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När jag blev tvungen
att hemestra
inte. Då får man ändra sitt fokus och
gräva där man står.
Varje lördag har maken och jag
gett oss ut på roadtrip runt Västervik. Med Google maps i högsta
hugg har vi cruisat på grusvägar och
upplevt så mycket spännande och
intressant som vi inte visste fanns.
Jag har åkt runt i Grekland och tittat på avlägsna ruiner på stekheta
platser. En minst lika ﬁn miljö ﬁnns
i Edsbruk, men där var det lättare
att förstå historien kring det gamla
bruket. Jag har med blå tossor på
fötterna tassat runt Taj Mahal, men
jag upplevde nog mer äkta glädje när
vi äntligen hittade godisautomaten
i Öndal och ﬁck välja varsin lucka
att öppna. Och vem vill väl åka till
Komodo och se en varan när man
kan få pussa en älg i Virum?

Det är lika bra att från början erkänna
att jag är lite besatt av att resa. Jag
känner mig riktigt tillfreds när jag
har två planerade resor att se fram
emot och har en ständig ”bucketlist”
med nya ställen jag vill undersöka.
Det här med Corona kastade lite grus
i maskineriet kan man lite försiktigt
säga. Från början tänkte jag att det
snart skulle gå över, men så är det ju

Kanske har jag varit dålig på att uppskatta allt det fantastiska som ﬁnns
i närmiljön. Coronakrisen har i alla
fall gjort att jag har varit tvungen
att turista hemma som jag inte
hade gjort annars. Här ﬁnns många
fördelar. Det är ingen trängsel och
oftast inga inträden. Du förstår oftast
kontexten bättre, kanske har du till
och med en anknytning till platsen?
Sommaren 2020 ser ut att bli
annorlunda och även om vi får resa
i Sverige blir det säkert mycket tid

18 V. Grenkapacitet upp till
22 mm, sågfunktion och
anti-block system.
Roterbart bakre
handtag.

1199:-

Pris utan batteri
och laddare

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

att spendera hemma. I den här
tidningen har vi fokus på hemester,
tips på trevliga utﬂykter runt knuten, men som vanligt är det en skön
blandning av allt möjligt.
Nu tar Magasinet sommarledigt,
så ses vi i augusti!

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

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

UTGIVNINGSOMRÅDE
Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun

Nästa nummer

24 september
Nu tar Magasinet sommarlov. Nästa
nummer kommer ut den 24 september. Då har vi alla förhoppningsvis
laddat batterierna ordentligt och
är taggade för att ta nya tag. Alla vi
som arbetar med Magasinet önskar
våra läsare en riktigt solig, varm och
avkopplande sommar. På återseende
i september!

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

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

www.magasinetvvh.se
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SJÖNÄRA SOMMARCAFÉ
STRAX NORR OM VIMMERBY

ÖPPET: Onsdag - söndag kl. 12-21
• HEMBAKAT • VÅFFLOR • OSTKAKA
• RÄKSMÖRGÅSAR • GLASS
Tel: 070-6047986 | www.krongarden.se

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

Urban Junhav

Jur. kand &
Byggnadsingenjör

30 min fri

telerådgivning
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Ett hantverk värt
att åka för
SOMMARTIDER 2020

V 29 & 30 (13/7-26/7) - STÄNGT

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

V 31 (27/7-31/7)
ÖPPET Månd-Fred kl 11.00-13.00
Ord. öppet: Månd–fred kl 9.30–17.00.
Övriga tider efter överenskommelse.

Stor sortering av ramar,
passepartout, tavelglas mm.

KUNSKAP - KVALITET
KREATIVITET
Välkomna hälsar Mia och Annika!

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

Sommaren blir
annorlunda i år.
Tack för att
du håller ut.
Är du 70 år eller äldre? Det går bra
att umgås med andra utomhus, men det
är viktigt att hålla avstånd. Tänk också
på att inte besöka platser där många
människor samlas. Ta gärna hjälp med
att handla och göra ärenden. Även om
det är tufft så är det viktigt att vi håller
ut och skyddar varandra. När vi håller
avstånd hjälper vi också till att
minska belastningen på vården.
Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad.
Tillsammans bromsar vi smittan.

Sov svalt i sommar!

Förbered dig redan nu med en luft/luftvärmepump från Thermia

Blir sommaren lika varm i år som tidigare år? Sommarvädret är
svårt att förutspå, men med Thermia Aura T1 och S1 är du
alltid på den säkra sidan. Thermia Aura T1 och S1 är två
effektiva och pålitliga luft/luftvärmepumpar som ger svalkande
kyla när det är för varmt och behaglig värme när det är för kallt.

Fortsätt följa myndigheternas
rekommendationer. Läs mer på
krisinformation.se eller ring 113 13.

Läs mer om Aura på thermia.se/luftluft eller kontakta oss direkt så berättar vi mer.

Från

HUVUDPARTNER TILL

Vi stödjer SOS Barnbyar.
Läs mer på comfort.se

19 995:-

efter rotavdrag

Åtvidaberg, 0120-295 90
Kisa, 0494-69 91 00
Linköping, 013-684 00
Rimforsa, 0494-69 91 00
Västervik, 0490-697 00
www.ternstedtinvent.se

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL
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Fabian Carrasco och
Elsa Wiman öppnar
pop-up-butiken Thrifty.
Foto: Åsa Thaberman

VÄSTERVIK – Thrifting är att
jaga guldkorn, men vi har redan valt ut det som vi tycker
är guldkorn, berättar Elsa
Wiman.
Fabian och Elsa läser båda
utbildningar i Lund, där
trendiga second handbutiker

FÖRETAGARE

är vanliga. När sommarjobben i
hemstaden Västervik brann inne på
grund av Corona bestämde de sig för
att öppna en pop up butik.
– Vi har valt ut det vi själva tycker
är coolt och unikt, sånt som man inte
ser så ofta men är älskvärt. En stor
trend i år är tie dye, eller batik, där
köper vi in plagg från en tjej som gör
tie dye på retroplagg.
Utbudet vänder sig kanske mest
till trendmedvetna ungdomar, men
Fabbe och Elsa tror att även vuxna
kan hitta sitt guldkorn hos dem.
Åsa Thaberman

Sommarkurs i teckning
VÄSTERVIK Illustratören Janne Karlsson kommer

att hålla sommarkurser i teckning i Blackstad i sommar.
Fokus kommer att ligga på att skapa fritt med
papper och penna och inga förkunskaper behövs.
Kursen som kommer att var tre tillfällen a´ två timmar är öppen för alla åldrar.

Sommaraktiviteter
för barn och unga
VIMMERBY Sugen på att aktivera dig

med brännboll, kubb, bad, grillning och
fotboll med mera? Under vecka 25-28
kommer ungdomsgården Fabriken ordna
olika aktiviteter dagtid runt om i Vimmerbys tätort. Aktiviteterna riktar sig till
barn och ungdomar.
För mer information om vad som händer samt tid och plats, gå in på kommunens hemsida, vimmerby.se.

Öppnar för
lek igen
VIMMERBY Till många

leksugna barns stora glädje kan leklandet i Vimmerby äntligen slå upp
portarna igen efter en
längre tids stängning.
Kalles Lek & Lattjo ﬁck
stänga när corona-pandemin bröt ut, men nu
lagom till semestern kan
man alltså öppna igen.
Här ﬁnns massor av äventyr för små och stora barn.
Har man tur kan man också
få träﬀa sköldpaddsmaskotarna
Kalle och Ingrid, som gärna vill leka
och busa.

Hemestertips
från Hultsfred
HULTSFRED Jennie Leppelt, turistbyrån i Hultsfred:

∙ Upplev våra naturreservat. En orörd

naturmiljö med biologisk mångfald,
tystnad och lugn. I Hultsfreds kommun ﬁnns totalt elva olika naturreservat alla med lite olika naturvärden.

∙ Vandring. Skogen ﬁnns överallt och
många ﬁna vandringsleder där risken minskar att man går vilse. En
ﬁn kortare sträcka är Björnnäsets
naturreservat som ligger vid Stora
Hammarsjöns natur- och ﬁskeområ-

de strax utanför Hultsfred. En riktig
trollskog med gamla tallar som står
kring stenblock som är klädda av lavar. Här har träden fått växa ifred för
det moderna skogsbruket och just
nu ser man fortfarande resterna av
en bränning som gjordes för några
år sedan.

∙ Lasse-Maja grottorna. Om Lars ”Las-

se-Maja” Molin någonsin har gömt
sig i grottorna är tveksamt men med
viss fantasi kan man ändå fantisera
hur han gömmer sig efter någon av
sina stölder. Grottorna ligger strax
utanför Järnforsen.

IV

E

ny

G

Thriftshopping betyder ungefär
att leta fynd i second handbutiker. Elsa Wiman, 18 och Fabian
Carrasco, 21, har gjort halva
jobbet åt kunden när de öppnar
sin sommarbutik ”Thrifty”.

B L E R AT F

TA G I U T

Guldkorn i
pop–upbutik
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BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?

Varje år insjuknar cirka
900 barn i Sverige i typ 1 diabetes.
Ingen vet varför. Och ingen botas.
Ge ditt stöd till forskningen.
Swish: 900 05 97 Plusgiro: 90 00 59-7

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

WWW.GRASPARULLE.SE

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

jag vill
inte gifta mig,
jag vill gå
i skolan
Gör
k
s illnadrs
o
för flick d!
framti

Bli Flickafadder
plansverige.org

E N ER GI KO NT RO LL
Lunnargatan 26, Västervik Tel: 0490-100 50
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Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

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

magazin 13
Nyinkommet vinylskivor!

