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

Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 26 maj. Då hoppas vi att våren
har anlänt och att vi kan vara ute
och njuta riktigt mycket. Temat blir
självklart ”Uteliv”. Vet du någon
som har en fantastisk trädgård,
eller någon som har de bästa
grillrecepten?

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

Kontakta oss så kanske vi
kommer ut och skriver om det.

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
#magasinetvimmerby

@runwayanna
#magasinetvästervik

@mitasvensson En bättre måndag
#magasinethultsfred

🔆

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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499:-

Jeansjacka (ord. 699:-)
Flera färger.

699:-

799:Jacka (ord. 999:-)

Jacka i marin, grön eller beige. Skjorta, kort ärm 299:-.

Linneskjorta (ord. 799:-)
Flera färger.

Välj 2 skjortor för
Klänning 899:-

599:-

Jeans 599:-

Lång eller kort ärm (ord. 399:-/st).

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

Selected

1.999:Ord.pris 2.848:-

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

699:Kavaj i linnemix.

Linne 199:-

Kjol 399:-

Byxa i linnemix 599:- Top 299:-

Selected i fin ullmix

2.599:Ord.pris 3.148:-

Svart, marin, klarblå och grå.

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

Tryckeriet växte till en inredningsbutik
heten vuxit ur huset och för ett år sedan
började Sofie se sig om efter en lokal.
– Tryckeriet började ta över hela huset och jag tänkte att det skulle vara
kul med en lokal där jag kunde visa upp
tryckgrejerna.

Det lilla tryckeriet växte
ur huset, så Sofie Sjöstrand såg sig om efter
en lokal. Nu har hon både
tryckeri och inredningsbutik.
VÄSTERVIK Sofie Sjöstrand har 20 års
erfarenhet av digital bildhantering och
för fem år sedan startade hon eget företag där hon trycker bilder på allt som
kunderna önskar. Sofie är hundintresserad och har många hundkompisar,
så motiven har
ofta haft nos
och fyra tassar.
Sofie Sjöstrand firar ett år i butiken och har fyllt på med en massa ny inredning. Foto: Åsa
Thaberman
– Ja, det har blivit så,
men jag gör gärna bebisbilder och familjebilder
och nu hoppas jag på
många fina studentplakat.

Under fyra år drev hon företaget hemifrån. Sofie utgår från foton som kunden
skickar henne digitalt och trycker sedan
på muggar, glas, kuddar, kläder, termosar eller presentpapper. Om kunden vill
gör hon även en konstnärlig bearbetning av bilden. Under åren har verksam-

Nu har hon en tredelad lokal ute på gamla Electrolux område. Makens måleri,
Sofies tryckeri och så en butikslokal.
Som ett komplement och för att fylla
ut butiken lite köpte Sofie in lite olika
inredningsdetaljer.
Nu i dagarna firar butiken ett år och det
är fullt av nyinköpt inredning. Här finns
ljusstakar, brickor, lampor, kuddar, allt
och lite till.
– Jag gillar rustik inredning, gammalt
och nött, trä och stål, det är mycket naturmaterial blandat med en industriell
stil.
Sofie håller butiken öppen så mycket
hon kan. Dagtid är hon där och jobbar
med tryckeriet, det är lika mycket jobb
som hobby.
– Jag tycker om att experimentera
med bilder och tekniker, jag kan inte
hålla mig. Jag älskar verkligen mitt jobb.
Åsa Thaberman

Foto: Eva Harrysson
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Picasso

GOES GRAFFITI
VÄSTERVIK Fram till söndag

25/4 går det att se Johan Axel Edvalls första soloutställning som
konstnär på Kvarngatan 9. Johan
har senaste året gett ett stort avtryck på Västerviks graffitivägg
där han med sprayfärg målat stora
motiv med inspiration som verkar
vara hämtad från Picassos bildspråk. Johan visar verk i sprayfärg,
akryl och oljepastell. Utställningen
är öppen onsdag till fredag 13-18
och lördag-söndag 11.15.

DIGITAL
FÖRELÄSNING
om viktiga frågor

Hälsa våren
välkommen
Kommande söndag, den 25 april, är det dags att hälsa våren
välkommen i Gästgivarehagen i Vimmerby.
VIMMERBY Vimmerby Hembygdsförening hälsar välkomna till ett tillfälle att
njuta av både natur och kultur i det natursköna området. Representanter från hembygdsföreningen finns på plats och berättar för den intresserade.

ARBETSKVÄLLAR

i parken
HULTSFRED

Ett säkert vårtecken är arbetskvällarna i
Hultsfreds hembygdspark. Från och med den
26 april är arbetet igång varje onsdagkväll
under hela våren för att få hembygdsparken
riktigt fin inför sommaren.
Hembygdsföreningen bjuder
alla arbetsmyror på fika.

Vill du veta mer om hur polisen arbetar med demokratifrågor? Då kan du ta del av
föreläsningen ”Demokrati- och hatbrott: hotet mot det fria ordet och rätten att
vara sig själv” som sänds den 26 april.
VIMMERBY Det är Vimmerby kommuns HBTQIA-nätverk som bjuder in till föreläsningen. Medverkar
gör personal från polisregion syds demokrati- och hatbrottsgrupp som arbetar med demokrati och hat till
vardags. Föreläsningen är gratis, digital och ingen anmälan krävs.
Föreläsningen kan ge en ökad förståelse för den utsatthet som personer som inte tillhör normen lever
med dagligen. Det kan röra sig om normer kring etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller könstillhörighet.
Föreläsningen kommer också ge en inblick i polisens arbete som HBTQ-strategisk myndighet. Föreläsningen sker i samverkan med Studieförbundet Sensus.
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VARUMÄRKESDAGAR
FINA ERBJUDANDEN PÅ MÅNGA VARUMÄRKEN

DUX SÄNGSORTIMENT

15% RABATT
FÅRÖ PLÄD

130x170 cm.

679:-

SKIMMER LJUSLYKTA
18x37 cm. Tillverkad av
återvunnen metall.

BUBBLE BLÅ LYKTA

149:-

FR.

379:-

IDUN SOFFA

Bröderna An

dersson

-15%

FOTOGENLAMPA
i korg
FR.

HELLE KRUKA

Vit/gråbeige
FR.

219:-

Vi har brett
utbud av kuddar från
Jakobsdals, Fondaco
och Boel & Jan

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60. Tel vxl: 0492-177 00
Öppettider: Vard 06.30-18 Lörd 9-14 Sönd 11-14
Reservation för tryckfel eller slutförsäljning

materialmannen.se

249:-
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krönika

Allt mode går igen
Vi har haft hantverkare i huset och jag
blev tvungen att flytta på hela min garderob. Vi pratar inte om ett skåp utan
en överbelamrad ”walk in closet” som
tillhör en oorganiserad person som
har svårt att slänga saker. Jag sparar på
kläder av sentimentala skäl, det finns
fina minnen kopplade till dem; en härlig semester eller en perfekt nyårsfest.
Dessutom hade min mamma en unik
förmåga att slänga eller skänka bort
sina coolaste gamla dräkter från 60-talet bara någon månad innan jag förstod
att de var moderna igen. För så är det,
mode går i vågor och det är mycket roligare att ha något som är original än
något nyköpt.
När jag nu hittar den fräna pennkjolen från London-84 och förvånas över
hur jag kunnat komma i den så tänker
jag att den kommer sitta perfekt på min
dotter. Lite vädjande visar jag kjolen,
men hon tittar på mig som jag kom från
en annan planet och vill inte ens prova.
Kjolen har just nu ett ovisst öde, men
den kommer inte att bli slängd. Kanske
blir den kvar i många år, kanske får jag
barnbarn med samma spara-gener som
jag har.
I det här numret har vi fokus på vårens
mode. En snabb googling visar att
80-talet går igen, det är axelvaddar
och skarpa siluetter på gång. (Lyckliga
vi som har sparat!) Samtidigt tycks
modebilden ha blivit påverkad av pandemin och vårt eviga hemmasittande,

