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Vi har korat årets

Västervikspaj

Leo och Lina trivs i Frödinge

HULTSFRED

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

I nästa nummer av Magasinet gör vi
en djupdykning i höstens mode.
Vad är det för plagg, snitt och färger
som gäller inför hösten och vintern?
Precis som vanligt låter vi några av
våra lokala butiker vara med och
plocka fram snygga outfits.
Utöver det blir det blandad läsning
från våra tre kommuner - precis som
vanligt.

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

Till nästa gång, ha det riktigt fint!
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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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ANNONS VÄSTERVIK
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REUMATISM
kan drabba alla åldrar
REUMATISM

Stadsmuseet Näktergalen

Stöd forskningen om en av
kanstörsta
drabba
alla åldrar
våra
folksjukdomar!
Bg 900-3195, Pg 90 03 19 - 5
Stöd forskningen om en av
våra största folksjukdomar!
Bg 900-3195, Pg 90 03 19 - 5

18/9-18/12

TIDNINGSSTADEN VIMMERBY
sex redaktioner för sjutusen själar

Öppet onsdag-fredag 12-16
lördag 11-14

Reumatikerförbundet

www.vimmerby.se/naktergalen

Telefon 08 - 505 805 00

Reumatikerförbundet
Telefon 08 - 505 805 00

Garageprdorivrent

Upp till

35% rabatt
på fönster
och dörrar

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

Moto

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar

Mån-Fre 7-18 | Lör 9-13
0492-757 50
carlenskogs.se

från

16.900:-*
inkl.
ROT-avdrag

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

Kyla på sommaren
och värme på vintern

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

JUST NU!
Minst

25% RABATT
på tapeter!

*

Nu erbjuder vi prisgaranti på tapeter!
Det innebär att om du hittar en likadan
produkt, till ett lägre pris någon
annanstans, matchar vi det priset.
Hos oss ska du känna dig säker på
att du får bästa pris. Fråga oss om
prisgarantin så berättar vi gärna
om garantins villkor.

Västervik, 0490-697 00
Åtvidaberg, 0120-295 90
HUVUDPARTNER TILL

Kisa, 0494-69 91 00
Rimforsa, 0494-69 91 00

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

www.brg.nu

Linköping, 013-10 17 77
Vi stödjer SOS Barnbyar.
Läs mer på comfort.se

www.ternstedtinvent.se

TERNSTEDT INVENT
VVS

Vent

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

Plåt

Kyla

El
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aktuellt

Veronica Palm är arkeolog på Västerviks
museum, här vid en gravhög i Hermanstorp.

UPPTÄCK
BRONSÅLDERN
MED EN ARKEOLOG

VÄSTERVIK I två dagar finns det möjlighet att följa med en arkeolog på guidad
rundvandring i Bronsålderslandskapet vid
infarten till Västervik. I Hermanstorp finns
flera stora gravhögar från Bronsåldern,
men här har folk bott sedan Stenåldern
och arkeologerna är duktiga på att ge liv
till historien. Visningarna ingår i projektet Bronsålderskust och kommer att ske
kvällstid 22:e och 23:e september. Anmäl
i förväg till Västerviks Museum. Ta gärna
med fikakorg!

Äntligen
Shoppingkväll
VÄSTERVIK Under pandemin har det inte varit läge att samla många människor,
men nu börjar det lätta och det är dags för det omtyckta arrangemanget Tjejkväll i
Västervik. Men för att inkludera alla människor byter det namn till Shoppingkväll.
Alla är välkomna. Torsdagen den 30:e september håller butikerna kvällsöppet och
både restauranger och affärer brukar ha bra erbjudanden under kvällen. Läge för en
mysig kväll med vännerna oavsett om du är tjej, kille eller ickebinär.

Elias Faingersh. Foto: Ralph Andersson
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Lokal historik om

Tidningsstaden
VIMMERBY

Tidningsstaden Vimmerby - sex redaktioner för
sjutusen själar. Så heter den nya utställningen
på Museet Näktergalen i Vimmerby. Utställningen
visar tidningar, klipp, blytyper, kameror och andra
prylar som vittnar om en tid då det fanns
inte mindre än sex olika tidningar
representerade på orten.
Utställningen pågår till och med
den 18 december.

Aina Wiger, Gabriella Lundegard och
Camilla Sand ser fram emot Tjejkvällen i
Vimmerby den 30 september.
Foto: Eva Harrysson

Efterlängtad
tjejkväll i Vimmerby
Den populära tjejkvällen i Vimmerby
är tillbaka i sin rätta form. Torsdagen
den 30 september har butikerna öppet
till sent på kvällen för en massa härlig
shopping.
VIMMERBY Äntligen! Det är ordet som
sammanfattar känslan hos Vimmerby
Handels butiker som nu återigen kan arrangera tjejkväll efter ett års uppehåll under pandemin.
– Vi hade visserligen en digital variant i
våras, och det var väldigt lyckat, säger Aina
Wiger från Hudvårdskompaniet. Men det
går såklart inte att jämföra med en riktigt
Tjejkväll där man kan strosa runt i butikerna och känna och klämma på varorna.
De flesta butiker, caféer och restauranger
som är anslutna till Vimmerby Handel hakar
på och erbjuder lotterier, tilltugg och en och
annan överraskning under kvällen. Så det är
alltså läge att ta med din mamma, svärmor,
syster eller kompis på en shoppingrunda.

– Butikerna är välfyllda med höstens nyheter, säger Camilla Sand på Sandströms,
som tillägger att killar också är välkomna.
Gabriella Lundegard på Home of Brands
är också taggad inför Tjejkvällen.
– Det ska bli jätteroligt, jag tror att det
här är väldigt uppskattat hos både oss som
jobbar i butikerna och bland kunderna.
Michael Karlsson är aktivitetsansvarig för
Vimmerby Handel och han är förstås glad
över att kunna skapa lite extra liv och
rörelse på stan efter en lång tid av covidrestriktioner.
– Jättekul att vi äntligen får bjuda in till
Tjejkväll. Det är ett omtyckt arrangemang
som brukar locka många.
Viktigt är dock att påminna om att pandemin inte är helt över än. Man ska fortsätta hålla avstånd och naturligtvis inte
komma och shoppa om man har symptom.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Konsert för de yngsta
HULTSFRED En musikkonsert för barn arrangeras på Virserums Konsthall

lördagen den 25 september.
Vad är musik? Var kommer den ifrån? Och var hittar vi den? Det får publiken
förhoppningsvis svar på i föreställningen som handlar om den världsturnerande trombonisten Elias Faingersh och en animerad flicka. Publiken får
följa med på en medryckande och svindlande tågresa rakt in i musikens och
ljudens magiska värld.
Föreställningen vänder sig till barn från fyra år och uppåt och den presenteras av Folkets Hus och Parker.

SÖNDAGSÖPPET 26/9
STOR MÖBELHELG MED MÄNGDER AV ERBJUDANDEN I BUTIKEN
EN AV SÖDRA SVERIGES STÖRSTA MÖBELAFFÄRER PÅ TOTALT 8000M 2

PASSA PÅ!

-30%
RABATT

ÖPPETTIDER
I HELGEN:

Lördag
kl. 10.00-14.00
Söndag
kl. 13.00-17.00
SOFFGRUPP BOSTON

Med elreclainer. 3-sits+2 fåtöljer.
Klädd i tyg grå.
FRITT LEV & MONT

15.995:-

på rek.priser

NYPREMIÄR!

Vi har återigen tagit upp Bröderna Andersson, Ekenässjön, för
att ytterligare stärka upp vårt premiumsortiment.

Representant
Ingemar Beijer
är på plats lördag
och söndag.

PASSA PÅ! KAMPANJ I HELGEN
-10% RABATT PÅ REK.PRISER

FÅTÖLJ & PALL EASY
Grått fårskinn/svart skinn.
Oljad ek.

PRIS FRITT LEV & MONT.

11.995:-

MADE IN SMÅLAND
Since 1914

BRILLIANT

Fåtölj & pall i fårskinn
och oljad ek
PRIS FRITT LEV & MONT.

11.995:ÅRE

Fåtölj och fotpall i
äkta fårskinn. Inkl.
nackkudde i skinn.
PRIS FRITT LEV & MONT.

11.370:-

PASSA PÅ!

Representant
är på plats lördag
och söndag.

-20%
RABATT
på rek.priser

KAMPANJ PÅ
MÖBLER
-20% PÅ REK. PRISER

PASSA PÅ!

Representant
är på plats lördag
och söndag.

