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Lokal inspiration

Advent

Önskar er en riktigt härlig och mysig
första advent och en bra början på
december!

18 dec

1. Lyssna på julmusik. Jag har redan
börjat!
2. Julpynta. I år är det extra välkommet
när man ändå alltid är hemma.
3. Följ julkalendern på tv. I år kan ingen
skylla på att man inte hinner, se det som
en mysig familjegrej! Gillar man inte
årets julkalender kan man återuppleva
en gammal. På SVT:s Öppet Arkiv finns
en guldgruva av gamla julkalendrar.
4. Man kan handla julklappar via nätet
eller besöka lokala butiker vid tidpunkter
då det är mindre folk som handlar. Slå in
presenterna med omsorg!
5. Drick massor av glögg, ät pepparkakor
och lussekatter. Baka och laga en massa
gott!
6. Om det kommer snö, ut och åk pulka,
och glöm inte ta med fika!

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

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

Tips Coronasäkra aktiviteter

Nästa nummer av Magasinet
kommer ut den 18 december.
Då laddar vi upp inför jul och nyår
med ett härligt nummer som är
fyllt av julklappstips, dekorationer
och annan inspiration.
Har du tips på något reportage
som knyter an till julen? Hör
gärna av dig till redaktionen!

G

AFFÄRSOMRÅDESCHEF
Christian Ingemarsson

För att inte fastna alltför mycket i
negativa tankar tänkte jag fokusera
lite på vad man trots allt faktiskt
KAN göra. Här kommer därför min
lista med tips på tio roliga, mysiga
och förhoppningsvis Corona-säkra
aktiviteter under advent.

Nu när julen närmar sig känns det lite
extra deppigt. I dessa tider är det
lätt att man fokuserar på allt man
går miste om, allt man inte får göra
på grund av rådande restriktioner.

TISTIDNIN

ANSVARIG UTGIVARE
Christoffer Nielsen
Öst Media AB 556663-3045

Jag tänker först och främst på att
träffa nära och kära, men även andra
småsaker som man förknippar med
advent. Julmarknader, julkonserter
och julbord för att nämna några.

Är det bara jag eller känner ni också
att november är lite extra tung i år?
Det är grått, det är mörkt, och som
om inte det vore nog befinner vi oss
fortfarande i Corona-träsket.
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Magasinet är en annonstidning från
försäljningsavdelningen på Vimmerby
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7. Skicka julkort! Många har slutat med
det för länge sedan. I år när vi inte kan
träffas på samma sätt är det kanske hög
tid att väcka liv i den traditionen.
8. Se en massa härliga tv-serier och
filmer.
9. Ta en promenad om dagen, gärna i
dagsljus och med en riktigt bra podd eller ljudbok i öronen. Eller gå tillsammans
med en vän - på behörigt avstånd.
10. Sist men inte minst – passa på att
ta det lugnt! December brukar normalt
sett vara fullspäckad av olika aktiviteter
som luciafiranden, julbord, glöggmingel,
julavslutningar och fester. I år är det av
förklarliga skäl ingenting av den varan
och om man då väljer att se det positivt
så kan vi istället stanna hemma och
mysa.

MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90
MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00
www.magasinetvvh.se

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

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

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

TRYCKERI
Pressgrannar AB

Tranås nya
Supermodell.

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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E N E R GI KON T R OL L
Lunnargatan 26, Västervik Tel: 0490-100 50

energikontroll.nu
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BLACK FRIDAY HOS INTERJAKT!

GUIDE TS425
VÄRMESIKTE

ALCES RYGGSÄCK
MED RYGGSTÖD

19 990:-

PINEWOOD TEXAS
SKJORTA 2 ST FÖR:

999:-

(Ord. 24000:-)

299:-

(Ord. 1799:-)

(Ord. 398:-)

JUL

Vid Stora Torget

HELGE SWAHN

Carat Ljusstakar
24 cm
2-pack

999:-

Cube Grytset
9 delar

(ord. pris1899:-)

1599:-/set

(ord. pris 3999:-)

HUNTER PREMIUM
ÅTELKAMERA

Portofino Granitium
Stekpanna
28 cm

1 795:-

(Ord. 2495:-)

599:-

ALCES VAPENREM

99:-

(Ord. 249:-)

(ord. pris 799:-)

WINCHESTER POWER MAX
308W, 30-06

Beer lager ölglas
60cl 4-pack
More vinglas
44 cl 4-pack

399:-

(Ord. 549:-)

Lundhs Hund - Jakt - Fiske

4-pack

Norra Oskarsgatan 107, Hultsfred

499:-

(ord. pris 599:-)

Tel: 0495-412 95 - info@lundhs.com - www.lundhs.com
Vardagar: 10-18 Lördag - Söndag: STÄNGT

KOLLA IN OSS!

Vid Stora Torget

HULTSFRED

www.magasinetvvh.se

HELGE SWAHN

• Läs Magasinet på webben • Skicka in svar till Annonspusslet • Kontaktinfo och annonsinfo

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

Nya ID.3. från 3 495 kr/mån inkl service
Provkör en ny era.

Bilar finns för
omgående leverans

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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Julöppet i butikerna på söndag
Det blir ingen julskyltning
i den traditonella bemärkelsen. Men de flesta butikerna i Vimmerby håller
ända extraöppet första
advent.
VIMMERBY Julskytlningen i Vimmerby
är själva startskottet för julhandeln och
den är förknippad med underhållning,
aktiviteter, jultomte och massor av folk
på stan. I år kommer allt detta lysa med
sin frånvaro och anledningen är förstås
de rådande Corona-restriktionerna.
– Det blir en annorlunda jul i år, även
för handeln, säger Björn Johansson, ordförande i Vimmerby Handel. Men vi gör
det vi kan i rådande läge och förhoppningsvis kan julstämningen infinna sig
ändå.

10 000 kronor och andra pris på 5000
kronor. Dessutom lottar varje butik ut
fem stycken presentkort på 100 kronor.

Julskyltningen 2019 såg ut som vi är vana vid, med massor av folk och
aktiviteter på torget. I år blir det en annorlunda variant.
Foto: Bertil Andersson
Förutom att butikerna håller extraöppet på söndag kommer handeln också
köra sitt stora jullotteri. När man hand-

Citybingo i Västervik
VÄSTERVIK Ta en skön promenad och ha chansen att vinna presentkort,
det är Citybingo! Bingobrickor hittar du på turistbyrån i Västervik på
vardagar och på Vero Moda på lördagar. Frågor finns i butikernas skyltfönster, så man behöver aldrig gå in i någon butik. När man är klar kan
man lämna sin bricka i Västervik Framåts brevlåda på Stora Torget. Varje
vecka dras tre vuxen och tre barnpristagare och vinsten är presentkort
på 100 kronor i lokala affärer.

lar i någon av Vimmerbys butiker kan
man fylla i en lottsedel för att delta i
en utlottning där första pris ligger på

Läget är ansträngt för många butiker
sedan Corona bröt ut. Inför julhandeln
fanns stora förhoppningar om att man
skulle ta igen en del av tappet, men sedan kom ännu striktare restriktioner.
Björn hoppas dock att fler ska välja
att handla hemma i år.
– Jag tror inte folk är lika benägna att
åka till stora köpcenter i större städer
nu, men julklappar vill man fortfarande köpa, och det kan förhoppningsvis
gynna våra butiker här i Vimmerby. Ett
tips för att undvika trängsel i julhandeln
är att börja julshoppingen i tid och inte
vänta till sista veckan innan jul.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

FILM OM DIALEKT
VÄSTERVIK Filmaren Matz Eklund, som tidigare gjort mest musikdoku-

mentärer har nu gjort en film om något så lokalt som dialekten i Västrum.
Filmen handlar om ” Västrums dialekt, människor och
platser med karaktärer från Västrums socken”. Filmen
visas lördag och söndag andra advent, det blir fem
visningar för max 8 personer i Gunnebo Folkets Hus.
OBS! Dubbelkolla så att tiderna stämmer,
mycket förändras fort i dessa tider!

Handla lokalt men digitalt
Det blir en annorlunda julhandel i år. I stället för att trängas i butiker förväntas vi
hålla avstånd och helst avstå från att gå in i butiker och restauranger. Många näringsidkare bävar inför december, men det finns sätt att stötta våra lokala företagare.

JULSTÄMNING

i Hultsfred
HULTSFRED Även i Hultsfred

tvingas handeln tänka om när det
gäller julskyltningen som skulle ha
ägt rum nu på söndag på första advent. Butikerna kommer att ha öppet
och man kan njuta av julbelysning,
julgran och julmusik som strömmar
ut högtalarna. Men det blir ingen
scen med musikunderhållning, ingen
tomte och inga godispåsar.
Per Kågefors är näringslivsutvecklare och ansvarig för kommunens
dialog med Hultsfreds Handel.
– Det fanns massor av planer inför
årets julskyltning men när de nya
restriktionerna kom i förra veckan
insåg styrelsen att det inte går att ha
julskyltningen i den form vi brukar,
säger han. För att ändå försöka lyfta
den lokala julhandeln kör vi en kampanj med syftet att få folk att stötta
det lokala, bland annat genom att
köpa presentcheckar.

