Detta är en tidning från Öst Media AB som har producerats av

Nr 3 2021 mars

VÄSTERVIK VIMMERBY HULTSFRED

VÄSTERVIK

Gör en fin
påskgrupp

VIMMERBY

Lisen brinner för att skapa

HULTSFRED

Vårtorg livar upp centrum

Foto: Privat

Linda tipsar om arrangemang

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

innehåll

EG

R

04

Aktuellt

06
08-09

Krönika
Personligt

Magasinet
G

10-11
Lokalt
12-13, 15 Påsktema

Skapa påskkänsla hemma!

Lokalt

19

Annonspussel

20-21

Nöje & kultur

22

Korsord

S

Västervik Vimmerby Hultsfred

Martina Bertilsson
– barnmorskan som hjälper 		
kvinnor att föda hemma

14-18

IONEN

RA

TISTIDNIN

G

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

VI LADDAR FÖR

Påsk!

ANSVARIG UTGIVARE
Christoffer Nielsen
Öst Media AB 556663-3045
AFFÄRSOMRÅDESCHEF
Christian Ingemarsson
ARTIKLAR OCH FOTO
Eva Harrysson, tel. 0492-161 49
eva.harrysson@vtkp.se
Åsa Thaberman, tel. 0490-25 86 02
asa.thaberman@vt.se
FORMGIVNING
Malin Jonsson
malin.jonsson@wearefluid.se
ANNONS VIMMERBY HULTSFRED
Marcuz Isaksson, Michael Karlsson,
Carina Ström, Robert Svensson
och Annelie Gustavsson
fornamn.efternamn@vtkp.se

Nästa nummer

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

21 april

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

Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 21 april. Då tar vi en närmare
titt på vårens mode. För visst är man
sugen på att hänga undan vinterjackan nu och ta fram lite tunnare
kläder? Vi tar tempen på rådande
trender med hjälp av lokala butiker.
Kanske blir just du inspirerad till att
köpa något nytt plagg?

TRYCKERI
Pressgrannar AB
MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90

Som vanligt blir det också en massa
andra reportage om stort och smått
från våra tre kommuner.

MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00

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

instagram

www.magasinetvvh.se

Tagga dina lokala instagrambilder – publiceras i Magasinet

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

Dela med dig av dina fotografier!

@helenaglade
#magasinethultsfred

@runwayanna
#magasinetvästervik

@eriksgardenvimmerby Nyfikna hästar när jag provligger
den nyhalmade ligghallen.
Tilja och Lealins Queen.
#magasinetvimmerby

😍🐴

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

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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Blus 349:- Kjol 499:-

999:-

1399:-

Jacka (ord. 1299:-)

Jacka (ord. 1699:-)

499:(ord. 699:-)

BYXDAGAR!

100:- RABATT!

ALLA BYXOR fr. 499:-

Stickad tröja, finns i 6 olika färger.

KOSTY MPA KE T:
Inklusive skjorta, slips/fluga,
näsduk och strumpor från
Father & Friends
för totalt 848:-

Selected

1.999:Ord.pris 2.848:-

499:Byxa (ord. 599:-)

Svart eller marin. Tillverkas
av recycled material! Vårt
miljömässigt bästa alternativ.

Selected i fin ullmix

2.599:Ord.pris 3.148:-

Svart, marin, klarblå och grå.

Klänning 499:-

Top. Vit, gammelrosa, ljusblå 399:-

Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas...

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

EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.

JÖNK ÖP I N G Br ed g r ä nd • L I NK Ö PI NG i -H U S E T & Trädgårdsto rget • NORRKÖP ING N:a P ro menaden • KISA • MOTALA • T RAN ÅS • VET LAN D A • VIM M ERB Y • VÄST ERVIK
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aktuellt

Läge
leka
viking
I Gamleby på Ernebergsfältet
håller en ny lekplats att ta
form. Här kommer att finnas
ett stort vikingaskepp, rutschkanor, en karusell, en klätterplats samt gungor och sandlek.
VÄSTERVIK Lekplatsen som är anpassad för alla barn, även barn som
behöver rullstol, är inspirerad av en
hällristning som finns alldeles i närheten. När man är trött på att leka
viking kan man grilla med familjen
i grillhuset som byggs intill. Lekplatsen utlovar också goda ätbara
bärbuskar, visst låter detta som ett
perfekt ställe för barnfamiljer? Lekplatsen ska vara färdig i sommar.

Just nu byggs en ny handikappanpassad lekplats med vikingatema i Gamleby. Foto: Åsa Thaberman

Pyssel

UNDER
PÅSKVECKAN

Foto: Wavebreak Media LTD
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HULTSFRED Biblioteket i Hultsfred

bjuder på påskpyssel och boktips under påsklovet. Det går att hämta ut en
egen kostnadsfri pysselpåse genom
att kontakta Hultsfreds bibliotek.

VIMMERBY
BIBLIOTEK KAN
ÖPPNA IGEN

Godisjakt
i stan

VIMMERBY Efter att ha hållit stängt
en längre tid kan bilblioteket i Vimmerby nu snart slå upp portarna igen.
Anledningen till att biblioteket öppnar
är helt enkelt att foajen i stadshuset
ska byggas om. Bilblioteket får därmed också fungera som tillfällig reception för besökare till kommunhuset.
Att ska naturligtvis göras så Coronasäkert som möjligt och uppmaningen
till bibliotekets besökare är att uträtta
sina ärenden snabbt och inte uppehålla sig i lokalerna i onödan.

VÄSTERVIK

Det blir ingen traditionell påskparad för
Västerviks barn i år. Men för att ingen ska bli
utan sitt påskgodis ordnar Lions i stället en
Godisjakt. Under Skärtorsdagen med start klockan
tolv kommer flera hundra godispåsar att gömmas i
centrala Västervik. Ett tips till godissugna är att leta
efter björkarna i stan, säger Lions.
Godispåsarna sponsras av företagen
inom Citysamverkan i Västervik.

Gåbingo i Gamleby
VÄSTERVIK Under påskhelgen ordnar handlarna i
Gamleby Gåbingo. Det går till så att man köper en bingobricka för 20 kronor på Torghandeln eller Butik Blomstra.
Under promenaden mellan Gamleby Köpcentrum och Gamla Torget finns siffror utplacerade i skyltfönstren. Hittar du rätt
siffror så får du bingo och kan vinna upp till 2000 kronor.

Glöm inte klockan

i helgen

Du glömmer väl inte att ställa om klockan i helgen? Natten mellan lördag och
söndag går vi över till sommartid vilket
betyder att klockan ska ställas fram en
timma.
Tycker du det är svårt att komma ihåg
om klockan ska ställas fram eller bak?
Ett smart minnesknep är att tänka
att på våren ställer vi fram utemöblerna,
då ska klockan ställas fram. På hösten
ställer vi tillbaka utemöblerna i förrådet,
då ska klockan dras bakåt.

1 Visste du att... det här kan vara

sista året vi ställer om klockan eftersom
EU har lagt fram ett förslag om att slopa
tidsomställningen framöver.
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VI KAN FÅTÖLJER
MÅNGA AV VÅRA POPULÄRA FÅTÖLJER TILL KAMPANJPRIS!

EXKLUSIVT SVENSKA HEM

JETSON FÅTÖLJ

i Classic Soft läder i färgen Chocolate

23.990:-

17.990:-

16.980:-

PARIS fåtölj inkl pall klädd i fårskinn Scandinavian
grey. Fårskinn i kombination med ulltyg förstärker
helhetskänslan och det naturliga intrycket.

CHICK fåtölj inkl pall klädd i läder Vinage Cognac.
Fåtölj med tidlöst uttryck på ett modernt sätt

(23.990:-)

(21.690:-)

Hemkänsla på rulle

Kom in till oss och låt oss hjälpa dig
att hitta din personliga tapetfavorit.
Tapetkampanj t.o.m 5 april 2021

31.176:-

6.790:-

(34.640:-)

(7.790:-)

KARIN 73 fåtölj klädd i läder Dakota Cognac. En
bekväm klassisk fåtölj, designad av Bruno Mathsson.