för mjukiskläder i alla dess former är
stort. Den som vågar får gärna visa
hud, med hela ryggen bar är du rätt i
vår.
Vi bjuder på ett uppslag med inspiration från våra lokala butiker. För tredje
året i rad låter vi vanliga människor från
våra kommuner visa vårens mode. Mannekängerna är allt från förskoleålder till
pensionärer.
Du får även träffa Erika Rindbäck Wallin, en ung kvinna som för ett antal år
sedan valde att helt klä sig i vintagekläder. Nu har intresset för kläder från
1930 till 1960-talet blivit en viktig del
i hela hennes liv. Hon syr och stickar
efter originalmönster och driver en
Instagramsida med följare från hela
världen.
Eva Harryson pratar vårmode och
stiltips med Therese Kjellman som
driver klädbutik. Det verkar finnas god
chans att du ska kunna hitta något
inspirerande i detta vårnummer av
Magasinet!
Ha det gott!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Promenad + prat
VÄSTERVIK Catharina Brewitz är
nybliven pensionär mitt i Coronapandemin. Hon insåg hur mycket
hon saknade alla sina bekanta och
alla sociala möten som inte längre
blev till.
– Det blir som en social nöd att
vi inte längre får träffas, vi måste få
träffas, vi behöver ”hej-kompisar”.
Det är det som gör det till min stad,
inte en stad, det är lätt att missa
nu.’, säger Catharina.
För att få igång en kravlös samvaro
för alla som vill drog hon igång ”Gå
och Prata”. På onsdagar klockan 11
träffas de som vill nedanför gamla
festsalen i Gertrudsvik i Västervik.
Alla är välkomna, det enda som
behövs är fikakorg och stövlar, sedan promenerar man och pratar i
de vackra omgivningarna vid sjön
Maren. Många intressanta samtal
har det blivit hittills.
– Det är ett enkelt sätt att umgås
och vi håller oss glada och friska
om vi träffas på ett säkert sätt. Tillsammans lurar vi häxan Corona.
Catharina Brewitz bjuder in till samtal och promenad. Foto: Åsa Thaberman

1

Visste du att... det finns fler som promenerar tillsammans? SPF i Hultsfred, Silverdalen och Lönneberga träffas på tisdagar för att promenera några kilometer tillsammans. I
Hultsfred ses man vid Hagadal med start klockan 11, och i Lönneberga ses man vid ”Lönnebergaboa”.
– Vi kommer att fortsätta med detta, det är ju en av de få saker man kan göra tillsammans nu, säger Håkan Hermansson.

Foto: Matton
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SOFFGRUPP BOSTON

SOFFA ALL-IN

3-sits + 2 fåtöljer. Klädd i tyg grå.

Längd 267cm. Välj
bland 100-tals tyger.

OBS! Med el-recliner på fyra
platser. Ytterplatserna i
soffan och båda fåtöljerna.
(inbyggda fotpallar)
FRITT LEV & MONT

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

OBS!

66

FRITT LEV & MONT

13.995:-

from.

(Rek.pris 20.990:-)

15.995:-

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?

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

Välkommen till

Fästingbussen!

Vaccinera dig mot TBE! Pris 370:(barn 350:-). OBS! även resevaccinationer.
Datum

Plats

Lö 24/4

tid

Coop Vimmerby

11-15

Hela turlistan på
www.vaccindirekt.se

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

Fullservice för Ditt företag!
• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)

WWW.GRASPARULLE.SE
I ett barns hjärna ska
det finnas drömmar
– inte sjukdomar och
annat som gör livet svårt.
Swisha din gåva till
1236246094, skanna
QR-koden med din
Swishapp eller gå in på
barnhjarnfonden.se

• Installation

Platta slät grå
350x350x50 mm
Åtgång 8 st/m2
Tillfälligt parti!

19:/st

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

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

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

Fortfarande
finns chansen
till boende med
bästa läge

Susanne Gustafsson

Björn Stridh

0492-696 00, lansfast.se/vimmerby

Alexander Bragstad
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Lever helt i vintage
Är du lite fascinerad av hur eleganta kvinnor och män ser ut på gamla filmer? Erika Rindbäck
Wallin har alltid gillat feminina kläder och valde för drygt fem år sedan att bara klä sig i
kläder från 1930 till 60-talet. Nu syr och stickar hon egna kläder efter gamla mönster och
har på köpet fått en internationell beundrarskara.
VÄSTERVIK Erika Rindbäck
Wallin är en alldeles vanlig småbarnsmamma på 30 år. Hon arbetar som språklärare, är gift och
har två små barn, men hon ser
inte helt vanlig ut. På sitt jobb
som högstadielärare dyker hon
ofta upp som klippt och skuren
från en 40-talsfilm, med hatt och
en tidsenlig frisyr.
– Min mamma har alltid sagt
att jag föddes som prinsessa och
jag har alltid gillat en flickaktig
stil. När jag fick mitt första barn
bestämde jag mig för att våga
klä mig i det som jag tyckte var
vackert.
Första plagget var en hallonröd klänning
från
sent
50-

tal. En kompis hade med den och
sa ”den har dina mått”. Känningen satt perfekt och Erika insåg att
hon aldrig skulle gå tillbaka till
moderna kläder som inte passade
henne.
– Kläder förr var sydda i tyger
av bra kvalitet och de har sömsmån, så det går att ta in eller ut
dem så de passar dig perfekt.
Favoritstilen är 40-talet, ett praktiskt men feminint mode. Det
var krig, kvinnor arbetade i högre
grad och kläderna skulle fungera
mer än för prydnad. Erika använder också sina vintagekläder
till vardags och får ofta positiva
reaktioner på det.
– Folk blir glada och många
frågar, de kan inte riktigt låta
bli. I och med att jag jobbar med
ungdomar kan jag visa på en
mångfald, man måste inte klä sig
i det senaste. Jag förespråkar ett
hållbart mode och kan verkligen
stå för det.
När man köper vintage är det ett
plus att kunna sy själv för att
anpassa kläderna, och Erika har
blivit riktigt duktig, men hon
saknade stickade kläder. Det
finns inte mycket stickat vintage,
plaggen repades upp och garnet
återanvändes.
– Min mormor stickade en
40-talssportkofta till mig, men
jag tänkte att jag måste lära mig
själv, så det har blivit mer och
mer, både jumprar och västar.
Nu kan jag inte sitta framför TV:n
utan att sticka. Att klä mig i vintage har gjort att jag utmanar mig
själv kreativt hela tiden, jag skapar något och får jobba med
händerna.
När pandemin satte stopp
för alla aktiviteter drog
Erika igång en Instagramsida. Varje dag
lägger hon ut bilder sin outfit. Här
blandas fynd från
second hand med
hennes egna plagg
sydda och stickade
med mönster från förr.
Fotona är tagna i en
lite gammaldags stil och
har lockat folk från hela
världen. Nu har ”erikadesireesvintage” nästan 5000
följare på Instagram.
– Nyligen blev jag intervjuad av en amerikansk
kvinna som driver en You
Tubekanal som heter
”Show and tell knitting”.
Genom henne har jag fått
kontakt med andra som
hon intervjuat. Vi har
haft stickjunta med folk

Stickade äldre plagg är svårt att få tag i, så Erika fick lära sig att sticka själv.
Foto: Åsa Thaberman

”Min mormor stickade en
40-talssportkofta till mig,
men jag tänkte att jag måste
lära mig själv, så det har
blivit mer och mer, både
jumprar och västar.”
från hela världen, det är magiskt
att man kan få nya vänner på det
sättet.