-15% RABATT

på rek.priser. Gäller hela Torkelssonkatalogen på 100 sidor.

ERBJUDANDENA PÅ DENNA SIDA GÄLLER ENDAST LÖRDAG 25/9 & SÖNDAG 26/9

FRITT LEV & MONT INOM 20 MILS RADIE, MED UNDANTAG AV ENSTAKA HÄMTPRISER

66
r
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krönika

Trädgårdsdrömmar
och verkligheten
När jag var ung hade jag en dröm om
att bo i en mysig stuga på landet och
ha egna getter eller får och ysta min
egen ost. Jag skulle odla bär och frukt
och göra egna goda och vackra sylter
och inläggningar, sälja torkade örter
i små buketter. Själv skulle jag liksom
sväva fram i luftiga klänningar med
höns och hundvalpar runt benen,
solen skulle alltid skina och det skulle
råda fullständig harmoni.
Nu var ju detta en dröm och efter
att ha varit på ett antal gårdsbutiker
har jag förstått att det ligger hårt jobb
bakom varenda hemgjord produkt.
Har man egen trädgård vet man också
att det mesta kan gå fel. Själv har
jag mer eller mindre gett upp mina
odlingsdrömmar mot övermakten av
mördarsniglar.
Varje vår sätter jag förväntansfullt en
massa frön. Jag vårdar dem inomhus
och förundras över de första bladen
som kommer upp. När plantorna ska
sättas ut börjar en utdragen tragedi.
Några blir brända av solen, en del
fryser ihjäl, några blir kvävda av ogräs
och resten tar mördarsniglarna. Av
mina fina plantor återstår bara en
aväten stjälk och ett slemmigt spår.
I början plockade jag försiktigt upp
mördarsniglarna i en påse och lät dem
somna in i frysen innan jag slängde
påsen, nu är det krig och jag klipper
dem rakt av med sekatören. Deras
äckliga innehåll rinner ut i gräset och

jag tänker att ”där fick du”. I år har jag
nämligen lyckats driva upp en ståtlig
basilika som nästan är värd att dö för.
Många mördarsniglar har fått sätta
livet till i kampanj för att skydda de
åtråvärda bladen.
Som du kanske redan anar har
Magasinet skördetema. Du får träffa
Hasse Moreau som är hängiven biodlare och så har vi i Magasinet varit
medarrangörer av ”Årets Västervikspaj” på Gränsö Slott, en fullständig rapport finns på mittuppslaget.
Nu till hösten tar vi några nya tag. Vi
kommer att besöka mindre orter, först
ut är Eva som har besökt Frödinge, i
oktober är det min tur att besöka en
ort i Västerviks kommun. Kom gärna
med förslag!
Vi kommer också att skriva om föreningslivet, jag har besökt en scoutkår
och Eva har träffat en gymnastikförening i Hultsfred.
Hösten ligger framför oss full av nya
möten och möjligheter, vi på Magasinet blir jätteglada för tips, stort som
smått! Tveka inte att höra av dig!
Ha en fin höst!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

instagram

@pampasmarinavastervik Vilka kvällar
Vinö, Kalmar Län, Sweden
#magasinetvästervik

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

@mitasvensson 14 september 2021
Hultsfred
#magasinethultsfred

♥

🍄

@anders_creations
Brantestad, Kalmar Län, Sweden
#magasinetvimmerby

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

Magasinet
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OBS!

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

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

DAGS FÖR
SERVICE &
VINTERVILA

hantverk värt
EttEtthantverk
värt
att åka för
att åka för

OBS! Sommartider

Inramning av konst, broderier, foto,
Inramning
papperskonst,
textilier,
objektav
mm.
Försäljning av
stafflikonst,
broderier, foto,
textilier
div. konstnärsmaterial,
akvarell,
olja, akryl,
& färger,
objektpenslar,
mm. dukar,
papper mm.

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

Ordinarie
Månd-Fred öppettider:
kl 10.00-17.00

Om du låter oss göra en grundlig vinterservice
kan du vara säker på att din robotgräsklippare
kommer att vara i absolut toppform till våren.

Månd-Fred
Övriga tider kl.
och10-17.00
dagar
efter överenskommelse.

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

Självklart erbjuder vi även vinterförvaring samt
hämtning/hemkörning med uppstart av din
maskin i vår.

TJEJKVÄLL
Shoppa loss i Vimmerby!

Vi servar robotklippare från

17-21

TORSDAG 30 SEPTEMBER KL.
Ta med dina väninnor på en
mysig tjejkväll i Vimmerby.
Torsdag 30 september
välkomnar vi alla tjejer i
alla åldrar till en kväll med
superfina erbjudanden och
olika överraskningar. Vi ses!
Våra butiker erbjuder ”allt”
till hela familjen så självklart
är även killar välkomna!

VÄLJ PAKET

1

2

-

-

3

Kontroll av chassi
Kontroll av elektronik
Uppdatering av mjukvara
Byte av knivar
Byte av knivdisklager
Byte av ventilationsfilter
Byte av tätningslister
Säkerhetskontroll

Inspiration Glädje Shopping Lotterier Erbjudande
vimmerbyshopping.se

VI HOPPAS PÅ EN TREVLIG KVÄLL

Rengöring
Vinterförvaring (varm)
Underhållsladdning av batteri
Hämtning/hemkörning*
Uppstart/kontroll på din tomt*

... där vi alla tar ansvar och håller avstånd

1.495:- 1.995:- 2.995:-

i butikerna och självklart är vi friska.

Vi kommer ha butiksvärdar på strategiska ställen för att hjälpa till.
DELTAGANDE BUTIKER:
Bakfickan | Boston Weekend | Café Royal | Cubus | Downstairs Footwear/Vero Moda
Dressmann | Fina paket | Frisörateljen | Hammargrens Ur & Optik | Hemtex | Home of Brands
Hudvårdkompaniet | Intermezzo Frisör & Shop | Intersport | Lindex | Miltons Guld
Rost&Kardemumma | Sandströms Modehus | Sko Nisse | Stuneks | Tempo
Till dej | Vimmerby Bokhandel

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY
*Gäller inom Vimmerby, Västervik, samt dess angränsande kommuner.
Eventuella reparationsarbeten på slingkabeln tillkommer.
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VÄSTERVIK

FRÖDINGE
VIMMERBY
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”Här är det
tryggt och
harmoniskt”
I Magasinets nya artikelserie ”På Kartan” besöker vi
mindre orter på landsbygden. Först ut är Frödinge i Vimmerby
kommun. Vi möter människor som bor och verkar på orterna
och frågar dem hur är det att bo där, vad orten har att erbjuda
och vad invånarna kanske saknar.
VIMMERBY

L

ina Rosin är uppvuxen i
Frödinge och valde sedan att flytta tillbaka när
hon själv blev mamma.
– Även om samhället har

förändrats en hel del sedan jag
vara barn så känns Frödinge
fortfarande som en trygg och
harmonisk plats att växa upp
på, säger hon.
I första delen av Magasinets
nya artikelserie På Kartan
träffar vi Frödingeborna Lina Rosin och
hennes son Leo,
12 år. 44-åriga
Lina har levt
nästan hela
sitt liv i
Frödinge.
Mellan 20
och 30 års
ålder ville
hon prova
sina vingar
och bodde
bland annat
i London en
tid. När bar-

det en bra mix av både äldre och
barnfamiljer.

nen kom kändes det helt naturligt att flytta tillbaka till sin
hembygd.
I familjen finns storasyster
Tuva 18 år, storebror Tias, 14 år
och lillebror Rasmus 11 år. Barnen bor hos sin pappa varannan
vecka – även han bor i Frödinge.
Det är en varm och solig sensommardag och vi sätter oss ner
i familjens trivsamma kök i villan på Rävgränd för att prata om
deras hemort – Frödinge.

Leo går i sexan på Frödinge skola. På fritiden brukar han cykla,
spela tv-spel, hoppa studsmatta, åka skateboard, spela pingis
och hänga med kompisar.
– Det är nära till allt här, säger Leo. Både till kompisar och
till skolan och det är jätteskönt.
Man har allt som behövs här
Att gå i en liten skola innebär
nästan bara fördelar tycker Leo,
och mamma Lina håller med.
– Det blir ett slags omhändertagande från de äldre barnen
till de yngre och som förälder
känner man att man har koll,
man känner alla och det känns
tryggt.