FLAIR fåtölj klädd i tyg Taffie Thule Beige. Nätt och
tuff fåtölj med snurrfunktion.

25%
rabatt

på 1000-tals
tapeter

Hazel | Falsterbo III 7663 | Boråstapeter

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl 0492-177 00
Öppettider Vardagar 06.30-18 Lördag 9-14 Söndag 11-14
Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning

www.materialmannen.se
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krönika

När får vi umgås som vanligt igen?
Vad saknar du allra mest under pandemin?
Är det kanske att få resa till solen och värmen eller att få gå på stora konserter? Det
är såklart härligt, men vet du vad jag längtar
efter ännu mer? Att träffa folk! Tänk vad
man har tagit det för givet, möjligheten att
umgås! Efter ett helt år med restriktioner
känner i alla fall jag att bristen på social
stimulans börjar vara tärande.
Undersökningar visar att många upplever att
de har fått en sämre relation med sina vänner under pandemin medan banden med de
närmaste familjemedlemmarna har stärkts.
Inte så konstigt kanske, att man upplever
sina vänskapsrelationer som sämre, när
man inte kan träffa sina vänner.
Jag ska egentligen inte alls gnälla. Det finns
många som har drabbats extremt mycket
hårdare av pandemin och som är beydligt
mer ensamma och isolerade. Jag är väldigt
priviligierad som har kollegor (träffar dem
mest digitalt men ändå) och sambo och tre
barn att spendera dagarna med. Men efter
att ha umgåtts väldigt intensivt med familjen i ett helt år kan jag konstatera att ett
visst ombyte förnöjer. Att träffa kompisar,
det ger en extra guldkant på tillvaron, och
det är en guldkant jag saknar.
I en krönika som jag läste nyligen jämförs
vänskap med matlagning. Det vill till att
röra om i grytorna så att inte maten inte

bränns vid. Det är lite stressigt och kräver
sitt jobb, men maten blir god. Under pandem är det i stället ett långkok som står och
puttrar i sin ensamhet på spisen. Hur maten
smakar återstår att se.
En sak som man i alla fall kan trösta sig med
så här års är ju att ljuset och värmen är
på väg. Livet blir på något sätt så mycket
enklare då och det blir också lättare och mer
naturligt att umgås utomhus.
En annan sak för förhoppningsvis kan pigga
upp tillvaron är månadens nummer av
Magasinet. I personporträttet träffar vi
barnmorskan Martina som hjälper kvinnor
som vill föda barn hemma. Hon berättar om
hur en hemmaförlossning kan gå till och
hur hon upplever det att vara med vid det
stora ögonblicket när ett barn kommer till
världen.
Påsken närmar sig med stormsteg och
Magasinet ger inspiration och shoppingtips
som alla har en sak gemensamt – de går i
påskens härliga färger!
Önkar er riktigt härlig läsning och Glad påsk!

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Företag med tusentals ”medarbetare”
En lite ovanlig hobby blir
en ännu ovanligare företagsidé. Wiktor Johansson
i Tälleryd utanför Vena
har precis registrerat sitt
aktiebolag. Och han har
redan flera tusen medarbetare.
B L E R AT F

E

NY

DET

TA G I U T

RÅ

RE

ny

Ö

TA
HULTSFRED
Berggårdens
Biodling AB är
namnet på föFÖRETAGARE
retaget, och det
förklarar antalet
medarbetare. Men än
så länge är det just inget surr i kuporna på
gården. Det behöver bli lite varmare först.
– Men för ett par veckor sedan var
bina ute och flög för första gången i år,
berättar han.
– Det behöver vara åtta grader för att
de ska ge sig ut.
G

IV

NINGSOM
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Redan förra sommaren körde han i gång
verksamheten lite smått. Nu var det
dags att ta nästa steg, att låta hobbyn
bli lite mer än bara en hobby. Det vore
lätt att ta till en dålig vits och kalla det
för bisyssla och det är inte fel. Wiktor
räknar med att biodlingen blir en sidoverksamhet. Det vanliga jobbet som flygare behåller han. Även om det är kärvt

Wiktor Johansson i Tälleryd, Vena, gör en annorlunda hobby till en än mer annorlunda företagsidé. Han satsar på biodling. Foto: Olof Carlson
i den branschen just nu.
– Får jag inte flyga själv får jag titta
på när bina flyger, säger han.
Runt midsommar hoppas på att få den
första skörden från sina 20 bisamhällen.
Tio av dem har han hemma på gården,
de övriga är utplacerade på annat håll.

– Det brukar inte vara några problem att få låna mark för bikuporna,
säger han, tvärtom brukar markägarna
vara glada. Rapsodlare, till exempel, får
märkbara skördeökningar om det finns
ett bisamhälle i närheten och det betyder också mycket för blåbär och annat
som växer i skogen.

Intresset för biodling har Wiktor med sig
hemifrån.
– Så jag har varit med i svängen sedan
jag var sex år, säger han, och nu har jag
en fast punkt i tillvaron och då kan jag
också satsa på bin.
Olof Carlson

MARS 2021
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F R I T T L E V & M O N T I N O M 2 0 M I L S R A D I E , M E D U N D A N TA G AV E N S TA K A H Ä M T P R I S E R

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

KAMPANJ PÅ

66

-15% PÅ REK.PRISER

OBS! Gäller hela torkelson-katalogen (100 sidor)

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?

FÖLJ OSS I
SOCIALA MEDIER!

Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

KOLLA IN
MAGASINETS
HEMSIDA!
LÄS TIDNINGEN

Alla nummer finns på webben
TÄVLA

Skicka in svar till Annonspusslet
INFORMATION

Kontaktuppgifter och info
gällande annonsmaterial

Multiborste
RY18PCB-140. För rengöring
av trädäck, uteplatser och
trädgård. 1st 4,0 Ah batteri
och laddare medföljer.

2495:-

magasinetvvh.se

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

OBS!

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

Fullservice för Ditt företag!
• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)
• Installation
• Service
V.Tullen Hultsfredsvägen 1, VIMMERBY • 0492-100 42 • www.rosins.net

Kiosken
Bostadsrättsförening

17 moderna stadslägenheter med närhet till allt.
Belägna i hjärtat av centrala Vimmerby.
Två till tre rum och kök på 60, 77 respektive 79 kvm.

Mer info www.brfkiosken.nu

Säljstart
29 mars
kl 09.00

Susanne Gustafsson

Björn Stridh

0492-696 00, lansfast.se/vimmerby

Alexander Bragstad

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

MARS 2021

Blommor till Påsk!
Hos oss hittar du mycket olika blommor till påsk!
Buketter, arrangemang, planteringar, pynt m.m

Penseér

10:-/st
20 st

180:Mini-påsklilja
i kruka,
från egen
odling

Just nu!
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personligt Martina Bertilsson

Martina hjälper
att föda hemma
VÄSTERVIK Att föda ett barn är för många kvinnor

30:-/st

SÄTTPOTATIS

många olika sorter även ekologiska.

SÄTTLÖK

olika sorter.

FRÖER från Nelsons och Impecta.

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

SNEAKERS
Från

495:-

HÖSTNYTT!

kanske är den största upplevelsen i livet. Från att
man av rutin föder sitt barn på sjukhus väljer nu
fler och fler kvinnor och deras familjer att föda
barnet hemma. Martina Bertilsson är barnmorska
och driver ett företag där hon hjälper kvinnor som
vill ha en alternativ förlossning.

