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Funderingar
kring höstmode
Då blev det höst på riktigt och det är
ganska befriande. Vårens och sommarens mode kräver ofta lite mer av
fysiska företräden. Höstmodet är mer
påklätt och tillåtande för alla typer
av kroppar. Tjocka fluffiga tröjor har
ju ingen mått dåligt av.

Nästa nummer

25 nov

Nästa nummer av Magasinet
ges ut den 25 november.
Då laddar vi för stundande
adventstider, längtar efter
glöggdoft, levande ljus och
smaken av saffransbullar.
Och myser av en massa härlig
belysning i fönstren som
skingrar höstmörkret.

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

En liten spaning visar att några av
höstens trender är: 40-tal, rött, rutigt
(varför är det prickigt på sommaren
och rutigt på hösten?) samt att man
ska ha fransar på kläderna till fest.
Det låter helt okej för mig. Jag gillar rött, älskar fransar och är positiv
till 40-tal, rutigt kommer jag nog inte
att köpa i år heller. Säkert har jag
något i garderoben som funkar den
här hösten också.
Men hur ska man egentligen veta
vad man passar i? Jag tror att om
man väljer det man själv känner sig
snygg och bekväm i, så utstrålar man
det, att man är snygg och bekväm
och det gör mer för utseendet än
själva kläderna. Modeikonen Coco
Chanel lär ha sagt: ” En kvinna behöver inte vara vacker, hon måste bara
tro att hon är det.”
Själv har jag ganska lätt att känna mig
vacker och elegant tills jag råkar gå
förbi ett skyltfönster och skymtar en
tjock tant avspeglas i rutan. Eller när

Startpaket
Lundbergs startpaket
med fyra trådkorgar.
55 cm.
Ord. pris 740:-

459:-

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

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

jag snurrar
runt i en leopardklänning framför
maken och frågar:
- Kan jag ha den här? Han drar lite
på det och svarar sedan diplomatiskt: - Ja, visst, du ser ut som en
leopard, en mätt leopard….
Jag tog ändå den klänningen, och
kände att jag tog ansvar för alla lätt
överviktiga kvinnors rätt att bära
tighta klänningar. Tog den för laget
som barnen säger. Vet inte om det
är bäst att vara en tjock och mätt
leopard eller en smal och hungrig?
Det här numret av Magasinet har
temat höstmode. Du får lite tips
från branschen och som vanligt blir
det en massa olika artiklar om allt
möjligt mellan himmel och jord, men
allt är lokalt, nära dig.
Glöm inte att tipsa oss om vad du
vill läsa om, vi är lätta att påverka,
jag lovar! I nästa nummer av Magasinet börjar vi titta på jul och advent,
ha en härlig höst till dess!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Nilssons Bilhall
Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

• Auktoriserad service för Toyota
• Auktoriserad service för BMW
• Skadeverkstad
• AC-service
• 4-hjulsmätning
• Vindrutebyte
• Däckförsäljning

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

FORMGIVNING
Malin Jonsson
malin.jonsson@wearefluid.se
ANNONS VIMMERBY HULTSFRED
Marcuz Isaksson, Michael Karlsson,
Carina Ström, Robert Svensson,
Robin Lövsjö, Annelie Gustavsson
fornamn.efternamn@vtkp.se
ANNONS VÄSTERVIK
Eeva Laine, Eva Wirenfelt,
Kristofer Johnsson, Joakim Englund
fornamn.efternamn@vt.se
UTGIVNINGSOMRÅDE
Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun
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Tel. 0490-25 86 00

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?
Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

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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UPPTÄCK ENYAQ iV.
EN NY VÄRLD AV ŠKODA.

Följ med på äventyret mot en elektrisk framtid. ENYAQ iV kombinerar
körglädje, komfort och säkerhet med generösa innerutrymmen för
hela familjen. Njut av en femsitsig eldriven SUV med upp till 510 km
räckvidd enligt WLTP*. Välkommen till en ny värld av ŠKODA.
ŠKODA ENYAQ iV 60 fr. 448 500 kr ŠKODA ENYAQ iV 80 fr. 547 700 kr
inklusive svensk standardutrustning och 3 års garanti
Beställ redan nu!
*Räckvidd för ENYAQ iV 60 är upp till 390 km och för ENYAQ iV 80 upp till 510 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras på
uppskattade värden från körcykeln WLTP. Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

ID.4.
Vår första helt eldrivna SUV.

Den elektriska eran fortsätter med ID.4. Den är koldioxidneutralt tillverkad och tar dig
upp till 52 mil på en laddning. Det är dessutom en välutrustad elbil med både dragkrok
och takreling som standard. ID.4 lanseras vid årsskiftet, bli en del av ID.-familjen och
beställ din redan nu.
Lease & Care - privatleasing från 5 425 kr/månad inklusive service och 12 månaders betalskydd.

ID.4 1st. Pris från 514 900 kr. (454 900 kr med klimatbonus). Energiförbrukning vid blandad körning från 18,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad
utifrån WLTP-körcykeln. Business Lease: Volkswagen öretagsleasing 36 mån och 4 500 mil (exkl moms), 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS
basränta (okt 2020). Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Läs mer på volkswagen.se. Preliminärt förmånsvärde netto per månad
exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. Bilen på bilderna är extrautrustad.

salong
HÖST

16-30 Oktober

Läs mer på engströmsbil.se

VW.linkoping@engstromsbil.se
Roxtorpsgatan 2-8 • Tel 013-23 30 40
För aktuella öppettider se engstromsbil.se
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Hon samlar
in julklappar
VIMMERBY Maja vill samla in julklappar till barn som kanske inte
annars skulle ha fått någon. Tidigare
gick insamlingen under rubriken ”En
julklapp till alla barn”, numera heter
det kort och gott ”Julklappshjälpen
Vimmerby”.
– I år startade jag projektet rekordtidigt eftersom covid-19 slagit hårt på
samhället. Hittills har gensvaret varit

Fakta Julklappshjälpen Vimmerby
Behöver du hjälp? Maila till julklappshjalpenvimmerby@hotmail.
com med information om antalet
barn, barnens ålder, intresse/önskningar och en kort beskrivning av
familjens ekonomiska situation.
Vill du hjälpa till? Kolla in
Facebooksidan ”julklappshjälpen
Vimmerby” där information om
insamlingen finns, men också en
önskelista som regelbundet uppdateras för de som istället vill hjälpa
till med specifika klappar. Det går
lika bra med bättre begagnade
saker som nya.

SÖKER FOTON FRÅN

Hultsfred
HULTSFRED Har du tagit ett

I NATUREN

ganska svalt och jag tror att det beror
på att man som förälder känner att
man vill klara sig själv. Jag är likadan!
Man väntar kanske ofta in i det sista
innan man ber om hjälp.

VÄSTERVIK Har du hört talas

om Skogsbad? Det handlar
övningar i mindfullness ute i
naturen. På söndag finns det
möjlighet att prova i grupp i
skogen på Gränsö. Guiden Annika Hadenius, Forestnest, tar
med gruppen på en kort och
långsam promenad för att sakta in och få kontakt med alla
våra sinnen i naturen.

Projektet vänder sig till alla familjer
som känner en oro kring ekonomin
och har svårt att få allt att gå ihop.
Allt sköts med stor diskretion och
alla som söker kan vara trygga med
att informationen stannar hos Maja.
– Förra året kunde jag hjälpa hela
92 barn, säger hon. Hjälper jag en familj så är jag nöjd.
Det är många ideella timmar som Maja
lägger ner. Men det är helt klart värt
det, tycker hon.
– Det ger så mycket tillbaka att
hjälpa andra. Det öppnar även upp för
en dialog med mina egna barn om att
vi alla har olika förutsättningar här i
livet och hur viktigt det är att man ska
hjälpa andra om man kan.

GAMLEBY FÖRBEREDER

Shoppinglördag
VÄSTERVIK

Även i år vill Maja Johansson se till
att alla barn får en julklapp.
Foto: Eva Harrysson

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

På nedre delen av Storgatan
finns flera företag i skönhetsbranschen, det har nästan blivit
som ett eget litet centrum.
Här finns frisörer, hudterapeuter
och nagelteknologer.
I våras öppnade ännu en salong.
VÄSTERVIK City Glow öppnade i mars,
mitt under värsta pandemin, men har
ändå gått väldigt bra. Kliniken ligger
perfekt, i utkanten av centrum, så man
kan komma osminkad och göra en behandling och inkognito åka hem igen.
Synen på skönhetsbehandlingar har
ändrat sig mycket och det finns inte så
mycket skam med att göra en skönhetsFelice Henriksson, Henrik Cederqvist och Ia Linde vill fokusera på resultatinriktad hudvård.
behandling längre.
Foto: Åsa Thaberman
– Det känns mer okej att göra botox
och fillers nu och folk är mer medvetna
och förstår hur viktigt det är med bra Kliniken jobbar med välkända hudvårds- Vad många inte vet är att man kan få
hudvårdsprodukter, säger Ia Linde som märken och kan skräddarsy en behand- hjälp mot migrän och tandgnissling
driver kliniken.
ling, det går att få behandlingar med med hjälp av botox som är ett gift som
Företaget utför ansiktsbehandDermapen eller microneedling får musklerna att slappna av.
R
E
AT
L
B
F
TA
lingar, vaxning och spraytan,
som hjälper huden att föryngra
De flesta i kundkretsen är i spannet
men vill lägga fokus på resulsig och samtidigt få tips om 20-45 år, men äldre kommer också till
rätt produkter.
kliniken. Felice berättar om en kvinna
tatinriktad hudvård.
Henric Cederquist är le- som såg för dåligt för att kunna sminka
FÖRETAGARE
– Vi kan ta bort ärr efter acne,
gitimerad tandläkare och sig varje dag.
– Jag gjorde 3D-bryn på henne och
hudbristningar eller oönskad
genomför alla behandlingar
hårväxt, det är så kul när man kan
som innebär injektioner.
hon gick härifrån och kände sig så fin.
hjälpa kunderna till fina resultat. Man
– Jag gör botox och fillers och vill Det är det bästa, när det händer något
kanske har lidit länge och trott att man eftersträva naturliga resultat, vi säger och kunden känner sig fin.
inte kan få hjälp, men vi kan ibland för- nej om någon vill göra något konstigt.
ändra människors liv, säger Felice Hen- Vi jobbar med att bromsa och förebygga
Åsa Thaberman
riksson som är hudvårdsterapeut.
det naturliga åldrandet.
asa.thaberman@vt.se
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Paddling i Silverån. Hultsfreds kommun
uppmanar att skicka in bilder till nästa års
kommunalmanacka. Foto: Malin Jonsson

På lördag är det dags att ta på
spenderbyxorna och åka till Gamleby.
Det är nämligen Shoppinglördag och
butikerna är fullproppade med
bra erbjudanden, många håller
dessutom öppet till
klockan 15.

