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Höstrutiner
och bokläsning

Nästa nummer

Hösten är här och därmed också alla
rutiner som vi (jag) älskar och hatar
på samma gång. Visst är det
underbart med semester och
slappa dagar men efter fyra veckor
så är det ganska skönt att ha lite
ramar att förhålla sig till igen. Det
lägger sig något slags lugn i själen
när man sitter på jobbet med vetskapen om att alla familjemedlemmar
beﬁnner sig på ”sin plats”, oavsett om
det är jobb, skola eller förskola. Och
helgerna blir desto mer njutbara när
man får längta efter dem.

22 okt

Hur har du haft det i sommar? Det
blev ju kanske inte riktigt som alla
hade tänkt sig. Trots avsaknaden av
eventuella utlandsresor eller stora
släktkalas så hoppas jag att just nu
har haft det riktigt gott och att du
liksom jag ändå är lite taggad på vad
hösten har att erbjuda.

Nästa nummer av Magasinet
ges ut den 22 oktober. Då gör vi
bland annat en djupdykning i
höstens mode och kollar med
lokala butiker vad som gäller
hösten och vintern 2020.
För övrigt bjuder Magasinet precis
som alltid på blandad läsning från
våra tre kommuners alla hörn.

En bra sak med en lite lugnare sommar är att man hinner läsa böcker.
Jag har ända sedan barnsben älskat
att läsa, både böcker och tidningar.
På senare år har jag dock inte riktigt
hittat tiden, eller ron till att läsa, och
det har istället blivit en övergång till

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

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

att lyssna på poddar och ljudböcker.
Absolut härligt det med, men ändå
inte samma sak som att bläddra i en
riktig bok. Det är något speciellt med
att bli helt uppslukad av en berättelse, att förlora tid och rum och
varken se eller höra vad som händer
omkring en. Och att inte kunna
släppa boken ifrån sig förrän man vet
hur den slutar.
I sommar har jag plöjt ﬂer böcker
än på mycket länge och läslusten
har faktiskt hållit i sig även efter
semestern.
Jag hoppas att jag kan fortsätta
hålla i mina läsrutiner även nu i höst
och vinter. Ett projekt som jag har
tänkt försöka ge mig på är att läsa
alla böcker av Leif GW Persson i rätt
ordning. Det är ett antal böcker så
kanske bäst att sätta igång genast…
Önskar er en riktigt skön start
på hösten!

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

• 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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Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun
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VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90
MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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www.magasinetvvh.se

Vi har
öppet på
Tjejkvällen
30/9

BUTIKEN UPPHÖR...

50%

på ALLT!

Begränsade öppettider
pga Corona

LÖRDAG 11-14
Pssst... Boka ett ”eget besök”
övriga dagar. 076-802 14 91

Fikonlövet räcker ej...
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Gustafssons lyser
upp er tillvaro!

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

• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning
Besök vår
hemsida

www.brg.nu

IFÖ Spira 6260
WC-stol

3 795:-

Installerat & Klart

5 995:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-10-18.
Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

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

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL

HUVUDPARTNER TILL

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

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

Nu är ID.3 här.
Upplev en ny era.

Nu är den här. Volkswagen ID.3 - den första i en ny era bilar. Helt eldriven.
Tyst, komfortabel och underhållande på vägen. Lång räckvidd. Uppkopplade möjligheter utöver det vanliga. Assistanssystem som hjälper
dig att köra. Hög säkerhet. Låga driftkostnader och förstås maximal
klimatbonus. Plus en hel del annat som du upptäcker när du kör den.
Välkommen in till oss på Engströms Bil och upplev en ny era.

ID.3. 100 % el, upp till 54 mil på en laddning.
Lease & Care – privatleasing från 3 495 kr/mån* inkl. service
och 12 månaders betalskydd. Pris från 434 900 kr. (374 900 kr med klimatbonus).
Business Lease inklusive försäkring och service från 3 770 kr/månad**.
Förmånsvärde från 1 240 kr/månad.

Pris från 434 900 kr. (374 900 kr med klimatbonus). Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som
anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på
VWFS basränta (sept 2020). Volkswagen Serviceavtal ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Gäller begränsat antal bilar. **Business Lease:
Volkswagen Företagsleasing 36 mån och 4 500 mil (exkl moms), 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept
2020). Preliminärt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Priset och leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus
betalas ut från Transportstyrelsen. Läs mer på volkswagen.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Linköping Roxtorpsgatan 2-8 • Tel 013-23 30 40
Västervik Allén 70 • Tel 0490-660 25
Vimmerby Hultsfredsvägen 11 • Tel 0492-660 11
engstromsbil.se
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aktuellt
VIMMERBY Tjejkvällen är en uppskattad tradition som normalt sett
äger rum en gång om året på vårkanten. I år blev det av förklarliga skäl
ingen tjejkväll i våras. Men nu när
situationen med Corona är stabilare
blåser Vimmerby Handel liv i tjejkvällen igen. Butikerna är lite extra taggade efter den ganska tuffa våren och
sommaren.
– Det är verkligen efterlängtat hos oss
att få göra något för att skapa lite
glädje och inspiration för kunderna,
säger Camilla Sand, butiksägare.
– Ja, det behövs verkligen lite liv och
rörelse här i stan nu, tillägger Aina Wiger, som driver skönhetssalong.

Glädjeskutt för tjejkvällen. Här är några av de butiksinnehavare som håller extraöppet
nästa onsdag kväll. Foto: Eva Harrysson

Tjejkväll
i Vimmerby

Ta med din tjejkompis,
mamma, svärmor, syster
eller dotter till stan och
shoppa loss. På onsdag
den 30 september ordnas
Tjejkväll i Vimmerby.

De ﬂesta butiker samt en del caféer
och restauranger har extraöppet
under onsdagskvällen och de ﬂesta
lockar med erbjudanden och rabatter. Teatergruppen Komedianterna
kommer röra sig på stan för att
hålla ordning samt underhålla
shoppingbesökarna.
Tanken är att alla ska hjälpas
åt för att se till att det blir
Coronasäkert.
– Det är ett gemensamt
ansvar att se till att det inte
blir trängsel, säger Camilla
Sand. Vi hoppas att det blir en
riktigt bra kväll.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Föreläsning om klimatsmart kött
HULTSFRED Det ska handla om naturbeteskött på biblioteket i Hultsfred den 1 oktober. Det

är matentreprenören och inspiratören Ann Sellbrink som ger en föreläsning i ämnet. Hon ska
bland annat berätta om hur vad naturbeteskött egentligen är, hur det framställs och varför
det är viktigt utifrån ﬂera perspektiv.
Med anledning av covid-19 har biblioteket begränsat antal platser till föreläsningen, därför krävs föranmälan.
Ann Sellbrink. Foto: Elin E Elmström

Digital

konstutställning
VIMMERBY I en tid när det är svårt
att samla människor och hålla konstutställningar öppna testar Vimmerby
Konstförening ett nytt grepp. Årets
höstsalong visas digitalt på föreningens hemsida. Utställningen består av målerier av Kerstin Lindgren
Christe och Bertil Kaa Hedberg och
beskrivs som ”ett möte i nutid mellan
två konstakademiker på 1970-talet.”
Den digitala visningen öppnade den
19 september och pågår till och med
den 4 oktober.

Baka den godaste äppelpajen

Sista

Kan du baka en riktigt god äppelpaj? Då har du chansen att
vinna en cykel.
Pajtävlingen, som arrangeras av Cykla
i Filmlandskapet Småland och Filmbyn i Mariannelund, är öppen för alla.
Det enda som krävs är att pajen ska
vara bakad på svenska äpplen, vilket
inte borde vara något större problem
med tanke på att det är ett riktigt bra
äppelår i år. Den som har bakat pajen ska själv lämna in den 3 oktober.
Recept ska bifogas och
gärna namn på äppelsorten/sorterna
samt var de vuxit.
Juryn som ska
smaka av pajerna består av
Kristina Lindelöf,
Ingebo Hagar, Jonas
Persson, Eksjö Stadshotell, Emelie Holmblad Rzasoy, som
deltagit i Sveriges yngsta mästerkock

Tonek_Chavez har utställning på
Lofta Caﬀé. Foto: Åsa Thaberman

HELGEN MED
TONEK_CHAVEZ

I helgen är det sista chansen att uppleva konstnärsduon Tonek_Chavez
utställning ”Fotohöst V”
Whitelight på Lofta Caﬀé.

Carina Eldåker och Carina
Engqvist står bakom Cykla i Filmlandskapet.
Jörgen Stjernberg, Stjernbergs
Skafferi och Katja Roselli, Filmbyn
Småland.

VÄSTERVIK Tonek_Chavez är
en ung kvinnlig konstnärsduo som
blandar sina formspråk för att få
fram nya, moderna ofta färgstarka
uttryck. De består av Hanna Tonek
Bonnet som är graﬁsk formgivare
och designer med internationella
framgångar och Natalie Chavez
som är fotograf. Båda har Västervik som bas.
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8000 M

2 MÄNGDER

Ett hantverk värt
att åka för

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

65

UTAV MÖBLER!

Blommor för alla tillfällen!
Fräschabuketter
buketteroch
ocharrangemang.
arrangemang.
Fräscha
Handelsträdgård med växthus,
Handelsträdgår
buskar och perenner.

Förnya dina utekru kor!
Många frost tåliga växter
at t välja på!