M

artina
Bertilsson
kommer från en företagarfamilj och beskriver sig som något
av en entreprenör.
Hon har alltid haft egna idéer och
kände att det ofta var svårt att få gehör för dem i arbetet inom kommun
och region. För tio år sedan startade
hon därför ett eget företag som erbjuder allt som en barnmorska gör
och sedan två år jobbar hon med
hemförlossningar.
– När jag utbildade mig till barnmorska fanns det två lärare som arbetade med hemförlossningar, det
inspirerade mycket. Nu ingår jag i
ett nätverk med barnmorskor som
arbetar med alternativa förlossningar, flera är äldre och har genomfört
nästan 700 hemförlossningar var.
Det finns så mycket samlad kunskap
och vi utbildar varandra hela tiden,
säger Martina.
Kvinnor väljer att föda sitt barn hemma av olika anledningar. Några kan
ha dåliga erfarenheter av den vanliga
förlossningsvården, andra vill leva
mer i samklang med naturen. Flera
är kvinnor från Europa, Tyskland
och Holland där hemförlossningar är
vanligare. Coronapandemin har också påverkat, men den gemensamma
nämnaren är att de vill bestämma
över förlossningen själva.
– De här mammorna har ett annat
mindset. Smärta är inte det primära
för dem utan många är kunniga i
andning och meditation. De vill bestämma över sin egen kropp.
Sen avnavling, att vänta med att

Fakta Martina Bertilsson
Fr.o.m. fredag
26/3 lottar vi ut
påskgodis till
alla barn som
köper skor.

FOOTWEAR

Storl. 30-35

445:-

STORA TORGET,
VIMMERBY

Namn: Martina Ok-Za Bertilsson
Ålder: 50 år
Bor: Villa vid Hästhagssjön utanför
Västervik
Familj: maken Anders och barnen
Moa, Anton och Albin
Djur: hunden Rocky och katten Zeus
Jobbar med: 50% eget företag,
gravidtjänster, massage och friskvård,
50% akutsjuksköterska.
Intressen: Träning och trädgård

klippa navelsträngen är ofta en önskan vid hemförlossningar. Martina
berättar att en tredjedel av barnets
blod finns i navelsträngen och moderkakan och att barn som får det
blodet har en bättre utveckling av
finmotorik när de växer upp, särskilt
hos pojkar.
När en kvinna bestämmer sig för
att föda hemma och tar kontakt
med Martina ingår de ett kontrakt.
Många går på kontroller i den vanliga mödravården, men har kontakt
med Martina under tiden. När förlossningen närmar sig har Martina
jour tre veckor innan och två veckor
efter beräknat datum.
– Från att de skriver kontrakt,
ofta i vecka 20 finns jag där för dem
dygnet runt och jag släpper dem inte
förrän en månad efter förlossningen.
Martina har en väska packad med
allt som behövs, läkemedel och
infusionsvätskor, men har aldrig
behövt använda något och heller
aldrig behövt sy en kvinna efter en
förlossning.
– De flesta vill ha lugn och ro, de
vill ha dämpad belysning och levande ljus. Jag finns där som medicinskt
kunnig, men de vill ofta sköta allting
själva.
En del familjer vill att barnet ska
födas i vatten och skaffar en förlossningspool, det kan vara en vanlig
barnpool. Vattnet i sig är smärtlindrande för kvinnan och det är mjukare
för barnet att födas ut i varmt vatten.
Är det många som har speciella
önskemål?
– Ja, visst, det finns de som vill äta
sin moderkaka, det får de göra om
de vill, det bryr jag mig inte om. Jag
har inte sagt nej till något än, men de
flesta vill bara ha lugn och ro.
Har du varit med om något dramatiskt?
– Nej, egentligen inte, en gång var
jag på en förlossning långt ut i skogen där det var dålig mobiltäckning
och moderkakan inte ville lossna.
Men det löste sig också.
Måste man vara modig för det
här jobbet?
– Det är klart att man måste vara
lite modig, du har ett väldigt stort

ansvar. Man måste våga lita på att
kroppen klarar att föda.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att få göra en annan människas
drömmar till verklighet. Och så finns
det så fantastiskt mycket kärlek och
glädje i ett rum där man fått en ny
familjemedlem, det lever man länge
på.
Åsa Thaberman

MARS 2021
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Skattjakt

kvinnor

för barn 6-12 år

1. Sandströms
ln
Bokhande

Skattmkearbryta
Vim
MEDTAG
EGEN
PENNA

3

4

Norrtullsgatan

Rönnbärsgatan

2.
3. Till Dej
s
4. Hammargren
x
te
5. Hem
6. Stuneks
. Turistbyrån

Sevedegatan

5

rge
t

To

Kyrkogårdsgatan

FRIVILLIG STARTTID
6

2

MELLAN
27/3-30/4
1
Storgatan
RådhusTorget

Kartor
och startkort hämtas i låda utanför
kartorna ut
= Här delas ing på stationerna
Turistdn
or
i
lfr
OBS! Va
byrån
Sandströms
Modehus.
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När du gått skattjakten färdigt och fått fram
rätt lösenord så går du till skattkistan som
finns utanför Turistbyrån och
hämtar ett välförtjänt diplom
Skattjakt f
samt lämnar in din lösning i
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Postlådan ovanför.
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Vi lotter ut ett antal
presentkort från Vimmerby
Handel bland de som gått
skattjakten. Lycka till!
Arr: Vimmerby Handel
Info: Michael Karlsson
0492-161 21
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Välkomna till medlemsbutikerna som arbetar
för att göra din vistelse i Vimmerby lite trevligare!
”De flesta vill ha lugn och ro,
de vill ha dämpad belysning
och levande ljus. Jag finns där
som medicinskt kunnig, men
de vill ofta sköta allting själva.”

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
Aktiviteter i samarbete med
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Skattjakt för
alla barn

Michael Karlsson från Vimmerby Handel
hoppas att många barn vill delta i skattjakten. Foto: Eva Harrysson

Läskiga pirater och skumma sjörövare får
hålla sig hemma i år. Men alla barn kan
ändå se fram emot en skattjakt på torget.
VIMMERBY Vimmerby Handels
skattjakt är en uppskattad aktivitet som har ordnats på våren
sedan ett tiotal år tillbaka. I år är
inget undantag men upplägget
blir något annorlunda.
– Förra året valde vi att ställa
in hela evenemanget på grund
av pandemin, berättar Michael
Karlsson, aktivitetsansvarig i
Vimmerby Handel. Men eftersom vi har fått mycket förfrågningar och har förstått att det
är en populär aktivitet så väljer
vi att köra i år, men på ett lite
annorlunda sätt.
För att evenemanget ska kunna
genomföras så säkert som möjligt förlängs starttiden till en hel
månad för att undvika trängsel.
Det blir heller inga fysiska möten med pirater på torget.
– Mellan den 27 mars och 30
april kan man starta när man
vill. Man hämtar helt enkelt
startkort och karta i en låda i
anslutning till torget. Och viktigt att nämna – glöm inte att ta
med en penna!
Genom att följa de olika ledtrådarna kommer man till sex olika
stationer som är placerade i

olika skyltfönster. Där man får
en fråga som i sin tur genererar en bokstav. När man har
samlat in alla sex bokstäverna
gäller det att klura ut vilket ord
de bildar. Svaret fyller man i på
talongen och lämnar i postlådan
vid skattkistan vid turistbyrån.
– Ett antal vinnare dras sedan
och priset är då presentkort på
Vimmerby Handel.
Skattjakten vänder sig till barn
mellan 6–12 år, men självklart
är yngre barn också välkomna,
kanske med viss hjälp av en
vuxen.
Från handelns sida känns det
bra att kunna ordna en aktivitet
trots rådande omständigheter.
– Vi hoppas såklart att det
här ska mottas positivt och att
det hjälper till att få ner folk
till butikerna på ett lugnt och
kontrollerat sätt. Rekommendationen är ju att man ska handla
ensam och här är ju ett ypperligt tillfälle för en förälder att
handla och resten av familjen
går skattjakten, säger Michael
Karlsson.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

”Man hämtar helt enkelt startkort
och karta i en låda i anslutning
till torget. (...) glöm inte att ta
med en penna!”

