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”Jag lever min dröm”
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bak i minnet. Det är mänskligt att
förtränga mindre positiva minnen,
men ett hittade jag.
Jag och min familj låg inte så jättebra
till när min ilskna Jack Russelterrier
fick för sig att använda mammas
pudel som tandtråd. Enzo, som han
hette hade inte lyssnat på julens
budskap och hade helt enkelt en
dålig känsla för julefrid. Enzo hade
fattat posto under sonens barnstol,
det kunde falla ner godsaker där visste han. Intet ont anande närmade
sig pudeln och gick rakt i fällan.
Som en liten stridsvagn anföll Enzo,
högg tag i pudelkrakens nacke och
dängde honom rakt in i granen, som
föll med ett brak. När jag väl fått styr
på min byracka fick jag med nedfälld
blick torka granvatten, samla trasiga
kulor och försöka återställa paketen.
Det var ganska tryckt stämning. Den
hunden fick inga julklappar det året.
I år skulle jag faktiskt tagit den episoden igen, om jag fick åka till min
mamma och fira jul med min lilla
släkt. Jag skull lätt ta gnälliga barn,
misslyckade julklappar och alla ilandsproblem som man kan drabbas
av för att få träffa släkten över jul.
Kanske är detta nyttigt. Kanske
lär vi oss att värdesätta allt det vi i
vanliga fall tar för givet. Kanske är
det en bra övning i att känna tacksamhet för det man faktiskt har. Det
kommer inte gå någon nöd på mig,
jag har en familj att fira med och jag
ska försöka göra det så mysigt jag
bara kan för oss.

Vad vill du läsa om? Tipsa oss!

• Möbler
• Mycket vinyl
• Radio-Stereo
• Glas och
Porslin
• Lampor
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UTGIVNINGSOMRÅDE
Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun

I januari har Magasinet tema nystart,
hälsa och träning, hör av dig om du
vet något vi borde skriva om.

TRYCKERI
Pressgrannar AB

Tills vi ses igen i januari vill vi på
Magasinet önska er alla
En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
( Det kan ju bara bli bättre?!)

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

Åsa Thaberman

Nilssons Bilhall

www.magasinetvvh.se

Julklappstips!

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

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

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

Nyinkommet vinylskivor!

ANNONS VÄSTERVIK
Eeva Laine, Eva Wirenfelt,
Kristofer Johnsson, Joakim Englund
fornamn.efternamn@vt.se

Det här numret av Magasinet handlar
givetvis om jul. Du får träffa en
influencer med juldekorerat hem, en
kille som gjort en digital julkonsert
och som vanligt en härlig blandning
av stort och smått.

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

m.m. m.m.

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

RA

Magasinet är en annonstidning från
försäljningsavdelningen på Vimmerby
Tidning och Västerviks-Tidningen
som producerats av

Nu tar Magasinet ledigt över jul
och nyår. Vi är tillbaka igen med
ett nytt nummer den 27 januari.
Då vill vi såklart fokusera på
nystart, med allt vad det innebär.
Träning, kost eller kanske ett
nytt jobb? Hör av dig om du vill
berätta just din historia!
Vi på Magasinet önskar dig en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Överum

G

LOKALA TIPS PÅ

Jag har varit rejält uppstressad inför
årets julfirande. Hur ska det egentligen
bli? Hur många får man träffas? Jag
tror att vi är många som har gått och
hoppats att Anders Tegnell helt plötsligt ska komma med ett överraskande
glädjebudskap, där han säger ”Fritt
fram - umgås så mycket ni orkar.” Men
det kommer ju inte att hända, bara att
bita i det sura juläpplet.
Som en slags ångestnedtrappning
har jag försökt tänka på dåliga jular.
Först och främst fick jag gräva långt

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

S

Västervik Vimmerby Hultsfred

Världens
sämsta jul

Nästa nummer

IONEN

Magasinet

Liz Pettersson
– konstnär

07-11
12-13

EG

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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Äkta

Lammullstofflor

från Shepherd
Dam- och
herrstorlekar

Stora Torget, Vimmerby • Tel. 0492-158 00
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29995
Stickad långkofta. Finns i 8 färger.

Stickade tröjor och
skjortor. Välj fritt!

2 för

899:(ord. 599:-/st)

...en riktigt, riktigt God Jul!

399:-

39:-

Långa ärmar och ben 499:-. Flera mönster och färger.

Strumpor i kuliga juliga färger och mönster.

Pyjamas med korta ärmar och ben.

5-pack
kalsonger

+

necessär

599:(ord. 748:-)

Flera mönster och färger.

/par

299:-

Till henne - Tank Custom Fragance. Replay Gift Set.

139:(ord. 159:-)

159:(ord. 199:-)

Till honom - After Shave & Eau de Cologne

99:(ord. 299:-)

Sällskapsspel. Tävla om kunskaper i mat och dryck.

Gör det enklare... Sandströms Presentkort!

Handla tryggt i våra butiker!

Vi följer mycket noga gällande råd och regler.

Dessutom...

antingen du handlar i butiken eller ringer
och beställer, så kan vi köra hem varorna om
du bor i vårt närområde.

EN BÄTTRE JUL. 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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aktuellt

Mycket positivt
inom handeln
Bokhandeln får nya ägare, underklädesbutiken flyttar till dubbelt
så stora lokaler och en helt ny klädbutik slår upp portarna. Några
exempel på allt positivt som händer inom handeln i Vimmerby.
VIMMERBY Det såg länge ut som att
Vimmerby skulle bli utan bokhandel
och utförsäljningen hade redan startat
när Lotta Daniels och Emma HarryssonKarlsson plötsligt dök upp och bestämde sig för att ta över.
– Det var en total impulsgrej, säger
Emma Harrysson-Karlsson. Ingen av oss
har erfarenhet av att driva butik, men
vi har ett stort litteraturintresse och vi
kände bara att det var rätt.
Det är nu drygt två månader sedan de
tog över. Responsen från kunderna har
varit odelat positiv.
– Det är många som stöttar oss och
är glada för att vi tog över, säger Lotta
Daniels. Det är jätteroligt. Nu hoppas vi
bara en sak – att pandemin ska ta slut. Vi
har många idéer som vi vill genomföra.

Fler satsningar i Vimmerby
En sushirestaurang har nyligen
öppnat på Storgatan.
Djurproffsen satsar på flytt från
nuvarande lokaler på Drottninggatan
till betydligt större på Mässbrogatan.
Avite flyttar från lokalen på Maskingatan till mer anpassat utrymme på
Södra Industrigatan

Trimbingo
I HELGEN

VÄSTERVIK Ska du ändå våga

dig ut och handla några julklappar
kan du spela lite trimbingo. Börja
med att köpa en bingobricka
för 20 kronor på Torghandel i
Gamleby. Sedan kan du promenera mellan Gamla Torget och
Gamleby Köpcentrum och leta
siffror i utvalda butiker. Får du
bingo kan du vinna mellan 100
till 2000 kronor. Vinster i form av
presentkort hämtas på Torghandel under vecka 52.

Elisabeth Wolmeryd tvekade inte att satsa
på en ny butik. Foto: Eva Harrysson
Butiken Stuneks med Petra Pettersson
och Anna Pettersson har även de gjort
en stor förändring genom att de flyttat
till dubbelt så stora lokaler. Numera är
det också dottern Anna Pettersson som
är butikschef. Hon berättar att flytten
har möjliggjort en del nya satsningar.
– Vi har också fått in mer ”vanliga”
kläder, och dessutom en liten avdelning
med babykläder. Samt inredning i form
av krukor och annat.

50 nya checkpoints att leta efter i
Västerviks kommun.

