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ut den 24 mars. Då fokuserar vi lite
extra på hem och familj, med olika
reportage som rör dessa ämnen.
Men såklart blir det också en salig
blandning av andra artiklar från våra
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Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
asa.thaberman@vt.se
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www.sandstroms.nu

Just nu...

vår

Overshirt 599:-

KOLLEKTIONEN ’21
Vi fyller nu butikerna med
färg, glädje, hopp och tro!

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

Upptäck

det smarta och enkla
med att handla
i vår e-shop på nätet!

Alltid öppet för dig...

EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.

JÖNKÖPING Bredgränd • LINKÖPING i-HUSET & Trädgårdstorget • NORRKÖPING N:a Promenaden • KISA • MOTALA • TRANÅS • VETLANDA • VIMMERBY • VÄSTERVIK

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

4

aktuellt

FEBRUARI 2021

Hundvänlig camping
Visst ska man kunna ta
med hunden på camping.
Det tycker Elisabeth och
Hampus Thorstensson
som satsar på hundvänlig
camping inför sommarsäsongen 2021.
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Ny veterinärklinik
VÄSTERVIK Veterinär Annina
Riikonen öppnar en ny veterinärklinik. Annina har arbetat 12 år på Distriktsveterinärerna i Gamleby och
Vimmerby, men satsar nu på en
egen klinik i Lärbo, Hallingeberg,
mellan Odensvi och Blackstad.
Annina kommer att erbjuda kirurgi
på smådjur, men även mun och
tandundersökningar på sällskapsdjur och hästar och genomför alla
typer av vanliga behandlingar.

VIMMERBY Paret Elisabeth Wolmeryd
och Hampus Thorstensson driver Vimmerby Camping. Nu laddar de för sin
tredje säsong som också kommer att
innebära en hel del nyheter på anläggningen. Husdjur, och framför allt då
hundar, ska känna sig ännu mer välkomna till campingen.
– Vi går ut ganska offensivt och satsar på att bli Sveriges hundvänligaste
boendeanläggning, säger Hampus. Det
finns inget liknande här i närheten, så
det känns helt rätt.
Många vill ta med sig sin fyrbenta vän på
semestern och Hampus och Elisabeth
vill göra campingen mer lättillgänglig
för dem. Det innebär bland annat att en
cirka tusen kvadratmeter stor rastgård
ska byggas i anslutning till campingen.
Den kommer vara öppen för alla, inte
bara campingens gäster.
– Det här är något som har efterfrå-

Hunden Greta och alla andra hundar kan känna sig extra välkomna på campingen framöver. Elisabeth Wolmeryd och Hampus Thorstensson med sonen Leyton ser fram emot
sommaren. Foto: Eva Harrysson
gats av många eftersom det inte finns
någon hundrastgård för allmänheten i
Vimmerby.
Vissa stugor på campingen kommer
också göras mer hundvänliga genom
att få staket och matskålar. I vissa servicebyggnader kommer också hundar
vara välkomma.
Och viktigt att veta för den som är

hundrädd eller allergisk är att i vissa
delar av campingen kommer det vara
djurfritt.
– Halva restaurangen blir också
hundvänlig, vilket innebär att man kan
ta med sig hunden in och även beställa
mat från en ”hundmeny”, säger Elisabeth.
Eva Harrysson

Skridsko på Tjustvallen
VÄSTERVIK Tjustvallen i Gamleby är öppen alla dagar 9-15, med en timmas
lunchpaus. Här har man gjort allt för att många ska kunna åka skridskor på ett
smittsäkert sätt. Det finns extra bänkar runt isen så man kan sprida ut sig vid
skridskoknytning, bara en vuxen till barn som behöver det. Man uppmanar även
till två meters avstånd mellan åkarna.
– Tyvärr kommer vi inte att kunna öppna allmänhetens åkning i ishallen Plivit
Arena i Västervik under nuvarande restriktioner, förhoppningsvis kan den här
lösningen ändå ge skridskosugna en smittsäker möjlighet till åkning, säger Anders
Östlund som är idrotts och fritidsstrateg i Västerviks Kommun.

Pappershandel flyttar till ny butikslokal
Ny hemsida ska
locka inflyttare

VIMMERBY Efter 49 år i samma
lokal har pappershandeln nu öppnat upp på ny adress i Vimmerby.

V-VIK V-BY HFRED En helt ny
satsning för att locka fler att flytta till
länet presenterades nyligen av Region Kalmar län.
Det handlar om en ny hemsida,
flyttahit.nu, där man snabbt och
enkelt ska kunna få en överblick om
var lediga jobb, bostäder till, närmaste skola, hälsocentral och mataffär
finns.
– Vi vill hjälpa besökarna att skapa
sig en bild av hur ett framtida liv här
kan se ut, så att de tar ett avgörande
beslut och flyttar hit. Nu har vi en gemensam webbplats som vi alla, både
företag, organisationer och privatpersoner, kan använda för att tipsa
någon om att flytta hit, säger Helena
Nilsson, regional utvecklingsdirektör,
i ett pressmeddelande från Region
Kalmar län.

– Förhoppningsvis blir det här en nytändning för både mig och verksamheten, säger Håkan Rosin, ägare.
Sedan ett par veckor tillbaka huserar
Rosins Pappershandel i en fastighet på
Västra Tullen i Vimmerby.
– Det känns riktigt bra att vara på
plats, säger Håkan Rosin. Lokalen är
bättre utformad i och med att den är
mer fyrkantig. Så jag tror att det blir mer
lättarbetat här. Det blir också smidigare
för kunderna med en parkering precis
utanför.
Innebär flytten några förändringar i
själva verksamheten?
– I huvudsak kommer jag köra på som
tidigare men med ännu större inriktning mot företag. Kanske tar jag in lite
mer mjukpappersprodukter. Om det blir
mer snurr på verksamheten framöver så
kan det bli aktuellt att anställa någon,
men tills vidare kör jag på själv.

Håkan Rosin välkomnar kunderna i sin nya butikslokal. Foto: Eva Harrysson

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

STOR SOFFKAMPANJ
MÅNGA AV VÅRA POPULÄRA SOFFOR TILL KAMPANJPRIS

VILMA

3-SITS SOFFA XL
Klädd i tyg Velly Ecru

10.995:(14.300:-)

15%

EX 100 MODULSOFFA Vad sägs om en soffa som är snygg, tuff och
kaxig på utsidan men mjuk, flexibel och härlig på insidan? Här finns
inga färdiga lösningar eller måsten, välj själv hur du vill placera de
olika modulerna.

HAILEY 3-SITS SOFFA
Klädd i tyg Bermuda brun

ÖRENÄS 3-SITS SOFFA
Klädd i tyg Nectar pastell

(11.990:-)

(20.130:-)

9.990:-

16.990:-

HAILEY 3-SITS SOFFA En härlig soffa med smala svarta metallben ÖRENÄS 3-SITS SOFFA från Bröderna Andersson. Modellen är en
som skapar ett modernt uttryck. Ryggkuddarna är vändbara vilket klassiker i mångas hem. Här klädd i tyg Nectar pastell.
bidrar till ett jämnare slitage och ger soffan en längre livslängd.
Pris inkl. 2 prydnadskuddar i samma tyg.
Gäller tyg Bermuda brun.

SKY SOFFA MED ÖPPET AVSLUT
Klädd i tyg Wave green

15%

29.580:(32.380:-)

MAKSI HÖRNSOFFA En elegant och boxig soffa med möjlighet att skapa den perfekta soffan för just dig. En komfort utöver det vanliga
SKY SOFFA MED ÖPPET AVSLUT En av våra absolut skönaste
där bland annat pocket tillsammans med memoryskum i sits gör upplevelsen överraskande skön. Varje modul är klädd runtom vilket gör soffor, uppbyggd med moduler. Här kan du bygga din unika soffa
utifrån just dina önskemål. Här klädd i tyg Wave green.
att man kan placera modulerna för sig var man vill i rummet. En dekorationskudde per armstöd och två till varje hörn ingår.