Garagepor t

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

Motordriven

Ett hantverk värt
att åka för

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar

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

från

16.400:-*
inkl.
ROT-avdrag

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

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

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
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Elsparkcykel,
cykel eller moped?
Nu är det vår i luften, gatorna sopas rena från vinterns sand
och elsparkcyklarna far fram som små skott. Kanske har du
som förälder gett efter för tjat och köpt en elkickbike, men
vet du vad som gäller?
Små smidiga elsparkcyklar är
en ganska ny företeelse i vår
trafikmiljö. Att köra en elkickbike har blivit populärt bland
både barn och vuxna och det
finns många olika kickbikes
med olika prestanda att välja
på. Det är ett smidigt och miljövänligt sätt att ta sig fram i
stadsmiljöer. Tyvärr ser Trafikverket en ökande grupp av
skador till följd av olyckor med
elsparkcyklar. Under 2019 rapporterades 629 olyckor varav
en med dödlig utgång. Året
innan skadades bara tio personer. Man far fram fort bland
andra större fordon och är en
ganska oskyddad trafikant.
– Det här är ju ett nytt fordon
och vi kan se flera orsaker till
olyckor. 59 procent av olyckorna är relaterade till föraren,
kanske har man inte följt gällande trafikregler eller så är
man inte van att hantera fordonet. Som förälder behöver

man lära sina barn vilka regler
som gäller när man cyklar, säger Pernilla Bremer, utredare
på Transportstyrelsen.
Det som kanske inte alla har koll
på är vad som gäller för dessa
nya fordon, för de klassificeras
olika beroende på hur stark
motorn är och hur fort de går.
– I första hand är det försäljaren som har ansvar att informera vad som gäller för produkten, men när du har köpt
och framför den har du som
enskild individ ansvar, säger
Pernilla Bremer.
För att få framföras på allmän väg måste fordonet vara
klassificerat som moped och
då gäller samma regler som
för moped med allt vad gäller
trafikförsäkring, hjälm och förarbevis och att den som kör har
fyllt 15 år.
Åsa Thaberman

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Mattias
Leif

Jörgen
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Oliver
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Ronnie

Ronnie
Jimmy

Jimmy
Fredrik

TimLinus

Anlitad av

Anders
Leif

Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag

Anders

försäkringsbolag

Fredrik

Patrik
Patrik

0492-132
0492-107
0492-132 33
33
0492-10703
03
Blomgatan
6 Vimmerby
Blomgatan
6 Vimmerby
www.autoriktlackservice.se
www.autoriktab.se

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

Elsparkcyklar är ett nytt
fordon som är väldigt
populärt bland barn.
Foto: Eva Harrysson

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

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
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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

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

Fakta Elsparkcykel
Detta gäller för elsparkcyklar:
En elsparkcykel som går i
max 20 kilometer i timmen
och har en motor på max 250
Watt klassas som en cykel
och får framföras som en cykel. Det betyder att den måste
ha broms och ringklocka samt
belysning och reflexer om de
ska köras i mörker. Är man
under 15 år ska man ha hjälm.
Det finns en uppsjö av kickbikes och andra elfordon som
går snabbare än 20 kilometer
i timmen, och har en motor
som är starkare än 250 Watt.
För den här typen av fordon
finns ännu inga bestämmelser.
De skulle kunna klassificeras
som en moped klass 2, men då
måste kraven på bromsar och
annan utrustning vara samma
som på en moped.

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

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

Är elsparkcykeln snabbare eller
starkare än en cykel men inte
uppfyller kraven som ställs på
en moped kan den inte klassas
som vare sig cykel eller moped. Då får fordonet inte köras
på allmän väg utan endast
inom ett inhägnat område.
Då är det frågan om en
otillåten cykel som inte får
framföras på allmän väg.
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Östgötagatan 4, Kisa • Bondebygatan
Vimmerby
4, Kisa • Bondebyg
Östgötagatan 15,
4, Kisa
• Bondebygatan
15, Vimmerby
• Östgötagatan

Kahnli
år

Hög kvalité – överkomliga priser!

70

JUBILEUMSERBJUDANDE!
DAM

HERR
Skjorta
och slips

Skjorta, slips
och slipsnål

299:- 399:-

20-50%
RABATT

på hela damsortimentet

Gäller ej basvaror

1951-2021

Jubileumserbjudandena gäller t.o.m. 24/4-21

Vi firar med nya erbjudanden hela året – Välkomna!
- Herrstorlekar
från C 46- D 136
- Skjortor med halsvidd
upp till stl. 54
- Damstorlekar
från C 34 - D 27

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

efter rotav
drag

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

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

De bästa märken du kan tänka dig.

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

59.900:-

0470-70 17 40
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Frossa i p
härliga f
Visst känns det som att vintern har varit
ovanligt lång, färglös och ensam i år?
När våren äntligen kommer växer behovet
av att ha fina saker omkring sig. Till påsk får
man ta i lite extra och dekorera med vackra
och färgglada saker. Här kommer lite
inspiration från våra lokala butiker.
Foto: Eva Harrysson och Åsa Thaberman

VIMMERBY Som färgglada karameller är de stickade västarna från
Vila som är ett av vårens modemåsten. Finns att köpa på Sandströms.
VIMMERBY Hemtex tipsar
om att varva den gula kulören
med naturliga material som till
exempel påskpynt i trämaterial
och en linneduk.
Foto: Hemtex

VÄSTERVIK Ett par
knallgula örhängen
piggar upp i påsk!
Dessa med fransar
finns på Ur och Penn.

VÄSTERVIK Stilren kanin som
det går att lägga lite godis i och
en liten kyckling i keramik finns på
Boligheter. Foto: Åsa Thaberman

Var ligger
Blåkulla?

Nu i påsk finns det många skämt på sociala medier om att åka till Blåkulla. Namnet Blåkulla tros komma
från tyskans Blocksberg, där Satan sades bo. Blå kunde förr i tiden även betyda svart, så Blåkulla kan
även tydas ”Svarta kullen”. Eller kan namnet härledas till ”Blotkullen”, en plats för offerblot?
Ön Blå Jungfrun i Kalmarsund är ett känt Blåkulla, sjöfarare lär ha utfört offerriter där under förhistorisk tid och den karga ensamma ön har fortfarande något mystiskt över sig. På Brattön vid Marsstrand
finns också ett känt berg som kallas Blåkulla. Faktum är att det lär finnas hela 27 platser i Sverige som
heter just Blåkulla.

1 Visste du att... enligt gammal folktro far häxor till Blåkulla på Skärtorsdagen för att festa med djävulen.
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påskens
färger

Snabbaste påsktårtan gör du av två färdiga
kladdkakor och vaniljvisp. Foto: pixabay

Snabb

PÅSKTÅRTA
VÄSTERVIK
En påskig krans med ägg och blommor, att hänga upp eller lägga som en
bordsdekoration finns på Guldfynd.

Klart man måste äta tårta
i påsk, men alla har inte
tid att baka. En mäktig
chokladtårta skapar du
lätt av färdiga kladdkakor.
Bara lägg ihop med en god
fyllning så är det klart!

CHOKLADTÅRTA MED HALLON
VÄSTERVIK Vill du överraska med riktigt lyxgodis i påskägget? På Väster om Viken finns det belgiska chokladpraliner
med söta påskmotiv.

Gör så här:
1. Låt kladdkakorna tina.
Vispa vaniljvispen hårt.

VIMMERBY Böcker som är färgstarka på både
utsidan och insidan finns hos Vimmerby Bokhandel.
”Så hjälper du djuren i din trädgård” är inspirerande läsning för
en rikare trädgård där man bevarar det biologiska mångfaldet.
Livlina är roman som handlar om bland annat hypokondri
och familjerelationer.

VIMMERBY Med en härlig sjal runt halsen blir allt lite roligare! På Sandströms finns
många att välja på i vårens färger. Bland
annat dessa två från Susanna Design.

Två färdiga kladdkakor
Vaniljvisp
Hallonsylt, eller frysta hallon

Stilla veckan

2. Lägg en kladdkaka på ett
tårtfat. Bred hallonsylt på,
eller mosade frysta hallon.
Bred på ett lager vaniljvisp
och sedan den andra kladdkakan.
Bred eller spritsa resten av
vaniljvispen.

Stilla veckan är veckan innan påsk där
de olika dagarna har fått särskilda namn
i den kristna traditionen.

3. Dekorera med hallon och
några myntablad. En kyckling i marsipan eller några
chokladägg blir kronan på
verket.

Veckan börjar med Palmsöndagen, då Jesus red in i Jerusalem på en åsna
och hyllades av folket som viftade med palmkvistar i händerna.
Måndagen och tisdagen kallas ibland Blå måndag och Vit tisdag, men det är
namn på dagar som förekommer tidigare under fastan och inte hör ihop med
påsk.
Onsdagen däremot heter Dymmelonsdagen. Förr byttes kyrkklockornas
kläppar ut mot kläppar av trä för att klockorna skulle få ett dovare ljud.