NYA CHECKPOINTS
Petra och Anna
Pettersson välkomnar kunderna i en
ny och fräsch butik.
Foto: Eva Harrysson

Ett stenkast bort visar Elisabeth Wolmeryd stolt upp nya butiken Till Dej,
som öppnade på Norrtullsgatan lagom
till första advent. Sedan tidigare driver
hon och sambon Hampus Thorstensson
Vimmerby Camping. Att satsa på en ny
klädbutik mitt i en brinnande pandemi
kan låta vågat, men Elisabeth menar att
det känns helt rätt.
– När situationen är som den är kan
jag inte bara sitta med armarna i kors,
jag ville testa något nytt.
I utbudet finns kläder för kvinnor i
alla åldrar, samt en del
barnkläder till de
allra minsta.
– Gensvaret från
kunderna har varit
jättebra hittills,
folk
verkar
tycka att det
är roligt att
det händer
något och
att utbudet
växer.

VÄSTERVIK Nu fylls det på

med 50 nya checkpoints i
Hitta Ut. Kände du inte till
fenomenet förut? Hittaut är
en form av orientering där
man letar efter checkpoints
med bokstavskoder. Man kan
använda en app eller en karta.
På köpet får du motion, frisk
luft och kanske får du upptäcka
nya platser. Hitta ut är gratis
och du kan dessutom vinna
presentkort på 500 kronor.
– I dessa Coronatider vill vi
bidra med något meningsfullt
till alla invånare i Västerviks
kommun och med hittaut
kan vi göra en insats i hälsans
tecken! Hittaut är en
aktivitet som passar
väldigt bra just nu utomhus i naturen på
egen hand, skriver
man på hemsidan.
Nya checkpoints finns
i Gunnebo,
Ankarsrum,
Västervik,
Gränsö och
Gamleby.
Hitta ut
Västervik
arrangeras av
Tjustalliansen
Orientering.

Eva Harrysson

Emma Harrysson-Karlsson och Lotta Daniels är
nya ägare till Vimmerby Bokhandel.

Tre UF-Företag till final
Nu är det klart vilka tre UF-företag
från Hultsfreds Gymnasium som
går vidare till final. De tre som har
chans att bli Årets UF-företag är
Besticklocket UF, Lyxcrisp UF och
Lysande Kassen UF.

HULTSFRED De tre finalisterna utsågs
vid ett digitalt Idénäste nyligen. Det
var totalt 13 UF-företag som deltog
och varje företag hade fyra hektiska
minuter på sig att övertyga juryn.
– Årets UF-företag har varit kreativa och har stor bredd i sina olika
affärsidéer, säger Ulrika Stolt,
näringslivssamordnare på
Hultsfreds kommun och en av
medlemmarna i juryn. För att
vara unika, så har många
av företagen själva utvecklat egna produkter. Det är

UF-företaget Besticklocket erbjuder en egendesignad bestickhållare för matlådor. Från vänster: Martin Pettersson, Alva Ärleskog,
Myrra Lundgren och Tobias Ottosson. Foto: Privat

glädjande att se hur UF bidrar till att
utveckla både eleverna själva och deras
tankar kring entreprenörskap.
Vem som vinner priset som årets UFföretag är ännu hemligt och tillkännages senare under 2021.

Nellie Stodell och Sara Åstrand har företaget Lysande Kassen UF och säljer shoppingkassar med reflextryck. Foto: Privat
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Vi har maskinerna
du behöver!

TID FÖR HEMMAHÄNG
Hos oss hittar du böcker, pussel,
pyssel och spel.

• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning
Besök vår
hemsida

www.brg.nu

¨

vimmerby
bokhandel

Julklappar för alla åldrar i
en
och samma butik.
vimmerby

¨

bokhandel

Rymliga lokaler – lätt att hålla avstånd. Vill du ändå inte komma in så hör
av dig om du vill ha något
hemskickat
eller
Stora Torget
6 • 0492-123
10 hjälp med att plocka ihop varor

Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel
VIMMERBY Tegelbruksgatan 9 | Telefon: 0492-122 99
VÄSTERVIK Perugatan 52 | Telefon: 0490-342 50
OSKARSHAMN Klämnavägen 7 | Telefon: 0491-186 00

vimmerby bokhandel

¨

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

Vi ses i bokhandeln!/Emma, Lotta & Lott

vimmerby bokhandel
Stora Torget 6 • 0492-123 10

¨

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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personligt Liz Pettersson

Liz

Här vid köksbordet sitter Liz ofta
och målar. Foto: Åsa Thaberman

är laddad
med inspiration

VÄSTERVIK Hennes målningar har blivit omtyckta tavlor, men motiven finns även att köpa på brickor, mattor, kud-

dar och plädar. Liz Pettersson har under snart 30 år satt färg på Västervik med sin färgglada och fantasifulla stil.
Lagom till jul finns nu en bok om vilda djur.

P

å köksbordet ligger stora
akvareller utspridda, en
rosa flamingo står på ett
ben bland en massa blommor och en giraff kikar blygt
fram under långa ögonfransar. Det är
färgstarkt och mycket guld. Akvarellfärger och penslar står redo att bli använda
vilken sekund som helst.

Fakta Liz Pettersson
Ålder: 49
Familj: Maken Ola och dottern Em och
bonussönerna Otto och Axel och två
bonusbarnbarn.
Yrke: Marknadsansvarig på ICA Maxi
Intressen: Att promenera, att vara i
naturen, helst nära vatten. Jag håller på
att lära mig flugfiska nu. Jag gillar att
snickra och är väldigt svag för verktyg.
Mat gillar jag också.

– Jag målar varje dag, för mig är det
ett sätt att må bra. Ofta sitter jag här vid
köksbordet, då kan jag måla och umgås
med familjen, berättar Liz.
Målandet har varit med henne från början. Viljan att skapa, att göra något med
händerna verkar inbyggt i hela hennes
person. Liz mamma har alltid uppmuntrat och sett till att det har funnits
fina papper och färger hemma att gå
loss på. Redan som 20-åring hade
hon sina första utställningar och
sedan tio år tillbaka driver hon
Fantasifulla djur i
företaget Hemliz Design. Hon
akvarell
växer fram
har formgett skyltar, loggor, och
i ateljén. Foto: Åsa
smyckat många hem i Västervik
Thaberman
och världen med sin glada och
färgstarka stil. Liz är dessutom
duktig fotograf och är den som får
fånga artisterna på bild under Visfestiså kanske du ser något
valen. Några jobb som bröllopsfotograf
som du kan klä ett djur i sen.
Hon suger liksom i sig inspiration
finns också på meritlistan.
som ligger och gror till sig. Sen väntar
Idéerna tycks komma till henne hela ti- det på att få komma till uttryck på nåden, under långa promenader, under got sätt. Liz kan gå en hel dag och bara
samtal under dagen eller genom natu- längta efter att få måla. I ateljén nere i
ren.
källaren kan hon riktigt släppa loss och
– Blomsläppa ut skaparkraften.
– Det blir som en abstinens, jag kan
mor, att
riktigt
stå och nästan stampa ibland. Gå ner
och måla då, säger min man. Jag sätter
djupdyka
i en blompå favoritmusiken och börjar måla, det
ma, titta i
är ett sånt välmående.
en tulpan
I ateljén står stora tavlor,
många motiv kommer från naturen,
det

är guldiga ekoxar, röda nypon, blommor,
blad och en massa vilda djur. Djuren blev
sommarens tema. Under semestern började tankarna på att göra en bok ta form.
– Jag hade funderat på att göra en bok,
men inte riktigt hittat min story. När jag
hade målat några djur kom jag på att det
skulle bli en bok.
”Lite kul att veta om vilda djur” blev
resultatet, vackra och underfundiga
målningar på vilda djur med roliga och
ovanliga fakta om djuren. En fin present till ett barn, men också en vacker
konstbok.
Nu är arbetet med boken klart, hälften
av upplagan är redan såld. Projektet är
klart och det uppstår en tomhet. Men
idéerna tar inte slut, Liz har redan börjat
på en uppföljare, men mer än så får vi
inte veta, för det är en hemliz.
Åsa Thaberman
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F R I T T L E V & M O N T I N O M 2 0 M I L S R A D I E , M E D U N D A N TA G AV E N S TA K A H Ä M T P R I S E R
ÖPPET: Måndag
Må 9-19, ti-fr
9-18 9-18
ÖPPETTIDER JULHELGEN: Fredag 9-18 Lördag 10-14
23/12
Lunchstängt 12.30-13.30
Lunchstängt
vardagar
12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret ö. vard. 9-12.30
Julafton, Julafton,
Juldagen,
Annandag
juljulStängt
Juldagen,
Annandag
STÄNGT

God
Jul!
God
Jul!

