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Från USA-turné
tillbaka till
småstan
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Foto: Åsa Thaberman

HULTSFRED

Syskonen som blev veganer Solrum för bättre mående
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UTGIVNINGSOMRÅDE
Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun

Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 24 februari och då blir det fullt
fokus på våra älskade husdjur. Ett
ämne som verkligen är högaktuellt
under rådande pandemi då många
har skaffat sig en hund eller en katt.
Har du kanske en fyrbent vän som du
vill berätta om? Hör gärna av dig till
oss på reaktionen.
Vi ses igen i februari!
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L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • i f • T ry g g H a n s a • f o L k s a m

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

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

L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R • I F • T RY G G H A N S A • F O L K S A M

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

L Ä N S F Ö R S Ä K R I N G A R • I F • T RY G G H A N S A • F O L K S A M

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!

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

KOLLA IN OSS!
• Läs Magasinet på webben
• Skicka in svar till Annonspusslet
• Kontaktinfo
• Info gällande annonsmaterial
www.magasinetvvh.se
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Just nu...
SANDSTRÖMS STORA

rea

SLUT
Handla tryggt i våra butiker!

Vi följer mycket noga gällande råd och regler.

SUCCÉ!

Upptäck det smarta
och enkla med att
handla i vår e-shop
på nätet!
Alltid öppet för dig...

www.sandstroms.nu

EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.

JÖNKÖPING Bredgränd • LINKÖPING i-HUSET & Trädgårdstorget • NORRKÖPING N:a Promenaden • KISA • MOTALA • TRANÅS • VETLANDA • VIMMERBY • VÄSTERVIK
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aktuellt
Nu i veckan öppnar en ny second
hand butik för fräscha sportkläder
och utrustning. Redan innan
premiären har man kunnat lämna in
sportutrustning och kläder, så nu är
butiken redo att öppna.

Ny second hand
FÖR SPORT OCH FRITID

VÄSTERVIK – Vi bor en del i Åre, där vi kör
mountainbike och åker utför och där finns
en butik som jag alltid har älskat. Jag tänkte
att det här vill jag göra i Västervik också, så
nu har vi förverkligat det, berättar Heidi
Rinne som kommer att driva butiken Random & Recycle tillsammans med sina söner.
Butiken är redan innan öppning full av utrustning för de flesta sporter både för barn och
vuxna. Här finns allt från hästgrejer, hockeyutrustning, alpinskidor till mountainbikes
och fotbollsskor. Second hand-kläder av lite
finare märken och en del nya sport och fritidskläder finns i butiken. Tanken är att man
skaffar ett konto i affären, lämnar in kläder
och grejer som man inte använder och får
pengar när det är sålt.
– Som ett ”Blocket”, fast live, fort in och
fort ut och vi tar gärna emot lite äldre ”old
school” grejer också, säger Heidi och visar
ett par rullskridskor från 50-talet.
Hela familjen Rinne är sportig. Yngsta sonen är just nu på Nya Zeeland och kör
mountainbike, men kommer hem för
att hjälpa mamma med butiken.
– Vi kan säga att det blir en ”high
FÖRETAGARE
quality second hand”. Namnet kommer av att vi inte alltid vet vad som
kommer att finnas. Ibland kommer
vi att ha en del nya kläder och så blir det
mycket blandad sport som kommer in.

ny

Heidi Rinne och
hennes söner startar en
second hand-butik för
sportartiklar och fräscha
sportkläder. Foto: Åsa
Thaberman

Åsa Thaberman

Quizpromenad
PÅ GRÄNSÖ

Vinnare i handelns lotteri
Peter Lindqvist och Carina Rinaldo är stora vinnare i Vimmerby Handels jullotteri. Foto: Eva Harrysson

Peter Lindqvist och Carina
Rinaldo kammade hem första
och andra pris i Vimmerby
Handels jullotteri. Vinstpengarna på 10 000 respektive
5 000 kronor kan de nu använda i valfri butik i Vimmerby.
VIMMERBY – Jätteroligt och verkligen en överraskning, säger Peter
Lindqvist som vann första pris, vilket innebär 10 000 kronor att handla
för i Vimmerbys butiker.

Även Carina Rinaldo har anledning att vara riktigt glad. Hon vann
andra pris på 5 000 kronor.
Både Peter och Carina försöker att
göra de flesta av sina inköp i lokala
butiker.
– Ja, man försöker gynna de affärer som finns här i Vimmerby. Man
vill ju att de ska finnas kvar i framtiden. Bra också att prispengarna går
tillbaka till butikerna i stan.
Vad ska ni köpa för pengarna?
– Jag kommer inte på något speciellt
just nu, säger Peter. Men pengarna

går ju att spara ett tag framåt.
– Jag ska köpa mig en läsplatta,
säger Carina. Sedan hittar man alltid
något mer.
Totalt delas det ut cirka 40.000
kronor i jullotteriet.
– Vi från handeln är nöjda med
deltagandet och framförallt är det
roligt att få ge tillbaka till alla vinnarna som handlat i våra butiker,
säger Michael Karlsson, från Vimmerby Handel.
Eva Harrysson

VÄSTERVIK Sedan en månad erbjuder
Gränsö Slott en quizpromenad i Gränsös
vackra natur. Du skannar en QR-kod vid
slottet eller vid Bonnbacken, laddar ner
quizet i din mobil och går sedan en lång
eller kort slinga, 2,2 eller 5,5 kilometer. Utmed stigen dyker frågor upp i din mobil,
just nu är temat ”mat och dryck” och det
finns även ett quiz med frågor för barn.
Frågorna byts ut en gång i månaden. De
som går tipspromenaden har möjlighet att
vara med i utlottningen om två inträden till
dagspa på Gränsö slott.
Första omgången som drog gång efter
jul var populär och lockade hela 260 lag.
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Fullservice för Ditt företag!

FRÅN

999:-

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)
• Installation
• Service

STIGA SNOWRACER CURVE

En familjefavorit i backen. Finns även med tufft BMX-styre!

Storg 33 • 0492-100 42 • Vimmerby • www.rosins.net

18.995:ORD. 19.995:-

DELBETALA

1.784:/ MÅN*

KOLLA IN OSS!

CRESCENT
ELINA ELCYKEL

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

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

FRÅN

495:CYKLA
SÄKERT

www.magasinetvvh.se

VINTERDÄCK / DUBBDÄCK

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

6.495:-

NÄR VÄRLDEN
UTVECKLAS,
VAD VÄLJER DU?

ORD. 7.499:-

UPP TILL 8X BÄTTRE SKYDD ÄN HJÄLM

DELBETALA

647:/ MÅN*

TOYOTA COROLLA HYBRID
MONARK SOFIA

3-växlad damcykel i
mattsvart med lågt insteg
och fotbroms. Navgenerator till framlyset. AVS-pakethållare med många
möjligheter för lastning.
Godkänt lås. Finns även
som 7-växlad för 6.995:(ord. 7.995:-).

4.990:ORD. 5.990:-

Flex Privatleasing från 2.895 kr/mån.
Corolla 1,8 Style, pris från 239.900 kr
(ord. pris från 268.900 kr).

I GENOMSNITT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

50% 4,5-5,3

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

LÅG

FORDONSSKATT
FRÅN 852 KR/ÅR

DELBETALA

511:-

ALLTID
AUTOMAT

L/100 KM

101

CO G/KM
²

MED
FLEX PRIVATLEASING

1.500

/ MÅN*

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA

FLEX PRIVATLEASING

MIL/ÅR

TOYOTA
KALMAR - KARLSKRONA - VÄSTERVIK

WWW.TOYOTAVASTERVIK.SE | VÄSTERVIK Folkparksv. 48, 0490-169 30

HELGÖPPET Lördag 30/1 kl 10–14 | Söndag 31/1 kl 12–15
ORD. ÖPPET: Mån-tors 09–18 | Fre 09-17 | Lör 10-14

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på
fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av
bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 31
mars 2021. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 31 mars 2021. Kan inte kombineras med Flex Privatleasing, andra avtal
eller rabatter. Miljöklass Euro 6. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Uppmätt genomsnittlig andel
eldrift av total körtid i normal körning i stads- och tätortstraﬁk. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan
vara extrautrustad med tillval som inte ﬁnns i Sverige.

