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Jag minns med fasa friluftsdagarna i
skolan, när man skulle gå en evighetslång promenad rakt ut i skogen,
för att sedan stanna i någon liten
glänta och äta matsäck som bestod av
en halvmosad ostsmörgås och färdigblandad saft i en gammal sirapsflaska.
Allt som oftast hade man skoskav och
stelfrusna fingrar i de tunnstickade
tumvantarna.
Någon gång i tonåren skulle jag sova
i vindskydd tillsammans med mina
syskon och kusiner. Det var nog den
värsta natten i mitt liv! Jag sov inte
en blund på hela natten. Det var kallt,
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det hördes konstiga ljud och det var
fullt av myror i sovsäcken.
Som vuxen har man tack och lov
friheten att välja bort sådana
aktiviteter. Min sambo brukar ibland
föreslå att vi ska fjällvandra på semestern! Jag brukar bara skratta lite
fint åt hans förslag eftersom jag vet
att han känner mig bättre än så. Men
man ska väl aldrig säga aldrig. Under
pandemin har nämligen även jag fått
lära mig att vistas mer utomhus. Och
jag har faktiskt upptäckt att det är
riktigt trevligt! En sak jag har insett
är att man måste vara rätt klädd!
Under det här året har jag investerat
i ett par rejäla underställ samt ett par
varma termobyxor. Så trots att jag har
tillbringat mer tid än någonsin i pulkabackar, vid korvgrillningar, utekalas
och på skogspromenader, så har jag
frusit mindre än någonsin.
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I det här numret av Magasinet tipsar vi
om bra prylar som kan följa med på
utomhusaktiviteterna i sommar. För
nu kommer vi snart in i härliga sommarmånaden juni och då vill vi vara
utomhus oavsett om det är pandemi
eller inte!

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

Ha en riktigt skön start på sommaren!

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

23 juni

Nästa nummer av Magasinet
Nästa nummer av Magasinet kommer ut den 23 juni.
Då har vi siktet inställt på semester och härliga sommardagar! Vad är sommar för just dig? Har du kanske
tips på något smultronställe i din närhet?
Kontakta oss gärna och berätta!
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vardagsrum
Jag ska villigt erkänna att jag aldrig
har varit någon friluftsmänniska. I
grunden handlar det nog om att jag
alltid varit frusen av mig. Bor man i
Sverige så är det kallt ute större delen
av året, vilket också förklarar varför
jag trivs bäst inomhus.
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KÖP DINA 3 FAVORITER OCH
FÅ DEN BILLIGASTE GRATIS.*
*GÄLLER SLOGGI FÖR BÅDE
DAM OCH HERR T.O.M. 6/6 2021.

Vad vill du läsa om?
Tipsa oss!

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

asa.thaberman@vt.se
eva.harrysson@vtkp.se

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

Motordriven

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar
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!

ALLA
YTTERPLAGG

25%

399:(ord. 499:-)

Blus. Finns i två färger.

RABATT!

Chinos 799:-

Välj fritt! 2 för

699:-

Blus 249:-

Byxa 499:-

Linneklänning 59995

Utvalda skjortor, piké och shorts. (Ord. skjorta 499:-, shorts 499:-, piké 399:-)

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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Sommartorg
i Vimmerby
VIMMERBY Det blir ett sommartorg i

Vimmerby även i år. Från och med den
1 juni förvandlas torget i Vimmerby från
en bilparkering till en mer trivsam plats
där människor kan mötas. På Sommartorget finns möjlighet för lek och aktivitet för de minsta. Vimmerby kommun

låter hälsa att båten där barnen kan leka
placeras ut på torget tillsammans med
bland annat tre små röda lekstugor och
en mindre polisbil avsedd för lek. Samtidigt kan vuxna kan njuta av uteserveringar med både mat och fika.

Bra betyg till campingen
HULTSFRED Rickard Hägglund

Ny padelbana
vid vattnet
VÄSTERVIK Nu står den nya padelbanan vid Pampas Marina färdig.
Tanken var att den skulle ha öppnat
tidigare, men vädret har satt stopp
för det. Under vintern har området
vid Pampas Marina fått en rejäl uppfräschning, den finns en gångbana
som ansluter till hamnen, det har
anlagts en boulebana och några utsmyckningar med marina motiv har
satts upp. Här finns nya sittplatser
och till sommaren ska det eventuellt
bli ett café. Padelbanan är öppen för
allmänheten och bokas via en appsom du hittar på playtomic.io.

Torghandel i
Hultsfred



Foto: Eva Harrysson

Shoppingkväll på stan
VÄSTERVIK Under hela vecka

21 pågår Cityveckan i Västervik, ett arrangemang som vill
lyfta affärer, restauranger och
andra näringsidkare i centrum.
Under torsdagen är det shoppingkväll, då har många butiker öppet tills restaurangerna
stänger vid klockan 20.30
– Vi gör det här för att vi ser
att vaccinationstakten ökar
bra och att Västerviksborna
är väldigt duktiga på att använda munskydd och att gå in
ensamma i affärerna, folk här
är helt enkelt exemplariska,
säger centrumledare Tobias
Ahlstedt.
– Vi tror att det här kan bli
mysigt, skönt och avkopplat,
något som många har saknat.

HULTSFRED Torghandeln i Hults-

fred fortsätter att liva upp tillvaron i
centrum, varje fredag. Nu på fredag,
den 28 maj, blir det Mors Dag-tema
och en lång rad försäljare kommer
att finnas på plats. Bland utbudet
finns bland annat ägg, bröd, ost, väskor, blommor, skor, plånböcker och
smycken.

och Erika Hammarlund, som
driver Hultsfreds Camping, kan
vara riktigt stolta. Campingen
har nyligen fått utmärkelsen
Travelers choice 2021, som Tripadvisor delat ut årligen och
som baseras på gästernas betyg, omdömen och recensioner. Arrendatorena gläds över
utmärkelsen och hoppas förstås att priset ska leda till ännu
fler besökare på den sjönära
campingen.

Shoppingkväll

27 maj

Flytta ut hemkänslan

Behöver staketet, fasaden eller utemöblerna ett lyft? Nu är det
hög tid att sätta i gång med nästa utomhusprojekt.

Lycke
fasadfärg
10 liter

Lycke
allroundfärg

Lycke
fasadfärg

399:-

449:-

1599:-

3 liter

3 liter

Vit, 9 liter

Vit, 10 liter

2195:-

10 liter

2195:-

539:-

Från

79:-

GRÖN FRI Effektiv behandling mot alger och lav
som också förhindrar ny påväxt. Kan användas
på alla ytor utomhus. Finns i 0,5L, 1L och 5L.

DEMIDEKK ULTIMATE vit helmatt träfasadfärg
som ger en unik kulörupplevelse och har lika
lång glans- och kulörhållbarhet. Kan fås i olika
kulörer.

BECKERS PERFEKT PLUS FACADE vit halvmatt
fasadfärg som ger bra skydd och optimal kulörhållning under många år.

FALU RÖDFÄRG Slamfärg. Den bildar inte något
tätt skikt, därför kan träet fortfarande andas. Den
låter träet andas, vilket minskar risken för röta.

Vit, 3 liter

Vit 10 liter

589:-

2995:-

PERFEKT PLUS FÖNSTER/ SNICKERIFÄRG VIT
ger utomhusdetaljerna bästa möjliga skydd mot
väder och yttre påverkan.

Ord 499:-

399:ELITE FASADPENSELSET Mycket hög kvalitet.
Set med kort vinkelpensel 35 mm, Elite lång
vinkelpensel 70 mm, Elite vinklad fasadpensel
100 mm samt tejp.

9 liter 689:-

Arbetsplattform
92x30x50 cm
DEMIDEKK INFINITY Fasadfärgen är självrengörande, vilket betyder att den har en smutsavvisande yta som gör att pollen och smuts inte
fäster på färgfilmen

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60
Tel vxl: 0492-177 00 Öppettider: Va 06.30-18 Lö 9-14 Sö 11-14
Med reservation för tryckfel eller slutförsäljning

materialmannen.se

629:-

209:ELIT TRÄOLJA olja avsedd för årlig behandling
av allt slags obehandlat, tryckimpregnerat eller
tidigare oljat trä utomhus såsom trätrall, altaner
och trädgårdsmöbler.
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Det tar tid och energi att rädda nyfödda lamm, men det är lika roligt varje år tycker Isabell och Melker Lindved.