Viönskar
önskaralla
alla
riktigt
Vi
enen
riktigt
Tackför
förännu
ännu
framgångsrikt
möbelår!
Tack
ettett
framgångsrikt
möbelår!
/Johan
medmed
personal
/Johan
personal

KOLLA IN OSS!

JULKLAPPSHUSET

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

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

I VIMMERBY!

HÄMTA

KATALOG

HOS OSS!

www.magasinetvvh.se

@ lekiavimmerby

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

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

BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER

God Jul &
Gott Nytt År

Ett hantverk
värt att åka för
Våra öppettider i helgerna:
23/12 & 30/12 kl 10-13
28/12 - 29/12 kl 10-17
4/1, 7/1 & 8/1 kl 10-17
Jul-, nyårs- & trettondagsafton stängt.

Kvalitetsinramning av konst,
foto, broderier, objekt m m

65

Armbandsur
från

299:Brother
BrotherMFC-5890CN
MFC-5890CN
Pris
moms
Pris1.995.1.995.-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:-

Värde
Värde492.492.-

Ring gärna före besök
så vi säkert finns på plats.

GÅ IN PÅ
VARLDENSBARN.SE
FOTO: JESPER ANHEDE

Välkomna hälsar Mia och Annika!

brother141.com
brother141.com

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

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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HÖSTNYTT!

Shacket

449,95

Julklapps
tips!
Köp prese
ntkort
hos oss!

STORA TORGET,
VIMMERBY

FOOTWEAR

JULBLOMMOR

En hyllning till live
I början av månaden
skulle det ha varit
premiär för filmen
”Dialekten i Västrum”.
Tyvärr satte Corona
stopp för det, men filmen är klar och kommer att visas när det
åter blir möjligt. Filmen är en hyllning till
det traditionella livet i
skärgården.
VÄSTERVIK När Rigmor Kinnbom
blev pensionär valde hon och maken att flytta tillbaka till hembygden efter 40 år av karriär
och arbetsliv. Västrums
Hembygdsförening fick
en driftig ordförande.
Rigmor Kinnbom är
Rigmor har varit rekordförande i Västrums
tor, till och med starHembygdsförening som
tat en egen skola och
tagit initiativ till filmen
är van att organisera
”Dialekten i Västrum”.
och hålla i trådar. Hon
Foto: Åsa Thaberman
drevs av en längtan att
bevara och berätta om det
genuina skärgårdslivet som
Tjustbygdens Sparbank. Filmaren Matz
hon upplevt som barn.
– Jag vill visa det här genuina Eklund från Vimmerby blev involsom finns kvar, språket, dialekten verad och i somras spelades filmen
och kulturen. I vår skärgård finns in. Det blev besök på flera öar.
det några själar som hållit sig kvar,
– Matz har intervjuat äldre som
de borde vara betalade av staten för bor i skärgården, han har lockat
att de bevarar kulturarvet.
fram deras dialekt och försökt
plocka ur dem deras minnen.
Hembygdsföreningen sökte sponTanken var att filmen skulle presorer och fick 120 000 kronor från miärvisas i Gunnebo Folkets Hus i

början av december, men nya restriktioner satte stopp för det.
– Det skulle vara röd matta, strålkastare, bubbel och snittar, vi hade
till och med köpt in laxen. Men den
dagen kommer, konstaterar Rigmor.
Syftet är att bevara den speciella
dialekten i Tjust södra skärgård,
att kunna visa filmen i skolor och
på äldreboenden, men även som

FRÅN EGEN ODLING!
JULSTJÄRNOR

Små

röda, lime

Klart för BANK! i sommar

Grenade

röda, vita, mörkröda

VÄSTERVIK Street Art Festivalen BANK! återkommer sommaren 2021, men i juni
den här gången. Nu är det den södra kommundelens tur att bli smyckad av konstnärer från hela världen. Lokala konstnärer kan också få vara med och måla kabelskåp.
Fram till den 15:e januari kan man genom så kallat Open Call ansöka om att delta i
festivalen. All information om ansökningar finns på Västerviks kommuns hemsida.

35:-/st 85:-/st

Blackstad skola fick en väggmålning under BANK! i somras. Nu är det dags för södra
kommundelen.Foto: Åsa Thaberman

115:-

30:-

/ st

Hultafors

25% rabatt på hela sortimentet.
Gäller ej på redan nedsatta varor.

VI PLANTERAR VÅRA
JULGRUPPER SJÄLVA
Beställ gärna i god tid för
hämtning eller utkörning.

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

Blomgatan - VIMMERBY 0492-318 90

www.hagelins.com

Öppettider: Månd – Fred 9.00-18.00 • Lörd 9.00-15.00
Sönd 20/12 10.00-16.00

25%

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

Bilskador
Bilskador
lackering
lackering

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • i f • T ry g g H a n s a • f o L k s a m

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

vit, blå, rosa,
purpur

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

olika sorter
från

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

· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Mattias
Leif

Jörgen
Oliver

Oliver
Conny

Abbas

Conny
Ronnie

Ronnie
Jimmy

Jimmy
Fredrik

TimLinus

Anlitad av

Anders
Leif

Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag

Anders

försäkringsbolag

Fredrik

Patrik
Patrik

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

HYACINTER

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

AMARYLLYS
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999:HJUL-TÄVLING

Ge bort en Lelle eller Boo så
har du chansen att vinna en
barncykel från Crescent!

TEC LELLE / BOO

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

HALLÅ
MATZ EKLUND!
Hur var det att göra filmen?
– För mig var det en ny upplevelse,
det var en jättehärlig möjlighet att
få träffa de här karaktärerna från
skärgården. Fantastiskt att de får
berätta om sina minnen. Det blev
en vacker film som jag tror kommer
leva länge.
Var den här filmen olik dina
andra projekt?
– Ja, på ett sätt. Men när man jobbar
med dokumentärer vill man få fram
känslor, det gäller att man sätter sig
in i människorna man berättar om.
Filmen blev idyllisk, den är inspelad
i vacker miljö; det blev vackra bilder.
Kommer filmen att visar på
SVT?
– Jag hoppas det, flera av mina
filmer har visats på SVT. Den här
filmen borde visas på fler ställen i
Sverige, det ser likadant ut i skärgården på många ställen.
Är du nöjd med filmen?
– Jag har fått ihop det rätt så bra
tycker jag, jag brukar sällan vara
nöjd , men den här gången är jag
det!

en hyllning till människor som
under svåra förhållanden valt att
bo kvar på en skärgårdsö när alla
andra flyttat in till stan.
– Helt plötsligt blir strålkastaren riktad mot arvet vi bär
på. På de här människorna som
valt att bo kvar, att det blir värdesatt.
Åsa Thaberman

JULKLAPPAR
FÖR ALLA!
5.995:ORD. 6.995:-

DELBETALA

602:/ MÅN*

MONARK KARIN

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

2.995:HÖVDING AIRBAG FÖR CYKLISTER
Skyddar upp till 8 gånger bättre än traditionella
cykelhjälmar. Nu med ännu bättre passform.

MEJERIET LIVESTREAMAR
VÄSTERVIK Fritidsgårdar och mötesplatser för unga är stängda under Coronapandemin. Men Mejeriet Ung och Mobila Fritidsgården har startat en YouTubekanal där de tipsar om aktiviteter de gör utomhus och där man även kan chatta
med fritidsledarna under olika aktiviteter. Det kommer att bli livestreams där
man får lära sig att baka eller hur man sätter ihop en dator. Kanalen går att titta
på när som helst, men varje onsdag klockan 17 sänder man live.
Ett liknande initiativ finns också i Överum där två fritidsledare pratar om ungdomar och känslor, live på Instagram.

rt

Motordriven garagepo
från

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

16.400 kr*

r
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SVENSK KVALITÉ
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299:-

VÄSKOR & FODRAL
FÖR SMARTPHONES

För montering på ram och styre.

