla vagnar byggs i Tjeckien,
men specialanpassningen får sin form
i den 1300 kvadratmeter stora verkstaden i Västervik. Här bygger man även

en täckt biltransport som blivit populär hos många prestigefulla bilmärken,
något som satt Westbay Solutions på
kartan.
Trots att framtiden för många företag just
nu verkar dyster hyser Fredrik Hedberg
tillförsikt.
– Vi är ﬂexibla och nu kan det bli ett
uppsving i offentlig sektor. Jag är övertygad om att vi ställer om vår produktion efter behov.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

DIVERSE

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

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

LEDIGA PLATSER
@miarampihl
Fikapaus och backträning
på #lindstorpskulle
#magasinetvimmerby

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

Vi söker EXTRAPERSONAL
Kontakta Håkan Rosin på 0492-100 42 eller
maila till hakan@rosinspappershandel.se

BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR

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

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

TAGGA DINA LOKALA
INSTAGRAMBILDER

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

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

Magasinet

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

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

DIVERSE

59.900:efter rotav
drag

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

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

0470-70 17 40

MAJ 2020
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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 RAV4 2.0I 152HK LIFE

TOYOTA RAV4 2.0 EDITION 50 NAV

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2.0

Årsmodell: 2016 Miltal: 16709 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2014 Miltal: 6773 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 5431 Ort: Vimmerby

Pris: 129900 kr

Pris: 169900 kr

Pris: 204900 kr

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2.0

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK

VOLVO S60 D4 GEARTRONIC

Årsmodell: 2017 Miltal: 9856 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 11671 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 4089 Ort: Vimmerby

Pris: 179900 kr

Pris: 179900 kr

Pris: 219900 kr

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

Toyota Avensis Kombi 2.0 Automat
Årsmodell: 2018 Miltal: 3900 Ort: Kisa

209.900 kr

Subaru Levorg 1.6 GT-N 4wd. Aut. EYESIGHT
Årsmodell: 2017 Miltal: 6800 Ort: Kisa

189.900 kr

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

274.900 kr

Isuzu D-MAX CREW CAB VIKING AT

Volvo V70 D4 Classic Momentum Drag

Årsmodell: 2017 Miltal: 2900 Ort: Kisa

Årsmodell: 2016 Miltal: 12600 Ort: Kisa

379.000 kr

Mercedes-Benz Vito Tourer 9 Sits Automat

Suzuki Grand Vitara 2.4 4WD Manuell. 169hk

Opel Astra Combi 2,0 Cdti 165Hk Acc Drag

Årsmodell: 2016 Miltal: 10100 Ort: Kisa

Årsmodell: 2009 Miltal: 18800 Ort: Kisa

Årsmodell: 2014 Miltal: 4700 Ort: Kisa

249.000 kr

69.900 kr

Opel Astra Enjoy 5-d&#xF6;rrars 1.0 Turbo

Opel Mokka 1.4 Turbo 4X4 140hk Dragkrok

Subaru Forester 2.0I X Drag, Manuell, Bensin

Subaru Legacy 2.0D STW

Årsmodell: 2018 Miltal: 4700 Ort: Kisa

Årsmodell: 2016 Miltal: 4500 Ort: Kisa

Årsmodell: 2016 Miltal: 8100 Ort: Kisa

Årsmodell: 2011 Miltal: 13900 Ort: Kisa

129.900 kr

189.900 kr

154.900 kr

184.900 kr

122.700 kr

84.000 kr

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

grahnsbilar.se

Fontänpumpar
och dammar
m.ﬂ. tillbehör
Klänning

22995

Finns i roströd,
marinblå, grön
och svart

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

rt

Motordriven garagepo
från

Fritunag. 3
Västervik

15.900 kr*

SVENSK KVALITÉ

r
monterad och kla
inkl. ROT-avdrag

Tel. 070-312 20 72

Motor
dr
garag iven
e
por t
Monte
r

Öppet vardagar efter 16.00
eller ring för annan tid.

ad oc
h klar
från

15.90

0:- *

inkl.
ROT-a
vdrag

Mors dag-tip
s
Köp ett
presentkort

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

Glad Mors Dag!

Slip in

495:-

Gäller ord. priser

FOOTWEAR

Växthusen är fulla med våra egenodlade sommarblommor!

» KLÄDER

•
•
•
•

» SKOR
» VÄSKOR

STORA TORGET,
VIMMERBY

*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
www.pressgrannar.se

Handla för
1000:så får du
20% rabatt

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

Sommarblommor • Grönsaksplantor
Kryddor • Bärbuskar
Prydnadsbuskar, rosor • Perenner
Gödsel, jord, krukor m.m.

Varmt välkomna!

Vardagar 10-18 Helger 10-15

Gamlebygymnasiet, Växthusen
Tel. 0493-340 00
Mer info: www.lindastradgard.com

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Auris 1.8 HSD-18 Active, Yaris 1.5 HSD -15 Active Nissan Qashqai 2.0 -10
5d, ledramp ..... 189.500:- motorv, vhjul .. 139.500:- aut, drag, glastak 79.500:-

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.

Porsche Cayenne GTS -08 Renault Megane Kombi -11 VW Passat Kombi -13
aut, Bose, värm. 179.500:- aut, vhjul, glastak 69.500:- aut, drag, vhjul 105.500: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.

Corolla 1.8 HSD -19 Touring Sport, Active. Gråmet. ......................... 219.500:Corolla 1.8 HSD -19 Active. Rödmet. ..................................................... 219.500:Opel Mokka 1.7 -14 ACC, vhjul. Rödmet. .............................................. 119.500:Hyundai Ionio HSD -17 Premium Plus. Vit .......................................... 189.500:Volvo V70 D5 -11 aut, drag. Mblå ........................................................... 135.000: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