Inramning av papperskonst,
stafﬂikonst, broderier, foto, textilier
& objekt mm.

Öppettider:
Månd-Fred kl 10.00-17.00
Övriga tider och dagar
efter överenskommelse.

Blomgatan • VIMMERBY • 0492-318 90
Öppettider: mån–fre 9–18, lör 9–15, sön 10–12

Välkomna hälsar Mia och Annika! Ring gärna innan besök så
jag säkert ﬁnns på plats. 0493-910 97, 070-366 06 71 • www.rambutik.se

FORSKNINGEN FÅR ALDRIG TA PAUS. BLI MÅNADSGIVARE IDAG!
www.hjart-lungfonden.se

NYA OCTAVIA FR. 2 995 kr/mån.
Nav 10” touchskärm
Adaptiv farthållare

Parkeringssensorer bak
LED-ljus fram och bak

ŠKODA Connect
3 års nybilsgaranti

Finns även
som
laddhybrid

ŠKODA OCTAVIA COMBI TSI 110
Privatleasing fr. 2.995 kr/mån inkl. serviceavtal och ŠKODA Betalskyddsförsäkring 12 mån*
Bränsleförbrukning blandad körning från 5,2 l/100 km, CO2-utsläpp 117 g/km (WLTP). Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing inkl.
serviceavtal och ŠKODA Betalskyddsförsäkring 12 mån 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta juli 2020. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 30/9
2020 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

skoda@engstromsbil.se
Roxtorpsgatan 2-8 • Tel 013-23 30 30
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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Fönster
& dörrar
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Upp till 35% rabatt på delar
av sortimentet från Elitfönster,
NorDan och Diplomat.
Gäller t o m 4/10 2020

35%

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

15 ÅRS ERFARENHET I BRANSCHEN

Årets kräftfiskegäng i Virserum. Översta raden: Lars Brolin, Marcus Fröjd, Jari Levin, Peter Tiderman och Magnus
Löfgren. Nedre raden: Pierre Tiderman, Joakim Sohlberg. Percy Tiderman och Patrik Sohlberg. Foto: Lars Brolin

33-årig tradition
med kräftﬁske
Varje år i drygt 30 år har gänget träffats för
att ﬁska kräftor i sjön Hjorten i Virserum.
Fångsten är dock inte det viktiga, utan det
är samvaron som är poängen.
TRÄDFÄLLNING TRÄDBESKÄRNING
CERTIFIERAD ARBORIST

Russell McLean 070-577 98 42

Kängor

Storl. 36-41.
Från

495:-

Finns
även i
svart

Stickad tröja

Finns även i svart
och mörkgrå

37995
Finns även
i ljusgrå

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

HULTSFRED Det som numera
är en väl inarbetad tradition
sista helgen i augusti varje år,
har sin upprinnelse i slutet av
1980-talet då några kompisar
i Virserum, som då var i 20-årsåldern, bestämde sig för att
ﬁska kräftor.
En av dem som varit med
från starten är Jari Levin, som
är uppväxt i Virserum men numera bor i Vimmerby.
– Det började som en kul
grej egentligen, säger Jari. Det
var Marcus Fröjd som tog initiativet till att vi skulle testa och
ﬁska kräftor, hans farfars gård
i Ånhult hade tillgång till ﬁskevattnet. Sedan har det bara
hängt i.

mellan 20–25 personer varit
med minst en gång under åren.
Kräftﬁskarna ror över med
båt till ön där de bygger vindskydd och lagar mat över öppen eld.
– Det är lite bökigt med att
få ut alla grejer till ön, det blir
några vändor fram och tillbaka
med båt. Varje år utser vi också
två personer som är ansvariga
för maten. Det kan vara allt
ifrån grillad korv till catering
på menyn, men alla brukar bli
mätta och nöjda.

träffas bara en gång om året
vid kräftﬁsket och då är det
förstås roligt att höra vad som
har hänt sedan sist. Det blir
också mycket prat om gamla
minnen och många goa kratt.
Ett lysande exempel på att det
inte är ﬁsket som är det viktiga
är ett år då det dagen innan de
skulle ut på ön visade det sig
att tiden för att få ﬁska kräftor
hade gått ut.
– Att ställa in träffen var
aldrig ett alternativ, utan några
ﬁskenät ﬁck bli alternativet till
burarna. Det blev inte många
ﬁskar men en ytterligare en
trevlig kväll/natt i raden ute
på ön.
Blir det 30 år till med
kräftﬁske?
– Vi får väl se hur länge vi orkar, men än så länge har vi inga
planer på att sluta, säger Jari
med ett skratt.

Genom årens lopp har folk tillkommit och droppat av. Men
grundstommen på ungefär fem
personer har varit med sedan
starten. Ett tiotal personer
brukar vara med varje gång
och totalt har gissningsvis

Kräftburarna läggs i sjön på
kvällen och vittjas sedan på
morgonen, ibland en gång under natten. I år blev fångsten
300 kräftor, men det varierar
från år till år.
– Kräftﬁsket är en bisak.
Det här är framför allt ett roligt och smidigt sätt för oss att
hålla kontakten, de ﬂesta av
oss är utﬂyttade från Virserum numera och ﬂera av oss

SKÅNEBUTIK
BLEV EN HIT

En del människor vågar göra det andra bara drömmer
om. Soﬁa Wiberg är typen som vågar. Sedan midsommar har hon sålt konst, inredning och växter i sin alldeles egna sommarbutik på Österlen.

Nu stänger Soﬁa butiken på Österlen efter en rolig och spännande
sommar.

VÄSTERVIK Hallå Soﬁa, hur har det gått?
– Det har gått över förväntan, folk har hittat hit och även kommit
tillbaka. Det varit roligast är nog att mina egna skulpturer, mina
”fulingar” har varit så populära.
Du satte upp en skylt med en stor gorilla?
- Ja, det har verkligen gjort att folk har blivit nyﬁkna och kommit
in till min butik ”Catus Home”, Catus betyder gorilla på latin och
bilden funkade mycket bättre än en vanlig skylt.
Hur blir det i fortsättningen?
– Jag åker hem till Västervik nu, men kommer ändå att åka ner
hit och ha öppet under vissa helger i höst. Sen ska jag fortsätta
nästa sommar, men då kanske jag hittar på nåt nytt, butiken och
företaget är under utveckling.

Eva Harrysson
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ELCYKEL-

1.000:RABATT

REA

3.000:RABATT
MITTMOTOR

FRAMHJULSMOTOR
Gäller kvarvarande
2020-modeller

FÅTAL KVAR!

Vimmerby Snickargård
- Kvalité sedan 1918 -

Tranås nya
Supermodell.

DELBETALA

1.329:-

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

/ MÅN*

ORD. 16.995:-

MARVIL E-MOTION

7-växlad klassisk elcykel med lågt insteg
för att lätt kliva på och av. Fotbroms. Framhjulsmotor. Komplett med korg och godkänt
lås. 5 eﬀektlägen. Display på styret. Li-ion
batteri 36 V, 11 AH. Finns i ﬂer färger.

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.

13.995:-

4.990:ORD. 5.990:-

DELBETALA!
511:- /mån*

20%
PÅ KVARVARANDE
GÅGRÄSKLIPPARE

Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.

HUSQVARNA 445 II E-SERIES
ivt.se

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

energikontroll.nu

TJEJKVÄLL
Shoppa loss i Vimmerby!

ONSDAG 30 SEPTEMBER KL.

17-21

Stark lättstartad allroundsåg med bränsleförbrukning. Verktygslös kedjesträckare. 45,7cm³

FÅTAL KVAR!

32.900:ORD. 39.900:-

/ MÅN*

HUSQVARNA
RIDER 213C

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

GE ROBOTEN SEMESTER
& VINTERSERVICE!

Ta med dina väninnor på en
mysig tjejkväll i Vimmerby.
Onsdag 30 september
välkomnar vi alla tjejer i
alla åldrar till en kväll med
superfina erbjudanden och
olika överraskningar. Vi ses!
Våra butiker erbjuder ”allt” till
hela familjen så självklart är
även killar välkomna!

Inspiration Glädje Shopping Lotterier Erbjudande

DELBETALA

1.466:-

BOKA
SERVICE
IDAG!
FRÅN

1.495:-

STÖLDSKYDDA
MED GPS!

UPPGRADERA DIN ROBOT MED
AUTOMOWER® CONNECT

vimmerbyshopping.se

VI HOPPAS PÅ EN TREVLIG KVÄLL
... där vi alla tar ansvar och håller avstånd
i butikerna och självklart är vi friska.

Låt oss göra en grundlig vinterservice och du kan vara säker på att din robotgräsklippare
kommer att vara i absolut toppform till våren. Självklart erbjuder vi även vinterförvaring samt
hämtning/hemkörning med uppstart av din maskin i vår.