KVALITET. UTVALT
AV SVENSKA HEM.
Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl 0492-177 00
Öppettider: Vard 06.30-18 Lörd 9-14 Sönd 11-14
Med reservation för slutförsäljning eller ev tryckfel

materialmannen.se

FURNITURE WITH DEDICATION
HASLEV.COM
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Älskade husdjur
Äntligen är det dags för Magasinets
husdjurstema! Som vi har längtat.
Det finns många ämnen det är roligt
att skriva om, men djur är ändå bäst.
Djuren betyder så mycket för oss och
alla man intervjuar är så engagerade i
sina djur.
Husdjur behöver inte vara så stora
och svårskötta för att skapa glädje.
Jag hade en räka i akvariet som alla
i familjen följde med stort intresse.
Vi hade ett förstoringsglas bredvid
akvariet så vi kunde följa honom på
nära håll. Han levde ett stillsamt liv,
de flesta räkor gör nog det, men det
var spännande att se hur han åt och
andades och spretade med sina små
antenner. Dottern hade några år den
ljuvligaste lilla dvärghamster, hon var
vit som snö och hette Doktor Lovis.
Att ställa fram ett litet fat med sand
och njuta av hur hamstern vällustigt
rullade sig och kliade sin rygg var ett
litet skådespel man gärna inte missade.
Ett djur kan betyda att man inte
är ensam, någon att prata med och
någon som gör att man orkar fortsätta
när det är jobbigt. När vi klappar en
hund eller katt utsöndrar vi ”må bra
hormonet” oxytocin, det är samma
sak som händer om vi får en kram.
Man blir lugn i själen och slappnar av

i kroppen. En puff på benet av en blöt
nos kan skicka ett litet eko av glädje
genom kroppen. En spinnande katt i
knät skänker lugn och enkel samvaro.
Den kravlösa kärleken från ett djur är
ovärderlig för många. Själv saknar jag
kontakten med djur och längtar jag
tills mitt liv passar för en hund igen.
I det här numret får ni träffa alla
möjliga sorters djur. Vi har ett uppslag
med hundar som jobbar. Djur som
verkligen gör nytta för sina ägare och
för samhället. Du kan också läsa om
djurkommunikatören som förmedlar
en katts tankar. En exklusiv intervju
med en katt alltså. Ett före- efter
reportage från ett hundtrim bjuder vi
också på.
Nästa nummer kommer i slutet på
mars, då är det nästan vår på riktigt
och vi fokuserar på hem och familj.
Vad tycker du att vi ska skriva om?
Tipsa oss gärna!
Ta hand om dig!!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

instagram

@mitasvensson Krispigt vacker morgon 1 februari
2021 #magasinethultsfred

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

@artbyvonna Domherre i snöväder
#magasinetvästervik

@helenaglade #magasinetvimmerby

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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ASCOT
Continentalsäng

CONTINENTALSÄNG GALANT

CONTINENTALSÄNG GRAND XL

180x200 cm. Continentalsäng
m trippelpocket. Bäddmadrass
i latex. Allt ingår
på bilden.

180x200

Allt på bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

180x200 cm. Continentalsäng m
dubbel-pocket. Bäddmadrass i
kallskum. Allt ingår
på bilden.

66

Allt på bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

PRIS FRITT LEV & MONT.

11.795:-

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

14.995:-

10.995:-

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

95
449NYTT!

SKOR FRÅN

· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Mattias
Leif

Jörgen
Oliver

Oliver
Conny

Abbas

Conny
Ronnie

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

Upp till

35%

på dörrar och fönster

Gäller perioden
1 mars – 5 april 2021

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.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

795:945:-

20%

Typ 1-diabetes
slår en knut
på livet

PÅ EN
VALFRI
VARA!

HJÄLP OSS LÖSA KNUTEN,
GE DITT STÖD TILL
FORSKNINGEN.

KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN.

KLIPP UT OCH TA MED!

Swish 900 05 97
Plusgiro 90 00 59-7

FOOTWEAR

Ronnie
Jimmy

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

54995

SHACKET
HÖST-

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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

SHACKET

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

STORA TORGET,
VIMMERBY

¨

vimmerby
BOKREAN
FINNS!
bokhandel
Coronasäkert genomförande!
Tillsammans hjälps vi åt att
undvika trängsel.
vimmerby

G
N
I
N
P
NYÖP
NYA
Järnboden
i Virserum!
MÅNDAG
1 MARS
KL. 11:00

-Din lokala bygg- och järnhandel i Virserum!
Välkommen in till oss!
Fina öppningserbjudanden!

¨

Vardagar 11-18 • Lördagar 10-13

I år är rean ibokhandel
liten skala men med
fina erbjudanden
i butiken.
Stora
Torget 6 • 0492-123 10

Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel

vimmerby bokhandel

¨

Kyrkogatan 1 Virserum

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

Varmt välkomna på bokrea! /Lott, Lotta & Emma

vimmerby bokhandel
Stora Torget 6 • 0492-123 10

¨

I ett barns hjärna ska det
finnas drömmar – inte
sjukdomar och annat som
gör livet svårt.

VIRSERUM

Swisha din gåva till
1236246094, skanna
QR-koden med din
Swishapp eller gå in på
barnhjarnfonden.se
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personligt Sylvia Roos

Djurkommunikatören Sylvia Roos får en pratstund med katten Pepsi. – En väldigt trevlig och pratglad katt, säger Sylvia efteråt. Foto: Eva Harrysson

Sylvia kan prata med djur
Brukar du undra vad ditt husdjur egentligen tänker? Önskar du att du kunde prata med din hund eller
din katt? Sylvia Roos vet hur man kommunicerar med djur och med hennes hjälp kan djurägare inte bara stilla
sin nyfikenhet utan också få en bättre relation med sitt djur.
VIMMERBY

E

n hund som skäller på allt och
alla. En ledsen katt som inte
vill äta. Alla som har husdjur
vet att det ibland kan uppstå
problem, stora som små. Kanske uppvisar djuret ett beteende som vi
människor inte uppskattar, eller så verkar det vara oroligt eller må dåligt på
något sätt, men man förstår inte riktigt
varför.
Djurkommunikation är ett ordlöst
samtal mellan människa och djur. En
form av energiöverförening, eller telepati om man så vill. För vissa kan det
låta flummigt men för Sylvia Roos i
Vimmerby, som är diplomerad djurkommunikatör, är det varken konstigt eller
övernaturligt.
Sedan 2013 är hon utbildad djurkommunikatör och hon har träffat många
djur och deras ägare. Främst handlar
det om hundar och katter, men ibland
också hästar.
Ofta blir hon kontaktad av djurägaren
när det finns ett problem med djuret.
– De flesta har något speciellt som
man vill ta upp, ett bekymmer av något slag säger Sylvia. Men många är
också allmänt nyfikna och vill veta
mer om vad deras djur tänker på.
Hur kom du på att du kunde prata
med djur?
– Min syster var redan utbildad djurkommunikatör och tack vare henne gick

jag en kurs och lärde mig mer. Sedan
har jag själv också haft katt i 17 år och
har kunnat prata med henne sedan jag
gick kurserna .
Hur går det till när du kommunicerar
med ett djur?
– Det beror helt och hållet på djuret.
Men vanligtvis kommer djurägaren och
djuret hem till mig. Jag närmar mig försiktigt djuret genom att sätta mig en bit
ifrån. Man kan inte tränga sig på. Sedan
är det lite som att ställa in en radiokanal, jag ser till att hamna på
samma frekvens som djuret,
och sedan kan vi börja
prata.
Precis som när det
gäller oss människor
är vissa djur är väldigt
pratsamma, medan
andra inte har så mycket att säga. Men någon
form av samtal blir det
alltid. Det djuret förmedlar dyker upp som ord eller
bilder i Sylvias huvud. Med
block och penna dokumenterar hon
hela konversationen, som brukar vara i
ungefär en halvtimma. Anteckningarna får djurägaren sedan med sig hem.
– Jag ställer frågor till djuret om sådant
som husse eller matte undrar över, men
det händer också att djuret berättar

Silvia Roos älskar djur och har en förmåga att kommunicera
med dem. Foto: Eva Harrysson
saker för mig helt
spontant. Man kan
få reda på det mesta.
Det är inte säkert att mina
samtal kan lösa alla problem. Men de
allra flesta tycker att det är spännande
och att man kommer närmare sitt djur.
Att kommunicera med djur är något
som Sylvia tycker är väldigt givande.
– Det är väldigt fascinerande. Djuren
är kloka och kärleksfulla och de säger

som det är. Det tycker att vi människor
kan lära oss mer om kärlek och förståelse, och att vi ska göra saker som vi
blir glada av.

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se
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Motordriven garagepo
från

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

16.400 kr*

18.995:ORD. 19.995:-

r
monterad och kla
inkl. ROT-avdrag

SVENSK KVALITÉ

DELBETALA

1.784:/ MÅN*

Motor
dr
garag iven
epor t
Monte
r

ad oc
h klar

16.40n
frå

CRESCENT
ELINA ELCYKEL

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

0:- *

Sveriges mest sålda elcykel.
7-växlad. Koppla Smart cykelteknologi med bl.a. elektroniskt
stöldskyddat batteri. Skivbroms
fram. Tydlig display. Pakethållare med snabbfäste för korgar
och väskor. Finns i flera färger.

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

inkl.
ROT-a
vdrag

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

6.495:-

DELBETALA

647:-

ORD. 7.499:-

/ MÅN*

2.995:-

Dags för lunch?
En lunchguide bara för dig.

