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Nästa nummer av Magasinet kommer ut
den 22 september.
Nu tar Magasinet sommaruppehåll.
Vi är tillbaka med ny energi i höst. I
nästa nummer blir det bland annat
reportage om mat och bakning, vilket
känns extra aktuellt när vi befinner
oss mitt i skördetider. Men innan
dess ska vi njuta av en lång och härlig
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Tipsa oss!
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www.sandstroms.nu

EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.

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

LOPPIS I
FOLKPARKEN
VÄSTERVIK I sommar blir det
loppis i Gamleby Folkets Park. Alla
lördagar i juli finns det möjlighet
att utan föranmälan ställa upp sitt
loppisbord.

Öppet för fyndsugna mellan
klockan 10-14. Det kommer även
att finnas en enklare servering.
Gamleby Folkpark arrangerar.

– Vi hoppas att folk ska
vilja sätta sig ner med
en fika och kanske läsa eller
plugga en stund, säger Emma
Harrysson-Karlsson och
Lotta Daniels, som driver
bokhandeln i Vimmerby.
Foto: Eva Harrysson

”Vi hoppas att
fler ska hitta hit”

Lagom till sommaren presenterar bokhandeln en rad
nyheter. Förhoppningen
är att fler ska komma till
butiken – inte bara för att
handla böcker.
VIMMERBY Det är åtta månader sedan
Lotta Daniels och Emma HarryssonKarlsson tog över Vimmerby Bokhandel. Den första tiden har gått åt till
att komma in i verksamheten, men nu
känner de att det är dags utveckla butiken.

– Nu gör vi en liten rockad och sätter
vår egen prägel på bokhandeln, säger
Emma. Vi tog ju över en väldigt fin och
etablerad butik men nu vill vi att den
ska kännas ännu mer som vår egen.
Det som är nytt är dels en avdelning för
försäljning av antikvariat och i en annan
hörna kommer man att sälja gamla och
nya vinylskivor.
Barnavdelningen har flyttats och är
nu placerad på nedre plan precis vid ingången. Där barnavdelningen tidigare
låg finns nu i stället andra böcker samt
en helt ny fikaavdelning med ett antal
bord och bänkar.
– Vi har investerat i en kaffemaskin
och säljer även läsk och lite kakor. Nu
är det möjligt för kunderna att sätta
sig ner och ta en fika och bara ”hänga”,
säger Lotta.
De sticker inte under stol med att första
tiden som butiksägare har varit tuff.
– Det har varit en konstig tid med
otroligt mycket för oss att sätta oss in

TEATER OCH MUSIK

i rastgården
VÄSTERVIK På Hotell Fängelsets
rastgård jobbar man för fullt för att
vara redo för turistinvasionen. Här
finns soffor i grupper, en soltrappa
och en alldeles ny barcontainer.
Staffan Bergström och Therese
Larson arrenderar Hotell Fängelset
och har planer för många olika aktiviteter i framtiden. I början av juli
ska allt vara klart och då kommer
det förutom mat, fika och dryck
även att bli livemusik.
Först blir det barnteater på
rastgården, Teaterskeppet spelar
”En magisk midsommar”, en föreställning för barn mellan fem till
åtta år, gärna i sällskap med mor
eller farföräldrar. Föreställningarna
börjar söndag 27 juni och ges totalt
nio gånger.

i, säger Emma. Ingen av oss hade erfarenhet från butiksarbete sedan tidigare
och det är väl först nu vi verkligen kan
kassasystemet.
Dessutom pandemin på det med alla
restriktioner.
– Vissa dagar har vi i stort sett bara
suttit här inne och tittat på varandra,
säger Lotta.
Men i maj började de märka av en
ljusning så sakteliga.
– Nu rör det på sig lite mer och inför sommaren känns det mycket mer positivt.
Sedan har vi ju ingenting att jämföra
med men vi hoppas att restriktionerna
ska lätta ännu mer framöver så vi kan
ha lite aktiviteter.
Först ut blir en författarkväll med
Björn Hellberg på måndag den 28 juni.
Han kommer signera böcker utanför
butiken.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Näktergalens

sommarutställningar
VIMMERBY Sugen på lite kultur
i sommar? Stadsmuseet Näktergalen i Vimmerby har öppet under
sommaren och visar två utställningar.
”Slöjd med buskap” visar, som
namnet antyder, ett antal alster
som förmedlar något speciellt budskap. Bland annat flera broderier
med text. Utställningen är gjord
tillsammans med Kalmar läns hemslöjdsförening. Man visar också ett
antal så kallade förningsdukar.
”Närbild Vimmerbytrakten” är
vinterns fotoutställning med bilder
från olika byggnader och platser
runt om i kommunen, som nu också får hänga kvar över sommaren.

Garanterad
havsutsikt
Nu har Café Bryggan öppnat,
det nyaste tillskottet på
Pampas Marina.
VÄSTERVIK Bryggan är ett flytande
café inrymt i samma typ av hus som de
flytande villorna strax intill. På entréplan finns kök, servering och ett stort
altandäck där man även kan lägga till
med båt.
– Tanken är att man ska kunna komma hit med båt och ta med mat eller
fika som man sen kan äta på någon
holme, säger Anna Jäderstig som driver caféet.
På menyn kommer det finnas fika och
matiga sallader, men man kan även

Patrik Kantola, Anna Jäderstig, Minna Jäderstig och Maja Stolpe på Café Bryggans
takterrass. Foto: Åsa Thaberman
slinka in för en öl.
En trappa upp finns en terrass med
oslagbar utsikt över hav och stad.

– Det är ett sommarcafé till en början, sen får vi se hur det blir.
Åsa Thaberman
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OBS!

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

Fullservice för Ditt företag!

1.000:- FÖR DIN
GAMLA CYKEL
GÄLLER VID
KÖP AV EN NY
SKEPPSHULT

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)
• Installation

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

• Service

3-VÄXLAD

6.495:-

KAMPANJ!

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

ORD. 7.495:-

7-VÄXLAD

7.495:-

Fönsterfärg
Vit, 3 liter.
Yunik.

479:-

ORD. 8.495:-

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.

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.

34.900:-

ORD. 39.900:-

17.995:-

11 MÅN Á
3.230:-

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

DELBETALA

1.693:/ MÅN*

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

HUSQVARNA R 214C

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

MONARK E-KARIN

3-växlad elcykel med fotbroms. Låsbart 11,6 Ah
batteri. Pakethållare med klicksystemet AVS.

3.590:-

ORD. 4.490:-

Handla säkert!
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

INSTALLERAD & KLAR

20.990:-

DACKARNA - ROSPIGGARNA
DACKARNA - VETLANDA

instagram.com/dackarnamalilla

twitter.com/DackarnaMalilla

HUSQVARNA 435II

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

4.990:-

ORD. 5.190:-

ORD. 26.990:-

3000 M2

DACKARNA - SMEDERNA
DACKARNA - LEJONEN

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

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.