VÄSTERVIK
Naturtrogna ägg i betong
blir fint att dekorera med.
De här finns Hos Magnus
och Eva.

Namnet Skärtorsdagen kommer från ett gammalt
svenskt ord som betyder ren, vacker eller klar. Torsdagen är
en reningsdag då Jesus tvättade lärjungarnas fötter.
På Långfredagen korsfästes Jesus,
en lång dag fylld av lidande, därav namnet.

Varför flyttar påsken på sig?
Påsken är årets första högtid och infaller vid olika tidpunkt varje år, men alltid under perioden 22:e mars till 25:e
april. När påsken infaller styrs faktiskt av månens faser, en enkel förklaring är: påskdagen är första söndagen
efter första fullmåne efter vårdagjämningen.
Påsken i sin tur styr andra helgdagar, exakt 39 dagar efter att Jesus återuppstod på påskdagen for han till himlen på Kristi Himmelfärdsdag, alltid på en torsdag. Pingstdagen infaller sedan tio dagar efter Kristi himmelsfärd.
Den sista måltiden ägde rum på Skärtorsdagen. Här målat av Leonardo da Vinci.
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En riktig kycklingmamma
Redan på gårdsplanen hör man tupparna gala. Ellen Olovsson har ett 100-tal hönor, både äggproducerande
värphöns och rashöns. Många ägg säljs, men en del sparar Ellen och kläcker fram egna kycklingar av olika färg
och storlek. Häng med och lär dig allt om kycklingar!
VÄSTERVIK På en slingrande grusväg
mellan skog och sjö kommer man
fram till Dala Gård. Här på en gammal släktgård driver Ellen Olovsson
och hennes sambo en liten och hönsvänlig produktion av ägg men kläcker
även fram rashöns i olika färger och
storlekar.
– Jag gillar djur och hade helst haft
kossor, men vi hade en bra byggnad
för hönor, så vi köpte några hönor för
eget bruk. Vi tyckte det var roligt, så
det blev några fler och så upptäckte
vi att det finns ett stort intresse för
närproducerade ägg.
Nu finns ett 100-tal hönor i den ombyggda lilla ladugården. I vanliga fall
är gårdsplanen full av lösspringande
hönor, men i vår har de fått stanna
inne eftersom det finns risk att de
smittas av fågelinfluensa från vilda
fåglar.
Vita hönor, som ger mycket ägg, så
kallade värphybrider köper Ellen in,
men andra hönsraser avlar hon själv
fram och får fram ägg i många
olika nyanser.
– Det gäller att ha en
bra avelsgrupp för att
få fram rätt färg på
äggen, vi har vita,
mörkbruna, gröna
och rosa nyanser.
Minst lika viktigt
är ju att djuren är
psykiskt stabila,
snälla och hälsosamma.
Ellen samlar in äggen som
ska kläckas och ställer dem
med spetsen nedåt i rumstemperatur mellan en och två veckor. Sedan
är det dags för kläckningsmaskinen.
Här finns plats för 56 ägg som under
21 dagar utvecklas i rätt temperatur
och luftfuktighet. När 18 dagar har
gått sänker man temperaturen lite
och sen är det bara att vänta.
– När kycklingarna kläcks är det
viktigt att inte störa dem, de får vara

Ellen Olovsson kläcker regelbundet fram
kycklingar av olika rashöns. Foto: Åsa
Thaberman
kvar i kläckningsmaskinen i 48 timmar. Ibland kläcks alla på samma dag,
ibland är det lite olika och det är inte
säkert att alla kläcks.
Efter två dygn flyttas de små kycklingarna över till en lite större bur
som Ellen har i sin tvättstuga. I början måste det vara 37 grader
varmt, men sen sänker
man värmen och
vänjer kycklingarna vid lägre
temperaturer.
– Kycklingar
är
känsliga,
det får inte ta
slut på mat
och vatten, då
kan de dö ganska snabbt. Man
får tänka på dem
som små bebisar och
vara en mamma åt dem.
Kycklingarna vi hälsar på är snart tre
veckor och har fått flytta ut till ladugården, men de har en värmelampa
som de gärna sitter under. En del av
kycklingarna kommer att säljas till
andra som är intresserade av rashöns,
men många blir kvar på gården för att
värpa flera ägg. Med 100 hönor blir
det ganska många ägg, de flesta säljs

Sist kläcktes 54 av 56 kycklingar, här trängs några under värmelampan.
Till vänster kan man tro att påskharen syns i bild, men nej, det är den stiliga Rex-kaninen
Gramse som snart ska bli pappa till en massa kaninungar. Foto: Åsa Thaberman
genom Reko Ring.
– Jag ljuger inte om jag säger att det
blir uppåt 700 närproducerade ägg i
veckan.
Bäst är ändå att kläcka fram egna
kycklingar från hönor och tuppar på
gården.

– Roligast är att få fram fina individer. Det är så spännande och roligt
när man har ägg i kläckaren och så
börjar de kläckas, sist kläcktes alla
utom två.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

I 21 dagar ligger äggen i kläckningsmaskinen innan kycklingarna kläcks. Ellen Olovsson tycker att det är roligt att korsa fram hönor som ger ägg med olika färg. Foto: Åsa Thaberman
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Gör en fin
påskgrupp
Några fina vårblommor tillsammans i en kruka eller korg är en fin
present till någon du tycker om eller till dig själv. Här får du några tips
om vad man ska tänka på när man komponerar blommor.
VÄSTERVIK Det är full fart i Linda
Öhrvalls trädgårdsbutik. Vagnar
med massor av små plantor på tillväxt trängs med knoppande lökväxter. Utanför står färdiga grupper med
olika sorters våriga växter. Pärlhyacinter och primula vänder sina ansikten mot solen. Linda Öhrvall brukar ha
populära träffar där man får komponera
sin egen grupp till stora helger som jul
och påsk, men i år blir det såklart inget.
För Magasinet gör hon ett undantag och
bjuder på sina bästa råd.
– Man ska tänka på att ta växter med
olika växtsätt och struktur, börja med
en hög växt längst bak, påskliljor är
ju en klassiker och kungsängsliljor är
väldigt populära. Det ska finnas något
lite runt och ”kuddigt” och någonting
spretigt, annars blandar de ihop sig.

”Man ska tänka
på att ta växter
med olika växtsätt och struktur”

Till dagens plantering väljer Linda en
gyllenlack för att få lite höjd, en blå
balkansippa får stå för det spretiga, en
ljusgul fylld primula representerar det
runda och fylliga och till sist får en liten
kruka pärlhyacinter sträva mot höjden.
– Vi brukar lägga lite bark ovanpå jorden, sedan strösslar jag på lite sjösten
som lyser upp och till sist en påskig dekoration, några fjädrar eller en kyckling.
En kvist från naturen kan också bli fint,
forsythia eller björkris passar bra.
Åsa Thaberman

En blå Balkansippa får trivas med Gyllenlack, Primula och Pärlhyacinter i Lindas påskgrupp.
Foto: Åsa Thaberman

Välj växter med olika höjd och
struktur så får du en fin grupp.
Foto: Åsa Thaberman

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

16

MARS 2021

Sommarjobb för ungdomar
VIMMERBY / HULTSFRED Är du

tik, fyra timmar per dag under veckorna 25–33. Feriepraktiken innebär
enklare arbetsuppgifter inom de
kommunala förvaltningarna och
föreningslivet. Feriepraktik vänder
sig till ungdomar som inte fått någon annan sysselsättning under lovet.
Också Hultsfreds kommun erbjuder

född mellan 2003 och 2005 och
sugen på att sommarjobba?

Även i år erbjuder Vimmerby kommun
i samarbete kommunala verksamheter och föreningslivet ungdomar
möjligheten till tre veckors ferieprak-

feriepraktik för ungdomar födda
mellan 2002 och 2005, men de som
är födda 2005 är prioriterade. Feriepraktikanterna kan få jobba inom
kommunala verksamheter som äldreomsorgen, förskolor, kostenheten,
städ/vaktmästeri och lokala föreningar.