Vi kommer ha butiksvärdar på strategiska ställen för att hjälpa till.
DELTAGANDE BUTIKER: Bakfickan i Vimmerby AB | Boston | Burger & Beers | Cubus
Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | Fiore Floristdesign | Frisör Ateljén
Guldsmeden | Hammargrens Ur & Optik | Hemtex | Home of Brands | Hudvårdskompaniet
Intermezzo | Intersport | Life | Lindex | Lönneberga Slöjd & Snickeri | Miltons Guld
Rosenkransen | Rosins Pappershandel | Royal | Sandströms | Skobes | Sko-Nisse AB
Stuneks | Tempo | Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Stadshotell | Önska

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK

MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning.
*Räntefri delbetalning, exempel på 11 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat.
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personligt Marika Sjödin

Fakta Marika Sjödin

Energi, omtanke
och ett stort hjärta
En del människor glömmer man inte. Personer som utstrålar energi,
glädje och kärlek. Marika Sjödin har jobbat 43 år i barnomsorgen i Västervik och
mött mängder med barn och föräldrar med
samma glädje och nyﬁkenhet.
Dessutom är hon en ﬁxare som ordnat otaliga
resor för kommunens personal.
VÄSTERVIK

Ålder: snart pensionär
Familj: maken Sven som hon träﬀade
när hon var 16, barn och barnbarn
Bor: lägenhet på Strandvägen
i Västervik
Intressen: att vandra i fjällen,
naturupplevelser

bestick, glas och porslin, utan haklapp.
– Vi tecknar med händerna när vi
pratar med barnen, vi säger inte leka
utan jobba nu. Barnen lär sig ord och
tecken väldigt fort även om de inte har
så mycket till språk.
Marika tycker att många av förändringarna är bra, man ser mer till barnens
kompetenser och de utvecklas fort.
Barnen är mer företagsamma nu och
har mer ansvar menar hon. Men viktigast när man jobbar med barn är nog
att ha barnasinnet kvar.
– Jag ligger ofta på golvet och leker,
idag var det ”björnen sover”, så jag blir
smutsig varje dag, men jag tycker fortfarande det är roligt.
Marika är en person som verkar bry
sig om andra på riktigt. Många familjer
har fått hennes kärlek och känt att deras barn är lite speciellt i hennes ögon.
En förmåga att se människor.
– Vissa barn och familjer kommer
man ihåg lite extra, nu händer det att
jag får tillbaka deras barn.
Det är inte bara barnen som fått ta del
av Marikas engagemang. Sedan början
av 1990-talet har hon ordnat resor för
kommunens anställda genom personalklubben Vågen.
– Minst två resor om året har det
blivit, ofta till Stockholm, men även
till Helsingborg-Helsingör och så
favoriten; julresan till Lübeck. Tänk
så mycket glädje vi har gjort och så
många vänner vi har fått.
Även på sin och makens 30-åriga
bröllopsdag ordnade Marika en resa för
andra, men då ﬁck hon ett stort tack
från bussbolaget hon alltid använder.
– När vi stod i foajén på hotellet
rullade personalen förbi en vagn med
champagne och godis och jag såg i
ögonvrån att det stod Marika. När vi
kom upp till vårt rum förstod jag att
det var till oss, då grät jag faktiskt.

Marika har mött barn på Västerviks förskolor med samma leende i 43 år. Foto: Åsa Thaberman

V

i möts nere på gatan i
hamnen. Pigga ekorrbruna ögon och ett glatt rött
hår. Marika Sjödin verkar
inte åldras, i alla fall blir
hon inte grå och trist. Vi går upp till
familjens lägenhet och slår oss ner på
balkongen med utsikt över Gamlebyviken och Slottsholmen. Marika har
antecknat för att få med allt hon har
att berätta. 43 år i barnomsorgen, så
många barn och så mycket erfarenhet.

”Jag älskar
mitt jobb.
De här åren
har gått jättefort, på ett
bra sätt.”

– Jag älskar mitt jobb. De här åren har
gått jättefort, på ett bra sätt.
Mycket har förändrats i barnomsorgen
sedan 1978 när Marika började på förskolan Mörten. Då var barnomsorgen
traditionell, med dockor och bilrum.
Barnen hade barnbestick, pipmuggar och haklapp när de åt. Allt det är
borta nu. Det ﬁnns inga färdiggjorda
leksaker utan rum där barnen får skapa själva och när de äter är det med

Nu är det sorgligt av andra anledningar.
När Marika går i pension i vår ﬁnns det
ingen i Vågens styrelse som vill sitta
kvar och framtiden för de omtyckta resorna är oklar. Kommunen har tidigare
subventionerat priset för resorna lite,
men även det är osäkert i dagsläget.
– Det är med sorg i hjärtat jag ser hur
det har blivit, vi har ju drivit detta i 30
år. Jag skulle gärna fortsätta efter pensionen, då kan jag ju göra ännu mer.
Om Marika Sjödin får vara med och
sprida sin positiva energi kommer det
att ordna sig med resorna. Om inte annat får de som har äran att vara hennes vänner en rolig framtid nu när hon
får mer tid över. Roliga överraskningar
med lite guldkant verkar vara ett signum.
– Jag har alltid brytt mig mycket om
andra och det kommer jag fortsätta
med.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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Maratonupplägg coronasäkrar
Litteraturfestivalen
Det blir litteraturfestival i Vimmerby, trots coronapandemi - åtta månader istället för åtta dagar.
”Sveriges längsta festival”, säger litteraturutvecklare
Anna Mellergård.
VIMMERBY Istället för att ställa in, eller
ställa om helt till digitalt, har styrgruppen bakom ”Vimmerby berättar 2020”
hittat annan lösning. Det blir maratonfestival från 20 oktober till 26 maj.
– Vi kan i dagsläget inte tränga ihop
alla författare och föreläsningar under
en vecka. Varken författare eller publik
känner sig bekväma med det. Samtidigt
vill vi om möjligt mötas, säger Anna Mellergård.
Arrangemangen sprids ut över tid. Utgångspunkten är sista onsdagen varje
månad. Gina Dirawi och Betlehem Isaak
kommer i oktober och Suzanne Osten
avslutar i maj.
– Vi tycker det är en supersmart lösning. Det blir litterära upplevelser under åtta månader istället för åtta dagar.
Programpunkter som skulle genomföras
samtidigt får nu luft och utrymme.
Anna Mellergård sticker inte under
stol med att det varit krävande att ändra
upplägg.
– På sätt och vis är det omöjligt att

planera en festival just nu. Situationen
är komplex, men vi är ﬂexibla. I samråd
med författarna har vi bokat om dagarna.
I oktober blir det författarbesök, konferens, litterär salong och besök på skolor,
bland annat.
Hur löser ni de fysiska arrangemangen så att de blir coronasäkra?
– Vi tar ansvar och följer alla restriktioner. Antalet platser begränsas till 50,
men förändras förutsättningarna kan vi
anpassa oss. Fler får möjlighet att både
fysiskt och digitalt ta del av ﬂer kulturupplevelser, det ﬁnns ett uppdämt behov
av det just nu.
Rebecca Forsgren Malmström

Gina Dirawi och Betlehem Isaak ska gästa Vimmerby i oktober, när den åtta månader långa
litteraturfestivalen inleds. Foto: Montage: Staﬀan Löwstedt/Fredrik Sandberg/TT

”Vi kan i dagsläget inte tränga ihop alla författare
och föreläsningar under en vecka. Varken författare
eller publik känner sig bekväma med det.
Samtidigt vill vi om möjligt mötas.”

BROTHER P-TOUCH
PT-E550WVP
Skriver ut från PC eller
smartphone/surfplatta

Vi har värmepumpen som
passar ditt hus.

Uppladdningsbart batteri
Stor bakgrundsbelyst LCD-display
Märkmaskin och 4 st tape lev, i väska.

NU

90:1.7
Ord.pris
2.490:-

Beställ
innan 18 oktober
2020 så får du

OBS! Priser inklusive moms.

5000:i rabatt

UTFÖRSÄLJNING!

Gäller ej
IVT Aero

25%

PÅ HELA SORTIMENTET

(Gäller på ord. pris. Ej på beställda varor, lotter och frimärken.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.)

Välkomna!

vimmerby bokhandel

läs mer på ivt.se

¨

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

CENTER

ﬁnansiering erbjuds via
0492- 426 00 • 070-204 40 73
Västra Tullen Vimmerby
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SKOGSBINGON ÄR TILLBAKA
VÄSTERVIK Den populära Skogsbingon på Västervik Resort är tillbaka igen. Massor av människor brukar strömma till på söndagsmorgnar för att gå en promenad i den vackra skärgårdsmiljön, få lite motion och samtidigt ha chansen att vinna priser.

Man har gjort vissa förändringar för att undvika smitta, helst ska man betala med swish. Skogsbingon håller på hela hösten på
söndagsförmiddagarna. Anmälan vid bingostugan vid infarten till Västervik Resort.

De väljer att se
nya möjligheter
Bassam och Nette hade precis öppnat upp salongen när Corona
slog till. Det blev en tuff start men tack vare ﬂera lyckade satsningar har salongen kommit på fötter.

Nette Eriksson visar hur man
kan enkelt kan stänga till dörren
om kunden önskar få klippa sig i
enrum.

VIMMERBY Det var i januari
som Bassam Al Deek öppnade
frisörsalongen på Sevedegatan. I ett tidigt skede började
Bassam fundera på hur man
kan utveckla och proﬁlera
verksamheten ännu mer. Ett
steg blev att anställa frisören
Nette Eriksson och skapa ett
speciellt rum där kunder som
önskar avskildhet kan klippa
sig.
– Rummet är väldigt uppskattat av många, inte bara de
som bär slöja, säger Nette. Alla
tycker inte det är roligt att synas i skyltfönstret.

kammar, ja allt som vi använder, säger Bassam.