MONARK SOFIA

3-växlad damcykel i mattsvart med lågt insteg och
fotbroms. Navgenerator till framlyset. Pakethållare med snabbfäste för korgar och väskor. Godkänt lås. Finns som 7-vxl för 7.495:- (ord. 8.495:-).

999:-

TIPS FRÅN
VERKSTAN!

minlunchguide.se

OBS!

Vi har flyttat till Hultsfredsvägen 1
Vimmerby (Gamla Nymans Skor)

Serva din cykel
och gräsklippare
redan nu så är
dom i toppskick
när våren kommer!

TEC NICE
CYKELHJÄLM

Testvinnande cykelhjälm med MIPS.

CYKEL

KAMPANJ!

Fullservice för
Ditt företag!
•

FRI LEVERANS

495:-

3.590:ORD. 4.490:-

• Installation

UPP TILL 8X
BÄTTRE SKYDD
ÄN HJÄLM

995:-

GÅGRÄSKLIPPARE

1.995:ÅKGRÄSKLIPPARE

HUSQVARNA 435 II

Priser avser grundservice.

Lätt och effektiv allroundsåg som är lätt att starta
och manövrera. 13”. 4,2kg. 40,9cm³

(Gäller inom Vimmerby)

• Service

MOPEDER FRÅN

YAMAHA - RIEJU - PEUGEOT

V.Tullen Hultsfredsvägen 1 • VIMMERBY
0492-100 42 • www.rosins.net

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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arbete aktiva djur

Fyrbenta vänner
som gärna hjälper till
Husdjur skänker glädje och kärlek till oss människor. Men de kan faktiskt också
hjälpa oss på olika sätt. Magasinet har träffat några olika djur som faktiskt har
fler uppgifter än att vara gulliga sällskap till sina ägare.
Text och foto: Eva Harrysson och Åsa Thaberman

Hunden Quinton jobbar med sin nos
Tidigt märkte matten Mikaela
Forsberg i Vimmerby att hunden Qiunton älskar att arbeta
med nosen. I höstas gick de en
kurs tillsammans och numera är
Quinton Kalmar läns enda diplomerad ID-hund. Det betyder att
han kan söka efter såväl bortsprungna djur som försvunna
människor.

VIMMERBY – Han är en väldigt aktiv och glad hund som älskar att göra
saker. Så jag gick en nosework-kurs
med honom och märkte att han älskade att arbeta med nosen. Efter
det gick vi en vardagslydnadskurs, där
han även fick prova på ID-sök och insåg hur överlycklig han blev av att få
göra det.
I höstas anmälde de sig till en ID-hundsutbildning i Motala. Efter kursens slut

fick Mikaela och Quinton licens på att
arbeta med sök som ett team.
Hur går det till när hunden ska söka
efter ett djur eller en människa?
– Det börjar med att hunden får en doft
som kallas ”smeller” från individen han
ska söka efter. Därefter får han försöka
hitta spåret, vilket kan vara svårt ibland.
När han väl hittar spåret brukar han bli
väldigt motiverad.
Uppdragen som Mikaela och Quinton

Mikaela Forsberg tillsammans med
hunden Quinton. Foto: Privat
brukar få är främst att leta efter efter
försvunna hundar och katter men det
finns även möljlighet för polisen att
kontakta dem om en människa har
försvunnit.
– Ett bra tips för alla som har husdjur är
att fixa en smeller så det finns om djuret
skulle försvinna. Ta en ren glasburk och
borsta bort lite päls och lägg där i. Om
djuret är korthårigt kan man istället ta
bommunspads och stryka över pälsen.

Vi firar
Håll koll på vår hemsida för
månadens jubileumsprodukt!
www.brg.nu

VIMMERBY Tegelbruksgatan 9 | Telefon: 0492-122 99
VÄSTERVIK Perugatan 52 | Telefon: 0490-342 50
OSKARSHAMN Klämnavägen 7 | Telefon: 0491-186 00
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Läs mer
om arbetssamma djur
på nästa uppslag

Norska skogsatten Vega. Foto: Privat

Katten Vega är
med överallt
Norska skogkatten Vega kom till
Anna-Stina Larsson i Frasnefall
utanför Mariannelund för nio år
sedan. Sedan dess är hon en naturlig familjemedlem och hänger
med matte och husse, som numera
är pensionärer, på alla möjliga
äventyr.
VIMMERBY – Efter 18 år med katten Alice
som också var norska, var vi tveksamma
att köpa en ny katt, säger Anna-Stina. Så
råkade jag hitta Vega på nätet och blev
blixtförälskad. Hon bodde i Luleå och hur
får man en kattunge till Småland mitt i
vintern? Vi kontaktade uppfödaren och
det skulle nog ordna sig eftersom hon
flög till Stockholm ibland. Min man tog
tåg till Stockholm och bodde i Sollentuna
hos vår dåvarande sonhustru. De hämtade
Vega på Arlanda och tog sedan tåget till
Vimmerby. Det var en restrött kisse som
kom för precis nio år sedan.
Vega blev fort hemtam
och sedan har åren
gått.
– Hon är det
bästa vi har som
pensionärer. På
sommaren följer
hon med mig ut i bilen till sjön. Vintern gillar hon inte i motsats till vår förra katt.
Både natt och dag ligger hon gärna i halsgropen på mig och har ingen tanke på sina
sex kilo. Ett litet djur är fantastiskt!

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

Vill du vidare i karriären?
Sök bland lediga tjänster.

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

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

0470-70 17 40
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Aslan hjälper sin
matte i vardagen
Alla hundar som jobbar behöver inte ha en certifierad utbildning till sitt jobb. Den som har tålamod och rätt metoder och
mycket belöning kan själv träna upp sin hund att hjälpa till
med det som behövs. Möt Aslan, en Staffordshire bullterrier
på tio år.
VÄSTERVIK För Madeleine Pettersson började det med en bilolycka, sedan har hon fått fler skador och nu har hon ibland svårt
med smärtor som gör att hon
inte når ner till golvet. Det är retfullt när man tappar något och
inte kan få tag i det. Sedan tio år
hjälper Aslan henne. Han är tränad för att hjälpa sin matte och
Madeleine har tränat upp honom
själv.

kastar jag några strumpor på golvet som han hämtar åt mig.
Madeleine ”råkar” tappa en
vante som Aslan direkt plockar
upp och räcker till matte. Givetvis
får han belöning i form av godis på
direkten. Aslan har ögonen fästa
på matte hela tiden och tar ingen
notis om flera småhundar som
promenerar förbi. Staffordshire
bullterrier har oförtjänt dåligt
rykte, menar Madeleine.

– Jag har bara uppmuntrat honom
när han gör rätt och det har gått
väldigt bra. Vi tränar hela tiden i
vardagen, om vi är i tvättstugan

– De är inga kamphundar längre,
det finns ”staffar” som jobbar med
allt möjligt nu. I Storbritannien
kallas de ibland för Nannydogs.

Hundnosen hitt
Nosework är en ganska ny hundsport där hunden ska använda
sitt fantastiska luktsinne för att hitta gömda kapslar med olika
dofter. För femåriga Hailey av rasen Australian Shepherd blev
leken till ett riktigt jobb och lillayster Nala är under arbetsutbildning.
VÄSTERVIK När Hailey och hennes matte eller en arbetsplats innan polisen kopplas in.
Petra Andreassen gick på valpkurs fick de
Hunden har lärt sig leta efter en avvikelse
prova på Nosework. Det visade sig
i doftmiljön, något som inte ska vara
att Hailey var duktig och genom
där och ibland kan det hända att
en ledare på kursen fick hon
Hailey gör fynd även när hon
prova på att leta narkotika.
inte är i tjänst.
Nu är Hailey fem år och en
– Vi var på en träningshelg i Norrtälje där man
fullt utbildad sökhund.
– Hon kan känna igen
placerat ut substitut för
doften av olika sorknark på olika platser.
Hailey markerade ett nytt
ters narkotika, vapen,
ställe och där låg en tom
sprängämnen, samt
karta Morfin.
eukalyptus och lagerblad, det tog ungefär ett
och ett halvt år att utbilda
Hailey och hennes lillasyster
henne, berättar Petra AndeNala älskar att söka efter dofter
rassen.
med nosen.
– När jag tar fram kläderna och
Hailey är fem år och
Haileys känsliga nos kan använ- utbildad i specialsök. väskan vi brukar ha får jag inte
das när man letar efter narkotika
lämna huset utan dem, det är det
Foto: privat
på ett behandlingshem, en skola
roligaste de vet.