Härligt och lärorikt
att ta hand om lamm
I fem år i rad har familjen Lindved och hunden Lady öppnat sitt hem för nyfödda föräldralösa lamm.
I början får de bo i köket där de flaskmatas var fjärde timme. Det är mycket jobb, men ett kärt besvär.
VÄSTERVIK Det är som att
träda in i ett litet paradis. Solen skiner, det
är fullt med vitsippor, en hund
och fyra små
lamm kommer
till mötes. För
femte året i
rad tar familjen Lindved på
Gränsö hand
om lamm som
annars skulle ha
dött.
– Det började med
att vi fick höra om ett
lamm som var sjukt och vi
tyckte att det var synd att det skulle
dö, så vi erbjöd oss att ta hand om det,
berättar Martin Lindved.
Sedan dess har det blivit ett stående
inslag i familjens liv. Varje år föds det

lamm som av olika anledningar
inte blir omhändertagna av
sin mamma och då gäller
det att vara snabb om
lammet ska överleva.
– Vi får veta så
snart det händer,
en del är helt nyfödda, vi får torka
bort fosterhinnor
ibland, berättar
Pernilla Lindved
och lyfter upp ett
litet lamm som fortfarande har en bit av navelsträngen kvar.
– Den här lilla fick sova i min
säng de tre första nätterna för att hon
skulle bli lite varm.
Det blir en hektisk tid under april och
maj, i år trippar fyra lamm i lite olika
storlek omkring. Förra året var det tio

lamm, en aning för många. Var fjärde
timme måste de nyfödda lammungarna
flaskmatas. Under den första tiden får
de bo i köket.
– I början får de råmjölk för att det är
bra för immunförsvaret, sedan köper vi
en stor säck med välling som de som de
dricker tre gånger om dagen, berättar
Melker Lindved.
Båda barnen, Melker och Isabell är
mycket involverade i skötseln av lammen. Att skolan till stor del har varit på
distans under våren har varit en fördel
för både människor och lamm. Men
hunden Lady tar också väldigt stort
ansvar.
– När det första lammet är här blir
hon alltid som en extramamma till det,

men sen när det kommer fler släpper
hon dem lite och låter dem ta hand om
varandra, men hon leker med dem hela
tiden.
Lammen är helt tama, de uppför sig
som snälla små hundar, kommer fram
och luktar och buffar, en börjar nosa i
väskan och drar upp ett skosnöre. För
familjen Lindved har det blivit en fin
tradition att ta hand om lammen
– För oss är det en familjeangelägenhet, alla hjälper till, det är riktigt härligt.
Det är så lärorikt för våra barn, det får
lära sig så mycket om hur naturen funkar, om liv och död. Det är fantastiskt
vad det ger oss mycket.
Åsa Thaberman

”Det är en familjeangelägenhet,
alla hjälper till, det är riktigt härligt”

17.995:-

PERFEKT
GRÄSMATTA
VARJE DAG

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.

MOTORSPORT-

KAMPANJ

3-VÄXLAD

6.495:ORD. 7.495:-

INSTALLERAT & KLART!**
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%.
MOTORSPORTPRIS 14.995:- Ord. 16.500:-,
enbart maskin, installationsmaterial tillkommer.

34.900:ORD. 39.900:-

18.995:ORD. PRIS 20.500:- INKL. MOMS
Q
Q
Q
Q
Q

All begränsningsslinga ingår
Vi fräser ner slingan i gräsmattan
Maskininställningar på plats
Genomgång vanliga funktioner
Resa inom 50 km från våra butiker

7-VÄXLAD

7.495:ORD. 8.495:-

MONARK SOFIA

3- eller 7 växlad modern klassiker i mattsvart med lågt insteg och fotbroms. Navgenerator till
framlyset. Pakethållare med snabbfäste för korgar och väskor. Godkänt lås.

2.390:-

1.000:- FÖR DIN
GAMLA CYKEL

ORD. 2.990:-

11 MÅN Á
3.230:-

BATTERI &
LADDARE
INGÅR

GÄLLER VID
KÖP AV EN NY
SKEPPSHULT
HUSQVARNA R 214C

Rider med 94 cm Combi klippdäck. Pedalstyrd
hydrostatisk växellåda. Aggregat lutas lätt upp i
serviceläge för enkel rengöring.

HUSQVARNA 115iL

Bekväm och lättanvänd batteridriven grästrimmer.
Teleskopiskt riggrör och ställbart handtag.

3.590:ORD. 4.490:-

Gäller oavsett fabrikat/ålder på en fungerande cykel vid köp av en ny Skeppshult i lager.

21.990:-

KAMPANJPRIS

ORD. 23.990:-

DELBETALA

2.056:/ MÅN*

3.499:-

Handla säkert!
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.

INSTALLERAD & KLAR

20.990:-

UPP TILL
8X BÄTTRE
SKYDD ÄN
HJÄLM

HUSQVARNA 435II

Lätt och effektiv allroundsåg. Lätt att starta och
manövrera. X-TORQ®-motorn ger lägre
bränsleförbrukning och reducerade emissioner.

PEUGEOT KISBEE

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

1.890:-

4.990:-

ORD. 5.190:-

ORD. 26.990:-

3000 M2

DELBETALA

511:/ MÅN*

STORSÄLJARE
STIHL FS 131

HONDA MIIMO 520

Mycket stark och lättstartad
trimmer. Levereras med
trimmerhuvud, slyklinga,
sågklinga samt sele

Upp till 3000 m². Lutning 45%. Klipper i alla väder.
Klipper i trånga passager. Tre härdade säkerhetsknivar. Driftsäker digital slingsignal utan störningar.

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY
MOTORSPORT.SE

STIHL FS 38 GRÄSTRIMMER

Mycket välbalanserad bensindriven och lätt trimmer. Snabbt och effektivt klipper den gräs och
ogräs runt rabatter, buskar, längs kanter, staket och andra hinder på villa- och fritidstomten.
FÖR ATT DU
stöttar OSS!

SERVICEVERKSTAD

RESERVDELAR

RÄNTEFRI
DELBETALNING

FÖR ATT DU
stöttar OSS!

VIMMERBY
local
support
butiker, caféer
& restauranger

VIMMERBY
För mer information och erbjudanden:
local vimmerby.com ”Vimmerby Tillsammans” • #vimmerbytillsammans
support
butiker, caféer
& restauranger

Vimmerby
kommun

För mer information och erbjudanden:
vimmerby.com ”Vimmerby Tillsammans” • #vimmerbytillsammans

Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning. Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna.
Vi erbjuder räntefri delbetalning upp till 35 mån med Santander Consumer Bank. *Exempel på 11 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. **Mer information på vår hemsida.
Vimmerby
kommun
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personligt Gösta Christiansson

Med värmeplattor
och växtbelysning
kan man börja
odla tidigt.

Odla med Gösta och Curt
Gösta Christiansson:
Vad odlar du helst?
– Tomat och chili och
örter är roligt. Och sallad så klart och
kål. Jag älskar
svartkål, det
blir så snyggt
och det är
så gott!

Gösta Christiansson, til vänster, är mannen bakom Sneckenström, Curt Persson är anställd, båda är
hängivna odlare.

Odling handlar
om njutning
och välbehag
VÄSTERVIK

Gösta Christiansson bytte jobb och bransch mitt i livet. Inget han ångrar, tvärtom
rekommenderar han alla att minst en gång i livet göra en stor omställning. Han
var intresserad och fann njutning i att odla. Nu har hobbyn blivit hans yrke, med
bas i Västervik säljer han mängder av odlingsprodukter över hela Skandinavien.

A

tt odla är hetare än någonsin,
allt fler vill veta vad de äter
och samtidigt njuta av att ha
drivit upp sina plantor själva.
Folk i städer och på landet odlar som
aldrig förr. För det är verkligen lyx att
kunna gå ut i trädgården eller på balkongen och plocka ihop sin egenodlade
sallad. Eller bara sitta i täppan och titta
när det växer.
– Människor behöver balsam för
själen i vårt stressiga samhälle. Teknikstress med pipande telefoner är
nog bra, men det behöver balanseras
med något behagligt som odling menar
Gösta. Att odla innebär att du gör något
med händerna och odling måste få ta
tid. Det går inte att stressa!