VÄSTERVIK – Viktigast nu är att vi
handlar lokalt, kolla upp om din lokala
butik har en e-handel du kan beställa
ifrån, eller om restaurangen du tänkte
gå till har take-away, säger Tobias Alhstedt som är handelsledare i Västervik
Citysamverkan.
Tillsammans försöker man nu utbilda butiker i att skaffa hemsidor och sociala
medier så kunderna kan beställa sina
varor, lokalt men digitalt. Men allt går
inte att handla på nätet, ibland måste
man faktiskt prova ett par skor eller
byxor och då är handeln beredd.
– Idag har jag beställt 500 visir från
Barracuda i Gamleby, vi betalar bara en
liten dusör, så de gör handeln verkligen
en jättetjänst.
Någon vanlig julskyltning blir det inte,
men julbelysningen kommer upp som
vanligt nu i slutet av november och
man gör även en extra satsning på diverse spel runt granen på Stora Torget.
– Man kommer att kunna spela memory och luffarschack med tomtar som
pjäser, och så kommer det upp en vägg
där man kan kasta snöboll.
Många handlar sin julmat på ICA Maxi

Ingen julmarknad
i år, men kanske
lite extra pynt, tror
Katharina Arvidsson.
Foto: Liz Pettersson
och brukar se fram emot alla de specialevenemang som stora matbutiker
brukar ha runt jul. Katharina Arvidson
som drivit ICA-butik i över 30 år säger
att man kommer att pynta lite extra
och bjuda in till aktiviteter på sociala
medier, men annars blir det en annorlunda jul.
– Vi har haft julmarknad i 25 år och
det är väldigt sorgligt att vi inte kan

ha det i år, men det
blir ju helt fel. Alla
våra fysiska event är inställda, men vi
har en bra och fungerande onlinebutik, det är jag tacksam för och jag vet
att många kunder uppskattar att få sin
mat hemkörd.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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PASSA PÅ! KAMPANJ PÅ

! -20% PÅ REK PRISER.

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

65
BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER
Armbandsur

299:-

från

Brother
BrotherMFC-5890CN
MFC-5890CN
Pris
1.995.moms
Pris 1.995.-inkl.
inkl. moms
BROTHER P-Touch

På köpet ingår:
På H100
köpet ingår:
märkmaskin
1 förpackning vardera av
1 förpackning vardera av
A3, A4 och 10x15 fotopapper
A3, A4 och 10x15 fotopapper

299:-

Mattias

Värde
Värde492.492.-

GÅ IN PÅ

brother141.com
VARLDENSBARN.SE
brother141.com
FOTO: JESPER ANHEDE

Mattias

För en
mysigare advent

TID FÖR HEMMAHÄNG
Hos oss hittar du böcker, pussel, pyssel och spel.
Julklappar för alla åldrar.

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

10:-

MÅN-FRE 7-21
LÖR-SÖN 8-21

/st

Pepparkakor Annas

300 g. Gäller ej ekologiska ochpepparkakshus. Jfr pris 33:33/kg.
Max 2 köp/hushåll.

2 för

2 för

50:Glögg

¨

vimmerby
bokhandel

Blossa. 750 ml. Röd lättglögg,
alkoholfri. Jfr pris 33:33/liter.

¨

vimmerby
Fina
julskyltningserbjudanden!
Hör av dig bokhandel
om du vill ha något hemskickat eller hjälp
Stora
6 • 0492-123
10 varor.
attTorget
plocka
ihop
Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel

vimmerby bokhandel

¨

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

Vi ses i bokhandeln!/Emma, Lotta & Lott

Stora Torget 6 • 0492-123 10

¨

låst in i förrådet i onödan?
Sälj dina prylar med Lokus från 49 kr

Julstjärnor
Sverige. Röda.
3-4 grenar.

2 för

59:- 89

90

/kg

/kg

Adventsskinka

Scan. Ursprung Sverige.
Ca 1600 g. Färdigkokt.
Med svål. Jfr pris 59:90/kg

Fransyska

Ursprung Sverige.
ICa 1200 g. Nätad.
Jfr pris 89:90/kg

Välkomna till oss! Vi önskar alla våra kunder
en superhärlig dag! Dennis och Frida med personal!
Priserna gäller vecka 48 t.o.m. söndag 29 november 2020

vimmerby
Hur mycket bokhandel
pengar har du

50:-

25:-

Vetemjöl

Kungsörnen. 2 kg. Gäller Vetemjöl
av ﬁnt kärnvete. Jfr pris 6:25/kg.
Max 1 köp/hushåll.
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personligt Kenneth Rosén

Kenneth

har mycket i kikaren
Kenneth Rosén har fågelskådning som ett av sina största intressen.
Ute i naturen trivs han som allra bäst. Foto: Eva Harrysson

Musiker, skribent, gammal festivalräv och
miljökämpe. Kenneth Rosén i Hultsfred kan tillskriva
sig många titlar och det är inte för inte han kallar sig
själv för diversearbetare.
HULTSFRED

E

n gråmulen novemberdag möter Magasinet Kenneth för en
Corona-vänlig intervju under
en promenad längs Hulingens
strand i Hultsfred, ett stenkast från hans
bostad. Kikaren hänger alltid runt halsen
på Kenneth när han är ute och promenerar. Fågelskådning är ett stort intresse
och när som helst kan det dyka upp en
fågel som han vill titta närmare på.
De flesta förknippar dock Kenneth
först och främst med musik. Hans
medverkan i grupperna Wild Rower och
Lifvens har gjort honom till en kändis
långt utanför kommungränsen.

spelningarna med Lifvens har också
blivit något av hans signum.
– Egentligen vet jag inte varför det
blev så men det växte fram mer och mer.
Jag gillar ju att hitta på historier och när
publiken skrattar blir det en trigger.
Ofta säger jag till publiken att ”nu ska
jag berätta en historia jag inte själv har
hört”, det mesta är alltså improviserat.

Det var i slutet av 1980-talet som Kenneth började spela irländsk folkmusik
med ett gäng kompisar i gruppen Wild
Rower. Bandet fick en väldig skjuts tack
vare Rockparty och Hultsfredsfestivalen där de framträdde flera gånger och
närmast slog igenom. Det blev turnéer,
medverkan i filmer och underhållningsprogram på tv. Några år senare bildades
Lifvens och turnerandet fortsatte.
Kenneth har inte bara gjort sig känd
som en duktig musiker, hans humoristiska mellansnack på Venamål under

Att det blev Vena-dialekt kändes naturligt eftersom mina föräldrar är från
Vena socken. Min morfar var också en
riktig historieberättare, så jag har det
i generna.

na var musikaliska men hade också ett
stort intresse för djur och natur. När han
var tio år fick han sin första kikare och
en fågelbok och på den vägen började
han upptäcka naturen. I 16-årsåldern
var han med och bildade organisationen Fältbiologerna i Hultsfred, en ungdomsorganisation till Naturskyddsföreningen.

”Naturen och musiken
sammanfattar mig.”

Förutom att stå på scen har Kenneth ytterligare en stor passion i livet - naturen.
– Jag är en stor vän av vår jord. Det
ihop med musiken sammanfattar ganska bra vem jag är.
Både miljöintresset och musiken har
han med sig sedan barnsben. Föräldrar-

Fakta Kenneth Rosén
Ålder: 62 år.
Bor: I Hultsfred.
Familj: Sambo med Lena Carlsson.

Engagemanget inom Fältbiologerna utvecklades med tiden till en miljörörelse.
Det resulterade bland annat i olika aktiviteter och kampanjer, gatuteatrar och
namninsamlingar under tidigt 80-tal i
Hultsfred.
– En av våra mer kända aktioner var
när vi satte oss på järnvägen för att
stoppa ett tåg som skulle bespruta ogräs
med gift.
Vad tyckte Hultsfredsborna om era
aktioner?
– Det var väl både och. Många tyckte att

vi var häftiga och lite uppkäftiga. Sedan
fanns det naturligtvis också de som blev
väldigt provocerade, vilket förstås sporrade oss ännu mer.
På senare år var Kenneth också en av
de drivande krafterna för att behålla naturreservatet Alkärret i Hultsfred.
För Kenneth liksom de flesta andra musiker har 2020 vart ett tungt år efter att
Corona-pandemin slog till.
– Vi har egentligen bara haft en enda
spelning med Lifvens i år, en kärlekskonsert i februari. Sedan hade vi en digital
spelning i Västervik.
Julborden som skulle ha varit nu i
december är inställda. Men precis som
många andra artister har Kenneth och
hans kollegor fått hitta nya vägar. Ett
sätt var att spela musik ute på gator och
utanför äldreboenden i Hultsfred, tillsammans med kollegan Bert Olausson.
Ett annat initiativ är en livesänd uppesittarkväll med Lifvens och vänner den
19 december.
Just nu jobbar Kenneth med att förbereda för uppesittarkvällen i december.
Samtidigt ska Lifvens mest kända låt,
Mjölkbilen, certifieras som guldskiva,
vilket kräver en del arbete.
– Låten har numera runt sex miljoner
lyssningar på Spotify. Så nu jag jobbar
med layoten till guldskivan. Från början
hade vi tänkt spela in en karaokeversion
av låten, men det är inte läge att träffas
i en trång en studio just nu.