Feriepraktik kan innebära att sommarjobba inom förskoleverksamhet. Foto: Matton

Elisabeth Phil, Jenny Nilsson och Staffan Bjerkert ser fram emot en vår med mycket liv och rörelse på torget – men naturligtvis på Corona-vänligt avstånd. Foto: Eva Harrysson

De vill hålla handeln levande
Hultsfreds Handel har
inte gett upp hoppet om
möjligheten till blomstrande shopping i centrum.
Pandemin till trots är
satsningen på torghandel
om fredagarna ett lysande
exempel på ett initiativ
som gett positiva effekter.
HULTSFRED Jenny Nilsson var initiativtagare till att blåsa nytt liv i torghandeln
i augusti förra året. Då hade pandemin
legat sig som en våt filt över handeln
i flera månader och stora och viktiga
evenemang som Hultsfredsdagen och
Hultsfreds marknad blev inställda.
– Vi kunde bara inte stå och se på, vi
ville göra något, säger Jenny.
Staffan Bjerkert, suppleant i föreningen
Hultsfreds Handel, var snabbt med på
noterna. Tillsammans bestämde de sig
för att göra något för att försöka vända
den negativa trenden och locka ut folk

Torghandeln är ett uppskattat inslag i Hultsfred varje fredag. Foto: Privat
till gågatan igen. Resultatet blev torghandel varje fredag. Något som sedan
har hållit i sig sedan dess.
– Nu under de kallaste vinterveckorna har det bara varit ett fåtal försäljare,
men från och med nu på fredag, den
26 mars, gör vi ett omtag och satsar på
vårtorg, säger Jenny. Då kommer runt 20
knallar ha försäljning. Och Hultsfreds
Fotbollsklubb säjer korv med bröd.

Är ni inte oroliga för att det ska
uppstå trängsel?
– Självklart är det en fråga som vi diskuterar. Men vi har inte upplevt några
problem hittills utan vi ser att folk är
bra på att hålla avstånd och vänta på sin
tur. Handlarna är extremt noggranna,
det finns handsprit och skyltar och vi
är på plats för att se till att allt fungerar bra.

Torghandeln har varit uppskattad av såväl
knallarna som besökarna.
– Det har bara varit glada och positiva reaktioner. ”Hoppas ni håller på”
är en vanlig kommentar, säger Jenny.
Vi upplever att det blir en förbättring
för butikerna också, när det är liv och
rörelse på gågatan.
Att handeln är viktig för orten har
blivit extra tydligt under pandemin. Att
kommunen och många företag ställde
upp genom att köpa presentkort har
betytt oerhört mycket.
– Hultsfreds Handel sålde presentkort
för en halv miljon kronor innan jul, helt
otroligt bra, säger Staffan Bjerkert.
– Jag tror vi sålde mellan 1 000 och
1 200 presentkort, säger Elisabeth Phil,
nyinvald kassör i Hultsfreds Handel
Samtidigt har många butiker det jättetufft. Flera vittnar om tapp på uppemot
80 procent vissa månader. Pandemin
är naturligtvis en stor anledning, men
också e-handeln som ökar allt mer.
– Vi hoppas verkligen att folk fortsätter att handla på hemorten, säger
Elisabeth Phil. Det är det vi måste göra
om vi ska ha våra butiker kvar.
Eva Harrysson
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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

17

TIPS! Upptäck vårt
stora utbud av tjänster
för att rekrytera i regionen!

Regionens största nätverk
Jobbplus ger din rekrytering
smarta möjligheter.
ANNONSBOKNING:

annonsbokning@vtkp.se | 0492-160 09
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HÖRT & HÄNT
Bilnyheter från världens alla hörn!
Jenny Nilsson / © CNP AB

NOSTALGISK
MOPEDBIL
Under trettiotalet skapades några
av världens absolut läckraste
sportbilar och det har inspirerat
japanska Blaze EV Classic. Det rör
sig om en 233 centimeter lång och
117 cm bred mopedbil vars design
är minst sagt annorlunda. Den ensitsiga kärran kan köras i upp till 50
km/h tack vare en elmotor på fyra
hästkrafter och batterierna räcker
upp till fem mils körning. Blaze EV
Classic finns i silver, svart, rött eller
grönt och priset på hemmaplan är
70 000 kronor.

MARS 2021

”Att pyssla är
terapi för mig”
Att skapa med händerna
ger så mycket mer än
det färdiga resultatet.
För Lisen är handarbete
som balsam för själen.

En väska som Lisen har gjort. Inspiration
och material kommer från Bautawich.
Foto: Privat

KVINNORNA
BAKOM LUCID
I Kalifornien har ett helt nytt elbilsmärke tagit form och bakom
utvecklingen står inte minst tre
kvinnliga ingenjörer. Fordonsbranschen har länge varit mansdominerad men Sue Magnusson, Jenny Ha
och Joann Jung har alla haft ledande
roller i arbetet med att ta fram
framtidens lyxbil. Lucid Motors
släpper i slutet av året sin första
elbil i Sverige och instegsmaskinen
på 480 hästkrafter har en räckvidd
på 65 mil. Priset för nya Air hamnar
på runt 900 000 kronor.

VOLVO RULLAR
MOT STRÖMMEN
Volvo har tagit en rejäl nypa morgonluft och presenterar nu helt
nya C40 Recharge. Den läckra
elsuven kommer att tillverkas vid
Gent-fabriken i Belgien och drivs
med hjälp av dubbla elmotorer på
sammanlagt 408 hästkrafter. Därmed rullar noll till hundra km/h på
4,9 sekunder samtidigt som batteriet på 78 kWh räcker till 42 mils
körning. Göteborgarna avslöjar
samtidigt att år 2030 ska alla nya
Volvobilar vara eldrivna och enbart
säljas på nätet. Därmed väntas
även stora förändringar på återförsäljarsidan.

VIMMERBY Lisen Sundberg i Vimmerby har ständigt ett projekt i gång.
Hon virkar, stickar och pysslar och får
därmed utlopp för sin kreativa ådra.
En lampa gjord av plastskedar, en virkad filt med remsor från fleecefiltar, en
taklampa av vikta servetter, eller varför
inte ett par stickade ölstrumpor? Det
är egentligen bara fantasin som sätter
gränser. Med hjälp av sin egen påhittighet och inspiration från internet
och sociala medier skapar hon roliga
och fantasifulla kreationer av många
olika material.
– Jag fick diagnosen bipolär sjukdom
för ett år sedan och gick in i väggen totalt. Handarbetet är en del i tillfrisknandet, jag blir lugn och avslappnad och
kan koppla bort allt annat. Jag älskar
också att lära mig nya saker och att
skapa med mina egna händer. Man blir
stolt över sig själv när man fixar något
som man kanske inte trodde.
Lisen behärskar de flesta typer av handarbeten men virkningen är det hon
hållit på med längst. Hon började med
handarbete på allvar när hon väntade
sitt första barn. Tallriksunderlägg, korgar, tofflor, grytlappar, kuddfodral, filtar
och kläder är exempel på hennes alster.
En röd tråd i allt är att det är bruksföremål.
– Jag skulle inte kunna sätta mig och
göra saker som man bara ska titta på,
utan de ska användas.
– Just nu virkar jag en sommarklänning till mig själv, med mormorsrutor.
Det tar ett tag så det gäller
att börja i tid, säger
hon och skrattar.