För Göstas del var det frågan om liv och
hälsa när han hoppade av den stres�siga transportbranschen och i stället
började importera produkter inom odling. Gösta är född i Västervik men har
bott länge i bland annat Göteborg där
livet blev allt krångligare att få ihop. Så

ärvde han ett hus i Västervik, Sneckenströmska gården, och bestämde sig för
att flytta tillbaka och ta med sin odlingsfirma. Nu har e-handelsföretaget
Sneckenström sina lokaler i den gamla
mataffären i Piperskärr och han har anställt en odlingsintresserad medarbetare för att hinna med alla produkter
som ska skickas i väg.
– Det började med att jag uppfann
ett växthus för pallkragar och började
importera värmemattor för odling. Nu
säljer vi allt från solcellstyrda bevattningssystem till kokosfiber att odla i.
Miljötänket är viktigt för Sneckenström
och genomsyrar hela sortimentet. Att
leva hållbart är varje människas skyldighet. Att odla är ett av många sätt för
att få ned sitt eget ekologiska avtryck
och ger dessutom matlagningen en ny
dimension, menar Gösta. Matlagning
och odling hör ihop.
– För att få det att växa bra behöver
du bra gödsel. Guano är en av våra egna
produkter, det är bajs från fladdermöss

som vi importerar från Filippinerna.
Det innehåller mycket fosfor som ofta
saknas i svenska jordar. Kemisk gödsel
tar död på maskar och annat mikroliv i
jorden, jag säljer bara riktig skit, skrattar Gösta.
Sedan några månader arbetar även Curt
Persson på Sneckenströms. Curt har 40
år i resebranschen bakom sig, men ett
brinnande intresse för odling. Nu säljer han frön i stället för resor. Vi tar en
sväng in på lagret. Här finns mängder
av små påsar, kanske 500 olika frön bara
för tomater och chili. Curt och Gösta
förlorar sig i alla olika frön de vill prova
att dra upp, oregano från Syrien, rosa
tomater och röda långsmala chili.
– Chilin börjar man odla redan efter
jul. Då anar man våren och kan uthärda
både slask och kalla vindar. När de första bladen börjar titta upp är lyckan
fullständig.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Har du
något nytt
projekt för i år?
– Jag provar att
odla en massa
tomatsorter som
är speciellt nyttiga för män. De innehåller
ämnet Lykopen som förebygger prostatacancer. Tomater är rena hälsokuren och förebygger många sjukdomar. Särskilt hemodlade gamla sorter har visat sig innehålla
mer nyttigheter.
Ditt bästa odlingstips?
– För att få större skörd av tomatplantor
ska man driva på plantan hårt med kvävegödsel på våren. När plantan har kommit upp i storlek kan man dra ner på kväve och i stället tillsätta gödsel med fosfor
och kalium. För att få många frukter kan
du gärna stressa plantan och dra ner på
vatten och gödning. Plantan upplever att
det vankas sämre tider och vill därför fortplanta sig, och börjar därför bilda blommor. När denna process är igång ska man
börja vattna och gödsla
som vanligt igen.
Curt Persson:
Vad odlar du helst?
– Jag odlar gärna
tomat och gurka,
jag älskar slanggurka som har
en fantastisk
smak jämfört
med köpt gurka. Jag har inget
växthus, men
ett gurkskåp.
Något nytt
projekt i år?
– I år har jag och min partner Kristin gjort
ett förodlingsrum med växtlampor och
värmemattor. Vi driver upp tomat, chili,
gurka och en massa annat. I trädgården
funderar vi på hur man kan tillvarata mer
regnvatten och så har vi ett projekt att
göra egen jord.
Ditt bästa tips?
– Ha inte för bråttom, lär dig av misstagen. Var lite kreatör och prova lite egna
lösningar. Och njut av sällskapet av dina
växter, det finns inget bättre sällskap.
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HÖGTRYCK I TRÄDGÅRDSTÄLTET!

(Sommartider fr o m juni)

TORONTO

AMSTERDAM
Hörnsoffa. 260x210 cm i ljusgrå
konstrotting inkl dynor och bord.
Välj höger eller vänster.
PRIS FRITT LEV I KARTONG

11.995:-

minnesgåva

66

Bord och 4 stolar
samt parasoll
PRIS FRITT LEV
I KARTONG

4.995:-

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

Hedra någon
med en

ÖPPET: Måndag-fredag 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret ö. vard. 9-12.30

SISTA LÖRDAGSÖPPET!

Gå in på barnhjarnfonden.se
eller swisha till 1236246094

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

WWW.GRASPARULLE.SE

OBS!

Cirkelsåg

Fullservice för Ditt företag!

Cirkelsåg med sladd,
1050W, 165mm klinga.
Max sågdjup 54mm.
Ord. pris 2 039:-

1195:Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

Din gåva
gör skillnad.

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

Kastehelmi
Kakfat o 31,5cm på fot

599:-

(ord pris 729:-)

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

Att välja färg handlar om att välja hållbarhet, skydd och hur perfekt resultatet blir. Alcro Bestå Briljant är en ny fyllig fasadfärg
som är Svanenmärkt och anpassad för vårt nordiska klimat.
Köp färgen hos Albins / Colorama

Bloom skål
o 16cm

srf.nu/minnesgava
ring: 08-39 92 30

599:-

(ord pris 849:-)

Stekpanna gjutjärn
28 cm med trähandtag

Lika vackert,
år efter år.

620:-

25%

(ord pris 829:-)

Vårt främsta
vapen mot
diabetes
är inte insulin
– det är
forskning
Ge en gåva och bidra
till forskningen!
Swish 123 900 9010
diabetes.se/gava

Mors Dag tips!

rabatt på fasadfärg
Alcro Bestå Briljant.

HINZA VÄSKA
Köp stor Hinza väska fr. 249:så får du köpa kylväska för
(ord pris 299:-)

229:-

Priserna gäller t.o.m. 3/7 eller så långt lagret räcker

Vid Stora Torget

HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

Kontakta våra fasadexperter för att göra en fasadbesiktning,
samt få arbetsbeskrivning och goda råd.
Rönnbärsgatan 7, Vimmerby
Tel: 0492-660 70
Vardagar 07–18 | Lördagar 10–14

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

MAJ 2021

10

Besök
oss

Eller handla online

Magasinsgatan 4, Vimmerby

www.homeofbrands.eu

20%
på alla

skor och sandaler.

Dam & herr.

(Gäller Onsdag - Lördag)
26-29/5

MORS DAG!
Köp presentkort hos oss!

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

Foto: Anna-Stina Larsson

Med kameran på
Naturen och skogen har varit en viktig del i Anna-Stinas liv så länge hon kan
minnas. Tidiga morgnar på skogsvägar, eller vid favoritplatsen vid tjärnen är
högtidsstunder för henne, alltid med kameran beredd.
– Det har blivit som ett gift! Är det en vacker och dimmig morgon, då blir jag
som en som inte fått sina droger om jag inte får komma ut, skrattar hon.
VIMMERBY Anna-Stina Larsson,
76, är född och uppvuxen på gården
i Fasnefall i Vimmerby kommun.
Där fick hon lära sig om naturen
och jordbruket av sina föräldrar
och morföräldrar, och där bosatte
hon sig som vuxen och har levt hela
sitt liv.
– Som ensambarn blev naturen
och skogen en tillflykt som följt mig
sedan. Skogen och ängarna var min
lekplats. De ger själslig frid. Du kan
gå ut och ha bekymmer och vara
ledsen, men det rinner liksom av
dig i skogen. Så har det alltid varit
för mig!
Tidiga morgnar är bästa tiden, och
turerna går antingen i skog och

sedan, och kameran är alltid med i
skogen och naturen. Anna-Stina är
medlem i Vimmerby fotoklubb, och
där har hon både hittat vänner och
inspiration till både fotografering
och naturupplevelser.
– Oj vad jag fått tips i fotoklubben om vackra platser att besöka,
berättar hon.
Foto: Anna-Stina Larsson
mark kring hemmet, eller så tar hon
bilen iväg till platser längre bort.
– Nytvättade morgnar är det
bästa. Bara solen kommer upp lite
grann så är det som att förtrollningen är bruten, menar hon.
Intresset för fotografering tog
Anna-Stina upp för drygt tio år

Till den som vill ta sig ut i naturen
vill Anna-Stina säga att det inte behöver vara så besvärligt. Det går att
bara gå en runda i trädgården eller
närmiljön, eller kanske ta bilen till
närmsta nationalpark eller strövområde. För den som inte hittar eller är ovan kan det vara bra att hålla
sig i närheten av vägar. Att cykla till

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

När brudparet
redan har allt.
Utom en
hållbar framtid.
Oavsett om det vankas
bröllop, 50-årsfest eller
dop har vi ett förslag på
present som gör nytta
på riktigt.

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

naturskyddsforeningen.se/gava
Givarservice: 08 - 702 65 00

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

Foto: Anna-Stina Larsson

tur i skogen

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

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

0470-70 17 40

skogen är det allra härligaste, menar
hon. Då blir upplevelsen större av
dofter och ljud.
– Bra stövlar behöver man ha,
och en kamera. Det är väl det enda.
Och så kan man ju förstås ta med
sig en picknick!

NÄR VÄRLDEN
UTVECKLAS,
VAD VÄLJER DU?

Johanna Karlsson

TOYOTA COROLLA HYBRID

Anna-Stina Larsson har alltid
älskat att vara ute i skog och
mark.
– Bra stövlar behöver man ha,
och en kamera, menar hon.
Foto: Johanna Karlsson

Ett hantverk värt
att åka för

OBS! Sommartider

Inramning av konst, broderier, foto,
textilier, objekt mm. Försäljning av
div. konstnärsmaterial, akvarell,
olja, akryl, färger, penslar, dukar,
papper mm.