HUSQVARNA
LEKSAKER
FRÅN 299:RADIOSTYRD

499:-

1.790:-

ORD. 729:-

ORD. 1.990:-

PASSAR
AUTOMOWER
VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

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

HUSQVARNA HUGGARHJÄLM

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

VIMMERBY
GAMLEBY
VÄSTERVIK
MOTORSPORT.SE
Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning.
*Räntefri delbetalning, exempel på 11 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat.
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Extra snygg
till jul och nyår
Även om det kanske inte blir några stora fester och släktträffar i år så vill man ju vara lite extra fin till jul och nyår.
Så, byt mjukisbyxan mot dina finkläder och lyssna på
skönhetsråden från en utbildad stylist. Så här ser vinterns
makeuptrender ut.

Vi vill alla kunna fira
högtider med de vi älskar.
Just därför behöver
vi ta ansvar.
Det vi tog för givet för ett år sedan,
längtar vi efter idag. Mest av allt vill vi
kunna samlas, umgås och kramas igen.
Just därför behöver vi alla ta vårt ansvar nu.
Du också. Det är en förutsättning för att vi
ska kunna återgå till det normala och allt
det där som betyder så mycket för oss.
Sprid inte smittan vidare.
Läs mer på krisinformation.se
eller ring 113 13.

VÄSTERVIK Det finns ganska
tydliga trender i hur man ska
sminka sig och till fest vågar
många kanske sminka sig lite extra. Även om Corona ligger som
en blöt filt över tillvaron får man
ta vara på tillfällen där det kan bli
lite extra festligt.
– Man blir lite piggare när man får
lite färg på kinderna, lite som en
boost för självförtroendet, men
man ska sminka sig för att man
själv vill det, inte för att man
måste, säger Angelica Magnusson, som jobbar som
stylist på Kicks.

Angelica och hennes kollegor har
märkt att många kunder unnar
sig lite mer i vinter, kanske lite
lyxigare hudvård eller en finare
mascara. En härlig doft kan man
också bli glad av.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Ida André och Angelica
Magnusson vet hur
man ska se ut i vinter.

Tips Vinterns make up
Hur ser då vinterns trender ut?
Hy Om vi börjar från grunden ska det vara hud med mycket lyster, eller ”dewey”, daggfriskt. Matt känns gammalt och ute. Lyster kan man skapa med
ett bra settingspray som även gör att makeupen sitter bättre. Eller så tar
man lite highlighter på kinder, näsrygg och hakspets.
Ögonbryn är viktiga i vinter, de ska vara tjocka och naturliga. Så sluta plocka
ögonbryn om du gör det.
– Det är modernt att kamma upp ögonbrynen, man kan använda en
ögonbrynsgel om man inte har så kraftiga bryn själv, det förstärker och håller
på plats.
Ögonen får gärna vara markerade, ”foxeyes” har varit inne hela hösten, den
looken skapar man med en eyeliner, med en markerad eller tunn linje.
– Tycker man att det är svårt att få till en linje kan man använda en mörk
ögonskugga och en snedställd borste, det blir en lite mer sotad look. För att
få en skarp kant kan man använda en concealer.
Ögonskuggan ska vara glittrig och metallisk, Angelicas kollega Ida André visar flera glittriga paletter i både varma och
kalla färger. Lätt rosiga kinder och ett läppglans med lite
glitter kompletterar din jul och nyårsmakeup.
Satsa på glittriga ögon till julens och nyårets små
sammankomster. Foto: Åsa Thaberman

Tranås nya
Supermodell.

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

ivt.se

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

energikontroll.nu
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Välkommen att julhandla i

VIMMERBY!
Söndagsöppet 20/12 kl 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

1:a pris

10.000

ulJ
Totalt vinstvärde ca 40.000kr

kr

* 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

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

29 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2020

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

á

kr

Så här gör du!

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

lotteriet

250 st Tröstpriser

5.000

kr

lotteriet

ulJ

2: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 | Frisörateljén | 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
Till Dej | Turistbyrån | Ultimate Sound & Music | Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Sparbank | Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Önska
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julklappar
För en vetgirig
7-åring:
Vad gör man med en bok som
inte vill bli läst? Läser den såklart!
Vimmerby Bokhandel tipsar
om komikern och tv-profilen
David Sundins humoristiska
bilderbok som vänder sig till
alla barn som behöver hjälp av
vuxna eller andra läskunniga
för att läsa sina böcker.

Julklappstips!
Till bokälskaren:
Delia Owens bok ”Där kräftorna
sjunger” blev årets bok i både Sverige
och USA, nu ska den även bli film.
En snackis i varje bokcirkel. Finns på
Hultgrens Bokhandel i Västervik.

Var du färdig med julklapparna redan i
september eller är du personen som
väntar till den 23:e? Kanske har du några
klappar kvar att inhandla.
Här får du tips om klappar till familjen
och släkten, dessutom med ett litet rim!
Text och foto:
Åsa Thaberman och Eva Harrysson

Till kusinen som
gillar friluftsliv:
Stormkök blev årets julklapp, här

av klassiska märket Primus.
Drivs med en liten gaspatron och finns att
köpa på Intersport.

Värmande
till farfar:
Farfar får ett par fårskinnstofflor
med hård sula av märket Shepherd. Ett par

kvalitetstofflor han kan njuta av i många år.
Finns på Bergqvists skor i Västervik.

Till en stilsäker pappa:
Ett klassiskt och stilrent armbandsur från Gant blir en
uppskattad gåva till män i alla åldrar. Just den här har grön
urtavla och silverfärgat armband i rostfritt stål. Hammargrens
i Vimmerby låter hälsa att det finns klockor i flera olika färger
och modeller.

DECEMBER 2020
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Högtryck inför jul

Till
kreativa
faster:
Faster får målarduk och akrylfärger
på tub av märket Amasterdam. Några penslar och en palettkniv behöver hon också. Allt finns på Hannas Pysselstuga i Västervik.

Till den kluriga
5-åringen:
Den perfekta julklappen, från Lekia
i Vimmerby, till en liten grabb eller
tjej som gillar action och coola trick
är Boom-Trix, en innovativ kulbana där bollen kan studsa runt från
stuntpad till stuntpad, med hjälp av
tyngdkraften.

Något lyxigt till mamma:
Frisörateljén i Vimmerby tipsar om en doft som passar de flesta. Versace Dylan Turquoise
är en fräsch och luftig doft som samtidigt är varm. Finns i tre storlekar.
Toppnoter: Mandarin, primofiore-citron, rosépeppar.
Hjärtnoter: Svartvinbärsknoppar,
jasminknopp, freesia, guava.
Basnoter: Clearwood, tränoter,
mysk.

Hemma hos Emma Jansson är det rena rama tomteverkstaden
så här dagarna före jul. Någon nedgång har hon inte märkt av på
grund av Corona, snarare tvärtom då webbförsäljningen har ökat
rejält under året.
HULTSFRED Det är drygt en vecka
kvar till jul och nu är det viktigt att
få iväg alla leveranser i tid. Emma
Jansson, som är författare, fotograf
och konstnär med eget företag sedan 2008, har märkt av ett ordentligt
uppsving för hennes webbshop under
det här året.
– Ja, det är jättemycket jobb just
nu men det är också fantastiskt roligt, säger Emma när Magasinet får
en pratstund med henne mitt i paketinslagningen.
– Jag tänker på det när jag står här
och slår in paket, att här får jag rita
bilder, som är det bästa jag vet,
och sen göra produkter av
det som folk vill köpa.
Jag är otroligt glad
och tacksam, jag lever
verkligen min dröm.
När Corona bröt ut i
våras var läget osäkert
för Emma, liksom många
andra företagare.
– Då kunde man aldrig föreställa sig det här. Man hör om många
andra företag har det tufft, men för
mig har det nästan varit det motsatta, det känns som att försäljningen
i webbshopen har dubblats. Sedan
har jag såklart tappat försäljning på
uteblivna marknaden och andra återförsäljare som tvingats stänga.
Hennes illustrationer är inspirerade av
den småländska naturen. Idag har
hon ett 40-tal olika produkter. Muggar, brickor, vykort, affischer, tygväskor och scarfs är några exempel.