HUSQVARNA 445 II E-SERIES

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

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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krönika

Januaripepp eller januaridepp?
Januari är här, nytt år och med det en massa
möjligheter! Man är taggad, man känner pepp,
nu går vi mot ljusare tider, snart är det vår! Eller…?
Känner ni liksom jag att man är lite kluven så
här års?
Det blir lite motsägelsefullt när snön ligger
vit utanför dörren och man nätt och jämnt
har hunnit få undan julsakerna - och man
då samtidigt ska ha energi, känna nystart
och mental vår. Visst är det en härlig och
peppig inställning, men vänta nu, det är
faktiskt bara januari!
Visst märker man att det blir lite ljusare
på eftermiddagen för varje dag som går,
men det är fortfarande mitt i vintern
och mestadels kolsvart ute. Man kan
känna att man borde köra igång på
högsta växeln nu, men nej, jag tycker
att vi stannar lite i vintermood, tillåter
oss att vara lite trötta och glåmiga ett
tag till. Det är ingen brådska. Tids nog
kommer ljuset och värmen – och då
ska vi njuta till fullo. Men till dess, låt
oss bara få vara ett tag till…

Oavsett om du är laddad inför 2021, eller som jag,
tar det hela med lite mer jämnmod, så försöker vi fokusera lite på kost och hälsa i det här
numret av Magasinet. Det kan aldrig skada med
lite tips!
Vi har till exempel frågat olika personer vad de
har för hälsomål för 2021. Vi har också träffat
syskonen Edwin och Olivia i Vimmerby gick över
till vegankost och fick en bättre hälsa på köpet.
I Västervik berättar Liselotte Sunoya Johansson
om hur attraktionslagen kan hjälpa oss mentalt
i vardagen. I Hultsfred har Magasinet besökt ett
solrum där man får känslan av att befinna sig på
en solig och varm sandstrand. Det och mycket
annat bjuder vi på i årets första Magasinet.
Önskar dig en riktigt härlig start på det nya året!

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

instagram

@mitasvensson 2021 #magasinethultsfred

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

@andrea90_art Throwback to May
#magasinetvimmerby

@lisbeth.n49 #magasinetvästervik

Tagga dina lokala instagrambilder – publiceras i Magasinet
Dela med dig av dina fotografier! Tagga dina lokala instagrambilder med #magasinetvästervik
#magasinetvimmerby eller #magasinethultsfred så kanske din bild syns här i nästa nummer.
Glöm inte att följa oss på @magasinet_vvh

Magasinet
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Gotland över dagen igen
VÄSTERVIK Från och med vecka

25 kommer det återigen bli möjligt
att åka från Västervik till Visby.
Destination Gotland kommer att
köra en mindre färja mellan de
två sommarstäderna under tio
veckor Liksom 2019 kan man göra
en dagstur till Visby, en färja går
från Västervik på morgonen
och lämnar sedan Visby på
kvällen. Överfarten tar två
och en halv timma enkel tur.
Förbindelsen kommer att gå upp
till fem gånger i veckan och slutar
vecka 34.

Återigen
sommartrafik
till Gotland.
Foto:
Olof Segerberg
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Släpper
ny podd
VIMMERBY Inom kort släpps den nya
podden ”Avbockat – Podcasten med den
långa listan”. Bakom står fyra Vimmerbybor som har ett brinnande intresse för populärkultur.
Kvaretteten som står bakom podden heter Jens Söderhäll, Henric Joneskär, Niklas
Kvarnbo Jönsson och Jonas Moe Moestedt.
De har alla gemensam att de har arbetat
som skådespelare på Astrid Lindgrens
Värld. Men det är alltså inte det som podden ska handla om.
– Kort beskrivet är podden en djupdykning i populärkulturens värld där vi har
gjort en lista över saker (filmer, böcker, skådespelare, serier, genrer, med mera) som vi
vill veta mer om. I varje avsnitt diskuterar
vi och bockar av ett eller flera ämnen från
listan, säger de.
Det första avsnittet släpptes i söndags.
Planen är att släppa ett nytt avsnitt varannan vecka

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

TROLIGEN SVERIGES STÖRSTA UTSTÄLLNING AV
MATBORD OCH STOLAR. CA 230 MATGRUPPER!
EN AV SÖDRA SVERIGES STÖRSTA
MÖBELAFFÄRER PÅ 8.000M2
UTST / LAGER

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

66

Just nu!

Vårens fröer är här!
Nelsons och Impectas sortiment

Dags för
lunch?
En lunchguide
bara för dig.

Även minidrivhus, krukor,
växtbelysning m.m

Naturgödslad
SÅJORD
10lit
40 lit

39:99:-

S-jord m. perlite
15lit
69:-

Svenska
TULPANER
Svenska tulpaner 10-pack
80:Tulpanbukett med sky & grönt 140:minlunchguide.se

Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Tillsammans hjälps vi åt att
HÅLLA AVSTÅND, SPRITA HÄNDERNA
OCH MAX 18 KUNDER I BUTIKEN!

Se stor del av sortimentet i vårt ”skyltfönster”
WWW.DOWNSTAIRS.NU
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personligt Sophia Hogman Myrbacka

Från USA-turné tillbaka
Sophia Hogman Myrbacka
är en del av Västerviksbandet Abalone Dots. Under
flera år hade de en internationell karriär med konserter, turnéer och skivor. Nu
har Sophia flyttat tillbaka
till Västervik för att låta sonen få en fin uppväxt, men
musiken har hon inte lagt
på hyllan.
VÄSTERVIK Sophia Hogman Myrbacka
var bara 16 år när musikkarriären drog
igång. Bandet Abalone Dots uppstod
efter musikalen Ronja Rövardotter som
sattes upp i Västervik sommaren 2000.
Tre unga musikaliska tjejer som spelade amerikansk och svensk folkmusik.
. Konstnären och musikern Tord Hjukström var en slags manager och satsade
med full kraft på de unga förmågorna.
– Tord jobbade jättemycket för oss,
han skickade in bidrag till Melodifestivalen och hade oss på träningsläger
på Gotland, vi har honom att tacka för
mycket.
Karriären tog rejäl fart, gruppen var på var
turnéer i USA, förband till Lasse Winnerbäck och fick givetvis ett skivkontrakt.
Sophia gick på folkhögskola på Gotland,
men förstod att det var läge att släppa
allt annat och satsa på musiken.
– Jag ville egentligen inte flytta, men
det var mer praktiskt, alla bolag och all
musik fanns i Stockholm. Vi flyttade
ihop i ett kollektiv, det var en galen tid,
vi bodde ihop och skapade musik. Ett tag
ville bolaget att vi skulle flytta till USA,
men det sa vi nej till.
Abalone Dots blev framgångsrika och
fick en grammis 2008, 2012 tävlade de i
Melodifestivalen. Sophia beskriver tiden
som okomplicerad och fri.
– Vi var ambitiösa, men ändå fria,
det var fint att ha sina vänner som en
familj omkring sig, en fin tid att tänka
tillbaka på. Stockholm är en perfekt stad
för en ung vuxen, men man växer ifrån
det.
Samtidigt med karriären har Sophia utbildat sig till fotograf. Hon har ett eget
företag och har fotograferat många artister, band och konserter, men även en
del bröllop, något som hon tänker fortsätta med.
– Det är roligt att fota bröllop, det
innebär ju allt från porträtt till mingel.
Här finns så många fina ”locations”, jag
har varit ute och spanat lite, det finns
såna smultronställen!
Under flera år har tanken på att flytta
”hem” funnits, eller i alla fall skaffa en
sommarstuga i Västervik. Så dök det perfekta huset upp, ett charmigt och egensinnigt hus med en stor trädgård. Nu har

”Vi flyttade ihop i ett kollektiv, det var en galen tid, vi
bodde ihop och skapade musik. Ett tag ville bolaget
att vi skulle flytta till USA, men det sa vi nej till.”
de bott där i snart två månader och inser
att renoveringen kommer att ta tid.
– Det kanske är ett livstidsprojekt,
men det finns bara en massa positivt
med att flytta hit, med en stor trädgård
och nära till min mamma. Det är här jag
vill att vår son Ellis ska få växa upp.
Sophia är nu mer fotograf än musiker,
men musiken kommer att följa med.

Nu hoppas hon kunna berika Västerviks
kulturliv med mer musik.
– Jag har så många planer och idéer
och vill börja dra igång saker. Nu hoppas jag kunna träffa några andra kreativa
själar och hitta på lite musikevenemang
utanför turistsäsongen, kanske en festival på vintern? Det finns så mycket musik och kultur i den här stan som inte
riktigt får komma ut. Vi behöver musik

och kultur, speciellt i de här tiderna.
Trots att alla medlemmar i Abalone
Dots nu har egna familjer och andra jobb
är bandet inte nedlagt.
– Någon spelning per år blir det. Vi ska
fortsätta tills vi blir gamla!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

till småstan
Familjen
har hittat hem

Perfekt som present och
gåva till dina nära och kära,
dina anställda och till andra
du vill förgylla tillvaron för.