Ny klinik för hudvård

E

fint foto någonstans i Hultsfreds
kommun? Då kan din bild hamna i
kommunens almanacka.
Bilderna ska vara tagna i någonstans i kommunen och får
gärna gå under temat ”hemester”.
Kommunen söker efter bilder från
alla årstider. Almanackan skickas
ut till alla hushåll i kommunen i
slutet av december.
Sista dagen att skicka in sin bild
är den 10 november.

Hitta
lugnet

G
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SÖNDAGSÖPPET 25/10
Representant
Niclas Berglund

och söndag.

KamPanj
På
KAMPANJ
PÅ
Representant

Lördag
kl. 10.00-14.00
Söndag
kl. 13.00-17.00

Passa P
-35%
PÅ
REK.
PRI
På
j
n
amPa
-35% PÅKREK.
PRISER

Representant

STOR MÖBELHELG
AV ERBJUDANDEN I BUTIKEN
Passa
På! är MED
på platsMÄNGDER
lördag

PASSA PÅ!

ÖPPETTIDER
I HELGEN:

KAMPANJ PÅ
Passa
På!
öbelhelg med
mängder
av erbjudanden i
från Elite
är på plats
lördag och
söndag.

ssa På!

Representant KamPanj
är på plats lördag
och söndag.

-35%

mPanj På

På

-35%

är på plats lördag
och söndag.

På reK. PrIser

-20%

På reK. PrIser

Passa På!

KamPanj
PåPå
reK. PrIser

35%

Stor
-20%
På reK. PrIser

eK. PrIser

t

S

Representant
från burhéns
är på plats
lördag och
söndag.

/
möbel
Passa
På!
KamPan
öppettider
i helgen:

Representant
Representant
Niclas Berglund

Stor möbelhelg med mängder av erbjudanden i butiken
Representant
Niclas Berglund

Passa På!
KamPanj På

Representant
är på plats lördag
och söndag.

Dennis Persson

Passa På!

SOFFA ALL IN 3,5-sits soffa 267 cm.
Klädd i tyg Juke (15 olika färger)
är på plats
lördag
PRISEX.
FRITT
LEV&MONT
(priset är
och söndag.

13.995:--35%

KAMPANJ PÅ

KamPanj På

iär för
Prem
sTrEHÖG

-20% PÅ REK. PRISER

På reK. Priser

ag

lördag
och söndag.

Panj på

rea
REA
-50%
-50%

-20%
-35%
på
rek.
pris

är på plats lördag
och söndag.
är på plats

På reK. PrIser

på många mattor
på
umånga mattor
n

Motorsäng HILDA

90x200. Inkl bäddmadrass
i latex/polyeter.

Byggbart bokhyllesystem från Finland,
kamPanj
på & TV-bänkar
även
vitrinskåp
9.495:-

-20%
anj
på
0% på rek.priser
PRIS FRITT LEV&MONT

på rek.priser

Exkl gavel & ben

Passa På!

är på plats lördag
och söndag.

-20%

På reK. Priser

Representant
Ingemar Beijer

-25%från
på mattor
På reK. Priser

KamPanj På

efter rabatt)

lördag
kl. 10.00-1
4.00
Söndag
kl. 13.00-1
7.00

BRILLIANT
U

N

Fåtölj & pall i fårskinn
och oljad ek

KAMPANJ PÅ
LAGERMATTOR

PRIS FRITT LEV & MONT.

11.995:-

COnTInenTaLsÄnG
Ba
NÄR? REPRESENTANT ÄR

-15%
30

gör Ett 180 cm. Inkl. bäddmadrass, gave
KAMPANJ PÅ
och nackkudd
-20%
Klipp!
på asCOT vIsIT
enTaL
COnTInenTaLsÄnG jOY
PÅ REK.COnTInen
PRISER
Obs! gäller hela torkelson-katalogen (96 sidor)
Representant är på plats lördag och söndag

% på rek.priser

ASCOT
Continentalsäng

GRAND XL
Continentalsäng

180x200

Allt på bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

umsäng
inkl. 10 cm tjock
bäddela
torkelson-katalogen
(9611.795:sidor)

å rek.priser

180x200
Allt på bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

FÅTÖLJ & PALL EASY

Grått fårskinn/svart skinn.
Oljad ek.
PRIS FRITT LEV & MONT.

PÅ PLATS SÖNDAG 25/10

ÅRE

Fåtölj och fotpall i äkta
fårskinn. Inkl. nackkudde
i skinn.
PRIS FRITT LEV & MONT.

Vi bjuder
påSkön
kaffe och hembakat
i samarbete
ENDAST
SÖNDAG
25/10)
11.995:- 9.995:- (dubbel)
10.995:Med supercomfort,
specialpocketresårer
säng
inkl.
med Mörlunda-tveta röda Kors-krets.
PÅ REK. PRISER

(RABATTEN GÄLLER

Gäller hela
sortimentet
x.nt Gavel
1.395:-.
Bensöndag
420:-.
inkl bäddmadrass
i latex.
180 cm. Gavel 1.750:-.
Gavel
Pris180
frittcm.
lev
&m
är på plats
lördag och
ERBJUDANDENA PÅ DENNA SIDA GÄLLER ENDAST LÖRDAG 24/10 & SÖNDAG 25/10
FRITT LEV & MONT INOM
MILS RADIE,
MED UNDANTAG AV ENSTAKA HÄMTPRISER
on-katalogen
sidor)
470:-/par.(96OBS!
Bäddmått
Ben 20
420:-.
Nackkuddar
Fritt
lev & mont inom
20 milS
radie, med470:-/par
undantag av enStaka hämtpriSer
ats lördag
och söndag
BJÖRKÖ
BÄDDSOFFA
210x210 cm.
62
65
ErbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9

nom 20 milS radie, med undantag av enStaka hämtpriSer

COnTInenTaLsÄnG Base

:-

180 cm. Inkl. bäddmadrass,
Framåtbäddad
bäddsoffa
gavel, ben och nackkuddar.

med resårmadrass.
Pris fritt lev &Välj
mont
bland många olika tyger.

COnTInenTaLsÄnG LYX

Inkl. allt på bilden

Varje sängplats
har vändbar
pocketkärna
180x200
cm. Varje
sängplats
har vändbar
fast el. medium.
allt: Bäddmapocketkärna
fastInklusive
el. medium.
drass, Gavel,
Ben, Nackkuddar
Inklusive
allt: Bäddmadrass,
Gavel,
Nackkuddar
Pris frittBen,
& lev&mont

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

6.995:8.995:8.995:8.495:- 6.995:5.995:Pris fritt lev&mont

180x200cm

PRIS FRITT LEV120x200
& MONT.

12.970:-

v & mont.
fr.

160x200cm

120x200cm

61

år
i branschen

soffgrupper

Hämta biljett
i butiken.

6.99

u-sOffa
på vhaPPY
Kvalitetsmöbler
till
Smålandspriser
Pris
fritt
lev
&
mont.
på

rea

lerr
M
Mööbble

g
på vääg

200x292x150 cm.
Klädd

Pris fr
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yrket Hemslöjdskonsulent

I Sverige produceras mycket ull, men mycket bränns
upp. Projektet Ull för livet har som syfte att ta hand
om mer ull på nya sätt.

T

hea visste tidigt i livet att hon ville
jobba med textil på något sätt och efter
gymnasiet började hon på Sömnadslinjen på Gamleby folkhögskola.
– Jag hade alltid tänkt att design var
min grej, men jag insåg att jag inte funkade på det
sättet, att kunna spotta ur mig flera kollektioner
på ett år var inte min grej. Jag är nog mera tidlös,
jag gillar fortfarande de fina kuddarna jag köpte
för 25 år sedan.
Istället för design blev Thea intresserad av vävning och andra gamla hantverk och fortsatte på
Gamleby Folkhögskolas Vävutbildning. Hon vidareutbildade sig inom vävning i Dalarna och kom
sedan in på Hantverkets Vänners skola som ligger
på Djurgården i Stockholm.
Hantverkets Vänner är en skola som grundades 1874 av Sophie Adlersparre, som var född på
Helgerum utanför Västervik. Syftet med skolan
var att bevara gammal kunskap, men också att ge
kvinnor ett sätt att försörja sig eftersom kvinnor
inte fick ha så många yrken då.