KAMPANJPRIS

DELBETALA

511:/ MÅN*

HONDA MIIMO 520

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

STIHL FS 131

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

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. Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna.
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krönika

Försiktig
tillförsikt
Sommaren kom och det kändes plötsligt att
man kunde börja leva igen. Lättade restriktioner och en känsla att det kanske faktiskt kan
bli normalt igen. Men en försiktighet, vi har
blivit lite brända av den här pandemin. Jag frågar folk jag träffar inom och utom jobbet vad
de ska göra i sommar och de flesta har inte så
stora planer. Kanske ska man hälsa på släkten
som man inte kunnat träffa under vintern eller
bara turista lite i närområdet. De allra flesta
verkar helt nöjda med det, det kanske bara är
skönt att förväntningarna på sommaren skruvas ner? Vi behöver inte hetsa med de dyraste
och mest exklusiva resorna eller ha hela sommaren fullspäckad med aktiviteter. Kanske har
pandemin gjort att vi helt enkelt tar det lite
lugnare. Kanske har det lärt oss att vara glada
för det lilla.
Vi i vår region bor ju ändå mitt i ett semesterparadis. Folk åker långväga för att få uppleva
det vi är bortskämda med som vardag. Är det
glittrande insjöar och djupa skogar i Astrid
Lindgrens Småland eller salta vågor och varma

klippor i Årets Sommarstad Västervik. Det går
liksom ingen nöd på oss här. Dessutom har vi
nära till allt.
Magasinet bjuder som vanligt på en härlig
blandning av människor och händelser i vår
region. Stort som smått. På uppslaget har vi
frågat folk inom besöksnäringen vad de ska
göra i sommar och det verkar som att de flesta
ska ta det ganska lugnt och stanna hemma,
de också.
Efter det här numret tar Magasinet sommarlov och kommer tillbaka i slutet av september.
Då brukar vi ha fokus på skördetid och allt gott
man kan laga av det som naturen ger. Kanske
har du en bra idé på vad vi ska skriva om? Kontakta oss gärna!
Nu återstår bara att önska alla Magasinets
läsare en riktigt bra sommar!
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

instagram

@mitasvensson #magasinethultsfred

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

@andrea90_art #magasinetvimmerby

@perspectivebymattsson_ #magasinetvästervik

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

Magasinet
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KVALITETSREA

EKENÄS FÅTÖLJ INKL PALL

16.990:ORD PRIS 26.560:-

PÅ MÄNGDER AV MÖBLER TILL KAMPANJPRIS

JUST NU!

BÄDDMADR ASS
PÅ KÖPE T I
VID KÖP AV VALF
DUX-SÄNG

R

1.490:-

7.995:-

9.790:-

Rana solsäng – tillverkad i tåliga material som aluminium och
textilene. Finns i svart/svart eller vit/svart

Palleja – är ett smidigt och snyggt set för den mindre ytan. Gruppen
kräver inte större yta än 2x2 m.

Rana hörnsoffa – i aluminium inkl dynor och ett bord
med sprutlackerat glas

Lagoon lykta
Liten 10x10 cm
Från
Stor
15x15 cm
Från

Myreffekt pulver

199:-

199:-

Noah pläd
Finns i fler färger

Myreffekt spray

199:-

Substral
insektsmedel

279:-

Myreffekt dosa

149:-

139:-

Servettring
Ringo. 4pack

89:-

Snigeleffekt

219:-

Bordstablett
Tobago, rund
Ø 38 cm. 100% gräs

75:-

HEMKÄNSLA MED FÄRG

1.599:-

395:-

1.199:-

539:-

Lycke fasadfärg 10 L Högkvalitativ fasadfärg
med mycket bra täckförmåga. Den slitstarka
och väderbeständiga ytan ger ett mycket långvarigt skydd mot sol och regn och minimerar
mögelangrepp på färgytan.

Lycke Reko allroundfärg 3 L –En utomhusfärg
med bra täckförmåga. Passar utmärkt för
trädgårdsmöbler, lekstugor & staket!

Lycke Reko fasadfärg 10 L Kvalitativ fasadfärg
som ger din fasad långsiktigt skydd mot sol och
regn och minskar mögelangrepp på färgytan.

Falu rödfärg 10 L Falu Rödfärg är inte bara en husfärg, det
är svensk kulturhistoria på burk. Rödfärgens historik kan
spåras ända till 1500-talet och idag är den ett lika naturligt
val till arkitektritade villor och offentliga byggnader som till
sommartorp och sjöbodar.

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl: 0492-177 00
Öppettider Vard 7-18 Lörd 09-14 Sönd 11-14
Midsommarafton, Midsommardagen och 27 juni STÄNGT
Med reservation för eventuella tryckfel eller slutförsäljning

materialmannen.se
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Roman om tvillingar
från Västervik
Det blir en musikkväll vid
Warmbadhuset i sommar.
Foto: Eva Harrysson

KONST OCH MUSIK

på Warmbadhuset

VIMMERBY Kulturkvällarna vid
Warmbadhuset i Vimmerby är för
många starkt förknippade med
sommaren. På grund av osäkerheten kring pandemin väljer Vimmerby konstförening i år att minska
ner en aning på programmet och
istället satsa på en musikkväll den
2 augusti.
Det blir då levande musik av och
med Göran Nachtweij och Kell-Åke
Johansson. Besökarna kan även
passa på att ta en titt på konstföreningens sommarutställning.
Det är ”De fyra Rallarrosorna” från
Ankarsrum, Ulrike Jansson, Britt
Johansson, Ulla Hertz och BrittMarie Karlsson som ställer ut sina
akvareller.
Senare i augusti öppnar två externa utställningar i Warmbadhuset. Den 14–15 augusti visar Jenny
Jansson sina skisser och illustrationer för barnboken ”Monstret under min säng letar efter ett hem”.
Under de två sista helgerna i augusti öppnar Vimmerby Fotoklubb
sin utställning.

Livemusik
I SOMMAR

HULTSFRED Musiken har satt
Hultsfred på kartan och det blir
högst påtagligt även den här sommaren. Varje kväll från den 1 juli till
den 7 augusti kommer det spelas
livemusik på Hotell Hulingen.
Det är totalt mellan 15 och 20
olika lokala artister som medverkar. De flesta kommer att spela vid
två olika tidpunkter under kvällen
för att så många som möjligt ska
kunna lyssna eftersom antalet publikplatser är begränsat. Först ut
den 1 juli är Välbehagsorkestern.

Pauline Riccius debuterar i år med romanen
Tvillingsystrarna. Trots att
hon bor i Stockholm låter
hon bokens handling
utspela sig i Västervik.
Varför blev det så?