En annan satsning blev en desinfektionsmaskin för att göra
verksamheten mer Coronaanpassad.
– Mellan varje kund rengörs
stolar, arbetsytor, saxar och

För Bassam är det viktigt att
poängtera att det är ett lagarbete. Tillsammans har han och
Nette över 40 års erfarenhet av
frisörarbete.
– På pappret är jag ägaren,

Hemklippning, hårborttagning genom trådAlla saker
ning,
ångbehanddesinfekteras
ling för ansiktet och
noggrant mellan
massagestol är andra
kunderna.
exempel på det lilla
extra som salongen kan
erbjuda.
– För oss är målet i första
hand att tjäna kunder, inte tjäna pengar, säger Bassam. Det
ska vara en positiv upplevelse
att komma hit och vi vill göra
skäl för namnet, VIP Hairstyle.

”Mellan varje kund
rengörs stolar, arbetsytor,
saxar och kammar,
ja allt som vi använder. ”
men för övrigt är vi jämlikar.
Vi kompletterar varandra. Nu
känns det riktigt bra och vi ser

positivt på framtiden, säger
han.
Eva Harrysson

Småskaligt mathantverk
I Reko-ring säljs all möjlig lokalproducerad mat. En del stora
företag åker långt för att sälja sina produkter på olika Reko-ringar.
Sen ﬁnns det småskaliga producenter som gör spännande mat
hemma i köket. Vi tittade in hos ett av dem.
VÄSTERVIK Bakom det spännande namnet Fjällﬂamingo
döljer sig en vanlig småbarnsmamma, eller vanlig och vanlig, hur många startar ett eget
matmärke? Cecilia Johansson
är kock, men har lagt halva sin
arbetstid hemma för att jobba
med sin dröm.
– Jag älskar att laga mat,
jag gör det ju professionellt,
men jag lagar även mycket
mat hemma. Jag gillar det lilla
mathantverket, småskalighet
och drömmen är ju att utveckla
mitt eget märke.

Cecilia jobbar med torra livsmedel, hon gör müsli, knäckebröd,
grötblandningar skorpor och
kakor. Allt förpackas i små ﬁna
påsar av cellofan. Recepten tar
form hemma i det egna köket,
egentligen inget stort produktionskök, men Cecilia håller
på småskaligheten. Men visst
ﬁnns det drömmar och tankar
för framtiden.
– Just nu jobbar jag på att
sälja på ﬂer ställen och kanske ha en webshop. Långt in
i framtiden skulle jag vilja ha
en egen butik med ekologiskt
mathantverk. Jag drömmer och
skyndar långsamt.

Cecilia Johansson är kvinnan
bakom Fjällﬂamingo.
Foto: Åsa Thaberman

Många handlar på Reko Ring
och av Fjällﬂamingos sortiment är det hennes smaksatta

skorpor och müsliblandningen
med gurkmeja, kanel och honung som säljer bäst.
Ser du några trender i livmedel?
– Ja, jag tror att hälsosam
mat är en trend och folk vill
ha snabba lösningar på nyttig
mat. Nyttiga halvfabrikat kan
nog bli stort.
Varför heter ditt företag
Fjällﬂamingo?
– Helt enkelt för att jag älskar skidåkning och berg lika
mycket som jag älskar strand
och hav. Det är ett glatt namn
och mycket jag!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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”När man väl har börjat
odla är det svårt att sluta”
VIMMERBY I år ﬁnns det extra mycket
gott att ta hand om. Inte bara det som
växer på gården utan också från naturen.
– Det ﬁnns jättemycket frukt och bär
i år, viket är väldigt roligt för en ”ekorrperson” som mig, säger Johanna. Jag är
verkligen en samlare som njuter av att
få fylla frysen, stoppa i burkar, torka,
sylta och safta.
Johanna bor med sin familj, man
och tre barn, på gården Kulla i Pelarne
utanför Vimmerby. Familjen bedriver lantgård med köttproduktion och
har odling för eget bruk. Johanna har
också en blogg och ett Instagramkonto
där hon skriver om odling och matlagning men också sina kreativa projekt
och sitt intresse för återbruk. Hon tar
också frilansuppdrag som skribent och
fotograf.
Gården är numera näst intill helt självförsörjande. Det började i mindre skala
och har sedan ökat för varje år.
– I år har jag koncentrerat mig på att
odla sådant som vi äter mycket av, så det
ska räcka länge. Mest, potatis, morötter och kål. Tanken är att vi ska klara
oss hela året på de ﬂesta grejer som vi
odlar. Sedan försöker jag också tänka
att man får anpassa sig, man kan inte
äta precis som man hade gjort om man
handlat allt i butiken. Om tomaterna
tar slut åker jag inte till affären och
köper spanska tomater, för att ta ett
exempel.

Foto: Johanna Karlsson

För Johanna är odlingen inte bara en kul
grej, utan också viktig ur ett hållbarhetsperspektiv.
– Det är snällare mot klimatet att äta

Foto: Johanna Karlsson

Hemma hos Johanna
Karlsson är hösten lika
med en intensiv tid.
Potatis, morötter, lök,
frukt och bär som
skördas på gården Kulla
ska tas om hand.

Johannas äppelkräm
ca 6 portioner
Åtta medelstora äpplen
3 dl vatten
2 tsk kanel
3 msk socker
1,5 dl vatten (igen)
1 msk potatismjöl

”Just nu
är drömmen
ett större
växthus för
tomater, gurka
och chili.”

Gör så här
• Skala, kärna
ur och skär
äpplena i
mindre bitar.

Johanna Karlsson älskar odling. Hösten är en intensiv tid när allt som skördas ska tas om
hand. Johanna Karlsson älskar odling. Hösten är en intensiv tid när allt som skördas ska tas
om hand. Foto: Johanna Karlsson
smart och ta vara på det som ﬁnns. Våra
matrester äter våra grisar upp så här går
inget till spillo.
Vad är det roligaste med att odla?
– Att skörda, helt klart! Att gå ut i trädgården och hämta maten, och sedan
laga något av det, det är helt oslagbart
och det smakar så mycket bättre!
En typisk maträtt som du gärna lagar nu i höst?

– Det blir mycket potatis, pytter med
grönsaker, potatis och rotfrukter. Jag
fräser ihop det med lök och kål och
andra tillbehör, kött eller något annat.
Grytor och soppor är också härligt på
hösten. Till efterrätt gör jag gärna en
äppelkräm.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Johannas bästa hösttips
Ta vara på frukten Även om du inte odlar själv ﬁnns det mycket att hämta.
Fråga grannen om du får plocka äpplen från tomten. Skär äpplena i klyftor
och frys in så kan du använda dem i pajer och smoothies längre fram i vinter.
Man kan även torka äppelringar och äta som godis. Skala och skiva äpplena,
lägg gärna lite citron på för att de inte ska bli bruna. Torka dem genom att
hänga upp dem på snöre i ett fönster eller rosta dem i ugnen.
Plocka bär och svamp Gå ut i skogen och plocka svamp och lingon. Jag
brukar även plocka hasselnötter, men kom ihåg att man behöver fråga
markägaren om lov först!
Gör soppa Nypon är det högsäsong för nu. Gör egen nyponsoppa!

• Lägg bitarna
tillsammans med tre dl vatten
och kanelen i en stor kastrull
och koka mjuka på medelvärme.
Mosa de mjuka äppelbitarna med
en potatisstomp, häll i socker
(går så klart att variera mängden
socker efter smak och tycke) och
koka en liten stund till.
• Rör ut potatismjölet i 1,5 dl
vatten och häll sakta i den
sjudande krämen.
• Låt koka ihop tills krämen
tjocknat lite.

• Servera ljummen med kall mjölk!
Gärna med skorpor till.

1 Tips! Är krämen för tjock

kan den spädas med mer vatten,
och är den för tunn kan den redas
med mer potatismjöl.
”Jag använder samma princip
för kräm av alla möjliga sorters
bär och frukt. Smaksättningar
är roligt att experimentera med!
Kardemumma eller vanilj är gott
till päron. Kanel funkar alltid till
äpplen, och kardemumma också.
Gillar en lakrits tänker jag att lite
lakritspulver i päronkrämen kunde
vara spännande. Eller i hallonkräm. Punsch eller arraksessens
passar ﬁnt ihop med björnbär.
Möjligheterna är oändliga! Men
äpple och kanel en höstklassiker
som inte går av för hackor.”
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Bakar med
skogens bär
Ninni Lundalm, Mörlunda
HULTSFRED Ninni gör

gärna en välsmakande
lingonmarmelad. ”Den
passar utmärkt att ha
på knäckemackan eller varför inte på pepparkakan tillsammans
med grönmögelost
framåt jul?” Hon bjuder också på receptet
på en smarrig vetekaka med blåbär.

Läsarnas bä

i skör

Vegetarisk rätt med
Vegetarisk
schnitzel
Lingonmarmelad

Ca 225 g lingon (frysta eller färska)
0,75 dl syltsocker
1 kanelstång
Gör så här:
• Koka lingon och syltsocker ca 10 minuter
(om lingonen är färska kan du behöva ha i
lite vatten).
• Låt kanelstången gå i vid cirka halva tiden
och ta ur den när marmeladen kallnat.

Philip Rüdiger, Johan
Klavins och Jonas
Lindblad, Hultsfred
HULTSFRED Matlagningskillarna i Gastronomi Hultsfred
tipsar om en vegetarisk schnitzel med pumpapuré, karamelliserad lök och svampfräs.