På lite olika vägar är Thea sedan början av året Kalmar läns hemslöjdskonsulent i mjuka slöjdarter.
Uppdraget som går ut på att utveckla och bevara
slöjden. Vill du veta vilken sorts spets som passar
till din folkdräkt kan du vända sig till Thea, eller
hur man vävde en rya förr. Thea samarbetar även
med olika föreningar, skolor, museer, högskolor
och hembygdsgårdar i länet.
– Vi har olika projekt i hela Sverige. Just nu håller vi på med ett projekt som heter Lin för livet, det
ska bli en vandringsutställning nästa år.
För några år sedan anordnades projektet Ull
för livet och det har gett ringar på vattnet som
påverkat på många olika sätt. I Sverige produceras mycket ull, men tyvärr bränns mycket ull upp
eftersom det är för mycket jobb med att ta hand
om den och ullproducenterna får för lite betalt.
– Nu är flera stora företag intresserade av att
hjälpa till att ta hand om ullen. Kan man till exempel använda ullen till att packa saker i? Det
finns även en tjänst som ullkonsulent till följd
av vårt projekt.

Håller
gamla hantverk vid liv
VÄSTERVIK Förr i tiden var nästan alla människor kunniga i olika

hantverk. Nu är det mest maskiner som tillverkar det vi har
omkring oss. Som tur är finns det människor som har som jobb
att bevara kunskap om gamla hantverk, Thea Östin är en av dem.
Hennes uppdrag är att utveckla och bevara slöjden.

I arbetet ingår också att göra människor medvetna
om vilka material de väljer och vilka följder det får.
– En ullpläd kan du kompostera, en acrylpläd
kommer att släppa ut en massa microplaster. Vi
måste höja statusen på textil och vi måste prata
mer om kvalitet.
Förr i tiden lade folk väldigt mycket tid på att
tillverka textil, upp till en tredjedel av deras tid
upptogs av att väva, spinna och sy. Inte bara kvinnor utan även män som inte längre kunde arbeta
med tunga sysslor arbetade med textilproduktion.
Gårdens linneskåp var en källa till stolthet och
textila alster blev mycket värda.
– Nu slänger vi 14 kilo textil per person och år
och det är material som kräver mycket resurser att
tillverka. Därför är det viktigt att titta på textiliers kvalité, vi måste välja material som har lång
livslängd och går att återvinna.
Thea tror att intresset för traditionella tillverkningssätt kommer att öka precis som det gör med
mat. Många vill veta var materialet de har hemma
kommer ifrån. Unga människor som flyttar ut på
landet och kanske skaffar några får vill ofta lära
sig att ta hand om allt, både ull, kött och mjölk.
– Inom hemslöjden finns det immateriella kulturarvet, som att kunna känna skillnad på olika
sorters ull och att veta när en tråd är lagom tjock.
Mycket sitter i händerna – handens intelligens.
Åsa Thaberman
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12.900:-

3.900:-

ORD. 14.900:-

ORD. 4.990:-

DELBETALA

DELBETALA

/ MÅN**

/ MÅN*

613:-

9.995:-

HUSQVARNA ST 224

HUSQVARNA 435 II E-SERIES

950:-

995:-

WOOLPOWER ZIP TURTLENECK

STIHL ADVANCE UNDERSTÄLL

Högpresterande snöslunga för stora ytor. Justerbara
släpskor för olika underlag. Uppvärmda handtag,
LED-strålkastare och elstart. Arbetsbredd 61 cm

DELBETALA

966:-

412:-

Lätt och effektiv allroundsåg Lätt att starta och
manövrera. X-Torq® ger lägre bränsleförbrukning och
utsläppsnivåer. Verktygslös kedjespännare

ORD. 1.265:- (SET)

/ MÅN*

STIGA ST 4262 P SNÖSLUNGA

Bensindriven tvåstegsslunga med 62 cm arbetsbredd. Friktionskoppling - 8 växlar (6 framåt / 2 bakåt). 212 cc bensinmotor.
Upp till 10 meters kastlängd. Rejäla 14-tums däck och ställbara
släpskor gör det möjligt att arbeta på alla typer av underlag.

Ullfrotté. Låg polokrage/kort dragkedja. Förlängd
rygg förhindrar glipor. Instickade muddar. Unisex.
Svensktillverkad.

Kroppsnära slitstarkt funktionsunderställ för skogsarbetare och andra aktiva. Transporterar effektivt
bort fukt. Storlekar S–XXL.

FRÅN

199:-

495:-

GE ROBOTEN
SEMESTER &
VINTERSERVICE!

CYKLA
SÄKERT

TEC DUO BELYSNINGSSATS

Fram- och baklampa med starkt sken. Perfekt för
stadsbruk. Lätta att montera med gummirem.

1.995:-

VINTERDÄCK / DUBBDÄCK

Vi har vinterdäck för både 28” standard- och elcykel
samt mountainbike. Cykla säkert i vinter!

749:-

ORD. 2.299:-

BOKA
SERVICE
IDAG!
FRÅN

1.495:-

STÖLDSKYDDA
MED GPS!
UPPGRADERA DIN ROBOT MED
AUTOMOWER® CONNECT

ORD. 799:-

Oavsett vart du har köpt din robotgräsklippare så är du välkommen
att lämna in den hos oss. Med en grundlig vinterservice så kan
du vara säker på att din gräsklippare kommer att vara i absolut
toppform till våren. Självklart erbjuder vi även vinterförvaring samt
hämtning/hemkörning med uppstart av din maskin i vår.
NORTHWAVE RAPTOR GTX

För terrängcyklister som inte stoppas av vintern.
Gore-Tex. Neopren. Reflex. Boa-snörning. Extra
värmande lager över tån.

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK
MOTORSPORT.SE

SERVICEVERKSTAD

BONTRAGER CYKELHANDSKE VINTER
Vind- och vattenavvisande lobsterhandske som
behåller värmen och är mjuk mot huden under
cykelturer i minusgrader.

RESERVDELAR

RÄNTEFRI
DELBETALNING

Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning. Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna.
Vi erbjuder räntefri delbetalning upp till 35 mån med Santander Consumer Bank. *Exempel på 11 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. **Exempel på 23 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat.
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VELLINO FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

12.490:-

(595:-/mån*) ord.pris 16.280:-

SVENSKAHEM.SE

VI KAN FÅTÖLJER
149:NOAH gosig fleecepläd med snygga tofsar. Denna pläd blir ett mysigt inslag i soffan eller sängen.Material: 100% polyester.130x150
cm

199:-

479:-

STORT UTBUD - JUST NU MED MÅNGA BRA ERBJUDANDEN

Ambra Multibandslängd 2-Pack med ett vackert solfjädermotiv i
offwhite. 140x250 cm. Material: 100% polyester.

HILKE HERRGÅRDSLJUS 6 PACK tillverkade av fint stearin och
paraffin, som tillsammans med rätt veke gör att de brinner med
en vacker, stor och klar låga utan att varken ryka eller rinna.

NYHET

PARIS FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

17.990:-

(834:-/mån*) ord.pris 23.990:-

NYHET

LAMINO LIMITED EDITION
FÅTÖLJ INKL. FOTPALL

24.900:-

(1.134:-/mån*) ord.pris 27.255:-

Vimmerby södra industrigatan 17, Västervik Folkparksvägen 60
Tel vxl 0492-177 00 Öppettider: Vard 06.30-18 Lörd 9-14 Sönd 11-14

materialmannen.se
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Hemkänsla på rulle
Just nu har vi tapeter från 199 kr per rulle.
Kom in och låt oss hjälpa dig att skapa din hemkänsla.

25%
rabatt på
tusentals
tapeter

Upptäck vår färgnyhet Lycke – från 75 kr per liter!
Blanda vilken
kulör du vill från
Vit, 2,7 liter

299:Reflexfri takfärg

NYHET!

75:-/liter

Vit, 2,7 liter

499:Helmatt väggfärg

NYHET!
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Fullt upp på bilverkstaden
Som tagna direkt från 1940-talet, så
här stiliga var Erika Rindbäck Wallin
(längst till höger i bild) och hennes
väninnor. Foto: Åsa Thaberman

Afternoon tea som förr
En skara ovanligt stiliga damer
intog afternoon tea på Gränsö
Slott för några veckor sedan.
Erika Rindbäck Wallin fyllde 30
och firade med vintagetema.
VÄSTERVIK Erika Rindbäck Wallin älskar vintagekläder. Hela
hennes garderob är fylld av kläder från -40, 50 och -60 talet
och hon klär sig nästan varje dag
som man gjorde förr. Frisyren är
pricken över i, så ofta kompletteras looken med en klassisk frisyr
och en matchande hatt.
I början av oktober fyllde Erika
30 år. Vad passar då bättre än att
bjuda bästa väninnorna på afternoon tea på Gränsö Slott? Dagen
till är var alla damerna uppklädda
i tidsenliga kläder och samtliga
fick dessutom låna hattar av Erika.
– Det blev en fantastisk eftermiddag, vi hade så roligt och alla
kände sig så fina!
Åsa Thaberman