Vi köper:

Överum

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

hela hem,
dödsbon,
ﬂyttbohag,
del av hem

energikontroll.nu

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

SOMMARTIDER! LÖRDAGAR STÄNGT

SOMMARTIDER: Mån-fre 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30, Lör Stängt
Hämtlagret öppet vard. 9.00-12.30

65

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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29-30 AUGUSTI
ÖPPET 11-17

Samlingsutställnig med tema

ÅTERVINNING

visas 28/8-26/9 i Konsthallen,
Oskarshamns Kulturhus
VERNISSAGE 28/8 KL. 17:00
www.solkustenskonstrunda.se
Solkustens konstrunda
Solkustenskonstrunda
G rafiskt Tr yck AB

SOMMAR
REA
PÅ KLÄDER OCH SKOR
Välkomna!

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

BENGTSSONS!
ALLTID VÄRT ETT BESÖK!

• Skeppshultcyklar
• Beg. cyklar
• Höga roddbåtar
• Suzuki båtmotorer
Aluminiumkanoter
• Klippo
• Gräsklippare
• Aluminiumkanoter
• Motorsågar
• Röjsågar
• Grästrimmers

-I vår ﬁskebutik
är det drag!

er

Agnes Aupers och Hanna Holgersson designar och säljer smycken på
nätet. Foto: Åsa Thaberman

Agnes och
Hanna designar
egna smycken
Agnes Aupers och Hanna Holgersson gillar smycken, men hade
svårt att hitta vad de ville ha i butiker eller på nätet. De började
designa smycken till sig själva och märkte att det var ﬂer som var
intresserade av deras smycken.

Smålands största
sortiment!

0383-201 75 • www.bengtssons.com
Öppettider: mån-fre 7-19 (Fiskebutiken 9-19), lör 9-14

VÄSTERVIK Agnes Aupers och
Hanna Holgersson är kompisar och går i samma klass på
gymnasiet. De delar ett starkt
intresse för mode, kläder och
smycken, men hittade inte vad
de ville ha i vanliga affärer. De
tittade på olika konton på Instagram och hittade massor av
coola smycken, som inte heller
gick att köpa.
– Varför gör vi det inte själva?
Första tanken var inte att sälja,
men sen köpte vi in material och
började pärla massor, berättar
Hanna och Agnes lite i munnen
på varandra.
Det strålar av energi om de båda
tjejerna. Sedan några månader

har deras galna idé vuxit och
ﬂer och ﬂer har hittat deras Instagramsida ”Hot as Chili”, som
också märket heter. De säljer
ringar, örhängen och halsband
som de gör själva.
– Vi gillar att bryta av det lite
gulliga i pärlorna med det lite
coolare i kedjorna, ju mer desto
bättre, är tjejernas ﬁlosoﬁ.
I början var det mest kompisar
och släkt som köpte, men nu
får de beställningar från okända
personer som hittat deras konto.
Ibland lägger okända köpare ut
bilder där de har taggat #Hot_
as_Chili.
– Det är verkligen ascoolt när
de taggar oss, man tänker, åh,

det där har jag gjort, en fantastisk känsla.
Alla köpare får sina smycken i
en liten påse som också innehåller företagets slogan: ”Vårt mål
är att få dig att känna dig vacker,
för det är precis vad du är, You
are Hot as Chili, Babe”.
Nu har Hanna och Agnes sommarlov och tid att fokusera ännu
mer på sina smycken.
– Vi har klurat lite på en hemsida, det skulle bli mycket enklare att sälja om vi hade en. Nu i
sommar kan vi ta oss tid att ﬁxa
den, det får bli vårt sommarjobb.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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Flatvarp är ett fint utflyksmål i norra kommundelen.

BOKA DIN
INSTALLATION
HOS OSS

Foto: Åsa Thaberman

KLARAR SMALA
PASSAGER

AVANCERAD
NAVIGERINGSFÖRMÅGA

Coronasäkra
hemestertips

INSTALLERAT & KLART!**

Även om man är i riskgrupp och ska undvika sociala kontakter
så behöver inte det betyda att man inte kan ta sig ut. Turistbyrån i Västervik har samlat tips på ställen man kan åka till utan
att behöva trängas med folk.
VÄSTERVIK – Man kan ta en
biltur och om man är ensam på
platsen så kan man gå ut och se
sig omkring, det blir verkligen hemester, tipsar Matilda Andersson,
som är turistbyråansvarig.
Kommunen är full av platser
som är värda att titta närmare
på, många är tillgängliga med bil
och om man är sugen på motion
så ﬁnns det många sträckor som
lämpar sig att cykla.
– Vi brukar tipsa om att man
kan cykla gamla vägen över Norrlandet till Gamleby. Där ﬁnns
många vackra platser att stanna
på utmed vägen. Om man vill åka
lite längre är hela vägen ut till
Flatvarp vindlande och vacker,
säger Matilda Andersson.
I norra kommundelen ﬁnns ﬂera
ﬁna ställen att upptäcka med bil.
Mellan Öndal och Skedshult ligger den gamla välbevarade godisautomaten utanför före detta
Stens Lanthandel. Numera är det
bygdegårdsföreningen som fyller
på med godsaker. Det går fortfarande att köpa godis för en krona.

KLARAR BRANTA
SLUTTNINGAR

– Hela området runt blodeken i Edsbruk är ﬁnt, där ﬁnns
ett café med konstutställningar.
Man sitter inne i den gamla vattendrivna kvarnen. Hela promenadstråket ner mot ån är magiskt,
det är som en trollskog där träden
hänger ner.
Är man sugen på att komma ut i
skärgården kommer man långt
med bil. En bilpromenad runt
Gränsö med nervevade rutor är
ﬁn, på ﬂera platser betar får och
lamm. Vid nya grillplatsen Kroken
parkerar man precis vid vattnet
och kan ta en ﬁka med utsikt över
horisonten. Söder om Västervik
tar man sig nära vattnet vid Händelöp och vid Östra Skälö.
– Ta med dig något att äta,
stanna vid en parkering och gå
ner till vattnet och njut av utsikten och den friska luften. Man kan
ofta välja att vara ensam och det
ﬁnns så många guldkorn om man
vill komma ut.
Åsa Thaberman

27.495:ORD. 30.400:DELBETALA! 11 mån à 2.556:-*

Husqvarna Automower® 420
Upp till 2.200 m². Lutning 45%. Smart passagehantering.
Connect@HOME för att kommunicera med klipparen över
Bluetooth med din smartphone.
MOTORSPORTPRIS 22.995:Ord. 25.900:-, 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:-

FRI HEMLEVERANS

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.

3-VÄXLAD

5.995:ORD. 6.995:7-VÄXLAD

6.995:ORD. 7.995:-

MONARK SOFIA

Modern damcykel i mattsvart med lågt
insteg och fotbroms. Navgenerator till
framlyset. AVS-pakethållare med många
möjligheter för lastning. Godkänt lås.

Ny klocka till sommaren!

7.995:ORD. 8.995:-

Välkomna!

ÄVEN
SOM DAMMODELL
DELBETALA!
11 mån à 784:-*

NISHIKI XC-SIX HYBRID

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

Klockor fr. 299:-

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

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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”Jätteroligt
att få utveckla
campingen”
De möttes som dykinstruktörer i Thailand, nu driver
de campingen i Hultsfred tillsammans.
– Det roligaste med det här är att kunna göra folk
nöjda, att se till att de får sin drömsemester, säger
Rickard och Erica.
HULTSFRED Rickard Hägglund kommer
från Skellefteå och Erica Hammarlund
har sina rötter i Kungsbacka. Deras vägar korsades när de jobbade som dykinstruktörer i Thailand. Nu har de landat
i Hultsfred som arrendatorer för Hultsfreds Strandcamping, som den lilla campingen vid sjön Hulingen numera heter.
– Vi visste att vi ville driva eget företag och gärna arbeta med turism.
Tanken från början var att öppna en
bungalowby i Thailand, men det här är
ju faktiskt inte så långt ifrån det, säger
de och skrattar.

Campingen ligger alldeles intill sjön
Hulingen och badplatsen.

Genom vännen Hampus i Vimmerby, som
driver Vimmerby Camping tillsammans
med Elisabeth, ﬁck de veta att campingen
i Hultsfred skulle arrenderas ut på nytt.

Erica och Rickard ser fram emot sin första sommar som arrendatorer för Hultsfreds
Strandcamping. Foto: Eva Harrysson
– Det var väl inte så att vi direkt bara sa,
ja, det här ska vi göra. Men när vi fått
tänka lite på det så kändes det helt rätt.
Nu vill de sätta sin egen prägel på
campingen. Bland annat genom att
proﬁlera sig mer mot det gamla festivalmecka som den här platsen faktiskt
har varit. Promenaden The Walk ﬁnns
redan men framöver kan det handla om
att sätta upp gamla festivalafﬁscher och
skyltar med artister som har spelat här,
men också ett utökat samarbete med
exempelvis Svenskt Rockarkiv och Hotell Hulingen.
– Vår vision är en familjär camping
och vi gillar att kunna se varje gäst och
försäkra oss om att alla har det bra.
Sedan de tog över campingen i januari

Enklaste sättet att köra
en ny T-Cross.
Med T-Cross får du en smidig bil med SUV-egenskaper. Extra enkelt blir
det med privatleasing – ingen kontantinsats, service ingår och allt på
samma månadsfaktura. Och den finns för snabb leverans.