”Vi har valt ett säsongsanpassat recept som är vegetarisk
som vi tycker är väldigt gott
och ligger rätt i tiden. Frasigheten i schnitzeln ihop med puren och tillbehören blir en härlig
kombination tillsammans.”

Vetekaka med blåbär
0,25 g jäst
0,75 dl socker
1 krm salt

2,5 dl ljummen mjölk
ca 7 dl vetemjöl
50 g smör rumsvarmt

Gör så här:
• Sätt ugnen på 225 grader
• Lös upp jästen i mjölken och arbeta ihop
resten till en deg.
• Låt jäsa 30 min.
• Kavla ut till en rund platta. Lägg på bakplåtspapper eller i en form. Strö över blåbären (om bären är frysta kan det behövas lite
potatismjöl för att det inte ska bli vattnigt).
Låt jäsa ytterligare 30 min
• Dags att sätta in i ugnen!
• Placera mitt i ugnen, grädda ca 20-25 min.

1 skalad rotselleri
Skal från rotselleri
4 msk vetemjöl
1 ägg
1 dl panko
Smör till stekning
Persilja (garnering)

Pumpapuré
1 butternutpumpa
2 kokta potatisar
0,5 dl grädde
2 msk smör
Salt och peppar

Gör så här:
Vegetarisk schnitzel: Koka rotsellerin i lättsaltat vatten. Sjud
på medelvärme till den mjuknar, kör den inte för mjuk då den
ska stekas.
• Häll av och skär den i skivor. Skär ut rundlar med hjälp av tex
litet fat för att få en ﬁn form. Spara resterna till purén.
• Förbered dubbelpanering, panera skivorna i först mjöl sedan
ägg och sist panko.
Pumpapuré: Skala och skär pumpan i bitar.
• Koka bitarna mjuka i lättsaltat vatten.
• Mixa pumpan tillsammans med potatisen, resterna från sellerin, grädde och smör.
• Smaka av med salt och peppar.

Skördefest från sko
Ingrids svamprisotto

2 st Schalottenlökar
2 msk olivolja
4 dl risottoris
7 dl svampbuljong eller grönsaksbuljong, varm
3 dl vitt vin
250 gram färsk karljohansvamp
2 msk smör
1 dl parmesanost, riven
1,5 msk olivolja
1 tsk salt

SEPTEMBER 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

13

En vinnande
äpplekaka

ästa recept

Lise-Lotte Gustafsson
Moschiri, Västervik
VÄSTERVIK

På hösten
kan det
ﬁnnas
mer
äpplen
än man
kan göra
av med. Passa på att bjuda
släkt och vänner på en
prisvinnande äpplekaka.
Det här receptet har vi fått
från Lise-Lotte Gustafsson
Moschiri i Västervik. För
ett antal år sedan vann
hon pris för den här kakan
i samband med Smaka på
Tjust.

rdetid

d höstsmaker

Rätten är beräknad till fyra personer.

Karamelliserad lök
1 gul lök
Smör
1 tsk honung

Friterade rotselleriskal
och kapris
4 msk kapris i lag
Neutral olja till fritering
Färsk timjan
Flingsalt

Svampfräs

0,5 gul lök
200g blandad
skogssvamp
Smör

Citron
fraiche

Zest från en citron
Några droppar
citronsaft
2 dl crèmefraiche

Karamelliserad lök: Skiva lök och stek den mjuk i smör.
• Glasera till sist med honungen.
Svampfräs: Hacka löken, ansa svampen, fräs allt i smör till önskad färg.
• Krydda med salt och peppar.
Citronfraiche: Blanda zest och crèmefraiche.
• Smaka av med några droppar citronsaft.
Friterade rotselleriskal och kapris: Låt kaprisen rinna av på ett papper.
• Värm oljan till 170 grader. Fritera kaprisen till den öppnar sig.
• Låt rinna av på papper, blanda sedan kaprisen med hackad timjan.
• Fritera rotsellerskalen tills de får ﬁn färg.

og till tallrik
Gör så här:
• Fräs lök i olja, utan att det får färg.
• Häll i riset och slå på lite av buljongen,
låt riset koka utan lock under omrörning.
Slå på vin och buljong under tiden.
• Risotton ska vara krämig och ha ett
litet tuggmotstånd när den är klar efter
20–25 minuter.
• Skär under tiden svampen i bitar och
fräs den i olivolja vid sidan om. Salta och
peppra.

Äpple förTjust

Servering:
• Stek de panerade rotselleriskivorna
gyllenbruna i smör på båda sidor precis före
servering.
• Spritsa ut pumpapurén i en rundel på tallriken,
lägg på schnitzeln, karamelliserad lök och svamp.
• Toppa med citronfraiche, kapris, rotselleriskal
och persilja.
• Strö över ﬂingsalt.

Ingrid Tideman, Västervik

• Tillsätt svampen när 5–10 minuter
återstår innan riset är färdigt.
• Alldeles före servering olivolja och riven
parmesan ner i risotton.
Smaka av.

1 Tips! Toppa risotton med rucola och
hyvlad parmesan. Servera med baconskivor eller stekt zucchini. En tomatsallad
med lite persilja passar perfekt till.

VÄSTERVIK

Ingrid Tideman gillar matlagning
och lagar gärna det som
ﬁnns i säsong. I förra
veckan plockade hon
och en väninna tolv kilo
Karl-Johansvamp. Då är
det läge att göra en god
svamprisotto.

150 gram smör
100 gram socker, ca 1 ¼ dl
200 gram vetemjöl, ca 3 dl
¾ dl marsansåspulver
3 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
5-6 äpplen, blandade söta
och sura sorter.
Gör så här:
• Smula samman smör,
socker, vetemjöl, marsanpulver, bakpulver och
vaniljsocker. Forma till
en deg som du delar i två
delar. Tryck ut den ena i
botten på en form med
löstagbara kanter, kavla
den andra mellan två plastfolieark till en rund och
platt form som är lika stor
som botten. Lägg åt sidan.
• Hyvla äppleskivor med
potatisskalare och lägg
i formen. Sockra och
pudra kanel och en nypa
kardemumma över. Lägg
på locket och nyp till runt
kanterna.
• Grädda kakan i 200
grader 20 minuter.
• Låt svalna och pudra med
ﬂorsocker.
• Servera med kall marsansås eller en klick yoghurt.
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skördetider

Lokal ﬁka och konst lockar

I en vägkorsning mellan Hallingeberg och Hummelstad ligger ett trädgårdscafé
bland syrenbuskar och gårdens olika hus. Ägarna Lovisa och Karolina kan se
tillbaka på en sommar med många besökare.
VÄSTERVIK – Vi tyckte att förra sommaren gick bra, men den här sommaren
har varit fantastisk, även nu när turistsäsongen är slut kommer det mycket
folk, berättar systrarna Karolina Pettersson och Lovisa Andersson som sedan förra sommaren tillsammans driver
Nyhults Goda Hantverk.
Idén om att göra något tillsammans
hade funnits ett tag och så fanns det
en gammal gård som familjen ägt sedan
urminnes tider, men som nu stod öde
och tomt.
– Vi ville skapa en plats för kultur och
hantverk där lokala konstnärer kunde

visa sina alster, jag är själv keramiker
och min syster är kock och konditor,
berättar Karolina.
Idén är att ta vara på det lokala. Lovisa
lagar det mesta från grunden och använder de råvaror som ﬁnns i säsongen.
Just nu är det mycket äpplepajer, björnbärskakor och pärontosca på ﬁkamenyn.
Hon gör även sylt och marmelader som
ﬁnns för försäljning. Här ﬁnns inga köpta läskedrycker utan bara hemkokt saft
av äpple, rabarber och jordgubbar som
vuxit i trädgården.
– Vi tar det som ﬁnns runt oss, det är
äkta och det passar här.

Inne i caféet säljer Karolina sin keramik,
det är bruksföremål i ljusa nyanser, koppar, skålar, fat och spillkum. Runt väggarna ﬁnns tavlor av lokala konstnärer.
Att arbeta ihop är självklart för systrarna.
– Vi är uppvuxna på bondgård och är
vana att arbeta tillsammans och vi
har alltid stått varandra nära. Här
har vi lite olika roller, Lovisa har
hand om allt ätbart och Karolina om det konstnärliga.
Just nu bygger de ut köket och
funderar på hur de kan utöka verksamheten som även
innefattar catering.
– Vi brukar vara med i
”Smaka på Tjust” och så har vi
haft en julmarknad och afternoon tea. Det kommer att bli
möjligt att prova på att dreja.
Vi vill att det ska bli mer än ett
trädgårdscafé, så vi försöker
hitta på saker för resten av året.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Karolinas keramik och mycket av det som produceras går också att köpa med sig.
Foto: Åsa Thaberman

Lovisa Andersson och Karolina
Pettersson driver cafét tillsammans.
Foto: Åsa Thaberman

Isak plockade 35 liter blåbär
Det kryllade av bär i skogen i
somras. Det såg 10-årige Isak Eriksson till att ta tillvara på genom att
plocka uppemot 35 liter blåbär och
som han sedan sålde.
VIMMERBY Det blev strålande affärer
för Isak i somras när blåbärsskogen dignade av bär. Mamma Therese är rutinerad bärplockare sedan många år tillbaka
och barnen Isak och Felicia är inte sena
på att hänga med ut i skogen. I somras
tog det inte lång tid förrän frysen var
fylld till bredden av blåbär.
– Vi märkte ju snabbt att det fanns
ovanligt mycket bär i skogen år, säger
Therese. Vi har nog plockat 50 liter
minst för eget bruk. När frysen var full
hemma kom Isak på att han ville testa
att sälja bär. Så han fortsatte plocka.
Familjen, som förutom mamma Therese
och Isak också består av pappa Ruben,
storebror Robin och lillasyster Felicia,
bor i byn Brantestad utanför Frödinge.
Bara ett stenkast från tomten ﬁnns blåbärsskogen där Isak alltså har lagt ner

Att det var mödan värt står dock helt
klart. Pengarna som Isak tjänar går till
spargrisen och det ﬁnns en stor sak på
önskelistan. Isak har nämligen en klar
plan för sig vad han ska göra med pengarna.
– Köpa en cross, säger han beslutsamt.
Therese lade ut en annons på Facebook om att Isak sålde blåbär. Och gensvaret lät inte vänta på sig.
– Det var ﬂer än vi trodde som hörde
av sig och ville köpa. Alla som har köpt
har varit väldigt glada och tacksamma,
och vissa gav till och med lite extra
dricks. Många äldre kan ha svårt att
plocka själva så de uppskattar att kunna
köpa bären.