Yrke: Diversearbetare.
Intressen: Allt inom naturen (kan bli lite mycket…), miljöfrågor, musik, historia, design,
konst, sällskapsspel med mera.
Det gör jag helst en regnig dag: Om det inte blir en regnpromenad så är det perfekt
att plocka upp ett strategiskt brädspel som tar hand om de närmaste timmarna.
Det gör jag helst en solig dag: Är ute i naturen.
Läser just nu: Förutom alla tidskrifter en bok ”Lejonens beskyddare, Den osannolika
berättelsen om Mosul Zoo”. Om människorna och djuren som gjorde sitt bästa för att
överleva under de fruktansvärda år då den irakiska staden Mosul belägrades av IS.
Även en Shetlandsdeckare ”Vild Eld” av Ann Cleeves.
Min livsfilosofi: Äventyret finns utanför dörren…

Eva Harrysson

1

Visste du att... Kenneth har skrivit
två av låtarna till en singel efter tv-serien
Byhåla med Ronny och Ragge. Låtarna heter ”Brylkräm, Stålkam och Gällivarehäng”
och ”Du är mer än ett pök för mig” och är
med på skivan ”Join The Fårrd-Ride”. Han
var också med och arbetade med Hultsfredsfestivalen från början och i över 20 år
och hade särskilt ansvar för ateljégruppen.

BLACK

WEEK
...T O M SÖNDAG 29 NOVEMBER

Handla tryggt
i våra butiker!
Vi följer mycket noga
gällande råd och regler.

Dessutom...
antingen du handlar i butiken
eller ringer och beställer,
så kör vi hem varorna om du vill
och bor i vårt närområde.

EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.
JÖNK ÖP I N G Br ed g r ä nd • L I NK Ö PI NG i -H U S E T & Trädgårdsto rget • NORRKÖP ING N:a P ro menaden • KISA • MOTALA • T RAN ÅS • VET LAN D A • VIM M ERB Y • VÄST ERVIK
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För att undvika trängsel
och köbildning kör vi

BLACK
WEEK

NOVEMBER 2020
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hos oss måndag - söndag
med erbjudandet du inte får missa…

VÄSKOR
20%

SKOR
20%

Avon och Sammy van Dyck brinner för sin speedway. Nu tar de sikte på nya mål inför
nästa år. Foto: Privat

STORA TORGET,
VIMMERBY

FOOTWEAR

Adventsfint!
Beställ gärna dina julblommor i god tid så att vi
kan minska antalet personer i butiken samtidigt.
Vi erbjuder både hemleverans och hämtning
utanför butiken. Vi tar swish.

JULSTJÄRNOR
från egen odling

Enkla

Röda, vita, lime

4 st

Grenade

röda, vita, mörkröda 85:-/st

35:-/st

120:-

2 st

150:-

Gäller t.o.m. 29 november

AMARYLLIS

DÖRRKRANSAR

2-stänglad 115:specialsorter135:Bl a dubbla

Egen tillverkning
i olika prislägen

SVENSKA PARLJUS & BLOCKLJUS
FRÅN VIO LJUSFABRIK

Blomgatan VIMMERBY, 0492-318 90

www.hagelins.com
ÖPPETTIDER:
Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Extra söndagsöppet 10-14

Speedwaybröder
med höga ambitioner
Avon och Sammy van Dyck är inte bara bröder. De har också en
annan sak gemensamt – sitt speedwayintresse. Och det går riktigt
bra för dem båda.
– Drömmen är att delta i en GP-tävling, säger de.
HULTSFRED
Målillakillarna
Avon, 17 år och Sammy, 15 år,
började köra för nio år sedan
och sedan dess är de fast. Att det
blev just speedway var egentligen mest en slump.
– Vi fick åka och testa på en
gång och sedan fastnade vi,
säger Sammy. Vi kände direkt
att det var kul, mycket fart och
spänning.
– Glädjen är stor när man
lyckas med något man inte klarat innan, säger Avon. Det finns
hela tiden nya mål att uppnå.
Det är en väldigt teknisk sport
som kräver mycket träning.
Både Avon och Sammy kör för
hemmalaget Dackarna, men
Avon har även kört en del för
Nässjö.
Sammy blev svensk mästare i år i klassen 250cc. Avon
har kört 500cc i år och i också
tävlat i tv-sända Bauhausligan,
som är den högsta ligan inom
speedway, med betydligt tuffare
konkurrens.
– Det är ju väldigt svårt att
slå sig in där, men det är kul att
ha fått chansen, säger Avon. Det
var ändå några matcher där jag

gjorde framsteg, det är hög konkurrens men på grund av Corona
i år var det inte lika många utländska förare som deltog. Det
gjorde att det var lite lättare.
Säsongen är under sommarhalvåret så just nu är det uppehåll.
Till våren väntar division 1 och
eventuellt allsvenskan för Avon.
För Sammys ska köra sitt första
år på 500cc och kanske VM och
EM i 250cc.
Vad har ni får mål och
drömmar när det gäller
speedwayen?
– Att komma med i GP:t är ju en
del, säger Sammy.
– Om utvecklingskurvan fort-

”Det är ju inte alla som får
vara svensk mästare i något,
så det klart att man är stolt.”
Sammy van Dyck blev svensk mästare 2020. Foto: Privat

Foto: Privat

Gäller ordinarie priser 23/11-29/11

Foto: Privat

KLÄDER
20%

sätter att gå uppåt så finns det
nog en chans längre fram, säger
Avon.
Eva Harrysson
eva.harrysson@
vtkp.se

17.995:-

999:-

DELBETALA

ORD. 18.995:-

1.693:-

2.995:-

/ MÅN*

DELBETALA

329:/ MÅN*

TEC LELLE / BOO

CRESCENT ELINA ELCYKEL

Testvinnande barnhjälmar. Formsydd mössa, lampa bak, MIPS, grönt
spänne. Hakbåge kan monteras av.

7-växlad. Sveriges mest sålda elcykel. Crescent Koppla med elektroniskt
stöldskyddat batteri. Skivbroms fram samt ny display. Finns i flera färger.

5.999:-

ORD. 6.595:-

FR.

ORD. 6.999:-

DELBETALA

DELBETALA

/ MÅN*

/ MÅN*

602:-

Skyddar upp till 8 gånger bättre än traditionella cykelhjälmar.
Nu med ännu bättre passform.

Handla idag,
betala i vår

JULKLAPPAR
FÖR ALLA!
5.995:-

HÖVDING AIRBAG FÖR CYKLISTER

Kampanj! 5 mån ränte- & betalfritt.
0 kr uppläggningsavgift. 0 kr aviavgift.

Handla tryggt i våra butiker!
Vi följer gällande råd för att begränsa smittan av Covid-19.
Möjlighet till hemleverans finns.

299:-

229:-

FR.

69:-

602:-

MONARK KARIN

3-växlad klassisk damcykel. Med korg,
lås, belysning. Finns i flera färger.

BONTRAGER KOLSYREPUMP

VÄSKOR & FODRAL
FÖR SMARTPHONES

MERIDA MATTS J.24+

Riktig MTB för junioren. Låg vikt. Feta
däck 24x2.4”. 1x8 drivlina.

Lättanvänd kolsyrepump med fjäderbelastad mekanism för att reglera luftflödet
till både Presta- och Schraderventiler.

För montering på ram och styre.

CYKELFLASKOR
CRESCENT, TREK, SCOTT

9.995:-

HUSQVARNA
LEKSAKER
FRÅN 299:-

DELBETALA

966:/ MÅN*

STIGA
ST 4262 P SNÖSLUNGA

RADIOSTYRD

Bensindriven tvåstegsslunga med 62
cm arbetsbredd. 8 växlar (6 framåt /
2 bakåt). Upp till 10 meters kastlängd.
Rejäla däck och ställbara släpskor för
arbete på alla typer av underlag.

Varma underställ och förstärkningsplagg i egenutvecklade
materialet Ullfrotté Original. Alla produkter tillverkas i Sverige.