Hur skulle ni beskriva Frödinge?
– Det första de flesta tänker på
är väl ostkakan, säger Lina. Och
det brukar vara mejeriet man
nämner när man pratar med
någon som inte är från trakten.
För mig är Frödinge ett litet
samhälle där man känner en
stor värme, trygghet och sammanhållning. Åldersmässigt är

Finns det något som ni saknar?
– I vardagen finns allt man behöver här, man saknar egentligen ingenting, säger Lina. Det
skulle väl möjligtvis vara på helgen, att kunna vara lite spontan,
kanske gå ut och ta ett glas vin.
När man bor så här får man helt
enkelt planera lite mer.
– Ibland kan man också

känna att det från kommunens
sida är väldigt mycket fokus på
centralorten, och att kransorterna glöms bort litegrann. Det
är exempelvis en självklarhet
att våra barn ska bussas in till
Vimmerby för språkundervisning i årskurs sex. Jag tror det
hade blivit ramaskri om Vimmerbybarnen skulle fått åka till
Frödinge.
För Leos del finns det en sak på
önskelistan; en plats för barnoch ungdomar att träffas.
– En fritidsgård eller något
annat ställe där man kan hänga,
hade varit bra. Bygdegårdsföreningen ordnar ju en del för
äldre ungdomar, bland annat
LAN-partyn, och det är bra. Men
det skulle behövas mer för oss
som är lite yngre.
Hur har Frödinge förändrats
under årens lopp?
– Det mesta är sig likt men kanske fanns det lite mer aktiviteter
här förr. Inom Frödinge Brantestad SK fanns det fler sporter
att utöva när jag var barn, säger
Lina. Idag är det fotboll, luftgevärsskytte och krocket som

Idrottsplatsen Lundavallen är ofta full av människor och aktivitet. Här har Leo tidigare spelat fotboll för ortens klubb Frödinge Brantestad SK.
– Frödingeborna är väldigt bra på att sluta upp och komma och titta på hemmamatcherna, säger Lina. Foto: Eva Harrysson
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Motion och nöje kan
förenas i skogsbingopromenader.
Foto: Unsplash

Skogsbingo
på söndagar

Handla för
Världens Barn!
Hela dagskassan
lördag 2 oktober går till
Världens Barn-insamlingen.

VÄSTERVIK

Gillar’t!

Leo, 12 år, och mamma Lina Rosin
ställer gladeligen upp som
ambassadörer för Frödinge.
Lina är född och uppvuxen här
och valde att flytta tillbaka
när hon själv fick barn.
Foto: Eva Harrysson

erbjuds. Förr var det mycket
skidåkning bland annat. Men
idrottsföreningen är fortfarande
väldigt drivande och det är alltid mycket publik på matcherna,
vilket är skoj.
Även om det alltid finns saker
att önska, så är Lina och Leo rörande överens om att Frödinge
är en bra plats att bo på.
– Visst är det härligt att dra
till någon större stad ibland,
och känna pulsen. Men sedan
är det alltid otroligt skönt att
komma hem till Frödinge igen,
säger Lina.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Västerviks Orienteringsklubb fortsätter
att ordna den populära Skogsbingon på
söndagar. Start vid
Västerviks Resorts
incheckning under
förmiddagen. Slingan
är tre kilometer lång,
är tillgänglighetsanpassad och fungerar bra att gå med
barnvagn.

Öppet kl 10 -14.
Musikunderhållning m m.

erikshjalpen.se/vimmerby

KAMPANJ
PÅ HELA
MACRO DESIGNS
SORTIMENT

Frödinge
Frödinge är en tätort i Vimmerby
kommun. År 2020 hade Frödinge
302 invånare i själva centralorten
medan det bor cirka 1000 personer
i hela socknen, enligt Vimmerby
kommuns hemsida.
Frödinge Mejeri, som numera ägs av
Orkla, sysselsätter cirka 80 personer
och är därmed ortens största arbetsplats. Utöver det finns ett sågverk,
maskinservice, en mataffär med paketutlämning och en bensinmack och
en inredningsbutik.
På orten finns också en förskola och
en låg- och mellanstadieskola med
cirka 100 elever, ett serviceboende, en
bygdegård med tillhörande dansbana
samt gym och pingishall, och en idrottsplats, bland annat.

Erbjudandet gäller 1/9 - 30/9 2021
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Kanske är orten
framförallt känd för
sin tillverkning av
ostkaka? Foto: Press

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

www.macrodesign.se

Vimmerby
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skördetid
Att beskära träd och buskar är
ett av höstens trädgårdsprojekt
för Rasmus Gårdebrink.
Foto: Eva Harrysson

Rasmus hösttips Trädgård
• Underhållsbeskär träd, buskar och häckar. Främst för att

behålla en fin form, föryngra
och minska risken för skador.
Viktigt att ha bra redskap i
form av sekatör, grensåg eller
häcksax.

Förbered
trädgården
för hösten

• Kratta upp löv. Använd räfsa
eller lövblås. Samla ihop löven
med hjälp av en skottkärra eller en stor presenning. Löven
lägger vi i komposten där de
blir till jord. Passa också på att
städa gräsmattan från fallfrukt
och eventuella prylar. Ta in
trädgårdsmöblerna och se till
att känsliga vattenledningar är
tömda.

• När du klipper gräsmattan
för sista gången innan vintern,
låt gärna gräset vara lite högre
än vanligt. Det ger ett extra
skydd när kylan kommer och
ger bättre växtkraft till nästa
år. Dessutom blir det svårare
för eventuell mossa att ta över.

VIMMERBY

Nu är det hög tid att förbereda
trädgården för hösten och
vintern, samtidigt som allt
som växer ska skördas.

• När det är som kallast ute
så kan det vara en bra idé att
planera våren och sommarens
trädgårdsprojekt så att du är
förberedd. Skissa upp trädgården och fundera ut vad och
hur du vill göra. När snödropparna sedan börjar titta upp ur
marken så är det bara att sätta
igång.

Kahnli
år

70

1951-2021

Potatis, sallad och rödbetor är
exempel på ätbara ting som växer
i familjen Gårdebrinks trädgård.

Hög kvalité – överkomliga priser!

JUBILEUMS

ERBJUDANDE!

Populära
Trucker kepsar
från Stetson

399:-

Som ny medlem

DAM

20-50%
RABATT

på delar av
damsortimentet

betalar du 200 kr som gäller 2021 och hela 2022!
Gäller ej basvaror

NU INKOMMET

Börja spela boule
– en sport för alla!

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

Vill du fortsätta?

Då är träningsavgiften 600 kr för 2022
och du spelar så mycket du vill!
På vintern spelar vi inomhus.
Vi finns vid Plivit Trade, Polymergatan 1.

Är du intresserad?

kontakta Lars Zeed, 070-771 22 67
eller Tomas Östin, 070-556 90 01

Besök vår hemsida: www.laget.se/WesterviksBS

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

Westerviks Boule Sällskap

Nilssons Bilhall
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!
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RECEPT

Rasmus
nyponsoppa
”En efterlängtad höstklassiker
är att plocka nypon och tillreda
en god och nyttig nyponsoppa.
Vissa kanske räds buskarnas
vassa taggar, men se bara till
att utrusta dig med tåliga kläder och rejäla handskar. Ett tips
är att använda en lingonplockare, det brukar i alla fall jag göra.”

S

å här års börjar många fundera
på vad som egentligen behöver
göras i trädgården innan kyla
och snö kommer. Magasinet tog
en pratstund med Rasmus Gårdebrink
som bor med sambon Sissela och två
barn på en liten gård i byn Älö utanför
Vimmerby.
Rasmus titulerar sig själv ”hobbyträdgårdsmästare”. Han har ingen formell
utbildning i området, men det är ett
stort intresse och han jobbar dessutom
med trädgårdstjänster till vardags.
– Jag har nog ärvt trädgårdsintresset
från min mormor, hon var duktig och
har alltid varit en inspirationskälla för
mig.
Hur ska man då tänka när det gäller trädgården på hösten?
– Tid och intresse är avgörande, men
det finns några saker som kan vara värt
att tänka på. Hösten lämpar sig bra för
plantering av lökar, buskar och träd. Det
går även bra att underhållsbeskära träd,
buskar och häckar. Glöm inte bort att
ta en städrunda. Lite senare så är det
dags för den klassiska lövkrattningen
som inte bör göras för sent.
Det är två år sedan familjen flyttade till
Älö. I den stora trädgården finns det
gott om fruktträd som äpplen, päron
och olika sorters stenfrukt men också
buskar med exempelvis fläder, krusbär

7 dl färska nypon
1,5 l vatten
1 dl strösocker
1,5 msk potatismjöl

Familjen odlar grönsaker och bär i pallkragar. Foto: Privat
och vinbär. Familjen har också en del
odlingar i egentillverkade pallkragar
och är näst intill självförsörjande på
basmat som potatis, gurka och rödbetor.
– Vi försöker ta vara på det mesta
som växer. Det blir mycket inläggningar,
kräm, sylt, saft, pajer och torkad frukt.
Förra året plockade vi 150 kilo äpplen
som ett lokalt musteri omvandlade till
must.
Med skogen runt knuten ser de också
till att plocka på bär, svamp och nypon.

det första du gör. Se dig omkring och
se om det finns användbart material i
din närhet. Annars fungerar det bra att
börja med en eller ett par pallkragar. Då
får du en känsla för om det är något som
passar dig eller inte. Testa gärna att odla
potatis, det brukar de flesta lyckas med.
Därifrån kan du sedan ta ett steg i taget.
Vad är det bästa med trädgårdsarbete?
– Att få verka i samklang med naturen
och att se saker växa. Och såklart att se
till att det blir fint.