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

5 - 16 Juli öppet kl.11-13.00.
17 Juli - 1 Augusti STÄNGT

Ordinarie öppettider:
Månd-Fred kl. 10-17.00

Övriga tider och dagar
enl. 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

WWW.TOYOTAVASTERVIK.SE | VÄSTERVIK Folkparksv. 48, 0490-169 30
ÖPPET: Mån-tors 09–18 | Fre 09-17 | Lör 10-14
*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på
fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av
bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 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.
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Älskade uteliv
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Äntligen kom sommaren efter denna långa kalla vår. Vi längtar efter
att vara ute och fixa i täppan eller göra fint på balkongen. Kanske
vågar vi till och med bjuda hem någon? Här kommer ett axplock
med produkter till utelivet från några av våra lokala handlare.

VÄSTERVIK En puff kan fungera som
stol, ett litet bord eller som fotpall.
Den här som är flätad av vattenhyacint
hittar du på Clas Olsson.

VIMMERBY Prydnad till trädgården i formPelare med olika funktioner. Vacker med växter på dagen och som en ljusinstallation på
kvällen. Inköpsställe Rost & Kardemumma.

VÄSTERVIK Små trädgårdsmästare behöver också skydda
sina händer. Dessa glada handskar
i barnstorlek finns på ICA Maxi.

VÄSTERVIK En korg är smidigt att ha på balkong
eller uteplats. Här kan du stoppa undan filtar och
annat som inte behövs hela tiden. Eller annars blir
den snygg som ytterkruka! Korg i flätat sjögräs
finns på Clas Olsson.

VÄSTERVIK Det blir inte riktig
svensk sommar utan ett parti kubb.
Ett gammalt spel som tycks locka
fram tävlingsandan hos de flesta.
Detta klassiska set finns på Biltema.

VÄSTERVIK En snygg vattenkanna
behöver man inte gömma undan. Den här
har en stril som skruvas fast, kanske den
inte försvinner så lätt då? Rejäl vattenkanna
från ICA Maxi.

VIMMERBY Bra skor är ett måste
vid långpromenaden. På Intersport
finns dessa vandringsskor
i Goretex från Salomon.
Finns i både dam- och
herrstorlekar.

VIMMERBY Hemtext i Vimmerby
tipsas om strandbadlakan i olika
härliga mönster och färger. Perfekt
för soliga dagar vid sjön eller poolen.

VIMMERBY En ryggsäck från
McKinley som rymmer det mesta
för en dags vandring eller utflykt
i skogen. Ryggsäcken har ventilation och extra sele för komfort.
Finns på Intersport.
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Pergolan byggdes för två år sedan och fungerar nu som ett extra rum. Runtomkring är klätterväxter planterade. Loppisfynd samsas här med saker som Louise själv skapat.

Kreativa
trädgårdslösningar
hos Louise och Nisse

Att gå runt i villaträdgården hemma hos Louise och Nisse Tirbäcken i Vimmerby är en
upplevelse. Med kreativa lösningar och smart återbruk har paret skapat en trädgård
med många rum och mycket vackert att vila ögonen på.
VIMMERBY Till villan i centrala Vimmerby flyttade familjen för 16 år sedan.
Då var parets barn små och trädgårdsytan upptogs av sandlåda, fotbollsmål och
studsmatta.
– För några år sedan, när barnen började bli stora, bestämde vi oss för att ta
tillbaka trädgården, berättar Louise.
Både Louise och Nisse är kreativa
och händiga, och tillsammans började
de skapa, bygga och göra verklighet av
sina idéer. Återbruk är en röd tråd. Gamla
sågblad som avdelare mellan rabatt och
gräsmatta, cykelhjul som växtstöd, en
skottkärra att plantera i… Listan på roliga och smarta återbruk kan göras lång.
I en del av trädgården finns ett litet
upplag med diverse saker som sparats för
att kunna användas. Gamla tegelrör som
kom upp när det grävdes runt huset ligger
prydligt staplade, och efter att huset fått
nya fönster har de gamla fönstren sparats
för att så småningom bli ett orangeri.
– Vi vill ta vara på det som finns, när
det går, säger de.

Mitt i trädgården står pergolan som
byggdes för ett par år sedan och fungerar som extra rum under sommaren.
Här samsas matgrupp med planteringar
och vackra stilleben. Det lilla symaskinsunderredet har fått en bordsskiva
av pärlspont som blev över inomhus,
och för att få till den rätta patinan har
Louise behandlat den med en blandning
av ättika och svinto som fått stå och dra.
Resultatet blev en vacker brun-grå färg
och en tåligare yta.
Ett annat blickfång är den lilla dammen
som hittades under grannarnas altan.
Runtomkring har Nisse snickrat spaljé till
klätterväxter som börjar leta sig uppåt,
och runt rabatten sitter kantstål, som
egentligen är gamla sågblad som räddats från att slängas på hans arbetsplats.
Vårens projekt är ett altanbygge som
snart är klart, men det planeras redan
för vad som blir nästa projekt. Jacuzzi
på altanen ska det bli, och kanske att de
snart börjar med det där orangeriet som

de drömt om länge.
– Och vad gör vi när vi är klara? funderar Louise.
– Då river vi nog nåt och börjar om,
säger Nisse skämtsamt.
Johanna Karlsson

En åtta meter lång odlingslåda
med gamla beslag som räddats
från en trasig kista. Virket till
lådorna har Louise och Nisse
bränt med gasolbrännare, både
för utseendets skull och för att
göra det tåligare.
Foto: Johanna Karlsson
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Bilskador
Bilskador
lackering
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Mattias
Leif

Abbas

Oliver
Conny

Jörgen
Oliver

Conny
Ronnie

Ronnie
Jimmy

Jimmy
Fredrik

TimLinus

Anlitad av

Anders
Leif

Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag

Anders

försäkringsbolag

Fredrik

Patrik
Patrik

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

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

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

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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

Kahnli
år

70

Hög kvalité – överkomliga priser!

JUBILEUMS

1951-2021

ERBJUDANDE!

NU INKOMMET
Populära
Trucker kepsar
från Stetson

20-50%
RABATT

på hela
damsortimentet

399:-

Gäller ej basvaror

DAM

Stor sortering av huvudbonader!
Vi firar med nya erbjudanden hela året – Välkomna!

Traditionella
Storgatan
27 • 0492-103 14 • VIMMERBY
och
trendiga

JULors
M
GRUPPER
Dag

Söndag 30 maj
Öppet
10-13 

i olika prislägen.



Vi planterar våra
julgrupper själva.



Beställ gärna

dina julgrupper

Massor av Snittblommor • Buketter
& arrangemang!
Arrangemang
• Planteringar



Från egen odling!

HYACINTER
men in
lkomAmARYLLIs
VäToppenfina
2 stänglar, röda, rosa
äxthus!
i våra v100:Massor av SOMMARBLOMMOR!
3 stänglar, vita

25:-

125:-

Rosie Folkesson, Lennart Beijer och John Christensen hoppas att Folkets Park åter igen ska bli en naturlig samlingsplats i Hultsfred när pandemin är över. 
Foto: Foto: Eva Harrysson

De vill väcka liv i
Folkets Park
Folkets Park i Hultsfred har fått en ansiktslyftning. Nu väntar bara Folkparkens Vänner på att pandemin ska ta slut.
– Då ska det bli liv och rörelse här igen, säger Rosie Folkesson, ordförande.
HULTSFRED Folkets Park i
Hultsfred var under många år
en naturlig samlingsplats med
fester och danser. På senare år
har parken dessvärre stått tom
och övergiven men tack vare föreningen Folkparkens Vänner ska
det bli ändring på det.

boulebana kommit på plats.
– Förhoppningen är ju att det
här ska bli en naturlig samlingsplats för Hultsfredsborna, inte
bara vid evenemang utan dagligen, säger Lennart Beijer. Därför
har vi valt att låta grindarna stå
öppna till parken.

Initiativet till att rusta upp
parken kom från början från
Hultsfredsborna Lennart Beijer
och John Christensen. De har
själva många glada minnen från
platsen och kunde inte bara stå
och se på när parken stod och
förföll. En privat insamling i
samband med Lennarts 70-årsdag utgjorde startskottet. Genom
ett integrationsprojekt med ensamkommande ungdomar kunde
de sedan ägna två somrar åt att
rusta upp byggnaderna i parken.
Stora Dans, Teaterladan och
skyttepaviljongen har rustats
upp. Samtidigt har en helt ny

Tanken är också att parken ska
kunna hyras ut till föreningar
eller privatpersoner. Just nu är
det förstås svårt, eller rent av
omöjligt, att planera några evenemang i parken. Men det finns
mycket planer. Danser, bilträffar, teatrar och konserter med
lokala band är några av idéerna
som finns.
– Kanske skulle vi kunna sända direkt från andra festivaler till
en storbildskärm i Teaterladan,
säger John Christensen. Men då
skulle vi behöva installera ny
teknik först. Vi kommer ansöka
om pengar till en förstudie för att

på sikt kunna genomföra den investeringen.
Förhoppningen är att kunna
ordna populära evenemang utan
att det blir i för stor skala.
– Det handlar inte om att dra
i gång en ny festival, utan vi ska
börja lugnt och sansat, säger Rosie. När det är möjligt är det ju
ingen som vet men till jul hoppas
vi kunna ordna en julfest för hela
familjen, säger Rosie Folkesson.
Eva Harrysson