1.915:-

1.790:ORD. 1.990:-

1.990:ORD. 2.490:-

499:-

59:-

HUSQVARNA HUGGARHJÄLM

Tunn och varm med borstad insida för
maximal komfort. Optimerad för oljiga
och kalla miljöer.

ORD. 729:-

ORD. 119:-

DELBETALA

238:/ MÅN*

PASSAR
AUTOMOWER

HUSQVARNA HUS

Uppfällbar för lätt åtkomst av display/
knappsats. Kabellucka för anslutningar.

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK
MOTORSPORT.SE

STIHL SÅGSKYDDSKÄNGA
Grovmönstrad läderkänga med bra
grepp. Mjuk vaddering invändigt.

HUSQVARNA 130

Motorsåg för hem och trädgård. Lätt att
starta och hantera. 14“, 38 cm³, 4.7 kg.

UltraVision-visir, låg ljusreduktion gör att
man ser tydligare.

FÖR ATT DU
stöttar OSS!

SERVICEVERKSTAD

RESERVDELAR

RÄNTEFRI
DELBETALNING

FÖR ATT DU
stöttar OSS!

VIMMERBY
local
support
butiker, caféer
& restauranger

VIMMERBY
För mer information och erbjudanden:
local vimmerby.com ”Vimmerby Tillsammans” • #vimmerbytillsammans
support
butiker, caféer
& restauranger

Vimmerby
kommun

För mer information och erbjudanden:
vimmerby.com ”Vimmerby Tillsammans” • #vimmerbytillsammans

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..

Vimmerby
kommun

EUREKA VINTERHANDSKE
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Dags att dekorera
till advent
I år behöver vi kanske
mer än någonsin omge
oss med ljus och vackra
dekorationer i advent.
Och istället för att köpa
en massa nytt, kan man
gärna leta i morföräldrarnas gömmor.
Tips Klaras bästa adventstips
• Amaryllis som snittblomma är riktigt
maffig.
• Var inte rädd för att ta i när du
dekorerar. Det är så pass kort tid på
året och man behöver färgerna och
stämningen. Det får vara lekfullt och
personligt!
• Adventsljusstaken är ett måste i
advent. Varför inte göra din egen?

VIMMERBY – Ja, om man ska
prata om trender så drar den här
julen åt det mera nostalgiska hållet, säger Klara Kågefors, florist och
designer. Till exempel så är det mycket
pynt i halm och andra naturmaterial,
helst färska. Det klassiska glittret och de
färgglada kulorna i granen får stå tillbaka till förmån för blommor, vaxade
äpplen och girlanger av torkad apelsin
och lime. Färgerna går i beige och brunt,
det traditionella helt enkelt.
Att gå ut i naturen och hämta granris,

Hyacinten är en riktig julklassiker som med fördel placeras
i en genomskinlig kruka.

mossa och annat som går att använda
till pyssel är ett annat tips som dessutom passar utmärkt i rådande pandemi.
– Jag tror att vi kommer se mycket
mer av den biten i år, att man gör sitt
eget pyssel hemma, säger Klara. Här har
jag till exempel klätt med barrfri gran
och spansk mossa, säger Klara och pekar
på en ljuskrona som hänger i taket.

Ett annat exempel är en adventsljusstake
som Klara gjort själv med en vanlig rektangulär kruka som grund. Som dekoration har hon bland annat använt mossa,
hyacint, kanelstänger och torkade apelsinskivor.
– Silverfärgade ljus ger en lyxigare
känsla men man väljer naturligtvis efter
eget tycke och smak. Viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt är att inte ha för höga
växter i krukan.
Redan till advent går många ”all in” med
de riktigt juliga färgerna och dekorationerna. Klaras tips är att smyga in julen
lite succesivt, exempelvis genom val av
färger.
– I övergången från höst till vinter
passar det utmärkt med höststjärnan i
aprikos, sedan när det närmare sig jul
kan man gå över till den klassiska röda.
Sedan är förstås amaryllisen och hyacinten självklara klassiker vid jul.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

i granen
BLOMMOR
Att sätta blommor i julgranen
är årets stora trent.

FILTBOLLAR
Filtbollar istället för vanliga
julkulor ger en robustare känsla
i granen.

Material från naturen går som
en röd tråd genom årets
juldekorationer. Det märks
tydligt i Klara Kågefors juldukning. Foto: Eva Harrysson

Välkommen att julhandla i

VIMMERBY!
Julskyltningssöndag 29/11 öppet 12-16
Rekommenderade öppettider. Matvarubutikerna har öppet ännu längre.
Vi gör allt för att DU ska kunna handla säkert i
våra butiker. Kontakta DIN butik för alternativa lösningar.
Håll avstånd och var rädda om varandra!

ulJ
ulJ
Totalt vinstvärde ca 40.000kr

kr

Fyll i, klipp ur och ta med kupongerna när du handlar� Ge kupongen till
butiken* och få en stämpel när du handlar för minst 100:-�
En kupong/köp� Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i
Tävlingen pågår under perioden 29/11 - 31/12 2020
* Gäller i de flesta medlemsbutiker.

En kupong per köp
- ju fler gånger du handlar, desto fler chanser har du!

Lycka till!

Namn: ������������������������������������������������������������������
Adress: �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Tel: ������������������������������������������������������������������������
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

29 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2020

lotteriet

100

Så här gör du!

29 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2020

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

á

kr

kr

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

lotteriet

250 st Tröstpriser

5.000

10.000

lotteriet

ulJ

2:a pris

1:a pris

Namn: ������������������������������������������������������������������
Adress: �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Tel: ������������������������������������������������������������������������
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

ulJ

29 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2020

lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

ulJ

Namn: ������������������������������������������������������������������
Adress: �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Tel: ������������������������������������������������������������������������
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

29 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2020

lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

Namn: ������������������������������������������������������������������
Adress: �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Tel: ������������������������������������������������������������������������
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

1:a och 2:a pris består av presentkort från Vimmerby Handel. Vinnarna meddelas personligen samt via annons i Vimmerby Tidning. Tröstpriserna består av
presentkort från respektive butik. Vinnarna meddelas personligen + anslås i butikerna. Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.

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 | Home of Brands | Hudvårdskompaniet | Hälsoboden | Hälsokraft | ICA Kvantum | ICA Supermarket | Intermezzo Frisör & Shop Intersport | JF Autodelar |
Jörans Kakel | Kahnli Kläder | KBJ Möbler | Landrins Bil | Lekia | Life | Lindeborgs Blommor | Lindex | Länsförsäkringar | Lönneberga Slöjd | Magnussons Däck | Materialmännen | Miltons Guld | Motorsport | NordwayStore
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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2

Lysande
stilleben

Man måste inte sätta en adven
stjärna i fönstret. Ställ ihop et
fint litet stilleben på byrån med
lysande stjärna och en vacker k
eller en fin julblomma.

3

Nytt på ljus och
stjärnhimlen i adve

6

Moore is better

Vem säger att man bara måste ha
en adventsstjärna i fönstret? Häng
flera olika i ett stort fönster och
skapa din egen stjärnhimmel.

En tidig influencer

Adventsstjärnan kommer ursprungligen från den religiösa rörelsen
Hernhutismen i Tyskland. Den första stjärnan kom till när en av rörelsens skolor firade 50 år. Åren som
följde fick eleverna vika stjärnor som
julpyssel och sedan spred sig modet
med adventsstjärnor i trakten. Julia Aurelius var en tysk kvinna som
gifte sig med en svensk biskop, hon
tog med sig traditionen till sitt nya
hem i Linköping och därifrån spred
sig trenden med att hänga en stjärna i fönstret vid advent. Julia Aurelius dog 1980 och ligger begravd i
Vreta Kloster utanför Linköping.

Äntligen dags att få göra adventsfint i fönster och rum. Efter en lång och allt mörkare höst
njuter vi av att få sätta upp adventsstjärnor och ljusstakar och börja räkna ner till jul.
Som med all annan inredning finns det trender i adventsprydnaderna också.
Här kommer lite inspiration till dig som vill förnya hemma.
Text och foto: Åsa Thaberman, Eva Harrysson samt pressfoto

O

m du ska sikta på en trendig
adventsstjärna ska du välja en
rund stjärna, mer som en stor
vit pappersblomma med många
komplicerade vikningar. En riktigt fluffig
stjärna man skulle kunna ha uppe hela
året.

handgjort. En stjärna i flätad rotting ger
den rätta rustika känslan. Den kan vara
naturfärgad, vit eller kanske svart.
De klassiska stjärnorna kommer i fler
färger och mönster, ibland även i sammetsliknande material eller överhöljda
med glitter.