Emma Jansson hämtar
sin inspiration från
naturen. Foto: Privat

– Nu inför julen är
julbrickorna och emaljmuggarna väldigt populära,
men även mina multiscarfs säljer bra. Julkort är också en storsäljare,
jag har nog aldrig skickat så mycket
julkort som i år!
Från hemmet i byn Jernudda utanför Hultsfred sköter hon företaget i
alla steg. Från idé och skiss till färdig
produkt som ska packas och skickas
iväg.
– Oftast kommer jag på mönstret
eller teckningen först och efter det
klurar jag på vilken produkt det ska
bli av det.
Vad finns det för framtidsplaner?
– Jag har idag ingen egen fysisk
plats för försäljning. Så tanken är
väl att föröka få upp något slags
showroom. Efter jul och nyår kommer jag också börja jobba med några
nya böcker. Bland annat en barnbok
om blommor och ätbara växter. Det
blir den sjätte boken i serien Upptäck
naturen.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

1 Visste du att… En av Emma

Janssons böcker ”Mina första insekter”
som släpptes i maj, är nominerad till
Adlibris-priset 2020 i kategorin Årets
Barnbok 0–6 år.
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LAMINO FÅTÖLJ
INKL PALL

VILMA 3-SITS INKL PALL

17.950:-

(18.250:-)

Tyg Velly i färgen Ecru.

12.990:-

Oljad ek och fårskinn i
Scandinavian Grey.

(22.905:-)

NU STARTAR VÅR STORA MÖBELREA
PÅ SOFFOR, FÅTÖLJER, MATGRUPPER, SÄNGAR OCH MYCKET MER.
Erbjudandet gäller 18/12 2020 – 31/1 2021
4-PACK

599:-

149:-

199:FLERA FÄRGER

199:-

SERVETTRING AMINA GEMELLA Exklusiva och
handgjorda servettringar i solid mässing eller
nickelpläterad mässing presenteras i en vacker
presentbox.

LJUSSTAKE PICCOLINA Söt liten ljushållare
i 100% mässing eller nickelpläterad mässing.
Namnet ”Piccolina” kommer från Italien och
betyder liten.

HILKE HERRGÅRDSLJUS Brinner med en vacker, stor och klar låga utan att varken ryka eller
rinna. 6 st med en brinntid på 9 tim

PLÄD NOAH Härlig och värmande pläd från Fondaco.100% polyester.
130x150 cm. Finns i flera färger.

BISQUIT MATBORD

VERONA BYGGBAR SOFFA

MOON SÄNGSERIE

10% RABATT

20% RABATT

20% RABATT

Gäller samtliga utföranden.

Gäller samtliga utföranden. Även Verona Lux

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparlsvägen 60 Tel vxl: 0492-177 00
Öppettider: Vardagar 06.30-18 Lördag 9-14 Söndag 11-14
Reservation för tryckfel och slutförsäljning

www.materialmannen.se

Gäller samtliga utföranden. Även tillbehör

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM

Vi önskar er alla en riktigt God Jul!
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Vi hjälper dig att skapa hemkänsla!

Vinyl-klickgolv
Gerflor Virtuo 55

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. Välkommen in till oss.

SPARA 115:-

349:Matt

Helmatt

169:-

449:-

vit 2,25 liter

199:-

vit 2,7 liter

LYCKE REKO VÄGGFÄRG
En kvalitativ färg som ger din väggar
en elegant matt finish. Färgen har hög
täckförmåga.

/kvm

Reflexfri

vit 2,7 liter

LYCKE VÄGGFÄRG
Ger dina väggar en vacker helmatt
finish som håller sig fin länge. Färgen
har mycket hög täckförmåga.

LYCKE TAKFÄRG
En reflexfri takfärg av hög kvalité som ger
ett helmatt slutresultat. Enkel att applicera,
är luktsvag, stänker minimalt.

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:-)

VINTERUNDERHÅLLNING
ALLTID har en
Se till att dui bilen!
förpackning

399:-

699:-

3 FÖR

549:BRANDSLÄCKARE PULVER 2 KG Housegard fina
pulversläckare passar perfekt in i våra moderna hem.
Samtliga släckare i Design Edition-serie är framtagen
för privat bruk i hemmamiljöer. Vit eller svart.

Ø57 cm

3295:-

99:SPOLARVÄTSKA 3 LITER Färdigblandad i smidiga
3-litersförpackningar. Klarar ner till - 18 gr C.

SNÖRAKA FISKARS För att effektivt skjuta snön framåt.
Redskapen är framtagna för att underlätta arbetet vid
snöröjning oavsett underlag och användare.

BJUD UT NÄRA OCH KÄRA

1495:-

KOMPLETT STEKHÄLL
MED HÖGA BEN. 78 CM
(exkl gasol/regulator)

3995:(Ord 4295:-)

BORRSKRUVDRAGARE BOSCH GSR12V-15 Det
smidiga kraftpaketet. Levereras i kartong med 2 st. 2,0
Ah-litiumjonbatterier. Ord 2.495:-

299:WEBER MASTER TOUCH-PREMIUM SMOKEGREY Lyx
och tradition förenas i den här stilrena kolgrillen. Med
sluten askfångare, smidig lockhållare, GBS-grillgaller.

SNÖSLÄDE FISKARS Snösläde med en formsprutad skopa
för lätthet och styrka i bästa kombination. Snöskopan är
försedd med ett ergonomiskt vinklat handtag och ett robust
rörformat skaft i stål.

Simsalabim av med locket och mumsa i er!
(Obs, smakar bra utan lock också)

599:-

WEBER TÄNDPAKET Kom igång att grilla på kolgrillen
enkelt och snabbt. Det här paketet innehåller tändkuber,
briketter och skorstenständare – allt du behöver för att få
fart på grillmyset.

Hetta upp Muurikka-pannan, (smörj in den med
mat- eller rapsolja innan). Har du lock så sätt
det på pannan medan den blir varm. Häll på
en påse salta chips, ringla över het jalapeno
mjukost, strö över finhackad rödlök, gräslök &
salladslök. På med locket, stäng av brännaren
efter någon minut, låt det ligga och gotta till sig
under locket så osten smälter ordentligt 4-5
minuter.

WEBER PIZZASTEN INKL BAKPLÅT 36 cm Rund baksten
som gör det enkelt och smidigt att baka på grillen. Passar
alla slags bakverk och ger pizzor en alldeles särskild
sprödhet. Bakplatta i aluminium ingår.

1995:LOCK TILL MUURIKKA Ett universellt lock för olika Muurikka- och andra stekhällar. Under locket blir maten färdig
snabbare och hålls varm längre. Rostfritt stål.
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hemma hos Emma Carlsson

Så skapar Emm
Emma har dukat upp inför julens festligheter. Julgranen kläs i guldiga kulor och
röda rosetter. Foto: Eva Harrysson

Julen är årets stora
höjdpunkt hemma hos Emma
Carlsson som bor tillsammans med sambon Gustaf
Swärd och deras hund Frankie i en villa i Vimmerby.
Emma börjar gärna pynta
tidigt och det är genomgående
mycket rött, guld, mässing
och naturmaterial.
VIMMERBY

L

jusen är tända, julmusiken strömmar
behagligt i bakgrunden. Det är adventstid och Emma, som älskar inredning överlag, och julen i synnerhet, är
laddad. På sätt och vis blir det nämligen det
första riktiga julfirandet sedan hon och Gustaf
flyttade in i huset.
– Vi bodde visserligen här förra julen, men
då var vi mitt uppe i renoveringen och varken
kök eller vardagsrum var färdigt, säger Emma.
Nu ser vi verkligen fram emot att kunna bjuda
hem familjen på julafton. Det har varit min
dröm i många år.

Hallen har en grönmönstrad tapet och
marmorgolv. Trappräcket byggde Emma och
Gustaf på egen hand.