T-Cross TSI 95 hk pris från 196 900 kr.
Privatleasing från 2.295 kr/månad1 inkl. serviceavtal.
Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,9 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 134 g/km. Erbjudandet gäller lagerbilar till och med 2020-08-31. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild
leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2020). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan
påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

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

har de verkligen inte lagat på latsidan.
En stor investering är nya elstolpar
på campingen. Nu ﬁnns också alla 85
husvagnsplatser utmärkta på en karta.
Samtidigt får ett av servicehusen en rejäl renovering i och med det får också
badgästerna tillgång till en ny toalett.
Trampbilar, trampbåtar och kanoter har
köpts in och en ny hemsida har lanserats.
Kort sagt, de är redo för sin första semestersäsong. Enda smolket i bägaren
är Coronaviruset.
– Vi hoppas ändå att det ska bli en
skaplig sommar. Förhoppningsvis väljer
ﬂer att semestra i Sverige i år.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Just nu!
Privatleasing
från 2 295 kr/mån.
inkl. serviceavtal
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100 år på
två hjul
VÄSTERVIK Det är namnet på

Hjorteds Mopedmuseums stora
sommarutställning. I museet har
man samlat 150 olika fordon som
går på två hjul, mopeder givetvis,
men även motorcyklar, ﬂygplan och
andra farkoster. Alla med ”tidsenliga
dekorationer”. I år ﬁnns även tre
mindre temautställningar. Möjlighet
till ﬁka och glass i trevliga miljöer utlovas också.
Hjorteds Mopedmuseum håller öppet hela sommaren mellan
kl 11-17.

Vind i seglen för
nya marinan
Båtturister som kommer till Västervik i sommar möts
av en ny uppfräschad marina med full service för alla
sorters båtar.

Konsthallen
har öppet
i sommar
HULTSFRED Corona till trots hål-

ler Virserums Konsthall öppet som
vanligt i sommar. Självklart begränsas antalet besökare till max 50
personer i utställningshallen.
I sommar kan man se utställningarna Mäktiga Maskan,
Bang – bang, jag söker sammanhang, och Tråd – en berättelse
om mänsklig rörelse. I övrigt har
man av förklarliga skäl inga större
event inplanerade den här sommaren.

VÄSTERVIK Ett gott samarbete med
kommunen och Slottsholmen hotell har
gjort att Andreas Nilsson, hamnkapten
och ägare av Slottholmens Marina har
vågat satsa på att sätta Västervik på
kartan.
Den som anländer Västervik och vill
lägga till vid Slottsholmens Marina blir
mött av en liten lotsbåt vid hamninloppet. Den kommer att anvisa en plats som
passar din båt. Betalat för platsen och
kanske beställt lite gasol har du redan
gjort online. Sedan i våras ﬁnns ett nytt
ﬂytande hamnkontor eller en lounge i
mellan båtplatserna och Slottsholmen.
– Här kan du ta en kaffe och ta reda
på vad man kan göra i Västervik medan
du väntar tvättmaskinen. Vi är som en
turistbyrå och vi vill ju att båtturister

ska stanna en extra natt i Västervik,
berättar Andreas Nilsson.
I loungen ﬁnns dusch, toalett och tvättstuga och ett litet café där man kan ta
en glass och bläddra i båttidningar. Man
har ett nära samarbete med turistbyrån
och kan tipsa om allt från bra löprundor
till var man kan hyra kajak.
Andreas äger och driver Slottsholmen
Marina, men har arrenderar vattnet av
kommunen och hyr den ﬂytande loungen av Slottsholmen. Björn Ulvaeus har
varit mycket intresserad och involverad
i marinan även om han varken äger eller
driver den.
Den nya hamnen gör att man har
större kapacitet och kan ta emot mycket
större båtar än man kunnat göra förut.

Båtgästerna kan få
all service och en massa
tips i det nya centralt
belägna hamnkontoret.
Foto: Åsa Thaberman

Andreas besökte mässan ”Allt för sjön”
i vintras och ﬁck en massa beröm för
sina satsningar.
– Det kom fram en man och sa ”ni är
ju facit”, det känns jättekul. Även oberoende svenska båttidningar har skrivit
väldigt ﬁnt om oss. Jag tror på framtiden, även om det har varit en tung coronavår så vänder det nu.
I vanliga fall har man mestadels
svenska gäster, men även många tyska
och danska. Än så länge har det inte varit så många tyskar men de kanske kommer. I tyska båttidningar kan man läsa:
– Vill du ha en normal sommar trots
Corona och en frisk ﬂäkt i livet – semestra i Sverige!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Semester på hemmaplan
– det här kan du göra i Vimmerby
VIMMERBY

Här kommer tre bra hemestertips från Piroska Kallay på
Vimmerby Turistbyrå:

∙ Bland omkullfallna träd och mossbe-

klädda stenblock ligger Norra Kvills
Nationalpark, den tredje minsta av
Sveriges 30 nationalparker. I 150 år har
skogen fått leva fritt och vuxit sig både

stor och gammal. Välmarkerade leder
banar väg för skogsupplevelser utöver
det vanliga. Med chans att möta den
ståtliga tjädern, passera otaliga träd
med brandljud och höra sparvugglans
läten i skymningen blir varje besök
unik.
Runt Stora Idgölens näckrosfyllda
vatten sjunger tofsmesen och den utmanande vandringen i den steniga naturen med en tuff stigning upp till Idgölens utsiktsplats är värt varje steg när
ni når den vackra utsiktsplatsen med
en magniﬁk vy över Rumskullaskogen.
Det ﬁnns 2 vandringsleder i nationalparken en på 2,5 kilometer
och en på 4 kilometer.

Kartor till
Upptäckarturerna
hittar ni på Vimmerby
Turistbyrå.

∙ En kort promenad

från
Vimmerby Torg leder dig
upp på Båtmansbacken.
Det vackra kvarteret
som en gång i tiden var
ett av Vimmerbys fattigaste. Båtsmansbacken
och Båtsmansgränd har

fått sina namn av att det var där båtsmännen bodde förr i tiden. Precis som
socknarna på landet skulle hålla med en
knekt per rote, så skulle städerna hålla
med båtsmän. För Vimmerbys räkning
gällde det att hålla med fyra båtsmän,
en för var tionde borgare. Båtmansbacken var också den plats som inspirerade
Astrid Lindgren tillsmåstadsmiljön i
Mästerdetektiven Kalle Blomkvist. Med
lite fantasi kan man nästan se honom
smyga omkring i gränderna i färd med
att lösa ett nytt mysterium.

∙ Ta er ut på en upptäckartur! Som en saga

breder sig det böljande landskapet ut
över norra Småland. Tät tallskog varvas
med ståtliga granar och glittrande sjöarna och hänförande vyer. Se platserna
du så många gånger passerat med nya
ögon eller upptäck ett nytt smultronställe omgivet av skog och mark.
Med den småländska naturen runt
om sig är det aldrig långt till en upptäckartur!
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personligt Ingela Nilsson Nachtweij

”Trädgårdsarbetet har
blivit terapi för mig”
VIMMERBY

Från den politiska hetluften till ett stilla trädgårdsliv. Tillvaron har
tagit en ordentlig vändning för Ingela Nilsson
Nachtweij, som efter all
turbulens nu försöker
ﬁnna ro i att odla.

I

ngen har väl missat medierapporteringen i höstas om arbetsmiljön
i stadshuset som efter hand mynnade ut i en omfattande politisk
kris. Mitt i stormens öga stod dåvarande kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten
Ingela Nilsson Nachtweij, som till slut
tvingades att avgå.
Nu, ungefär åtta månader senare, lever Ingela ett lite mer tillbakadraget liv.
Hon är tillbaka på sitt gamla arbete som
lärare på naturbruksgymnasiet i Gamleby. Samtidigt satsar hon på eget företag
inom trädgård och kommer dessutom
att hålla i historiska vandringar i Vimmerby i sommar.

Det är med andra ord inte någon nedbruten person Magasinet träffar en solig
dag i början av juni.
– Det har tagit hårt på mig, det ska
jag inte sticka under stol med. Men idag
mår jag bra och jag känner mig stark.
Tack vare stödet från min familj och
goda vänner är jag inte knäckt, däremot har jag fått många lärdomar, säger
hon. Jag sörjer varje dag att jag tvingades lämna mitt uppdrag, jag beklagar
verkligen att jag inte ﬁck chansen att
göra mer i politiken.
En stor del av sin tid ägnar hon numera åt sin favorithobby – trädgårdsarbete.
Delvis i företagsform men även i hennes
egen trädgård där det växer och frodas.
Ett litet växthus har nyligen rests upp av
några gamla fönster, en bit bort pickar
hönsen i hönsgården. I trädgårdslandet
med en kratta eller vattenkanna i handen skingras tankarna lättare.
– Ja, det här blir nog en slags terapi
för mig, säger Ingela.
En av sakerna som sedan länge hade funnits på hennes bucketlist var att jobba
som trädgårdsmästare. Nu under våren
har hon kunnat göra verklighet av de
tankarna genom att starta företaget
Vimmerbytakter AB Trädgårdstjänster.
– I nuläget har jag en fast kund där jag
sköter om en trädgård. Jag tar också lite
uppdrag åt ett företag. Trädgårdsarbete
är jättehärligt, jag blir lycklig av det.

Ingela Nilsson Nachtweij känner en stark samhörighet med Astrid Lindgren. I sommar leder Ingela historiska vandringar i Vimmerby, som
anknyter till Astrids författarskap.
Foto: Foto: Eva Harrysson
Vad är det som är så roligt med
trädgårdsarbete?
– Just det att kunna skörda sina egna
färska råvaror och använda i matlagningen. Det här med blommor är inte
min grej, det ska hellre vara ätbart. Just
nu odlar jag tomater, gurka, chili och
sparris.
Hur ser de på den närmaste framtiden?
– Just nu ser jag bara fram emot sommaren och lägger mitt fokus på att utveckla
mitt entreprenörskap i kombination
med läraryrket.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

”Det här med blommor är inte min grej,
det ska hellre vara ätbart. Just nu odlar
jag tomater, gurka, chili och sparris.”

Att så och skörda fungerar som medicin för Ingela som gärna påtar hemma i trädgården
men också erbjuder trädgårdstjänster genom sitt företag.
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JOAKIMS

MYNT & SEDLAR

LÖRDAG 27/6 kl 11

00

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

rt
Motordriven garagepo

- 14

från

15.900 kr*

SVENSK KVALITÉ

r
monterad och kla
inkl. ROT-avdrag
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r
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00

från

15.90

Västerviks stadshotell

0:- *

inkl.
ROT-a
vdra

g

Köper allt inom svenska och utländska mynt och sedlar,
tandguld, GULD, silverföremål, klockor, frimärken.
Även större samlingar.

pris!