Men jag kan både byta däck på
bilen och gräva i trädgården om
jag vill.

Intresset för vintage syns i hemmet
och har även påverkat livsstilen.
I finrummet finns ingen TV, bara
sköna möbler i retrostil.
– Vi gillar den stilen, min
man sitter ofta och läser
och jag stickar, vi sitter
inte med mobilen, det
har blivit
en livsstil.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Vill man sticka
tröjor i 40-talsstil får
man använda beskrivningar från tiden.

Med säker retrostil och fina foton har Erika Rindbäck Wallin fått många följare på Instagram.
Här ett foto från Erikas Instagram, med en klänning i 40-talsmodell som hon sytt själv.
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PERFEKT
GRÄSMATTA
VARJE DAG
MOTORSPORT-

KAMPANJ

Astrid Lindgrens Näs
öppnar upp med våryra!
Äntligen, nu får du möjlighet att njuta av våra trädgårdar
i ett magiskt skede, när saven stiger och knopparna
brister. Vi öppnar den första maj. Välkomna!

INSTALLERAT & KLART!**

HUSQVARNA Automower® 310

18.995:-

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%.

ORD. PRIS 20.500:- INKL. MOMS

14.995:ORD. 18.995:-

DELBETALA

1.420:-

2.390:ORD. 2.990:-

/ MÅN*

Prästgårdsgatan 24, Vimmerby

BATTERI &
LADDARE
INGÅR

www.astridlindgrensnas.se

FIRA IN
VÅREN!

MONARK E-STURE ELCYKEL

7-växlad elcykel med fotbroms. Tydlig display. Godkänt lås. Utrustad med AVS snabbfäste för korgar
och väskor. Ställbar styrstam. Svart.

HUSQVARNA 115iL

Bekväm och lättanvänd batteridriven grästrimmer.
Teleskopiskt riggrör samt justerbart handtag ger
möjlighet till bekväm och personlig passform samt
enkel och effektiv förvaring och transport.

17.995:ORD. 18.995:-

DELBETALA

1.693:/ MÅN*

CRESCENT
ELMI ELCYKEL

3-växlad. Koppla Smart cykelteknologi med bl.a. elektroniskt
stöldskyddat batteri. Skivbroms
fram. Tydlig display. Pakethållare med snabbfäste för korgar
och väskor. Ljusblå.

Kärcher
högtryckstvättar

21.990:-

fr. 1.295:-

ORD. 23.990:-

DELBETALA

2.056:/ MÅN*

Handla säkert!
Gasolgrillar
från BroilKing
och Bluegaz
fr. 3.990:Rönnbärsgatan 7, Vimmerby
Tel: 0492-660 70
Öppet: Vardagar 07–18 | Lördagar 10–14

Tillsammans hjälps vi åt, håller
avstånd och undviker besök vid
minsta symptom. Vi erbjuder hemleverans av dina varor och betalningen löser vi smidigt via t.ex.
faktura, delbetalning eller Swish.

PEUGEOT KISBEE

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

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.
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personligt Therese Kjellman
Therese Kjellman brinner för mode
och jobbet som butikschef i en
klädaffär passar henne perfekt.
Foto: Eva Harrysson

”Jag älskar
verkligen
mitt jobb”
Pandemin hindrade inte Therese Kjellman från att hoppa
på utmaningen att bli butikschef i en klädaffär.
– Kombinationen av ett serviceyrke där jag samtidigt får
jobba med mitt största intresse – mode och kläder – är helt
perfekt.
HULTSFRED 31-åriga Therese Kjellman
är Malmötjejen som hamnade i Småland
tack vare kärleken.
– Jag och min man träffades på Hultsfredsfestivalen när vi var 18 år. Numera
bor vi ute på landet i Locknevi och har
två underbara barn.
Intresset för färg och form har funnits hos Therese sedan länge, både när
det gäller mode och heminredning. Hon
pluggade textil och design efter gymnasiet och jobbade sedan inom serviceyrket
i flera år.
Efter ett tag längtade Therese efter att
få arbeta med mode igen. Möjligheten

dök upp när tjänsten som butikschef på
Family House i Hultsfred blev ledig.
– Jag ville få större utlopp för min kreativa ådra och sökte en utmaning för att
vidareutvecklas. Då kändes det här jobbet
perfekt för mig!
Hur ser ditt eget intresse ut för mode
och kläder?
– När jag bodde i Malmö och pluggade
mode så följde jag trenderna mer slaviskt.
Nu är jag lite äldre och på ett sätt bekvämare i mig själv och går mer på vad jag
tycker om än vad som är med i det senaste modemagasinet. Idag kan jag utan

problem åka till Ica och handla i lediga
gummistövlar men jag har fortfarande ett
stort intresse för mode, jag älskar att få
klä upp mig och känna mig on top.
Vilka är dina bästa tips för den som
vill hitta sin stil?
– Var inte rätt för att be om hjälp när du
är i en klädbutik. Vi som jobbar i butik
älskar att få hjälpa våra kunder. Ofta tittar man på samma typ av plagg/stil för
att man är en vanemänniska. Ibland behöver man våga testa något helt annat
för att hitta rätt. Lyssna på dig själv, vad
du tycker om – inte alla andra. Det du är

KOLLA IN OSS!

bekväm i, det passar du i, och då utstrålar
du självsäkerhet.
Den första tiden som butikschef i Hultsfred
har verkligen inte varit någon räkmacka
för Therese. Efter bara några månader på
nya jobbet kom smällen – butiken hade
gått i konkurs och skulle läggas ner. Ett
par månader senare kom ett nytt besked.
Butiken var räddad och får leva vidare.
– Det har förstås varit en orolig och utmanande tid. Jag klev in som butikschef
strax innan pandemins topp i höstas och
hann inte med många månader innan
konkursen, som trots en orolig tid kom

Ett hantverk värt
att åka för

• Läs Magasinet på webben
• Skicka in svar till Annonspusslet

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

• Kontaktinfo
• Info gällande annonsmaterial
Öppettider:
Månd-Fred kl 10.00-17.00
Övriga tider och dagar
efter överenskommelse.

www.magasinetvvh.se

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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%
0
20%
20 % rabatt på
Silhouet
tak- på
20 % rabatt
duschar
Silhouet tak– A part of –

”Det är något som händer
i en när man får på sig
den perfekta outfiten, och
den känslan älskar jag”

2

duschar

20 % rabatt (mot Damixas rek.pris). Erbjudandet gäller
t.o.m. 30/6 2021 eller så långt lagret räcker.

Sju olika ytbeläggningar
20 % rabatt (mot Damixas rek.pris). Erbjudandet gäller
t.o.m. 30/6 2021 eller så långt lagret räcker.

Finns med 7 olika ytbeläggningar

+ toalettpappershållare
på
köpet
+ toalett(Värde 600–850 kr
pappershållare
enligt rek.pris.)
på köpet

Krom, tenn, mattsvart, mattvit, polerad mässing,
borstad mässing eller borstad koppar.

(Värde 600–850 kr
enligt rek.pris.)