Hantverkstrenden inom inredning är fortfarande stark, det ska kännas äkta och nästan

Adventsljusstakarna går mycket i svart och
grått i år. Många har en stram och mini-

Stora lampglober har vi sett under några år.
Nu kommer även adventsljusstakar med
stora runda glaskupor som kommer lysa
vackert i ditt fönster.

VÄSTERVIK 1. En vit rund papperstjärna av märket Star Trading. Finns hos Boligheter. 2. Så här såg de första adventsstjärnorna ut. Den här är gjord av vit pl
PR Home. Finns att köpa på Boligheter. 4. Rotting är nytt och hett för i år. Den här stjärnan i rotting finns på Clas Ohlsson. 5. Sammet har vi sett i all inredning s
guldig insida. Du hittar den på Clas Ohlsson. 6. En adventsstjärna måste inte hänga, den kan stå i fönstret också. Trästjärnan Susanna hittar du på ICA.

15 ÅRS ERFARENHET I BRANSCHEN

BLACK WEEK

20%

på hela sortimentet
Gäller måndag 23/11 - söndag 29/11

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

CERTIFIERAD ARBORIST

Stora Torget, Vimmerby • Tel. 0492-158 00

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

magazin 13
Nu är semestern slut! Vi öppnar som
vanligt fredag 27 november. Välkomna!

Överum

TRÄDFÄLLNING TRÄDBESKÄRNING
Russell McLean 070-577 98 42

malistisk design. Vid en trendspaning syns
inte en enda julröd stake. De kan ha allt
från tre till nio ljus och vara så stora att
du kan ställa dem på golvet i stället för i
fönstret.

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

NOVEMBER 2020
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En hel
liten grupp
av stjärnor

13
ljusstakar

i olika storlekar maxar
julkänslan.

HULTSFRED Vit adventsljusstake från Mitt & Ditt som går
att dekorera efter eget tycke och
smak. Finns på Frendo i Hultsfred.

ntstt
d en
kvist

VIMMERBY Albins i Vimmerby
tipsar om ljusstakar i milda och
jordnära färger från Star Trading.
Förutom vitt och rött är det milda
färger såsom beige och grått
som gäller och som matchar med
dagens heminredningstrender.

ent
EN GOD IDÉ
1934 arbetade en ung man vid namn Oscar
Andersson på elföretaget Philips lager i
Göteborg. Han fick idén att göra en elektrisk
ljusstake av en del av en julgransbelysning.
Ingen trodde riktigt på idén, men efter några
år beslöt man ändå att tillverka en serie. Den
elektriska adventsljusstaken blev en succé,
alla tillverkade exemplar sålde slut innan jul.

last, heter Origon och finns på MIO. 3. Svart stjärna av rotting från
senaste åren, så naturligtvis också på adventsstjärnor. Här i sammet med

Hörselskydd
RELAX. AM/FM-radio.
Enkel inställning även
när du bär handskar.
Ord. pris 1180:-

895:-

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

Därför tänder vi

fyra ljus
På söndag är det första advent och därmed dags att tända det
första ljuset i adventsljusstaken. Men varifrån kommer egentligen
traditionen? Vi firar ju julen till minne av Jesus födelse och enligt
Svenska Kyrkan betyder ordet advent just ankomst. Adventsljusstaken kom enligt samma källa till Sverige i slutet av 1800-talet.
Ersta diakoni i Stockholm lade grunden till adventsljusstaken.
Där började man tända ljus i en så kallad adventsgran, en gran
smyckad med 28 ljus. Utifrån adventsgranen skapades
adventsljusstaken – en stake med sju ljus för varje dag i veckan
under advent och en ljusstake med fyra ljus för varje söndag i
advent. Det är bara vi på norra halvklotet som har traditionen
med att tända ett ljus varje söndag i advent. I en del
andra länder i Europa finns också traditionen,
men då sitter ljusen ofta i en krans
och inte på rad som hos oss.

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!

VIMMERBY En stämningsfull
advent med den här ljusstaken
från Markslöjd. Klassisk men med
en modern tvist. Inköpsställe
Materialmännen i Vimmerby.

VIMMERBY En adventsljusstake som är både fin och brandsäker
finns hos Önska i Vimmerby.
Själva ljusstaken är i stengods
från Ernst-serien. Ljusen med
led-lampor från Star Trading säljs
styckvis och finns i olika höjder.

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

HÄMTA

Behöver du hjälp med att handla
utan att komma in i butiken?
Ring eller maila oss
DIN
så hjälper vi dig!

KATALOG

HOS OSS!

@ lekiavimmerby

LEKIA Fiskaregatan 1, Vimmerby, 0492-311 88, vimmerby@lekia.se

VILMA 3,5-SITS INKL FOTPALL

HÄR KAN
DU HANDLA

12.990:-

BERÖRINGSFRITT

SVENSKAHEM.SE

Ord pris 18.250:-

Erbjudandet gäller i tyg Velly färg Ecru.

BLACK WEEK
VÄLKOMMEN IN FÖR FLER MÖRKA ERBJUDANDEN
MOON 100 KONTINENTAL

INKL BÄDDMADRASS, BEN OCH GAVEL.

GREVEN FÅTÖLJ

11.418:-

PALLEN PÅ
KÖPET!

Ord pris 19.030:-

VÄRDE 4.770:-

FURNITURE WITH DEDICA
TION
HASLEV.COM

Vimmerby södra industrigatan 17, Västervik Folkparksvägen 60
Tel vxl 0492-177 00 Öppettider: Vard 06.30-18 Lörd 9-14 Sönd 11-14
Erbjudanden gäller t o m 30/11. Happy Homes gäller t.o.m 6/12

materialmannen.se

BLACK WEEK

Handla i dag, betala i vår.

•
•
•

Upp till 6 månaders betalfritt.
0% ränta och inga avgifter.
100 kr tillbaka första gången du
handlar med ditt kort.

BLACK WEEK

40%

1.205:- I RABATT

1.000:- I RABATT

1.295:-

2.395:-

BLACK WEEK

RABATT

BLACK WEEK

15% rabatt på
pannor och lock!
BORRSKRUVDRAGARE BOSCH GSR 12V-15 med
hela 30Nm och upp till 1300 varv per minut. Kompakt konstruktion för optimal hantering, framförallt
vid borrning och skruvdragning över huvudhöjd
och på svåråtkomliga ställen. (Ord pris 2.500:-)

BÄDDSET BORÅS COTTON Satin påslakan samt
örngott i hög kvalitet. Finns i 2 färger, Mörk samt
ljusgrå. (Ord pris 749:-)

VINYL-KLICKGOLV,
GERFLOR VINTOU 55

MUURIKKA STEKHÄLL SET 58 CM Stekhäll med
en diameter på 58 cm från Muurikka som säljs med
brännare D-500, vindskydd och ställning med ben
75 cm långa. Överdrag medföljer. Regulator ingår
ej. (Ord pris 3.395:-)

188:- I RABATT/KVM

Finns i fem attraktiva färger och mönster. Passar mycket bra i köket,
hallen och entrén, där golvet måste vara slitstarkt och tåla mycket
trafik. Pris gäller på våra lagerlagda golv. (Ord pris 464:-)

NU ERBJUDER VI ER

”LIVE-SHOPPING”
VIA FACETIME ELLER MESSENGER

Detta betyder att du via din mobil eller dator får kontakt med en av våra säljare
som kan visa eller demonstrera den vara eller varor du är intresserad av. Du får
precis som vid ett vanligt möte möjlighet att ställa frågor, få tips och slutföra köpet.

Boka ett möte via vår växel 0492-177 00 eller via
e-post info@materialmannen.se
Genom att Live-shoppa så stödjer du din lokala handlare!

Vi hjälper dig att skapa hemkänsla

LYCKE TAKFÄRG

299:-

Äntligen är inomhussäsongen här och dags att börja fixa hemma
med hjälp av färg, tapet och golv. På Happy Homes hjälper vi dig
att skapa din unika hemkänsla. Nu har vi kampanjpriser på färg
tapet och golv. Välkommen in till oss!
Väggen är målad
med Lycke i kulören
Muted Rose

Matt

169:Vit 2,25 liter

Helmatt

449:Vit 2,7liter

Vit 2,5liter

Hos
Happy Homes
kan du alltid få
vilken kulör
du vill!

Lycke takfärg En reflexfri takfärg av hög kvalité som
ger ett helmatt slutresultat.

Penslar från

69:/st

Väggfärg, Lycke Reko En kvalitativ färg som ger din
väggar en elegant matt finish. Färgen har hög täckförmåga och är enkel att arbeta med.
Tillverkad i Skandinavien.