Sedan 2 månader är
familjen Hogman Myrbacka
installerad i Västervik,
Jonnie, Sophia och Ellis.
Foto: Åsa Thaberman

Vimmerby Handels populära
presentkort gäller i de flesta
medlemsbutikerna i Vimmerby
Presentkorten köper ni på:
ROSINS PAPPERSHANDEL
Storgatan 33, Vimmerby
0492-100 42
ICA KVANTUM
FÖRBUTIKEN
0492-313 00

Fakta Sophia Hogman Myrbacka
Ålder: 36 år.

Abalone Dots. Pressbild

Familj: maken Jonnie och sonen
Ellis ett år.
Bor: på Grantorpet i Västervik.
Intressen: musicera, fotografera,
inreda, leta fynd, träffa vännerna
och leka pirat.

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
Hemlängtan i Frödinge | 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 / Avite
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

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT!
www.vimmerbyshopping.se
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Nu är det färdigt!

Ett andrum av
njutning och
avslappning
Nu är Warmbadhuset klart. Under ett drygt år har Västerviks signaturbyggnad varit en byggarbetsplats, men nu är Slottsholmens spa
redo att öppna upp för hotellgäster och allmänhet. Magasinet fick en
exklusiv rundtur i en byggnad helt ägnad åt njutning och avslappning.

Nu är
Warmbadhuset
klart att
invigas

VÄSTERVIK Warmbadhuset domineras av bassängen som ligger mitt
i byggnaden. Pelare i trä och höga
fönster mot Gamlebyviken ramar in
den turkosa vattenspegeln, alltid 28
grader varm. Runt bassängen finns
rum med olika funktioner med namn
på latin. Ett Tepidarium, ett Sudatorium och ett Caldarium, alla med
olika grader av värme och ånga.
– Det är som ett romerskt spa, när
du checkar in här får du en påse med
produkter att använda i en sparitual,
olika produkter för de olika rummen,
kanske ska man ha en ansiktsmask
i ett rum och en skrubb i ett annat
rum, berättar Leif Karlsson som är
COO, Cheif Operating Officer på
Slottsholmen.
Hela interiören andas lyx, lugn och stil.
Man har under renoveringen försökt
ta vara på originaldetaljer i den mån
det har gått. Huset är 110 år gammalt och trappor och golv av sten
är de samma som när det byggdes.
Bassängen är också i moderniserat
original, den har legat gömd och
igenmurad under tiden som turistbyrån låg i huset.
På övervåningen finns några rum
som kan bokas av privata sällskap,
kanske vill man ha ett möte eller
en möhippa, catering går att ordna.
Runt hela övervåningen löper en bal-

kong där man kan slå sig ner.
– Hit kan man ta med sig sitt glas
champagne och njuta av solnedgången över Gamlebyviken. Njutning
och flärd är viktigt för oss, vi kommer
inte att servera hälsosamma juicer
utan mer laxsnittar och champagne,
det som gör att man kan slappna av
och njuta, säger Leif Karlsson.
Intill balkongen finns också ett Salarium, ett saltrum som ska ha en
hälsosam effekt. Kanske det även blir
en skönhetsupplevelse, väggarna är
klädda med en transparent rosa sten
som blir belysta inifrån. Hela huset
har ett ljus och ljudsystem som ska
göra upplevelsen fullkomlig.
– Det finns många fina spaanläggningar runt om i landet, men inget
annat ligger i ett jugendhus från
1910, så det finns inget liknande i
Sverige.
Nu hoppas man att Warmbadhuset ska en ny anledning för folk att
resa till Västervik, inte bara på sommaren.
– Kan detta tillföra att vi få hit folk
så skvalpar det över på alla, det är det
viktigaste. Vi hoppas att detta ska bli
en positiv grej för hela stan, vi vill
att Västerviksborna ska vara stolta.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Warmbadhuset ska vara en plats för njutning och
flärd, säger Leif Karlsson, COO (Cheif Operating
Officer).
Foto: Åsa Thaberman

Tepidarium, ett av rummen i
Warmbadhusets sparitual.
Foto: Åsa Thaberman

Fakta Warmbadhuset
Warmbadhuset byggdes 1910 och
användes som badhus till 1975.
Från 1980-2010 fungerade huset som
Turistbyrå.
Warmbadhuset öppnar så fort restriktionerna tillåter.
Man behöver förboka sitt besök, men
det är öppet för allmänheten.
– Njutning och flärd är viktigt för oss, vi
kommer inte att servera hälsosamma
juicer utan mer laxsnittar och champagne, det som gör att man kan slappna
av och njuta, säger Leif Karlsson.

Ett rum för fotbad hittar man på
övervåningen. Inga plastbaljor här.

Foto: Åsa Thaberman
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”Det var lätt att gå
över till vegankost”
Veganer, de får bara äta
sallad? Nej, tvärtom så
kan man ha en varierad
och smakrik kost som
samtidigt är bra för hälsan. Det menar syskonen
Edwin och Olivia Ekberg
som tog steget för drygt tre
år sedan.
VIMMERBY Edwin och Olivia bestämde
sig för att prova vegankost, vilket betyder att man utesluter alla livsmedel som
kommer från djurriket. De
kände ganska snabbt
att det var helt rätt.
– När vi började bodde vi
fortfarande
hemma och
skulle vara
själva en
• Gör mycket grytor!
Matlagning är ett gemensamt intresse för syskonen Olivia och Edwin.
vecka när
– Det är kul att vi båda har fortsatt att äta veganskt, säger Olivia. Vi
Leta
i
kokböcker
och
spara
mamma
ger
mycket tips till varandra.
de recept du gillar.
och pappa
• Våga prova och lita på att det
pair i USA lyckades de flesta i början. Vi kom snabbt in i det
var iväg på
blir bättre och bättre.
semester,
Olivia hålla fast vid nya tänket och idag klarar vi att laga det
säger Edwin.
sina matrutiner.
mesta utan recept.
Innan
dess
De har också inspirerat lil- Till skillnad från en vegetarian, som enhade jag ätit allt
från djurriket men jag
lasystern Nora så pass att hon bart utesluter kött, så äter veganer inghade läst på om veganism
numera är vegetarian.
enting som är animaliskt. Det vill säga
Till en början åt de ofta substitut i inga mjölkprodukter eller ägg. Vad blir
och kommit till insikt att växtbaserad
kost var den bästa.
form av exempelvis sojakorv, vegokött- det kvar att äta kan man undra? Mycket,
bullar, bönbiffar och nuggets. Men ju intygar syskonen, som inte har några
För Olivias del blev steget inte lika stort. längre tiden gick lärde de sig allt mer som helst problem att skapa varierade
– Jag hade ätit mycket vegetariskt och att laga maten från grunden.
och näringsrika måltider. Proteinet,
uteslutit mejeriprodukter ett tag innan
– Det blev slags utvecklingskurva där som man normalt sett får mycket från
och därför blev omställningen inte lika vi stegvis började byta ut den proces- kött, hämtar de istället från bönor och
stor för mig.
sade maten till mat som vi lagat helt linser. Blir de sugna på ett glas ”mjölk”
Till och med under ett helt år som au- själva, säger Edwin. Så är det nog för finns det sojadryck och havredryck.

Syskonens
bästa vegantips

Att veganer skulle få brist på viktiga näringsämnen är en myt.
– Det enda kosttillskott vi tar är B12,
det bör man ta om man äter vegankost, säger Edwin. Annars är det snarare
lättare att få i sig alla näringsämnen
eftersom man automatiskt äter mer
grönsaker. Vi är pigga och mår jättebra,
faktiskt mycket bättre än innan.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Utbudet blir allt
större i butikerna,
här är några basvaror
som passar i veganska rätter.

När familjen Ekberg samlas runt middagsbordet är det två veganer, en vegetarian
och två allätare som ska samsas. På vänster sida mamma Jeanette och pappa Andreas.
Till höger Olivia och Edwin. Lillasyster Nora saknas på bilden. Foto: Eva Harrysson

Recept vegansk kikärtscurrygryta
Fyra portioner
Ingredienser:
Fullkornsris till 4 portioner
1 röd lök
2 vitlöksklyftor
1 msk curry
Olja att steka i
500 g krossade tomater
400 g kokosmjölk
½-1 dl jordnötssmör
I burk avrunna förkokta kikärtor
(frys in spadet och använd vid
bakning, ett ägg motsvarar en msk
kikärtsspad)
Saften från 1 lime
Soja, salt och peppar efter smak
Färsk koriander och jordnötter
Gör så här:
1. Koka upp fullkornsris enligt
förpackningen.
2. Hacka lök och vitlök fint och fräs
i olja tillsammans med curry.
3. När löken mjuknat, tillsätt
kokosmjölk, krossade tomater,
jordnötssmör samt kikärtor och
koka upp. Låt
sjuda på låg
värme i ca
20 min.
4. Tillsätt
lime, soja,
salt och
peppar efter
smak.
5. Servera tillsammans med ris och
toppa med färsk koriander och
jordnötter.