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

18 k 320:-/gram. Bli inte lurad med priser på 24 k
eller avgifter. Ring så förklarar vi mer.
PRISEXEMPEL:
10:- ............1972................. 60:5:- ..............t o m 1971 ....... 30:2:- ..............t o m 1940 ....... 50:2:- ..............1942-66 ........... 24:1:- ..............t o m 1941 ....... 25:1:- ..............1942-68 ........... 12:50 öre .......t o m 1961 ..........6:25 öre .......t o m 1961 ..........3:10 öre .......t o m 1962 ..........2:-

Sommar i
Lindas Trädgård
Massor med vackra
sommarblommor!
• Sommarblommor • Grönsaksplantor
• Kryddor • Bärbuskar• Prydnadsbuskar, rosor
• Perenner• Gödsel, jord, krukor m.m.
Maj-juni: Vardagar 10-18, Lör-sön 10-15
Juli: Vardagar 10-17, Lör 10-14 • V29-31 Mån-lörd 10-14

Ej 10, 25, 50 öre nickel 1920-47

Medlem i Sveriges Mynthandlares förening

*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

gs
GULD och SILVER köpes till högsta da

Ring Joakim för frågor, gratis värdering
eller hembesök: 0703-361 220

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

BEGAGNADE BILAR
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Auris Hybrid 1.8 -17 CVT, Renault Megane Kombi -11 Volvo V50 1.8 Flexifuel -09
Active, Euro 6 . 179.500:- aut, vhjul, glastak 69.500:- Momentum, drag 79.500:-

Opel Mokka 1.7 CDTI -14 Seat Altea XL 2.0 TDI -07 Hyundai Ionio HSD -17
drag .................. 119.500:- 6.380 mil ........... 69.500:- Hybrid 1.6 ....... 189.500:-

NYA COROLLA GR-S
INSPIRERAD AV RACING
50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT
Lanseringserbjudande Corolla GR-S 1,8 från 269.000 kr (ord.
pris från 291.000 kr).
Flex Privatleasing från 3.955 kr/mån.

ALLTID
AUTOMAT

I GENOMSNITT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

L/100 KM

50%

LÅG

4,9

110

FORDONSSKATT
1.836 KR/ÅR

CO² G/KM

TRYGGHET

1.500

MED FAST
RÄNTA

MIL/ÅR

Auris Hybrid 1.8 CVT -18 Active, Euro 6. Gråmet. ........................... 189.500:C-HR 1.8 VVT-i Hybrid -19 JBL. Neon Lime grön ............................. 255.500:Yaris Hybrid 1.5 VVT-i CVT -15 Euro 6. Blåmet. ............................... 139.500:Porsche Cayenne GTS -08 TipTronic S, 405 hk. Gråmet. ................ 179.500:Lexus GS 300 3.0 V6 -10 aut, drag, 249 hk. Vitmet. ........................ 129.500:Citroën C3 1.4 -05 Blå .......... ...................................................................... 16.500:Volvo XC90 D5 AWD -16 Geartronic, 7-sits, Euro 6. Svart ............ 409.500:Mercedes-Benz Vito 111 CDI -10 TouchShift. Blå ............................. 69.500:-

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad
inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador
utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings och aviavgift samt skatt och avgifter
från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 30 juni 2020. Kampanjpriset gäller
endast privatkunder och är giltigt t o m 30 juni 2020. Kan inte kombineras med Flex Privatleasing, andra avtal eller
rabatter. Miljöklass Euro 6. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Uppmätt
genomsnittlig andel eldrift av total körtid i normal körning i stads- och tätortstrafik. Med reservation för avvikelser,
prisändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte finns i Sverige.

Folkparksv 48 • Västervik
Tel. 0490-169 30

Vi menar allvar med våra tankar om kvalitet. Därför
lämnar vi branschens bästa garantier på begagnat.
TKG, Toyotas Kvalitets Garanti, innebär att din
begagnade Toyota är försäkrad upp till 10 år eller
20 000 mil om du köper den hos en Toyotahandlare. Försäkringen fungerar som en förlängd nybilsgaranti och gäller för en stor grupp skador och fel.

Öppet: Månd-fred 9–17,
lördagar stängt

Se begagnade bilar på
www.claesensbil.se
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Så spenderar de
sommaren 2020
Det blir en annorlunda sommar för många av oss i år. Kanske har en
efterlängtad utlandssemester fått skjutas på framtiden, eller så har en
inplanerad vecka med hela tjocka släkten i sommarstugan blivit inställd.
Magasinet har frågat några olika lokala proﬁler vad de ska göra i
sommar. Kanske kan deras svar ge just dig lite inspiration?

JUNI 2020
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Vad har du för planer för sommaren?
Foto: Privat

HULTSFRED

Emma Jansson

författare och illustratör från Järnudda utanför Hultsfred, som just nu är
aktuell med en barnbok om insekter

VÄSTERVIK

Anna Blom

VD på Länsförsäkringar
– Mina planer är att vara i vår sommarstuga i Västerviks skärgård,
kombinerat med att vara i den här
fantastiska stadskärnemiljön. Det
är nu Västervik är som bäst!

– Sommaren kommer spenderas
i skogen där jag tänkte plocka bär
och spana på vilda djur med kameran. Jag tänkte också passa på att
rita lite nya motiv och förbereda inför julen i eplaros webshop – konstigt nog mitt i sommaren.

VIMMERBY

VÄSTERVIK

Aina Wiger

Andreas Nilsson

ägare till skönhetssalongen
Hudvårdskompaniet
i Vimmerby och Västervik

driver Slottsholmens Marina
– Jag ska jobba och jag hoppas
på att få jobba mycket. I slutet
på sommaren när allt ﬂyter på
och alla är intrimmade på sina
jobb ska jag ta en välförtjänt
båtsemester.

– Denna sommaren kommer
jag njuta av allt som ﬁnns på
hemmaplan. Men man kommer hitta mig de ﬂesta dagar
på Hudvårdskompaniet i Vimmerby och samt i våra nya lokaler i Västervik. Efter sommaren
väntar en efterlängtat längre
”ledighet” med en liten bebis.

VÄSTERVIK

Anna Hydbom Ulvaeus

Slottsholmen

HULTSFRED

Lars Rosander

kommunalråd
i Hultsfreds kommun (C)
– Cykelturer, lite utﬂykter i närområdet och några turer med båten
på sjön är det som ligger närmast
till hand i dessa corona-tider. Besök
på Bolagsområdet i Virserum, något
cafe i trakterna och en tur till Österlen och Öland om det blir möjligt.

VIMMERBY

Pelle Lindqvist

handlare på Ica Kvantum i
Vimmerby
– Planerna för sommaren är att
landa lite i stugan på Öland, det
är semester för mig.

– Jag tror att jag som många andra
inte har så stora planer för i sommar,
så jag hoppas kunna njuta av varje
dag som den kommer, jag har ett
ganska ﬂexibelt jobb.
– Men jag önskar att min dotter
Hedvig ska få hälsa på sin mormor
och morfar och familjen i Stockholm
i sommar, just nu sitter de i karantän
i sommarstugan.

VÄSTERVIK

Mats Tusenfot
konstnär

– Jag har inga speciella planer för
sommaren, men i augusti ska jag ha
en utställning på biblioteket i Västervik, så det jobbar jag med redan nu.
Mats är en konstnär som arbetar
mycket digitalt, han gör gör fotomontage i datorn.
– Jag tycker om att ta sönder och
arrangera om i mina bilder. Det blir
många timmar framför datorn.
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BISQUIT MATBORD

Ekfanér Brunbetsad Vaxad 240 cm.
Fiskbensmönstrad toppskiva.

-10%

HYPE STOL

Stoppad sits och klädd i konstläder med
svartlackerade ben. Ta en extra titt på
detaljerna så som de fina sömmarna.

-15%

SOMMARREA 50%
Upp ti a
fantastisk

Spara 15 990:-

Spara 2 000:-

29 990:-

8 990:-

DELBETALA

HELT UTAN AVGIFT
AMBASSADÖR KONTINENTALSÄNG

180x200cm (F/F) inkl. ben, bäddmadrass &
gavel Diva. Ord 45.980:-

Spara 5 000:-

13 765:TYRA + SANDÖ - MATGRUPP MED 6 STOLAR

Tyra matbord är tidlöst elegant med modernt
intryck. Sandö stol med tygklädd sits.
Ord 18.765:-

Vimmerby/Västervik

NAJS SOFFA 3-SITS, TYG PICASSO LJUSGRÅ

Lägg märke till de ﬁna detaljerna såsom rundade
hörn och rygg, vacker sömnad och höga ben i
vitpigmenterad ek. Ord 10.990:-

Spara 1 500:-

3 995:-

Få hem dina möbler tryggt och
säkert innan du betalar.
Fråga oss så berättar vi mer!

0 kr uppläggningsavgift
0 kr aviavgift
0 % ränta

SELMA VÅNINGSSÄNG

Bäddmått på översäng B90x200cm, undersäng
B120x200cm. Praktisk förvaringslåda med hjul
köpes separat (1 095:-) Exkl skummadrass.

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

Just nu kan du vänta med betalningen upp till 6 månader utan
ränta och avgifter.

Hos oss kan du handla beröringsfritt!
Det INNEBÄR att vi kan Plocka och packa dina varor.
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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

JUST NU!
RENGÖRINGSKIT

PÅ KÖPET!

3 999:-

BRIKETTGRILL MASTER-TOUCH 57 CM
PREMIUM Uppgraderad version
med robust GBS-grillgaller i
rostfritt stål.