Vad har du för tips till dem som vill
börja odla i sin trädgård?
– Börja enkelt! Köp inte ett dyrt växthus

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

Mattias
Leif

Jörgen
Oliver

Oliver
Conny

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
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

Swish 900 05 97
Plusgiro 90 00 59-7

· Rostskydd · Byte av vindrutor

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

HJÄLP OSS LÖSA KNUTEN,
GE DITT STÖD TILL
FORSKNINGEN.

Bilskador
Bilskador
lackering
lackering

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

· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor

1

Tips! Nyponsoppan går
att servera både kall och varm.
Det går även att smaksätta
soppan med tex. citronskal
eller diverse kryddor.

Eva Harrysson

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

Typ 1-diabetes
slår en knut
på livet

Gör så här:
• Ta bort skaft och blomfäste.
Skölj dem noga i vatten.
• Lägg nyponen i en kastrull,
tillsätt vatten och koka i cirka
20 minuter. Mosa därefter nyponen med hjälp av en potatisstöt, slev eller mixer.
• Sila nyponmassan, lite i
taget, i ett durkslag. Pressa
samtidigt massan med en slev
så att det bara återstår skal
och kärnor.
• Tillsätt socker, potatismjöl
och värm upp. När den första
kokbubblan visar sig så tar du
bort kastrullen.

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

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

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

0470-70 17 40
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GARDEN PARTY MED

galet goda pajer
Första helgen i september bjöd Gränsö Slott in
till Garden Party, en stor trädgårdsmässa med allt inom
odling och trädgård. Vi på Magasinet fick äran att vara
medarrangörer och medlemmar i juryn i tävlingen
Årets Västervikspaj.
VÄSTERVIK

S

ensommaren visade sin allra
bästa sida när Gränsö Slott bjöd
in till Garden Party. Slottets
trädgård förvandlades till en
riktig trädgårdsfest i engelsk stil. Här
fanns färska grönsaker och lokalodlade
blommor och trädgårdsväxter. Irländska
musiker spelade från scenen och
det fanns en uppsjö av föreläsningar att ta del av. På
slottets terrass dukades
det upp för tävlingen
Årets Västervikspaj.

Pajtävlingens vinnare
Cornelia Rosengren
tillsammans med mamma
Jennie Lindberg, som också
deltog i pajtävlingen.

Elva tävlande hade anmält sig och kreativiteten formligen sprudlade. Alla hade
tagit fasta på säsongens produkter och
det fanns flera bärpajer, men även päron, körsbär, havtorn och persikor dök
upp i olika former. Pajerna bedömdes
i fyra kriterier; smak, utseende, kreativitet och presentation. Pajerna var
alla mycket goda, men också ett
riktigt ögongodis i färg, form
och uppfinningsrikedom.
Tävlingens yngsta deltagare blev också den som
vann. 13-åriga Cornelia
Rosengren bar fram sin
sötsyrliga bärpaj på en
bricka dukat för en gammaldags tebjudning. Pajen tävlade under namnet
”Alice in Wonderland”.

– Det skulle ju vara ett tema och pajen
var lite rosa, så jag tyckte att det skulle
vara gulligt med en teservice. Jag fick
låna en från min farmor, berättar Cornelia.
Man kan gott säga att Cornelia har påbrå för bakning, hennes mamma Jennie
Lindberg är konditor och vann för några
år sedan en stor tårttävling på TV4. Nu
driver hon eget företag i tårtbranschen.
– Mamma skulle vara med i tävlingen
och jag tycker också det är kul att baka,
säger Cornelia.
– Det har blivit lite som vår mor och
dottergrej att baka, flikar mamma Jennie in.
Det blev en lång väntan innan vinnarna annonserades. Alla tävlande väntade
nervöst på resultatet. När det stod klart
att skogsbärsdröm och svart vinbärsfröjd
hade kommit tvåa och trea fick vi till slut
veta att Cornelias paj hade vunnit.
– Jag var jättechockad, hjärtat slog så
hårt. Men nu är jag taggad på att baka
mera!
Av elva tävlande var tio av kvinnligt kön.
Den enda manliga tävlande var Karl-Johan Tingström och han valde att presentera sin paj lite annorlunda. Pajen som

Karl-Johan Tingström hade skogstema
på sitt bidrag i pajtävlingen.
dignade av blåbär och lingon låg upplagd
på en stor trädstam som fat. Som uppläggningsbestick fanns en rejäl yxa.
– Jag går mycket i skogen med min
hund och jag ville få med mig känslan
av skogen och att det skulle vara lite rustikt. Jag trodde inte att det skulle vara så
många män med i tävlingen, så då får väl
jag vara mannen, skrattar Karl-Johan och
berättar att han provbakat flera versioner
av pajen med blåbär skiktade med maräng på en nötmördegsbotten.
Åsa Thaberman
Eva Harrysson
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ÅRETS VÄSTERVIKSPAJ
Cornelia Rosengren

Cornelias
vinnarpaj

Tävlingsbordet. Magasinet satt med i juryn för pajtävlingen där Cornelia Rosengrens bidrag utsågs
till Årets Västervikspaj. Cornelias paj bedömdes som fantastiskt god av alla i juryn. Dessutom hade hon
en rolig presentation av sin paj, en genomtänkt och gullig bricka med en gammal kaffekanna och ett
servettställ, det blev en helhet.
ANDRAPRISTAGAREN Nina Nilsson

Grantorpets Skogsbärspaj med vit choklad
Pajen som fick andra pris i
tävlingen var en riktig smaksensation med en blandning
av skogsbär och vit choklad.
Här är det smarriga receptet!
Pajskal:
300 gram havrekakor eller digestivekex,
jag använder HobNobs havrekakor
100 gram smält smör
1 nypa salt
1 tsk vaniljsocker
1. Mixa havrekakor till ett fint smul och
blanda med smält smör, vaniljsocker och salt.
2. Tryck ut degen i botten och på kanterna
på en pajform, eller en springform, ca 20
cm i diameter. Formen får gärna ha en
löstagbar botten
3. Ställ in i kylen i minst 30 min

Skogsbärsfyllning:
1,5 tesked gelatinpulver eller 2,5
gelatinblad
1,5 dl skogsbärspuré (mixade och
silade hallon, blåbär, björnbär och
lingon, ca 3 dl bär)
150 gram vit choklad + lite extra till
dekoration
150 gram Philadelphia cream cheese,
75 gram florsocker
2 tsk vaniljsocker
1,5 dl vispgrädde
1. Lägg gelatinet i kallt vatten i minst
10 minuter.
2. Värm skogsbärspurén så att den
nästan kokar, smält sedan gelatinet där
i och låt det svalna till rumstemperatur.
3. Smält chokladen och ställ åt sidan för
att svalna något.
4. Vispa samman cream cheese,
florsocker och vaniljsocker till en jämn
massa.
5. Vispa grädden lätt och ställ åt sidan.
6. Rör ner chokladen i ostmassan och
sedan skogsbärspurén.
7. Vänd till sist ner den vispade grädden
och häll smeten i pajskalet.
8. Låt stelna i kylen i minst 5 timmar,
gärna över natten.

Skogsbärssylt:
1 dl skogsbärspure
1 dl syltsocker
Koka bärpure och socker i
ca 5 minuter, låt svalna och
bred ut i en cirkel mitt på
pajen när den hunnit sätta
sig.
Philadelphiagrädde:
50 gr Philadelphia
1 dl vispgrädde
½ dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
1. Vispa alla ingredienser
till en fast kräm och spritsa
eller klicka ut på pajen. Det
går också bra att servera
krämen vid sidan av.
2. Dekorera med skogsbär,
mynta och vit choklad.
3. Smält chokladen och låt
den stelna i silikonformar
men det går lika bra att
ringla smält choklad på ett
bakplåtspapper och låta
stelna, eller bara hacka
chokladen som den är och
strö över pajen.