1

Tips! Det går att tillsätta fler
grönsaker i grytan om önskas, som
till exempel paprika och/eller majs.
Receptet är inspirerat från kokboken “Mera Vego” skriven av
Lisa Bjärbo och Sara Ask.

M AG A S I N E T Vä s t e r v i k V i m m e r by H u l t s f re d

12

JANUARI 2021

Cecilia Stålhandske,
personlig tränare och hälsocoach

hälsa

VIMMERBY

– För mig handlar hälsa och välmående lika mycket om
insidan som utsidan, och mina målsättningar handlar
om att ta hand om båda dessa. Jag vill sträva mot att
känna mig frisk, glad och pigg – så mycket som det är
möjligt. Det innebär att jag också ägnar mig åt återhämtning och aktiviteter som får mig att må bra när jag
inte tränar. Jag tycker om känslan av att trivas i kroppen
som jag bor i och för mig innebär det att känna mig
stark, rörlig och funktionell i kroppen. Att jag kan utföra
träning utan hinder, skador och smärta.
Jag styrketränar varje vecka för att hålla mig stark och
hållfast i kroppen. Jag äter bra mat i bra mängd för att
ge kroppen skön energi.
Utmaningen för året är att ägna lite extra tid åt pulsträning, både på cykel och i löparskorna. Helst springer jag
två mil innan sommaren.

Vad har
hälsomå
202

Foto: Privat

Har du några nya mål
för din egen hälsa under
2021? Extrakilon efter
julbordet och den
allmänna känslan av
att ha suttit stilla för
länge brukar drabba
hårt i januari.
Vi frågade folk på stan
om deras tankar inför
det nya året.
Text och foto:
Åsa Thaberman och Eva Harrysson

Elsa Wiman, student

Joakim Englund, säljare

VÄSTERVIK/LUND

VÄSTERVIK

– Jag ska försöka träna mer, mer än jag tränar nu i alla fall. Kanske
skulle jag börja springa och få bättre kondition. Jag borde även
äta nyttigare än vad jag har gjort i år. Nu i pandemin sitter man ju
bara hemma och blir sugen på godis när man inte har så mycket
att göra.

- Jag har inget direkt hälsomål, men man vill ju alltid leva lite sundare. Jag vill röra på mig lite mer och tänka på vad jag stoppar i
mig. På sommaren spelar jag golf så mycket jag kan, nu under
vintern har jag tagit upp löpning. I januari har jag hittills sprungit
varje dag, kanske blir det varannan dag i fortsättningen.

Johanna Karlsson, egenföretagare inom sociala
medier, frilansande
skribent och fotograf
PELARNE, VIMMERBY

– Mitt hälsomål är att bli ännu bättre
på att vara snäll mot mig själv och
lyssna på vad kroppen behöver.

Daniel Lindström,
butikschef
VIMMERBY

– Att bygga en starkare kropp med
hjälp av bra mat och träning som är
rolig, det är viktigt med kontinuitet
i träningen. Ett tips att skicka med
till alla, starta lugnt, sätt mål, hitta
en träningskompis så man inte ger
upp innan resultaten kommer. För
träning tar tid

JANUARI 2021
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r du för
ål under
21?
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Rickard Hägglund,
en av två ägare till
Hultsfred Strandcamping
HULTSFRED

– Mitt mål för 2021 är att hålla igång träningen fem dagar i veckan även under perioder då vi jobbar mycket. Är
nöjd med om det är något litet, en kort löprunda, tennis, en långpromenad eller ett kort pass på utegymmet.
Sen är det en bonus att under sommaren på campingen
blir det automatiskt många steg per dag. Våfflor ska ut
till uteserveringen, städning på stranden, trimma gräs
med mera. Vet dock att för att må riktigt bra behöver
jag även egen tid till träning.

Foto: Privat

Alex Östin, elevassistent

Ylva Zanton, lärare

VÄSTERVIK

VÄSTERVIK
– Mitt mål för 2021 är att öka min styrka.
Jag är rörlig och smidig, men behöver
jobba med mer muskler i kroppen. Jag är
överrörlig, så då är det lätt att man skadar sig om man inte har tillräckligt med
muskelstyrka.
– Jag leder yogapass på Actic, där ingår
en del styrka, men jag behöver jobba
extra genom att lyfta vikter. Jag tänker
testa ”Slow Training”, långsamma styrkelyft med mycket kontroll, tio sekunder
upp, tio sekunder ner.

– Jag ska börja äta lite bättre, jag ska dra
ner på sötsaker, chips, läsk, godis och
sånt. Jag och min sambo känner att det
har blivit lite för mycket, så vi ska nog
avstå helt ett tag i början, sen får vi se.
– Så ska jag fortsätta med min träning,
jag tränar på Cross Fit tre till fyra gånger
i veckan. Det är en allsidig träning där
man blandar kondition, tunga lyft och
gymnastik med din egen kroppstyngd.
I konceptet Cross Fit ingår en del kost,
det ska jag gå in lite mer för.

Diana Heiszler, driver
hundpensionat
SÖDRA VI, VIMMERBY

– Vid jul började jag att skriva en tacksamhetsdagbok varje kväll. Även nu i Corona-tider finns det alltid något man kan
vara tacksam för. Inte bara stora saker
som att vara frisk eller bo i ett fint hus,
nej, kanske en varm känsla när man tittar på ett gammalt barndomsfoto, glädje
över fåglarna vid fågelbordet, medveten
njutning av en god kaka eller liknande.
Jag tycker det är väldigt viktig att ta till
vara på de små fina ögonblicken i livet.
Det vill jag bli bättre på.

Joacim Johansson, vd på
Astrid Lindgrens Värld/
Astrid Lindgrens Näs
VIMMERBY

– Mitt hälsomål är mycket inriktat på
träning och kanske lite mindre på min
kosthållning som skulle kunna förbättras. Målet för 2021 är att fortsatt hålla i
träningsvolymen om cirka 7-8 timmar
per vecka.
Om någon vecka är det dags för Vasaloppet igen och i juni blir det Vätternrundan där jag cyklar med Team Horns.
Men såklart är absolut det övergripande
hälsomålet att hålla sig frisk och där jag
är övertygad om att min träning är en
del i att lyckas med det, inte minst den
mentala hälsan. Under min träningstid
hinner jag sortera många tankar och
funderingar och på så sätt avlasta även
hjärnan när den ska vila.
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Förändra hur
du tänker och
få det du vill
Har du fastnat och kommer inte dit du önskar i
ditt liv? Kanske kan det
löna sig att tänka mer
positivt för att på så sätt
bjuda in mer positiv
energi. Liselotte Sunoya
Johansson reder ut begreppet Attraktionslagen.
VÄSTERVIK Law of Attraction har du
kanske hört talas om. Lyckliga människor som säger att de kan påverka sitt
liv och skapa det liv de vill ha. Men vad
är det egentligen och hur funkar det?
Magasinet träffade Liselotte Sunoya
Johansson som är intuitiv coach och
har koll på LOA.
– Attraktionslagen är en av de 12
universella lagar som funnits sedan

begynnelsen, och har sitt ursprung i
metafysiska, kvantfysiska och filosofiska principer.
Attraktionslagen grundar sig i att allt är
energi och påverkar varandra. Vi människor sänder ut en viss energi, och tar
sedan emot det som är på samma nivå
och frekvens. Om du sänder ut positiv
energi får du också ta emot positiv energi, i någon form, eller tvärt om ifall
du har negativ energi inom dig. För att
kunna attrahera in positiva händelser,
kan vi dock behöva rensa negativ energi
i det undermedvetna. Liselotte kallar
det programmeringar.
– Om man kan bli av med dem så
fungerar attraktionslagen optimalt
och friktionsfritt. Bli medveten om
dina negativa tankar och känslor så
att du kan ändra dem till nya positiva
energier. Tänk och känn rätt, och efter
ett tag kommer hela din kropp och ditt
väsen tro att det är sant. Då attraherar

du automatiskt in bra saker i ditt liv.
Om du tänker ”jag duger inte som jag är”
kan du prova att tänka och säga ”jag är
älskad”, och känn hur det känns. Det
ska upprepas dagligen, tills ditt medvetande förstår att det är så. Detta kallas
att affirmera och att föreställa sig. Du
ska tänka och känna inom dig det som
du önskar, som att du redan var där. Det
kan gälla allt i livet - kärlek, nytt jobb,
ekonomi, hälsa eller nya vänner.
– Alla kan påverka sitt liv på det här
sättet och förändra livet i den riktning
de önskar. Man behöver träna på att förändra sina tankar och känslor till mer
positiva. Ju mer man ältar problem, desto mer underhåller man den energin.
Börja istället att känna tacksamhet för
det du faktiskt har, istället för att fokusera på det du inte har.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Liselotte Sunoya Johansson är intuitiv coach
och vet det mesta om Attraktionslagen.