Redan till första advent är alla julsaker framplockade, utom kanske julgranen. Att duka
fint, fixa och göra det lilla extra är Emmas
grej. Det får gärna vara lite ”vräkigt”, som hon
själv säger.
– Till andra advent kommer julgranen
fram, längre kan jag inte hålla mig, säger
hon. Vi har plastgran så det funkar att klä
den tidigt. Jag dekorerar den med stora kulor
i framför allt guld. Istället för den klassiska
stjärnan sitter det en stor glittrande rosett
i toppen.

3

Till jul ska det förstås vara rött, men Emma är
inte helt förtjust i den tomteröda nyansen
utan går istället lite mer åt vinrött, som gifter
sig fint tillsammans med guldtoner. Granris
har också en naturlig plats i hemmet i form
av kransar och andra dekorationer.
– Och så förstås hyacinter och amaryllis,
för dofternas skull.
Det är ganska exakt ett år sedan Emma och
Gustaf flyttade in i tegelvillan. Sedan dess
har lagt otaliga timmar på att renovera sig
igenom så gott som hela huset. Allt som påminner om 1970-talet, då huset byggdes, har
sakta men säkert försvunnit. Furu och gamla
bruna plastmattor är numera ett minne blott
och istället är huset smakfullt renoverat med
framför allt toner av grått och vitt och med
material som marmor, trä och mässing som
den röda tråden.
– Vi gillar när det är lite maffigt, lite herrgård och amerikansk känsla över det, säger
Emma. Vitt och avskalat är inte alls vår grej.
För att få fram den herrgårdslika känslan
som de gillar så mycket, har de exempelvis
valt stuckaturer istället för vanliga taklister.

Emmas

bästa tips för
julstämning:
1. Julmusik.
2. Doftande hyacinter.
3. Levande ljus.

399:-

i århundraden. Här görs allt från grunden,
från skiss till färdigt kristallföremål – utan
genvägar. Hantverkskunnandet är slående.
Med en rik produktutveckling samt yrkesskickliga hantverkare
M A G Abär
S I Målerås
N E T V ästolt
stervik Vimmerby Hultsfred
det svenska glasarvet vidare.

(Ord. pris 599:-)
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Bernadotte Skål Ø17 cm

17

ma julstämning

KOLLANYHET!
IN
OSS!
LÄS TIDNINGEN

Alla nummer finns på webben
TÄVLA

Skicka in svar till Annonspusslet
INFORMATION

GOD

JUL

Vid Stora Torget

HELGE SWAHN

Jennys Gröt-tomte
12 cm

349:Jennys Skriv-tomte
15 cm

Kontaktuppgifter och info
gällande annonsmaterial

379:-

Season Ljusstake Ø26 cm
för 4 ljus, blank

599:- (ord. pris 899:-)

999:SID 8

magasinetvvh.se

Nytt leende
– nytt liv

Cobra Ljusstakar 3-pack
16 cm, 20 cm och 24 cm.
3 ljus ingår (värde 179:-) B E S TÄ L L
1199:-/set (ord. pris 1999:-)

D I R E K T PÅ W W W. O N S K A . S E

GE EN GÅVA
DAGS ATTZenBYTA
UT
Kockkniv 20
cm DIN
BG 900-2221
1299:- (ord. pris 1599:-)
Swish 900
2221 BERGVÄRMEPUMP?
GAMLA
Zen Santokukniv 12,5 cm
899:- (ord. pris 1199:-)

Utbytespumpen

Vid Stora Torget

det perfekta valet
IVT värmer –Sverige.

HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

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

Fakta Här bor vi
Namn: Emma Carlsson och Gustaf Swärd med hunden Frankie.
Ålder: Emma är 24 år och Gustaf 28.
Bor: I villa i Vimmerby.
Jobb: Emma är value stream leader på Ljunghäll och Gustaf är VD på Introcom AB.
Intressen: Emma: Inredning och Instagramkontoto. Gustaf: Fiske och golf.

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

I vardagsrummet finns en stor bokhylla
som från början är en vanlig ”Billy”. Med
Emmas pappas hjälp förvandlades den
till en platsbyggd hylla som går från golv
till tak. Resultatet blev precis så bra som
de hade hoppats på.

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

PAKETPRIS

Emma delar med sig av husprojekten på
sitt Instagramkonto. Ett konto som har
växt stadigt och numera har 8 000 följare.
– Det började som ett vanligt privat
konto men jag märkte att jag fick ett
stort gensvar när jag började lägga ut fler
inredningsgrejer. Och ju mer personlig
jag blev, ju fler följare kom det. Det är
verkligen jätteroligt.
Numera lägger Emma ner minst ett par
timmar varje dag på kontot.
– Målet är ett inlägg per dag och det
Åtvidaberg, 0120-295 90
tar mer tid än man tror att planera och
0494-69 91 00
Vi tillverkade vår första värmepump redan 1973. Sedan dessKisa,
har
förbereda innehållet.
Linköping, 013-684 00
HUVUDPARTNER TILL
Emma delar med sig av bilder från
Rimforsa,
vi installerat
över 400 000 i hela landet. Den erfarenheten delar
vi0494-69 91 00
sitt hem på Instagram. Foto: Emma
Eva Harrysson
Västervik, 0490-697 00
eva.harrysson@vtkp.se
gärna med Carlsson
oss av. Vi hjälper dig att välja rätt värmepump
för ditt
Vi stödjer SOS Barnbyar.

Installerat & Klart

4.795:-*

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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Linda Ogebrink möter många
människor som känner sig
ensamma under Corona.
Foto: Eva Harrysson

”Annorlunda behöver
inte vara dåligt”
Det blir ingen vanlig jul i
år. Men den behöver inte
bli dålig. Med rätt inställning och smarta strategier
kan även en ensam jul bli
lyckad.
VIMMERBY Det är mindre än en vecka
kvar till jul och en tid som vi normalt
sett förknippar med stora härliga kalas
och att få umgås med släkt och vänner
som vi inte har träffat på länge. I år ligger Corona som en grå blöt filt över oss
och många kan bli tvungna att genomlida julen utan sällskap.
Linda Ogebrink är samtalsterapeut
med mottagning i Vimmerby. Hon
märker att många människor mår dåligt. Inför julen blir oron ännu större
hos många. Men det behöver inte vara
nattsvart!
– Julen kommer bli annorlunda i år
och det får vi tyvärr acceptera. Men den
kan bli bra ändå. Många gånger tror jag
att vi romantiserar julen en hel del, och
den bilden vi har är faktiskt inte alltid korrekt. Kanske kan det hjälpa att
tänka så.
Även om vi inte kan umgås på det sätt vi
är vana vid så finns det faktiskt mycket
man kan göra. Som Linda upplever det

att som medmänniska exempelvis ta
kontakt och fråga någon hur den mår.
Bara för att man ställer frågan behöver man inte ta ansvar för personens
mående, men var beredd att lyssna på
svaret. Sök ögonkontakt och visa med
kroppsspråket att du bryr dig.

”Nu har vi mer tid
till att känna efter
hur vi mår.”
är det vanligaste behovet hos människor att ha någon av att prata med, och
någon som lyssnar.
– Det handlar om de små sakerna,

Många upplever det som skamfyllt att
erkänna att man är ensam. Under pandemin är det många som sitter i samma båt, vilket kan göra det enklare att
prata om det. Samtidigt kan den sociala
distanseringen bidra till att bekymmer
kommer upp till ytan.
– Nu har vi mer tid till att känna efter
hur vi mår, säger Linda. I normala fall
är vi ganska bra på att jäkta omkring
och se till att hålla oss sysselsatta, träna och träffa kompisar. Kanske för att
slippa känna efter hur vi mår. För den
som genomgår en separation, eller har
mist en anhörig, blir det extra jobbigt.
Det finns förstås två sidor av myntet.
För vissa människor kan den här tiden,
när man får möjlighet att gå ner i varv,
släppa lite av pressen och alla sociala
måsten, vara en skön tid.
– Många har alldeles för mycket omkring sig, så man kan välja att se den
här tiden som ett tillfälle för återhämtning.
Eva Harrysson