Grantorpets skogsbärsdröm vann andra pris.

Cornelia Rosengrens bärpaj var den som föll juryn
allra bäst i smaken. Den krispiga ytan i kombination med den välsmakande bärmixen under och
den tjusiga presentationen blev helt enkelt ett
vinnande koncept. Här är receptet!
Pajdeg (kolasnittdeg):
100 gram rumsvarmt smör
1 dl strösocker
1/2 tsk bakpulver
2 msk ljus sirap
2 1/2 vetemjöl
1 kryddmått salt

Sötsyrlig
bärpaj

Fyllning:
300 g valfria bär. T.ex. hallon, jordgubbar
och björnbär, som denna paj.
1-2 msk potatismjöl
3 msk strösocker
Gör som Cornelia:
1. Sätt ugnen på 200 grader
2. Nyp ihop alla ingredienserna till kolsnittdegen. Rita av pajformens form på ett
bakplåtspapper och tryck eller kavla ut
degen lika stor. Kyl en stund.
3. Häll i bären i formen. Blanda
socker och potatismjöl i en skål
och häll sedan över bären.
Rör om.
4. Lägg på deglocket och
fixa till så det blir önskat
slätt.
5. Grädda pajen
långt ner i ugnen, i
ca 25-30 minuter.
Fått fin färg och
ser genombakat ut.
Dekorera med bär
och blommor.
6. Serveras helst
med egengjord
vaniljsås eller
glass.
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BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?
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Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

I et t barns hjärna ska det finnas
drömmar – inte sjukdomar och annat
som gör livet svårt.
Gå in på
barnhjarnfonden.se
eller swisha till
1236246094

FREDAG 1/10
FYLLER
HEMLÄNGTAN
1 ÅR
Det firar vi med fina
erbjudanden
och bjuder alla på
kaffe/saft och
nygräddade munkar.

Munkvagnen kommer stå
utanför butiken hela dagen
så det går även bra att köpa
med munkar hem.

Välkomna att fira med
oss kl 12.00-18.00

Fredagar 12-18
Lördagar &
Söndagar 12-16

Traditionella
Lidhemsvägen 21, Frödinge
och trendiga

JULBLOMMOR FÖR
ALLA TILLFÄLLEN!

GRUPPER

Fräscha
buketter och arrangemang.
i olika
prislägen.
Beställ gärna
Handelsträdgård med växthus,



dina julgrupper
Vi planterar våra
buskar
och
perenner.
& arrangemang!
julgrupper själva.



FörnyaFrån
dina
utekrukor!
egen
odling!

Så hittar du

svampen
Det är högsäsong för
svampplockning och
i år finns det ovanligt
mycket svamp i våra
skogar.
VIMMERBY För att ta reda på hur
man optimerar chanserna att hitta
skogens guld har Magasinet träffat den rutinerade svampplockaren
Ulla Borre Berg. På hösten tillbringar
hon åtskilliga timmar ute i skogen
tillsammans med maken Jonas och
hundvalpen Otto. De har sina hemliga svampställen och allt som oftast
bär de hem fulla korgar.
Det finns hundratals svampsorter
men långt ifrån alla är ätbara. Det
kan vara klurigt att veta vilka svampar som är matsvampar och vilka
som rentav är giftiga.
– Googla om du är det minsta
osäker! Idag finns all information i
mobilen men man kan naturligtvis
också ha med sig en svampbok ut i
skogen.
Ett generellt riktmärke är dock att inte
plocka helvit svamp då man lätt kan
förväxla den med den giftiga vita
flugsvampen.
Ulla har liksom de flesta andra
vana svampplockare, sina hemliga
favoritställen.

Många frosttåliga växter att välja på!

HYACINTER AmARYLLIs
Toppenfina

2 stänglar, röda, rosa

100:-

3 stänglar, vita

25:-

125:-

Dubbla, röda, vita och tvåfärgade

135:-

/st
Dags att plantera
blomsterlökar
för en blommande vår!
Tulpaner, Narcisser, Krokus m.m.

VIMMERBY
0492-318 90

JULÖPPET
Tomtenatta 20/12 9-22, Torsdag, Fredag 9-18
Lördag 9-17, Julafton 10-12, Annanda

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

Fakta Ätbara svampar
Kantarell, trattkantarell och
Karljohanssvamp är några av
de vanligaste ätbara svampsorterna. Men det finns förstås betydligt fler. Ulla har själv många
favoriter. Smörsopp, slemmig
citronskivling, fårticka, rödgul
trumpetsvamp, svart trumpetsvamp och blekgul taggsvamp
för att nämna några.

Ulla har oftast god svamplycka och
kommer hem med till brädden fyllda
korgar. Var hon har sitt svampställe
förblir såklart en hemlighet!
– Glädjen när man väl hittar ett riktigt
bra svampställe, den är otrolig, säger
Ulla Borre Berg, som plockat svamp
sedan barnsben. Foto: Privat

– Leta efter skogsdungar med
mycket skugga och mossa – där trivs
svamparna.
Vad brukar du ha med dig ut i
skogen?
– Det viktigaste av allt är att ha med
sig en fulladdad telefon och gärna
också ett sällskap. Det är så lätt hänt
att gå vilse – särskilt om man har dåligt lokalsinne och befinner sig i en
skog som man inte är van vid.
Annars är det viktigaste tillbehöret förstås en korg att lägga svampen i. Man bör undvika plastpåsar
eftersom svampen är ett känsligt
livsmedel som lätt kan ruttna.
Ett redskap i form av en svampkniv med borste gör svampplockningen enklare. Med den kan man
göra grovrensningen på plats i skogen.
– Barr och larver ska stanna kvar
i naturen och inte följa med hem till
köket.
Hur tar du hand om svampen efteråt?
– Det är viktigt att man rensar
svampen på en gång, annars kan
den bli dålig. Vi lägger ut tidningar
på köksbordet och rensar och putsar
svampen.
Vilken är din bästa svamprätt?
– Kantarellmackan är svårslagen, säger Ulla. Men risotto med Karljohan
är en annan favorit, liksom svampstuvning.
Eva Harrysson

Det är mycket jobb med att
rensa och tillaga svampen.
Ulla gör grovrensningen
redan i skogen för att slippa
få med barr och insekter.
Foto: Eva Harrysson
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Erbjudandet gäller t.o.m. 30/9 eller så långt lagret räcker

Vid Stora Torget

HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

Logga längst ner som i order
0002569331
Lägg någon fin passande bakgrund
Placera tjejen till höger så bara
draperibakgrunden syns, och skorna
till vänster.
Text:
Vid klänningen:
Finns även i svart

459.95

Logga: PIECES

Skinn
Finns även
i svart

Vid vita kängor:
Skinn
Finns även i svart
Storl.36-41
Logga: Rosa Negra
Vid bruna kängor:
Skinn
Storl. 36-41
Logga: Rosa Negra
Vid svarta stövlar:
Skinn
Storl 37-41
Logga: Duffy

”Svampplockning är en perfekt hobby!
Man får frisk luft, gratis motion och i
bästa fall massor av svamp.”

Storl 37-41

459.95

Skinn

Storl. 36-41.

Skinn

Finns även i svart
Storl.36-41.

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY
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Fascinerande

och tacksamma djur,
men de sticks ibland
För Hasse Moreau i Västervik har biodling blivit ett
stort intresse som vuxit under åren. Nu har han en och
en halv miljon bin. Magasinet hälsade på när han och
sonen Kalle slungade årets första honung.
VÄSTERVIK I en källarlokal på Gertrudsvik i Västervik finns en liten honungsfabrik. Från att ha provat med
fem bisamhällen för tolv år sedan har nu
Hasse Moreau cirka 40 samhällen och
en massa honung att hantera. För att
underlätta har han investerat i modern
automatisk utrustning, och idag är det
dags för årets första skörd.
– Det är mycket jobb nu innan första honungen kommer ut och man får
smaka, men det är något speciellt med
det, säger Hasse och instruerar Kalle hur
han ska sätta ramarna i slungan.