VÄSTERVIK Pauline Riccius kommer
från Lerum utanför Göteborg och har
bott i Stockholm i 20 år. Ändå utspelar
sig hennes roman Tvillingsystrarna i
Västervik.
– Min pappa har rötter i Lofta och jag
har alltid känt en anknytning till Västervik. När jag började leta efter en sommarstuga för tolv år sedan hittade vi en
stuga på Rågö och den har vi hyrt sedan
dess, så jag har varit en del i Västervik.
Stora delar av boken är skriven på Rågö,
där har jag haft tid att skriva. Vissa scener utspelar sig också på Hasselö.
Boken handlar om tvillingsystrarna Liv
och Linn som är adopterade från Thailand. Pauline som själv har tvillingar har
fascinerats av det starka band som finns
mellan tvillingar, nästan som en egen
kommunikation. Liv och hennes syster Linn känner ett utanförskap under
uppväxten och tyr sig allt mer
till varandra. När de bli vuxna
väljer de väldigt olika vägar,
en blir dansare på Operan i
Stockholm och den andra blir
kvar i Västervik.
– Man kan säga att boken
har tre teman, tillhörighet,
utanförskap och att söka sitt
ursprung. Jag valde att låta
systrarna växa upp i Västervik för att det skulle bli större
kontrast mellan deras liv när
en av dem flyttade till Stockholm.
För att göra handlingen autentisk har
Pauline googlat och kollat så att allt
stämmer. Handlingen börjar 1983 och
hon har undersökt hur stan såg ut då
och vilka caféer som fanns på den tiden.
En sommar bröt hon armen på Rågö, så

Pauline Riccius har skrivit en bok som utspelar sig i Västervik.
Foto: Christoffer Hjalmarsson
Västerviks sjukhus finns
också verklighetstroget
beskrivet. För att få avsnitten från Thailand trovärdiga bosatte sig hela familjen
där i sex veckor.
Boken har fått ett positivt mottagande och i sommar kommer Pauline för att
signera böcker i bokhandeln i Västervik.
Detta är din första roman, blir det
fler?

”Man kan säga att boken har tre
teman, tillhörighet, utanförskap
och att söka sitt ursprung.”
1

– Ja, absolut, jag är redan i gång med
nästa bok. Jag har skrivit i många år,
men inte så många har vetat om det.
Jag jobbar själv i bokbranschen och
mina kollegor har blivit väldigt förvånade när de fått veta att jag har fått en
bok antagen.
Hur skulle du beskriva boken?
– Det är en roman, inte feelgood och
inte en massa mord, utan en bok som
jag själv skulle vilja läsa.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Visste du att Anton Bergs bok ”De aderton” också till viss del utspelar sig i Västervikstrakten? Antons mamma var uppvuxen
på Odensviholm. Boken är en spännande thriller som handlar om radiojournalisten Axel Sköld, som snubblar över en konspiration vars
ursprung är just Odensviholm.
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Närkontakt med
gårdens djur
På Ingebo Hagar kan man få uppleva hur det är att bo på
en bondgård med chans att både klappa och mata djuren.
VIMMERBY Gården, som ligger mellan Vimmerby och
Storebro, har öppet för besökare även den här sommaren.
Här finns getter och får, höns
och ankor, kaniner och katter,
grisar och hästar. Vid vissa
klockslag matas djuren och då
får besökarna gärna hjälpa till.
På gården finns också en
köksträdgård. Odlandet är en
central del av verksamheten.

Under de senaste åren har
man byggt upp en ”permakultur-trädgård”, ett hållbart
jordbruk i liten skala där man
sätter kretsloppstänket i fokus.
Närheten till de vidsträckta
hagmarkerna och skogarna
lockar till vandring och från
Ingebo utgår flera vandringsleder av olika längd.
Ingebo Hagar är en gammal
bondgårdsby som har funnits i

flera hundra år. Kristina Lindelöf är elfte generationen som
bor och verkar här.
– Vi har öppet i juni, juli
och augusti men jag rekommenderar att man tar en titt
på hemsidan innan man åker
hit, för att ta del av de exakta
öppettiderna, säger hon.
Eva Harrysson

Att klappa och mata djuren burkar uppskattas av både små och stora
besökare.
Foto: Foto: Privat
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LÖRDAGAR
STÄNGT
F R I T T L E V & M O N T I N O M 2 0 M I L S R A D I E , M E D U N D A N TA G AV E N S TA K A
H ÄSOMMARTIDER!
MSOMMARTIDER!
TSTÄNGT
PLÖRDAGAR
RI
S
E STÄNGT
R
SOMMARTIDER!
LÖRDAGAR
ASCOT
GRAND
XL
SOMMARTIDER:
Mån-fre
SOMMARTIDER:
Mån-fre
9-18 9-18
CONTINENTALSÄNG
ASCOT
GRAND
XL
SOMMARTIDER!
LÖRDAGAR
STÄNGT
SOMMARTIDER:
Mån-fre
9-18
CONTINENTALSÄNG
LIFE LIFE
ASCOT
GRAND
XL
Continentalsäng
Continentalsäng
Lunchstängt
12.30-13.30,
Lör
Lunchstängt
12.30-13.30,
Lör
Stängt
180x200
cm.Continentalsäng
m
Continentalsäng
Continentalsäng
Lunchstängt
12.30-13.30, Lör Stängt
180x200
cm.Continentalsäng
m LIFE
SOMMARTIDER:
Mån-fre 9-18 Stängt
Continentalsäng
Continentalsäng
CONTINENTALSÄNG
ASCOT
GRAND XL
Hämtlagret
öppet
vard.
9.00-12.30
Hämtlagret
öppet
vard.Lör
9.00-12.30
180x200
180x200
Hämtlagret
öppet
vard.
9.00-12.30
dubbelpocket.
Bäddmadrass
i
180x200
180x200
dubbelpocket.
Bäddmadrass
i
Lunchstängt
12.30-13.30,
Stängt
180x200
180x200
CONTINENTALSÄNG
PRESLEY
180x200 cm.Continentalsäng m
Continentalsäng
Continentalsäng
kallskum.
Allt
ingår
kallskum.
Allt
ingår
Hämtlagret
öppet
vard.
9.00-12.30
180x200
cm. Continentalsäng
med
dubbelpocket.
Bäddmadrass
i bädd180x200
180x200

OBS! MIDSOMMARAFTON STÄNGT!

påsida
bilden.
på bilden.
madrass i polyeter.
Varje
vändbar.
kallskum.
Allt
ingår
Fast
eller medium.
på bilden.

Alltpå
på bilden
bilden
Allt
på
bilden
Allt
PRISFRITT
FRITTLEV&MONT
LEV&MONT
PRIS
FRITT
PRIS
Allt
påLEV&MONT
bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

11.795:11.860:11.795:-

11.795:-

AlltAllt
på
bilden
Alltpå
påbilden
bilden
PRIS
FRITT
LEV&MONT
PRIS
FRITT
LEV&MONT
PRIS
FRITT
LEV&MONT

Allt på bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

10.995:10.995:10.995:-

10.995:-

Rek.pris 14.445:på bilden
Rek.prisAllt
14.445:-

PRIS FRITTPRIS
LEV &
MONT.
FRITT
& MONT.
PRISLEV
FRITT
LEV&MONT

65 6566
65

Rek.pris 14.445:-

PRIS FRITT LEV & MONT.
10.995:10.995:10.995:-

10.995:-

VAD SKA DU
GÖRA I HÖST?

Flera av våra kurser och utbildningar är,
eller kommer, öppna för sen ansökan!

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

Utbildningar
CNC-tekniker, 400 yhp
Grundlärare i fritidshem,
erfarenhetsbaserad, 180 hp

Kurser
Psykologi, 30 hp
Ledarskap, 7,5 hp
Förskolans samhälleliga
roll och uppdrag, 15 hp

campus
Vimmerby
www.campusvimmerby.se
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reportage Barn- och ungdomsfotboll

Fotbollsfeber
trots pandemin
Coronapandemin har varit en tuff utmaning för många
idrottsföreningar och Vimmerby IF är inget undantag.
Verksamhetsansvarige David Lindgren försöker ändå
att vara positiv och ta vara på ljusglimtarna. En av dem
äger rum den här veckan – sommarens fotbollsskola!
Lowe Lind och Emir Husic är två av deltagarna i årets fotbollsskola.