Foto: Åsa Thaberman

Fakta Law of Attraction
Gör så här:
1. Bli medveten om programmeringar, vad du tänker och känner om
dig själv och livet.
2. Programmera om tankar och
känslor. Affirmera positiva tankar
dagligen. Ex. ”Jag är älskad”. Släpp
taget om det förflutna. Öva på att
känna tacksamhet, medkänsla och
glädje.
3. Affirmera in det nya du önskar,
genom att tänka att du redan har
det, och att känna hur det känns. Ex:
”Tack för mitt fantastiska arbete som
får mig att må så bra.”

JANUARI 2021

M AG A S I N E T Vä s t e r v i k V i m m e r by H u l t s f re d

Slappna av med

Ny hjälp för onda ryggar

1177

VÄSTERVIK Att ha ont i ryggen är en folksjukdom, nu finns chansen att

Vårdguiden 1177.se har en massa tips för
hälsan som är helt gratis. Har du problem
med stress, är ledsen eller nedstämd kan
det vara lätta att spänna sig. Kanske har du
arbetat hemma vid köksbordet och fått ont
i axlarna. På 1177.se, under fliken ”Liv och
Hälsa” finns flera bra avslappningsövningar
att göra själv. Övningarna är mellan tre och
15 minuter långa, finns inspelade som en
liten film. En trevlig kvinnoröst guidar dig
genom övningarna. Du kan ligga i din säng,
i soffan eller sitta på en stol. En avslappningsövning får hela kroppen att koppla av
och kan också vara ett bra sätt att somna
lättare på kvällen.

prova en ny typ av behandling. Det är Tomas Palmelind, legitimerad läkare,
som öppnar den ortopedmedicinska kliniken Spine Clinic.
– Jag jobbar med rygg och nackbesvär enligt en holländsk metod där man
trycker med knogar och tummar för att korrigera felställningar i bäckenet och
ryggen. 99 procent av alla vanliga ryggproblem beror på rotationer i bäckenet
och ryggraden. Vi har haft många lyckade behandlingar.
Tomas Palmelind är ny i Västervik men har haft likande verksamhet i Kiruna
och Åre i 21 år, nu kommer han att pendla mellan de tre städerna. Kliniken har
också en metod att behandla artros i knäleden.

Doktor Tomas Palmelind
öppnar ny ryggklinik i Västervik.
Foto: Åsa Thaberman

Hon flyttar
till Vimmerby
för kärleken
– startar eget
Lill Terol flyttar till Vimmerby inom kort och öppnar en verksamhet inom fotvård, massage och ansiktsbehandling i en lokal på Sevedegatan. Foto: Magnus Strömsten

Lill Terol tar inom kort ett
omvälvande steg och flyttar till Vimmerby för kärlekens skull. Hon passar
samtidigt på att starta en
ny verksamhet i en lokal
på Sevedegatan.
VIMMERBY Lills lugna heter salongen
som ska erbjuda bland annat fotvård,
friskvårdsmassage samt ansiktsbehandlingar.
– Jag har jobbat som pedagog tidigare,
men har länge haft funderingar på att
byta jobb. Jag började med att utbilda

mig inom fotvård och har även förkovrat
mig inom massage och ansiktsbehandling. Det kan bli väldigt tungt att bara
ägna sig åt att fila fötter så genom att
blanda upp med fler inriktningar får jag
ett mer varierat arbete och en bredare
kundkrets, säger Lill Terol.
Hur ser du på att starta i coronatider?
– Det blir förstås en utmaning och
inte minst när man är ny på orten. Jag
kommer dock bara ta emot en kund åt
gången och jag använder munskydd och
visir under behandlingar. Jag kommer
även att göra hembesök för den som vill
känna sig extra trygg eller har svårt att
ta sig till salongen, säger Lill som ser
äldre som en av sina målgrupper.

– Att kunna komma ut och ge dem
lite extra omvårdnad och även hinna
med en pratstund under tiden känns
som en angelägen uppgift i dessa tider,
säger hon.
Hur hamnade du i Vimmerby?
– Jag träffade kärleken och han lockade
mig att lämna Västergötland. Jag kommer att flytta hit om ett par veckor och
vara redo att öppna den 1 mars, säger
Lill som även kommer ha en butiksdel
i salongen där hon säljer hudvårdsprodukter.
– Där kommer jag även ha ett sortiment med produkter anpassat för
hundar.
Magnus Strömsten

”Jag träffade
kärleken och
han lockade
mig att lämna
Västergötland.”

15
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Når ditt
budskap
fram?
NYHETSMEDIA & DIGITAL MARKNADSFÖRING

Som regionens starkaste
mediebolag har vi koll på räckvidd och hur
media konsumeras. Vi erbjuder dig hela
mediemixen och hjälper dig att synas i rätt
kanaler anpassat för din målgrupp.
Nå alla, eller bara de som
du önskar att nå tillsammans
med oss.

NU TIDE NS M E DIE B O L AG

foretag.ostmedia.se | info@ostmedia.se

17

Eller
fastnar du
i bruset?
KREATIV PRODUKTION, REKLAM & KOMMUNIKATION

NU TIDE NS M E DIE B O L AG

foretag.ostmedia.se | info@ostmedia.se

NUTIDE NS ME DIEBOLAG

Kommunikation som sticker ut från
bruset är nyckeln till att leverera bäst
effekt.� Tillsammans med vår
inhouse-byrå Fluid hjälper vi dig
med; film, foto, ljud, formgivning,
webbdesign, copywriting, grafisk
produktion, grafiska profiler
och mycket mer.
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Snöskottning med motorfordon är ett av momenten
som kursdeltagarna får träna på. Från vänster:
Magnus Folkesson, utbildningsansvarig
tillsammans med kursdeltagarna
Frida Juthe, Kjell Petterson och
Alexander Tegenemo.
Foto: Eva Harrysson

Här är framtidens fastighetsskötare
Behovet av fastighetsskötare är stort och spås att
bli ännu större under de
närmaste åren. I början
av januari startade en
helt ny yrkesutbildning
i Vimmerby.
VIMMERBY Efter tre terminer ska deltagarna vara redo att möta arbetsmarknaden som nyutbildade fastighetsskötare. Ett yrke som är så mycket mer än
gräsklippning och att byta glödlampor.

– Idag är kraven höga, en fastighetsskötare ska vara något av en allkonstnär,
säger Magnus Folkesson, utbildningsansvarig på Vimmerby Folkhögskola.
Det handlar om allt ifrån att kunna hantera verktyg och maskiner för exempelvis reparationer och snöskottning,
till att utföra enklare eljobb och VVsarbete, samt behärska ny teknik. Säkerhetstänk är också en stor och viktig del
i arbetet.
Men den kanske viktigaste egenskapen hos en fastighetsskötare är att kunna bemöta människor på ett bra sätt.
– Det här är ett jobb där man träffar

väldigt mycket folk. Att kunna kommunicera och vara professionell i alla lägen
är otroligt viktigt
En fastighetsskötare kan arbeta hos bostadsbolag för privatbostäder och företag och kommunala verksamheter.
Man kan också bedriva eget företag
inom branschen och entreprenörskap
är därför en av kurserna som ingår i
utbildningen.
Efter att ha undersökt behovet och
fått signaler från såväl Arbetsförmedlingen som olika fastighetsbolag
i trakten om att rekryteringsbehovet
kommer vara stort framöver beslutade

Vimmerby Folkhögskola att starta upp
en fastighetssköterutbildning. Gensvaret lät inte vänta på sig och i början av
januari träffades åtta förväntansfulla
kursdeltagare.
I utbildningen ingår praktik ute på fältet
en dag i veckan. Något som man dock
måste vänta med på grund av pandemin.
– Men så fort det är möjligt ska deltagarna få komma ut till olika företag,
säger Magnus Folkesson.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Solrum
för bättre
mående
30-gradig värme, solljus
och ljudet av vågor som
slår mot stranden. Man
kan tro att man är på
en medelhavsstrand när
man i själva verket befinner sig i ett solrum i
Hultsfred.
HULTSFRED Sol och värme är något som känns
väldigt avlägset i mörka
och kalla januari. Men i
Hultsfred finns en plats
där man kan uppleva solljus och behaglig temperatur.
Lena Lemark har öppnat Aklejan i Hultsfred. Sedan 14 år tillbaka har
hon massageverksamhet i Vimmerby
men tankarna om att öppna ett solrum
har funnits länge. Först var planen att
hitta en ändamålsenlig lokal i Vimmerby.