Väggfärg, Lycke Ger dina väggar en vacker helmatt
finish som håller sig fin länge. Färgen har mycket hög
täckförmåga, är slitstark och är avtorkningsbar.
Tillverkad i Skandinavien.
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Man ångrar
aldrig ett dopp
Damerna brukar vara i vattnet i drygt fem minuter,
de simmar tillsammans runt en boj 20 meter ut från
bryggan. Foto: Åsa Thaberman

Kallbad är en stor trend i
höst. Sociala medier svämmar över av modiga människor som vägrar sluta bada
fast det närmar sig vinter.
Magasinet undersöker saken
och tar ett morgondopp.
VÄSTERVIK Det är mörkt, solen har ännu
inte gått upp, bara en svag rodnad över
Gamlebyviken. I luften är det fem plusgrader. Klockan är kvart i sju när ett gäng damer
dyker upp vid en liten brygga vid Gamlebyviken. Det är medlemmarna i den löst
sammansatta gruppen ”Kallbad Västervik”.
– Jag började för tre år sedan och förra
året var vi ett gäng som badade hela vintern.
Det började med att jag tog en löptur och
badade efteråt och nu har jag märkt att jag
mår bra av det, berättar Femke Thåström.
– Det finns vetenskaplig forskning om att
det är bra för kroppen, man utvecklar brunt
fett som gör att man blir mer resistent mot
sjukdomar, säger Ulrika Fröberg som är entusiast och håller i gruppens Facebooksida.

DAGS ATT BYTA UT DIN

En man i vit morgonrock och badtofflor anGAMLA BERGVÄRMEPUMP?
sluter. Det är Olof Johansson som bor i ett

hus 100 meter från bryggan. Han hänger av
sig badrocken och dyker med huvudet före
i det tiogradiga vattnet.
– Man mår bra av det här, jag har inte varit
förkyld på 40 år, säger han när han klättrar
upp på bryggan och stryker vattnet ur håret.

Utbytespumpen

det perfekta valet
IVT värmer –Sverige.

Det är dags att bada. Snabbt klär vi om i mor-

Gustafssons lyser
upp er tillvaro!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning
Besök vår
hemsida

www.brg.nu

Thermia Calibra är den perfekta
utbytespumpen. Den kan kalibrera sig efter
både dina
värmebehov
ditt
befintliga
DAGS ATT
BYTA UT DIN och
GAMLA
BERGVÄRMEPUMP?
borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt
ditt borrhål är, Calibra ser till att borrhålets fulla potential utnyttjas.
– det perfekta valet

Utbytespumpen

Thermia Calibra är den perfekta utbytespumpen. Den kan
Lässigmer
på dina
utbytespumpen.se
kalibrera
efter både
värmebehov och ditt befintliga
borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt ditt borrhål är,
Calibra ser till att borrhålets fulla potential utnyttjas.

2.795:Läs mer på utbytespumpen.se

WC-stol Ifö Sign 6860

Med rengöringsvänlig glasyr, mjuksits och
Fresh WC för fräsch doftspolning.

PAKETPRIS

Installerat & Klart

4.795:-*
Åtvidaberg, 0120-295 90
Kisa, 0494-69 91 00
Linköping, 013-684 00
Rimforsa, 0494-69 91 00
Västervik, 0490-697 00

Vi tillverkade vår första värmepump redan 1973. Sedan dess har
HUVUDPARTNER TILL
VIMMERBY Tegelbruksgatan 9 | Telefon: 0492-122 99
vi installerat över 400 000 i hela landet. Den erfarenheten delar vi
VÄSTERVIK Perugatan 52 | Telefon: 0490-342 50
med oss 7av.
Vi hjälper
dig att 00
välja rätt värmepump
för ditt
Vi stödjer SOS Barnbyar.
OSKARSHAMNgärna
Klämnavägen
| Telefon:
0491-186
Läs mer på comfort.se
www.ternstedtinvent.se
hus och installera den enligt konstens alla regler. Därför vågar vi
också ge dig marknadens mest omfattande garanti, med 10 år
på kompressorn. Välkommen!

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL
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Annelie Wredberg, Jenny Nachtwei, Femke
Thåström, Ulrika Fröberg och Annika Söderholm
träffas för att bada i havet tre gånger i veckan.
Foto: Åsa Thaberman
gondunklet. Flera har baddräkt och mössa
när de går nedför stegen. Kvinnorna simmar ut cirka 20 meter och rundar en liten
boj. Själv är jag lite skakis men tvingar mig
ner i vattnet. Det är ändå inte så farligt, det
är kallt och bränner i skinnet, men jag tar
ett par simtag. Fast jag så gärna vill bada
tappar jag kontrollen över andningen och
börjar flämta.
– Andas lugnt, förmanar mina badkompisar när jag efter en minut söker mig upp
på torra land. Själva simmar de till synes
oberört omkring och småpratar.
För att kunna njuta av sitt kallbad måste
man kunna kontrollera andningen. Man
kan träna på det, en guru i sammanhanget
är holländaren Wim Hof som på sin hem-

En bonus med det kalla morgondoppet är en vacker soluppgång. Foto: Åsa Thaberman
sida berättar hur man genom rätt andning
kan klara stark kyla och frigöra en massa
positiva effekter för kropp och själ. Allt sitter i huvudet.
– Det är kallt, men inte farligt, man
upplever kylan med kroppen, men det
är inte negativt. Efteråt blir man som
upplyft i kroppen, man får en kick, säger
Femke.

damerna. Man ångrar aldrig ett dopp!

Efter badet bjuds det på kaffe och te på bryggan. Vi klär om, trängs och småpratar, det är
en mysig stämning och man förstår att den
sociala biten också spelar roll. Men mest är
det upplevelsen. Solen går upp och färgar
Gamlebyviken orange. Vi står tysta och njuter av skådespelet.
– Det här är en bra start på dagen, enas

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Tips Vill du prova kallbad?
Tänk på detta:
• Andas lugnt.
• Varma kläder att ta på efter doppet.
• Något att ha på fötter, händer och
huvud, gärna hanskar av neopren.
• Om du vill veta när och var det planeras kallbad kan du gå med i Facebookgruppen ”Kallbad Västervik”.

VÄSTERVIKS

eget kaffe
VÄSTERVIK Västervik har
fått ett alldeles eget kaffe, det
är Torbjörn Karlsson i Hultsfred
som på egen hand tagit fram
”Västerviks mellanrost” i två
smaker, en lite mörkare med lätt
smak av choklad och en lite fruktigare smak.
– Det är mest en kul grej, man
kan ha det som en liten speciell present nu runt jul och nyår,
kanske istället för en blomma.
Västerviks Mellanrost finns
att beställa på nätet.

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
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Kreativ och barnkär fotograf
På övervåningen i den gula villan i Ankarsrum håller Rosanna Korán på att ställa i ordning för fotografering.
En fluffig filt på golvet och en vit vägg med stjärnor ska bli en fin bakgrund till barn som ska fotograferas inför
jul. Tre bröder i matchande kläder är på ingång.
VÄSTERVIK Rosanna har specialiserat
sig på att ta foton på gravida och på
barn, en naturlig utveckling som har
gått hand i hand med hennes eget liv.
Att ta kort på gravida började hon med
när hon själv var gravid. Resultaten blev
fina och hon fick blodad tand.
– Jag kände ren lycka, det här ska jag
göra. Jag måste få hjälpa andra att ta
såna fina foton.
Efter att sonen fötts blev det naturligt att
fortsätta med barnfotografering. Nu har
hon en studio med vackra klänningar
att låna ut till stora magar och en hel
del fina barnkläder att bli fotograferad i.
Båda jobben är roliga men på olika
sätt.
– När man jobbar med gravida är
det viktigt att hitta rätt miljö och rätt
kläder och att hjälpa modellen så att
hon känner sig vacker och avslappnad.
Att fotografera barn är lite svårare, man
vet ju inte riktigt hur barnet reagerar, då
är det bra att bjuda in till lek. Det är bra
att vara en människokännare och kunna
läsa av barnen.

Så här fint blev fotot på de tre bröderna Oliver, William och Love. Foto: Rosanna Korán

En bara fotograf behöver vara en människokännare och ska du fotografera barn hjälper det
att vara glad och sprallig, säger Rosanna Korán. Hon sitter även gärna på barnens nivå när
hon fotograferar. Foto: Åsa Thaberman
Rosanna beskriver sig själv som en glad
och sprallig person och det har hon
nytta av som barnfotograf. Gosedjuret
”Apan Arne” sitter med benen runt ob-

Flickorna heter Hailie och Adéle.
Foto: Rosanna Korán

jektivet och en korg med gosedjur och
leksaker står i en korg på golvet. Bröderna Oliver, Love och William i rödrutiga skjortor tar plats framför kameran.
I början ser de lite osäkra ut, men Rosanna kryper omkring på golvet och får
killarna att le samtidigt som kameran
smattrar.
– Jag är barnkär och kreativ, jag kan
inte tänka mig ett bättre jobb, jag har
hittat rätt.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Rosannas Tips Barnfoto
Rosannas tips till dig som vill ta

fina foton på barn.