Fakta om bin
En drottning lägger ca 2000 ägg om
dagen under sommaren.
I en bikupa kan det finnas upp till
50 000 individer.
En bikupa brukar ge ca 40-50 kg
honung om vädret varit gynnsamt.
Bina är specialiserade. Till en början
är de inomhus och sköter larver, städar
och matar drottningen. Sedan blir de
vakter vid öppningen till kupan och till
sist blir de flygbin som hämtar in nektar
och pollen.
Ett bi lever ungefär 60 dagar under
sommaren. Till sist kommer de inte tillbaka till kupan eftersom deras vingar
blivit utslitna. Vinterbina lever längre
men det beror på att de håller sig stilla
och drar ner på ämnesomsättningen.
Bin kan kommunicera med varandra.
Genom bidansen kan de tala om i vilken riktning och hur långt bort det finns
blommor som är värda att besöka.
Källa: binistan.nu

Det låter härligt kladdigt när Hasse gör
hål på vaxkakorna med en liten taggig rulle. Det är för att honungen ska
kunna slungas ut. Kalle sätter sedan ner
ramarna i slungan, sex stycken i taget.
Honungen centrifugeras och hamnar på
botten av den stora tunnan, där man sedan kan tappa ut den.
– Den här honungen kommer från
äppleträdgården i Gertrudsvik, honungen smakar olika beroende på vilka
växter som bina har tillgång till, berättar Kalle.
Honungen är mörk, rinnig och smakar
blommigt. Den ska renas ytterligare
innan den tappas upp på burk. Det flyger omkring bin i rummet, men de är
fredliga och har kommit med av
misstag när Hasse hämtade ramarna från bikuporna. Han har
ungefär en och en halv miljon
bin i sina kupor, så det gör
inte så mycket.
– I slutet på april börjar man jobba med
bina, då öppnar jag

Hasse gör hål på honungskakorna innan de
sätts ner i slungan.

Årets första honung rinner mörk och
flytande ur slungan.

bikuporna och städar bort döda bin och
ser vad som behövs göras. Sedan behöver jag kolla till dem en gång i veckan
och se så att de har mat och utrymme
annars kan det gå fel och de kan svärma.
En bra sommar kan jag sedan få upp till
tre skördar.

Det finns en fascination i att styra över
bisamhället, man åker dit varje vecka
och kollar vad som händer och hur bina
mår.
– Jag går där och lyssnar på en talbok, det är så rogivande. Bin är härliga
varelser, tacksamma djur även om de
sticker dig ibland.

Det går inte att kunna allt om bin,
även om man kan läsa mycket, man
får prova sig fram lite menar Hasse.

Kalle och Hasse Moreau
har mycket att stå i
under skördetiden.
Hasse har hela 40
bisamhällen som ska
skötas om.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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föreningsliv gymnastik

Förening
i ständig
rörelse
För många idrottsföreningar har pandemin
lett till tapp i medlemsantalet. Hultsfred
Gymnastikklubb är inget undantag men
samtidigt finns det fortfarande ett stort
intresse för gymnastik och föreningens
upptagningsområde sträcker sig långt
utanför kommungränsen.
Den klassiska truppgymnastiken är kanske det man främst förknippar med Hultsfreds gymnastikförening. Men det finns fler sektioner inom föreningen. Foto: Janne Larsson

HULTSFRED Som den enda
gymnastikföreningen i trakten har Hultsfred Gymnastikklubb många medlemmar från
grannkommunerna och trycket
på platserna ofta är större än
vad föreningen kan ta emot.
Idag erbjuder föreningen ett
30-tal olika pass i veckan för
barn och vuxna. Förutom i
Hultsfred hålls grupper i Silverdalen, Virserum och Målilla.
Från att tidigare främst ha haft
traditionell truppgymnastik
har föreningen idag breddat
utbudet till flera olika typer
av träning. Det är till exempel
dans, bamsegympa, parkour,
äventyrsgympa och gruppträning.
Satsningen på fler inriktningar blev möjlig för ett par år
sedan tack vare projektbidrag
från Astrid Lindgrens Hembygd och möjliggjorde också
att Wendela Winglycke kunde
anställas i föreningen. Föreningen har också fått kompensationsbidrag från Riksidrottsförbundet under pandemin samt
stöd från lokala aktörer.

Sandra Örmander, ordförande i
Hultsfred Gymnastikklubb
Foto: HGK

– Nu fortsätter vi satsa ur
egen ficka, säger Sandra Örmander, ordförande. För oss
har det varit viktigt att det
ska finnas fler alternativ än
truppgymnastik. Vi har saknat
en lekfull gymnastik, vilket vi
har i och med äventyrsgympan.
Det har också lett till att vi kunnat locka till oss fler pojkar till
exempel. Men vi vill fortsätta
jobba med att nå killar och
män, liksom människor med
utländsk bakgrund.
Före pandemins start hade föreningen 770 medlemmar. När
restriktionerna skärptes i regionen förra hösten ställdes
alla träningar och tävlingar
in. Under våren kunde man
smyga igång verksamheten
igen så sakteliga. Men under
resans gång hade man hunnit tappa en del medlemmar,
främst vuxna.
– Idag har vi 550 medlemmar, säger Wendela Winglycke.
Av de som är kvar idag är ungefär 350 barn. Vi ser alltså ett
tapp på 200 personer under
pandemin.

Danzy Kids är rolig och pulshöjande dansträning till härlig musik. Foto: Janne Larsson
Det är förstås ett hårt slag för
föreningen att mista så många
deltagare. Men chansen att
komma tillbaka tidigare nivåer
ser god ut.
– Ja, i år har vi 190 barn på
vår intresselista till våra olika
grupper. Just nu har vi inga
problem att fylla grupperna
och i nuläget är det bara några
få grupper där vi har platser
kvar. Vi kanske inte kan få tillbaka alla gamla medlemmar
som vi har tappat, men vi kanske får en hel del nya ansikten
istället.
Vad hoppas ni på under det
närmaste året?
– Tävlingar och träningsläget

är ju något som många har
saknat under pandemin, säger
Wendela. Det har varit några
digitala tävlingar och något
träningsläger men inte alls så
som det brukar. Under kommande år hoppas vi att det
rullar igång och att vi också
kan arrangera någon tävling
på hemmaplan.
– Vi har också startat ett
ungdomsråd för att öka barnoch ungdomars inflytande
inom föreningen, säger Sandra. Vi har även skickat in en
ansökan till Allmänna Arvsfonden om att få bygga en motorik- och parkour-anläggning
utomhus vid Hagadal, som

vi kallar ”Hagadal Outdoor”,
som enligt projektplanen ska
bli klar nästa sommar. Där är
också Hultsfreds kommun med
och samarbetar kring kostnaden, som är beräknad till totalt
3 miljoner kronor.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

VILL DU BERÄTTA OM
JUST DIN FÖRENING?
Hör gärna av dig till
oss på redaktionen.

”Under kommande år hoppas vi att
det rullar igång och att vi också kan
arrangera någon tävling på hemmaplan.”
Wendela Winglycke, Hultsfred Gymnastikklubb
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föreningsliv scouting

Äventyret lockar
många barn
Att vara scout är väldigt
populärt i Västervik. Marsbäckens
scoutkår har 80 medlemmar och
kö till nästan alla grupper. Magasinet hängde med en kväll och mötte
glada och äventyrslystna barn.
VÄSTERVIK

D

et är tidig kväll på Marsbäckens scoutgård.
Bil efter bil rullar in och ut hoppar glada
barn, många klädda i scoutskjortor. Det är
stojigt och en uppsluppen stämning. Några
flickor hittar en söt groda i gräset och ljusa röster ropar hänfört. Tjejerna tillhör gruppen Upptäckarna, barn
som går i mellanstadiet. Ledaren Peter Ingmarsson gör
tecknet tummen ner, det betyder att man ska vara tyst
och snart blir det lugnt.
– Ställ er i en cirkel, patrullvis. Idag ska vi paddla
kajak, berättar Peter och undrar vilka som har paddlat
förut.

i v m ä r ke .

Upptäckarna på väg
mot nya äventyr.
Foto: Åsa Thaberman

t kn

Ungefär hälften har erfarenhet av att paddla och får ta
ansvar för en liten grupp. Tillsammans bär de ner de
tunga kajakerna till sjön Maren. Sam Bovinder tar täten, han har varit med i scouterna länge, kanske fem år.
– Jag gillar äventyr och jag gillar att
göra saker i naturen. Det är olika
varje gång, det är lekar och aktiviteter och så lär man sig saker om
naturen. Den här terminen har vi
temat hav och vatten.

Alltid
redo!