VIMMERBY Kraftiga besparingar, uteblivna matcher och ett inställt Bullerby Cup
för andra året i rad. Kommunens största
idrottsförening har ställts inför många
prövningar sedan pandemin bröt ut.
David Lindgren, verksamhetsansvarig
inom Vimmerby IF, ser tillbaka på ett
turbulent år som har påverkat både verksamheten och föreningens ekonomi.
– Vi har försökt hålla en så normal verksamhet som möjligt och föreningen mår
ändå bra efter omständigheterna, säger
han. Men visst har det funnits utmaningar.

En av utmaningarna har varit att behålla spelarnas intresse för sporten när
matcher och cuper har ställts in. Många
föreningar ser stora tapp bland sina med-

”Vi har försökt
hålla en så normal
verksamhet som
möjligt”

lemmar – något som ändå Vimmerby IF
varit relativt förskonade från.
– Vi har faktiskt inte märkt några stora
skillnader medlemsantalet som vi kan
koppla till pandemin, och det är vi naturligtvis glada och stolta över, säger David.
All heder åt våra ungdomsledare som har
lyckats hålla kvar barnen och få dem att
fortsätta tycka det är roligt.
David Lindgren började själv sin bana som
barn- och ungdomsspelare i Vimmerby IF
och vet hur stor betydelse matcher och

cuper har för motivationen.
– Självklart är det så att vi har tappat lite
av glädjeämnena under det här året. Man
måste verkligen älska sporten för att fortsätta träna när alla matcher och cupspel
har varit inställda.
Hur hårt slag är det för Vimmerby IF
att tvingas ställa in Bullerby Cup för
andra året i rad?
– Förra året när allt var nytt med Corona
så var det ett mardrömsscenario rent ekonomiskt när vi insåg att cupen inte skulle

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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Intresset har varit ovanligt stort för årets fotbollsskola med 150 barn
och ungdomar som deltar.

– Fotbollsskolan är kul för man får göra lite roligare grejer än på vanliga träningarna, säger de.

gå att genomföra. Sedan fick vi ett kompensationsstöd från riksidrottsförbundet
som räddade oss delvis och det hoppas vi
på även i år. Om vi får det räknar vi med
att vi klarar oss ekonomiskt, men det jobbigaste just nu är väl att vi inte vet säkert.
För att överleva har Vimmerby IF genomgått ett ekonomiskt stålbad. Föreningen
har sparat in på alla fasta kostnader som
går. Det handlar främst om personal, men
även minskade kostnader.
– Utan våra lokala samarbetspartners och
sponsorer hade vi aldrig överlevt. Att de

har fortsatt att stötta oss under pandemin är helt fantastiskt, säger David.
Nu är sommaren här och fotbollen är i
gång i stort sett som vanligt för föreningens cirka 650 aktiva barn- och ungdomar. Den här veckan ordnas den årliga
fotbollsskolan med cirka 150 deltagande
barn.
Samtidigt är Vimmerbys stora fotbollsturnering Bullerby Cup inställd liksom de
flesta andra större cuper som föreningen
har anmält sig till

Garagepor t

Foto: Eva Harrysson

– Just nu längtar man mest efter en
normal vardag med allt vad det innebär
i form av aktiviteter, till exempel fotbollsakademin, säger David Lindgren. Att
kunna göra mer än att bara träna, alla
våra kringaktiviteter som betyder mycket
för gemenskapen. Att kunna delta i cuper
och att ha publik på våra matcher, det ser
man fram emot.

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

Motordriven

David Lindgren är verksamhetsansvarig inom Vimmerby IF.

Eva Harrysson

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

SVENSK KVALITÉ

efter rotav
drag

Monterad
och klar

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

från

16.900:-*
inkl.
ROT-avdrag

59.900:-

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

Exkl spröjs

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

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

0470-70 17 40
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Vad ska du göra

en
ska planera
Anna Ulvaeus, Slottsholm
har inga direkta planer. Jag
– Jag tänkte nog jobba och
sten och 2022.
på Slottsholmen inför hö
r nog kvar i
aktiviteter och evenemang
bli
vi
så
ska ha sommarlov,
Jag har ett litet barn som
än.
här
rt
gjo
e
int
upptäcka det vi
Västervik och försöker

Per Johansson, VD Gränsö Slott
ai
– Jag ska jobba och kommer nog att vara hemm
jag
har
så
och
rvik
Väste
av
njuta
r
tänke
sommar. Jag
klippa
en sommarstuga på en ö här utanför. Jag ska väl
dskastran
vad
på
kolla
och
ter
gräset och odla toma
sätt att
bra
ett
är
det
golf,
del
en
r
spela
Jag
gör.
torna
slappna av.
ska
Så ska jag väl fundera på vad vi på Gränsö Slott
st.
härnä
i
tera
inves

Tobias Ahlstedt, centruml
edare, Västervik
– Jag ska jobba en del i
början av sommaren, me
n från vecka
30 har jag tänkt spendera
en del tid på Hasselö. Jag
älskar Hasselö, det är lugnet för mi
g. Min svärmor har ett
hus där och för
länge sedan planterade
min svärfar vinstockar.
De ligger ner på
marken och jag ska försök
a restaurera dem. Så i som
mar ska jag
väl läsa en bok, plinka
lite på gitarren och gå
omkring som en
fransk vinbonde tillsam
mans med min älskade
Lena.

Mathilda Lindström, sångerska och skådespelare från Vimmerby, numera bosatt i Göteborg:
– För mig blir det en väldigt spännande sommar, dels
håller jag på och jobbar med kommande projekt inom
musiken, samt att jag den här sommaren ska få användning av mina gamla simtälvings-meriter och
jobba som simtränare i Göteborg.
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a i sommar?
t
Annika Källmark, marknadsansvarig Västervik Resor
på
ju
bor
jag
men
ar,
somm
i
del
hel
en
r
jobba
– Jag
egen
min
på
göra
Idö, så det finns så mycket jag kan
bra att
paradisö, där kan jag landa. Jag tycker det känns
pärla.
riktig
en
är
Idö
och
lokalt
ster
seme
sin
era
spend
t på
jobbe
till
ar
pendl
jag
Sen ska jag köra vattenscooter,
att
mig
lära
också
jag
ska
ar
somm
I
nu.
vattenscooter
l). Jag
bli proffs på min nyinköpta SUP ( Stand up Padde
yoga är
ska glida fram på den och göra yoga olika öar,
lugn
med
serat
balan
fläkt
och
Fart
mig.
för
jätteviktigt
al.
och harmoni, det är jag i ett nötsk

Stina Porsgaard, Västerviks Stadshotell
e.
– Vi ska åka till Liseberg och lite runt om i Sverig
inte
tar
de
velse,
upple
stisk
fanta
en
nog
Liseberg blir
in så många människor, så det blir nog inga köer.
altan,
– Sen ska vi fixa mycket hemma, vi bygger om
art.
euppf
garag
och
balkong

Familjen Corneliusson, Janna och And
reas med döttrarna
Ruth och Greta, driver semesterboendet
Villa Vimmerby:
– Vi ser fram emot att upptäcka vår
nya hembygd och
åka ut på äventyr. Tror det blir en hel
del picknickar och
bad och ALV såklart. Ser också fram
emot sköna dagar på
Näs och ute på Ingebo hagar. Och gos
med våra kaniner
och glass på torget fliker barnen in!