1. Alla måste vara mätta och utvilade,
hungriga barn är griniga barn.
2. Var snabb och förberedd, alla tröttnar efter 15 minuter. Förbered miljön.
3. Släpp kraven, efterstäva inte en
perfekt bild.
4. Var en rolig och knasig fotograf,
bjud på dig själv.

”Vi har alltid
trevligt när
vi träffas”
Samtalsträffarna är ett uppskattat inslag i vardagen för
en grupp pensionärer i Tuna.
– Det finns mycket att prata om och man lär sig mycket nytt, säger deltagarna.
VIMMERBY På behörigt avstånd från
varandra runt ett bord i församlingshemmet i Tuna sitter en liten grupp
personer samlade. Temat för träffarna
varannan måndag är ”Samtal om livet
och tron” och under den rubriken ryms
mycket. Allt ifrån att man samtalar om
bibeln, till det vanliga vardagspratet
över kaffekoppen.

”hemläxa” genom att läsa ett stycke ur
boken.
– Vi brukar lägga upp det så att vi
pratar kring det bestämda ämnet under den första timmen, sedan dricker vi
kaffe och efter det blir det samtal om
allt möjligt, säger Ylva Nilsson, diakoniassistent inom Svenska kyrkan, och
ledare för träffarna.

Utgångspunkten för samtalet är boken
”Sex nyanser av Gud” med olika berättelser från gamla testamentet. Inför varje träff har deltagarna gjort sin

En sak som gruppen kan konstatera är
att de bekymmer vi människor har idag
fanns också för 3 000 år sedan.
– Det var svartsjuka, avundsjuka,

Ylva Nilsson, Birgitta Karlsson, Gun-Britt
Agebjörn och Inga-Britt Nord fördjupar sig i
gamla testamentet. Foto: Eva Harrysson

girighet och maktlystnad även på den
tiden, säger Ylva och de andra nickar
instämmande.
Att de här träffarna är betydelsefulla för
deltagarna råder det ingen tvekan om.
– Vi har alltid så trevligt när vi träffas,
säger Gun-Britt Agebjörn.
– Ja, man kommer ju inte ut på så
mycket annat i dessa tider, så de här
mötena är viktiga, fortsätter Inga-Britt
Nord.
Eva Harrysson

Gruppen har mycket att prata om
efter att ha läst boken ”Sex nyanser
av Gud”.
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Magasinets

Annonspussel

LACK

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
och vridna.)
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade
Vid Stora Torget

GOD
1.

1:a pris
2:a pris
3-10:e pris

19

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

JUL

2.
Järnforsens
Auktionshall
TID FÖR HEMMAHÄNG
HELGE SWAHN

WEEK
LEKIA Fiskaregatan 1, Vimmerby, 0492-311 88, vimmerby@lekia.se

Vi tar emot gods från sterbhus eller
delar därav till kommande auktion.

Hos oss hittar du böcker, pussel, pyssel och spel.
Julklappar för alla åldrar.

Stora Torget 6 • 0492-123 10

(ord. pris 599:-)

från
HELGE SWAHN

Vi följer mycket noga
gällande råd och regler.

Grattis!

tillvinnarna
vinnarna av
av
till
Dessutom...

19 990:-

(Ord. 24000:-)

ALCES RYGGSÄCK
MED RYGGSTÖD
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Vi erbjuder kompletta lösningar.
Från kostnadsfri konsultation
till klart arbete!

r
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inkl. ROT-avdrag

SVENSK KVALITÉ

16.400 kr*

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73
GUIDE TS425
VÄRMESIKTE
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Motordriven garagepo

Vid Stora Torget

Handla tryggt
i våra butiker!
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4-pack
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vimmerby bokhandel

aT
or

Vi ses i bokhandeln!/Emma, Lotta & Lott

Motor

St
or

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

r

Beer lager ölglas
60cl 4-pack
More vinglas
44 cl 4-pack

he

vimmerby bokhandel
M SÖNDAG
29 NOVEMBER
¨
7. INTERJAKT!
BLACK FRIDAY HOS

lle

(ord. pris 799:-)
Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel

Gä

Portofino Granitium

@ lekiavimmerby

¨

vimmerby
Fina
julskyltningserbjudanden!
Stekpanna
Hör av dig bokhandel
om du vill ha något hemskickat
eller hjälp
28 cm
Stora
6 • 0492-123
10 varor.
attTorget
plocka
ihop
599:-

5.

på

(ord. pris 3999:-)

I VIMMERBY!

¨

Behöver du hjälp med att handla
utan att komma in i butiken?
Ring eller maila oss
så hjälper vi dig!

1599:-/set

vimmerby
bokhandel
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Cube Grytset
9 delar

(ord. pris1899:-)
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4.

JULKLAPPSHUSET

3.

KATALOG

2-pack

HÄMTA DIN

24 cm

HOS OSS!

Varje måndag visning i hallen kl14–18.
Mobil 073-181 10 57 • www.jadera.se
Carat Ljusstakar
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PINEWOOD TEXAS
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(Ord. 1799:-)
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klar

16299:.400: *
(Ord. 398:-) från

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR



*Prisex. gäller lagerport i storlek
2350/2450x2000 mm (bxh), vit
modell Trend. Ev. ombyggnads
och elarbeten tillkommer
........................................................................................................
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Västerviks Handel
Lennart Hjelm, Vimmerby
Tel.Oskarsgatan
..................................................................................................................
Gunilla Jerpenius,
Lundhs
Hund - Kristdala
Jakt - Fiske Norra
107, Hultsfred
Vimmerby Handel
Ing-Marie
Andertun,
Silverdalen
Tel: 0495-412 95 - info@lundhs.com - www.lundhs.com
Hultsfred Handel
Adress: ........................................................................................................
Vardagar: 10-18 Lördag - Söndag: STÄNGT
Vinnarna meddelas per telefon eller post
HULTSFRED

Göran Jeansson , Västervik
Anna-Lisa Svensson, Hultsfred
Yvonne Nälgård, Vimmerby
Gökhan Caylar, Vimmerby

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 4 december 2020.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

”Musik och rörelse gör mig lycklig”
Dans har varit hennes passion så länge hon kan minnas. Sedan ett par månader tillbaka är Jennie Leander
Lilja chef för Kulturskolans verksamhet i Vimmerby.
VIMMERBY Även om det numera är
betydligt mer skrivbordsarbete så har
Jennie definitivt inte slutat att dansa.
Tvärtom är dansen och rörelsen mer
viktig än någonsin.
– Man märker snabbt av när man inte
rör på sig lika mycket som tidigare. Det
är väldigt stor skillnad för mig rent fysiskt. Samtidigt är jag ju lite äldre nu
och det kan vara bra att spara lite på
kroppen, tillägger hon och skrattar.
Jennie själv började sin resa inom dansen då hon började dansa balett som
treåring. Vid sju års ålder började hon
dansa inom Aktiv Ungdom. På gymnasiet flyttade hon till Halmstad och gick
en danslinje och efter det fortsatte hon
med musikalutbildning i Göteborg och
därefter olika jobb inom sång och dans.
Efter att ha jobbat som danspedagog
på kulturskolan i Vimmerby i tolv år är
hon numera alltså chef för hela verksamheten. Den första tiden har varit
både rolig och intensiv. En skillnad för
Jennie har varit att gå från att vara jämbördig kollega till att bli chef över sina
arbetskamrater.
– Jag går inte runt och tänker så
mycket på att jag är chef. Jag tänker mer
att jag fortfarande är en kollega men att

”Jag blir verkligen
glad av att dansa.
Det går inte att
jämföra med
annan
träning.”

jag har lite andra arbetsuppgifter idag,
med ett större ansvar naturligtvis.
Hur kommer det sig att du antog den
här utmaningen?
– Flera anledningar. Dels att det började
slita lite på kroppen att vara danslärare
på heltid. Men framför allt att jag älskar
nya utmaningar och att utvecklas som
människa. Det finns massor av roliga
och spännande saker man kan göra med
Kulturskolan framåt. Bara för att man
bor i en liten stad finns det inget som
säger att man inte kan ha ett stort och
bra kulturutbud.
Kulturskolans verksamhet har fått ett
rejält uppsving under det senaste året.
Idag finns det cirka 345 aktiviteter inom
Kulturskolans regi. Inte bara för barnoch ungdomar, utan också för vuxna,
bland annat en dansgrupp som vänder
sig till alla, även de som aldrig har dansat förut.
– Vi har också en kurs i balett för
vuxna, jättekul. Det är aldrig för sent
att börja dansa, eller spela piano om
man så vill. Varför ska man tro att man
inte kan bara för att man är lite äldre?
Eva Harrysson

Jennie Leander Lilja är chef på
Kulturskolan i Vimmerby.