Finns med 7 olika ytbeläggningar

Läs mer om Damixas sortiment på http://www.damixa.se

NYHET
mars 2021

Kampanjpris
krom

NYHET
mars 2021

5.595:Övriga
ytbeläggningar
9.995:-

Krom, 160 c/c
Kampanjpris:
5 595:–
Rek.pris: 7 000:–
(Du sparar 1 405:–)

Obs!
c
150 c/

Obs!
c
150 c/

Krom,
160 c/c160 c/c
Mattsvart,
160 c/c(PVD),
Mässing (PVD),
Tenn (PVD), BorstadBorstad
mässing
Mattsvart,
Mässing
Tenn (PVD),
mässing
Kampanjpris:
160 c/c
(PVD), 160 c/c
Kampanjpris: Kampanjpris:
160 c/c
150 c/c 150 c/c
(PVD), 160
c/c
5 595:–
9 995:–
Kampanjpris:
Kampanjpris:
Kampanjpris:
9 995:–
Kampanjpris:
Kampanjpris:
Rek.pris:
7 000:–
Rek.pris: 12Kampanjpris:
500:–
9 995:–
9 995:–
9 995:–
Rek.pris:
12 500:– (Du sparar 2 505:–)
(Du
sparar 1 405:–)
9 995:–
9 995:– Rek.pris: 12 500:–9 995:–Rek.pris: 12 500:–
Rek.pris: 12 500:–
(Du sparar 2 505:–)
(Du sparar 2 505:–)Rek.pris: 12 500:–
(Du sparar 2 505:–) Rek.pris: 12
(Du 500:–
sparar 2 505:–)
Rek.pris: 12 500:–

Nu ritar vi
3D-badrum

(Du sparar 2 505:–)

(Du sparar 2 505:–)

(Du sparar 2 505:–)

Borstad
koppar
Borstad
koppar
(PVD), 160 c/c
(PVD),
160 c/c
Kampanjpris:
Kampanjpris:
9 995:–
9 995:–
Rek.pris: 12 500:–
(Du sparar
2 505:–)
Rek.pris:
12 500:–

Mattvit, 160
Mattvit,
160c/c
c/c
Kampanjpris:
Kampanjpris:
9 995:–
9Rek.pris:
995:–12 500:–
Rek.pris:
500:–
(Du sparar 212
505:–)
(Du sparar 2 505:–)

(Du sparar 2 505:–)

www.joranskakel.se • 0492-107 28
Måndag-fredag 07-18 • Lördag 10-13
VIMMERBY ∙ joranskakel.se

Vimmerby

KAKEL KLINKER BADRUMSMÖBLER OCH DUSCH

DIGITAL TJEJKVÄLL
som en överraskning för oss alla. Men
ur utmaningar kommer också lärdomar och bortsett från pandemin och
konkursen så har det varit en fantastiskt rolig tid.
Något som Therese har känt från första
dagen är Hultsfredsbornas stöd och
uppskattning för butiken.
– Ja, verkligen, vi har fått så mycket
positiv respons, vilket är jättekul. Det
märks att folk vill ha butiken kvar, vi
har ett utbud som når de flesta.
Eva Harrysson

Tips Therese om...
Vårens mode:
I vår är det mycket jordnära färger.
Och man kan gärna klä sig i en enda
färg, beige på beige till exempel.
Ankelbyxor kommer i alla former,
allt från flare till tighta jeans.
Tre modemåsten för våren:
Puffärmen, vida ankelbyxor och
midiklänning. Älskar klänning och
längden på midi är väldigt bekväm
att bära både till vardags och till fest.

TORSDAG 22 APRIL KL.19-20
Kolla in vårens trender från ett antal
av Vimmerbys butiker direkt i din
dator, mobil eller surfplatta. LIVE!
Under kvällen lottar vi ut fina
priser och butikerna ger ut unika
rabattkoder till er som anmäler
er och tittar.

Live!

Anmäl dig snarast!

www.vimmerbyshopping.se/tjejkvall

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

Bubblet och tilltugget får du stå
för själv men vi bjuder på...

Inspiration Glädje Shopping
Lotterier Erbjudande
vimmerbyshopping.se

av våra kampanjdörrar (värde 7000:-) Exkl montage. Gäller vid köp över 59.900:-

DELTAGANDE BUTIKER:

0470-70 17 40

Downstairs Footwear/Vero Moda | Hammargrens Ur&Optik
Hudvårdskompaniet | Lindex | Sandströms Modehus
Stuneks | Till Dej | Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Stadshotell
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vårmode

Äntligen vårmode

Så skönt att äntligen få lägga av vinterkläderna och byta till lite lättare och kanske mer
färglada kläder. Här kommer förslag på hur du kan klä dig i vår från några av våra
lokala handlare, med kläder visade av folk från trakten.
Foto: Ola Pettersson, Åsa Thaberman, Eva Harrysson

Klassiska
ränder
. . . . . . . . . . VÄSTERVIK . . . . . . . . . .

Jennie bär en tvådelad dress i svart
och vitt, storskjorta och vida raka
byxor i viskos. Under ett linne i
bomull. Samtliga plagg från danska
märket Sunday hos
Boutique Rosé.

APRIL 2021
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Färger
som poppar
. . . . . . . . . . VÄSTERVIK . . . . . . . . . .
Irja har en lång limegul väst i linne, och en
lång mönstrad tunika. Undertill har hon en
mönstrad byxa i bomull/ elastan, allt från
danska märket E-Avantgarde.
Väskan kommer från Joe Mac.
Allt finns hos Boutique Rosé.

VÄSTERVIK

Boutique Rosé har med mor och
dotter som modeller.
– Jennie har en tvådelad dress i
svart och vitt som passar alla åldrar.
Mamma Irja har fått en limegul väst.
Jag vet att mina kunder gillar mycket
färg och i år har jag mycket gult, lime
och cerise i butiken.

”Jag vet att mina
kunder gillar
mycket färg och
i år har jag
mycket gult,
lime och cerise
i butiken.”
Boutique Rosé, Västervik

VÄSTERVIK

Tjejerna på Gina Tricot visar
vårens mode med tre modeller
med lite olika stil.
– Vi tror att många börjar tröttna på
mjukiskläder, att satsa på en dressad
outfit eller ett set i lite finare glansigt
material känns rätt. Denim är också
en stor trend i vår, gärna denim på
denim.

3
1. Maria är klädd i vida möstrade byxor i poplin,
”Elin” och sweater ”Riley”, Gina Tricot.
2. Caroline är klädd i ett säkert vårtecken, denim.
Här en skjortkänning från Gina Tricot.
3. Alexandra blir festfin i kombinationen ”Ina blouse”
och ”Ina kjol”, vitt med små svarta prickar från
Gina Tricot.

1

2

Fler lokala modetips
på nästa sida!
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vårmode

Uppklädd
till vardags
HULTSFRED
Jenny är redo för våren i
en snygg outfit från Zaags
i Hultsfred. Stretchbyxa
i pepitarutigt med
tillhörande bälte. Till det
en svart top i viskos med
rynkad ärm. Tuff jacka i
lädersyntet och till det
svarta sneakers.
Top och jacka kommer från Soya,
byxan från
Yest. Matchande smycke
och väska
från JNY.
Foto: Privat

Ljust och
blommigt

Vårnytt till
små och stora
. . . . . . . . . . VIMMERBY . . . . . . . . . .
Elisabeth bär en härligt vårfin outfit. Ljusrosa blus i polyester med
puffärmen som vi ser mycket av i vår. Blusen finns även i mintgrönt.
Nertill bär hon ett par ljusblå stuprörsjeans med mycket stretch och
viss slitning. Båda plaggen är av märket Chica London.
Till småttingarna finns dessa vårfina plagg från Geggamoja.
Matchande byxor och hoodie samt en klänning.
Plaggen är av ekologisk bomull och/eller bambu.