Klara Kågesfors, florist i butiken Fiore Floristdesign i
Vimmerby:
– Jag kommer spendera större delen av sommaren
i Byxelkrok på Öland där jag öppnar en pop-up-butik
veckan efter midsommar. Det ska bli spännande och
roligt. Öland är mitt smultronställe på sommaren,
vår familj har ett hus där så jag har tillbringat många
somrar där. Jag vill passa på att önska alla en riktigt
härlig sommar!
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Foto: Liz Pettersson

Festivalen

Lisa Nilsson kommer till Visfestivalen
Foto: www.morgannorman.com

som aldrig gett upp
För 56:e gången går Visfestivalen av stapeln under vecka 28 precis som det brukar vara. Visfestivalen är
Sveriges äldsta musikfestival och trots pandemin vägrar arrangörerna hårdnackat lägga ner. Många av
artisterna har inte spelat på länge och känner sig lite ringrostiga. Men kontakten med den entusiastiska
publiken brukar förlåta det mesta.
VÄSTERVIK Förra året, det första i
pandemin beslöt ledningen för Visfestivalen att man inte skulle lägga
ner. Festivalen genomfördes med
minimal publik, fast streamat för
alla som ville se. I år fanns det inte
på kartan att lägga ner. Men hjälp av
sponsorer genomför man den 56:e
Visfestivalen. Det blir två kvällar,
fredag och lördag i vecka 28.
Under fredagen spelar Lisa Nilsson, och sedan Visfestivalen all-starband, eller Festival Total. Bandet består av legendariska festivalartister
som Stefan Sundström, Jack Wreeswijk och Carolina Miskovsky och leds
av Johan Johansson.
– Det är lite löst i kanten, men vi
tycker att det ska bli skitkul. Publiken kan förvänta sig glädje, party
och en massa bra musik!

På lördagen kan man njuta av
Albin Le Meldau, Miss Li och nya
förmågan Harriet Nauer.
Många av artisterna har inte spelat på över ett år och känner sig lite
ringrostiga. Lisa Nilsson är en av
Sveriges mest folkkära artister med
än 30 år på scenen, men vet inte
ännu hur det kommer kännas att gå

Harriet nauer är en ny bekantskap för
Visfestivalens besökare.

ut på scenen.
– Vi vet inte hur det kommer vara
att starta om efter en katastrof, säger
hon, men tror att det kommer kännas rörande att uppträda igen.
Harriet Nauer är en ganska ny artist som knappt varit ut och spelat
än. Hennes musik är små berättelser i singer songwriter-traditionen. I
höstas blev hon nominerad till Årets
genombrott av musiktidningen Gaffa. Det är lite skakigt att ge sig ut på
turné, men Harriet tycker att hon får
börja bra.
– Det känns fantastiskt att få spela
på en så legendarisk scen.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Så här går det
till i år
Enligt festivalsledningen kommer man
att kunna ta in ”några hundra” personer. De som köpte tredagarsbiljett 2019
kommer att få möjlighet att köpa först.
Några ströbiljetter kommer att säljas
fredagen den 16:e Juli klockan 16 utanför ruinen.
Konserten börjar klockan 19 och
beräknas hålla på till klockan 22.
Du kan se Visfestivalen streamad på
vastervik.com/live
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Gör en utflykt till

Planteringsjord
från Weibulls
4 för

Skottkärra 90L
Hörby bruk

139:-

Farmors Hus

699:-

(Rek pris 990:-)

KAMPANJ

Vit väggfärg Original Matt

199:-

Falu Rödfärg 10L.

Vi har pellets i lager

Träolja Premium 3L.

(Ord.pris 249:-)

519:-

present • heminredning • design
smycken • kosmetik

159:1.790:-

Kap- & Gersåg Metabo

10 % på alla julartiklar
(Rekfrån
pris
599:-)
Konstsmide

ADRESS
BOLIST Valdemarsvik
Hagadalsgatan 3
615 32 Valdemarsvik

KAMPANJ

Lilla Blå

(Rek
pris
299:-)
(Ord.pris
2.990:-)
ÖPPETTIDER
Måndag-fredag
Lördag

TELEFON
0123-126 40

PREMIÄR!

HTT AB öppnar Norrköpings största

07:00-18:00
09:00-13:00

Salutorget
0708-113881

CAFÉ & RESTAURANG

www.lillabla.biz 0123-103 01 Storgatan 8

- butik!

Invigning med massor av erbjudanden 22-23 mars. Välkommen till Järngatan 21

En handelsträdgård i nordöstra Småland
med passion för odlingshantverket,
ständigt nyfikna på nytt!
Vi erbjuder ett brett sortiment av perenner,
färggranna sommarblommor, växter till
köksträdgården samt olika jordprodukter.

VI HAR MASKINERNA50%
SOM40%
SKÖTER OM DIN TRÄDGÅRD!
STORT SORTIMENT AV
ÅKGRÄSKLIPPARE!

På all
service vid
beställning

Fogarolli bjuder på
sitt goda kaffe och
Charkman bjuder
Cha
på korv med
bröd!

På skyddsskor
Gäller ett
begränsat parti

Varmt välkomna till oss!

ALLT FÖR DIN TRÄDGÅRD!

Nu har vi även Gardernas trädgårdsverktyg
och bevattningssystem.

Samtliga erbjudanden gäller endast 22-23 mars

Öppet
alla dagar i veckan:

Våra butiker och motorserviceverkstäder:
Lillgatan 15, Söderköping
0121-10010

Järngatan 21, Norrköping
Tel: 011-121020

Hagadalsgatan 1b, Valdemarsvik
Tel: 0123-10265

Öppet:
Måndag — fredag:
09:00–16:00
Lördag — söndag:
Stängt

Öppet:
Måndag — fredag:
07:00 – 18:00
Lördag:
10:00-14:00

Öppet:
Måndag — fredag:
08:00–17:00
Lördag — söndag:
Stängt

Hagadalsgatan 1b, Valdemarsvik | Tel: 0123-102 65

VARDAGAR 10-18
HELGER 10-16
Besök även vår hemsida www.httab.se

www.roythellmanshandelstradgard.se

Känn dig
som hemma!

R
SALLADSBA
IGT!
GOTT & NYTT

ÖPPET

ALLA DAGAR

Det kommer många efter oss

9-20

Manuell disk för
ost, ﬁsk, kött och deli

Vi grillar och bakar 7 dagar i veckan
Vammar Köpcenter Valdemarsvik

Telefon 0123-196 90

Hitta hit: vi finns mitt i Långrådna, Valdemarsvik
Roy: 073-4142152 | green_copy@live.se
@roythellmanshandelstradgard

Delikatess 0123-196 96

Jonna Hjelte,
privatrådgivare
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Här förvandlas
äpplen till must

Staffan Samuelsson äger och
driver Djursdala Mustei.
Foto: Eva Harrysson

I den lilla byn Djursdala finns inte bara vackra vyer och möjlighet till
naturupplevelser. Här finns numera också ett musteri.
VIMMERBY Förra året bestämde sig entreprenören och Djursdalabon Staffan Samuelsson för att
testa ett nytt grepp. Staffan driver sedan tidigare
restaurangen och turistboendet Oxgården i Vimmerby men när avbokningarna duggade tätt förra
våren kände han att det var läge att satsa på ett
ben till.
Genom att starta upp musteriet och nu även
ett vandrarhem kan ännu fler upptäcka Djursdala.
– Det här är en unik medeltidsby med en spännande historia och dessutom med flera fina vandringsleder i närheten.
Att det nu också finns en restaurang här visade
sig uppskattat förra sommaren då det kom mellan 200–300 besökare varje dag. Nu har musteriet
slagit upp portarna för årets säsong.
En del av affärsidén på Djursdala Musteri är att
låta besökarna göra dricka av sina egna äpplen.
Förra sommaren förvandlades inte mindre än 19
ton äpplen till must här.
Nu har också Staffan planterat över 100 nya äp-



Kahnli
år

70

1951-2021

Hög kvalité – överkomliga priser!