21 95

/lpm

/lpm

REGEL 45X145

299:-

RAPIDFIRE SKORSTENSTÄNDARSET

Skorstenständare samt 2 kg
Weber-briketter & 3 tändkuber.

599:PIZZASTEN

Njut av livet som man
gör i Bella Italia. Perfekt till Pizza,
bröd eller dessert. Utformad för
Gourmet BBQ System-grillgaller.

14 999:-

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.

FLYTTA UT HEMKÄNSLAN
2 195:-

PERFEKT PLUS UTEVIT 10 L

Hållbar
fasadfärg som ger ett halvmatt yta
på tidigare målat eller omålat trä
utomhus. Rek pris 2.806:-

2 195:-

Kvalitativ
fasadfärg som ger din fasad
långsiktigt skydd mot sol och regn
och minskar mögelangrepp på
färgytan. Rek pris 1.199:-

Passa-på-pris på ett 30-tal
utvalda kvalitetstapeter från Duro

DEMIDEKK ULTIMATE EGGVIT 10 L

Utvecklad med AMA-teknologin som
ger extra skydd och hållbarhet för din
fasad. Rek pris 2.925:-

199:-

989:LYCKE UTEVIT 10 L

TAPETSERA BÅDE
SLOTT OCH KOJA I SOMMAR

ELIT TRÄOLJA 2,7 L

avsedd för årlig
behandling av allt slags obehandlat,
tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä
utomhus.

349:/rulle

JUNI 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

16

Byggde sin
egen ﬁskebåt

Ludvig Fasth vid
en härlig ﬁsketur
med båten.
Foto: Privat

Varför köpa en ny båt när man kan bygga en själv? Just det gjorde bröderna
Arvid och Ludvig Fasth och resultatet blev bättre än de hade vågat hoppas på.
VIMMERBY Det är inte första gången
som bröderna bygger om en båt, men
det är första gången de tar sig an ett
så pass omfattande projekt, Arvid och
Ludvig Fasth är två ﬁskeintresserade
bröder från Vimmerby. Arvid bor numera i Kalmar medan Ludvig bor i
Vimmerby.
Det var i början av våren 2019 som
de ville skaffa en större båt för sina
ﬁsketurer. Dock hittade de ingen beﬁntlig båt som matchade deras budget
och önskemål. Istället hittade de ett
gammalt båtskrov från 1980-talet,
som var till salu i Helsingborg.
– Egentligen var det inte alls vad vi
var ute efter från början, men vi kände
att det fanns potential, säger Arvid.
Projektet skulle dock visa sig bli betydligt större än vad de hade räknat med.
– Tanken från början var att bygga
om båten från inombordare till utombordare, vilket i sig inte är ett så litet
jobb. Sedan när vi började riva så insåg

vi att den var i betydligt sämre skick
än vad vi hade trott.
Exempelvis var utrymmet under
båten, som normalt sett är fyllt med
ett speciellt slags skum för att hålla
båten ﬂytande, helt vattenfyllt.
– Så det var bara att såga bort allt
gammalt som var dåligt och börja om
på noll. Först kände vi väl lite ”vad har
vi gett oss in på”. Men tack vare att vi
hade renoverat båtar innan visste vi
ungefär vad de innebar, säger Arvid.
Arvid har själv en bakgrund som
elektriker och min Ludvig är snickare,
så de hade också hantverket med sig
och tillgång till verktyg.
– Nu i efterhand är vi jätteglada
att vi valde att inte köpa något som
var färdigt utan istället göra allt från
grunden och precis efter hur vi själva
ville ha det.
Arbetet med båten startade i mars 2019
och under hösten samma år var den
klar att tas i bruk. För Arvid blev det

otaliga resor till Vimmerby under tiden som båten renoverades.
Det enda som är kvar idag av ursprungsbåten är ytterskalet. Resultatet blev en helt nyinredd båt som
är helt anpassad för spinnﬁske, vilket
kräver platta ytor att stå på i båten.
Vad har varit roligast med det
här projektet?
– Möjligheten att kunna göra precis
som man vill och sedan kunna se att
resultatet blev bra. Det var ju ändå en
chansning, men det blev så bra som
vi hade hoppats, kanske till och med
bättre.
Nu väntar en sommar med många
härliga ﬁsketurer.
– Vi är ett gäng kompisar som ﬁskar
ihop mycket, förhoppningsvis kommer vi iväg till Vänern och Vättern,
annars håller vi oss mest runt Vimmerby, Västervik och Oskarshamn.

Före: Båten var från början i riktigt dåligt skick
och skalet var det enda som gick att behålla.
Foto: Privat

Eva Harrysson

( Visste du att Fisket inte bara är en hobby för Arvid och Ludvig utan de deltar också i tävlingar. I våras blev de en av tre nominerade till priset ”Årets drömsportﬁskebåt” på sportﬁskemässan i Stockholm. Dock blev mässan, där priset skulle delas ut, inställd på
grund av Corona, men nomineringarna hänger kvar till dess att mässan kan genomföras.

Efter: En båt i skick som ny, redo för sommarens många ﬁsketurer. Foto: Privat
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Det som driver mig
är skapandet
Hansi Kobes är 80 år och gick i pension för något år
sedan. Han har ett långt, annorlunda och innehållsrikt liv bakom sig som konstnär och designer av
elbilar. Nu har han dragit sig tillbaka från yrkeslivet
men skaparlusten har ändå inte avtagit. Då bygger
han körbara elbilar till sina barnbarnsbarn.
VÄSTERVIK Hansi Kobes föddes 1940,
mitt under brinnande krig, i södra Tyskland på gränsen mot Tjeckien. Pappan
var läkare i gränsstaden och arbetade
aktivt mot Hitler. I huset fanns dolda
rum där judar kunde gömma sig för att
sedan ta sig över gränsen nattetid.
Pappan dog tidigt och mamma var
sjuk i TBC, så Hansi ﬁck bli extrabarn
hos läkaren som efterträdde hans far.
– Han blev min mentor och har lärt
mig nästan allt jag kan. Jag kommer
ihåg hur vi byggde vindkraftverk som
kunde driva en liten elbil.
Hansi hade talang för att teckna och
måla, så när det var dags att utbilda sig
låg konstnärsyrket nära till hands och
Hansi ﬁck ﬂytta till Berlin för att gå på
konstakademin. Under ett sabbatsår
åkte han till Sverige för att jobba och efter en tid i Tyskland kom Hansi åter till
Sverige för att arbeta som designer på
ett förlag. Här träffade han av en slump

kvinnan som skulle bli hans följeslagare.
– Jag älskar slumpen, allting är lyckliga slumpar, Yvonne och jag har varit
gifta i 50 år nu.
Nu följde en lång och lycklig tid i
Karlstad där Hansi drev en framgångsrik
reklambyrå. Han tjänade bra och samlade på veteranbilar som han renoverade
och sparade för framtiden. Kunskap
och nyﬁkenhet gjorde att han konstruerade Sveriges första registrerade och
godkända elbil med bottenplattan från
en gammal Volkswagen, tekniken från
en eltruck och en handknackad aluminiumkaross.
– Den fungerade utmärkt, jag brukade
åka i den till jobbet.
Nu ﬁck Hansi pengar och möjlighet att
utveckla en elhybrid. Resultatet blev Solon 2000, ett då mycket omtalat projekt.
– Vi byggde en hybrid-dieseldrivlina
som drog 0,3 liter milen, det var 25 år
sedan.

”En dag knackade kinesiska
staten på dörren och erbjöd mig
att komma till Kina och utbilda
ingenjörer i hybridteknik, så vi
ﬂyttade till Kina.”

Leta kyrkmöss
VÄSTERVIK Musföräldrarna har tap-

pat bort sina ungar i den stora kyrkan
och behöver barnens hjälp att hitta
dem. På ett lekfullt sätt får barn lära sig
om S:t Gertruds kyrka med anor från
1400-talet. Aktiviteten kommer att
gå av stapeln månfager och onsdagar
under vecka 27 och vecka 28. Besöket
tar cirka en timme, har plats för 20 barn
och är kostnadsfritt.

Historisk
stadsvandring
VÄSTERVIK Varje onsdag till början

av augusti kan man vara med på en
historisk stadsvandring i centrala
Västervik. En guide berättar om äldre
hus och folk och fä som bodde där.
Vandringen som tar cirka 75 minuter
startar onsdagar klockan 15 utanför
Rådhuset. Max 25 deltagare. Biljetter
ﬁnns på Västerviks Museum eller på
Turistbyrån.