Även om jag är sjukskriven så kan jag
inte sitta hur mycket som helst, jag har
ju tre barn också.
Hon har pysslat och grejat sedan hon
var barn.
– Intresset för virkning och stickning
har jag fått ärva från min mamma, som
alltid hållit på med handarbete. Men
sedan är vi väldigt kreativa i hela min
familj och släkt.
Lisen lägger ut många av sina alster
i sociala medier och de positiva reaktionerna låter inte vänta på sig. Hon
märker att det finns ett stort intresse
för handarbete idag, även bland yngre.
Vilka är ditt bästa tips till den som
vill testa ett handarbete?
– Testa virkning, det är väldigt kul och
inte så svårt. Börja med något litet och
enkelt. Ett glasunderlägg eller en liten
väska.
Finns du något som du själv vill
testa, som du inte redan gjort?
– Det finns en hel värld och jag vill lära
mig allt! Något som jag vill utvecklas
inom är virkningar med lite mer avancerade mönster och former. Kanske en
långkjol som är lite vidare i modellen,
då är det klurigt att få till ökningen med
ett mönster. Att göra egna mönster
skulle också vara roligt!
Eva Harrysson

1 Vill du se mer av Lisens handarbeten? Besök gärna
hennes Instagramkonto, @kreativalirkan

Annonspussel
Kolla annonserna lite extra så kan du göra riktiga fynd och även ha
chans att vinna fina priser
om du löser vårt knepiga annonspussel.
Årsmodell: 2012 Miltal: 20232 Ort: Kisa
95000 kr
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)
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på hela damsortimentet

Jubileumserbjudandena gäller t.o.m. 24/4-21
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Gäller ej basvaror
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Subaru Forester 2.0D XS 4WD Aut, Drag

93700 kr Årsmodell: 2015 Miltal: 16100 Ort: Kisa

Hög kvalité – överkomliga priser!
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500:- presentkort
100:- presentkort
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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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Vi firar
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Vi firar med nya erbjudanden hela året – Välkomna!

De bästa märken du kan tänka dig.
- Herrstorlekar
från C 46- D 136
5.
- Skjortor med halsvidd
Volvo V60 D3 Aut Business Lågmilare, Drag
mat
upp till stl. 54
199900 kr
9000 kr Årsmodell: 2016 Miltal: 4900 Ort: Kisa
Damstorlekar
Östgötagatan 4, Kisa • Bondebygatan
Vimmerby
4, Kisa • Bondebygatan -15,
Vimmerby17 moderna stadslägenheter med närhet
Östgötagatan 15,
4, Kisa
• Bondebygatan
15, Vimmerby
• Östgötagatan
från C 34 - D 27
Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

Bostadsrättsförening

PERFEKT
GRÄSMATTA
VARJE DAG

Två till tre rum och kök på 60, 77 respektive 79 kvm.

6.495:-1.

STÖRRE
LOKALER I
2:a pris 500:- Arne Nilsson, Södra Vi
VÄSTERVIK!

DELBETALA
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647:-
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MONARK SOFIA
Pia Söder, Västervik3-växlad damcykel i mattsvart med
Namn:
..........................................................................................................
lågt insteg
och
fotbroms. Navgenerator till framlyset. PakethållMariana Elmgren, Västervik
are med snabbfäste för korgar och väskor. GodTel. (ord.
..................................................................................................................
Marie-Louise Claesson,
Västervik
känt lås.
Finns som 7-vxl för 7.495:8.495:-).
Daniel L Larsson, Hultsfred
Adress: ........................................................................................................

18.995:ORD. 19.995:-

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

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
DELBETALA
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
1.784:MÅN*
/
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 7 april 2021.
CRESCENT
ELINA ELCYKEL

Sveriges mest sålda elcykel.
7-växlad. Koppla Smart cykel-

STORA TORGET,
VIMMERBY

445:-

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



/ MÅN*

öppnar
6 april på Allén 46
3:e–10:eVi
pris
100:(f.d. Janne Banan).

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Storl. 30-35

0492-696 00, lansfast.se/vimmerby
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1:a pris 1000:- Gerd Davidsson, Loftahammar

Ulla Palmér, Vimmerby
Varmt välkomna!
Inga Liljegren, Gunnebo
Elle Larsson, Vimmerby
Boel Ericsson, Målilla

HÖSTNYTT!

495:Från

Effektiv robotgräsklippare med fyra hjul för
större och mer komplicerade gräsområden.
Passar områden upp till 1 000 m² och kan även
hantera sluttningar med en lutning på 40%.

till vinnarna av
ORD. 7.499:NYA
&
annonspusslet februari 2021

Alexander Bragstad

FOOTWEAR

Grattis!

Björn Stridh

Fr.o.m. fredag
26/3 lottar vi ut
påskgodis till
alla barn som
köper skor.

ORD. PRIS 20.500:- INKL. MOMS

SNEAKERS

HUSQVARNA Automower® 310

18.995:-

Susanne Gustafsson
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www.brg.nu

Mer info www.brfkiosken.nu
7.

6.

Håll koll på vår hemsida för
månadens jubileumsprodukt!

till allt.
Belägna i hjärtat av centrala Vimmerby.
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En plats att förun
Även små barn behöver få skapa och uttrycka sig på olika sätt.
Just nu håller ett riktigt litet paradis för skapande, nyfikenhet
och kunskap på att ta form. Två ateljeristor och en IKT-pedagog
bygger upp en verksamhet som sjuder av lust att utforska.
Fakta IKT-pedagog
Förkortningen IKT står för
Information-KommunikationTeknologi.
IKT-pedagog har som uppgift att
inspirera, handleda och utveckla
användningen av digitala möjligheter i undervisningen.
Källa: framtid.se

VÄSTERVIK WOW! Är första känslan när man kommer in i lokalerna
som har arbetsnamnet Pedagogiskt
Centrum. Mot ett enormt ritpapper
projiceras skuggor av vackra växter
och bredvid står pennor och kritor,
så man kan prova att rita av. På små
bord i barnhöjd finns spännande
och vackra saker att utforska, prismor och vackra former av glas på
en spegel, burkar med småspik och
metall som bildar mönster av en
magnet.
– Det här ska vara en laborerande
plats där allt är tillåtet att utforska
och prova, vi pratar mycket om en
wow-effekt, som ett uttryck för förundran, vi vill väcka barnens nyfikenhet, säger Charlotte Sohlman,
som är en av två ateljeristor som
kommer att hålla i verksamheten.

Verksamheten har funnits tidigare, men i mindre skala. Sedan 2017 har man jobbat
tillsammans med SociNiklas Weidmert som är
alförvaltningen i StenIKT-pedagog visar hur man
hamravillan. Mycket
kan skapa ljud och musik
av verksamheten går
genom att hålla i olika saker
ut på återbruk, Socikopplade till ett kretskort
alförvaltningen har
och en dator. Foto: Åsa
ett projekt med unga
Thaberman

Även barn på förskolenivå får lära sig
programmera, här är en superenkel
robot som kan följa en ritad bana.
Foto: Åsa Thaberman
vuxna som hämtar och sorterar restmaterial från företag. Förskolebarnen får sedan tillgång till en massa
spännande och utmanande material
att bygga, leka och skapa med.
– Hållbarhet är en viktig aspekt,
vi tar tillvara det företagen slänger.
”Ett hållbart nu för en hoppfull
framtid” är ett projekt som vi jobbar med just nu, berättar ateljeristan
Helene Nilsson.
Allt är inte bara återbruk, ny teknik
är en viktig del i förskolans pedagogiska plattform. I en av tre ateljéer
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”Det här ska vara en
laborerande plats där allt är
tillåtet att utforska och prova.”
Helene Nilsson och Charlotte Sohlman är ateljeristor och vill inspirera
till skapande verksamhet. Foto: Åsa Thaberman

Johan och Gunilla
släpper ny skiva
Stiltjen under pandemin resulterade i två nya album för Johan
och Gunilla Sigvardsson. Den senaste skivan innehåller en
blandning av country, andliga sånger och egenskrivet material.
– Inspirationen kommer till stor del från vår resa till Memphis
och Nashville, säger Johan Sigvardsson, som utgör ena halvan
av Vimmerbyduon.
VIMMERBY Tillsammans
med sin fru Gunilla har han
varit ute och turnerat i hela
Sverige och Norden sedan
15 år tillbaka. När pandemin
bröt ut ställdes konserter och
framträdanden in och det
blev i stället många timmars
arbete i studion.
– Nu i mars blev vi klara med
skivan som heter ”Från Läsarsång till Country - Följ med
oss till Nashville”.
– Både jag och Gunilla
fyllde jämnt hösten 2019 och
av den anledningen gjorde vi
den här resan. Vi gillar mycket
country, Elvis och gospel, så
det var fantastiskt, verkligen
en dröm som gick i upplevelse.