JUBILEUMS
DAM

20-50%
RABATT

på hela
damsortimentet

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?
Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB

Gäller ej basvaror

NU INKOMMET

399:-

Eva Harrysson

Foto: Foto: Eva Harrysson

ERBJUDANDE!

Populära
Trucker kepsar
från Stetson

pelträd som förhoppningsvis ska bära frukt om
ett par år.
En förfallen gammal lada med stampat jordgolv
förvandlades till en restaurang med kök. Och i
byggnaden intill finns själva musteriet.
Staffan berättar att processen är väldigt enkel.
Efter att äpplena tvättats och hackats pressas de
och råsaften rinner ut i filtreringskärlet. Sedan
pastöriseras musten genom att värmas upp till 82
grader. Slutligen tappas musten upp i bag-in-box
där den får en hållbarhet på ett år.
– Vi brukar säga att tio kilo äpplen blir ungefär
4–5 liter must. Hela processen går ganska snabbt,
det brukar vara lagom att stanna här för en fika
under tiden.
På gården finns också bisamhällen så man kan
säga att den röda träden genom restaurangens
menyer är äpplen och honung.

Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

SJÖNÄRA SOMMARCAFÉ
STRAX NORR OM VIMMERBY

ÖPPET: Onsdag - söndag kl. 12-20
• HEMBAKAT • VÅFFLOR • OSTKAKA
• RÄKSMÖRGÅSAR • PAJER • GLASS
Tel: 070-6047986 | www.krongarden.se

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

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

WWW.GRASPARULLE.SE
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PÅ KLÄDER OCH SKOR
Välkomna!

STORA TORGET,
VIMMERBY

FOOTWEAR

Bilskador
Bilskador
lackering
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Mattias
Leif

Oliver
Conny

Jörgen
Oliver

Abbas

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

Traditionella
och trendiga

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

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

JULMIDSOMMARBUKETTER
GRUPPER
från 60:-





Beställ gärna

i olika prislägen.

Midsommarkransar till



Vihåret,
planterar
beställ våra
för hämtning
på midsommarafton!
julgrupper
själva.



80:dina julgrupper
& arrangemang!

Från egen odling!

HYACINTER AmARYLLIs
Toppenfina

2 stänglar, röda, rosa
KRUKROS
Vi binder din personliga
olika färger
krans efter önskemål.
3 stänglar, vita

100:-

125:-20%

Utförsäljning av
SOMMARPLANTOR!
Dubbla, röda, vita och tvåfärgade

Nilssons Bilhall

RETRO • VINTAGE • ANTIKT • NYTT
Inramningar utföres professionellt

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

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

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

Vi köper möbler, lösöre, silver,
klänningar (1930-1980), väskor,
smycken och andra tillbehör.

k95

Västerviks
Inramning & Retro

Må, ti 10-17, On STÄNGT, To 10-18, Fr 10-16, Lö 11-15
Tel. 072-736 66 86 • Storgatan 5

25:-

Gäller t.o.m 4 Juli

/st

RABATT

135:-

ÖPPET I MIDSOMMAR:
Onsdag – Torsdag
9.00 – 18.00
VIMMERBY
Midsommarafton
0492-318 90
9.00– 13.00
Midsommardagen
/st
Stängt
JULÖPPET
Söndag 27/6
Stora DAHLIA
Tomtenatta 20/12 9-22, Torsdag, Fredag
10.009-18
– 12.00
Rosa, Vita, Röda

90:-

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
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Notiser

Lisa gillar Västervik
En av årets stora artister på Visfestivalen
är Lisa Nilsson, men hon brukar faktiskt
gästa Västervik lite inkognito varje år.
VÄSTERVIK – Ja, man kan
säga att jag har ett förhållande
till Västervik. Mina föräldrar
har ett sommartorp i Kalmarstrakten och dit åker jag och
mina döttrar varje år. På vägen
brukar vi stanna i Västervik för
att slippa bränna alla mil mellan
Stockholm och Kalmar på en
dag. Vi brukar bo på något

mysigt hotell, käka lite gott och
kanske gå och köpa glass på
stan. Ofta händer det nåt roligt
på stan när vi är där. Det har
blivit en följetång.
– I år ska det bli kul att komma
dit som artist, inte bara turist!
Åsa Thaberman

Lisa Nilsson turistar gärna i Västervik.

Världsartist
återvänder
till Toverum

Foto: Morgan Norman

Äntligen
badsäsong!

VÄSTERVIK På Myntbryggan i centrala Västervik är
badandet i full gång. De populära bryggorna har blivit
en livlig samlingsplats och lockar såväl gammal som
ung. Här kan man ligga utsträckt och njuta av solen
eller göra djärva hopp i det blå.

Västervik Walk of Fame

VIMMERBY För tredje året i rad kommer Gunhild Carling Big Band Show till lilla
Toverum och ger jazzkonserter. I slutet av juli
erbjuds fyra kvällar med familjen Carling, tre
generationer musiker, i Engelska Parken vid
Toverums gård, utanför Vimmerby. Arrangerar
det hela gör IOGT-NTO i Toverum.
– Vi hoppas att inte Corona ställer till bekymmer för oss men alla föreställningar sker
utomhus i alla väder, säger Ingela Manfred
Astvall ordförande. Förutom härlig jazz får vi
också se en show med jonglering, steppdans
med mera.

”Alla föreställningar sker
utomhus i alla väder”

VÄSTERVIK Dagen innan Visfestivalen invigs ”Visvägen”, en slags
Walk of fame längs bryggorna nere
i hamnen. Under tre år kommer totalt 20 personer att hedras genom
en skylt med namn som monteras i
gångstråket. Till skylten hör också
en QR-kod där man kan få mer information om personen. De som
får en skylt är människor som varit
viktiga för Visfestivalen och på så
sätt även visat vägen till Västervik.
Under två år kommer avslöjandet
om de nya skyltarna att bli ett eget
arrangemang tidigare under våren,
som ett eget event.
Pontus Larsson är ordförande
i Föreningen Visan.

Rock på Welux

VÄSTERVIK I sommar blir det livemusik på Welux. Det
är Västerviks Musikbyrå i samarbete med Sensus och
restaurang Indivik som står bakom spelningarna. Premiär
2:e juli med hårdrocksbandet NoCebo. På lördagen den 3:e
juli spelar rock och funkgitarristen Paulo Mendonca.