Lena Lemark satsar på ny
verksamhet i Hultsfred.
Foto: Eva Harrysson
– Att det blev
Hultsfred var väl
egentligen för att jag
hittade en bra lokal
här. Men jag bor ju
också här på orten, så
det passade väldigt bra.
Att solljus och värme får de
flesta av oss att känna välbehag är ingen
nyhet, men vad är det egentligen som
händer i kroppen?
– Det är vetenskapligt bevisat att
ljusbehandling kan lindra årstidsbunden depression, säger Lena.

Ljuset aktiverar också kroppens produktion av D-vitamin som behövs för
vårt immunförsvar. Värmen gör att man
slappnar av och får bättre blodcirkulation, vilket i sin tur kan lindra muskelsmärta samt stela muskler och leder.
– De som har varit här hittills har varit väldigt nöjda och sagt att de tycker
det var jätteskönt och att det känns
bättre i kroppen efteråt. Många väljer
att ta massage precis efter man suttit
i solrummet, då är musklerna avslappnade och kroppen varm.
Eva Harrysson

Så nära du kan komma sol och värme mitt
i kalla vintern. Solrummet är inrett precis
som en badstrand och från solsimulatorerna
strålar ljus och värme. Foto: Eva Harrysson

1

Så fungerar ett solrum: Soljjuset
kommer från solsimulatorer och dessa
återskapar solljus men med reducerad
nivå av de skadliga våglängderna.
Man behöver sitta i solrummet i ungefär
en timma för att det ska motsvara 20
minuter i den riktiga solen.
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Magasinets

Annonspussel
Ett sliperi som slipar all
FRI FRAKT!

Vi hämtar och lämnar
utan extra kostnad med
våra turbilar.

som ska vara vasst!
PRESENTKORT

Kolla annonserna lite extra så kan du göra riktiga fynd och även ha
1:a pris
1000:- presentkort
chans att vinna fina priser om du löser vårt knepiga annonspussel.
2:a pris
500:- presentkort
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
3-10:e
prissnickeri,
100:- presentkort
slipar till industri,
skog,
sågverk och hyvleri.
vridna.)
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade ochVi
Även
privatpersoner
är VIMMERBY!
välkomna med köttkvarnsknivar
–
GÄLLER
I NÄSTAN HELA

U
D
R
2.
E
K
V
I
T
Ö
S
H
Exempel på vad vi slipar, riktar, reparerar
BE YochMtillverkar:
NA TUR?
• Alla typer av klingor, även stora kapklingor
K EHAB AB
G
K
N
U
U
och sågverksklingor
SJ AKUP AS SPA & R ast
• Bandsågsblad
R
-LEN jukgymn
E
A
N
L
• Fräsar knivar och borr
EL -121 34 • ANdqvist, leg s
vedkapsklingor, köksknivar mm.

1.

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

ORD. ÖPPET: Mån-tors 09–18 | Fre 09-17 | Lör 10-14

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på
fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av
bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 31
mars 2021. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 31 mars 2021. Kan inte kombineras med Flex Privatleasing, andra avtal
eller rabatter. Miljöklass Euro 6. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Uppmätt genomsnittlig andel
eldrift av total körtid i normal körning i stads- och tätortstraﬁk. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan
vara extrautrustad med tillval som inte ﬁnns i Sverige.

HELGÖPPET Lördag 30/1 kl 10–14 | Söndag 31/1 kl 12–15

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA

FLEX PRIVATLEASING

MIL/ÅR

1.500

MED
FLEX PRIVATLEASING

²

101

CO G/KM

LÅG

FORDONSSKATT
FRÅN 852 KR/ÅR

KALMAR - KARLSKRONA - VÄSTERVIK

TOYOTA

ALLTID
AUTOMAT

L/100 KM

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

50% 4,5-5,3

I GENOMSNITT

WWW.TOYOTAVASTERVIK.SE | VÄSTERVIK Folkparksv. 48, 0490-169 30

Subaru Forester 2.0d Bränslevärmare Auto

Årsmodell: 2016 Miltal: 6200 Ort: Kisa

Corolla 1,8 Style, pris från 239.900 kr
(ord. pris från 268.900 kr).

109900 kr

Flex Privatleasing från 2.895 kr/mån.

Seat Alhambra 2.0 TDI 7-sits Aut DSG Drag

Årsmodell: 2013 Miltal: 22300 Ort: Kisa

TOYOTA COROLLA HYBRID

104900 kr

NÄR VÄRLDEN
UTVECKLAS,
VAD VÄLJER DU?

Opel Corsa 5-dörrar 1.4 Euro 6 90hk

Årsmodell: 2017 Miltal: 3300 Ort: Kisa

6.

3.

7.

4.

8.

Västerviks Handel

219900 kr

359000 kr

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
TACKwww.magasinetvvh.se
FÖR ATT DU HANDLAR
Vill du tävla digitalt så går det bra, gå in på vår hemsida
eller maila in dittLOKALT!
svar till tavling@vtkp.se
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas
per post. Vi behöver ditt svar senast 10 februari 2021.
www.vimmerbyshopping.se

Subaru Outback 2.0D 4x4 Ridge, Aut, Drag

Hultsfred Handel

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

Årsmodell: 2015 Miltal:6800 Ort: Kisa

Adress:

BMW 535 xDrive Touring Steptronic M Sport

Vimmerby Handel

Årsmodell: 2017 Miltal: 9600 Ort: Kisa

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

214700 kr

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
Hemlängtan .........................................................................................................
i Frödinge | 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 / Avite
........................................................................................................
........................................................................................................
Rosins Pappershandel | Rost&Kardemumma | Sandströms | Sibylla | Sko-Nisse | Skobes | Stuneks | Tempo
Thornbergs foto | Till Dej | Turistbyrån | Ultimate Sound & Music | Vimmerby Bokhandel
Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Vimmerby Sparbank | Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Önska
Namn: ..........................................................................................................

225000 kr

Vinnarna meddelas per telefon eller post

2.

Volvo V60 D3 Classic Summum Automat Drag

Britt-Marie Andersson, Södra Vi
Maritha Holmberg, Hjorted
Inger Karlsson, Västervik
Lisen Algotsson, Loftahammar

Presentkorten köper ni på:
EN AV SÖDRA SVERIGES STÖRSTA
ROSINS PAPPERSHANDEL
MÖBELAFFÄRER
Storgatan 33,
Vimmerby PÅ 8.000M2
0492-100 42UTST / LAGER
ICA KVANTUM

FÖRBUTIKEN
0492-313 00
1. .......................................................................................................... 5. ........................................................................................................
Årsmodell: 2018 Miltal: 8900 Ort: Kisa

3:e–10:e pris 100:-

MATBORD OCH STOLAR. CA 230 MATGRUPPER!

69000 kr

2:a pris 500:- Stig Jacobsson, Vimmerby

Volvo V70 2.4D Momentum 175hk

1:a pris 1000:- Moa Jurvakainen, Hultsfred

Vimmerby Handels populära
7.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
presentkort gäller i de flesta
medlemsbutikerna
i Vimmerby
8.STÖRSTA UTSTÄLLNING AV
TROLIGEN SVERIGES
Årsmodell: 2010 Miltal: 27800 Ort: Kisa

till vinnarna av
annonspusslet december 2021

Öppettider:
Mån-tors 7-16, Fre 7-14

Ett hantverk värt
att åka för

E-post: anders@frawe.se
Hemsida: www.frawe.se

249000 kr

Grattis!

du vill förgylla tillvaron för.