I somras upphörde bilförsäljningen och verksamheten renodlades till
en bilverkstad. Någon
nedgång märks inte av
på grund av Corona snarare tvärtom.
VIMMERBY – Ja, vi har fullt upp, säger
Patrik Nilsson, som är verkstadschef
på Nilssons Bilhall i Vimmerby. Vi har
inte behövt permittera någon personal
heller, vilket känns jättebra.
Det var i juni som företaget upphörde
med sin bilförsäljning. Numera står den intilliggande bilhallen tom,
men i verkstaden är
det desto mer aktivitet.
– Vi har så gott
som fullbokat i kalendrarna och nu
väntar vi på ruschen
när folk ska byta till
vinterdäck.
För själva verkstaden blev det
egentligen ingen jättestor förändring
när bilförsäljningen lades ner.
– Vi har liksom alltid varit lite för
oss själva, även vi såklart har samverkat och haft kontakt med försäljningsavdelningen. Men i vårt dagliga arbete

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

Det är fullt upp i verkstaden. Här är det Jesper Elgán som mekar vid en
av verkstadens sju fordonsplatser. T.v. Patrik Nilsson som är verkstadschef; han ser ljust på framtiden för företaget. Foto: Eva Harrysson
är det egentligen ingen
skillnad alls.
Idag arbetar totalt fem personer i
verkstaden. Förutom reparationer och
service är man också specialiserad på
plåtarbete och AC-reparationer. Verkstaden gör också fyrhjulsmätningar
och vindrutebyten samt säljer och
byter de däck. I första hand vänder de

sig till kunder med BMW och Toyota,
men kan i viss mån också ta emot andra bilmärken.
– Plåtdelen är något som vi hoppas
kunna satsa ännu mer på. Planen är
att anställa en person till framöver, vi
märker att det behövs.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Till Alla Helgona helgen

Gravprydnader
från

Ett rosa
band som
räddar liv

60:-

Gravlyktor och
Ljus i olika modeller
Lyktor från

90:-

Batteriljus inkl. batteri, brinntid 2 mån

Besök vår
hemsida

45:-

www.brg.nu

Ljung Calluna

45:-

/st

Utförsäljning av
BLOMSTERLÖKAR
Paketerad blomsterlök

Köp(den
3 billigaste
betala
för 2
på köpet)
VIMMERBY Tegelbruksgatan 9 | Telefon: 0492-122 99
VÄSTERVIK Perugatan 52 | Telefon: 0490-342 50
OSKARSHAMN Klämnavägen 7 | Telefon: 0491-186 00

Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
ÖPPETTIDER: Månd-fred 9-18 • Lör 24/10 9-15 • Sön 25/10 10-12
Lör 31/10 10-12 • Sön 1/11 10–12

Köp årets rosa band
hos ICA, Lindex, XXL,
Apotek Hjärtat eller
på interflora.se. Du
kan även swisha ditt
bidrag till 901 95 14.
#tillsammansmotcancer
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höstmode

Klä fram ditt snyggaste jag
Nytt höstmode, massa nya spännande plagg och skärningar att välja på.
Men vad passar man egentligen i och vad ska man tänka på om man är
lång eller kort? Här får du en guide i höstens mode, för långa och korta.
VÄSTERVIK – I höstens mode ser
vi mycket ankellånga byxor, det är
fint om man själv inte är så lång, ta
gärna en liten kortare överdel till
det, markera midjan så får du lite
längre ben.

Lollo Helmer Fasting arbetar i
klädbutik och håller ibland i kundkvällar där hon visar aktuella stilar
och ger konkreta tips.
Några stilar gäller för alla, skinnimitation är modernt, puffärmen

hänger kvar även efter sommaren,
men nu i stickade material. Och ska
du köpa en ny väska ska det vara en
ryggsäck eller en magväska, helst i
vädertåligt material.
Åsa Thaberman

Tips Lollo om längder på plagg
Att tänka på som kort
– Tänk på att dela av, ta hellre smala byxor än vida
och kjolar som slutar strax under knät.

Att tänka på som lång
– Om man är lång kan man tänka lite annorlunda, då
funkar det fint med byxor med mera volym.

Accentuera ankellånga byxor

Byxor med volym och stora västar

Om man har ankellånga byxor får man gärna ha strumpor
i avvikande färg, det ska bli en liten effekt, det ska liksom
hända något mellan byxans slut och skon, säger Lollo och
visar ett par glittriga guldskimrande strumpor tillsamman
med ett par grövre skor i herrmodell.
Insvängda ytterplagg

Ytterplagg ska inte vara för långa och gärna svänga in
lite nedtill. Här kan det också bli läckert med strumpor
i samma färg som kappan. Vi tittar på en skogsgrön
ullkappa kombinerad med en senapsgul kjol och strumpor i
samma färg som kappan. En riktigt höstig kombination.

Lollo visar ett par byxor med många veck upptill och ett
smalare avslut vid ankeln.
– Till byxorna kan man välja en lite kortare stickad tröja
och ha en vit klassisk skjortblus som sticker ut under, ett
alternativ är att ha en ”oversized” väst över blusen, det
kommer mycket i höst.
Långa plagg

Långa passar bättre i kjolar med lite längd, i höst kan man
gärna bära kjolen tillsammans med kavaj. Om du är lång
funkar det också med lite längre ytterplagg, en herrock
kombinerat med ett par lite vidare byxor och grova kängor
så är du helt rätt i höst.

BROTHER P-TOUCH
PT-E550WVP
Skriver ut från PC eller
Brother MFC-5890CN
smartphone/surfplatta

Brother MFC-5890CN

Pris 1.995.-

inkl. moms
Uppladdningsbart batteri
moms
Pris
1.995.- inkl.
Stor
bakgrundsbelyst
På köpet ingår: LCD-display

Matcha strumpbyxornas nyans
med samma färg du
har på ytterplagget
tipsar Louise Helmer
Fasting.

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!

köpet ingår:
1På
förpackning
vardera av

1 förpackning
vardera
av
Märkmaskin
och
4
st tape
lev, i väska.
A3,
A4 och
10x15
fotopapper
A3, A4 och 10x15 fotopapper

NU
1.790:-

Värde
Värde 492.492.-

Ord.pris

2.490:brother141.com
brother141.com
OBS! Priser inklusive moms.

IFÖ Spira 6260

Korvmoppens Jullåda
BESTÄLL NU!!!

WC-stol

3 795:-

PRINSKORV • VILDSVINSPRINSKORV
GAMMELDAGS JULKORV • MOPPENS
RÖKTA HACKEKORV • INGARÖWURST
LEVERPASTEJ • REVBENSSPJÄLL
MOPPESENAP • MOPPESENAP SPECIAL

Totalt ca 3 kg 350:- (312:52 + moms)
Leverans på stan 15-23/12.
Beställ senast 10 dgr före!

KORVMOPPEN
Hans-Åke Harrysson, 076-85 18 559
hharrysson@hotmail.com

Installerat & Klart

5 995:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-11-22.
2020-10-18.
Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

Familjelådan
44 korvar 350:-

s
veratän
HemVäle
rt
to
ks
stervi
inom

HUVUDPARTNER TILL

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL
Kisa, 0494-102 96 | Linköping, 013-684 00
Rimforsa, 0494-69 91 00 | Västervik, 0490-697 00
Åtvidaberg, 0120-295 90
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Ska du köpa något
nytt i höst?
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Så vill vi klä oss
En ny jacka, en varm och skön tröja eller varför inte ett par nya skor? Hösten är
här och då längtar många efter att uppdatera garderoben. Magasinet frågade olika
butiker efter deras bästa köptips och passade också på att höra med folk på stan
vad de är sugna på att shoppa.
Text och foto: Eva Harrysson och Åsa Thaberman
VIMMERBY

Lättviktare i höst

Sandra Solnefalk,
Hultsfred

Erik Andersson på Intersport är
rustad för hösten och vinterns kyla i en
lättviktsjacka från Peak Performance.
Till den en vinröd vintermössa.

– Ja, jag vill köpa en varm och
skön vinterjacka, gärna en i
längre modell. Jag vill också
köpa en varm tröja.

Andreas Lind, Frödinge
– Nej, inte vad jag har planerat.
Jag har allt jag behöver.

Anette Hasselkvixt,
Vimmerby
– Jag är sugen på en höstrock,
en svart i klassisk modell.

Västtrend
VIMMERBY Jessica på Downstairs tipsar om västen som seglar upp som en riktig trend i
höst. I butiken finns en stickad variant från Only i vitt och beige och i två olika längder.
– Satsa gärna på en långskjorta eller
tröja med puffärm under, tipsar Jessica.

Tilde Andersson,
Vimmerby
– Jag funderar på att köpa en
varm stickad tröja, gärna svart
eller beige.

VÄRMANDE KÄNGOR VIMMERBY På Sko-Nisse finns
varma skor inför höst och vinter. Till exempel svarta kängor
från Legero, till vänster i mocka och till höger i skinn. Båda är
i goretex men skinnbotsen har tunnare foder.

OKTOBER 2020
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Ska du köpa något
nytt i höst?

i höst

Charlotta Wessman,
Västervik
– Nya skor behöver jag köpa,
en höstkänga, typ boots. Jag
borde uppdatera min garderob
och tänker mycket på miljön,
men jag är inte så sugen på att
köpa second hand.

Melanie Johansson,
Västervik
– Ja, jag har nog tänkt köpa en
ny jacka, nya skor och ett par
jeans. Ingen speciell stil, jag
köper det jag tycker är fint.

Johnny Folkesson,
Västervik
– Det blir några långkalsonger
och lite värmande grejer man
behöver. Mössor, handskar och
en varm tröja, det går år när
det blir kallt nu!