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

Magasinets

Annonspussel
Planteringsjord
från Weibulls

Skottkärra 90L
Hörby bruk1.

139:-

2.

699:-

(Rek pris 990:-)



80:dina julgrupper
& arrangemang!

 koll på vår hemsida för
Håll

till vinnarna av
annonspusslet maj 2021

1:a pris 1000:- Barbro Olsson, Gamleby

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

399:-

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

på hela
damsortimentet

RABATT

DAM

20-50%

Populära
Trucker kepsar
från Stetson

Grattis!

Lördag 9-17, Julafton 10-12, Annanda

NU INKOMMET

90:-

Kahnli
år

ÖPPET I MIDSOMMAR:
Onsdag – Torsdag
9.00 – 18.00
VIMMERBY
Midsommarafton
0492-318 90
9.00– 13.00
Midsommardagen
/st
Stängt
JULÖPPET
Söndag 27/6
Stora DAHLIA
Tomtenatta 20/12 9-22, Torsdag, Fredag
10.009-18
– 12.00
Rosa, Vita, Röda

ERBJUDANDE!

RABATT

1951-2021

/st

70

Gäller t.o.m 4 Juli

JUBILEUMS

M M 25:A R 135:-

Hög kvalité – överkomliga priser!

125:-20%

Utförsäljning av
SOMMARPLANTOR!
Dubbla, röda, vita och tvåfärgade

8.

SOMMAR
REA

100:-

PÅ KLÄDER OCH SKOR

6.

7.

Välkomna!

ea

2 stänglar, röda, rosa
KRUKROS
Vi binder din personliga
olika färger
krans efter önskemål.
3 stänglar, vita

Gäller ej basvaror

www.brg.nu
HYACINTER AmARYLLIs

– Hör med oss!

VIMMERBY Tegelbruksgatan 9 | Telefon: 0492-122 99
VÄSTERVIK Perugatan 52 | Telefon: 0490-342 50
OSKARSHAMN Klämnavägen 7 | Telefon: 0491-186 00

Från egenmånadens
odling!
jubileumsprodukt!

SVENSK KVALITÉ



STORA TORGET,
VIMMERBY

Midsommarkransar till

Vihåret,
planterar
beställ våra
för hämtning
på midsommarafton!
julgrupper
själva.
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VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR



Beställ gärna

i olika prislägen.

Toppenfina

Vi firar

FOOTWEAR

07:00-18:00
09:00-13:00

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

ÖPPETTIDER
Måndag-fredag
Lördag

TELEFON
0123-126 40

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

ADRESS
BOLIST Valdemarsvik
Hagadalsgatan 3
615 32 Valdemarsvik

0490-345 67 | Kristinebergsg. 27

JULMIDSOMMARBUKETTER
GRUPPER
från 60:-

Öppet: Månd–fred 07.00–16.00

3.

Monterad
och klar

159:1.790:-

(Rek
pris
299:-)
(Ord.pris
2.990:-)
4.

från

519:-

Kap- & Gersåg Metabo

HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
Kraftpaketet med
inbyggd WiFi,
med effektiv värmespridning och
Västervik
| cirkulationsläge
www.dorrtjanst.nu
garanterad drift ned till -35ºC. Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.

ar pellets i lager
Traditionella
10 % på alla julartiklar
(Rekfrån
pris
599:-)
Konstsmide
och trendiga

Träolja Premium 3L.

(Ord.pris 249:-)

16.900:-*

199:-

Falu Rödfärg 10L.

inkl.
ROT-avdrag

KAMPANJ

Vit väggfärg Original Matt

Övriga
Västervik, 0490-697
00 byggnadsarbeten
Åtvidaberg, 0120-295 90
Kisa,
0494-69 91 00
Rimforsa, 0494-69 91 00
Linköping, 013-684 00
www.ternstedtinvent.se

KAMPANJ

S

2:a pris
3-10:e pris

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

Motordriven

4 för

1:a pris

Garagepor t

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.)



1. .......................................................................................................... 5. ........................................................................................................
2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................

Blomgatan - VIMMERBY 0492-318 90

3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................

Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-13

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

2:a pris 500:- Barbrowww.hagelins.com
Nilsson, Hultsfred
3:e–10:e pris 100:-

Peter Edgren, Vena
Karina Dahl, Västervik
Kristina Persson, Storebro
Agneta Dahl, Västervik
Bertil
Vimmerby
ENSjöholm,
BÄTTRE AFFÄR.
SEDAN 1923. Inger Ekström, Hultsfred
Beritth Andersson, Gullringen
Maud Hammar, Vimmerby
PING N :a P ro men aden • KISA • MOTALA • TRANÅS • VE TLANDA • V I M M E RBY • V ÄSTE RV I K

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 20 juli 2021.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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Graffitiworkshop
i Ankarsrum

Streetartfestivalen Bank! har just avslutats.
Under veckan har inte bara professionella
konstnärer målat stora väggar runt om i Västerviks
södra delar, det fanns möjlighet att prova själv.
Vi hängde med på graffitiworkshop i Ankarsrum.

VÄSTERVIK En riktig veteran på
Bank! är Jonathan ”Ollio” Josefsson.
Han är en professionell konstnär som
bland annat håller kurser och föreläsningar och jobbar en del med textil
design, tuftade mattor i spännande
former och mönster är en specialitet.

Som många andra unga konstnärer
har han sin konstnärliga grund i graffitin. Under den första festivalen målade han två väggar i Västervik, förra
året gjorde han markmålningar och
en del väggar i Gamleby och i år är
han med för tredje gången, men nu
som instruktör.

Ann-Sofie Pettersson provade
att måla med sprayfärg.
Foto: Åsa Thaberman

– Bank! är så himla kul, så jag har sökt
hit varje år, i år ville de ha nya konstnärer, men jag blev erbjuden att hålla i
workshops i stället.
I skogskanten, på Rävlyckan Arena, där
Ankarsrums Orienteringsklubb håller
till har Jonathan dukat upp med flera
kartonger med sprayfärg. En blå container ska få en ny finish och han har
förberett så att alla kan måla men att
det ändå blir en helhet.
– Jag har delat in containern i olika
områden, så alla får måla på ett eget
område. Man får måla föreställande eller abstrakt, färgskalan kommer ändå att
göra att det hänger ihop.

En räv till Rävlyckans Arena. Foto: Åsa
Thaberman

Nyfikna och spänstiga pensionärer trampar förbi i spåret. Några damer sprayar
på varsin yta, det blir olika mönster.
Ann-Sofie Pettersson från Västervik har
lånat en overall och har munskydd, det

är första gången hon provar sprayfärg.
– Det är jättekul att testa, jag har
aldrig gjort det förut och det ser ju så
häftigt ut.
Ann-Sofie beskriver det som både lätt och
svårt, lätt att spraya, men svårt att få
till ett motiv.
– Det här blir nog mest en färgexplosion, jag har inte tänkt så mycket på
motiv, så vi får se vad det blir!
Tillsammans ger vi oss på en ruta,
det blir en räv på skateboard, ett roligt
första försök att måla med sprayfärg.
Containern får sedan namnet ”The
happy fox”.
Åsa Thaberman

MOTORNS DAG I MINIFORMAT
Den 7–8 augusti blir det återigen
motorfest i Målilla Hembygdspark.
Men i något mindre omfattning än
vanligt.
HULTSFRED Normalt sett lockar arrangemanget Motorns Dag i Målilla
cirka 3 500 personer under en helg.
Förra året fick evenemanget ställas
in på grund av pandemin. I år blir
det ett covid-anpassat format under
namnet ”Mini Motorns Dag”.