Isak Eriksson har varit ﬂitig bärplockare i sommar. Han ﬁck också viss hjälp av
lillasyster Felicia.
åtskilliga timmar på sommarlovet för
att plocka de goda bären.
Är jobbigt att plocka så mycket
blåbär?
– Jo, lite, säger Isak. Men det är näs-

tan ännu mer jobb med att rensa. Jag
använder bärplockare och då följer det
med ganska mycket annat. Men jag använder ett rensgaller och det underlättar.

Therese ser ﬂer vinster än bara själva
pengarna som Isak tjänar.
– Det är nyttigt för barn att få jobba
lite för pengarna, och spara till något.
Nu börjar även lillasyster Felicia bli sugen på att plocka och sälja.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se
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Nu är det de anhörigas
tur att ta plats
Ibland är livet svårt. Du kanske har ett barn som inte fungerar som
andra barn eller en psykiskt sjuk närstående. Kanske lever du med
en missbrukare eller upptäcker att ditt barn använder narkotika.
Ofta drabbas de anhöriga hårt, men det ﬁnns faktiskt hjälp att få.
VÄSTERVIK Alla Sveriges kommuner ska erbjuda stöd till
anhöriga till människor med
beroendesjukdomar och svåra
psykiska eller kroppsliga sjukdomar. Runt varje sjuk människa
ﬁnns många anhöriga som på
olika sätt far illa. De blir ibland
en bortglömd grupp som lider i
tysthet och inte vet att det ﬁnns
hjälp att få.
I Västervik ﬁnns två engagerade
anhörigstödjare som har lite
olika specialiteter. Ulrika Karlsson är alkohol och drogterapeut
och Margareta Eriksdotter är anhörigkonsulent.
– Jag träffar alla målgrupper,
det kan vara anhöriga till personer med demens eller stroke,
föräldrar till barn med NPF-diagnoser eller anhöriga till personer med psykisk ohälsa, berättar
Margareta.
Att vara anhörig till en sjuk eller
missbrukande person för ofta
med sig att man på olika sätt
mår dåligt. Många anhöriga bär
tunga lass, 75 procent av all vård
av gamla och svårt sjuka bedrivs
av anhöriga.
Vid beroendesjukdomar far
även de som står bredvid den
missbrukande illa. Kanske hjälper man omedvetet den missbrukande personen att fortsätta med
sitt missbruk, det kallas medberoende eller möjliggörande, fast
man egentligen bara vill hjälpa
till. Att bara få prata med någon,
att sätta ord på något man aldrig
vågat ta upp förut gör att man får
lätta lite på ventilen.
– Vi ﬁnns här som ett neutralt
och utomstående bollplank och
vi har tystnadsplikt, det ﬁnns
inga känslor kopplade till oss,
det blir lättare att prata då, säger
Ulrika och Margareta.
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16.400 kr*
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Jimmy

Linus

Fredrik

Patrik

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

KORSKYRKAN I VIMMERBY,
RÄDDA BARNEN

Västerviks kommun www.vastervik.se/anhorigstod
Anhörigkonsulent Margareta Eriksdotter: tel 0490-25 53 21
Alkohol och drogterapeut Ulrika Karlsson: tel 0490-25 51 16

Lördag 3 oktober
Erikshjälpen – Second Hand
Vimmerbyallén 11,
Vimmerby
kl 10.00 –14.00

Vimmerby kommun www.vimmerby.se/omsorgochhjalp/anhorigstod
Anhörigkonsulent Cecilia Ragnar Karlsson: tel 0492-76 91 60
Hultsfreds kommun www.hultsfred.se/artikel/anhorigstod
Anhörig- och frivilligsamordnare Ulrika Stolt 0495-24 02 66

Ibland räcker det att bara få prata,
men anhörigstödjarna har mycket erfarenhet och kommer med
tips och hjälp på hur man ska
förhålla sig. Viktigast är kanske
att känna att man inte är ensam.
– Bara att få frågan -hur mår
jag i det här-, det har alltid varit fokus på den som är sjuk. De
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Lokalt samarbete i Vimmerby

1 Kontaktuppgifter till anhörigstöd i våra kommuner
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Margareta Eriksdotter och Ulrika Karlsson jobbar med Anhörigstöd i Västervik. Foto: Åsa Thaberman

Bössinsamling

HELA DAGSKASSAN
GÅR TILL VÄRLDENS BARN

anhöriga glömmer ofta bort sig
själva, nu är det deras tur.
– Vårt uppdrag är att stötta
dig som hjälper eller vårdar någon. Du kan få stöd så det blir
rätt framåt.

SVENSK KVALITÉ

16.40

· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte av vindrutor

Världens barn –
behöver Din insats
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Bilskador
lackering

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

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

rt

Motordriven garagepo

L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R • I F • T RY G G H A N S A • F O L K S A M
TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR
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AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.
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Kom! Trivs! Handla! Skänk! Fika!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Korskyrkan
Vimmerby

Glasveckor

HOS ÖNSKA HELGE SWAHN!

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

Önska Helge Swahn

Sevedegatan 41598 37 Vimmerby
HELGE SWAHN

Önska Helge Swahn • Sevedegatan 41, Vimmerby • Tel. 0492-103 73
Erbjudandet gäller t.o.m 30 september eller så långt lagret räcker

NYHET
VILMA 3-SITS XL

Gäller i tyg Velly färg Ecru. L 266 D 100 cm

10.995:(14.300:-)

TID ATT SOFTA

Välkommen in och ta del av vårt breda soﬀsortiment,
höstens alla nyheter och vår nya inspirationskatalog.
NYHET

NYHET

LAMINO LIMITED EDITION
Valnöt/ask med fårskinn
Espresso. Unikt för oss

VILMA 3-SITS MED
ÖPPET AVSLUT

(27.255:-)

14.995:-

24.900:-

G
O
L
A
T
A
NY K

Gäller i tyg Nordby färg grey
(21.900:-)

NYHET

NYHET

NYHET

LINDA BÄDDSOFFA

FRED MATBORD

BRIGHT 3-SITS SOFFA XL

10.621:-

12.742:-

Längsbäddad. Tyg Classic
140x200 cm

9.990:-

Vitpigmenterad ek. Diam 160 cm
(12.495:-)

VIMMERBY/VÄSTERVIK Tel vxl 0492-177 00
Öppettider: Vard 06.30-18 Lörd 09-14 Sönd 11-14
Vissa lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserveras oss för tryckfel och ev slutförsäljning

materialmannen.se

Skön soffa klädd i tyg Silent
(14.990:-)

HOS OSS KAN DU HANDLA BERÖRINGSFRITT

Det innebär att vi kan plocka och packa dina varor

FÖNSTER
för både slott & koja

DÖRRAR
från Småland
UPP TILL

35%

UPP TILL

35%
PÅ FÖNSTER &
FÖNSTERDÖRRAR

Behöver du
monteringshjälp?
Fråga oss om

”På plats”

PÅ YTTERDÖRRAR

KAMINHELG
I VÄSTERVIK!

Badrumskampanj på Svedbergs och Noro

20% RABATT PÅ HELA SORTIMENTET
I Vimmerby pågår det just nu en ombyggnation i vår badrumsavdelning.

Torsdag 24/9 till Tisdag
29/9 har vi Conturas
stora visningsmonter
på plats. Erbjudanden i
helgen samt representant
på plats under torsdagen.
Välkomna!

p2å Ly0ck%
ebo

tapetkollektion
Från Midbec

25%

på skjutdörrar
och inredning

Ge dig själv lite utrymme.

Matt
väggfärg

169:Vit 2,25 liter

Helmatt
väggfärg

NYHET!

449:Vit 2,7 liter

Matt
väggfärg

NYHET!

319:Vit 2,7 liter

SEPTEMBER 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

18

Malin mår bra av
att måla mandalas
Tjejkväll
I ÖVERUM
VÄSTERVIK Tisdag den 6
oktober blir det tjejkväll i Överum. Det kommer bli mingel
med mat och dryck och visning
av höstens och vinterns mode.