Höstfärger
HULTSFRED
Jenny på Zaags i en rutig
ullkappa som går i höstens färger. Med matchande halsduk i rostbrunt
och skinnbyxor. Kappan
finns även i gult.

Höstklädda på yttertrappan
VÄSTERVIK Annette har en orange jacka från Cellbes, mössa från Susanna.
Flerfärgad top från Cappucini, mörkt orange tröja från Free/Quent och jeans
från Soya. Tobias har en ullrock från märket Duffel&Rums i färgen konjak, till
den bär han en halsduk från DAKO och en keps från Skandinavisk Design.

REJÄLA SKOR VÄSTERVIK Det här är det senaste för damer, en trendig svart
känga i lackat skinn med lite platåsula. Märket heter Ella of Sweden, berättar
Claudia på Bergqvist skor. T.h. Björn Borg är ett populärt märke och nytt för i
år är den här svarta herrkängan i grovt läder med vit sula.

Birgitta Jansson, Västervik
– Jag vill köpa nåt snyggt, en
middagsklänning med jacka
och ett par matchande skor.
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”Cykel är en aktivitet
som passar alla”
Cykling har seglat upp som en riktigt populär motionsform. Trenden
märks inte minst i Virserum, där området kring skidbacken numera
också har flera olika cykelbanor.

TRÄDFÄLLNING TRÄDBESKÄRNING
CERTIFIERAD ARBORIST

Russell McLean 070-577 98 42

Bilskador
Bilskador
lackering
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Mattias
Leif

Anders
Leif

Oliver
Conny

Abbas

Conny
Ronnie

Ronnie
Jimmy

Jimmy
Fredrik

TimLinus

Anlitad av
Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag
försäkringsbolag Fredrik
Anders

Patrik
Patrik

Jörgen
Oliver

0492-132
0492-107
0492-132 33
33
0492-10703
03
Blomgatan
6
Vimmerby
Blomgatan 6 Vimmerby
www.autoriktlackservice.se
www.autoriktab.se
L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • i f • T ry g g H a n s a • f o L k s a m

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

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

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

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

HULTSFRED Roberth Sundberg
är ordförande för cykelsektionen
inom Hjorten CC, som bildades
för ett par år sedan.
– Det har varit en spännande utveckling under de
senaste åren och vi märker
verkligen att cykel är en populär sport som fler och fler
har valt att satsa på, säger han.
Att just cykling har blivit så
populärt kan förstås ha flera
förklaringar. För Virserums del
började det kring 2016 med att
idrottsföreningen funderade på
vad framför allt barn- och ungdomar kan syssla med om de
inte gillar bollsport.
– För oss blev det ett naturligt
steg att komplettera verksamheten med cykling, säger Roberth.
I skidbackarna vid Dacke Stupet
finns rätt förutsättningar i form
av natur och en kuperad terräng.
Klubben har lagt ner ett omfattande arbete på att få till bra
slingor. Nu utnyttjas alltså området året runt, för cykling och
vandring sommartid och för
skidåkning vintertid.
Från början fanns det

Roberths nybörjartips
Alla kan testa, du väljer

själv vilken nivå du vill
lägga dig på.

Ålder spelar ingen roll. Ta

med hela familjen, alla kan
i regel vara med.

Införskaffa en cykel och
en cykelhjälm. Det behöJACKA
Finns även
i svart

HÖST59995NYTT!
JACKA
Finns upp till
storl. XXL

949

ver inte vara någon dyrgrip
till cykel och det finns
mycket på begagnatmarknaden. Prata gärna med
din lokala cykelklubb och
be om lite råd och tips.

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

95

KÄNGOR
Storl. 36-41

De vackra omgivningarna kring Dacke Stupet passar inte bara
bra för skidåkning - här finns också perfekta leder för cykling och
vandring. Foto: Privat
några mindre stigar att cykla på
och därefter har det byggts på
allt eftersom. Idag finns det fyra
olika slingor med varierande
svårighetsgrader.
– Vi ser många fördelar med
att området nyttjas året runt,
det är väldigt mycket
folk i rörelse här uppe
sommartid, inte bara
cyklister utan även
vandrare och folk som
vill titta på utsikten. Det
är jätteroligt att det blivit
så. Jag tror att vi bara har skrapat på ytan egentligen, när det
gäller vad området kan användas till där uppe.
Idag finns det ett 50-tal personer som är aktiva via föreningens cykelsektion, både barn och
vuxna.
– Vi kör gruppträning både
när det gäller landsvägscyk-

1

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

okt till fredag 27 nov
Semesterstängt fredag 30

Överum

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

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

Eva Harrysson

Visste du att... Det finns aktiva cykelklubbar även i Vimmerby
och Västerviks kommuner. I Vimmerby finns exempelvis cykelklubben
CK Wimer och i Västervik Tjust Bike & Running.

magazin 13

695:-

ling och mountainbike. Vi
har även gruppträning för
barn och ungdomar 8-17 år.
Själv började Roberth med motionscykling för sex år sedan och
han blev snabbt biten.
Vad är det som är så roligt
med cykling?
– Om man exempelvis jämför
med löpning så är cykling perfekt eftersom man tar sig längre
och får uppleva naturen på ett
helt annat sätt. Genom cyklingen kan man upptäcka platser i
sitt närområde som man inte
har sett innan. Man kan hela tiden utvecklas i sporten, oavsett
om du är vältränad eller ovan,
vilket också är spännande. Sedan blir det också en väldigt fin
gemenskap i föreningen och vi
har väldigt roligt när vi är ute
och cyklar tillsammans.

Vi köper:
hela hem,
dödsbon,
flyttbohag,
del av hem

HÖSTTUR I

skärgården
VÄSTERVIK

Visste du att det går att boka biljetter och
åka med postbåten som trafikerar större
öar runt Västerviks skärgård? Varje
måndag, onsdag och fredag utgår postbåten från Gränsö kanal klockan elva.
Turen går sedan till Sladö, Torrön, Hasselö
och Norra Malmö och brukar ta en och en
halv timme. Arrangemanget är ett samarbete mellan Solidö Skärgårdstaxi och
KLT och måste förbokas.
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Staffan Samuelson, entreprenören bakom boendeanläggningen Oxgården och
Musteriet i Djursdala, får årets byggnadsvårdsdiplom av Bevara Vimmerby.
Foto: Rebecca Forsgren Malmström

Han får årets pris
av Bevara Vimmerby
Staffan Samuelson får årets diplom av föreningen Bevara
Vimmerby - det 24:e som föreningen delar ut till någon som
gjort Vimmerby vackrare.
– Oj, jätteskoj, smickrande och hedrande, säger han.
VIMMERBY Varje år delar Bevara
Vimmerby ut byggnadsvårdsdiplom för att lyfta goda exempel
– i fjol fick exempelvis Astrid
Lindgrens Värld utmärkelsen för
utformningen av boendeanläggningen ”Den lilla staden”, utformad i tidig 1900-talsstil.
Den här gången prisas entreprenören Staffan Samuelson, som driver
boendet Oxgården i Vimmerby och
Musteriet i Djursdala.
– Kul att bli uppmärksammad.
När det gäller Oxgården har vi
lagt ner stort jobb på at få det att
smälta in i småstadskänslan och
byggt på det sätt man gjorde en
gång i tiden. Det är faktiskt en
hel del boende som tror husen är
1800-tal.
Den nya satsningen på Musteriet
hemma i Djursdala har fått mer
luft under vingarna än han först
vågat tro.

– När ALV stängde bestämde vi
oss för att sätta igång tidigare, och
nu kommer det att bli året-runtöppet på helgerna. Vi har haft 200300 besökare per dag under sommaren och på bara några veckor
har vi mustat över tio ton äpplen.
Enligt motiveringen får Samuelson
utmärkelsen för att han sett de
stora möjligheterna i det lilla samhället, skapat trivsamt gårdsboende på gamla oxmarker och ”en öde
ladugård som blivit utflyktsmål i
Djursdala, med eget musteri och
restaurang, som bygdens innevånare och besökare lustfullt vallfärdar till. Med friska tankar, mod och
stor handlingskraft har Staffan
Samuelson starkt bidragit till att
Vimmerby blivit en vackrare och
trevligare plats att leva och bo i.”

V
R
KO
G
A
D
LÖR

på torget Vimmerby

24/10 kl 10-13
Vi bjuder på HOCKEYKORV*
* 1. HANDLA I EN MEDLEMSBUTIK LÖRDAGEN DEN 24/10
(Medlemsbutikerna finns underst i annonsen)

2. VISA UPP KVITTOT FÖR VH’S PERSONAL PÅ TORGET
3. DU FÅR SOM TACK EN KORVKUPONG max en/familj
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL - FÖRST TILL KVARN!

i samarbete med

VIMMERBY
HOCKEY
Aktivitet i samarbete med:

Rebecca Forsgren Malmström

Ett hantverk värt
att åka för
Stor sortering av ramar,
passepartout, tavelglas mm.
KUNSKAP - KVALITET - KREATIVITET

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

Välkomna hälsar Mia och Annika!