Kulturskolans dans
lockar många barn
och ungdomar.
Foto: Kulturskolan

SE EN ÄLG
PÅ EN HELG

VÄSTERVIK Du behöver inte gå ut i skogen för att se en älg, det räcker att
åka till Lofta Caffé och kolla in Benny Ekmans utställning ”Se en älg på en
helg” – en konstutställning för jägare och alla andra.
Benny visar tavlor och andra objekt. Som vanligt finurligt och färgstarkt.
Utställningen är öppen söndagar klockan 11-16 till och med 13:e december.
Extraöppet lördagen den 5:e december 11-16.
En älg signerad Benny Ekman. Foto: Privat
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Efterlängtat
julsläpp för Namelle
Lagom till första
advent släpper Elin
Namnieks med artistnamnet Namelle
jullåten Caramelized.

Låtsläpp
Namelle är aktuell med
en ny låt lagom till jul.
Foto: Lisa Larsson

VIMMERBY Elin, som ursprungligen kommer från Vimmerby, har släppt flera låtar
förut, men aldrig tidigare en
jullåt. Det här är efterlängtat
för Elin.
– Ja, äntligen får jag släppa
min första jullåt. Det känns som
att man måste testa att göra det
någon gång i livet!
Elin beskriver låten Caramelized som ganska chill och cool,
med en sensuell touch av självsäkerhet och nyfikenhet.
Vad har du själv för relation till
julen och hur kommer du fira
den i år?
– Jag tycker det är fint när hela
släkten samlas och på julafton

är alltid alla samlade hemma
hos mina föräldrar. Det, i kombination med att man äter gott,
tänder upp i mörkret och ger varandra kärlek, gör att det blir min
favorithögtid.
Det har varit och är fortfarande
ett tufft år för många musiker/
artister med tanke på Coronapandemin.
Hur har det sett ut för din del
under året och vad hoppas du
på framåt?
– Att uppträda live har alltid varit
det jag älskar mest och det jag får
mest energi av, så givetvis är det
jättetråkigt att den möjligheten
inte funnits på samma sätt som
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tidigare år. I mitt fall är det också
därifrån största intäkterna kommer, vilket givetvis har påverkat
mitt företag ordentligt. Som
tur är har jag dock varit lyckligt
lottad att kunna fortsätta mina
studier på Musikmakarna/SIM i
Örnsköldsvik nästintill som vanligt och på så sätt istället kunna
fokusera på skrivandet och att
färdigställa min EP och låtar åt
andra artister. Jag hoppas såklart
på att livebiten kommer igång
igen till nästa sommar, men det
vet man ju aldrig så fram tills
dess får man hitta andra lösningar.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

”Jag hoppas såklart på att
livebiten kommer igång igen
till nästa sommar...”

 Visste du att... om du vill lyssna på Elins låt hittar man den på YouTube, Spotify, iTunes och andra
streamingtjänster.

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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Magas
Västerv

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

BILSKADOR
LACKERING
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte av vindrutor

Mattias

Leif

IST

IDNI

d

NG

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

Västervik 0490-25 86 00
V-by, H-fred 0492-58 60 90

Monterat och klart

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
AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

Hultsfre

Nå ut med ditt budskap
till hushåll i Västervik,
Vimmerby och Hultsfred.

MOTOR

Jörgen

Anders

Oliver

Abbas
Conny

Ronnie

Anlitad av
ALLA
försäkringsbolag

Jimmy

Linus

Fredrik

Patrik

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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

– publiceras i Magasinet

inet

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

EN AV TRE FÅR CANCER
MEN ALLA DRABBAS
Köp en skraplott på cancerfonden.se/lott
och stöd svensk cancerforskning.

TAGGA DINA LOKALA
INSTAGRAMBILDER

merby

N

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

DIVERSE
@helenaglade
#magasinethultsfred

AT

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

Varje måndag visning i hallen kl14–18.
Mobil 073-181 10 57 • www.jadera.se

ik Vim

GR

Järnforsens Auktionshall
Vi tar emot gods från sterbhus eller
delar därav till kommande auktion.

GIONE

S

instagram

@shpresacajani
Slottsholmen
#magasinetvästervik
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inkl plåtarbete och listerr

59.900:efter rotav
drag

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

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr
av våra kampanjdörrar (värde 7000:-) Exkl montage. Gäller vid köp över 59.900:-

0470-70 17 40

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

MOTOR

Audi A4 Quattro Avant 2,0TDI Automat
Årsmodell: 2015 Miltal: 3500 Ort: Kisa 219900 kr

Citroen BlueHDi 120 Feel Panorama
Årsmodell: 2015 Miltal: 10200 Ort: Kisa 99900 kr

Opel Corsa Edition 75 hk

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

Subaru Forester 2.0I E-BOXER ACTIVE
Årsmodell: 2020 Miltal: 1000 Ort: Kisa 344000 kr

Subaru XV 2.0i Automat. Dragkrok.
Årsmodell: 2013 Miltal: 12300 Ort: Kisa 134900 kr

Lexus CT 200h Hybrid Aut

Opel Corsa 1.3D Nyservad. Nybes.
Årsmodell: 2014 Miltal: 8550 Ort: Kisa 79900 kr

Opel Mokka 5-d 1.6 CDTi 136 hk 4x4
Årsmodell: 2017 Miltal: 6400 Ort: Kisa 175000 kr

Subaru Outback 2.5 4WD Kamrem
Årsmodell: 2008 Miltal: 21700 Ort: Kisa 59900 kr

Volvo V70 2.0 Flexifuel 145hk

Årsmodell: 2020 Miltal: 1 Ort: Kisa

Opel Corsa ENJOY 90 AUT
164800 kr

Årsmodell: 2019 Miltal: 1910 Ort: Kisa

134900 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 7200 Ort: Kisa 199000 kr

Årsmodell: 2008 Miltal: 26900 Ort: Kisa 54900 kr

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

grahnsbilar.se

Renault ZOE

Just nu!

100% elektrisk

Vid köp av ny
Renault Zoe får
du vinterhjul till
halva priset.
Gäller t.o.m.
31/12 2020.

Renault ZOE GO Z.E. 50
Privatleasing från

2 890 kr/mån*

5 års
garanti

Inkl. 3 års service och 3 mån leasingskydd

Upptäck Renault ZOE – den testvinnande elbilen med lägst ägandekostnad och flest nöjda kunder **. Upp till 393 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 GO Z.E. 50 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. Renault
reserverar sig för eventuella felskrivningar. Bilen i annonsen är extrautrustad. Elförbrukning (Wh/km): 174. CO2-utsläpp gram/km: 0, vid körning exkl. slitagedelar. Räckvidd vid blandad körning (WLTP): 393 km. Räckvidd
vid verklig körning: 375 km sommartid / 240 km vintertid. Räckvidden påverkas bl.a. av väder, körstil och hastighet. **Källor: Auto Motor & Sport (nr. 9/2020), bilauktionssajten Kvdbil och mestmotor. se (artikel 2020-06-23).

*

För allas säkerhet.
Volvo XC40 med City Safety
Pris från 2 995 kr/mån

Gatorna tillhör dig
Till dig som cyklar, joggar och promenerar. Till alla vägarbetare,
food trucks och motorcyklister. Till förskoleklassen på utflykt. Till
skejtarna. Till alla mammor och pappor med sina barnvagnar. Till
alla vi delar vägen med. Volvo XC40 med Pedestrian och Cyclist
Detection. För allas säkerhet.

Fakta Volvo Privatleasing

• Ingen kontantinsats
• Fast månadskostnad

• Service ingår
• Rabatt på Volvia försäkring

Prisex. baserar sig på 36 mån, 1 000 mil/år och gäller ett begränsat antal bilar.

Volvo

Volvo

V60

XC40

Privatleasing från 4 495 kr/mån

Privatleasing från 2 995 kr/mån

Volvo V60 B4 aut Momentum Adv. Edition

Volvo XC40 T2 man Momentum

Alla barn har rätt att sitta säkert i bilen
På Volvo utvecklar vi vårt eget kompletta program
för barnsäkerhet, perfekt anpassat till våra bilar.
Se hela utbudet på volvocars.se/bilbarnstolar

Volvo MY21. Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 0,0–9,0. CO₂, g/km: 0–205. Miljöklass Euro 6D Temp. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Erbjudandena gäller ett begränsat antal bilar. Volvo Nationell Privatleasing via Volvofinans Bank AB: 36
månader, 1 000 mil/år, 0 kr i kontantinsats, garanterat restvärde. Volvo Serviceavtal och Volvokort/Carpay med drivmedelsrabatt ingår, samt 3 månaders privatleasingskydd. Ändringar av körsträcka, ränta, tillval etc. påverkar månadskostnaden. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Övermil och eventuellt onormalt slitage debiteras utöver månadskostnaden vid avtalets slut. Mer info: volvocars.se

www.skobes.se

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