Snart är Hugo Car färdig, en fungerande elbil till Hansis 3-åriga barnbarnsbarn.
Foto: Åsa Thaberman
En storsvensk bilproducent försökte
samtidigt utveckla en elhybrid och ﬁck
fördelar som gjorde att projektet med
Solon såldes till Tyskland.
– Då var jag 60 år och tänkte pensionera mig. En dag knackade kinesiska
staten på dörren och erbjöd mig att
komma till Kina och utbilda ingenjörer
i hybridteknik, så vi ﬂyttade till Kina.
Hansi bodde i Kina i sammanlagt fem år
och hamnade efter det i Västervik för
att utveckla ”Car in Box”, en bil i byggsats. Västervik var bra på utveckling av
plastdetaljer då. Det ena ledde till det
andra och till för ett antal år sedan har
Hansi utvecklat lätta ellastbilar med det
nystartade Västerviksföretaget Inzile.
Under Coronavåren har Hansi tillbringat mycket tid i sitt garage på Sö-

der. Här växer just nu Hugo Car fram. En
eldriven bil i trä specialbyggd för hans
barnbarnsbarn Hugo.
– I princip består delarna av skrotade
motorer från handikappfordon som jag
har fått från Hjälpmedelscentralen. Här
har jag även monterat en cykelsadel så
att föräldrar kan åka med, visar Hansi.
Hansi är utbildad konstnär och målar
aktivt, i början av sommaren hade han
utställning på Lofta Caffé.
Du gör så många saker, vad är roligast?
– Roligast är att skapa något som ingen
har gjort förut. Att skapa för mig närmare Gud.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Ger unga förmågor en chans
VÄSTERVIK Jan Wiberg håller öppet
i sin kombinerade ateljé och utställningslokal på Kvarngatan 9. Som den
produktive konstnär han är ﬁnns här
mer än 200 tavlor att välja mellan.
Tavlor i olika storlekar står lutade mot
väggarna inne i ateljén. Vad som visas i
utställningslokalen varierar.
– Just nu är det min fru Lillemor som
har valt ut vilka tavlor som ska hänga
där, men den som vill kan få skapa en
ny utställning av tavlorna som ﬁnns här.
I sommar bjuder han även in unga
förmågor att visa sina verk mellan varven.
– Saga Melbacke Rosén har haft en
utställning här och snart kommer Natalie Chavez att ha en fotoutställning.
Jan Wiberg arbetar i ateljén och är i
sommar säkrast anträffbar på helgerna.
Åsa Thaberman

Jan Wiberg varvar
sina egna utställningar
med att bjuda in unga
förmågor.
Foto: Åsa Thaberman
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En annorlunda visfestival
De ﬂesta stora arrangemang är inställda den här
sommaren, men Visfestivalen i Västervik vägrar att ge
upp. Det blir en tvådagars festival med tio akter och
publiken i ruinen blir en exklusiv skara.
VÄSTERVIK Inget blev som vanligt
den här sommaren, men en snart 55årig tradition viker inte ner sig så lätt.
VisFestivalen har därför bestämt sig för
att köra, men i en ny och annorlunda
variant. Folkhälsomyndighetens regler
om max 50 personer sätter ju såklart
käppar i hjulet, men alla som vill kommer att kunna se Visfestivalen i alla fall,
den kommer streamas och man kommer kunna följa vad som händer inne i
ruinen från stora skärmar på vissa restauranger. Vill du titta framför datorn
kommer det ﬁnnas en länk utlagd på
Visfestivalens och Västervik Tidningens
Facebooksidor
En liten exklusiv skara kommer att få gå
in i ruinen, cirka 25 personer per kväll.
De platserna har lottats ut till personal
i landsting och kommun.
– Vårt mål är att bjuda dem som sliter
i samhället just nu, säger Calle Åstrand,
som är chef för festivalen.
– Det är mycket fokus på sjukvårdspersonal, men det ﬁnns andra yrkesgrupper i samhället som dagligen
utsätts för smittorisk, till exempel
förskolepedagoger där det inte går att
hålla distans, säger Pontus Larsson, ordförande i Föreningen Visan

Landstinget och kommunen har lottat ut platserna till dem som anmält sitt
intresse. Några dagar före festivalen
kommer de att få hämta ut ett gästpass,
men det är inte personligt utan går att
dela.
– En sjuksköterska, hemtjänstpersonal eller lärare som fått inbjudan kan
vara inne i ruinen någon timma och
därefter gå ut och lämna över gästpasset
till en kollega eller stanna hela kvällen,
det är upp till den som får gästpasset,
skriver Pontus Larsson i en inbjudan.
Festivalen kommer i år gå av stapeln
torsdag och fredag vecka 28, det blir fem
spelsugna akter varje kväll, några veteraner och några nyheter. Programmet
presenteras i sin helhet vecka 27.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

”Vårt mål är att
bjuda dem som
sliter i samhället
just nu.”

Satsar på cykelturer för turister
Upplev det småländska ﬁlmlandskapet från cykelsadeln och få motion på köpet. Så ser konceptet ut för
sommarens nya turistsatsning.
VIMMERBY Trakterna kring Vimmerby
och Mariannelund är starkt förknippade
med Astrid Lindgrens ﬁlmer, men turister och lokalbefolkning lockas också av
den småländska naturen och de vackra
omgivningarna. Hur kan man ännu mer
ta till vara på miljöerna på ett hållbart
och roligt sätt? Det funderade de lokala entreprenörerna Carina Engqvist
och Carina Eldåker på. Resultatet blev
en satsning på konceptet Cykla i ﬁlmlandskapet.
Hittills har det rullat på bra, bokstavligt talat. Vid påsk var det premiär
och sedan dess har ﬂera passat på att
hyra cykel och trampa runt i området.
Det längsta slingan är på dryga sex mil,
medan den kortaste är knappt 13 kilometer lång.
– Allt ﬁnns ju redan, både vägar och
miljöer, så det vi behövde göra var att
investera i cyklarna och paketera det
hela, säger Carina Eldåker.
Ett av stoppen längs vägen är Bullerbyn, eller Sevedestorp, där ﬁlmerna
om barnen i Bullerbyn spelades in och
där också Astrid Lindgrens far Samuel
August växte upp i ett av husen.

Förhoppningen var att kunna köpa in
ett tiotal cyklar, men det blev betydligt
bättre än så. Många företag, små och
stora från närområdet, har nappat på att
köpa in sig på marknadsföringsplatser i
form av reklamskyltar på cyklarna. Tack
vare det har det blivit möjligt att köpa in
24 Pilen-cyklar, dam- och herrmodeller,
samt även ett par barn- och ungdomscyklar.
En av dem som valt att investera i en
reklamplats på en av cyklarna är Karina
Svensson, som driver besöksmålet Bullerbyn.
– Tanken är att det ska vara en härlig
cykeltur där man kan stanna till på ﬂera
olika platser längs vägen, exempelvis
här i Bullerbyn eller vid Katthult, eller

”Vi tror att det
här är en aktivitet
som passar såväl
barnfamiljer som
skolklasser och
personalgrupper.”

Karina Svensson, Carina Engqvist och Carina Eldåker är laddade för en sommar på cykel.
Foto: Eva Harrysson
vid en sjö för att bada och ﬁka. Vi tror att
det här är en aktivitet som passar såväl
barnfamiljen som skolklassen och personalgruppen, säger Karina Svensson.
Konceptet är enkelt. Man hyr en cykel,
som hämtas och lämnas på Filmbyn i
Mariannelund. Cykelhjälm ingår, samt
karta och en ﬁlt att sitta på vid picknicken.

Satsningen på cykelturerna har bra
timing i rådande tider.
– Att det här kommer nu har ingenting med covic-19 att göra, planerna
tog form långt innan dess, säger Carina
Engqvist. Men visst är det bra timing
med en ”Corona-vänlig” aktivitet.
Eva Harrysson
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Hagatorpet, ﬂyttat och
genuint återuppbyggt
På lagom cykelavstånd från Västervik, strax utanför
Piperskärr ligger Hagatorpet. Kerstin Ankervik har
själv ﬂyttat och på nytt byggt upp det gamla torpet på
sin tomt. Nu håller hon öppet för allmänheten och
säljer ullprodukter och hemgjorda salvor. I sommar
blir det marknad.
VÄSTERVIK Hagatorpet låg från början vid Skramstad gård utanför Gamleby, men för 20 år sedan ﬁck Kerstin
Ankervik möjlighet att ﬂytta torpet till
sin tomt utanför Piperskärr.
– Det är nedplockat stock för stock,
vi märkte varje stock och byggde upp
det igen, kakelugnen och vedspisen är
intakta, berättar Kerstin som är mycket
intresserad av hur folk levde förr.
Det var vanligt att plocka ner och
ﬂytta torp förr och det sägs att Hagatorpet har stått i skärgården innan det
hamnade i Gamleby. Torpet består av ett
kök och ett litet rum. Det är lågt till tak,
med synliga bjälkar. Stockarna är hämtade med häst i skogen, det är träd som
är ”torkat på rot”, de blir lättare då och
passar bra som takbjälkar. Yttertaket är
klätt med torv och där uppe blommar
växter som Kerstin hämtat från öar i
skärgården. Hon har lagt ner mycket

tid på att renovera huset på rätt sätt.
– Tanken var att renovera huset för
att ha som hobbyhus, men nu har ju
själva huset blivit hobbyn, skrattar
Kerstin.
En del hobby och försäljning ﬁnns det i
alla fall i huset. Kerstin har under många
år haft får och jobbat med ull i olika former. Nu är de egna fåren borta, men hon
har bra kontakter i branschen och säljer
ﬁna lammskinn och andra ullprodukter
i torpet.
På ett bord står olika små ﬂaskor och
burkar.
– Det är oljor, krämer och salvor som
fungerar som huskurer. Jag har lärt
mig om hur man kan använda olika
växter för läkande ändamål. Jag odlar
ringblomma, arnica, eller slåttergubbe
och johannesört som jag torkar och
använder.