Rocky jobbar med barn och gamla
Erika Kellgren älskar hundar och har ett hjärta som
slår lite extra för barn och gamla som har det svårt.
Hennes Sheltie Rocky är fem år och fullt utbildad
besöks-, terapi och skolhund.
Madeleine Pettersson har själv tränat upp Aslan att hjälpa henne när det
behövs. Foto: Åsa Thaberman

Erika Kellgren och hunden Rocky jobbar med människor. Foto: privat
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Osse och Backi jobbar
som vårdhundar i
handikappomsorgen
tillsammans med sin
matte Anna Helmersson. Foto: privat

Lär upp sig
Nala är 18 månader och
under utbildning. Här
letar hon efter droger
på en skola.

tar gömt knark
”Hon kan känna
igen doften av olika
sorters narkotika,
vapen, sprängämnen, samt
eukalyptus
och lagerblad”

Petra och Hailey jobbar
och tävlar som ett team.
Foto: privat

Backi och Osse
lugnar och ger kärlek
Alla som har umgåtts med en hund vet att det får oss människor att må bra. Inom vård och omsorg kan mötet med en
hund vara ljusglimten i veckan. Anna Helmersson och hennes
hundar Backi och Osse arbetar sedan sex år i handikappomsorgen.
VÄSTERVIK Fem dagar i veckan
åker Golden Retrievern Backi
och hans kollega Welsh Springer
Spanieln Osse till jobbet som
vårdhund. De har gått en ettårig
utbildning till vårdhund tillsammans med sin matte Anna Helmersson och arbetar nu halvtid
inom handikappomsorgen tillsammans med henne.
– Man kan inte ha ett bättre
jobb om man är hundnörd och
det finns forskning som visar att
djur verkligen kan göra skillnad, de
är ett komplement till vanlig vård,
säger Anna Helmersson.
Nu för tiden kan man få vårdhund
på remiss. Umgänget med vårdhunden har ett specifikt mål, som
att lindra oro och ångest eller motivera till träning. Allt dokumenteras och utvärderas som vanlig
vård.
– Ofta får man tio besök till att

VÄSTERVIK – En besökshund har
egentligen bara i uppgift att vara
sig själv och sprida glädje, medan
en terapihund har ett uppdrag att
hjälpa någon att träna på något.
Terapihundar kan arbeta i äldreomsorgen och hjälpa till att aktivera äldre på olika sätt, berättar
Erika.

Rocky är utbildad genom Svenska
Terapihundskolan, det är en
lång och gedigen utbildning där
hunden får genomgå ett lämplighetstest och sedan både tränar
och har praktik. Under 15 timmar
praktiserade han bland annat på
ett äldreboende innan han var
klar. Rockys senaste anställning

har varit inom skolan.
– Hans jobb har
varit att följa en elev
till skolan, det blir
roligare och lättare
att gå till skolan om
man har sällskap av
en hund.
Erika och Rocky vill

gärna fortsätta att jobba mot skolan, hundar kan göra så mycket bra
för barn, menar hon. Att läsa för
en hund om man har svårt med
läsningen är kravlöst.
– Alla elever skulle må bra
av en hund, kontakten med
djur gör så mycket med barnen.

börja med. Vi kanske går en promenad och jag försöker hålla mig
i bakgrunden. Viktigast är att brukaren ska känna sig behövd. Mina
hundar är tränade att vara sociala
och visa kärlek.
De allra flesta brukarna är mycket
nöjda med att träffa Backi och
Osse och vill gärna fortsätta med
sina hundstunder för alltid, men
de räcker inte till för alla hela tiden.
– Vi har några palliativa insatser som prioriteras, om man inte
kommer ur sin säng kan det vara
skönt med en hund som kryper
upp intill dig. Det går att mäta
hur blodtrycket sänks och man
kan se att umgänget hundar kan
lindra smärta.
Backi och Osse älskar sitt jobb,
som alla hundar gillar de att få
vara med, så för dem är livet som
vårdhund perfekt.

Rocky älskar sitt jobb. När det är
dags att jobba tar Erika på sig sina
jobbkläder och då förstår Rocky vad
som är på gång, själv är han glad
att få bära en speciell sele när han
jobbar. Rocky och Erika är verkligen
ett team som sprider glädje.
– Det är fantastiskt att man kan
få ha sin hund som kollega!
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På hundtrim med Leia
Att vara en långhårig liten hund i snö är ingen höjdare. Det fastnar snökokor både
här och där. Följ med Shih Tzun Leia till Annika Adolfssons hundtrim. Här väntar
schamponering, klippning och klovård.
VÄSTERVIK Nere i källaren i ett villakvarter ligger Tasserians hundvård och kurser. Idag är tvååriga
Shih Tzun Leia på gång in för att få
en uppfräschning av både päls och
klor. Shih Tzu är en långhårig ras och
det var bara fem veckor sedan Leia
var här sist.
– Jag har klippt henne sen hon var
valp. Nu ska vi borsta bort tovor och
sen ska hon få bada, säger Annika
Adolfsson och småpratar samtidigt
med Leia.
Annika Adolfsson ville jobba med
något som hon brinner för, hundar.
Nu driver hon trimsalong och ger
kurser. Foto: Åsa Thaberman

”Det är som
att lämna barn
på dagis, säger
Annika, det är
lite jobbigt att
lämna men när
matte har gått
klarar Leia det
här själv.”

Leia står på trimbordet medan hennes matte pratar med Annika. Hon
trycker sig lite mot mattes mage och
ser lite ynklig ut, men matte går iväg
och lämnar henne där.
– Det är som att lämna barn på dagis, säger Annika, det är lite jobbigt
att lämna men när matte har gått
klarar Leia det här själv.

Annika börjar leta efter tovor i pälsen och Leia är foglig. Även när hon
blir placerad i det speciella hundbadet och blir rejält schamponerad och
balsambehandlad verkar hon tycka
att det är okej, men undslipper sig
ett och annat litet försynt gnäll för
att visa att det finns roligare aktiviteter.
Efter badet följer en lång
borstning och föning
innan hon tills sist kan
Kolla så fin jag
bli klippt. Annika handblev! Foto: Annika
skas med Leia med van
Adolfsson
Tips Kloklippning
hand och en självsäkerhet
som hunden känner.
Att klippa klorna på sin hund kan
– Jag har hållit på med hunvara en riktig pärs för både dig
dar hela livet, nu har jag fem hundar
och hunden. Här är Annika Adolfssjälv. Jag startade salongen för ett
sons bästa tips på hur kloklippår sedan, jag kände att jag ville ha
ningen går smidigare.
ett jobb som gav mig någonting och
kontakten man får med hundarna är
• Klipp en klo varje dag, träna lite
oslagbar.

Färdig!

Trimmet är grunden i Annikas verksamhet, men hon är också utbildad
instruktör och håller i kurser. Under
våren kommer kurser i vardagslydnad, rallylydnad, en trick-kurs och
en valpkurs. Kurserna kommer att
hållas på lite olika ställen i Västervik.
– Det är viktigt att träna på olika
ställen, så vi kommer att vara i skogen, i stan och i olika parker.

Efter badet följer en lång stund med borstning och blåsning. Foto: Åsa Thaberman

Vi lämnar salongen där Leia står på
trimbordet och bara har kommit en
liten bit på sin skönhetsbehandling.
Hon ser inte så glad ut, men hon är
en snäll och väluppfostrad hund.

varje dag.

• Börja med att ha en mysstund
där klotången är med, vänj hunden
succesivt.
• Om du är osäker på hur mycket du
vågar klippa, ta bara den smala biten
som vuxit ut sen sist.
• Ha alltid bra belöning efteråt.

Dessutom har hon gjort detta förut
och vet att det kommer att gå bra.
Åsa Thaberman

Älgparken i Virum såld
– de tar över
Affären är klar. Kjell och Helene
Svensson lämnar över sitt livsverk
till nya ägare. Älgparken ska framöver drivas av Vimmerbyborna Jon
och Sara Seberg.

– Min mamma är uppfödare, hon föder upp friserhästar, så där har jag hjälpt
till en hel del. Det ska bli roligt att göra
något annat efter att ha jobbat med sälj
på samma företag sedan 2001. Det blir
en förändring i livet!

VIMMERBY – Jag tycker att vi hittat bra
köpare, det är unga energiska människor som kan driva vidare delvis i vår anda,
och delvis med nya idéer. Vi tror på den
här lösningen, säger Kjell Svensson.
När vi når Jon Seberg låter han mycket glad.
– Det här ska bli spännande! Det är
ett väldigt väl fungerande företag vi
tar över, tidigare har vi köpt upp konkursande företag så det här är något
nytt för oss.

Kommer ni att ändra nåt i parken?
– Första året kommer vi att köra på
samma sätt, man ska akta sig för att
göra för stora förändringar för fort innan man kan verksamheten. Men sen kan
det bli, ja.
Det blir Jon Seberg som jobbar heltid
med älgparken till att börja med, medan
Sara Seberg stöttar upp där det behövs.
Under en övergångstid kommer även
Kjell och Helene Svensson att finnas
kvar. Så måste det vara, menar Kjell
Svensson, som hunnit bli ålderspensionär.