Lindas tips Vid ensamhetskänsla
• Berätta om din ensamhet och hur
du upplever den. Chansen är stor att du
upptäcker att det du inte alls är ensam.
• Mindfulness – medveten närvaro.
Uppmärksamma de positiva sakerna i
din omgivning. Om man lär sig att se
det fina så lär man sig att allt är inte
bara svart eller vitt, det finns nyanser
i allt.
• Håll dina rutiner. Gå upp i vanlig tid
på morgonen, klä dig och ät regelbundet. Se till att få lite dagsljus varje dag
och rör på dig en liten stund.
• Tänk annorlunda! När man inte kan
träffas fysiskt på julafton, fira digitalt
med släkt och vänner, ät tillsammans
eller gör en frågesport ihop. Skicka julkort eller ring ett samtal till någon du
tror skulle bli glad.
• Fira julen ändå! Även om du är ensam - klä upp dig, pynta, laga god mat,
kör en julklapp som du önskat dig.
• Uppmärksamma vad du kan påverka. Vissa saker kan vi inte påverka
men det finns faktiskt det som vi kan
påverka. Man får ses utomhus, man
kan ta en promenad ihop med någon.
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Magasinets
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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.
Stickade tröjor och
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan
i vilken annonsör
skjortor. Välj fritt!
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)

1:a pris

899:God Jul &

1.

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

2:a pris
3-10:e pris

2 för

Stickad långk

2.

(ord. 599:-/st)

Gott Nytt År

...en riktigt, riktigt God Jul!

GNÄHAMMEH RÖF DIT
3.

Våra öppettider i helgerna:
23/12 & 30/12 kl 10-13
28/12 - 29/12 kl 10-17
4/1, 7/1 & 8/1 kl 10-17
Jul-, nyårs- & trettondagsafton stängt.

Kvalitetsinramning av konst,
foto,
4. broderier, objekt m m

Ring gärna före besök
så vi säkert finns på plats.

Vi har maskinerna
399:ybremmiv du behöver!
¨lednahkob
Välkomna hälsar Mia och Annika!

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

Pyjamas med korta ärmar och ben.

i rardlå alla röf rappalkluJ
.kitub aymbm
hm
coiv
ne
raesm

Långa ärmar och ben 499:-. Flera mönster och färger.

¨lednahkob

599:-

www.bGrenade
Små
+
lednahkob ybremmiv necessär
röda, lime
röda, vita, mörkröda
(ord.
35:-/st 85:/st748:-)
01 321-2940 • 6 tegroT arotS

Flera mönster och färger.

Handla tryggt i våra butiker!

5.

39:PAR
JULKLA1P39:/par

5.995:DELBETALA

99:-

602:/ MÅN*

MONARK
KARIN
(ord.
299:-)
3-växlad klassisk damcykel.
Med korg, lås, belysning.

Gör det enklare..

FR.

299:-


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

HYACINTER

2.995:-

Till honom - After

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.

1.

FÖR ALLA!

8.
ORD. 6.995:-

antingen du handlar i butiken eller ringer
och beställer, så kan vi köra hem varorna
om
..........................................................................................................
du bor i vårt närområde.

till vinnarna av
AMARYLLYS
annonspusslet november
olika2020
sorter

(ord. 159:-)

Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.

Grattis!

Testvinnande barnhjälmar. Formsydd mössa, lampa bak, MIPS, grönt spänne. Hakbåge ka

i flera färger. i mat och dryck.
Sällskapsspel. Tävla Finns
om kunskaper

Vi följer mycket noga gällande råd och regler.

Dessutom...

TEC LELLE / BOO

Tranås nya
Supermodell.

¨

ttoL & attoL ,amm E/!nlednahkob i se siV

Besök vår
JULSTJÄRNOR
5-pack
hemsida
kalsonger
rg.nu

HJUL-TÄVLING

Ge bort en Lelle eller Boo så
har du chansen att vinna en
barncykel från Crescent!

ENE RG I KON TR O L L

es.lednahkobybremmiv.www • 01 321-2940 • 6 tegroT arotS

FRÅN EGEN ODLING!
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alla
riktigt
Vi
enen
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Tackför
förännu
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framgångsrikt
möbelår!
Tack
ettett
framgångsrikt
möbelår!
/Johan
medmed
personal
/Johan
personal

¨ lednahkob ybremmiv

Lunnargatan 26, Västervik Tel: 0490-100 50
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Till henne - Tank Custo

Strumpor i kuliga juliga färger och mönster.
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• Ställning
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999:-

Ett hantverk
värt att åka för

5. ........................................................................................................

EN BÄTTRE JUL. SEDAN 192

energikontroll.nu

VÄSKOR & FODRAL
vit,.........................................................................................................
blå, rosa,
HÖVDING
AIRBAG FÖR CYKLISTER
2.
6.
........................................................................................................
115:30:-/ st

J Ö NKÖP ING Bredgränd •purpur
LINKÖP ING i-HUSET & Trädgårdsto rget • NORRKÖPINSkyddar
G N :aupp
Pr otillmen
adenbättre
• KISA
• M OTALA • FÖR
T RANSMARTPHONES
ÅS • VET LAN D A
8 gånger
än traditionella

från

ÖPPETTIDER JULHELGEN: Fredag 9-18 Lördag
Lunchst
Lö
Julafton, Julaft
Juld

JULGRUPPER
SJÄLVA
VÄSTERVIK Perugatan
52 | Telefon:
0490-342 50
Beställ gärna i god tid för4. ........................................................................................................
OSKARSHAMN Klämnavägen
| Telefon: 0491-186 00
hämtning eller7utkörning.
3:e–10:e pris 100:Camilla Ivarsson, Järnforsen
Namn: ..........................................................................................................
BESTÄLLNINGAR
Beställ gärna dina julblommor i god
Cecilia Johansson,
Västervik
tidVästervik
så vi kan minska antalet personer
i butiken samtidigt.
Tel. ..................................................................................................................
Eva-Maria Strand,
Vi erbjuder både hemleverans och avhämtning utanför
Gunilla Brage, Överum
butiken. Vi tar swish.
Adress: ........................................................................................................

Vinnarna meddelas per telefon eller post

ivt.se

VI PLANTERAR
VÅRA 0492-122 99
VIMMERBY
Tegelbruksgatan
9 | Telefon:
2:a pris 500:- Annika
Fundin,
Vimmerby

Barbro Bewernick , Västervik
Thomas Nilsson, Vimmerby
Sören Karlsson, Horn
Birgitta Axelius, Loftahammar

cykelhjälmar. Nu med ännu bättre passform.

För montering på ram och styre.

3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................

God
Jul!
God
Jul!

1:a pris 1000:- Lars-Erik Fransson, Hultsfred

HUSQVARNA
8.LEKSAKER

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
FRÅN
299:Västerviks Handel

RADIOVimmerby Handel
STYRD

Hultsfred Handel

499:-

1.790:-

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
www.hagelins.com
Blomgatan
VIMMERBY
0492-318
90 www.magasinetvvh.se
Vill du tävla digitalt så går
det bra,- gå
in på vår
hemsida
eller maila in ditt svar till tavling@vtkp.se
ORD. 729:ORD. 1.990:Öppettider:
Månd
–
Fred
9.00-18.00
•
Lörd
9.00-15.00
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Sönd 20/12 10.00-16.00
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 13 januari 2021.
PASSAR
AUTOMOWER

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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Otto Enström bjuder på åtta
klassiska jullåtar i en nyligen
inspelad konsert, du hittar den på
YouTube. Foto: Åsa Thaberman