Hagatorpet
Foto:
Liz Pettersson
håller öppet första lördagen i varje månad. Foto: Åsa Thaberman
I sommar håller Kerstin Hagatorpet öppet första lördagen i varje månad och
om någon är intresserad av renovering
av gamla hus eller hur man anlägger ett
torvtak är hon gärna behjälplig. Tanken
är också att kunna ha konstutställningar
i torpet.
– Första helgen i augusti hoppas jag

även kunna ha en liten marknad med
genuint hantverk i trädgården. En smed
kommer hit då och så kommer man
kunna köpa ﬁna saker av trä, keramik,
skinn och tavlor.
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

9

7

3

5

7

1

© Bulls

6

A 1314 © BULLS / www.bulls.se

SKA
VÄRNA
LANDET

HOBURGSGUBBEN
ÄR EN AV
DESSA

BETYDELSEBÄRANDE
DEL AV
ORD
HEMLIGA

ÄR TILL
LEDNING
FÖR
MUSIKER
GRY
TYSKT
OMRÅDE

LÄGGER
SELEN
PÅ
STUTEN

SLÅS
IBLAND
I KAMP
FYLLS I
HAMN

PLÄGAR
MAN
NÄSTA
HÅLLPLATS
VIRKE

SOM EN
SOLIG
DAG

7

2

6

3

5

4

1

8

9

PENDYLEN
BRUKAR
MAN BILD
I TIDNING

ÄR VISS
EGENDOM
HÄRRÖR
FRÅN

1

3

9

7

2

8

6

5

4

HAN HÖLL
ÅNGAN
UPPE

ROAR OCH
RETAR

PLAGG

ÄR OFTA
EDER

BASTANTA
KVINNOR

4

5

8

6

1

9

2

3

7

VINNER
MED
HEM

SNACKAR
FÖR
MÅNGA
KARPFISK
I VÄNERN

EXV. DRÖM
DET
PRIVATA
HAR SIN

FÖRS
MELLAN
FLERA
YNKLIG

STÖTTAR
MAST I
SIDLED
FÄ

9

1

7

2

3

5

8

4

GJORT
FRONTTJÄNST
SÄNKA

IRIDIUM

POSTALT
KENYA

GANYMED TAS PÅ
SOM BÄR GRUND?
FRAM TILLBADS
MATEN
FÖRR

GJORDES KOXA
VÄL UT- BÖRJA
LYST
MED
TJÄNST LOSS

5

8

3

4

6

7

9

ÄR DET
TIDIGT

FOLK I
NORR
MODEKUNG

SKÅNSK
HÖJD
HÖRS PÅ
KALAS?

ENSAM
OCH
ALLENA
RADIUM

2

6

4

8

9

GJORDES
ENKELT
DEN FALE
RAK

ÄLTAR
VÅGAR
EJ GÅ I
TÄTEN

STÄDADE HÖJDHOS FINT RIKTAT
FOLK
EXV.
KANON
ÄGG

FLICKA,
FOLK OCH
KEMISK
FÖRENING

ÄR ORD
SOM
ROSAR
LÖPA

FOTFÄSTE

VRAK ÄR
BÅT SOM
GICK I
TRÄD

TUSEN
PLATS
FÖR BÖN

CONNERY
PÅ DUK
VÄV I
DÄCK

DÖVADE
FÖRR HOS
LÄKARE

GER
YTLIG
SKÖNHET

FARBROR
KELVIN SOM
STÅR
OCH
STOR
BLEKINGE FÖR
MAKT

BRUKAR
FÖRKYLD
IBLAND

HÖGSINNAD
HÖGDJUR

HÖGA, TREKANTIGA STRÅN
SÅLDES FÖRR
TILL FLOTTAN

TON
1=
1/360 AV
ETT VARV

ELEKTRONVOLT
FALSK
LURAS

ÅNYO I
BÖRJAN
JOBBADE
MED VAK

HAR GOD
KONTAKT
MED SIN
GUD?

HADE
SINA
PRIVILEGIER

DRÄNKA

KROPP

ÖDLOR
MED S.K.
KROKODILSKINN

SOM EN
SOLIG
DAG

PLÄGAR
MAN
NÄSTA
HÅLLPLATS
VIRKE

6

ÄR ORD
SOM
ROSAR
LÖPA

2

O
K U R
V I S T
Å S E N
T
L A
AG M
R Ö N
V A V
Ä D E L
S R E
E S Ö K
N Y S A
S AM
E
T
S E A N
O R D
M E V
MP L A
A R R
R O P A
F A N
E T E
S T E R

HÖRS OFTA GLAD MINERAL KÖPING
GÖRA
OCH KAN ÄR ETT
TRÄFFAS SAKNAR
HAMNAR LÄTT
I EKEN VÄRDE
RÄDDA HÄSTAR I

G
H
T U R E N S
S O L O K
R OME L E
A R
V A N
S E
B B O R R E
E R A K
S AMT A
A K A
L Ö
T A D E B
T
AM I
E SMA N
S V E N S K
U R E T
R R R E K
A N L AG
S A A R A
T
S K L
R O T
U T
S E K R E T A
R A U K A R
A RME
E

ÄGER

Najad av Peter Mandl i Växjö

8

4

5

9

7

1

SKA
VÄRNA
LANDET

6

HOBURGSGUBBEN
ÄR EN AV
DESSA

5

LÄGGER
SELEN
PÅ
STUTEN

3

TYSKT
OMRÅDE

1

PLATS
FÖR BÖN

7

TUSEN

1

BETYDELSEBÄRANDE
DEL AV
ORD
HEMLIGA
CONNERY
PÅ DUK
VÄV I
DÄCK

3

FARBROR
KELVIN SOM
STÅR
OCH
STOR
FÖR
BLEKINGE
MAKT

2

ÄR TILL
LEDNING
FÖR
MUSIKER
GRY
SLÅS
IBLAND
I KAMP
FYLLS I
HAMN

3

A 1314 © BULLS / www.bulls.se

9

PENDYLEN
BRUKAR
MAN BILD
I TIDNING

1

HAN HÖLL
ÅNGAN
UPPE

5

ÄR OFTA
EDER

4

PLAGG

2

ÄR VISS
EGENDOM
HÄRRÖR
FRÅN
HÖGSINNAD
HÖGDJUR

7

SNACKAR
FÖR
MÅNGA
KARPFISK
I VÄNERN

GÖR VÄL
FORSKARE

HÖGA, TREKANTIGA STRÅN
SÅLDES FÖRR
TILL FLOTTAN

6

POSTALT
KENYA

KAN GE
SKYDD

HÖRS OFTA GLAD
GÖRA
HAMNAR LÄTT
RÄDDA HÄSTAR I

8

FÖRS
MELLAN
FLERA
YNKLIG
VRAK ÄR
BÅT SOM
GICK I
TRÄD

6

ROAR OCH
RETAR

SÅDANT
SAKNAR
EJ
RISKER
MADER
ÄR DET
GÅR OFTA
I SVART

HAR
ÄR VÄL
GRÄDD- MÅNGEN
OM
TÅRTAN PENSION

RÖR
FOSTER
KAN MAN
PÅ SÅPA

4
EXV. DRÖM
DET
PRIVATA
HAR SIN

HÖGAR DÄR
KRETSLOPP
FULLBORDAS

5

ÄR DEN
NATURLIGT
SKÖNA

6

KAN VARA
ETT PÅ
HJÄLP

6

5

ISLAMISKA
ASKETER
– SES NU
MEST PÅ
CIRKUS

3

SÄTTER
SMAK PÅ
MATEN

1

9

TA EN BIT
I KANTEN
VILL FÅ
HÖRA PÅ

1

KAN
TRÖTT
TA PÅ
RYGGEN

3

4

H
V
B
N A
A L I
K U NGA R
A R Ä NG
R GAGG
F E T A L
A
T E R
I G S AM
T A D E S
K
I R
T
A O V Ä N
K R I GA
T A L
D E
F Ö R
A
L D A R E N
A

3

LURADE
RÖVARE
DOMINERANDE

5

GÖR MAN
LEV OCH
RÅN

1
BASTANTA
KVINNOR

7

IRIDIUM
KOXA
BÖRJA
MED
LOSS

2

4

TRÄNGER
UT ANDRA
BLOMMA;
PRYDA

3

9

ÅBEROPAS I
RÄTT
KALIUM

6
GANYMED TAS PÅ
SOM BÄR GRUND?
FRAM TILLBADS
MATEN
FÖRR
GJORDES
VÄL UTLYST
TJÄNST
STÖTTAR
MAST I
SIDLED
FÄ

1

VINNER
MED
HEM
ÄLTAR
VÅGAR
EJ GÅ I
TÄTEN
SKÅNSK
HÖJD
HÖRS PÅ
KALAS?
HÖJDRIKTAT
EXV.
KANON

© Bulls

8

8
GJORT
FRONTTJÄNST
SÄNKA

L
H
F I K A
V I T GÖ
G S A V
F A K I R E
R
R O P
K OMP O S
SMA S K
E MU
F A R L I G
I NG
N
S A N K A
S Ö R J A N
K L Ä D D
E
T A R

4
ÄR DET
TIDIGT

SER EN KALMAR LÄN
HANS
DEL PÅ
JOBBET BRÖLLOP
BLEV
FRAM MOT OPERA
OSKULDSFULL –
SOM EN
ÄNGEL

3
GJORDES
ENKELT
DEN FALE
RAK
TA EN BIT
I KANTEN
VILL FÅ
HÖRA PÅ

STÄDADE
HOS FINT
FOLK
ÄGG

8

HAR
ÄR VÄL
GRÄDD- MÅNGEN
OM
TÅRTAN PENSION
FOLK I
NORR
MODEKUNG
ÄGER

3

HÖGAR DÄR
KRETSLOPP
FULLBORDAS

RÖR
FOSTER
KAN MAN
PÅ SÅPA

”DRÄNKT”
BAKVERK

4
ÄR DEN
NATURLIGT
SKÖNA
SÄTTER
SMAK PÅ
MATEN

4

SÅDANT
SAKNAR
EJ
RISKER
MADER
ÄR DET
GÅR OFTA
I SVART
TRÄNGER
UT ANDRA
BLOMMA;
PRYDA
LURADE
RÖVARE
DOMINERANDE
KAN
TRÖTT
TA PÅ
RYGGEN

9

KAN VARA
ETT PÅ
HJÄLP
GÖR MAN
LEV OCH
RÅN

5

ISLAMISKA
ASKETER
– SES NU
MEST PÅ
CIRKUS

ÅBEROPAS I
RÄTT
KALIUM

KAN GE
SKYDD

SER EN KALMAR LÄN
HANS
DEL PÅ
JOBBET BRÖLLOP
BLEV
FRAM MOT OPERA
OSKULDSFULL –
SOM EN
ÄNGEL

GÖR VÄL
FORSKARE

20

”DRÄNKT”
BAKVERK

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
JUNI 2020

korsord

Najad av Peter Mandl i Växjö

MINERAL KÖPING
OCH KAN ÄR ETT
TRÄFFAS SAKNAR
I EKEN
VÄRDE

ENSAM
OCH
ALLENA
RADIUM

TON
1=
1/360 AV
ETT VARV
DRÄNKA

KROPP

ÅNYO I
BÖRJAN
JOBBADE
MED VAK

FOTFÄSTE
BRUKAR
FÖRKYLD
IBLAND

HADE
SINA
PRIVILEGIER

ELEKTRONVOLT
FALSK
LURAS
ÖDLOR
MED S.K.
KROKODILSKINN

HAR GOD
KONTAKT
MED SIN
GUD?