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

Subaru XV 2.0 4WD Lineartronic Euro 6 156hk

Årsmodell: 2018 Miltal: 3950 Ort: Kisa

FRITT LEV &

Birgitta Backman, Vimmerby
Angela Brusberg, Hultsfred
Anita Lindqvist, Vimmerby
Anita Karlsson, Västervik

Lin

5.
Perfekt •som
present
och
• Däckservice
Försäljning
av däck
och fälg
• Däckskifte
• Bilservice
gåva till dina
nära och kära,
• Balansering
• Rekonditionering
dina anställda
och till andra

ka tid på 0492-79 794.
Besöksadress: Fabriksgatan 3H 574 38 Vetlanda
Tel. 070-656 36 38
Varmt välkommen!
6.

An

Öppettider:
Månd-Fred kl 10.00-17.00

I vår verksamhet har vi även:

ena
na-L

Övriga tider och dagar
efter överenskommelse.

ktoriserad service för Toyota
3.
uktoriserad service för BMW
• Skadeverkstad
• AC-service
• 4-hjulsmätning
• Vindrutebyte
• Däckförsäljning

495

0
Ring
Välkomna hälsar Mia och Annika! Ring gärna innan besök så
jag säkert finns på plats. 0493-910 97, 070-366 06 71 • www.rambutik.se

• Huggstål och hyvelstål
4.
• Sågkedjor

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

Hultsfredsfestivalen blir dokumentär. Filmaren Hans-Erik Therus har
skrivit avtal med SVT, om att skildra den osannolika historien från en
liten ideell förening till stor internationell festival. Foto: Ian Schemper

Hultsfredsfestivalen
blir dokumentär
Hultsfredsfestivalen blir dokumentär på SVT. Filmaren
Hans-Erik Therus ska grotta ner sig i det digra materialet - och skildra den osannolika historien.
– Jag fascineras mest av den underliggande kraften.
HULTSFRED Det säger Hans-Erik Therus, när vi når honom på telefon i en
paus i klippningen av den film han håller på med just nu.
– Jag håller som bäst på att färdigställa en dokumentär om bandet Union
Carbide Productions. Det var i samband
med en av bandets återföreningsspelningar som jag först träffade Per Alexanderson och Gunnar Lagerman, som
var bandets bokare, säger Hans-Erik
Therus. Det var i samband med att jag

träffade dem, som jag tänkte att nästa
film skulle handla om Hultsfredsfestivalen.
Han visar sig ha egna, starka minnen från
när festivalen var ung och nu ska han
ge sig i kast med den, som han säger,
nästan övermäktiga uppgiften att koka
ihop nästan tre årtiondens festivalhistoria till en dokumentär.
– Min magkänsla är att den kommer
bli jättebra. Det är en otrolig resa. Utö-

ver den underliggande kraften som blir
när folk går samman på det här sättet,
fascineras jag mest av entusiasmen som
gjorde att man lyckades hitta vägen till
att lyckas. Det är spännande att festivalen växte så fruktansvärt mycket.
Han kan inte presentera ett färdigt
upplägg. Helt enkelt för att det inte
finns något. Men han vet att han kommer utgå ifrån de fyra som beskrivs som
grundarna: Håkan Waxegård, Gunnar
Lagerman, Putte Svensson Sahlin och
Per Alexanderson.
– Vi har träffats i Hultsfred för inledande intervju och pratar mycket i telefon, säger Per Alexanderson, och förklarar varför han välkomnar initiativet:
– Det har filmats professionellt, från
1990-talet till ”the bitter end”. Material
som jag tycker behöver visas. Det lär bli
en kavalkad av en resa som är otrolig,
inser man när man tittar i backspegeln.
Från en liten, ideell förening till en stor
internationell festival. Personligen
känns det skönt att få det bekräftat att
det var en otrolig resa.
Putte Svensson Sahlin väljer att beskriva
festivalen och Rockparty som ”en del i
samhällsutvecklingen”.
– Det är inte första dokumentären om

Hans-Erik Therus dokumenterar bandet
Union Carbide Productions spelning på
Gröna Lund. Foto: Dan Brylde

”Min
magkänsla
är att den
kommer att
bli jättebra.”
festivalen, men SVT brukar göra bra seriösa grejer, så det här känns lovande,
säger han.
Vad hoppas du att filmen ska
spegla?
– Vad festivalen stod för och vad som
skiljde Hultsfred från annat, känslan
bakom och att den drevs med hjärtat.
Det är förklaringen till hur ett litet samhälle kunde åstadkomma något så stort.
Stefan Ölvebring är chef för Svenskt
Rockarkiv där Hans-Erik Therus kommer tillbringa åtskilliga timmar med
researcharbete.
– Jättekul att det ska göras en dokumentär igen, och att vi får vara med
och plocka fram allt material. Det finns
omkring 2 000 timmar festivalfilm i arkivet. Mycket av det har aldrig visats,
så jag hoppas det kommer grävas rejält
och visas film som inte visats tidigare.
Hans-Erik Therus har skrivit avtal
med SVT och dokumentären planeras
ha premiär våren 2022.
Charlotte Madestam

JANUARI 2021
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Sagolika
naturfotografier
Hans fantasifulla och stämningsfulla naturfoton väcker uppmärksamhet på Instagram.
För Södra Vi-bon Anders Andersson har
fotografering blivit ett stort intresse som han
hoppas kunna utveckla ännu mer.
VIMMERBY Kameran hänger alltid på axeln när Anders tar sina
skogspromenader. Fotograferandet har blivit en stor hobby och
det har resulterat i många vackra naturmotiv. Intresset för att fotografera har funnits så länge han kan minnas men på senare år
har han tagit det till en ny nivå.
– Det är en tre-fyra år sedan jag började använda systemkamera
och lade mer tid på redigering, säger han. Jag har ingen fotoutbildning utan har lärt mig själv genom att prova mig fram och kolla
på Youtube-klipp.
Genom sitt speciella sätt att fotografera och komponera bilderna
får han fram motiv som för tanken till sagovärldar och fantasy.
– Jag går på känsla och försöker hitta lite spännande saker och
redigera dem på ett sätt som jag tycker är intressant. Istället för att
skärpa upp bilderna så gör jag dem oskarpa. Sedan redigerar dem
i program som Lightroom och Photoshop. Jag jobbar mycket med
ljus och skuggor för att skapa en lite ”mystisk” känsla.
De flesta fotografier tar Anders i skogarna kring hemorten Södra Vi,
men även i Jönköping.
– Min flickvän bor i Jönköping och däromkring finns det lite
annan natur att fotografera. Hon är också fotograf så det är ett
gemensamt intresse vi har.
Hemma är väggarna fulla med Anders och flickvännens egna
fotografier. På Instagram har han ett konto där han delar med sig
av sina bilder.
– Många kommenterar att de gillar bilderna, det är jätteroligt.
Det blir en sporre för mig att fortsätta.
Tanken finns också om att visa fotografierna för en ännu bredare
publik.
– Jag har funderat på att ställa ut mina foton. Men just nu är det
inte riktigt läge för sådana saker. Vi får se längre fram.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Anders Andersson
brinner för fotografering. Motiven hittar han
främst i skogsmiljö.
Foto: Anders Andersson

”Det är avkopplande
att gå i naturen och
fotografera.”
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Med VÄLGÅNGSÖNSKNINGAR
till ALLA LÖSARE
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NÅGOT
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korsord
DÅLIGA
KORT

Med VÄLGÅNGSÖNSKNINGAR
till ALLA LÖSARE

NYPA BORT
KNUTOR
PÅ EXV.
JUMPER

ÄR ETT
RINGA
ANTAL

SEN
FÖRSTRÖELSE

SYNS
RUNT BESJÄLAD
KROPP
KUNG

LUDEN
BRODER
OCKSÅ
ETT KAP

VILL EN
DEL VID
VECKOSLUTET
BESVÄR

VILDKAPRIFOL ÄR EN
SÅDAN KLÄTTERVÄXT
FÖR TILLGRÄS MED
FÄLLET PYRAMIDLIK VIPPA
HAR GOD
TALARE
GJORT
TYDLIGT

LAXFISK HAN GÖR
MED
AFFÄRER
TIMJANBAND
DOFT

SAGOLIK
ÅSNA
BENNYO. BJÖRN
MUSIKAL

ÄR
RAPSOLJAN
KILLE

TRÄR
VISSA EN
TRÅD
GENOM

HEBRÉ
SATT PÅ
SINA
BOCKAR

FIL SOM
EJ KAN
FÖRTÄRAS
VAJAR
LÄTT
FÖR
VINDEN

GRUS
SKÄRVERKTYG,
HALSKRÅS

GÅR
VISSA
PÅ SAK

KAN STÅ
VID SLAG
FORM AV
FÖRMAK

GJORDE
KIVFULL
GLATT

DEL AV
MATCH
SENARELÄGGS

DON
SOM
DÅRAR
SÅDANT
SAKNAR
GRUND
FORDOM
SÄGER
NOG VÄGVISARE

HAN KAN
BO PÅ
ÖSEL

PLATTA
SLUTAR
MED
RIDÅFALL

VATTENFALLET
I NILEN

ÖSTEN
MED ...
WARNERBRING

Sudoku Gör så här: Fyll i tomma rutor. Siffrorna
1-9 ska finnas med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje markerad låda (3x3 rutor). Samma
siffra får bara förekomma en gång per rad eller
låda. Lösning, se nedan.
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MOTORKRÖNIKA