Att jobba med djur är ändå inte helt nytt
för Jon Seberg, som kommer att arbeta
heltid med älgparken.

– Jag har en del småprojekt på gång, men

– Det blir en stor omställning, men en spännande omställning. Det ska bli kul att göra något
tillsammans, säger Sara Seberg som tillsammans med maken Jon tar över Virums älgpark i
vårdagarna. Foto: Sofie Olsson
de är av privat natur, säger Kjell Svensson, och avslutar:
– Jag tror på den här lösningen. Vårt
krav var att hitta rätt köpare, älgparken

är en hjärtefråga för oss, och nu vet vi
att den har utvecklingsmöjligheter.
Susanne Sterner

FEBRUARI 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

”Hitta en rolig
aktivitet för dig
och hunden”

15
Fredagar 12-18
Lördagar & Söndagar 12-16
Lidhemsvägen 21, Frödinge

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

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

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

Hitta en aktivitet som både du och din hund tycker om. Det är Lena
Perssons bästa tips till alla hundägare.
Hon ordnar sedan länge olika slags hundkurser vid i Ormestorp utanför Hultsfred och hon vet hur viktigt det är att aktivera sin hund.
HULTSFRED Hon vill uppmuntra
alla hundägare till att ägna sig
åt någon slags träning med sin
hund.
– Hitta det som både du och
hunden tycker är roligt, säger
hon. När ni gör en aktivitet tillgodoses hundens behov av motion och ni har samtidigt har kul
tillsammans.
I november tvingades Lena avbryta sina pågående kurser, på
grund av Corona-läget. Nu i vår
testar hon att starta dem igen.
– Valpkurser är det väldigt
stort sug efter, så nu drar jag
igång nya kurser här i vår. Det
blir två valpkurser och en kurs
i vardagslydnad. Kurserna hålls
utomhus i små grupper med
max åtta personer. Jag vill gärna också slå ett slag för gruppen
”springa med hund”. Vi springer,
går, klättrar och kryper, men allt
anpassas för att det ska funka för
alla.

Det viktiga är att ta reda på vad
man har för hund och se till att
den hundens behov blir tillgodosedda. Vad man sysslar med
är inte det viktiga, utan hitta det
som både man själv och hunden
gillar.

Lena Persson kör gärna drag med
sina hundar. Foto: Privat
När behöver man gå en kurs
med sin hund?
– En valpkurs är bra för de flesta
hundar eftersom det handlar om
att få hunden att bli van med
andra hundar och människor i
olika situationer och stärka bandet mellan ägaren och hunden.
Sedan tycker jag ju att det är
kul med kurser, men det är ju
upp till alla hur man vill och gör.

Det är hennes eget stora intresse
för hundar och deras beteende
som ligger till grund för det hon
gör idag. Lena är själv hundägare
sedan ett 20-tal år tillbaka och
har tidigare bedrivit uppfödning
av finsk lapphund.
Hon startade sitt företag med
hundkurser hösten 2010, som
en bisyssla utöver sitt ordinarie
heltidsarbete.
– För mig är arbetet med hundar en slags återhämtning och
det ger mig väldigt mycket. Det
är väldigt roligt att se hundarna
utvecklas och få ett kvitto på att
både hunden och ägaren får ut
något av det.
Eva Harrysson

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

Just
nu!
Vårens fröer är här!

Nelsons och Impectas sortiment

Även minidrivhus, krukor,
växtbelysning m.m

Naturgödslad
SÅJORD
10lit
40 lit

S-jord m. perlite
15lit
69:-

Dags att plantera
om krukväxterna!
Vår bästa blomjord
med leca.
10 liter

39:-

Glassbar PÅ BÄSTA LÄGE
VÄSTERVIK I sommar öppnar smått kultiga Bosses Glassbar i Västervik,

en institution som lockat många glassugna till Linköping under mer än 30 år.
Bosses har funnits i Loftahammar under några år, men expanderar nu även
till Västervik. Lokalerna vid Fiskartorget kommer att delas med hamburgerrestaurangen Flott, också först etablerad i Linköping. Flott beskriver sig
själva som ett avslappnat ställe med hamburgare och hantverksmässig öl.

39:99:-

15 liter

59:-

50 liter

99:-

Även specialjord till Pelargoner, Citrus,
och ekologisk blomjord.
Skapa din egen jord med hjälp
av Hasselfors ”jordkompisar”
Pimpsten • Lera • Odlingssand • Maskgödsel

4 liter

89:-

Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12
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Elin Zeilon berättar att det är stor
efterfrågan på smådjur i djuraffären.
Foto: Eva Harrysson

”Folk står i kö för att köpa hamster”
En häftig ödla, en kvittrande kanariefågel eller en mjuk och gosig kanin? Pandemin
har fått allt fler att längta efter ett husdjur. För de som inte har möjlighet att skaffa
hund eller katt kan ett mindre djur vara ett alternativ.
VIMMERBY Elin och Markus Zeilon som
har en djuraffär i Vimmerby har märkt
av en större efterfrågan på smådjur
under det senaste året. Så pass att de
numera har fått upprätta ett kösystem
för hamstrar.
– Under våren brukar försäljningen
öka, särskilt av kaniner, säger Elin. Men
förra året fortsatte trenden och våra djur
hinner sälja slut innan vi får nya leveranser. Just nu har vi sex veckors leveranstid på guldhamster om man vill ha
en speciell färg.
I butikens sortiment finns akvariefiskar, kaniner och hamster.

– Men vi beställer hem de allra flesta smådjur på beställning,
säger Markus. Till exempel fåglar,
ödlor, majsormar, marsvin, ökenråttor, sköldpaddor, chinchillor och degus.
Under pandemin spenderar folk mer
tid hemma och många blir sugna på
ett husdjur. Men det är viktigt att
tänka igenom beslutet noga innan
och läsa på om djuret.
– Man ska komma ihåg att en kanin
kan bli mellan tio och tolv år gammal,
så det är ett stort åtagande, säger Elin.

Många väljer en hamster, de
blir bara två till tre år.
Tvärtemot vad många tror får
man inte lämna en kanin eller hamster ensam hur länge
som helst.
– Precis som en katt ska de
ha tillsyn minst en gång per dag.
Helst ska man ta ut dem ur sin bur
varje dag. Framför allt kaninen behöver få springa av sig lite.

1

Eva Harrysson

Vill du skaffa ett djur? Det finns en rad lagar och föreskrifter även för smådjur. På Jordbruksverkets hemsida finns information
om skötsel, utfodring, burens storlek och mycket annat.

Papegojan Ernst är butikens
egen maskot som sedan flytten
till nya lokaler också stoltserar
med en större och finare bur.
Foto: Eva Harrysson

Har du tråkigt när
husse jobbar?
En rolig hundvakt kan bo i närheten

Lägg ut en annons på lokus.se!
*Gäller ej auktioner, loppmarknad eller säsongsvaror

ster

: Tjän
Nyhet

PR
EN

Lokus.se är din lokala köp- och säljsajt för privatpersoner.
Nu kan du också annonsera om tjänster på Lokus.se,
som exempelvis en hundvakt. Annonsen syns på
webben och i din lokala morgontidning.
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Vaktlar, små behändiga minihönor
Vaktlar är små hönsfåglar som lever vilt i Asien
och Europa men även
förekommer i Sverige. De
flyttar till varmare trakter
över vintern. Japanska
vaktlar går att hålla i bur
eller voljär, ungefär som
små hönor. De är söta
små fåglar som ger massor av spräckliga miniägg.
VÄSTERVIK I ett uppvärmt växthus
i Jenny utanför Västervik har Sarah
Svensson Mosbah hållit en liten flock
vaktlar under några år. De bor i en stor
bur med nättak och värmelampa.
– Jag är vegetarian och äter ingenting animaliskt längre. Jag har svårt för
djurindustrin, men jag vill kunna steka
ägg till mina barn och då är det skönt
att veta vilka djur äggen kommer ifrån
och att de har haft det bra.
Sara beskriver vaktlarna som små, gulliga fåglar som är mindre krävande än
hönor. Några av hennes vaktlar blir lätt
stressade och är inte så tama, men det
går att få dem tama om man jobbar på
det.
– Om man sitter mycket hos dem går
de att hantera, de är nyfikna på ett roligt sätt.
En bonus med vaktlar är att de värper
små söta brunspräckliga ägg, ibland