GER
YTLIG
SKÖNHET

DÖVADE
FÖRR HOS
LÄKARE

FLICKA,
FOLK OCH
KEMISK
FÖRENING

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:a pris

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

2:a pris
3-10:e pris

..............t o m 1940 ....... 50:..............1942-66 ........... 24:2.
..............t
o m 1941 ....... 25:..............1942-68 ........... 12:50 öre .......t o m 1961 ..........6:25 öre .......t o m 1961 ..........3:10 öre .......t o m 1962 ..........2:-

1.

Ej 10, 25, 50 öre nickel 1920-47

Ring Joakim för frågor, gratis värdering
eller hembesök: 0703-361 220
4.

3. ett bord.
De flesta ser

WWW.GRASPARULLE.SE

Du ser produktionen

aklucka
14200 Ort: Kisa

129000 kr

s Mynthandlares för

5.

Opel Combo Skåp L2H1 1.3 Diesel
Årsmodell: 2017 Miltal: 3950 Ort:

ill IKEA Industry Hultsfred, div Boards söker vi:

äs mer och ansök på www.IKEA.se/jobb
sök på orten Hultsfred)
ansökningsdatum är 5 juli.

trunda.se

6. SOMMARCAFÉ
SJÖNÄRA
STRAX NORR OM VIMMERBY

Onsdag - söndag kl. 12-21
• VÅFFLOR • OSTKAKA
ÖRGÅSAR • GLASS
Tel: 070-6047986 | www.krongarden.se

Grattis!

till vinnarna av
annonspusslet maj 2020
1:a pris 1000:- Hillevi Råhlin, Västervik
2:a pris 500:- Liselotte Huldin, Storebro

unktion och

8.
eppshultcyklar
• Beg. cyklar
• Höga roddbåtar
• Suzuki båtmotorer
Aluminiumkanoter
• Klippo

199:-

Pris utan bat
och ladd



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

3:e–10:e pris 100:Anette Andersson, Västervik
Ida Johansson, Gullringen
Sven Larsson, Kisa
Göran Lindgren, Västervik

7.

Janne Rask, Storebro
Inger Wänström, Gamleby
Gunnar Enberg, Silverdalen
Margareta Rubensdotter, Västervik

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 10 juli 2020.

JUNI 2020
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Gjut en pumpa i en strumpa
3

2

Magasinet bjuder på ett trevligt litet sommarpyssel. Betong är ett billigt material som man
kan experimentera lite i. Gjut några pumpor
i gamla strumpor. Ett enkelt och roligt pyssel,
snart har du trädgården full av pumpor.
Text och foto: Åsa Thaberman

1
Blanda fast betong och häll några hekton i
strumpan. Stick ner en pinne till skaft och knyt
en gummisnodd runt pinnen. Massera lite så det
inte blir hål i betongen.

Dra nu gummisnoddar eller snören så pumpan
delas in i olika klyftor.

4

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

KOLLA IN OSS!

Stöd forskningen
på pg 90 10 30-7

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

www.njurforbundet.se

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

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

VÄSTERVIK

HULTSFRED

De de nar
egna smsig
ycken

VÄSTERVIK

VIMMERBY

HULTSFRED

Ingela hämta
r kraft i trädgå
rden

@life.of.kerstin
#magasinethultsfred

Första somm
aren på campi
ngen

www.magasinetvvh.se

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

JOBBPLUS

De ﬂesta ser ett bord.
Du ser produktionen
bakom.
Till IKEA Industry Hultsfred, div Boards söker vi:
CONTROLLER
Läs mer och ansök på www.IKEA.se/jobb
(sök på orten Hultsfred)
Sista ansökningsdatum är 5 juli.

0470-70 17 40

VIMMERBY

av Fluid.

• Läs Magasinet på webben
• Skicka in svar till Annonspusslet
• Kontaktinfo
• Info gällande annonsmaterial

Nr 6 2020 juni

AB, producerad

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

Många
svenskar
riskerar att
drabbas av
njursjukdom.

instagram

DIVERSE

från Öst Media

YRKESHJÄLP

Klart! Nu får pumporna ligga och härda i cirka två dygn, sen börjar det svåraste; att få loss strumpan.
Kanske kan du inte få loss hela strumpan, men det blir ﬁnt om man putsar med lite sandpapper.
Pumporna kan målas om du vill.

Detta är en produkt

Du behöver: en nylonstrumpa klippt i ca 15 centimeters bitar, en pinne till
skaft och några gummisnoddar. Blanda betong i en hink som du inte är
rädd om, använd skyddshandskar, gör inte för stor sats i taget, det är lätt
att blanda nytt.

@jillelkinsglassart
#magasinetvästervik

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

JUNI 2020
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Subaru Forester 2.0D Automat
Årsmodell: 2018 Miltal: 3000 Ort: Kisa

244000 kr

Opel Corsa Enjoy 5dr 1.4 90 hk MT5 (I)

119000 kr

Årsmodell: 2019 Miltal: 980 Ort: Kisa

Subaru Forester XT Sport Bränslevärmare

Subaru Forester XT 4x4 2.0 158hk Manuell

Subaru Outback 2.5i 4wd. drag. skinn. bensin

Årsmodell: 2017 Miltal: 3000 Ort: Kisa

Årsmodell: 2006 Miltal: 23850 Ort: Kisa

Årsmodell: 2010 Miltal: 18700 Ort: Kisa

44900 kr

89900 kr

Opel Insignia Kombi 2.0 cdti Drag 4x4.

Opel Astra K Dynamic 5-dörrars kombikupe

Opel Mokka 5-door 1.6 CDTi ECOTEC 136 hk

Årsmodell: 2011 Miltal: 22000 Ort: Kisa

Årsmodell: 2017 Miltal: 4200 Ort: Kisa

Årsmodell: 2017 Miltal: 5533 Ort: Kisa

Volvo V40 Cross Country D2 BUSINESS

Volvo V60 D4 Automat Taklucka

Årsmodell: 2017 Miltal: 4500 Ort: Kisa

Årsmodell: 2013 Miltal: 14200 Ort: Kisa

169000 kr

249000 kr

79900 kr

129000 kr

Opel Combo Skåp L2H1 1.3 Diesel
Årsmodell: 2017 Miltal: 3950 Ort: Kisa

159900 kr

114000 kr

179000 kr

Opel Movano Dubbelhytt 2,3 Cdti 170Hk
Årsmodell: 2017 Miltal: 8100 Ort: Kisa

295000 kr

Extraöppet kisa lördag kl. 10-13
KISA 0494-79310 TRANÅS 0140-18095
Öppet mån-fre 9-18 lör 10-13

grahnsbilar.se

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.

TRYGGT, BEKYMMERSFRITT och SMIDIGT

SÅLD

SÅLD

TOYOTA AURIS HYBRID 1.8 136HK 5D EDITION

TOYOTA AVENSIS KOMBI 1.8 147HK INTENSE

TOYOTA RAV4 2.0I 152HK LIFE

Årsmodell: 2015 Miltal: 3687 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 6060 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2016 Miltal: 16709 Ort: Vimmerby

Pris: 139.900 kr

Pris: 144.900 kr

Pris: 114.900 kr

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI EDITION 40

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2.0 TDI

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 2.0 TDI

Årsmodell: 2016 Miltal: 5969 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 9856 Ort: Vimmerby

Årsmodell: 2017 Miltal: 5431 Ort: Vimmerby

Pris: 82.900 kr

Pris: 179.900 kr

Pris: 204.900 kr

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

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

Privatleasing inkl. 3 års service

3 310 kr/mån

*

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

Ny Volvo med
Inclusive Billån.
Allt ingår.
Just nu: Vinterhjul för 9 900 kr

Volvo Inclusive Billån med extra trygghet
Med Inclusive Billån ingår förutom en ny Volvo även Originalservice och Volvia försäkring. Dessutom får du Låneskydd
som träder in om du till exempel skulle bli arbetslös eller
hamna på sjukhus. Tre månader ingår och du förlänger
till en låg kostnad.
Just nu: Vinterhjul för 9 900 kr
Vinterdäck monterade på Volvo
Original aluminiumfälg för 9 900 kr.
(Ord pris ca 18 000–28 000 kr.)
Gäller Volvo XC40, V60 och V90 inkl. V60/V90 Cross Country
15/5–31/7 2020 vid finansiering med Volvo Inclusive Billån.

Volvo Inclusive Billån

Volvo Inclusive Billån

Volvo Inclusive Billån

Volvo Inclusive Billån

Volvo V60 B3 aut
Momentum

Volvo V60 D4 AWD aut
Cross Country Adv. Edition

Volvo V90 B4 aut
Momentum Adv. Edition

Volvo XC40 T2
Momentum Core

3 999 kr/mån

4 450 kr/mån

4 460 kr/mån

3 235 kr/mån

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. Prisexempel beräknas på 20% kontant, 84 månader. Ränta 4,45%. Effektiv ränta
4,54%. Försäkring tillkommer. Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 0–8. CO₂, g/ km: 0–179. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilderna är extrautrustade. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti.
Erbjudandet fr.o.m. 15 maj t.o.m. 31 juli 2020. 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
Sommarens öppettider: Mån-fre 9-18

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