Fakta
Folkparkens Vänner
Föreningen bildades 2020 och
arrenderar nu parken av Hultsfreds kommun. Föreningen har
idag ett 100-tal medlemmar.
Besök gärna föreningens hemsida, hultsfredsfolketspark.se

Dubbla, röda, vita och tvåfärgade

135:-

/st

VIMMERBY
0492-318 90PELARGONER

många olika färger 35:BÄGARRANKA på spaljé 195:Stora DAHLIOR 90:JULÖPPET
TOMATPLANTOR
Tomtenatta 20/12 9-22, Torsdag, Fredag 9-18
många olika sorter från 35:Lördag 9-17, Julafton 10-12, Annanda

Blomgatan - VIMMERBY 0492-318 90
www.hagelins.com
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-13

Kaminer • Kakelugnar • Vedpannor • Pelletspannor • Spisinsatser • Pelletsbrännare • Pelletskaminer • Skorstenar • Solenergi • Värmepumpar • Fjärrvärmeväxlare • VVS

Solceller och solfångare
Vi är specialister på solenergi
Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader på ett långsiktigt,
miljövänligt och framtidssäkert sätt. Våra värmesystem med
solceller (solfångare) kombineras med en eller flera andra
värmekällor, tex ved, pellets, vattenmantlad kamin, värmepump
eller fjärrvärme. Vi levererar och installerar solcellspaket för
villor och större fastigheter.

Tom Lynbech

VD och diplomerad energivägledare

Vimmerbyallén 17 • 0492-184 84 • www.energihuset.nu

- Vi kan solel och allt
som rör solenergi

NYHET 2021

Grönt skatteavdrag
på 15% för
solceller
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Bykärlek.
Bykärlek.
4–6
april:
Invigning
av
nya
butiken
Family House
4–6 april: Invigning av
nya butiken
Gamleby Köpcentrum
Family
House
i
centrum
Family House i centrum
Öppettider:
Vardagar 10-18 Lördag 10-14
Kontakt: 0493-552 850

Gamleby Centrum
0493-138 00 • info@linasskafferi.se
www.linasskafferi.se
Öppettider: Månd-tors 9-16,
Fredag 9-18, Lördag 9-15

Välkommen

Damkläder
Våra klädmärken: Boheme - E - Jacett
LauRie -Mariedal - Mansted - Nanso
Olars Ulla - Ralston - Zhenzi - Ze Ze

Västerviksvägen 10, Gamleby • Tel. 0493-127 75
måndag - fredag 10-18 • lördag 10-13

Varmt välkommen till Gamleby träningscenter!
Vi erbjuder en komplett och modern träningsanläggning för hela familjen.
Som medlem hos oss kan du träna alla dagar mellan 05-23!
Kom in och provträna!
Hagagatan 33, Gamleby • 0729 91 82 18 • www.gamlebytc.se

Korv, mos,
mjukglass
fika, egengjorda
smörgåsar
ÖPPET TILL 21:00
VARJE KVÄLL

Vi är ombud för Svenska spel- och ATG

Gamleby Köpcentrum
Tel: 0493-530 77

Pizza, kebab, grill och
hemmagjord Falafel,
såser och sallad.
Öppet: Månd–fred 11–21
Lörd 12–21
Sönd 13–21

Hjärtligt välkomna!

Tack!

Sparbankerna har Sveriges nöjdaste bankkunder
Varmt välkommen in till vårt kontor i Gamleby
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VILL DU HA HJÄLP MED DITT FÖRETAGS BOKFÖRING?

ENGLING HÅRSTUDIO

VILL DU Vill
HA
HJÄLP
MED
DITTlöner, betalningar m.m.
du slippa
hanteringen
av bokföringen,
Välkommen till oss så hjälps vi åt att frigöra din tid.
dinHA
frisör
online
Gamleby
FÖRETAGS BOKFÖRING?
VILL–DU
HJÄLP
MED iDITT
FÖRETAGS BOKFÖRING?
Vi är auktoriserade redovisningskonsulter Medlem i

Medlem i

Västervik,
Folkparksvägen 31 Tel.
40 | Gamleby, Loftagatan 2
Vill du slippa
hanteringen
av0490-833
bokföringen,
löner, betalningar m.m.

Bokning på facebook/englinghårstudio
Villwww.garpek.se
du slippa hanteringen av bokföringen, löner, betalningar m.m.
samt online på bokadirekt.se/englinghårstudio.
Välkommen till oss så hjälps vi åt att frigöra din tid.
Välkommen!
Vi är auktoriserade redovisningskonsulter

Tel. 0493-108 80

DITT FÖRETAGS BOKFÖRING?

Välkommen
till oss så
hjälps
MED
DITT
FÖRETAGS
BOKFÖRING?
bokföringen, löner, betalningar m.m.

Västervik, Folkparksvägen 31 Tel. 0490-833 40

vi åt att frigöra din tid.
gen av bokföringen,
löner,din
betalningar
m.m.
hjälps
vi Vi
åt är
attauktoriserade
frigöra
tid.
oss så hjälps
vi åt att frigöra din tid.
redovisningskonsulter
e redovisningskonsulter

|

Fö lj oss på
instagram fö r
inspiration!

Gamleby, Loftagatan 2 Tel. 0493-108 80

oriserade redovisningskonsulter

3 0490-833
40 | Gamleby,
Loftagatan
2 Tel.
0493-108
8080
el.
40 | Gamleby,
Loftagatan
2 Tel.
0493-108

www.garpek.se
www.garpek.se

Torgets kuriosa
i Gamleby, Brogatan 1 (i hörnet vid gamla torget)

Tel: 0493-519 99
250 m med 1900-tal och retro: glas, keramik, porslin, möbler, böcker

BROGATAN 3 • 0493-30300

ENGLINGHARSTUDIO

Hotellstugor i Gamleby året runt!
Vi har kompletterat vårt hotell Västervik Guesthouse
med hotellboende året runt även i Gamleby.

2

Instagram:

@torgetskuriosa

Hemsida:

www.torgetskuriosa.se

Bilder på
nyinkomna varor
varje vecka!

Vi söker vaktmästare/fixare fast på hel/deltid, omväxlande och fritt jobb!
Torsdagar 12–17 · Lördagar 10–14

Sommarjobb: Servering, reception och städ! Sök per mail jobb@campa.se Kollektivavtal!

www.campa.se

Café

Byfiket

CAFÉ & BUTIK

Best FIKA friend ever!

FIKA • DAGENS LUNCH • CATERING
GODIS • TE • INREDNING • PRESENTER
ÖPPETTIDER Måndag–Torsdag 8-17 Fredag 7.30-17 Lördag 10-15
Gamla Torget i Gamleby | www.byfiket.se

BOKA
din studentbuffé
hos oss!

0493-10030

Verktyg
Hushåll
Trädgård
FärgFärg
Verktyg
Hushåll
Trädgård
Verktyg
Hushåll
TrädgårdFärg

Torget
22 ii Gamleby,
0493-514
74, www.leifsverktyg.se
www.leifsverktyg.se
TorgetTorget
Gamleby,
0493-514
74,
2 i Gamleby,
0493-514
74, www.leifsverktyg.se
Mån-fre
9.00–18.00,
Lör
9.30–13.00,
Sön Stängt
Stängt
Mån-fre
9.00–18.00,
Lör 9.30–13.00,
Sön
Mån-fre
9.00–18.00,
Lör 9.30–13.00,
Sön Stängt

KustCamp Gamleby

0493-10221

En levande Torgmarknad
Torget i Gamleby

Lördagar 10.00-14.00 (8 maj - 30 oktober)
Fredagar 10.00-14.00 (4 juni - 27 augusti)
Torsdagar 10.00-14.00 LOPPIS (3 juni - 26 augusti)
Bokning 070-643 38 91 eller SMS 070-643 38 91

Din bilverkstad i centrala Gamleby

0493-514 50 • Storgatan 3
Öppet: Måndag–torsdag 8–17
Fredag 8–14. Lunchstängt 12–13

w
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Hos oss hittar du allt till ditt byggprojekt!

VÅRERBJUDANDE

25%

Vi säljer fönster från SP
Dörrar och portar från TF-Osby

rabatt på alla
badrumsmöbler
från Alterna!

I vår webbshop hittar du
målarfärg m.m. - handla bekvämt
och säkert där. Swisha betalningen
så kör vi hem varorna till dig!

GÄLLER TILL 18/6

Välkommen!

www.garpek.se

Kraftvägen 2, GAMLEBY
• Tel 0493-100 93
www.mellbloms.com

Tel 0493-109 09

www.gamlebyror.se

Vi lägger in alla
typer av golv!