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

Välkomna till medlemsbutikerna som arbetar för att göra din
vistelse i Vimmerby lite trevligare!
vimmerbyshopping.se

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
Albins | Bakfickan | Bladhs | Boston | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | Coop | Cubus
Djurproffsen | Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | Elon | Elon Ljud & Bild
Engströms Bil | Finapaket.se | Fiore Floristdesign | Guldsmeden | Hagelins | Hammargrens
Ur-Optik | Hemtex | Hippoteket | Holmström Bil | Home of Brands | Hudvårdskompaniet
Hälsoboden | ICA Kvantum | ICA Supermarket | Intermezzo Frisör & Shop | Intersport
JF Autodelar | Jörans Kakel | Kahnli Kläder | KBJ Möbler | Lekia | Life | Lindeborgs Blommor
Lindex | Länsförsäkringar | Lönneberga Slöjd | Magnussons Däck | Materialmännen
Miltons Guld | Motorsport | NordwayStore | Rosenkransen | Rosins Pappershandel
Rost&Kardemumma | Sandströms | Sibylla | Sko-Nisse | Skobes | Stuneks | Tempo
Thornbergs foto | Turistbyrån | Ultimate Sound & Music | Vimmerby Bokhandel
Vimmerby Sparbank | Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Önska
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Julbord I VÄSTERVIK
Gör din egen

JULSENAP
Våran Krog

35 gram
gram gula
gula senapsfrön
senapsfrön
35
35 gram
gram bruna
bruna senapsfrön
senapsfrön
35
2,5
dl
vatten
2,5 dl vatten
0,5 dl
dl rapsolja
rapsolja
0,5

msk Colemans
Colemans senapspulver
senapspulver
11 msk
msk socker
socker
33 msk
Torggatan 2 . Bredgatan 4
3
msk
honung
3 msk honung
tsk
ättikssprit
12 %
%
Tel:ättikssprit
0490 - 342 00 12
info@varankrog.se
11 tsk

Sjud senapsfröna
senapsfröna ii vattnet
vattnet under
under lock
lock ii ca
ca 55 minuter
minuter
Sjud
och häll
häll sedan
sedan av.
av.
och
Mortla senapsfröna
senapsfröna eller
eller använd
använd en
en mixer.
mixer. Ta
Ta några
några ii taget.
taget.
Mortla
Tillsätt rapsoljan,
rapsoljan, senapspulvret,
senapspulvret, sockret,
sockret, honungen
honungen och
och ättikan.
ättikan.
Tillsätt
Mortla eller
eller mixa
mixa senapen
senapen så
så grov
grov som
som du
du vill
vill ha
ha den.
den.
Mortla
Häll upp
upp ii en
en väldiskad
väldiskad glasburk
glasburk och
och gör
gör en
en fin
fin etikett.
etikett.
Häll
vDen kan
kan njutas
njutas direkt
direkt men
men blir
blir godare
godare om
om den
den får
får stå
stå till
till sig.
sig.
vDen
Förvara
i
kyl.
Förvara i kyl.

& Fiskdeli

@varankrog
www.varankrog.se
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Julbord I VÄSTERVIK
Moppesenap
Ett måste!

JULBORDSTRADITION

Jultallrik 240:inkl kaffe & dessert

Serveras alla dagar vi har öppet
efter förbeställning.

40:-/st

3 för
100:-

Gäller
fr o m
25/11

Julbuffé 300:Varmt Välkomna!

Bokning och info: 0490-102 10
Våran Krog
Krog
& Fiskdeli
Fiskdeli
Våran
&
Östra Parkvägen
3, Västervik | www.gertrudsvikrestaurang.net

Välkommen till julkänslan
på Stadshotellet!

Boka på
0490 – 82 000!
Vi har
presentkort!

Julbord!

Julmiddag!

Vi serverar dig fem härliga
tallrikar med det godaste
som julen erbjuder direkt
vid sittande bord.
Onsdagar och torsdagar 2-17/12
Pris

”I år gör vi verkligen allt vi kan för att
alla ska kunna få fira jul på sitt sätt.
Tryggt, anpassat och lite nytt. Vi ser så
mycket fram emot att träffa er här
hos oss på Tindered. Läs om Jul för alla
på www.tindered.se. Varmt välkomna.”

Vid bokning om minst 25 personer

KORVMOPPEN
Hans-Åke Harrysson
076-85 18 559
www.korvmoppen.se

SEDAN ����

Vårt stora, klassiska julbord
där traditionella rätter blandas
med moderna och avslutas
med ett dignande dessertbord.
Fredagar och lördagar 4-18/12
samt söndag 6/12.

525kr

Pris från

JULBORD | TRADITION
Traditionell buffé på Tindered Lantkök.
Datum: 28/11, 5/12 & 12/12, från kl. 17.00
Pris: 465kr/person | Begränsat antal platser
ÅRETS NYHET | JULBORD SERVERAT
Vi serverar julbuffén på ”höjden” vid ditt bord.
Datum: 11/12 & 18/12, från kl. 17.00
Pris: 465kr/person | Begränsat antal platser
TINDEREDS JULTALLRIK
Serverad vid bordet på Tindered Lantkök.
3 olika tallrikar - Kallskuret, småvarmt
& dessert | Pris: 320kr/person

450kr

TAKE-AWAY | JULBORD
Kallt, varmt & dessert | Pris: 355kr/person

Pris från

395kr

JULIG LANDGÅNG
Serverad vid bordet på Tindered Lantkök
eller Take-away | Pris: 165kr/person

www.stadshotellet.nu

Våran Krog

& Fiskdeli
#SAFETOVISIT

Läs mer om vårt viktiga säkerhetsarbete kring Covid-19 på vår hemsida.

Torggatan 2
2
Torggatan

.. Bredgatan
Bredgatan

44

varankrog
@varankrog
@

info@varankrog.se
www.varankrog.se
Våran KrogVåran
Krog
&www.varankrog.se
Fiskdeli & Fiskdeli
info@varankrog.se
Våran
Krog
& Fiskdeli

Tel:0490
0490 -- 342
342 00
00
Tel:

•

FISK & SKALDJURSJULBORD •

Välkomna till ett annorlunda julbord!
Vårt populära & annorlunda julbord serveras i år
sittandes till bords i 5 tallriksserveringar.

Vårt julbord innehåller havets läckerheter & mycket mera.
Pris: 725:-/pers.
Kött el. Vegetariskt alt. finns mot förbeställning.
Vi serverar även traditionell jultallrik på
adventssöndagarna kl 12-16 Pris: 295:-.

Julbordet serveras Fredag & Lördag 20/11-5/12 & Onsdag-Lördag 9-19/12
För mer info. om tider, gruppbokningar mm
se vår hemsida www.varankrog.se
Bokning ☎ 0490-34200 eller 📧📧📧📧 info@varankrog.se
Torggatan

2

.

Tel: 0490 - 342 00

Torggatan

Bredgatan

4

@varankrog

info@varankrog.se

.

.

HÄRLIGT GRÖNSKANDE JULMYS
i det vackra Växthuset på Tindered Trädgård.
Bind vackra julkransar tillsammans med
floristen Lars Nilsson.
Läs mer på www.tindered.se
Datum: 2/12 & 9/12, kl. 17.00
Pris: 150kr/person
MAGISK JULBRUNCH | BUFFÉ
i det vackra Växthuset på Tindered Trädgård.
Datum: 29/11, 6/12 & 13/12 | Två sittningar,
kl. 11.00 & 14.00 | Pris: 345kr/person
Läs mer på www.tindered.se

BOKA & BESTÄLL PÅ TELEFON 0493-700 40
Mer om Jul på Tindered: www.tindered.se

www.varankrog.se

.

2 Torggatan
Bredgatan
24 Bredgatan
4
@varankrog
Torggatan
2 Bredgatan
4

@varankrog
@varankrog

Tel: 0490 - 342 00 Tel: 0490
info@varankrog.se
342-00
info@varankrog.se
www.varankrog.se
www.varankrog.se
Tel: 0490
342 00
info@varankrog.se
www.varankrog.se
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Stort intresse för skog och natur
Intresset för att vistas
utomhus och i skogen
är stort. Det märker inte
minst Friluftsfrämjandet
som ser ett uppsving när
det gäller deltagare i
deras aktiviteter.
Vindskyddet i

HULTSFRED Friluftsfrämjandet
Ryssebo blev verkVimmerby-Mörlunda hade ett
ligt tack vare hjälp
litet uppehåll för sina aktivitefrån föräldrar.
ter vid Corona-utbrottet i våras.
Foto: Privat
Men nu i höst är barngrupperna
igång igen med cirka 50 aktiva barn.
Och intresset växer.
sätta med våra träffar,
trots rådande restriktioner.
– Ja, vi får förfrågningar titt som tätt
Nu är två barngrupper igång i Mörlunom barn som vill vara med i våra grupper berättar Ida Strömberg, ordförande. da. Man har dessutom familjeaktiviteten
Det svåraste för oss just nu är att få tag i Familjemulle.
ledare. Vi söker ständigt efter fler vuxna
– Syftet med vår verksamhet är att
som kan tänka sig att engagera sig.
barnen ska bli vana vid att vara i skoIda är själv ledare för flera grupper, ett gen. Men framför allt att de ska känna
uppdrag som hon stormtrivs med.
gemenskap och ha roligt.
– Det bästa med det här är att få träffa
barnen och höra hur de funderar och Ett exempel på lärande aktivitet är ”Hitta
tänker. Vi är utomhus, det finns gott om vilse” som är ett material från civilförplats och vi behöver inte vara nära var- svarsförbundet, där barnen får olika tips
andra, så därför känner vi att vi kan fort- på vad man kan göra om man skulle gå

vilse i skogen. Det kan vara att krama ett
träd eller lägga pinnar i stigen.
Mycket fokus ligger också på att ta
hand om naturen, att inte skräpa ner
och lämna sådant som kan skada djuren
– Vi testade till exempel att spika fast
olika saker på en bräda som vi sedan
grävde ner i jorden och lät vara ett par
månader för att vad naturen kunde ta
hand om.
De äldre barnen, strövarna, har fått
vandra under hösten. Senast runt Hesjön
i Målilla och nästa gång är det tänkt att
de ska gå runt Stenleden i Järnforsen.