Vaktlar är små hönsfåglar som går att få tama, dessutom får du små brunspräckliga ägg.
Foto: Åsa Thaberman

ett om dagen. Äggen sägs vara extra
näringsrika och går att använda som
vanliga hönsägg, men det går fem vaktelägg på ett hönsägg.
– Om man gillar självhushåll är vaktlar ett bra alternativ. Man behöver ha
en äggkläckningsmaskin för att äggen
ska kläckas, för de ruvar inte så bra,

men kycklingarna växer fort, på sex
veckor är de fullvuxna. Men jag skulle
nog inte prova det själv, de små är känsliga och dör väldigt lätt och man måste
slakta tupparna när de blir könsmogna.
Att ha vaktlar är annars lätt, de äter
kalkonfoder, blad och grönsaker i små
bitar. På sommaren kan de ta små in-

Vitsippspriset till en verklig eldsjäl
Han har varit engagerad i
Jumbo Run i 30 år. Nu har
Frank Nyström uppmuntrats för det arbete han
utför för barn, unga och
vuxna med funktionsnedsättning.
HULTSFRED För 29:de gången delade
Kristdemokraterna i Hultsfreds kommun ut sitt Vitsippspris, som går till
någon som gjort ideella insatser till
glädje för andra i kommunen.
– Gemenskap, trygghet och en meningsfull fritid är viktiga delar i vårt
samhälle. Detta vill vi uppmärksamma på Alla hjärtans dag. I vår kommun finns många människor som
synligt och ibland osynligt gör stora
ideella insatser, sa ordförande Anders Andersson, som en bakgrund till
varför partiet delar ut Vitsippspriset.
I år gick priset till Frank Nyström, Målilla, engagerad i Jumbo Run, som arrangeras av Svenska Sidvagnsklubben,
SVEA. Där ges barn, unga och vuxna
med funktionsnedsättning möjlighet att njuta av en dag i naturen på
ett annorlunda sätt – som passagerare i sidovagn på en motorcykel.

sekter. Men de kan inte gå lösa som
hönor, de har ingen känsla för var de
bor och försvinner om de inte är inlåsta.
– Jag kan rekommendera vaktlar, det
är ungefär som att ha kaniner, fast man
får något.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Hundkurser
i Loftahammar
VÄSTERVIK Linnea Lundqvist kommer att dra igång några olika hundkurser i Loftahammar under våren. Linnea
är utbildad instruktör hos Svenska
Brukshundklubben och driver kurserna
genom egna företaget Linjetorpet.
I vår kommer det att bli valpkurs,
grundkurs och aktivitetspromenader.
Linnea erbjuder också privatträning
för den som vill jobba bort ett oönskat
beteende hos sin hund
eller helt enkelt
förstå sin hund
bättre.

Frank Nyström har varit engagerad i Jumbo Run i många år och har kört otaliga
rundor med entusiastiska passagerare med sin motorcykel med sidvagn. För det
uppmuntrades han med KD:s Vitsippspris 2021. Foto: Privat
Pristagaren var förstås glad och tacksam,
inte minst över att Jumbo Runs arbete
uppmärksammas.
– Det är egentligen viktigare än att
jag får pris, sa han.
– Men klart att det är både överraskande och roligt, tillade Frank Nyström,
som deltagit i Jumbo Run i 30 år, så han
har många minnen att se tillbaka på,
inte bara från aktiviteter i Hultsfred och
Vimmerby, utan även runt om i Sverige

och vid flera tillfällen även ute i Europa.
Vad är det bästa med att vara en av
de aktiva medlemmarna?
– Det är att se all glädje, det har berikat mitt liv. Och så har det gett mig
kompisar över hela landet, vi kan vara
ett 60-tal förare när vi ordnar stora
Jumbo Run.
Charlotte Madestam
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Sudoku Gör så här: Fyll i tomma rutor. Siffrorna
1-9 ska finnas med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje markerad låda (3x3 rutor). Samma
siffra får bara förekomma en gång per rad eller
låda. Lösning, se nedan.
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Magasinets

Annonspussel
www.sandstroms.nu

1:a pris

Upp till
BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR

KOLLEKTIONEN ’21

35%

Rickard 070-207 52 56
Fredrik 072-521 75 86
www.thuressons.se

Fredagar 12-18
Lördagar & Söndagar 12-16

Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com

Pimpsten • Lera • Odlingssand • Maskgödsel

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

Skapa din egen jord med hjälp
av Hasselfors ”jordkompisar”

Grattis!

59:-

gällande råd och regler.
15 liter

S-jord m. perlite
15lit
69:-

39:-

Fullservice för
DittUpptäck
företag!
10 liter

10lit
40 lit

39:99:-

följer mycket
noga
VimmerbyVi(Gamla
Nymans
Skor)

Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12

89:-

4 liter

Även specialjord till Pelargoner, Citrus,
och ekologisk blomjord.

50 liter

99:-

Gäller perioden
1 mars – 5 april 2021

Vår bästa blomjord
med leca.

Dags att plantera
om krukväxterna!

7.
Handla
tryggt
OBS!butiker!
i
våra
Vi har flyttat till Hultsfredsvägen 1

Naturgödslad
SÅJORD

6.

Även minidrivhus, krukor,
växtbelysning m.m

Just
nu!
Vårens fröer är här!

Nelsons och Impectas sortiment

Lidhemsvägen 21, Frödinge

¨

¨

Vi fyller nu butikerna med
på dörrar
och fönster
färg,
glädje,
hopp och tro!

5.

vimmerby
¨

3.

BOKREAN
FINNS!
bokhandel

4.

vimmerby
¨

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Stora Torget 6 • 0492-123 10

vår

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

2.

I år är rean ibokhandel
liten skala men med
fina erbjudanden
i butiken.
Stora
Torget 6 • 0492-123 10

Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel

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

Varmt välkomna på bokrea! /Lott, Lotta & Emma

Just nu...

1.

vimmerby bokhandel

vimmerby bokhandel

2:a pris
3-10:e pris

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

Coronasäkert genomförande!
Tillsammans hjälps vi åt att
undvika trängsel.

Kolla annonserna lite extra så kan du göra riktiga fynd och även ha
chans att vinna fina priser om du löser vårt knepiga annonspussel.
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)

8.



det smarta och enklaVÄRMEPUMPAR FÖR DIG

• Installationmed1.att
• handla
FRI LEVERANS
..........................................................................................................
5. ........................................................................................................
SOM VILL LEVA
SMART
till vinnarna av

annonspusslet januari
2021
• Service
1:a pris 1000:- Katarina Nelson, Gunnebo
2:a pris 500:- Inger Ekström, Hultsfred

(Gällerpå
inomnätet!
Vimmerby)
Våra nya värmepumpar anpassar sig automatiskt till dina
i vår e-shop
värmebehov och kommande väderprognos.
2. .........................................................................................................
6. ........................................................................................................

Alltid öppet för dig...

IT’S IN OUR NATURE

NIBE.SE

3. ......................................................................................................... 7.
..........................................................................................................
Kontakta
oss!
Åtvidaberg 0120-295 90 | Kinda 0494-69 91 00 | Västervik 0490-697 00 | www.ternstedtinvent.se

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

3:e–10:e pris 100:Örjan Johansson, Västervik
Catarina Jonsson, Västervik
Teres Rönnlund, Målilla
Joacim Gustavsson, Vimmerby

Marie-Louice Samuelsson, Hultsfred
Nils-Olof Johansson, Västervik
Christina Johansson, Västervik
Berith Andersson, Gullringen

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

en del av

Tel. ..................................................................................................................
Adress:

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

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

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Vill du tävla digitalt så går det bra, gå in på vår hemsida www.magasinetvvh.se eller maila in ditt svar till tavling@vtkp.se
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
V.Tullen
1 • per
VIMMERBY
Av de rätta svaren drar
vi tioHultsfredsvägen
vinnare som meddelas
post. Vi behöver ditt svar senast 10 mars 2021.
0492-100 42 • www.rosins.net

EN BÄTTRE AFFÄ

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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Camilla Berg blir säsongens
första utställare på Lofta Caffé.

Camilla

först ut på Lofta Caffé
Camilla Berg som har sin ateljé och
bostad i Ankarsrum blir säsongens
första konstnär att ställa ut på Lofta
Caffé. Hon kommer att visa verk i
akryl och blandteknik, allt från stilleben till porträtt.
VÄSTERVIK För Camilla Berg har kreativitet på olika
sätt varit en självklar del i livet. Länge gjorde hon små
detaljrika tavlor med ordspråk. Så för ungefär fem år
sedan väcktes en lust att måla större och att ge sig på
nya utmaningar.
– Jag började måla med spackelspade och degskrapor för att komma ifrån petandet med små detaljer
och kände att – wow- det är ju det här jag ska göra.
Bakgrunden i mina tavlor gör jag ofta i trädgården,
med rinnande sprayfärg och spackel.
Camilla Berg har studerat konsthistoria, men är auto-

didakt som konstnär. I den luftiga ateljén hänger nu
många tavlor av olika stilar och motiv, allt från rent
abstrakt till porträtt och stilleben.
– Jag har haft olika perioder, ett tag målade jag
mycket ugglor, ett tag dansare och kroppar i rörelse,
sedan clowner ett tag och så stilleben. Jag älskar att
leka med djup, ljus och skugga. Magkänslan hjälper
mig och jag känner ofta en lekfullhet när jag målar.
Ofta gör jag minst tre eller fyra verk på samma tema,
det blir lätt att hålla ihop en utställning då också.
Grunden i utställningen på Lofta Caffé kommer att
bestå av målningar på trästycken från en gammal
Amerikakoffert.
– Det är ett loppisfynd som blev sex tavlor. Här blev
jag inspirerad av uttrycket ”Det gamla är det nya nya”.
Camilla kommer att visa flera stilleben, men även andra blandade motiv. Utställningen är öppen mellan
26:e mars till 11:e april.