Försäljning av alla typer av golv
Våra golvprover finns att låna på vårt lager,
Rosendalsvägen 4 i Gamleby (Gamleby Rör-huset)
och hos Nordsjö Idé & Design i Västervik

Magnus 070–607 36 86
Jonny 070–722 27 27

Gamleby Elbyrå AB
Utför elinstallationer
Inom El • Tele • Data
Service och försäljning av vitvaror

Service av allaLoftagatan
märken
6, 594 32 Gamleby
070-53 82 423

VI SPOLAR RENT DIN VÄXELLÅDA!

Många
Däckförsäljning,
4-hjulsmätning
nöjda
nöjda
Lätt
lastbil,
husvagnar
& släp, AC,
kunder!
kunder!
Motoranalys, Bilelektronik,
Bränsleinsprutning, Däckförvaring

BG PXT2 Automatoljeskiftare

Hos oss kan Du dela upp
din betalning räntefritt!

PXT2 är
är en
en oljebytare
BG PXT2
BG
oljebytare för
för automatlådor
automatlådor som
som
digitalt. Den
Den rengör
styrs digitalt.
styrs
rengör automatlådan
automatlådan genom
genom att
att
BG Quick
Quick Clean
tillsätta BG
tillsätta
Clean för
för automatlådor.
automatlådor. BG
BG PXT2
PXT2
all olja
olja ii växellåda,
växellåda, kylare
byter all
byter
kylare och
och omvandlare
omvandlare och
och
BG ATC
ATC Plus
tillsätter BG
tillsätter
Plus ii en
en och
och samma
samma manöver.
manöver.
999
9 9
999
0 16
2 2
975
ID
VAL
VALIDU:
U:
THR
THR

Pris fr. 5.000kr (inkl.
(inkl. olja
olja &
& arbete)
arbete)

våra erbjudanden
erbjudanden på
Kolla våra
Kolla
på www.richardsbilservice.se
www.richardsbilservice.se

www.meca.se
www.meca.se
Besök oss på
www.meca.se

Öppet hela
sommaren!
Välkomna!

DIN BILVERKSTAD

Verkstad || Däck/Däckhotell
Däck/Däckhotell || Hyrsläp
Hyrsläp | Biltvätt
Verkstad
Biltvätt

Ring för
kostnadsfri
offert!

0002737604-01

Många

Mellbloms
Bygghandel & Snickeri AB

VÄSTERVIK GAMLEBY VIMMERBY

Våtrumsgolv • plast linoleum
trägolv • Slipning av trägolv

Tel.
0493-120
75 Mobil.
Vi servar även bilar
med
nybilsgaranti

www.facebook.com/
mellblomsbyggsnickeriab

Delbetala
Västerviksvägen
Västerviksvägen 13,
13, Gamleby
Gamleby || Tel.
Tel. 0493-123
0493-123 50
50
07–18 | 9-15
lördagar
9–15 11-15
Mån-fre Mån–fre
kl 07-18kl| lördagar
| söndagar

Vårkänslor i Lindas Trädgård
Vårblommor • penséer • sättpotatis
sättlök • jord • til behör m.m.

Varmt välkomna!

Vardagar 10-17 Lördagar 10-14

Gamlebygymnasiet, Växthusen
Tel. 0493-340 00
Mer info: www.lindastradgard.com
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Gusten och Lisa hade inte renoverat innan de köpte huset i Faggemåla. Nu har Lisas instagramkonto om
renovering och inredning över 40.000 följare. 
Foto: Privat/Lisa Petersson

Husköpet ledde till
instagramsuccé
Lisa och Gusten köpte 2016 sitt drömhus - ett riktigt renoveringsprojekt, men med stor potential. Det var parets första
renovering, och för att dokumentera projektet startade de ett instagramkonto, @faggemala1912. Det dröjde dock inte
länge innan fler hittade till kontot. Nu har det över 40.000 följare och är en inkomstbringande sidosyssla för Lisa.
HULTSFRED I den lilla byn Faggemåla
strax utanför Silverdalen ligger det
vackra trähuset med glasveranda, byggt
1912. När paret Lisa Petersson och Gusten Lantz köpte det var det allt annat än
inflyttningsklart, men det var knappast
något som skrämde dem.
– Jag har alltid haft som mål att antingen bygga hus själv eller renovera
något. Huset såg ut som om det borde
rivas, men förutom fasaden var faktiskt
det mesta i bra skick, berättar Gusten.
– Det som var så tacksamt var att
allt var orört, de tidigare ägarna har
inte renoverat mer än att de la in linoleummattor på 50-talet, fortsätter Lisa,
och berättar att hon knappt hållit i en
målarpensel innan de köpte huset.
Instagramkontot startade Lisa i samband med att de började med renoveringen. Tanken var att dokumentera för
att kunna visa för släkt och vänner, men

veringarna var klara kände Lisa att hon
fick välja mellan att lägga ned kontot,
eller satsa. Hon valde det senare, köpte
en riktig kamera och började arbeta
aktivt med kontot som nu fick handla
mer om inredning och olika projekt som
paret tar sig an.
-Det är ju jättekul när det växer, men
det tar tid att sköta. Nu har det blivit
lite av ett jobb även om jag gör det på
fritiden. Men jag försöker vara restriktiv
med vilka samarbeten jag gör. Man blir
erbjuden att göra reklam för allt möjligt,
men det jag gör måste vara sådant som
passar mitt konto.

efterhand började även andra hitta till
kontot.
I början av 2019 blev det dags att
flytta in. I och med att de större reno-

Några planer på att ha instagramkontot som huvudsyssla har dock inte Lisa,
som trivs bra med sitt arbete på bank,
men hoppas kunna hålla på med det på
deltid när dottern Lilly blivit större.
Johanna Karlsson

Lisas instagramtips:

• Skapa en relation med dina följare.

Svara på kommentarer och meddelanden. Fråga om åsikter.

• Publicera när dina följare är aktiva. Det
går att följa i statistiken.

•

Hitta andra konton med liknande
nisch och dela varandras konton för att
nå ut till fler.

• Var inte för spretig, utan tänk – Varför
följer folk mig? Vad vill de se?

• Var aktiv hos andra konton du gillar.
Kommentera och gilla bilder.
@faggemala1912
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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

Efterlängtad
öppning

VIMMERBY Nu i helgen slås portarna
upp till temaparken Astrid Lindgrens Värld
i Vimmerby. Under de första dagarna öppnas parken utan teatrar men från och med
den 1 juni, då restriktionerna lättas, ska programmet vara i full gång. Förra året kunde
parken endast ha öppet i några dagar innan
man tvingades stänga på grund av pandemin. Så i år är säkert Pippi, Emil, Rasmus,
Madicken och de andra figurerna extra efterlängtade.

Tävlar i SM

Marielle Friman vill lära barn att umgås med hästar och naturen på ett lekfullt sätt.

på hemmaplan

Hon brinner för
hästar och natur
Marielle Friman är en mångsysslande tjej som både pluggar och har olika jobb.
Men närmast om hjärtat ligger hästarna och naturen och det lugn och ro som det
kan skänka. I Stall Viljebacken finns fyra hästar som inte bara är till för att rida på
utan blir mer trevliga kompisar som kan lära barn mer om naturen.

VERKEBÄCK Egentligen skulle Marielle Friman ha startat en rehabklinik för skadade hästar på stallet
strax utanför Verkebäck, men det
visade sig svårt i pandemitider. Hon
hade redan köpt en liten trygg ponny att ha som sällskap till sjuka hästar och letade efter något meningsfullt jobb för den. Marielle känner
ett barn med autism och ADHD och
vet hur bra kontakten med djur kan
vara för barn med särskilda behov.
– Nu har jag tillstånd att bedriva
ridskola för barn med särskilda behov som NPF, jag har gått en kurs i
hur man bemöter dem på bästa sätt.
Tanken är att barn med eller utan
diagnoser, ensamma eller i mindre
grupper ska få umgås med hästarna i naturen på ett avslappnat sätt.
Just naturen är viktig och Marielle
vill lära alla barn och unga mer om
naturen. Det är upplägget för kursen
”Pysslingpyssel” som vänder sig till
små barn på fyra, fem år.
– Det kommer bli som en blandning av skogsmulle och ridlekis, allt
med Astrid Lindgren-tema. Vi bör-

jar med att läsa om Pippi där hon
är sakletare och sen går vi ut med
hästarna och blir själva sakletare.

Emina och Maja
hänger med hästarna

Allt som de hittar, Marielle räknar
med mycket skräp, samlar de sedan
i skattkista, där skräpet mot slutet
kanske byts ut mot en trevlig överraskning.
Marielle har flera gudbarn som hon
gärna sysselsätter med olika äventyr
och skattjakter i naturen, men hon
har märkt hur okunniga de ofta är.
– Jag är uppvuxen med natur och
älskar naturen, så upptäcker jag att
de knappt vet vad en grankotte är.
Jag tror att man behöver ta sig tid
och bli kompis med naturen.
Stall Viljebacken kommer aldrig
att bli en ridskola där man tränar
dressyr, det får andra sköta om.
– Jag ser mig som ett komplement
till en ridskola, man kan komma hit
för att bara umgås med hästarna och
vara i och lära sig om naturen.
Åsa Thaberman

Emina Kron-Kovacevic och Maja Kovacevic älskar hästar och hjälper till med det
mesta i stallet.