Därför mår du bra av naturen
Att vara i naturen är läkande för
kropp och själ. Att promenera vid
havet eller sitta 10 minuter på en
stubbe i skogen gör att du varvar
ner. Den som regelbundet vistas i naturen har stora hälsovinster att göra.
Vad är det egentligen som händer?

Att bara vara i naturen är gratis friskvård.
Det finns massor av undersökningar som
visar på precis samma sak. En studie från
University of East Anglia har sammanfattat en stor mängd forskning, sammanlagt har 290 miljoner människor varit
involverade. De har kommit fram till att
naturen minskar risken för; diabetes typ
2, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och stress. Men vad är det egent-

ligen som händer med oss? Karolinska
institutet har svar på några frågor.
– En möjlig förklaring till naturens inverkan på oss är att den är fascinerande och
fångar vår uppmärksamhet, men samtidigt låter krävande kognitiva processer
vila och återhämtas. Andra teorier framhåller att det finns evolutionära skäl till
att vi mår bra i naturmiljöer med biologisk
mångfald, eftersom de signalerar resurser
för överlevnad i form av exempelvis vatten, mat och skydd, säger Cecilia Stenfors,
forskare vid Karolinska institutet samt vid
University of Chicago, USA.
När du hittar ett fint kantarellställe eller massor av hallon är det alltså stenåldersmänniskan i dig som jublar, för du
kan ju faktiskt köpa samma sak i affären

utan att känna dig speciellt lycklig.
Att bo nära vatten har också visat sig bra
för hälsan. Visst finns det en speciell
känsla med havets öppna horisont?
– Forskning visar att vi upplever att vi
mår bättre och blir lyckligare av att bo
nära vatten. Nyligen publicerades också
aktuell forskning som visar att närheten
till vattenområden ökar graden av fysisk
aktivitet och leder till fler sociala möten
mellan människor. Vi vet även att rymd
kan ge vila. Ett hav innehåller få tydliga
mål utan tycks fortsätta i oändlighet och
det verkar lugna oss, enligt miljöpsykologisk forskning, berättar Maria Albin,
professor i arbets- och miljömedicin vid
Karolinska Institutet.
Åsa Thaberman

Friluftsfrämjandet har också andra aktiviteter. Varje vecka under hösten finns
möjlighet för barn och vuxna att gå en
tipsrunda på elljusspåret i Mörlunda med
start och mål vid vår stuga i Ryssebo.
Kring jul arrangerar föreningen också
Tomtesmyg som brukar vara väldigt populärt.
– Det brukar vara runt 200 personer
som kommer. I år blir det dock i ett annat format än tidigare, av förklarliga skäl.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Fakta Natur ger återhämtning
Stressade personer börjar återhämta
sig efter bara 15 minuter i skogen, det
visar Dr Liisa Tyrväinens forskning i
Finland (2017).
Några effekter av att vara i skogen:
• Lägre blodtryck
• Lägre puls
• Minskad muskelspänning
• Ökad aktivitet i parasympatiska
nervsystemet
Forskningen visar att studenter som
har en tendens att skjuta upp sitt
arbete har lättare för att komma igång
med sina studier efter att ha tittat på
filmsekvenser med skogsmiljö. Studenter som fick titta på film från städer
fortsatte att skjuta på pluggandet.

1 Visste du att... ett nyligen avslutat EU-projekt, kallat Blue Health 2020, har jobbat med studier kring vatten. Bland annat har man skapat virtuella blå miljöer för att undersöka
hur de påverkar återhämtning efter stress. Man har också undersökt om det går att minska stress genom att se och höra vatten. På så sätt skulle man kunna erbjuda det som
stressreducering vid till exempel tandläkarbesök eller till äldre som själva har svårt att ta sig till vatten.
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Motordriven garagepo
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Vi erbjuder kompletta lösningar.
Från kostnadsfri konsultation
till klart arbete!

16.400 kr*
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Tranås nya
Supermodell.

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

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.

*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

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

ivt.se

E N E R GI KON T R OL L
Lunnargatan 26, Västervik Tel: 0490-100 50

energikontroll.nu
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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.)

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

2:a pris
3-10:e pris

Jultallrik 240:inkl kaffe & dessert

1.

Våran Krog

1:a pris

2.

JACKA
Finns även
i svart

& Fiskdeli

Serveras alla dagar vi har öppet
efter förbeställning.

HÖST599 NYTT!
95

Scanna QR-koden ovan för
Våran KrogVåran
Krog
& Fiskdeli & Fiskdeli
Våran
Krog
& Fiskdeli

att komma till kyrkguiden
JACKA

Finns upp till
storl. XXL

FISK & SKALDJURSJULBORD •

Julbuffé 300:-

95
949
4.
Välkomna till ett annorlunda julbord!
Frälsningsarmén
3. & annorlunda julbord serveras i år
Vårt populära
sittandes till bords i 5 tallriksserveringar.
Västervik
•

Vårt julbord innehåller havets läckerheter & mycket mera.
Pris: 725:-/pers.
Kött el. Vegetariskt alt. finns mot förbeställning.

Vid bokning om minst 25 personer
Varmt Välkomna!
Bokning och info: 0490-102 10
Östra Parkvägen 3, Västervik | www.gertrudsvikrestaurang.net

TillsammansKÄNGOR
med
Storl. 36-41
BILDA

5.

695:-

Vi serverar även traditionell jultallrik på
adventssöndagarna kl 12-16 Pris: 295:-.

Brother MFC-5890

Pris 1.995.-

inkl. moms
Uppladdningsbart batteri
moms
Pris
1.995.- inkl.
Stor
bakgrundsbelyst
På köpet ingår: LCD-disp

För mer info. om tider, gruppbokningar mm
se vår hemsida www.varankrog.se
Bokning ☎ 0490-3420www.fralsningsarmen.se/vastervik
0 eller 📧📧📧📧 info@varankrog.se
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Hans-Å rrysson@hotm
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STORA TORGET,
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Nilssons Bilhall

Tel: 0490 - 342 00
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1På
förpackning
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1 förpackning
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4
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lev, i
A3,
A4 och
10x15
fotopapp
A3, A4 och 10x15 fotopappe

• Auktoriserad service för Toyota
• Auktoriserad service för BMW
• Skadeverkstad
• AC-service
• 4-hjulsmätning
• Vindrutebyte
• Däckförsäljning
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BEST ILDSVINFOOTWEAR
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Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!
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BROTHER P-TOUC
PT-E550WVP

Skriver ut från PC eller
Brother MFC-589
smartphone/surfplatta

Hallströmsgatan 8
Julbordet serveras Fredag & Lördag 20/11-5/12 & Onsdag-Lördag 9-19/12
VÄSTERVIK

Torggatan

Gäller
fr o m
25/11



..........................................................................................................
5. ........................................................................................................
till vinnarna av
* 1. HANDLAseptember
I EN MEDLEMSBUTIK
LÖRDAGEN DEN 24/10
annonspusslet
2020
2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................
(Medlemsbutikerna finns underst i annonsen)

1:a pris 1000:- Peter Bengtsson, Vimmerby

2. VISA UPP KVITTOT FÖR VH’S PERSONAL PÅ TORGET
3. .........................................................................................................

2:a pris 500:- Rattikan Chaiphinit, Vimmerby

7. ..........................................................................................................

3. DU FÅR SOM TACK EN KORVKUPONG max en/familj

4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................

3:e–10:e pris 100:-OBS! BEGRÄNSAT ANTAL - FÖRST TILL KVARN!
Dagmar Persson, Lönneberga
Viveca Vestergren, Vimmerby
Kristina Rylander-Johansson, Västervik
Ann-Charlotte Persson, Lönneberga

Carina Kihlman, Västervik
Barbro Karlsson, Överum
Yvonne Söderberg, Hult
Britt-Marie Fransson, Målilla

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

i samarbete med

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

VIMMERBY
HOCKEY
Adress:

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel
Vimmerby Handel
Hultsfred Handel

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Vill du tävla digitalt så går det bra, gå in på vår hemsida www.magasinetvvh.se eller maila in ditt svar till tavling@vtkp.se
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 13 november 2020.

Aktivitet i samarbete med:

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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Konstverken utgår från
fotografier som stylas och
behandlas i flera lager.
Foto: Åsa Thaberman

– Vi målar med ljus och färg
och experimenterar med
slutartid, ljus och rörelse.

Kreativitet med foto som bas
Under september hade konstnärsduon tonek_chávez
sin första gemensamma utställning på Lofta Caffé.
Två kreativa kvinnor som tillsammans skapar
experimentell fotokonst utan gränser.
VÄSTERVIK Det liksom bubblar av idéer
och kreativitet runt Hanna Tonek Bonnett och Natalie Chávez och det är också
så de beskriver sitt sätt att jobba. Skapandeprocessen börjar med en tanke,
som leder till en annan idé.
– Det poppar upp idéer, det gäller
bara att fånga dem, vi gör saker väldigt
fort, men med omtanke, berättar Hanna
Tonek Bonnett.
Skapandet börjar ofta med att en av
dem får en idé som de testar, tanken
leder till nya tankar som utvecklas till
något annat. Lekfullhet och öppna sinnen leder arbetet framåt.