HULTSFRED
Johannes i en fräsch vårstass
med beige linnekavaj från
Erla of Sweden, blommönstrad skjorta från Lindbergh
och stentvättade jeans från
samma märke. Sportiga
lättviktsskor från Oxide.
Samtliga plagg från Zaags.
Foto: Privat

Samtliga plagg finns att köpa hos Till Dej.

VÄSTERVIK

Carolina Grönqvist som driver
Family House i Gamleby har valt
ut vårkläder både för barn och
vuxna.
– Till vuxna ser vi mycket neutrala
färger, som beige, men även mycket
grönt. Jeansfärger är alltid populärt
på våren. Jag har låtit min manliga
modell Göran ha ganska neutrala
färger, medan Carola har fått en
turkos accentfärg. På damsidan
kommer det mycket klatchiga färger
som apelsin och turkos i vår.
Barnkläder har alltid starka färger!

T.v. Göran möter våren i kakhifärgade
byxor av märket Cool Blue, till det bär han
en bladmönstrad piké från Blend och en
blå stickad tröja från Mel Richman. Carola
bär en lite längre kofta och ett par mjuka
byxor av märket Jaqueline de Young, som
accentfärg har hon en turkos top från
Cellbes. Alla plagg finns på Family House.

Bild ovan. Storasyster Isabella har mönstrade byxor, t-shirt med tryck och
en knallgul kofta. Lillebror Milton har en grå randig T-shirt, en grön hoodie
och ljusa jeans, allt från Name it i storlek 116-152. Allt från Family House.

APRIL 2021
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Digital tjejkväll
– nytt grepp
från handeln

15

750:1295:-

Damstl.

1595:-

Damstl.

695:-

Damstl.

695:-

Damstl.

1395:-

VIMMERBY När pandemin sätter stopp för den traditionella
tjejkvällen bland stadens butiker testar Vimmerby Handel ett
nytt grepp för att ge alla shoppingsugna tips och inspiration.
– Det blir en digital tjejkväll
där ett flertal butiker medverkar
genom att visa upp sina produkter och dela med sig av rabatter
och erbjudande, säger Michael
Karlsson från Vimmerby Handel.

Det är flera olika butiker som
medverkar i sändningen och
utbudet blir varierat.
– Det är kläder, skor, accessoarer, böcker och hudvård. Det
kommer också vara ett lotteri

Vi satsar på snygga, sköna kvalitetsskor.
Dessutom kunskap och personlig service.

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ
BORGS SKOR.

Det traditionella
minglet på stan byts
den här gången ut
till en digital tjejkväll
nu på torsdag kväll.

Normalt sett brukar tjejkvällen
locka mängder av tjejer (och
killar) till stan för att shoppa,
mingla och dricka bubbel. Men
nu när rekommendationen är
att man ska handla ensam föll
hela konceptet.
– Då bestämde vi oss för att
testa en digital tjejkväll i stället. Vi hoppas att det ska mottas
positivt, det är roligt att få genomföra en aktivitet, även om
den blir annorlunda.

SKÖNA SKOR!

Herrstl.
Herrstl.

Vi säljer även handväskor!
Besök vår hemsida: www.borgsskor.se
Öppet: Måndag–Fredag 10 –18 • Lördag 24 april 10-15

SMÅLANDS ”SKÖNASTE” SKOAFFÄR
Michael Karlsson från Vimmerby Handel ser fram emot att testa ett nytt
grepp – digital tjejkväll.
– Av rädsla för att skrämma bort någon så kommer vi inte avslöja vem
som ska hålla i kvällen, säger han lite skämtsamt. Foto: Privat
med utlottning bland de som
tittar.
– Alla erbjudanden är personliga – därför behöver man
anmäla sig för att ta del av
sändningen.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

N. Storg. 34 575Smedjegatan
32 EKSJÖ24, Jönköping • 036-770 19 40
www.borgsskor.se • Gågatan, Eksjö • Tel 0381 - 102 06
Tel. 0381 - 102 06
N. Storg. 34 575 32 EKSJÖ
www.borgsskor.se
Tel. 0381 - 102 06
www.borgsskor.se

695:-

1

Visste du att... för att ta
del av livesändningen behöver
man anmäla sig via Vimmerby
Handels hemsida;
vimmerbyshopping.se/
tjejkvall

845:-

PAPPERSKORGAR MED VIKTIGT BUDSKAP

Från

645:-

Vill du få frisk luft, motion och samtidigt lära dig mer om hållbarhet? Då har du chansen i Hultsfred där det numera finns 17 nya papperskorgar som berättar mer om de
globala målen för hållbar utveckling.
är ett led i att Hultsfreds kommun
vill sätta lite extra fokus på Agenda 2030 och de globala målen, och
ge enkla tips på vad man själv kan
göra i vardagen för att leva lite mer
hållbart.

Uppmaningen är att ta en promenad och utmana dig själv eller
andra att uppfylla så många av
tipsen som möjligt. Eller kanske en
”ploggingrunda”.

Foto: Malin Jonsson

HULTSFRED Papperskorgarna är
utplacerade längs en slinga i centrala Hultsfred som bland annat
går utmed strandpromenaden vid
sjön Hulingen.
Satsningen på papperskorgarna

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY
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Stort intresse för trädgårdsgrupp
När Åse Samuelsen startade Facebookgruppen Trädgård byt och skänk för ett år
sedan blev responsen snabbt väldigt stor.
– Det har gått över otroligt bra, idag är vi
nästan 870 medlemmar och vi har stort
utbyte av varandra.
VIMMERBY Att odla har verkligen blivit en trend och kanske
har pandemin också bidragit till
att fler att fått upp ögonen för
trädgårdsarbete.
– Ja, det tror jag absolut, säger
Åse. Dels för att man har mer tid
för att hålla på i trädgården. Men
sedan tror jag också att folk har
upptäckt hur roligt det är.
Att starta en trädgårdsgrupp var
en spontanidé som Åse fick när
hon själv gick och pulade i trädgården. Intresset för blommor
och odling har funnits sedan
barnsben men i och med flytten
till den egna villan i Vimmerby
kunde intresset blomma ut. I
hennes egen trädgård finns flera
blomrabatter men också pallkragar med grönsaker och bär. Källaren är full med växter på vinterförvaring, bland annat
dahlior och vinrankor.
– På våren när man
rensar mycket i rabatterna händer det
att man upptäcker
sådant man har för
mycket av och sådant
man saknar. Perenner
har ju en tendens att sprida sig.
Så det var först och främst så jag
började fundera när jag startade
gruppen, hur man skulle kunna
fylla på med nytt men även ge vidare det man inte längre behöver.
Reglerna för gruppen är enkla, det
är skänkes eller bytes som gäller.
Tanken är att det ska vara hållbart för både miljön och ekonomin.

Adela och lillasyster Stella gillar
att hänga med mamma Åse ute i
trädgården. Foto: Eva Harrysson
– I vintras till exempel var det
en i gruppen som skulle klippa
sin vinranka och frågade om någon ville ha sticklingar och det
nappade jag på säger Åse. Nu förvaras de i källaren i väntan på att
det ska bli tillräckligt varmt för
att ta ut dem och plantera
dem. Förhoppningen
är att de ska växa
och slingra sig längs
altanväggen och upp
mot den nybyggda
pergolan.
Vad händer just nu i din
trädgård?
– Nu börjar arbetet komma i gång
och det märks även i gruppen, att
aktiviteten ökar. Själv håller jag
på att jordförbättra i mina rabatter, jag har i nuläget för lite
mask i jorden. Jag klipper också
ner förra årets perenner och så
sätter vi kantsten. Det blir många
timmars jobb varje vecka under
våren och sommaren.
Eva Harrysson

”Många ettåriga blommor
och perenner kan man även
ta frön från som man kan
dela med sig av i gruppen.”