AUKTION

Att sitta som på nålar

Järnforsens Auktionshall
Vi tar emot gods från sterbhus eller
delar därav till kommande auktion.
Varje måndag visning i hallen kl14–18.
Mobil 073-181 10 57 • www.jadera.se

(P O R T C H A R L O T T E – U S A)

Bilkön rullar sakta men säkert och allt är uppstyrt in i minsta detalj. Jag
befinner mig vid en av Floridas drive-in-stationer för vaccinering mot Covid-19 och i bilens hemland behöver man inte lämna förarsätet. Man hissar
bara ner sidorutan och får sprutan direkt i armen. Stämningen är lättsam
och det skämtas friskt om vad Donald Trump faktiskt skrev till Joe Biden.
I kön ser jag inte en enda ren elbil
eller hybrid - fossila bränslen är i
total dominans. Man kan inte låta
bli att undra hur det ser ut om några
år eftersom den nye hyresgästen i
Vita huset har lovat att USA ska köra
ikapp Europa när det gäller miljön.
Närmare 400 miljarder dollar vill Joe
Biden satsa på en övergång till ren
energi.
Efter att ha blundat för naturkatastrofer så börjar allt fler amerikanare att
se ett samband mellan extremväder
och klimatförändringar. Ett bevis på
att Joe Biden menar allvar inträffade bara några timmar efter att
78-åringen svurits in som USA:s 46:e
president då han undertecknade en
order om att återansluta landet till
Parisavtalet.

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

släkt med den förra centerledaren
Maud Olofssons man Rolf - som
också kommer från Robertsfors.
Det var när Maud som dåvarande
näringsminister besökte Detroit
för att diskutera bilfrågor med Ford
samt General Motors som hon även
träffade guvernör Granholm och
då upptäckte släktskapet av en ren
slump.
För att avsluta som vi började – med
Trumps personliga brev till Joe Biden
som lämnades kvar på skrivbordet
i Ovala rummet. Vad det stod? En
gissning är ”I won this election, by
a lot”.

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

DIVERSE
GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

RE

Magas
Västerv

Carl-Ingemar Perstad,
CNP:s USA-korrespondent
© CNP AB
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I Michigan ligger dessutom Fords
globala huvudkontor som består
av ett tolv våningar högt glaskomplex och nuvarande chefen Bill är
sonson till grundaren Henry Ford.
Under 2003 till 2011 så var Jennifer
Granholm delstatens första kvinnliga
guvernör och har därmed skaffat sig
stor erfarenhet av den amerikanska
bilindustrin. Nu förväntas hon bli
USA:s nya energiminister och ska
därmed uppfylla Joe Bidens vallöfte
om att snabba på produktionen av
såväl elbilar som laddstationer.
Fick namnet dig att haja till?
Jennifers farfar emigrerade till
Nordamerika från Robertsfors på
trettiotalet och här blir historien
än osannolikare. Hon är dessutom

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

inet
Hultsfre

GR

Med generösa skatterabatter på upp
mot 65 000 kronor ska USA få det att
slå gnistor kring elbilsförsäljningen.
Dessutom ska skrotningspremier på
uppåt 40 000 kronor få fler att välja
den nya rena tekniken och sälja sina
bränsletörstiga vinkelåttor. Nu är det
lättare sagt är gjort eftersom väldigt
få amerikanare är villiga att byta bort

sin lätta lastbil eller pickup.
Familjens truck används till
jobbet, för att storhandla, skjutsa
barnen till skolan och parkeras
utanför kyrkan på söndagen. Det har
Ford redan insett och under nästa
år lanseras en eldriven version av
bästsäljaren F-150. Just nu byggs en
helt ny jättefabrik i Dearborn där
tillverkningen ska ske och sex miljarder kronor plöjs ner i projektet.

YRKESHJÄLP

AT

IST

IDNIN

d

G

Nå ut till hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.
Västervik 0490-25 86 00 / V-by, H-fred 0492-58 60 90

MOTOR

Ford Fiesta 1.0 lågm. Man. 100hk. S&V-Däck
Årsmodell: 2016 Miltal: 3600 Ort: Kisa

86500 kr

Opel Corsa 5-dörrar 1.4 Euro 6 90hk
Årsmodell: 2017 Miltal: 3300 Ort: Kisa

104900 kr

Subaru XV 2.0 4WD Lineartronic Euro 6 156hk
Årsmodell: 2018 Miltal: 3950 Ort: Kisa

249000 kr

Mitsubishi ASX 1,8D
Årsmodell: 2015 Miltal: 11300 Ort: Kisa

Seat Alhambra 2.0 TDI 7-sits Aut DSG Drag
Årsmodell: 2013 Miltal: 22300 Ort: Kisa

109900 kr

Volvo V70 2.4D Momentum 175hk
Årsmodell: 2010 Miltal: 27800 Ort: Kisa

Opel Astra Kombi Dynamic Årsskatt 360kr

Opel Astra Astra Enjoy 1.0 Turbo

109000 kr

Årsmodell: 2019 Miltal: 4850 Ort: Kisa

144900 kr

Subaru Forester 2.0d Bränslevärmare Auto
Årsmodell: 2016 Miltal: 6200 Ort: Kisa

214700 kr

Volvo V60 D3 Classic Summum Automat Drag

69000 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 8900 Ort: Kisa

225000 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 4700 Ort: Kisa

159000 kr

Subaru Outback 2.0D 4x4 Ridge, Aut, Drag
Årsmodell: 2015 Miltal:6800 Ort: Kisa

219900 kr

BMW 535 xDrive Touring Steptronic M Sport
Årsmodell: 2017 Miltal: 9600 Ort: Kisa

359000 kr

det perfekta valet
mer –Sverige.
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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

rt

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

r
monterad och kla
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vd
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SVENSK KVALITÉ

Motordriven garagepo
från

Utbytespumpen

16.400 kr*

Motor
dr
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e
por t
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r

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.
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Läs mer på utbytespumpen.se
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Med rengöringsvänlig glasyr, mjuksits och
Fresh WC för fräsch doftspolning.

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

PAKETPRIS

Ett hantverk värt
att åka för

Installerat & Klart

4.795:-*

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

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

FRI FRAKT!
Vi annat.
hämtar och lämnar
kan älska
utan extra kostnad med
våra turbilar.

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

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL

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

Ett sliperi som slipar allt
som ska vara vasst!

www.ivt.se

Vi slipar till industri, skog, snickeri, sågverk och hyvleri.
Även privatpersoner är välkomna med köttkvarnsknivar,
vedkapsklingor, köksknivar mm.

nkl.
or för

t.se

*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

WC-stol Ifö Sign 6860

edan 1973. Sedan dess har
HUVUDPARTNER TILL
et. Den erfarenheten delar vi
älja rätt värmepump
för ditt
Vi stödjer SOS Barnbyar.
Läs mer på comfort.se
www.ternstedtinvent.se
s alla regler. Därför vågar vi
tande garanti, med 10 år

0:- *

inkl.
ROT-a
vdra

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL

Kisa, 0494-102 96 | Linköping, 013-684
00
Exempel
på vad vi slipar, riktar, reparerar och tillverkar:
Rimforsa, 0494-69 91 00 | Västervik, •0490-697
00 av klingor, även stora kapklingor
Alla typer
Åtvidaberg, 0120-295 90

och sågverksklingor
• Bandsågsblad
• Fräsar knivar och borr
• Huggstål och hyvelstål
• Sågkedjor

I vår verksamhet har vi även:
• Däckservice
• Däckskifte
• Balansering

Besöksadress: Fabriksgatan 3H 574 38 Vetlanda
Tel. 070-656 36 38

E-post: anders@frawe.se
Hemsida: www.frawe.se

• Försäljning av däck och fälg
• Bilservice
• Rekonditionering

Öppettider:
Mån-tors 7-16, Fre 7-14