Bluesfestival 2020
VÄSTERVIK På lördag 26/9
är det bluesfestival på Gränsö
Slott, ett arrangemang i samarbete med Live Audio Group.
Fem band spelar från klockan 16
till 22. Endast 50 personer tillåts
på plats, så först till kvarn.

Att skapa något med sina
händer motverkar stress
och gör att man landar i
nuet. Tiden står stilla och
tankarna vandrar fritt.
Malin Wimmerström
har förlorat sig själv i
mandalas, en målarteknik som skänker lugn
och harmoni.
VÄSTERVIK En mandala är en uråldrig geometrisk bildform som är vanlig inom buddism och hinduism, men
återﬁnns i olika kulturer i hela världen.
Malin Wimmerström hade aldrig tänkt
så mycket på mandalas när hon ﬁck
se någon måla mandalamönster på
stenar på en Facebooksida.
– Jag upplevde som ett lyckorus och
tänkte att det här måste jag prova.
Nu kan jag sitta hela dagar och riktigt försjunka i målandet. Jag blir så
lycklig och lugn i kroppen, ibland kan
det gå en hel dag när jag glömmer tid
och rum. Det är meditativt på något
sätt.
Forskning visar på tydliga positiva
samband mellan att skapa med händerna och bättre mående både fysiskt
och psykiskt. 2017 gav regeringen i
uppdrag till samtliga län att utveckla
samverkan mellan kultur och hälsoområdena. Inom ﬂera landsting kan
man numera få ”kultur på recept” för
att motverka stress, oro och smärta.
För Malin kom målandet som en hjälp
vid en jobbig tidpunkt i livet.
– Jag hade just gått igenom en skilsmässa och dessutom fått diagnosen ﬁbromyalgi och levde med kronisk smärta.

Tiden försvinner när Malin målar sina mandalas. Foto: Åsa Thaberman
Jag provade yoga, men hade inte riktigt tid för det, så jag sökte något som
hade samma effekt som yogan.
Att hitta lugn och balans gör det
lättare att leva med kronisk smärta.
Malin säger att hon haft ganska hetsigt humör, men blivit lugnare och

LAN-party

i Frödinge
VIMMERBY Den 16-18 oktober ordnas för första gången ett
LAN-party i Frödinge bygdegård.
Arrangemanget är resultat av ett
samarbete mellan bygdegården
och fritidsgården Fabriken i Vimmerby, som tillsammans nu alltså
ser till att skapa en aktivitet för
ungdomar som också – tack vare
de stora lokalerna i bygdegården är Corona-vänliga. Målgruppen är
ungdomar i högstadiet och gymnasiet som under två dygn kan
ägna sig åt dator- och tv-spel.

Under året som gått har Malin målat cirka 400 mandalas. Foto: Åsa Thaberman

mer harmonisk i både kropp och själ
sedan hon började måla mandalas.
Nu har Malin inrett en liten studio där
hon målar stenarna. Först gjuter hon
perfekt runda former i gips som sedan
grundmålas och får mönster i tre lager
och till sist lackas. Cirka 400 stycken
har det blivit under året som gått och
ingen mandala är den andra lik.
– Jag börjar alltid i mitten, men har
sällan någon plan, mönstret kommer
liksom till mig. Redan från början kan
jag se att en sten kommer att bli bra,
ibland kan jag nästan bli gråtfärdig
och tänka - den här kommer bli gudomlig!
Vetskapen om att alla hennes vänner
har stenar som hon gjort skänker
också lycka, men mest av allt själva
skapandeprocessen.
– Det här kom till mig i rätt tid, det
är en så bra känsla man får, man blir
så tillfreds.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

1 Visste du att konsumera kultur gör att du mår bättre. Du behöver inte skapa själv för att må bättre, att bara ta del av kultur
ökar ditt välmående

För äldre som går på ﬁlm, teater eller museum minst en gång per månad minskar risken att drabbas av en depression med 48
procent, och bland dem som konsumerar någon form av kultur varannan månad är risken för att drabbas av en depression 32
procent längre än för dem som låter bli helt.
Resultaten bygger på data från 2 148 britter över 50 år som forskare har följt under 10 år, och är en del av The english longitudinal
study of ageing (ELSA). Studien har tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer och hälsa.
Källa: www.elsa-project.ac.uk och Riksföreningen Äldres Hälsa
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Magasinets

Annonspussel
1:a pris

1.

upp
er tillvaro!
4.

i katastrofer –
i långsiktiga projekt

Pssst... Boka ett ”eget besök”
övriga dagar 076-802 14 91

LÖRDAG 11-14

50%

Begränsade öppettider
pga Corona

2.

Världens barn –
behöver Din insats
3.

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

2:a pris
3-10:e pris

på ALLT!

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.)

HANTVERKSDAG

5.
O lokalen,
Toverum
Ute på planen. Lör 3 okt kl 10-14
er Roy tips och ideer
på hur vi bäst tar hand om våra perenna växter.
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h
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otoutställning: Märta Bernhold

7.

6.

Lokala hantverkare
Fågelholkar. M. Olofsson, hemkokt
Olofsson, hobbygjutning.
Leif o Sanna, smycken, ljusstakar.
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1. .......................................................................................................... 5. ........................................................................................................
2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................
3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................

3:e–10:e pris 100:Göran Jeansson, Västervik
Ing-Marie Karlsson, Hultsfred
Christina Ebbesson, Vimmerby
Louise Jobson Sundin, Västervik

innan 18 oktober
2020 så får du

2:a pris 500:- Katarina Nelson, Gunnebo

i rabatt

1:a pris 1000:- Eivor Karlsson, Vimmerby

5000:-

till vinnarna av
annonspusslet juni 2020

Gäller ej
IVT Aer

läs mer på i

Grattis!



Ing-Marie Åkerö, Västervik
Bonny Ottosson, Västervik
Cecilia Fransson, Västervik
Molly Johansson, 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 16 oktober 2020.
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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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Bra start för
nya biblioteket

Det ﬁnns en mysig och inbjudande
barnavdelning på bilioteket.
Här trivs Lamad Gahchash.
Foto: Eva Harrysson

Den pampiga invigningen ﬁck skjutas på framtiden.
Men trots det blev det en riktigt bra start för det nya
biblioteket, som nu har varit öppet i lite drygt en månad.

HULTSFRED Besökarna har inte låtit
vänta på sig på Hultsfreds nya bibliotek i Hultsfred.
– Sedan vi öppnade har det varit ett
snitt på 230–240 personer per dag, säger Calle Ljungberg, bibliotekarie. Det är
viktigt att säga att vi inte tar in mer än
max 50 personer samtidigt, vi har sensorer och kameror som räknar antalet
besökare.
Reaktionerna från allmänheten har varit
väldigt positiva.
– Många säger ”åh, vad ﬁnt och bra
det blev”, och det är såklart jätteroligt
att höra, säger Karolina Stenström, bibliotekarie. Vi har också märkt att ﬂer
målgrupper söker sig hit nu, till exempel barn med föräldrar samt studenter
från gymnasiet och högre utbildningar
vid Campus.
En av de första sakerna man slås av

”Det ska bli kul att få ordna
ännu ﬂer aktiviteter framöver, det längtar vi efter.”
Bibliotekarierna Karolina Stenström och Calle Ljungberg.
är att det ﬁnns nästan inga rum med
raka väggar här. Alla former är mjuka
och övergångarna mellan de olika avdelningarna är knappt märkbara. Här
ﬁnns också den allra senaste tekniken,
bland annat Makerspace workshoprum
med WR, här ﬁnns moderna grupprum
och ett konferensrum med all utrustning som kan behövas. Det ﬁnns också
en black-box, en liten scen för föreläsningar och annat.
– All teknik är inte helt igång än, det
ﬁnns fortfarande lite ”barnsjukdomar”
som ska lösas, som det så ofta gör i ett

nybygge. Men vi har
haft en barnteater här
och det fungerade jättebra, säger Karolina Stenström,
bibliotekarie.
För barnen ﬁnns det många nya möjligheter. Här ﬁnns en myshörna där man
kan sätta sig ner och bläddra i böcker.
Det ﬁnns också ett aktivitetsrum där
vanliga besökare men också förskolegrupper kan komma och pyssla kreativt.
Än så länge ligger man lite lågt med

aktiviteter, men förhoppningen är att det ska
smyga igång mer och
mer framgår hösten.
– Vi har som sagt
haft en barnteater
och våra barngrupper med ”Häng på
bibblan” har startat,
liksom
språkcaféer
och ”språka med bebis”.
Vi har också haft en föreläsning, säger Calle.
– Det ska bli kul att få ordna ännu ﬂer
aktiviteter framöver, det längtar vi efter,
säger Calle. Allt blir förstås Coronareglerat.
Eva Harrysson

( Aktuellt I oktober startar bokklubben för barn mellan 9-12 år på Hultsfreds
bibliotek.

De runda formerna genomsyrar både väggar och inredning.
Svenskt Rockarkiv har en egen hörna.