Tavlor målade på träskivor
från en gammal Amerikakoffert utgör grunden
i utställningen.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Michaela Winglycke satsar på nytt bokprojekt
Michaela Winglycke från Vimmerby fortsätter att skriva spännande kriminalromaner.
Förutom att hon nu släpper en tredje bok i
sin ursprungliga deckarserie har hon också
ett helt nytt projekt på gång.

Foto: Privat

VIMMERBY Den 1 mars kommer tredje boken i Michaelas deckarserie som utspelar sig i Vimmerby. I boken ”Låta rätt gå före nåd” får läsaren fortsätta följa
polisen William som nu får ett nytt mord på halsen
mitt i den blomstrande försommaridyllen.
Samtidigt som den här boken släpps har hon alltså
också ett nytt bokprojekt på gång. Den här gången blir
det en kriminalhistoria som utspelar sig i Stockholm.

– Ljudboksförlaget som jag sedan tidigare jobbar med
hörde av sig och ville satsa, planen är att vi tillsammans ska jobba fram en ny bokserie i fyra delar, som
ska utspela sig i Stockholm.
Storyn är inte helt fastslagen
än, det kan bli ännu en skildring av polisyrket eller så blir
det mer fokus på advokatyrket.
Just nu är man i uppstartsskedet och målet är att första boken ska släppas om
ungefär ett år. I första
hand kommer böckerna
släppas som ljudböcker.
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7 gatukonstnärer utvalda till årets BANK!
Vi kan nu avslöja namnen
på de sju internationella
street art-konstnärerna
som kommer till årets
upplaga av Bank street art
festival.
VÄSTERVIK – I år har vi ansträngt oss
lite extra för att hitta fler kvinnliga
konstnärer. Det är tufft att hitta street
art-konstnärer rent generellt men det
är ännu tuffare att hitta kvinnliga, säger
projektledaren Albin Wiberg.
Listan med sju namn visar dock
att ansträngningen lyckats. Tre
kvinnliga konstnärer har tackat ja.
Fransyskan Adele Renault målar realistiska porträtt av duvor och människor.
I fjol deltog hon i Artscape Form festival
i Linköping. Även britterna Sophie Mess
och Helen Bur har tackat ja.
– Helen Bur målar oljemålningar fast
i jätteformat. Sophie Mess verk påminner lite om Curtis Hyltons. Hon målar
ofta färgglada blomstermotiv, säger Albin Wiberg.

med artistnamnet Dulk, norrmannen
Martin Whatson och britten Phlegm.

Curtis Hylton är en brittisk street artkonstnär som deltagit Bank street
art festival både 2019 och 2020 och
bland annat målade en tiger i Gamleby
i fjol.
De fyra manliga konstnärerna är
fransmannen Zabou som bor i London, spanjoren Antonio Segura Donat

Samtliga konstnärer deltar i Bank street
art festival för första gången. De kommer att måla väggar i Totebo, Hjorted,
Gunnebo, Ankarsrum och förhoppningsvis även Blankaholm mellan den
13 till 19 juni.

Spana in veckans aktiviteter
för sportlovslediga
Den här veckan är det sportlov.
Trots pandemin så finns det ändå
en hel del aktiviteter för barn
och ungdomar i både Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Alla aktiviteter är
naturligtvis anpassade
efter rådande restriktioner.

SportlovsKULtur 2021
VÄSTERVIK

Gamleby Kulturhus har öppet för små förbokade
sällskap på eftermiddagar 13-17 hela veckan. Max åtta
personer får vara i huset samtidigt, så man måste ringa
och boka plats. På Kulturhuset erbjuder man olika
aktiviteter som att teckna, måla, spela olika instrument,
dansa, sjunga karaoke och lära sig fotografera
med en systemkamera. Det är fika varje dag
klockan 15 och aktiviteten är gratis
om du är under 18 år.

HULTSFRED Fritidsgårdarna i Hultsfred, Målilla och
Virserum håller öppet med
varierande tider under veckan. Idag, onsdag, arrangeras
LAN och pulkaåkning för de
som är föranmälda. I morgon,
torsdag ordnas skridskoåkning i
Virserum, Målilla och Hultsfred.

I år är det sista året som festivalen anordnas. Albin Wiberg vill att finalen ska
bli så bra som möjligt. Om några av de
internationella konstnärerna exempelvis inte skulle kunna komma på grund
av pandemin är planen att svenska
konstnärer ska ersätta dem.

Street art-konstnären Adele Renault från Frankrike målade en
väg i Linköping under festivalen
Artscape form i fjol. Bilden är en
arkivbild. Foto: Fredrik Kylberg

Karin Hertz

VIMMERBY Under veckan har allaktivitetshuset Fabriken i Vimmerby öppet för
spontana aktiviteter. Det kommer även
anordnas turneringar i TVspel och biljard. Idag,
onsdag, blir det pulkaåkning i VOK-backen
med korvgrillning.
Observera att man
behöver vara föranmäld till detta.
Under veckan har Vimmerby
TK även två pass med Tennis eller Pickleball. Vimmerby IF har fyra pass
med fotboll totalt. Kulturskolan har Prova på-teater
samt Skaparverkstad samt
en fotopromenad.
Biblioteket i Vimmerby hoppas att ungdomar ska komma ut och
röra på sig, genom att placera ut digitala
tipspromenader på ett femtontal platser
runt om i kommunen.

HEJ LÄRARE!
Vill du prata medier och journalistik
med dina elever?

 För mer information om de olika
sportlovsaktiviteterna, besök gärna
kommunernas hemsidor.

På www.mediekompass.se finns
gratis information, lektionsövningar
och nutidskryss.
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motor

Dags att byta identitet?

S

vensk vinter och snö. Det är
vad som väntar vår honungsgula ID.4 med tyska registreringsskyltar. Bilen är på blixtvisit och som alla vet – det
finns inget dåligt väder, bara dåliga
kläder. Dessutom slipper man att frysa
eftersom kupéluften i ID.4 värms upp
med hjälp av en smart värmepump och
därmed belastas inte batteriet.
Nykomlingens formspråk utstrålar både
smidighet och styrka samtidigt som de
markerade hjulhusen ger oss rätt suvvibbar. Axelavståndet är faktiskt identiskt med lillebror ID.3 men längden har
dragits ut med 32 centimeter. Därmed är
interiören luftig och trivsam samtidigt
som bagageutrymmet rymmer 543 liter, vilket är blott sjutton liter mindre än
hos Volvo V90. Räcker inte det så ingår
såväl takreling som en elektriskt utfällbar dragkrok. Nu är det inga jättelass vi
snackar om men väl 75 kilo på taket och
1000 kilo på kroken. Låt oss nu ta oss en
svängom i kupén som är rymlig, modern
och heldigital. Själva instrumentklustret
bakom ratten består av en kompakt
5,3-tumsskärm alltmedan navigationen visas centralt på en större 12-tummare. Allt känns gediget och man fär-

das komfortabelt såväl fram som bak.
Sitter du fortfarande och begrundar prislappen á 614 900 kronor? Det är helt
förståeligt och därför lovar Volkswagen
att även lansera budgetvarianter med
priser från 446 900. Visst tappar man
mycket godis på kuppen och bland annat bantas batteriet från 77 kWh (48,8
mil i räckvidd) till 51 kWh (34,3 mil). Åter
till vår ID.4 1st Editon Max vars bakmonterade elmotor levererar 204 hästkrafter till bakhjulen. Det låter som en
mardröm på glashala vintervägar men
elektroniken har järnkoll på läget och så
fort bilen tenderar att dansa med rumpan så tar antisladdsystemet över. På tal
om sladdar så bör du även köpa till tyskarnas laddbox med en effekt på 11 kW
och den blir din för 5 499 kronor. Vips
fyller du upp ett tomt batteri på åtta
timmar och det är precis sömnbehovet
hos en vuxen person. Även du måste ju
ladda batterierna!