Barnteater
utan språk
HULTSFRED

En språklös teaterföreställning för barn i
alla åldrar bjuds det på den 29 oktober på
Virserums Konsthall. Publiken får följa med på
Nalle Clowns upptäcksfärd i jakt på fjärilar
och andra magiska ting.
Föreställningen tar emot max 50 personer
och föranmälan krävs.

Samarbetet började med att de var kollegor på en reklambyrå. Nathalie Chávez
är fotograf och Hanna Tonek Bonnett
är formgivare och keramiker med stor
bredd, hon har arbetat med alla material
från is till keramik och grafisk formgivning.
– Vi ville ha kul och hitta på något
tillsammans, vi hade samlat på idéer
och ville skapa något.
Hanna och Nathalie beskriver sig som
kreativa, men på olika sätt. Deras olika
personligheter skapar också större möjligheter att uttrycka sig. Det syns att de
är olika, Nathalie är klädd i sobert svart
från topp till tå medan Hanna är mer
som en explosion i gult och rosa.
– Jag är nog ganska mörk och sorglig,
Hanna står för det glada. Tillsammans
blir det både bra kontrast och harmoni, säger Nathalie Chávez.
Ett av de första projekten var
kabelskåpen till förra årets
streetart festival, stora
poetiska arrangerade porträtt av ungdomar pryder
några kabelskåp i centrala
Västervik.
Kameran finns alltid
med som arbetsredskap,
men den kompletteras alltid av andra tekniker under
eller efter fotograferingen.
Modellerna kan bli insmetade i

Nathalie Chavez
och Hanna Tonek
Bonnet är konstnärsduon som
bubblar av
kreativitet.

lera eller dekoreras med blommor för att
uppnå olika effekter
– Vi målar med ljus och färg och experimenterar med slutartid, ljus och rörelse. Nästa steg är att få in mer färg och
form och material i våra alster.
Nathalie sköter alltid fotograferandet och
Hanna håller i allt omkring. Tillsammans gör de sedan en urvalsprocess
och efterarbetar fotografierna, ibland
med färg, ibland i datorn. När processen är klar skickas fotona för att tryckas.
Utställningen i Lofta har fått många
lovord och duon är sugna på att fortsätta.
– Det har varit väldigt mycket folk här,
vi tror att folk har gillat de ljusa färgglada bilderna. I allt kaos runt Covid -19

har vi fått fram något ljust och fint som
folk kanske har behövt.
Framtiden ser ljus ut, det finns så
många idéer som ligger och gror till sig
och ännu inte har kunnat realiseras.
Både Hanna och Nathalie har en internationell bakgrund och många bra
kontakter i konstvärlden utomlands.
Hanna har tidigare designat för stora
namn som Tricia Guild och Jamie Oliver.
– Västervik är vår bas, det är här vi
vill vara, men vi är öppna för att visa
vår konst på andra ställen.
Det blir spännande att följa deras
projekt. Världen ligger öppen. Inget
verkar omöjligt för tonek_chávez.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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Lekfull dans poppis bland barnen

21

Den glada musiken dunkar i högtalarna, små armar åker upp i luften och ben fulla med spring rör sig
över golvet. Tisdagskvällen är en höjdpunkt för alla barn som älskar att dansa.
VIMMERBY Varje tisdagskväll under
hösten samlas ett gäng härliga barn i åldern 3-5 år på Kalles Lek & Lattjo för att
dansa. Det är Elin Johansson och Klara
Karlsson som håller i Ingrids Dansskola,
som den kallas, och de tycker det är lika
roligt varje gång. Eftersom det är så pass
små barn som det handlar om står förstås leken i centrum.
– Vi börjar med en uppvärmning, därefter tränar vi på en dans, där vi lägger
till steg och rörelser allt eftersom. Sedan
avslutar vi med lek, säger Elin.
Ett 25-tal barn med och dansar
totalt varje vecka.

– Barnen ska först och främst ha roligt,
få leka och träffa andra barn, fortsätter
Klara. Mycket blir spontant, vi frågar
vad de vill göra och så kör vi på det.
Tanken är att det hela ska

Elin Johansson och Klara Karlsson håller i dansgruppen för barn.
avslutas med en uppvisning för föräldrar
och andra anhöriga runt jul.
Att barnen gillar dansen råder det
ingen tvekan om.
– Det märks tydligt, säger Elin. De
skrattar, springer, busar och har mas-

sor av energi. Samtidigt är de duktiga
och lyssnar på oss.
Eva Harrysson

ÄR DU SUGEN PÅ ATT

jamma?
VÄSTERVIK

Är du intresserad av att musicera tillsammans
med andra har du ett utmärkt tillfälle på fredagar
i Gamleby. Mellan klockan 14-16 träffas nämligen
ett gäng glada musiker för att spela och sjunga
tillsammans på Gamleby kulturhus. Mest blir det
irländsk och svensk folkmusik och visor.
Det är gratis, men man behöver
lösa medlemskap i
Kulturhusets förening.

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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KAN ANVÄNDAS
MEDICINSKT

INGÅR
I VISSA
LÄNDERS
LEDNING
VERKAR
MED SIG
KORTSIDA

ÄR LUFT
MED SVÄVANDE
DROPPAR

TORRFODER
HÖRS
MISSNÖJDA

KAN
KIRURG
KLOR
OCH 150

BEARBETAS
PÅ DREJSKIVA;
FART OCH
TEMPO
TADLAR JOULE
GÄRNA
ANDRAS KAN BO I
SMAK LIEPAJA

FÅNGAR
HAVETS
RIKEDOMAR

BLANDAR PRAKTSTARKT
FULL
OCH
KYRKLIG
SVAGT
SKRUD

ÄR
RESTEN
BAKTERIEFRI
KAN STÅ
I BÖRJAN
AV SATS

SES
FÖRST
FORTFARANDE
GRO
MED
SIG
MEDVERKAR
TILL PARBILDNING

SES
LYCKLIGS
ÖGON

SPRIT PÅ
SOCKERRÖR
F.N.

LISTAR
(UT)

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.

OKTOBER 2020

instagram
TAGGA DINA LOKALA
INSTAGRAMBILDER

YRKESHJÄLP

– publiceras i Magasinet

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

AUKTION

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

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

@life.of.milton  Kalimeras
Autumn Rocker  Rockar hösten. Nu åker fluffet bort, lovar att
visa er bild sen.
#magasinethultsfred
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Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

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

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

DIVERSE

Köp ett rosa band
som räddar liv
#tillsammansmotcancer

MOTOR

59.900:-

Magas
Västerv

ik Vim

merby

N

inet
Hultsfre

GR

inkl plåtarbete och listerr

GIONE

S

Monterat och klart

RE

AT

IST

IDNIN

G

efter rotav
drag

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

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

Nå ut med ditt budskap
till hushåll i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommuner.
Västervik 0490-25 86 00
V-by, H-fred 0492-58 60 90

0470-70 17 40

MOTOR

Volkswagen Golf 1.5 TSI PF 150hk 6vxl
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI DSG
Årsmodell: 2021 Miltal: 6 Ort: Kisa
269900 kr Årsmodell: 2015 Miltal: 18900 Ort: Kisa 129900 kr

Subaru Forester 2.0I E-BOXER ACTIVE
Subaru Forester XT 230Hk 2.5 4WD Aut
Årsmodell: 2007 Miltal: 24000 Ort: Kisa 49000 kr Årsmodell: 2020 Miltal: 1000 Ort: Kisa 344000 kr

Peugeot 308 1.6 BlueHDI Automat. Nav.
Årsmodell: 2017 Miltal: 5300 Ort: Kisa 134900 kr

Opel Insignia Sports Tourer 1.6T 200Hk
Årsmodell: 2019 Miltal: 800 Ort: Kisa 295000 kr

Opel Grandland X Laddhybrid AT8 AWD
Opel Corsa 1.3 Diesel. Lågmilare
Årsmodell: 2020 Miltal: 900 Ort: Kisa
429000 kr Årsmodell: 2010 Miltal: 8750 Ort: Kisa 64900 kr

Opel Corsa 5-dörrars 1.4

Opel Combo Skåp 1.3Cdti

Årsmodell: 2017 Miltal: 2000 Ort: Kisa 104900 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 11800 Ort: Kisa 89000 kr

Opel Astra Sports Tourer 1.0 105hk
Årsmodell: 2016 Miltal: 3500 Ort: Kisa 129900 kr

Ford Fiesta 5-dörrar 1.0 EcoBoost
Årsmodell: 2016 Miltal: 3600 Ort: Kisa 97500 kr

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

grahnsbilar.se
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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

Volvo XC60 Privatleasing

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

4 995 kr/mån

5 495 kr/mån

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 CAPTUR
PLUG-IN HYBRID

CAPTUR E-TECH Plug-in hybrid 160
Premiärpris

334 900 kr
Upptäck elektrisk mobilitet och njut av valfriheten med nya CAPTUR E-TECH Plug-in hybrid. Välj ren eldrift för
stadskörning, med upp till 65 km* räckvidd, eller hybridläget för längre resor. Förboka din provkörning och bli en
av de första att uppleva nya CAPTUR E-TECH Plug-in hybrid. Välkommen!

Erbjudandet gäller vid köp av nya Captur E-tech plug-in hybrid senast 31/12 2020. Bränsleförbrukning vid blandad körning, Captur E-tech plug-in hybrid 160: WLTP 1,5 l/100km. CO2-utsläpp: WLTP 33 gram/km. Extrautrustning kan
påverka förbrukning och CO2. Renault reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.

renault.se

www.skobes.se

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