Garagepor t

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

Motordriven

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar

Blommor för alla tillfällen!
NU är ute-trädgården fylld med
härliga växter till din trädgård.

Just nu!

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!

Från egen odling

Pelargon 35:-/st
Finns i många fina färger!

www.hagelins.com
Blomgatan • VIMMERBY • 0492-318 90
Öppettider: mån–fre 9–18, lör 9–15, sön 10–13
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MILITÄRHISTORISK TRÄFF PÅ FLYGFÄLT
VÄSTERVIK Den som är fascinerad av militär, armé, vapen, krig och allt som är förknippat med det har
en riktigt härlig helg att se fram emot. I mitten av maj arrangeras en tre dagar lång ”Militärhistorisk träff”
på Västerviks flygplats. Här kommer man att frossa i uniformer, vapen, artilleri och allehanda fordon från
alla tider och många länder. Det blir utskänkning av mat och dryck, diverse föreläsningar och uppvisningar,
samt möjlighet att köpa och sälja militaria i dagarna tre.

Ann Styrenius och Bibbi Jacobsson är aktiva
på Psykiatriska museet och har jobbat med
utställningen om allmän rösträtt.

Allmän rösträtt är inte självklart
Psykiatriska museet i Gertrudsvik inviger i dagarna en liten utställning om allmän rösträtt. Här
kan man få veta om hur kampen
för kvinnlig rösträtt gick till, det
är i år exakt 100 år sedan kvinnor
fick rösträtt i Sverige.

VÄSTERVIK – Det har varit nyttigt att
får reda på lite mer, utställningen kan
nog vara intressant för yngre människor, många tar nog rösträtt för något
självklart, säger Bibbi Jacobsson som
jobbat med utställningen.

Men vad är kopplingen till Psykiatriska museet?
– Vi vill koppla ihop det med att de som
var intagna på psykiatriska sjukhus var
omyndigförklarade och inte fick rösträtt förrän 1989. Det fanns så kallade

”ordentlighetsstreck” som gjorde att
intagna på fängelser och psykiatriska
sjukhus, samt de som inte gjort värnplikt eller inte kunde försörja sig själva
inte hade rösträtt, berättar Roger Eriksson.

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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Butikerna som har klätt
Vimmerby i 140 år
Två av Vimmerbys mest
anrika butiker, Kahnli
kläder och Stuneks, fyller 70 i år. Vi har träffat
ägarna och pratat om
dåtid, nutid och att driva
butik som livsstil.
VIMMERBY En maxad butik, där det på
flera sätt känns som att tiden stått stilla.
Så kan Kahnli kläder i Vimmerby beskrivas. Varje millimeter av butiksytan i det
gamla huset utnyttjas, och från golv till
tak trängs klassiska kläder med hattar
och accessoarer.
– Vi säljer uteslutande kläder av hög
kvalitet. Pappa lärde mig känna vad som
är kvalitet, det har vi alltid varit noga
med, säger Anne-Marie Kahnlund Hällmar, som drivit butiken i hela 30 år.

Anna och Petra Pettersson
driver sedan ungefär ett år
tillbaka Stuneks tillsammans
– och trivs utmärkt med det.
”Vi kompletterar varandra på
ett bra sätt”. Foto: Josefine
Antonsson

Anne-Marie berättar att Kahnli kläder varit
i familjens ägo sedan starten 1951. Själv
fick hon butikslivet med modersmjölken.
– När jag föddes hade vi tre mindre
butiker. En här i Vimmerby, en i Hultsfred och en i Södra Vi. Butiken i Södra
Vi skötte mamma. Hon ammade mig på
övervåningen och fick ibland avbryta
amningen för att gå ner och expediera.
Under skoltiden arbetade Anne-Marie
i butiken varje lov och varje lördag. Men
att hon skulle ta över var inte självklart.
– Nej, jag utbildade mig till sjuksköterska och jobbade i vården i tio år. Det var
jätteroligt, men jag längtade tillbaka. Så
sedan 1991 jobbar jag här på heltid, och
nu går det inte att lämna.
Det Anne-Marie uppskattat mest genom
åren är kontakten med kunderna. Hon
beskriver butiken som ett hem, där kunderna blir som ens familj. Många av är
riktiga stammisar, som återkommer år
efter år. Vissa kommer långväga ifrån
för att köpa kläder.
Coronapandemin har lett till att Kahnli
kläder haft det tufft senaste året. Inte
minst eftersom många av kunderna är
70 plus.
– Dessvärre ser det inte alls bra ut. En
ekonomisk människa hade förmodligen
stängt butiken. Men det vill jag inte,
det skulle kännas som att ge upp, säger
Anne-Marie.
En annan 70-årig butik finns bara ett
stenkast därifrån, i nya, ljusa lokaler vid
torget. Egentligen hade Petra Pettersson, som drivit Stuneks ända sedan år
2000, tänkt stänga ner och satsa på en
ny karriär som fotvårdare. I stället blev
det en nysatsning – tack vare dottern
Anna Pettersson som klivit in och tagit
över driften.
Även om Petra och Anna har ett tufft
år bakom sig på grund av pandemin ser
de positivt på Stuneks framtid.
– Vi ser många möjligheter fram-över.
Grunden är densamma som förut, men vi
har breddat sortimentet med lite barnkläder och barnprylar. Vi håller även på att
öppna webbshop, det efterfrågas bland
annat av våra sommarkunder, säger de.
Att det är en speciell livsstil att driva butik
är Anna och Petra eniga om.

Övre raden Stuneks lokaler 1971 respektive 1974, undre raden Kahnli Kläder 1971 respektive 1984. Foto: Vimmerby kommuns bildarkiv

”I framtiden drömmer jag om
att driva en lite mindre butik
där jag säljer Stetsonhattar.”
Anne-Marie Kahnlund Hällmar, 66 år. Foto: Josefine Antonsson

– Man är ju Stuneks. Vissa tror till och
med att jag heter det, skrattar Petra.
– Jag kommer ihåg när vi gick på ICA
som barn och vi fick stanna hela tiden för

att du träffade massa folk som du skulle
prata med, minns Anna.
Något annat hon minns tydligt är Petras prat om BH-storlekar och dekalen

som satt på familjens bil som sa att ”7
av 10 kvinnor har fel BH-storlek”.
– Jättepinsamt!
Josefine Antonsson
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Öppnade egen veterinärklinik

19

På en höjd precis utanför Hallingeberg, med utsikt över sjön Kogaren har
Annina Riikonen öppnat en ny veterinärklinik. Här lever hon sitt livs dröm
med en dotter på fyra år, tre hästar, två hundar och ett gäng katter i en riktig idyll. Det har inte varit enkelt att komma till det här läget i livet och det
började egentligen i en tragedi.
VÄSTERVIK Annina och hennes sambo
Håkan köpte den lilla gården utanför
Hallingeberg i början av 2013. Här skulle
de bygga upp sitt liv. Vid nyår 2014 blev
Håkan sjuk och efter bara två månader
hade han dött i leukemi.
– Mitt livs slogs i spillror, men jag
trivdes här och ville fortsätta, berättar
Annina som under 12 år har arbetat
som veterinär på Distriktsveterinärerna
i Gamleby.