Om restriktionerna lättas enligt det
förslag som regeringen och folkhälsomyndigheten har lagt fram, räknar arrangerande hembygdsparken
att kunna ta in 600 personer i parken.
Alla besök måste dock förbokas.

det finns mycket att titta på, berättar föreningens ordförande Roland
S Johnsson. Lördagen den 7 augusti
kommer vi också ha ett traktorrally
cirka tre mil långt, som måste förbokas, max 30 ekipage.

I stället för att som i vanliga fall bjuda
in motorentusiaster från när och fjär�ran som får visa upp sina fordon väljer
hembygdsparken i år att visa upp sin
egen samling.
– Vi har över 100 motorer i parken så

Förutom Mini Motorns Dag hoppas hembygdsparken kunna öppna upp för fler
evenemang i sommar. Bland annat musikunderhållning av Johan och Gunilla
Sigvardsson den 4 juli.
Eva Harrysson

Jonathan ”Ollio” Josefsson har målat
flera väggar på Bank!, den här gången
är han lärare. Foto: Åsa Thaberman
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Öppnar ateljé i trädgården
Väntan har varit lång men nu kan Lena Loiske
äntligen öppna upp sin ateljé. Här visar hon en
samling akvarell- och akrylmålningar som hon
producerat under sina många år som konstnär.
HULTSFRED Hemma på Storgatan
19 i Hultsfred har ett av uthusen
byggts om till en charmig liten ateljé. Att kunna öppna den för allmänheten har varit målsättningen
under en längre tid men det
är först nu som Lena känner att det är läge.
– Jag är färdigvaccinerad
så nu känns det tryggt.
Lena och hennes man Vesa är
pensionärer och flyttade från Stockholm till Hultsfred för två år sedan.
Den kreativa ådran har funnits med
i större delen av Lenas liv och hon
kastade sig snabbt in i det lokala föreningslivet i Hultsfred, bland annat
Galleri Kopparslagaren. Men sedan
kom pandemin och allt tog tvärstopp.
– Precis som alla andra äldre i riskgrupp har vi mest bara varit hemma
under det senaste året, säger Lena
och visar en serie tavlor där motiven
speglar hur ett år i karantän har sett
ut för många.

på 1990-talet. Sedan har det bara
fortsatt. Ofta tar jag ett fotografi och
målar utifrån det. Men ibland är det
helt och hållet ur fantasin.
Nu var det länge sedan Lena
hade en egen utställning så
det här är något som hon
verkligen ser fram emot.
– Det här känns jätteroligt förstås! Det finns
många konstnärer och
konstintresserade i Hultsfred
så jag hoppas att vi får lite besök i
sommar. Jag hoppas också att den
årliga konstrundan i Hultsfred snart
skall återupptas. Jag har inte svårt att
skiljas från mina tavlor så blir något
sålt blir jag bara glad. Ateljén är öppen varje dag när vi är hemma. Det
är bara att ringa på dörrklockan så
kommer vi ut och öppnar.
Eva Harrysson

I ateljén finns en stor samling tavlor
med blandade motiv. Allt ifrån åren
i Tanzania till norska landsvägar och
småländsk urskog.
– Jag började måla på allvar när vi
bodde i Tanzania ett par år i mitten
Flera av Lenas konstverk
illustrerar tillvaron när man
befinner sig i karantän.
Foto: Eva Harrysson

Den lilla ateljén är mysigt inredd och
här finns gott om målningar att titta på.
Foto: Eva Harrysson

Teatervandringar i Brännebro
Stadsvandringar blir i stället skogsvandringar när Komedianterna i
sommar spelar vandringsteater i
skogen runt Brännebro Kraftstation i
Gullringen.

berättar Anders, som själv spelar rollen
som Pechlin. Han ägde Åshults Herrgård här i Gullringen och uppehöll sig
här en hel del. Efter kungamordet låstes han in på Varbergs Fästning och där
blev han kvar till sin död.

VIMMERBY Nästa vecka är det premiär för en helt ny satsning som är ett
resultat av en samverkan mellan den
lokala teatergruppen Komedianterna
och Brännebro Kraftstation.
– Vi har ju hållit på med stadsvandringar i Vimmerby i många år men nu
byter vi asfalterade gator mot skogsstigar, säger Anders Enqvist, som är en av
skådespelarna i teatergruppen.
– Miljön kring kraftstationen är
unik med dammen och vattenfallet. I
och med vår vandringsteater får man
också ta del av skogsområdet runt omkring.

juni och början av juli får en vandrande
publik möta ett flertal mer eller mindre
kända lokala profiler från historien.
En av dem är adelsmannen Carl
Fredrik Pechlin, som tros ha varit en
av hjärnorna bakom mordet på kungen
Gustav den III år 1792.

Det är Maja Enqvist som har skrivit
manus och regi till föreställningen.
Samtliga karaktärer i föreställningen
har funnits i verkligheten och informationen om dem har hon hittat genom
att gräva i Gullringens historia och läsa
gamla dokument.
– I föreställningen hoppar vi en hel
del i tiden, från 1700-talet fram till mitten av 1800-talet kan man säga.
Vandringen tar cirka en och en halv
timma. Varje förställning tar emot cirka
30 personer och biljetterna måste förbokas.

– Pechlin var en lurig rackare och kal�lades i folkmun för ”Bondeplågaren”,

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Vid totalt tio tillfällen under slutet av

Mor i torpstugan är en av karaktärerna.
Foto: Privat

Anders Enqvist spelar rollen som den lömske
Carl Fredrik Pechlin. Foto: Privat

 Visste du att... Området kring Brännebro Kraftstation ska rustas upp till en unik hotell- och konferensanläggning med bland annat ett glashotell mitt i ett vattenfall. Det är
entreprenören Andrew Johnston som driver projektet och tanken är att det ska bli ett centrum för kultur. Förutom vandringsteatern ordnas aktiviteter för barn samt konstutställningar. I sommar visas målningar av Micce Rylander.
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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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• Möbler
• Mycket vinyl
• Radio-Stereo
• Glas och Porslin
• Lampor
m.m. m.m.
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VI KÖPER:

hela hem,
dödsbon,
flyttbohag,
del av hem.

Överum Almborgshuset – Dalhemsväg 1
Fredag 14–18 • Lördag–söndag 12–15
070-733 13 83 • 070-190 52 41

Vi är rustade för din sommar.

Allt för grillmästaren

Allt för båtlivet

Stort utbud av cyklar i lager

Mattias

Besök en av Sveriges
största sportfiskebutiker
med ett stort utbud av
beten, spön, rullar,
fiskekläder och
tillbehör.

Se våra
kampanjer!
Rikta din mobilkamera mot QR-koden.

Fiskebutiken, Vetlandavägen 43 | 574 75 Korsberga
Öppettider: mån–fre 07–19, lör 09–14
0383-24 64 50 | www.bengtssons.com

Evedal 1 | 574 76 Korsberga
Öppettider: mån–fre 07–19, lör 09–14
0383-201 75 | www.bengtssons.com