Otto bjuder på
en digital julkonsert
Många planerade evenemang har blivit inställda under pandemin. Otto Enström hade flera inbokade spelningar
för äldre i olika sammanhang. När det blev inställt tog han saken i egna händer och spelade in en digital julkonsert med åtta klassiska jullåtar.
VÄSTERVIK Otto Enström har genom
åren blivit en rutinerad sångare, han
har framträtt i många olika sammanhang och hade för några år sedan en
egen konsert i stadsparken. Att sjunga
för äldre har blivit en specialitet, Ottos
musiksmak, röst och repertoar låter
nämligen mycket som på 1960-70- talet.
– Jag är retrosångare, lite oldschool.
De äldre gillar min repertoar och kan
relatera till den eran.
När spelningarna inte blev av fick Otto
kontakt med Live Audio Group i Västervik, ett företag som erbjöd sig att hjälpa
honom med en inspelning av konserten. Det blev en inspelning på drygt 20

minuter med åtta klassiska jullåtar i
retrotappning.
– Det börjar med ”White Christmas”,
som Bing Crosby sjöng den, sen blir det
bland annat ”Blue Christmas” med Elvis
Presley och ”The most wonderful time
of the year” i Andy Williams tappning,
berättar Otto.
Många som hört Otto Enström sjunga
tycker att han låter som Elvis. Han har
samma djupa och ibland sammetslena
stämma som Elvis och får ofta beröm
för det. Otto är bra på att imitera och
det hörs när han sjunger.
– Jag försöker ofta få fram stilen hos
sångaren jag tolkar, med rätt klang och

frasering, men Elvis låter jag som även
när jag inte försöker.
Vilken är din favorit bland jullåtarna?
– ”The most wonderful time of the year”
var kul att sjunga, det är lite musikalkänsla i den som jag gillade.
Vem är världens bästa sångare?
– Jag har ju mina favoriter, Elvis är ju en
av dem som har ett väldigt register, från
lågt till högt, men jag gillar Roy Orbison

mycket också. Elvis beundrade själv Roy
Orbison, ”Roy Orbison is the best singer
in the world” sa Elvis.
När får vi höra mer av dig?
– När Corona är slut! Men det kanske
blir fler digitala konserter med andra
repertoarer och teman.
Vi håller utkik!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

 Visste du att Ottos konsert finns online? Gå in på YouTube och sök: Otto Enström
- Digital julkonsert 2020

KOM TILL KYRKAN DIGITALT UNDER HÖGTIDERNA
HULTSFRED Julen brukar normalt sett vara kyrkans stora högtid då bänkraderna fylls av människor. I

år blir det dock svårt att besöka en kyrka för att ta del av Luciafiranden, advetskonserter, julkrubbor och
julottor, på grund av rådande restriktioner. Flera församlingar, bland annat i Aspelands Pastorat i Hultsfreds
kommun, testar istället nya grepp och sänder flera evenemang från kyrkan digitalt. Bland har man kunnat
ta del av en adventskonsert från Vena kyrka, en advenstkonsert från Mörlunda samt en konsert under
rubiken ”I Lucia och Juletid” från Målilla kyrka.

På julafton är det samling kring julkrubban i Mörlunda kyrka och även det går att ta del av digitalt, antingen
på svenskakyrkan.se/aspeland eller vimmerbytidning.se

När det inte går att besöka kyrkor kring jul kan man istället ta del av julstämningen digitalt. Foto: Matton
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”Jag blev
väldigt
överraskad”
Sedan drygt tre månader tillbaka är Andreas Brändström ny chef på Virserums Konsthall. Han tog över
efter tidigare chefen Barbro Wenden som gick i pension.
HULTSFRED Magasinet får ett samtal
med Andreas Brändström över telefon
från Berlin. Tjänsten i Virserum är på
halvtid och resten av tiden tillbringar
han i Berlin men också i Stockholm.
– Jag är i Virserum två veckor i stöten
och sedan är jag i Berlin i två veckor där
jag hjälper min särbo med ett konstprojekt. Det är två olika världar som möts
men jobbet här i Berlin kommer förhoppningsvis på sikt leda till positiva
effekter för konsthallen, eftersom jag
träffar många konstnärer här, som jag
hoppas kunna bjuda in framöver.

sammanhang. Han kommer närmast
från en tjänst som konsthallschef på
konstmuseet i Kristinehamn.
– Det känns jättebra i Virserum, det är
jätteroligt och spännande att vara här.
Verksamheten rullar på med erfaren
personal. Virserums Konsthall håller
hög kvalitet och har en hög ambitionsnivå. Jag hade aldrig varit här förut när
jag blev kallad på intervju för jobbet.
Jag blev väldig överraskad, både av den
höga ambitionsnivån hos konsthallen
men också av själva byggnaden som är
väldigt speciell.

Andreas Brändström har många års erfarenhet från arbete inom konstnärliga

Några speciella planer på förändringar
finns inte i nuläget.

Andreas Brändström tar över rodret på Virserums Konsthall. Foto: Örjan Karlsson

– Jag ser ingen anledning att ändra på
ett etablerat och omtyckt koncept som
håller en väldigt bra nivå., säger han.
Däremot måste taket på byggnaden läggas om, och det är ett enormt tak vilket
betyder en stor kostnad.
Vad händer närmast på Virserums
Konsthall?
– Just nu är det stängt för året. Planen är att öppna igen i januari med
utställningen ”Ett ljus i mörkret” med
utgångspunkt i verk av elever från Pukebergs Glasskola. Det kommer vara
hängande glas. Längre fram i vår öppnar
utställningen ”Hem, hemska hem” som
handlar om tiden vi lever i med pande-

min, och hur den påverkar oss människor på olika sätt när vi blir mer bundna
till hemmet än vanligt. Olika konstnärer
kommer att belysa det på olika sätt.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

”Det känns
jättebra i
Virserum.”

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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Attila József (1905-1937), radikal ungersk poet.
Staty i Budapest av László Marton.
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Attila József (1905-1937), radikal ungersk poet.
Staty i Budapest av László Marton.
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GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Stöd livsviktig
forskning på
cancerfonden.se

We value people who
put we before me
Vi söker Sommarvikarier till IKEA Industry Hultsfred, Division
Boards! Läs mer och ansök på www.ikea.se/jobb (sök på orten
Hultsfred). Välkommen med din ansökan senast 17 januari 2021.

BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR

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

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

AUKTION

Monterat och klart

Järnforsens Auktionshall

inkl plåtarbete och lister

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

@lisbeth.n49
#magasinetvästervik
Staren

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

TAGGA DINA LOKALA
INSTAGRAMBILDER

– publiceras i Magasinet

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

59.900:efter rotav
drag

instagram

Exkl spröjs

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

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

0470-70 17 40

MOTOR

Audi A4 Quattro Avant 2,0 TDI Automat 4wd
Årsmodell: 2017 Miltal: 8400 Ort: Kisa

234900 kr

Volvo V90 Cross Country D4 AWD Business
Årsmodell: 2018 Miltal: 9650 Ort: Kisa

329900 kr

Subaru Forester 2.0I E-BOXER ACTIVE
Årsmodell: 2020 Miltal: 500 Ort: Kisa

349000 kr

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

219900 kr

Volvo V90 D3 Business 150hk Aut VOC
Årsmodell: 2018 Miltal: 6100 Ort: Kisa

269900 kr

Opel Corsa Edition 75 hk
Årsmodell: 2020 Miltal: 1 Ort: Kisa

Volvo V60 D3 Aut Business Lågmilare

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

99900 kr

Volvo XC70 D4 AWD Aut Classic Momentum
Årsmodell: 2016 Miltal: 15600 Ort: Kisa

224900 kr

Årsmodell: 2019 Miltal: 1910 Ort: Kisa

219900 kr

Subaru XV 2.0 4WD Aut, Ridge, lågmilare, drag
Årsmodell: 2018 Miltal: 2100 Ort: Kisa

264900 kr

Opel Astra 5D Edition 100 hk

Opel Corsa ENJOY 90 AUT

164800 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 4900 Ort: Kisa

134900 kr

Årsmodell: 2020 Miltal: 1 Ort: Kis

d

NG

206600 kr

M AG A S I N E T Väster vik Vimmerby Hultsfred

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

Nya CAPTUR
PLUG-IN HYBRID

CAPTUR E-TECH Plug-in hybrid 160
Privatleasing från

3 430 kr/mån*

Inkl. 3 års service och 3 mån leasingskydd

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!
Renault privatleasing: Prisexempel baseras på 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Körsträcka 10 000 km/år. Service ingår under leasingperioden. Försäkring tillkommer. Erbjudandet gäller nya Captur E-tech plug-in hybrid t.o.m 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