Kliniken ligger i en liten
stuga på landet, men är
modern och tillåter Annina
att göra det mesta som en
veterinärklinik gör.
Foto: Åsa Thaberman

I stallet nedanför huset står
tre vackra arabston, hästar
finns med i både yrke och
fritid. Foto: Åsa Thaberman

För fyra år sedan föddes dottern Evelina,
vilket var en stor lycka, men ställde till
det eftersom man som statligt anställd
veterinär måste jobba natt. Det finns
barnomsorg på natten, men Annina ville
att hennes lilla barn skulle få sova hemma, så lösningen blev att starta eget.
– Det är lite läskigt och jättemycket
utgifter, men jag hoppas att folk hittar
hit och att det ska gå bra. Jag har varit
veterinär sedan 2007, så jag är trygg i
jobbet, men det är mycket annat att
tänka på.
Kliniken är inrymd i ett gult litet hus som
kanske har varit en drängstuga. Här
finns det två behandlingsrum och en
operationssal med utsikt över nejderna.
Annina erbjuder egentligen allt som en
modern veterinärklinik har, undersökningar, operation, lab och tandvårdsutrustning för djur. Här finns också en
liten uppvakningsavdelning.
– Jag kan göra nästan allt, just nu har
jag inte vanlig röntgen eftersom det är
en enorm investering, men jag väntar
på offert på ultraljud och gasanestesi.
Operationer är lite av en specialitet, varannan helg kommer Anninas partner
Niklas Wikström som är legitimerad
djursjukskötare och specialist på sövning, så då genomför de större operationer. Två dagar i veckan är Annina
hemma med Evelina och på helgerna
går Evelina på helgförskola i Gamleby
så Annina kan hålla kliniken öppen för
djurägare.
– Då slipper folk ta ledigt och kan
ta hand om sitt husdjur efteråt. Jag

– Nu lever jag min dröm, egen veterinärklinik, en liten dotter, hästar och hundar.
Annina Riikonen har kämpat hårt, men kommit dit hon vill. Foto: Åsa Thaberman
vill att det ska vara en bra upplevelse
att komma hit, oavsett anledning till
besöket, även det ledsamma besöket i
livets slutskede.
– Läget på landet kan kännas lite
”off”, men ligger ändå centralt mellan
Gamleby, Västervik och Vimmerby. Litenheten innebär också en flexibilitet,
menar Annina.
– Många veterinärer har långa köer
till operation, jag kan ibland erbjuda tider nästa dag, för större operationer där
jag behöver en sköterska är väntetiden
max två veckor.

Från katastrofen när Håkan gick bort har
Annina byggt upp sin dröm om en egen
klinik och ett liv bland djur på landet.
I stallet står tre vackra arabston som
både Annina och Evelina rider. Hundarna Dexie och Didi, håller koll på
gården och i stallet jagar katterna möss.
– Jag har löst det, men jag säger inte
att det har varit lätt. Det här har jag
velat sedan jag var liten, att jobba som
veterinär, ha hästar och en liten dotter.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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Boka tid på 0492-79 794.
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Konst visas digitalt
Trots rådande pandemi behöver inte Vimmerbyborna avstå från
att ta del av konst. Vimmerby Konstförening ordnar nu för tredje
gången en digital utställning.
VIMMERBY Det krävs både
uppfinningsrikedom och nytänkande när man ska ordna
evenemang under en pandemi.
Vimmerby Konstförening testar
nya grepp genom att låta sina
utställningar bli digitala. Den
10 april var det tredje gången
som de ordnade en digital vernissage. Konstverken ligger ute

på hemsidan till och med den
25 april.
– Det handlar om ett 30-tal
konstverk som har fotograferats, laddas upp och publicerats
på hemsidan, berättar Kerstin
Lindgren Christe, ordförande i
Vimmerby Konstförening.
Förra årets vårsalong och höst-

Skymningsljus är ett av konstverken i utställningen. Foto: Privat

Foto: Nathalie Chávez
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Corona
i Tjust
VÄSTERVIK Västerviks-

fotografen Nathalie Chávez ställer ut foton under
temat ”Från mörker till
ljus”. 2020 tilldelades
Nathalie stipendiet Gamleby Photo Grant. Under
det gångna året har hon
samtalat med människor om hur pandemin
påverkat dem och sedan
fotograferat utifrån den
inspiration som samtalen
gett henne. Nathalie är
själv hårt drabbad då
hennes mamma Christina
”Chi” Chávez gick bort i
sviterna av Covid -19 för
ett år sedan. Utställningen ”Från mörker till ljus”
visas på Slottsholmen
fram till 15/5.

salong blev digitala och det
fungerade bra.
– Självklart går det inte att
jämföra med en vanlig utställning, men i det här läget är det
bättre än ingenting.
Konstnärerna som medverkar i
den nu pågående utställningen
är Bergliot Kvarnare och Lars
Isacsson.
– Vi har fått jättefin respons
så här långt, både Lasse och jag,
säger Bergliot.
– Självklart blir det lite annorlunda att ställa ut digitalt,
man träffar ju ingen publik så
på det viset är det ju inte så kul.
Men vi hoppas kunna göra en
utställning om ett år igen. I maj
öppnar också min utställning i
Bosjökloster och pågår hela
sommaren.
Bergliot och Lars målar naturmotiv i olja och Bergliot beskriver
verken så här:
– Det har skrivits att det
finns inget insmickrande och
intagande i mitt måleri, det
är naturens kraftfullhet vi ser,
vackert och magiskt med en

Höstspegling är namnet på det här måleriet. Foto: Privat
ruvande mystik.
– I mitt förord till utställningen står det: ”Det händer ibland
när jag är i naturen att jag upplever något väldigt starkt, att
jag ser och känner något utöver

det vanliga.” Det är stämningen,
färgnyanserna, ljuset och mörkret som jag vill återskapa i mina
målningar.
Eva Harrysson

Har släppt sin första singel
18-årige Emanuel Boigs har släppt sin första egna musik.
– Klart det känns stort, nästan lite overkligt att höra låten spelas på radio, säger han.
HULTSFRED Poplåten Missing you kom till på beställning
kan man säga. Emanuel Boigs
berättar mer kring en uppgift
han fick.
– Jag och min mentor Bo
Nikolausson, som även är engagerad i Talent Coach, kom
på en uppgift att jag skulle
skriva en låt på tre veckor.
Resultatet blev Missing you
som handlar om kärleken
mellan två personer, där den
ena inte får svar av den andra hur de ska gå vidare. Det
är inte självupplevt, men jag
tror att många kan känna igen
sig i texten.

Emanuel Boigs släpper sin nästa singel ”Drömmare” inom kort. Den här
gången har han valt att skriva på svenska. Foto: Jacob Meijer

Han blev klar med låten i tid,
men så hände egentligen
inte så mycket mer. Inte just
då.
– I juni ringde han om ett

samarbete han har med två
producenter på Linnéuniversitetet i Växjö, Viktor Söderholm och Adam Olofsson. Han
erbjöd mig att spela in låten

egen låt på radio?
– Klart det kändes stort, nästan
lite overkligt att höra sig själv.
Det är inget jag tänkte mig för
ett halvår sedan, inte ens för
en månad sedan, säger Emanuel Boigs.
– Det känns unikt, inte
många ungdomar får den här
chansen, tillägger han.

tillsammans med dem.
Låten släpptes helt nyligen och
har spelats på radio.
Hur kändes det att höra sin

Nu väljer Emanuel Boigs att fokusera på skolan, han har börjat
sista året av tre på Academy
of Music and Business i Tingsryd. Så mycket musik och nya
låttexter har han inte i huvudet
– inte för tillfället.
– Musiken har alltid funnits i mitt liv och jag gillar att
spela live. Det här har absolut
gett mersmak, så jag vill gärna
släppa mer musik.
Charlotte Madestam

 Visste du att... Emanuel Boigs låt Drömmare har gått vidare till länsfinal i P4 Nästa som är en rikstäckande musiktävling för låtskrivare,

artister och ny musik.
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Magasinets

Annonspussel

X SÄNGSORTIMENT

5% RABATT

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.)