På Stall Viljebacken finns två stalltjejer
som kommer ut för att hjälpa till med
hästarna flera gånger varje vecka. Nu
ska de vara ledare för de små barnen i
”Pysslingpyssel”.
– Vi hjälper till med olika sysslor här,
som att mocka och sköta om hästarna
och på kursen för små barn ska vi gå på
promenader med barnen och hästarna.
Vad är det bästa med hästar?
– Allt! De är så mysiga och det är roligt
när man får så bra kontakt med ett djur.

Bosse Hoffsten, Oliver Falk och Oscar Linde
ska försvara Västervik i SM för H-båt i
sommar.
Foto: Åsa Thaberman

VÄSTERVIK I sommar kommer det att
bli mycket vind i seglen i Västervik. I augusti avgörs nämligen SM för segelbåtsklasserna H-båt och C-55 på Lucernafjärden. Det är Västerviks båda segelklubbar
som tillsammans arrangerar. En av båtarna som ställer upp i dem tuffa konkurrensen seglas av Bosse Hoffsten, Oliver Falk
och Oscar Linde.
– Jag har seglat H-båt sedan 2016 och
Oscar har varit med sedan dess, berättar
Bosse.
Förra året tävlade han första gången i SM
och kom då på elfte plats, nu tränar de för
fullt.
– Det är inga dunungar att slåss mot i
svenska eliten, men man vet inte , det har
gått väldigt bra här på hemmaplan.
Teamet kallar sig ”Team snickarlådan”,
alla tre är nämligen snickare. Det faller sig
även så att Bosse har varit lärare till både
Oliver och Oscar.
Är du kapten Bosse?
– Han tror det, skrattar killarna.
– Vi hjälps åt och seglar demokratiskt,
enas de och lägger ut från bryggan.
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nöje & kultur

Vandra
i Astrids
fotspår

Ingela Nilsson
Nachtweij anordnar
guidade sommarvandringar i Vimmerby.
Foto: Privat

VIMMERBY Även den här sommaren kan man följa med på en historisk
promenad genom Vimmerby stad. Ingela Nilsson Nachtweij ordnar guidade
visningar till speciella platser som på olika knyter an till Astrid Lindgren och
hennes författarskap. Ingela är själv är intresserad och fascinerad av Astrid Lindgren sedan många
år tillbaka och har även tidigare år ordnat stadsvandringar.
Vandringen går bland annat till huset på torget där Astrid som barn hängde i en brandlina på
utsidan av Apotekshuset. Man får också besöka sockerdricksträdet vid Näs och Klemens Gränd,
där man filmade utomhusscenerna när Emil i Lönneberga besökte doktorn i Mariannelund.
Vandringarna äger rum alla onsdagar och söndagar i juli och augusti.

”Det är min tur nu”
Sabina Thurner är Västervikstjejen som sysslat med musik sedan hon var liten. Hon har varit med i många olika
musikaliska konstellationer, nästan alltid som sångerska. Efter musikgymnasiet i Kalmar var hon lite mätt på
musik, men nu är hon tillbaka och satsar fullt ut.
VÄSTERVIK Hej Sabina!
Grattis till nya låten ”Down”!
Berätta hur kom den till!
– Jag var med i en låtskrivarcamp online i januari och då
fick jag kontakt med två killar som också bor i Kalmar. Vi
klickade direkt och så slutade
det med att vi släppte låten.
Hur har ”Down” blivit emottagen?
– Det är jättekul, jag har fått så
fin kritik och många som säger
att det är härligt att jag fått
släppa min musik. Man vet ju
att många lyssnar på låten för
att den är ny, men jag har märkt
att många fortsätter lyssna.
Du gör en seriös satsning på
musiken nu?
– Ja, jag har ju alltid hållit på
med musik och gick musikgymnasium i Kalmar. Efter studenten tappade jag musiken ett

”Nu när jag
har släppt
första låten
så vill jag göra
mer och jag
har många
egna låtar
på lager.”

Sabina Thurner gör en seriös
satsning på musiken
med nya låten ”Down”.
Foto: Adam Humlesol

tag, det blev jobbigt när man
fick betyg på det, men nu är
jag tillbaka. Jag lägger ganska
mycket energi på det nu och
har hittat så bra samarbeten,
det känns som att allt faller på
plats, det är min tur nu.
Du har ändrat stavningen på
ditt efternamn från Thörner
till Thurner, blir det en internationell satsning?
– Det här är min första låt, så
det är väl svårt att säga, men
om man kommer dit så är det
ju enklare. Och så är det lite
coolare.
Vad är nästa steg?
– Nu när jag har släppt första
låten så vill jag göra mer och
jag har många egna låtar på
lager. Vi kommer att sätta oss i
studion igen, inom två veckor.
Killarna jag jobbar med är producenter, så jag kommer med
en låt till studion och de löser
resten, men ”Down” har vi skrivit tillsammans.
Vad hoppas du på nu?
– Först och främst att Corona
tar slut så man kan få spela
lite ute. Men om jag vågar
drömma, så vore det att kunna
åka till andra städer och spela.
Om bara 20 personer i publiken
kunde min låt så skulle jag bli
jätteglad, det vore så cool.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

GÖSTA HOLMER BYGGER TILL BANK!
VÄSTERVIK Träskulptören Gösta Holmer som har sin ateljé i Blankaholm är en av de lokala konstnärer
som kommer att medverka i den tredje och sista delen av Street Art festivalen BANK! I år äger festivalen
rum i Västerviks södra kommundelar. Många internationellt erkända konstnärer kommer att vara på
plats för att smycka stora väggar. Våra lokala konstnärer brukar få göra något konstnärligt med diverse
kabelskåp, men Gösta Holmer satsar på något stort.
– Jag håller på att bygga en stor relief i trä som ska monteras på en trädstam uppe vid E22:an. Jag
arbetar ju främst som bildhuggare och skulptör, men gillar naturformer också. Det här verket kommer
att ha ett skärgårdstema, lite fågel, lite fisk och lite mittemellan.

Träskulptören Gösta Holmer jobbar på sitt bidrag till BANK!
Foto: Åsa Thaberman

Välkommen

Magasinets

Annonspussel
Damkläder
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Hagagatan 33, Gamleby • 0729 91 82 18 • www.gamlebytc.se
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mjukglass
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Gamleby Centrum
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www.linasskafferi.se
Öppettider: Månd-tors 9-16,
Fredag 9-18, Lördag 9-15

KÖP DINA 3 FAVORITER OCH
ÖPPET TILL 21:00
VARJE KVÄLL FÅ DEN BILLIGASTE GRATIS.*
*GÄLLER SLOGGI FÖR BÅDE
DAM OCH HERR T.O.M. 6/6 2021.
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betala för Svenska spel- och ATG
Vi är ombud
Eller handla online

6.

8.

www.homeofbrands.eu

Västerviksvägen
Västerviksvägen 13,
13, Gamleby
Gamleby || Tel.
Tel. 0493-123
0493-123 50
50
07–18 | 9-15
lördagar
9–15 11-15
Mån-fre Mån–fre
kl 07-18kl| lördagar
| söndagar

LauRie -Mariedal - Mansted - Nanso

Vårblommor • penséer
sättpotati
s - Ze Ze
Olars Ulla -• Ralston
- Zhenzi
sättlök • jord • til behör m.m.

Magasinsgatan 4, Vimmerby

Vårkänslor
i Lindas Trädgård
Våra klädmärken: Boheme - E - Jacett

25%

Västerviksvägen 10, Gamleby • Tel. 0493-127 75
måndag
- fredag10-17
10-18Lördagar
• lördag 10-14
10-13
Vardagar

Varmt välkomna!



Gamleby Köpce
Tel: 0493-530 77

kebab, grill
1. ..........................................................................................................Pizza,
5. ........................................................................................................

Besök
oss

Grattis!

Gamlebygymnasiet, Växthusen
till vinnarna
av
Tel. 0493-340
00
april 2021
Merannonspusslet
info: www.lindastradgard.com

Lika vackert,
år efter år.

2. .........................................................................................................

1:a pris 1000:- Elsie Löthstam, Vimmerby
Varmt välkommen till Gamleby träningscenter!
3. .........................................................................................................
2:a pris 500:- Barbro
Landholm
Skogh,
Vi erbjuder
en komplett
ochVästervik
modern träningsanläggning för hela familjen.

o
hemmagjord
Falaf
6.
7.
såser och salla
........................................................................................................

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

Köp färgen hos Albins / Colorama

Som medlem hos oss kan du träna alla dagar mellan 05-23!