dras på

Upplevelserna på resan gav
inspiration till att producera mer musik
och man kan
säga att den
nya skivan vä-

ver ihop allt som de sysslar
med.
– På skivan finns riktiga
countryklassiker som Country roads och Detroit City
men också kända och älskade
svenska sånger som LappLisas Guldgrävarsången och
Där rosor aldrig dör.
Det mesta är tolkningar
men det finns också en nyskriven låt på skivan.
– Vi har haft flera riktigt
duktiga musiker som har varit
med och jobbat med skivan så
är vi väldigt nöjda med soundet, säger Johan.
Pandemiåret har visserligen
gett betydligt mer tid till arbete i studion, men för Johan
och Gunilla som älskar att stå
på scen, har det förstås också
varit tufft.
– Det har självklart varit
ett jobbigt år, men man
får försöka
hitta nya
vägar

och nya idéer. Vi saknar konserterna och hoppas självklart
att vi snart kan komma ut och
möte publiken igen.
Till dess får publiken istället ta del av musiken digitalt.
– Vi kommer göra en streamingkonsert på Facebook och
YouTube, precis som vi gjorde
vid jul. Den var väldigt besökt,
jag tror att vi hade 55 000 besök. Det är ett nytt sätt att nå
ut till en publik och en positiv
sak är att man når många nya
lyssnare.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Johan och Gunilla Sigvardsson är aktuella med en ny
skiva. Foto: Privat

Fakta Ateljeristor
Ateljeristor är ett konstnärligtpedagogiskt yrke som går ut på
att de estetiskt orienterade pedagoger arbetar projektinriktat med
barn, på ett sätt som gör barns
tankar, röster och idéer hörda.
Mycket av verksamheten går ut på
att återbruka material som annars
skulle slängas. Foto: Åsa Thaberman
kommer programmering att stå i
centrum.
– Vi kan inte ducka för det digitala, men vi kan använda datorer
och iPads på ett annat sätt än att
bara titta på YouTube, säger IKTpedagogen Niklas Weidmert och
visar en liten robot som är så enkel att ett förskolebarn kan rita ett
program till den.
På MakeyMakey-bordet kan man
skapa musik. Ett kretskort kopplat
till en dator och en jordad ledning
gör att allt du håller i ger olika
toner, en växt låter på ett sätt, en
träbit på ett annat sätt.
– Barnen på förskolan ska få
uppleva med kroppens alla sinnen,

Ateljeristor skapar förutsättningar i miljö och material, tar
fram konstnärliga redskap,
inspirerar och utmanar nyfikenhet hos barn, ungdomar
och vuxna.
Källa: framtid.se
magi pratar vi en del om.
I början tänker man sig att förskolans pedagoger får komma till
Pedagogiskt Centrum för workshops och inspiration, i ett längre
perspektiv hoppas man även att
kunna bjuda in barngrupper.
– Det här kommer att bli en plats
för kreativitet, fantasi, kunskap och
fördjupning både för pedagoger
och barn.
Åsa Thaberman

”Vi älskar countrymusik
och gospel och framför allt
Johnny Cash och Elvis.”
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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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YRKESHJÄLP

MOTOR

AUKTION

Järnforsens Auktionshall

眀眀眀⸀洀愀最渀甀猀猀漀渀猀⸀挀漀洀

䈀攀猀欀 瘀爀 瘀攀爀欀猀琀愀搀 椀 嘀椀洀洀攀爀戀礀

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

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

DIVERSE

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

攀氀氀攀爀 爀椀渀最 瀀㨀 㐀㤀㈀ ⴀ  ㌀ ㌀㤀

Vi vill bli fler som inte skräpar ner. Vill du hjälpa till?
Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp
eller swisha 90 02 817.

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

Opel Ampera Plugin Hybrid Aut EL/BENSIN
Årsmodell: 2012 Miltal: 13800 Ort: Kisa

129900 kr

159000 kr

Subaru Levorg 1.6 4WD Aut, 170hk, Drag
Årsmodell: 2017 Miltal: 10400 Ort: Kisa

Årsmodell: 2015 Miltal: 15300 Ort: Kisa

119000 kr

Opel Corsa 5-dörrar 1.4 Euro 6 90hk

Opel Astra Kombi Dynamic Dragr
Årsmodell: 2018 Miltal: 4700 Ort: Kisa

Citroen C4 Grand Picasso 1,6 HDI 150Hk

189000 kr

Årsmodell: 2017 Miltal: 3300 Ort: Kisa

Årsmodell: 2015 Miltal: 8500 Ort: Kisa

79900 kr

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 7-sits 170hk Aut

94900 kr

Subaru Outback 2,5i 4wd, Aut, Dragkrok
Årsmodell: 2019 Miltal: 2640 Ort: Kisa

Nissan Qashqai&#x2B;2 2,0D 150Hk 7-SITS

Dacia Duster 1.2 TCe 125hk

289900 kr

Årsmodell: 2017 Miltal: 7400 Ort: Kisa

95000 kr

Subaru Forester 2.0D XS 4WD Aut, Drag

193700 kr

Årsmodell: 2015 Miltal: 16100 Ort: Kisa

174900 kr

Volvo V60 D3 Aut Business Lågmilare, Drag

Volvo V40 D3 Business II 150 HK Automat
Årsmodell: 2018 Miltal: 7627 Ort: Kisa

Årsmodell: 2012 Miltal: 20232 Ort: Kisa

189000 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 4900 Ort: Kisa

RE

199900 kr

GIONE
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GÖR EN BRA MOTORAFFÄR!
Västervik 0490-25 86 00 | Vimmerby, Hultsfred 0492-58 60 90

IST

IDNIN

Nå ut till hushåll i Västervik,
Vimmerby och Hultsfred.
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PERFEKT
GRÄSMATTA
VARJE DAG

DET VAR ENKELT!
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CAR OF THE YEAR
TOYOTA YARIS HYBRID
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MOTORSPORT-

KAMPANJ

•
•
•
•

Alltid automat med Toyota elhybrid
Låg fordonsskatt (360 kr/år)
Klassledande CO 2 -utsläpp & bränsleförbrukning
Toyota Safety Sense som standard

Kampanjpris från 205.900 kr (ord. pris från 210.900 kr)
Flex Privatleasing från 2.645 kr/mån.

I GENOMSNITT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

MED
FLEX PRIVATLEASING

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

L/100 KM

MIL/ÅR

LÅG

87-98

FLEX PRIVATLEASING

50% 3,8-4,3 1.500

FORDONSSKATT
FRÅN 360 KR/ÅR

CO G/KM
²

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA

WWW.TOYOTAVASTERVIK.SE | VÄSTERVIK Folkparksv. 48, 0490-169 30
ÖPPET: Mån-tors 09–18 | Fre 09-17 | Lör 10-14
*Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp 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
(8 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.

INSTALLERAT & KLART!**

18.995:ORD. PRIS 20.500:- INKL. MOMS

NYA &
STÖRRE
LOKALER I
VÄSTERVIK!
Vi öppnar 6 april på Allén 46
(f.d. Janne Banan).
Varmt välkomna!

HUSQVARNA Automower® 310
Effektiv robotgräsklippare med fyra hjul för
större och mer komplicerade gräsområden.
Passar områden upp till 1 000 m² och kan även
hantera sluttningar med en lutning på 40%.

6.495:ORD. 7.499:-

DELBETALA

647:/ MÅN*

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:-).

18.995:ORD. 19.995:-

DELBETALA

1.784:/ MÅN*

CRESCENT
ELINA ELCYKEL

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.

23.990:-

VÄRMEPUMPAR FÖR DIG
SOM VILL LEVA SMART

DELBETALA

2.238:-

Våra nya värmepumpar anpassar sig automatiskt till dina
värmebehov och kommande väderprognos.
IT’S IN OUR NATURE

/ MÅN*

MOPEDER FRÅN

YAMAHA - RIEJU - PEUGEOT

NIBE.SE

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

PEUGEOT KISBEE

Modern, robust och pålitlig scooter. 4-takt. EU-45.

en del av

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

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. **Se vår hemsida för information.