11-15

FOTOGENLAMPA
i korg

NYHET
mars 2021

FR.

-

7.
Obs!
c
150 c/

gar

Obs!
c
150 c/

6.

5.

249:8.

HELLE KRUKA

Monterat och kla
inkl plåtarbete och lister

Vit/gråbeige
FR.

219:-

160 c/c(PVD),
Mässing (PVD),
Tenn (PVD), BorstadBorstad
mässing
cattsvart,
Mässing
Tenn (PVD),
mässing
ampanjpris:
160 c/c
(PVD), 160 c/c
160 c/c
150 c/c 150 c/c
(PVD), 160
c/c
995:–
Kampanjpris:
Kampanjpris:
Kampanjpris:
Kampanjpris:
Kampanjpris:
k.pris: 12Kampanjpris:
500:–
9 995:–
9 995:–
9 995:–

tar vi
adrum
sparar 2 505:–)
9 995:–

9 995:–
Rek.pris: 12 500:–

Rek.pris: 12 500:–9 995:–Rek.pris: 12 500:–

(Du sparar 2 505:–)Rek.pris: 12 500:–
(Du sparar 2 505:–) Rek.pris: 12
(Du 500:–
sparar 2 505:–)
Rek.pris: 12 500:–

(Du sparar 2 505:–)

(Du sparar 2 505:–)

(Du sparar 2 505:–)

el.se • 0492-107 28

07-18 • Lördag 10-13

(Du sparar
2 505:–)
Rek.pris:
12 500:–

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

Mattvit, 160
Mattvit,
160c/c
c/c
Kampanjpris:
Kampanjpris:
9 995:–
9Rek.pris:
995:–12 500:–
Rek.pris:
500:–
(Du sparar 212
505:–)
(Du sparar 2 505:–)

(Du sparar 2 505:–)

Jakobsdals, Fondaco
och Boel & Jan

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr
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annonspusslet mars 2021

1:a pris 1000:- Janne Eklund, Vimmerby
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3:e–10:e pris 100:Torgny Jutterdal, Vimmerby
Nisse Göransson, Kisa
Inger Ritzman, Gamleby
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BUBBLE BLÅ LYKTA

FÅRÖ PLÄD

Vaccinera dig mot TBE! Pris 370:(barn 350:-). OBS! även resevaccinationer.

tid

Plannja söker
1.
semestervikarier

1:a pris

Ingvar Larsson, Södra Vi
Anne-Marie Forslind, Vimmerby
Valdy Karlsson, Överum
Nils-Åke Nilsson, Västervik

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

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).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 12 maj 2021.
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Åmåls järnvägsmuseum
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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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LEDIGA PLATSER

AUKTION

Tröttare?
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Testa om

Plannja söker
semestervikarier
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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

YRKESHJÄLP

du ligger i
riskzonen för
om
typTesta
2-diabetes
ligger i
på du
diabetes.se.
riskzonen för
typ 2-diabetes
på diabetes.se.

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL
Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Ansök på jobb.plannja.se

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

Nå ut till hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

MINNESGÅVA

GÖR EN BRA MOTORAFFÄR!

En minnesgåva till IOGT-NTO-rörelsen stärker
barn som växer upp i missbruksmiljö och stöttar
vuxna att komma ur sitt beroende.

Magasinet

https://bit.ly/minnesblad

Västervik 0490-25 86 00 | Vimmerby, Hultsfred 0492-58 60 90

MOTOR

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

119.900 kr

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

174.900 kr

Subaru XV
Årsmodell: 2018 Miltal: 4920 Ort: Kisa

Opel Astra Kombi 1.4t
Årsmodell: 2017 Miltal: 8878 Ort: Kisa

Subaru Forester XS 2.0D
Årsmodell: 2013 Miltal: 14600 Ort: Kisa

Årsmodell: 2018 Miltal: 7627 Ort: Kisa

Årsmodell: 2019 Miltal: 3336 Ort: Kisa

122.600 kr

Subaru Levorg 1.6 4WD Aut, 170hk, Dragkrok

129.000 kr

Volvo V40 D3 Business II 150 HK Automat

244.900 kr

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 7-sits 170hk Aut

Opel Corsa 1.4 AUTOMAT

133.300 kr

189.000 kr

Årsmodell: 2017 Miltal: 10400 Ort: Kisa

189.000 kr

193.700 kr

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

289.900 kr

Volvo XC70 D4 AWD, Aut, Classic Summum

Volvo V70 D4 AUT CLASSIC SPORT
Årsmodell: 2016 Miltal: 9100 Ort: Kisa

Årsmodell: 2017 Miltal: 7400 Ort: Kisa

239.500 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 16321 Ort: Kisa

234.900 kr
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Allt vi säljer
kan vi installera

Skattjakt
för barn 6-12 år
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ln
Bokhande
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Vim
MEDTAG
EGEN
PENNA

Rönnbärsgatan

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

Frostsäker vattenutkastare med nyckel.

Skattmkearbryta

3

Ord. pris 739:-

4

Norrtullsgatan

FM Mattsson
trädgårdskran

Sevedegatan

5

rge
t

To

2 495:-

Kyrkogårdsgatan

FRIVILLIG STARTTID

Installerat & Klart

6

2

MELLAN
27/3-30/4
1
Storgatan
RådhusTorget

Erbjudandet gäller t.o.m. 2021-06-06. Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl. installation och ROTavdrag. Eventuellt zon-tillägg kan tillkomma. Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se
Västervik, 0490-697 00
HUVUDPARTNER TILL

Åtvidaberg, 0120-295 90
Kisa, 0494-69 91 00
Rimforsa, 0494-69 91 00

Vi stödjer SOS Barnbyar.
Läs mer på comfort.se

Linköping, 013-684 00
www.ternstedtinvent.se

TERNSTEDT INVENT
VVS

Vent

Plåt
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El

NÄR VÄRLDEN
UTVECKLAS,
VAD VÄLJER DU?
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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!

TOYOTA COROLLA HYBRID

Arr: Vimmerby Handel
Info: Michael Karlsson
0492-161 21
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vimmerbyshopping.se
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du leta
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Välkomna till medlemsbutikerna som arbetar
för att göra din vistelse i Vimmerby lite trevligare!
Flex Privatleasing från 2.995 kr/mån.
Corolla 1,8 Style, pris från 239.900 kr
(ord. pris från 268.900 kr).

I GENOMSNITT

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

L/100 KM

50% 4,5-5,3

ALLTID
AUTOMAT

MED
FLEX PRIVATLEASING

LÅG 101-121 1.500

FORDONSSKATT
FRÅN 1.644 KR/ÅR

CO G/KM
²

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA

FLEX PRIVATLEASING

MIL/ÅR

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

HELGÖPPET Lördag 24/4 kl 10–14 | Söndag 25/4 kl 12–15
ORD. ÖPPET: Mån-tors 09–18 | Fre 09-17 | Lör 10-14

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på
fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av
bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 30
juni 2021. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 30 juni 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.

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