SUSANN
STÄLLER UT
TEXTIL I
STOCKHOLM

VÄSTERVIK Textilkonstnären Susann Larzon som har sin ateljé i ett av husen vid Aspagården i Västervik har i höst en

Text & foto: Åsa Thaberman

( Aktuellt Textilkonstnären Susann Larzons utställning heter ”Ryavariabler” och visas på Galleri 125

separatutställning i Stockholm.
– Jag kommer att visa textil konst som utgår från ryateknik men som jag utvecklat mot andra material i min
skapandeprocess.
Susann använder förutom ryagarn mycket återvunna material som siden, mocka och hästtagel i sina verk,
som ofta passar att hänga på väggen. Det är första gången hon har en separatutställning i huvudstaden.
– Det känns jättekul att få visa min konst i ett större kultursammanhang.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred

22

SEPTEMBER 2020

nöje & kultur

Smugs målning i Edbruk är nästan som
ett foto.

Gatukonst på landet

Bertil Gerdin var
volontär på festivalen
och inspirerade konstnären Curtis Hylton att
måla en igelkott.
Foto: Åsa Thaberman

I slutet av augusti genomfördes andra upplagan av streetartfestivalen Bank! i norra
delarna av Västerviks kommun. Sporthallar, silos och hyreshus på landsbygden har
fått enorma färgsprakande målningar som inte liknar något som tidigare funnits i bygden.
VÄSTERVIK Vid Åbyskolans aula står
en liten grupp människor och beundrar
en tiger och en igelkott. Det är engelsmannen Curtis Hylton som kommit
tillbaka till Tjustbygden för att göra
ﬂer stora väggmålningar på Bank!
Bertil Gerdin var med under målningens tillblivelse och har till och med
inspirerat konstnären att måla igelkotten.

– Han var uppe på Garpeberget för att
titta efter några lokala fåglar han kunde
måla, men hittade inga. På kvällen kom
det fram en liten igelkott som jag fotograferade och visade för honom. Jag
föreslog att han skulle måla en igelkott
och då gjorde han det.
Peter Evehag med familj står också och
beundrar väggen. Han är arkitekt och

har åkt från Linköping för att kolla in
all ny streetart.
– Det är fantastiskt att få ut konst på
det här sättet och att få upp det i den
här storleken. Den här målningen gör
sig ﬁnt här, det är ett bra val av kulörer,
lugnt och ﬁnt på platsen. Min favorit i
Gamleby är annars den på sporthallen
och målningen i Edsbruk är nästan för
bra, den är som ett foto.

I Edsbruk får man leta sig fram till Smugs
målning, den ligger på ett ganska trist
hyreshus i delar av Edsbruk som man
annars kanske inte ser. Gaveln på huset
täcks av en stor man med gethorn, han
ser ut som ett gudomligt naturväsen
sprungen ur en asasaga.
– Jag tyckte att jag hade målat så
”normala” saker på sista tiden och
ville göra något mer ”fantastico”,
så jag lekte lite mer med färger och
ljus och så satte jag ett par gethorn
på killens huvud, berättar Smug i en
videointervju.
Norra Västerviks kommun är nu fullt
av stora väggmålningar på oväntade
platser. En perfekt utﬂykt på höstkanten, kolla in skolan i Blackstad eller
silon i Helgenäs och är du det minsta
intresserad av konst kommer du inte att
bli besviken. Promise.
Åsa Thaberman

( Visste du att augusti månads
bästa streetart i världen röstades fram
till väggmålningen med ﬂickan på
skolan i Blackstad (se bild sidan 2).

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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Kl 12 ger Roy tips och ideer
på hur vi bäst tar hand om våra perenna växter.

Försäljning av perenna växter från Roy
Thellman Handelsträdgård.

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

Alla nummer ﬁnns på webben

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

TÄVLA

Skicka in svar till Annonspusslet
INFORMATION

Kontaktuppgifter och info
gällande annonsmaterial

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Lokala hantverkare
J. Bengtsson, Fågelholkar. M. Olofsson, hemkokt
marmelad. G. Olofsson, hobbygjutning.
Leif o Sanna, smycken, ljusstakar.
Fotoutställning: Märta Bernhold

@helenaglade
#magasinetvimmerby

KOLLA IN OSS!
LÄS TIDNINGEN

i IOGT-NTO lokalen, Toverum
Ute på planen. Lör 3 okt kl 10-14

@fridalowenborg
What a lovely dress!
#magasinetvästervik
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BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR
Rickard 070-207 52 56
Fredrik 072-521 75 86
www.thuressons.se

magasinetvvh.se

Monterat och klart

Kaffeservering. Bakluckeloppis (anmälan, Janne 070-344 25 51).
Lotteri. Fri entré. Välkomna!
Vi följer FHM:s regler

inkl plåtarbete och lister

IOGT-NTO Toverum och NBV Sydost

59.900:efter rotav
drag

AUKTION

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

Järnforsens Auktionshall

Exkl spröjs

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 bjuder på en valfri ytterdörr

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

DIVERSE
ÖKAR VI JÄMSTÄLLDHETEN
SÅ MINSKAR VI FATTIGDOMEN.
Swisha 100 kr till 901 00 18

0470-70 17 40

MOTOR

Ford Focus Kombi 125hk 1.0 Drag.
Ford Fiesta 5-dörrar 1.0 EcoBoost
Mitsubishi ASX 1.6I. Drag.
Årsmodell: 2012 Miltal: 15700 Ort: Kisa 69900 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 3600 Ort: Kisa
97500 kr Årsmodell: 2014 Miltal: 9000 Ort: Kisa

Opel Astra Enjoy 5D 1.0 105hk man
99000 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 4700 Ort: Kisa 122000 kr

Opel Crossland DYNAMIC 110 AUT
Opel Corsa 1.3 Diesel. lgmilare.
Opel Grandland X Laddhybrid AT8 AWD
Opel Astra Sports Tourer 1.0 105hk
215000 kr Årsmodell: 2010 Miltal: 8750 Ort: Kisa
64900 kr Årsmodell: 2020 Miltal: 900 Ort: Kisa 429000 kr
Årsmodell: 2016 Miltal: 3500 Ort: Kisa 129900 kr Årsmodell: 2019 Miltal: 900 Ort: Kisa

Opel Combo Skp 1.3 Cdti

Årsmodell: 2016 Miltal: 11800 Ort: Kisa 89000 kr

Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TDI
Årsmodell: 2012 Miltal: 17600 Ort: Kisa 119000 kr

Subaru Forester XT 230Hk 2.5 4WD
Årsmodell: 2007 Miltal: 24000 Ort: Kisa 49000 kr

Subaru Forester 2.0D 4wd Dragkrok
Årsmodell: 2010 Miltal: 21000 Ort: Kisa 74900 kr

VÄLKOMMEN IN!
KISA 0494-79310 TRANÅS 0140-18095
Mån - fre 9-18 lör 10-13

grahnsbilar.se

Volvo Privatleasing.
Det enkla bilägandet.
Volvo XC40 T2 Momentum från 2 995 kr/mån

Med Volvo Privatleasing kan du skaffa dig en ny Volvo
till attraktiv månadskostnad. Ingen kontantinsats, service
ingår och när leasingtiden är över lämnar du tillbaka bilen
till oss. Vi har flera attraktiva Volvomodeller till riktigt bra
månadskostnad. Kom in till oss och prata privatleasing!
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. Volvo Nationell Privatleasing via Volvofinans Bank AB. 36 månader, 1 000 mil/år, 0 kr i kontantinsats och garanterat restvärde. Månadskostnaden är baserad på Stibor 90 (aug 2020) och följer eventuella
förändringar under avtalet. Volvo Serviceavtal och Volvokort/Carpay med drivmedelsrabatt ingår, samt 3 månaders privatleasingskydd. Ändringar av körsträcka, ränta, tillval etc. kan påverka månadskostnaden. Transportstyrelsens avgifter tillkommer.
Övermil och eventuellt onormalt slitage debiteras utöver månadskostnaden vid avtalets slut. Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 5,1–7,6. CO2: 135–174 g/km (V60 B4 aut–V90 B4 AWD Cross Country). Miljöklass Euro 6D. Bilarna på bilderna är
extrautrustade. Läs mer på volvocars.se

Nya

Renault ZOE
100% elektrisk

Renault ZOE Zen Z.E. 50 med snabb leverans

Privatleasing inkl. 3 års service och 3 mån leasingskydd från

2 990 kr/mån*

Upptäck nya Renault ZOE – den testvinnande elbilen med lägst ägandekostnad och ﬂest nöjda kunder **. Upp till 385 km räckvidd (WLTP) med
trefasladdning upp till 22 kW, tystare kupé och ny smart teknik. 100% elektriskt, varje dag.
Erbjudandet gäller vid privatleasing av nya Renault ZOE Zen Z.E. 50 fr.o.m. 17/8 2020 t.o.m. 31/12 2020. Renault privatleasing: Kalkyl avser rekommenderad månadskostnad. Statlig klimatbonus på 60 000 kr är inräknad i
privatleasingskalkylen. 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Körsträcka 10 000 km/år, inkl. batteri. Service ingår under leasingperioden. Försäkring tillkommer. Alla priser inklusive
moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen i annonsen är extrautrustad. Elförbrukning (Wh/km): 178. CO2-utsläpp gram/km: 0, vid körning exkl. slitagedelar. Räckvidd
vid blandad körning (WLTP): 385 km. Räckvidd vid verklig körning: 375 km sommartid / 240 km vintertid. Räckvidden påverkas bl.a. av väder, körstil och hastighet. **Källor: Auto Motor & Sport
renault.se
(nr. 9/2020), bilauktionssajten Kvdbil och mestmotor. se (artikel 2020-06-23).

*

www.skobes.se

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

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