3:e–10:e pris 100:Per-Olof Brandt, Vimmerby
Yvonne Isaksson, Hultsfred
Kerstin Wigren, Linghem
Håkan Green, Vimmerby

Öppet: Månd–fred 1
1
Om jag vinner, önskar jag presentkort från: Sönd 1

4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................ Lörd

Kom in och provträna!

Att välja färg handlar om att välja hållbarhet, skydd och hur perfekt resultatet blir. Alcro Bestå Briljant är en ny fyllig fasadfärg
som är Svanenmärkt och anpassad för vårt nordiska klimat.

om
om
m
m att
att
PXT2
PXT2
e
re
e och
och
ver.
ver.

Sparbankerna har Sveriges nöjdaste ba
Varmt välkommen in till vårt kontor i
Öppettider:
Vardagar 10-18 Lördag 10-14
Kontakt: 0493-552 850

Verkstad || Däck/Däckhotell
Däck/Däckhotell || Hyrsläp
Hyrsläp | Biltvätt
Verkstad
Biltvätt
Del-

5.

rabatt på fasadfärg
Alcro Bestå Briljant.

e

Hjärtligt

4–6
april:
nya
butiken
3
2
Family House
Tack!
4–6 april: Invigning av
nya
butiken
Gamleby Köpcentrum
Family
House
i
centrum
Family House i centrum

3.

Kontakta våra fasadexperter för att göra en fasadbesiktning,
samt få arbetsbeskrivning och goda råd.

DA!
ÅDA!

@STUNEKS

Öppet: Må

Rönnbärsgatan 7, Vimmerby
Tel: 0492-660 70
Vardagar 07–18 | Lördagar 10–14

00
90
91 00
91 00
00
nt.se

Lokaler uthyres
i Vimmerby!

Mellbloms
Bygghandel & Snickeri AB

Stora Torget 7, Vimmerby

Centralt belägna butikslokaler
i markplan

UNDERKLÄDER SEN 1951

G
Te

Pizza, kebab, gr
hemmagjord F
såser och

2.

I vår webbshop hittar du
Varmt välkommen till Gamleby träningscenter!
målarfärg m.m. - handla bekvämt
erbjuder en komplett och modern träningsanläggning för hela familjen.
och säkert där. SwishaVibetalningen
så kör vi hem varorna till dig!Som medlem hos oss kan du träna alla dagar mellan 05-23!
Kom in och provträna!
Välkommen!

Drottninggatan 20, 374 kvm
Storgatan 37, 98 kvm

Dörrar och portar från TF-Osby

För info ring
www.fogelvikfastigheter.se 0123-510 90

Vi säljer fönster från SP

Kraftvägen 2, GAMLEBY
• Tel 0493-100 93
www.mellbloms.com

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

Bykärlek.
Bykärlek.

Hos oss hittar du1. allt till ditt byggprojekt!

värmepumpen som dominerar värme och kyla.
byggd WiFi, cirkulationsläge med effektiv värmespridning och
Damkläder
till -35ºC. Framtidens värmepumpar från
Mitsubishi Electric.

B

1:a pris

chans att vinna fina priser om du löser vårt knepiga annonspussel.
2:a pris
Hitta de urklippta bitarnaVästerviksvägen
i annonserna, fyll sedan
i vilken annonsör
10, Gamleby
• Tel. 0493-127 75
3-10:e pris
uppförstorade
och10-18
vridna.)• lördag 10-13
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara
måndag
- fredag

ERBY

6

Kontakt: 0493-552 850

Öppettider: Månd-tors 9-16,
Fredag 9-18, Lördag 9-15

Rosita Rinaldo, Kisa
Namn: ..........................................................................................................
Eva Månsson, Gamleby
Hagagatan
33, Gamleby
www.gamlebytc.se
..................................................................................................................
Per Henriksson,
Västervik• 0729 91 82 18 •Tel.
Inger Johansson, Vimmerby
Adress: ........................................................................................................

Västerviks Handel
Vimmerby Handel

Hjärtligt välkom

Hultsfred Handel

Tack!

Korv, mos,
mjukglass
Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”,
598 80 Vimmerby eller Västerviks-TidningenSparbankerna
”Annonspussel”, Stora
2, 593nöjdaste
82 Västervik
har Torget
Sveriges
bankkunder
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
Varmt välkommen in till vårt kontor i Gamleby
fika, egengjorda
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
smörgåsar
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 9 juni 2021.
Vinnarna meddelas per telefon eller post

ÖPPET TILL 21:00
VARJE KVÄLL
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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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instagram

TAGGA DINA LOKALA INSTAGRAMBILDER – publiceras i Magasinet

23

Har du privat konto? Följ oss så följer vi dig.
Dela med dig av dina fotografier! Tagga dina lokala instagrambilder med
#magasinetvästervik #magasinetvimmerby eller
#magasinethultsfred så kanske din bild syns här i nästa nummer.
Glöm inte att följa oss på @magasinet_vvh

Magasinet
@lvacrochet #magasinethultsfred

@helenaglade #magasinetvimmerby

AUKTION

@artbyvonna #magasinetvästervik

YRKESHJÄLP

UTHYRES

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

Lokaler uthyres
i Vimmerby!
Centralt belägna butikslokaler
i markplan

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL
Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Drottninggatan 20, 374 kvm
Storgatan 37, 98 kvm

Stöd njurforskning
som förlänger liv.
Ge ett bidrag idag!
Swish: 900 36 74
Gåvotel: 020-900 100
Plusgiro: 90 03 67-4
Gåvobevis: njurfonden.se

För info ring
www.fogelvikfastigheter.se 0123-510 90

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

MOTOR

Mercedes-Benz B 170 ACC DRAGKROK
Årsmodell: 2007 Miltal: 11900 Ort: Kisa

59500 kr

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 7-sits 170hk Aut
Årsmodell: 2017 Miltal: 7400 Ort: Kisa

193700 kr

Opel Corsa 1.4 Automat. 90hk Pluspaket
Årsmodell: 2019 Miltal: 4890 Ort: Kisa

119900 kr

Mercedes-Benz C 220 CDI
Årsmodell: 2012 Miltal: 9600 Ort: Kisa

Subaru XV Ridge 2.0 Automat
Årsmodell: 2018 Miltal: 6922 Ort: Kisa

Årsmodell: 2020 Miltal: 1 Ort: Kisa

164800 kr

Volvo V40 CROSS COUNTRY

239000 kr

Opel Movano Skåp Dubbel Hytt 6-sits
Årsmodell: 2015 Miltal: 8797 Ort: Kisa

Opel Mokka X 1.6 CDTI 4x4 136hk

Opel Corsa Edition 75 hk

159000 kr

259000 kr

Årsmodell: 2014 Miltal: 15600 Ort: Kisa

154900 kr

Volvo XC70 D4 AWD, Aut, Classic Summum

129000 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 16321 Ort: Kisa

229900 kr

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Comfortline

Opel Vivaro SKÅP L2
Årsmodell: 2016 Miltal: 15200 Ort: Kisa

Årsmodell: 2017 Miltal: 8550 Ort: Kisa

149000 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 8500 Ort: Kisa

214900 kr
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PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

MATCHSTART
19.00
ALLA FÖDDA -04 ELLER SENARE FRI ENTRÉ

DACKARNAS HEMMAMATCHER I BAUHAUSLIGAN 2021
TISDAG

1

JUNI

TISDAG

8

JUNI

TORSDAG

1

JULI

TORSDAG

8

JULI

TISDAG

20

JULI

TORSDAG

5

AUG

TORSDAG

19

AUG

TISDAG

31

AUG

DACKARNA - VÄSTERVIK
DACKARNA - MASARNA
DACKARNA - PIRATERNA
DACKARNA - INDIANERNA
DACKARNA - SMEDERNA
DACKARNA - LEJONEN
DACKARNA - ROSPIGGARNA
DACKARNA - VETLANDA

ALLT OM EV. RESTRIKTIONER OCH MATCHERNA PÅ WWW.DACKARNA.NU
facebook.com/Dackarna

instagram.com/dackarnamalilla

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

twitter.com/DackarnaMalilla

Vimmerby Handels populära
presentkort gäller i de flesta
medlemsbutikerna i Vimmerby
Presentkorten köper ni på:
ROSINS PAPPERSHANDEL
V.Tullen Hultsfredsvägen 1 • 0492-100 42

ICA KVANTUM

FÖRBUTIKEN • 0492-313 00
och nu även på

Vimmerby Bokhandel
Stora Torget 6 • 0492-12310

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
Albins | Avite/Nordwaystore | 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 | 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

HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
Kraftpaketet med inbyggd WiFi, cirkulationsläge med effektiv värmespridning och
garanterad drift ned till -35ºC. Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.
Västervik, 0490-697 00
Åtvidaberg, 0120-295 90
Kisa,
0494-69 91 00
Rimforsa, 0494-69 91 00
Linköping, 013-684 00
www.ternstedtinvent.se

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT!
www.vimmerbyshopping.se