Johannes Gardelöf och
Willy Priske / © CNP AB

Foto: CNP AB

Volkswagen tänker elektrifiera familjebilen på riktigt
och nya ID.4 är ett rullande bevis på detta. Vad sägs
om en rymlig interiör, ett bagageutrymme i klass med
Volvo V90 och närmre 49 mils räckvidd? Nu sjunker
även priset – ändå kostar dagens testbil 614 900 kronor så det är knappast någon ”folkvagn” vi talar om.
Har du däremot råd så finns det många anledningar att
byta identitet.
Tekniska data för Volkswagen ID.4 1st Edition Max
Elmotor: 			

Max effekt 204 hk. Max vridmoment 310 Nm.

Batteri:			

Litiumjon på 77 kWh.

Kraftöverförering: 		

Motorn bak, bakhjulsdrift. Enväxlad låda.

Fjädring:			
			

Fram: fjäderben med undre triangellänk.
Bak: multilänkaxel.

Styrning:			

Elservo. Vändcirkel 10,2 meter

Bromsar: 		

Skivor fram och trummor bak. ABS. Antispinn/sladd

Mått/vikt: (cm/kg) 		
			

Axelavstånd 277, längd 458, bredd 185, höjd 164.
Tjänstevikt 2 246

Prestanda:		 Toppfart 160 km/h. Acceleration 0-100 km/h 8,5 sek.
Förbrukning: 		
			

18,5 kWh/100 km blandad körning.
Räckvidd 488 km (WLTP).

Pris:			
			
			

614 900 kronor (exkl. 60 000 kr i klimatbonus /
efter den 1:a april 2021 ökar klimatbonusen
till 70 000 kr).

+PLUS...				-MINUS...
VW elektrifierar familjebilen 		
Luftig och trivsam interiör 		
Dragkrok är standard		
Teknik i framkant

Framtiden bjuder på 2 års nybilsgaranti
Framtiden bjuder även på huvpinne

HÖRT & HÄNT
Bilnyheter från världens alla hörn! Jenny Nilsson / © CNP AB

Rolls-Royce ger dig vingar
Den brittiska kronjuvelen ”The Spirit of Ecstasy”
fyller i dagarna 110 år och Charles Sykes skulptur
pryder fortfarande varje Rolls-Royce som lämnar
fabriken i Goodwood. Den eftertraktade damen
med de berömda vingarna har blivit allt mer stöldbegärlig genom årens lopp och därför beslutade
sig engelsmännen för att tjuvsäkra ”Emily” 2004.
Alltsedan dess dyker hon raskt ner i sitt tempel
så fort någon obehörig försöker tafsa. Pelargrillen
är nämligen inspirerad av den grekiska antikens
Akropolis - men det är en helt annan historia.

Chipbrist i bilindustrin
Bristen på halvledare eller datachip har fått flera biltillverkare
att trampa på bromsen och stoppa produktionen. Det är främst
tillgången av kisel som gjort att en global kris uppstått och nu
flaggar industrin för ett produktionstapp på över 670 000 fordon
under första kvartalet 2021. Audi har tvingats varsla över 10 000
anställda och Ford har tillfälligt stängt sin fabrik i tyska Saarlouis
– men även General Motors, Honda, Nissan, Renault, Toyota och
Volkswagen har tvingats pausa sin tillverkning. Den grundläggande orsaken är rusningen efter hemelektronik och att efterfrågan
på kisel är större än utbudet.

FEBRUARI 2021
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AUKTION

HÖRT & HÄNT
Bilnyheter från världens alla hörn!

Jenny Nilsson / © CNP AB

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

FERRARIS NYA BRÖDBIL

YRKESHJÄLP

Holländaren Niels van Roij har knådat och jäst sin senaste långfranska - men nu är äntligen den unika sportbilen färdiggräddad
efter två och ett halvt års intensivt arbete. Designern har nämligen skapat en nytolkning av Ferraris klassiska ”Breadvan” och
skönheten är en specialbeställning åt en anonym kund. Precis
likt originalet från 1962 (som byggde på 250 GT SWB) har kärran en V12:a under huven. Hur mycket deg kunden fått kavla
fram för sin ombyggda 550 Maranello är dock en välbevarad
hemlighet.

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL
Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

LAMBO PÅ TVÅ HJUL

Svenska CTEK släpper nu
en bärbar underhållsladdare som inte kräver något eluttag och som passar alla 12-volts batterier.
En räddare i nöden om
man exempelvis kommer hem från semestern
och bilen är död. På en
kvart finns tillräckligt med energi för att starta och det interna
batteriet håller sig upp till ett år. CTEK CS FREE går även att
använda som ”powerbank” till din mobil eller laptop eftersom
den är försedd med dubbla USB-portar. Priset är 2 995 kronor
och som tillbehör erbjuds även laddning med hjälp av solceller.

Två italienska legender har
slagit sina kloka huvuden
ihop och resultatet är en
läcker sporthoj som lär sälja
slut på nolltid. Nya Diavel
1260 är ett samarbete mellan Lamborghini och motorcykeltillverkaren Ducati.
Den fräcka hojen är lackerad i Gea Green, vilket är samma kulör som supersportbilen
Sían FKP 37 och tvåhjulingen erbjuds i en limiterad upplaga av
630 exemplar eftersom Lamborghini grundandes 1963. Kraften
kommer från en tvåcylindrig maskin på 162 hästkrafter och det
svenska priset är spikat till 339 900 kronor.

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

MOTOR
RE

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

Swish: 900 36 74
Gåvotel: 020-900 100
Gåvobevis: njurfonden.se

Magas
Västerv

ik Vim

merby

AT

Stöd njurforskning som förlänger liv.

Hultsfre

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

Opel Insignia Sports Tourer Turbo Aut 200hk

289000 kr

Subaru Outback 2.5i 4WD Active Aut
Årsmodell: 2018 Miltal: 10400 Ort: Kisa

239900 kr

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

IDNI

109900 kr

Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 136hk
Årsmodell: 2017 Miltal: 8550 Ort: Kisa

Subaru Forester 2.0D XS 4WD Aut, Drag
Årsmodell: 2015 Miltal: 16100 Ort: Kisa

174900 kr

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI
Årsmodell: 2012 Miltal: 21000 Ort: Kisa

Subaru XV 2.0 4WD Aut, Drag Euro 6 156hk

Opel Corsa ENJOY 90 AUT

154900 kr

Årsmodell: 2019 Miltal: 1910 Ort: Kisa

134900 kr

Volvo V60 D3 Aut Business Lågmilare
Årsmodell: 2016 Miltal: 4900 Ort: Kisa

209900 kr

Volvo V60 D3 Classic Summum Automat

79900 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 8900 Ort: Kisa

225000 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 4400 Ort: Kisa

244900 kr

Peugeot 308 SW 1.2 e-THP Active 130hk
Årsmodell: 2014 Miltal: 7600 Ort: Kisa

99000 kr

Mitsubishi ASX 1,8D
Årsmodell: 2015 Miltal: 11298 Ort: Kisa

d

NG

Nå ut till hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

MOTOR

Årsmodell: 2019 Miltal: 900 Ort: Kisa

IST

N

inet

GR

DIVERSE

GIONE

S

FULL MED ENERGI

104000 kr

FÅ UT ÄNNU MER AV

INSPIRERAD AV
RACING
NYA TOYOTA C-HR GR SPORT

Kampanjpris från 324.900 kr (ord. pris från 354.900).
Flex Privatleasing från 4.595 kr/mån

I GENOMSNITT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

L/100 KM

50%
LÅG

TOYOTA

FORDONSSKATT
FRÅN 2.410 KR/ÅR

5,3

120

CO G/KM
²

ALLTID
AUTOMAT

MED
FLEX PRIVATLEASING

1.500

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA

FLEX PRIVATLEASING

MIL/ÅR

KALMAR - KARLSKRONA - VÄSTERVIK

FÅ RABATT I
VIMMERBYS
BUTIKER!

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

Fr o m tis 23/2 - fre 26/2 får
du extra erbjudanden från
ett antal av Vimmerbys butiker när du fyndar böcker.
Hämta ut dina erbjudanden när du handlar hos
Vimmerby Bokhandel och se vad mer du kan fynda
bland Vimmerbys butiker! Ett kuponghäfte per kund

vimmerbyshopping.se

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

VÄRMEPUMPAR FÖR DIG
SOM VILL LEVA SMART
Våra nya värmepumpar anpassar sig automatiskt till dina
värmebehov och kommande väderprognos.
IT’S IN OUR NATURE

NIBE.SE

Kontakta oss!
Åtvidaberg 0120-295 90 | Kinda 0494-69 91 00 | Västervik 0490-697 00 | www.ternstedtinvent.se

en del av

Aktiviteter i samarbete med
Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