Fler kajaker är färdiga att sjösättas, Ke
d
alla får en flytväst och det råder en rstin Alinder me
förväntansfull stämning. Naturen bjuder
på en perfekt vindstilla kväll med rosa solnedgång.
Kerstin Alinder som snart fyller elva visar ett scoutmärke hon har fått.
– Man får märken varje termin, förra terminen fick
vi knivmärken, det är lite speciellt. Man måste kunna
berätta om kniven och visa hur man täljer, om man
klarar det får man ha med sig kniv.
Kerstin berättar att de har hajk ibland. Ofta är det på
en lördag, då går man på en vandring med stationer där
man får göra uppdrag och då kan man få fler märken.
– På kvällen lagar vi egen mat, ofta krabbelurer, sen
sover vi över, det är mysigt och ett riktigt äventyr.

s it
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Alla kajakerna är ute på vattnet, barnen paddlar härs och
tvärs på den spegelblanka ytan. På stranden står Johan
Jersblad och spanar. Han är ordförande i Marsbäckens
scoutkår, ett uppdrag som han gillar.
– Det är en jätteskön verksamhet med barn som är
utomhus. När ens egna barn är med
i scouterna och kommer hem alldeles rödblommiga och lyckliga,
då måste man hjälpa till. Det
är rätt.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
VILL DU BERÄTTA OM
JUST DIN FÖRENING?
Hör gärna av dig till
oss på redaktionen.

Upptäckarna fick en härlig
paddeltur på sjön Maren.
Foto: Åsa Thaberman
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Magasinets

Annonspussel

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

till vinnarna av
annonspusslet juni 2021
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1:a pris 1000:- Lena Farholt Möller, Gamleby
2:a pris 500:- Catarina Thorsby, Södra Vi
3:e–10:e pris 100:Monika Hallberg, Västervik
Lars Lindell, Västervik
Bo Jacobsson, Västervik
Lise-Lotte Milton, Västervik

Birgitta Karlsson, Horn
Hjördis Ljung, Jönköping
Weine Gustafsson, Horn
Ulla Nilsson, Vimmerby

PRIS FRITT LEV & MONT.

Fåtölj och fotpall i
äkta fårskinn. Inkl.
nackkudde i skinn.

11.995:-

ÅRE

PRIS FRITT LEV & MONT.

Fåtölj & pall i fårskinn
och oljad ek

BRILLIANT

11.995:-

PRIS FRITT LEV & MONT.

11.370:-

-15% RABATT

Representant
är på plats lördag
och söndag.
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Grattis!

Patrik
Patrik

PASSA PÅ!

Representant
Ingemar Beijer
är på plats lördag
och söndag.
Fredrik
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-20% RABATT

försäkringsbolag

8.

PASSA PÅ!

Anders

NYPREMIÄR!

Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag

TimLinus

• Servi

MADE IN SMÅLAND
Since 1914

Anlitad av

Jimmy
Fredrik

PASSA PÅ! KAMPANJ I HELGEN
-10% RABATT PÅ REK.PRISER

Ronnie
Jimmy

Vi har återigen tagit upp Bröderna Andersson, Ekenässjön, för
att ytterligare stärka upp vårt premiumsortiment.
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EN AV SÖDRA SVERIGES STÖRSTA MÖBELAFFÄRER PÅ TOTALT 8000M 2

Grått fårskinn/svart skinn.
Oljad ek.

15.995:-

FRITT LEV & MONT

-30%
RABATT

PASSA PÅ!

STOR MÖBELHELG MED MÄNGDER AV ERBJUDANDEN I BUTIKEN

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

Anders
Leif

· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR
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SÖNDAGSÖPPET 26/9

FÅTÖLJ & PALL EASY

Med elreclainer. 3-sits+2 fåtöljer.
Klädd i tyg grå.

SOFFGRUPP BOSTON

Lördag
kl. 10.00-14.00
Söndag
kl. 13.00-17.00

ÖPPETTIDER
I HELGEN:

Westerviks Boule Sällskap
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Upp till

Besök vår hemsida: www.laget.se/WesterviksBS
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35% rabatt
på fönster
och dörrar

Öppet onsdag-fredag 12-16
lördag 11-14

Handla för
Världens Barn!

kontakta Lars Zeed, 070-771 22 67
eller Tomas Östin, 070-556 90 01
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Lidhemsvägen 21, Frödinge

På vintern spelar vi inomhus.
Vi finns vid Plivit Trade, Polymergatan 1.

Mattias
Leif

18/9-18/12

O

Hela dagskassan

Stadsmuseet Näktergalen
BS!

Fredagar 12-18
Lördagar &
Söndagar 12-16

lördag 2 oktober går till

Då är träningsavgiften 600 kr för 2022
och du spelar så mycket du vill!

4.

Världens Barn-insamlingen.

betalar du 200 kr som gäller 2021 och hela 2022!

Vill du fortsätta?

Välkomna att fira med
oss kl 12.00-18.00

Öppet kl 10 -14.

Som ny medlem

Munkvagnen kommer stå
utanför butiken hela dagen
så det går även bra att köpa
med munkar hem.

2.

Musikunderhållning m m.

Börja spela boule
– en sport
3. för alla!

Det firar vi med fina
erbjudanden
och bjuder alla på
kaffe/saft och
nygräddade munkar.

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

2:a pris
3-10:e pris

erikshjalpen.se/vimmerby

FREDAG 1/10
FYLLER
HEMLÄNGTAN
1 ÅR

1.

1:a pris

på rek.priser. Gäller hela Torkelssonkatalogen på 100 sidor.

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.)

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 6 oktober2021.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred

nöje & kultur

Varierat teaterutbud
väntar i höst
Pandemiåret har gått hårt
åt teater och scenkonst,
nästan inga föreställningar alls under det senaste
halvåret. Västerviks Riksteaterförening kompenserar för detta och laddar
nu upp för en spännande
teaterhöst med ett varierat utbud för en varierad
publik.

”Den inbillade sjuke” av
Molière är en klassiker
som hade premiär för
350 år sedan.

VÄSTERVIK För den teaterintresserade med ett uppdämt behov av
scenkonst väntar en trevlig höst. Västerviks Riksteaterförening har sållat
i det digra utbudet och plockat fram
några godbitar.
– Det är väldigt tacksamt att vara teaterköpare just nu, det finns ett otroligt
utbud från väldigt många producenter
att välja på. Vi har valt några föreställningar som är anpassade för traditionella teaterbesökare, men vill även nå
en ny och lite yngre publik, säger Torgil
Höckergård, ordförande i föreningen.
En ny publik kan man kanske förvänta
sig till höstens första föreställning, ”Vi
älskar Dansbandz”, som ges i ett traditionellt danspalats på landet, Blackstad
Bygdegård.
– Här har vi samarbetat med Bygdegårdsföreningen. Om det fungerar som
vi hoppas kan det även bli utrymme för
publiken att dansa.
Höstens andra föreställning blir en
riktig klassiker; Molières komedi ”Den
inbillade sjuke”, en pjäs som hade premiär för mer än 350 år sedan, men som
är ständigt aktuell.
– Molière kan locka en yngre publik,
om man har läst pjäsen i skolan kanske
man vill komma och se den, tror Torgil
Höckergård.
”Den inbillade sjuke” är höstens
största och maffigaste uppsättning,
fina kostymer och en stor ensemble. Närmast efter följer en varieté och dansföreställning, ”Det
djefla 20-talet” med mycket
färg, fart, musik och inslag
av cirkuskonst, båda spelas
på Västervik Teater och
konferens.

”Vi älskar Dansbandz” visas i
Blackstad
bygdegård.
Foto: Gustav Grall

Soppteater har funkat bra förut och nu ger man ”Fadern”,
inte att förväxlas med
Strindbergs ”Fadren”. På
stadshotellet blir man
serverad lunch och får
en enmansföreställning
med både skratt och
allvar till livs.
– Här tror vi att
det blir en annan
typ av publik,
lunchteater ger

möjlighet för folk som har småbarn
och kanske har svårt att komma i väg
på kvällen. Det brukar vara fullsatt.
Säsongen avslutas på Mejeriet med
Byteaterns uppsättning ”Kalasa med
Vasa”, en komisk infotainmentföreställning med historisk anknytning.
– Nu drar vi gång kraftfullt och ambitiöst. Vi har jobbat på att få en bra repertoar med hög kvalitet och nu ser vi fram
emot att möta publiken igen.
Åsa Thaberman

Özz Nujen
spelar för
Riksteatern
Hultsfred i
oktober.

Foto: Sören Vilks
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 Visste du att... det erbjuds teaterföreställningar även i Vimmerby och Hultsfred i höst? I Vimmerby visas
den 7 oktober föreställningen ”Föregångerskan” som är producerad av Teaterladan. Den 11 oktober visas
teaterföreställmingen ”Laika” i Hultsfred med Özz Nujen, producerad av Riksteatern.
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Dags för
Open Stage

21

VÄSTERVIK Första fredagen i oktober
drar Open Stage i gång igen. Efter ett
långt uppehåll är både musikspisande
publik och våra lokala artistersugna på
en helkväll i livemusikens tecken. Det
blir ett starkt startfält; först ut är rutinerade sångerskorna Ingrid Lindebratt
och Lena Strömbäck med sånger om livet, sedan följer gitarristen Carl-Fredrik
Ahlstedt. Mr Polisong and the Pitcrew
utlovar rockigt ös och så avslutar man
kvällen med de begåvade bröderna
Dimpker. Man kan gissa att det kommer bli fullsatt och många glada återseenden i Statts källare denna höstkväll.

Sångpedagogen
och musikläraren
Alice Hartvig tar
klivet och satsar på
egen musikverksamhet i Vimmerby.
Foto: Eva Harrysson

Körsång för alla
i Vimmerby
Sång och musik är välgörande för hälsan. Det menar sångpedagogen och
musikläraren Alice Hartvig som nu hoppas att fler Vimmerbybor ska upptäcka glädjen i sången.
VIMMERBY Nu startar Alice tre
olika körgrupper i Vimmerby. En
för barn, en för vuxna och en för
äldre. Hon ger också privatlektioner i sång och piano, gitarr och
ukulele.
Alice Hartvig kommer ursprungligen från Hultsfred. Hon har nyligen tagit examen från en musikutbildning i Piteå och är nu tillbaka till sina hemtrakter med sin
sambo.
– Jag är från Hultsfred från början och har jobbat på Astrid Lindgrens Värld om somrarna i flera år.
Nu senast som skådespelare och
barnansvarig.
Nu vill Alice få fart på musiken i Vimmerby. Hon startar ett helt nytt företag vid namn Klang Studio. En
lokal på Sevedegatan är iordningställd till musikstudio. Här finns
ett stort rum med gott om plats för

körsång. Och ett annat mindre rum
för instrument.
– Än så länge är företaget under
uppstart men förhoppningen är att
jag ska kunna jobba med det här på
heltid, säger hon.
Det krävs inga förkunskaper för
att vara med i körerna. Målet är att
sjunga för att det är kul.
– Körerna kommer att formas efter deltagarnas nivå och vad de vill
sjunga. Självklart finns jag
med som inspirationskälla men vi bygger
det här tillsammans.
Att sång och
musik är bra för
både kropp och
själ är vetenskapligt bevisat.
– Ja, när man
sjunger utsöndras

”Det går att öva upp sitt gehör
och då lära sig tonernas förhållningssätt och klang. För vissa
tar det bara lite längre tid.”

endorfiner som man mår väldigt
bra av, säger Alice. Musik är til�låtande och befriande och alla
kan sjunga i kör. När flera sjunger
tillsammans behöver det inte vara
perfekt.
Kan verkligen alla lära sig sjunga?
– Ja, med rätt coachning! Det går
att öva upp sitt gehör och då lära
sig tonernas förhållningssätt och
klang. För vissa tar det bara
lite längre tid.
Alice är övertygad
om att det finns
underlag för en
privat musikverksamhet i Vimmerby och hon är
supertaggad på att
starta.
– Jag har alltid
vetat att jag vill hålla på med musik och
att nu få jobba med
det känns verkligen jätteroligt. Samtidigt är jag medveten om att det kan vara tufft
i början när man startar ett företag. Men jag tror och hoppas
att ryktet ska sprida sig och att
fler och fler ska hitta hit.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Dimker Brothers spelar på Open Stage.
Foto: Nathalie Chavez

Liz Pettersson är en av de konstnärer du
kan besöka under Konstrundan.

KONSTRUNDAN
KOMMER TILLBAKA

VÄSTERVIK Lördag och söndag 25-26
september kan du passa på att besöka
flera olika konstnärer i sina ateljéer och
få en rejäl dos kultur. Konstnärerna har
öppet 10-16 och arrangemanget är gratis, men kanske kommer du hem med
nåt fint till ditt hem. Konstrundan börjar
redan under veckan, då du kan kolla in
flera alster i butikernas skyltfönster,
”Konst i butik”.

Konsertdags!
HULTSFRED
Två konserter erbjuds i Hultsfred under de
närmaste veckorna. Det är Aspelands Musikförening
som nu har dragit igång sitt program för hösten.
På söndag, den 26 september, gästar Magnus
Holmander och Irena Serotyuk Valhall. Med klarinett
och accordeon bjuder duon på musik från sina egna
hemländer, Sverige och Ukraina.
Söndagen den 10 oktober kommer gitarristen
David Härenstam till Hultsfreds kyrka tillsammans
med Wirénkvartetten. Wirénkvartetten består
av Hans Elvkull, violin, Linn Elvkull, viola,
Roger Olsson, violin och
Hanna Thorell, cello.

1

9

8

7

4

2

© Bulls

TYG MED
PÅTRYCKT
MÖNSTER
ANDLIG
LÄSNING

5

LYRA

NEDSTÄMD
BRUKAR
BADRUM

SAMMANFÖRA
KAN HON
HETA

SOM
ORÖRDA
LANTLIGA
IDYLLER

FINSK
KOMMUN
MED
TRÄSK

TRÅNGT
VATTEN

BERGART
MED
METALL
IVÄG

HÖLL
LOK
GÅENDE

RYMDMÅTT
FABULÖSA
HISTORIER

TROR PÅ
ALLT
SES PÅ
SJÖN

TJÄNSTGÖRINGSTID

SNÖ
FISK MED
SKÄGGTÖM

STÄRKA
SKA
DÖRR
LAND
STYRAS
1=
MED 100 CM3

DUBBELORGANISM
AV SVAMP OCH ALG,
BÅLVÄXT
SKILJA RENAR
SPOLAD
SKA
STOPPA
ANFALL

SÅDAN LÖNEFÅR
MÅ MAN
PIANIST SIG OFTA ÖKNING GER NÅGOT
ATT KÖPA FÖR
LÄRA SIG I NYA
HANTERA SÄLLSKAP SAKNAR VINNARE

6

5

1

9

2

3

7

4

8

BAKVERK

KRAMVÄNLIGT

SKALDESTYCKEN
GJORDE
HALVAN?

MAGISK
POTATISVÄXT
ETT SLUT
PÅ KNIP

7

2

4

8

5

1

6

3

9

IRRITERAR
TVTITTARE
SKAM

K

SPELAS
FÖR ATT
VISA ETT
ANDRA
JAG

E
L

T KAN
Ö DRIVA
S MOTOR

GJORDE
MAN
TROTSIG?
NÄMNDE

B

SKÄNKER
VANDRARE VILA
DEN TRODDE
NORDBOR PÅ

O

KAN VAKA
I VATTEN
HANAR
PÅ MYR

ÖKA
TRIVDES
I OLLONSKOGEN

8

9

3

7

4

6

5

1

2

DEN ÄR
OFTA
STILLSAM

TJATIGA
DEN TAR
DEN SOM
BJUDER

SPETSIG
MASKINDEL
ANTAL

SLUTTAR
NED MOT
ÄLVEN
RIGIDA

BRAVERAR GÖR MAN
ROANDE
GÄRNA
MED SINA TILL FOTS TECKNARES
OCH MED INITIALER
TILLGÅNGAR VAPEN

GÖRA
OGILTIG
SOM
ELLIPS

SÄLJA
KAN MAN FLYGER
MATTA
LÄTT I
VINDEN

SKA DET
I KRUKA
ACCEPTERATS

LÄGGS
PÅ VID
BRÅDSKA

GÖR MAN
SIG FÖR
ATT RENSA
SVALGET

STÅR DE
PÅ VID
FJÄSK
PERIOD

N
R Y C K O
E R N A
N I P A
E S K A L E
N A D L
Ö D S D AG
G A L R U
D I GA R
A P O R G
R E A L
A R
N A
E L D A R
MA L M
S I G MO
T
L A V
A R A T A
B A K S L
N A R E
O C K
P A
R K A D I S

UTAN
RÅK

2

6

5

4

9

7

1

8

3

FÖRR
KVINNA
AV HÖG
BÖRD

HÅR
TRIVS
MED ATT HEMSK
LEVA
HUVUDTOFTIGT
SAK

SANDBANK

GÖR DET
INNAN
ÖLET ÄR
FÄRDIGT

ANGES
PÅ TITELBLAD
FINNS

1

7

9

3

8

2

4

6

5

WÄGNER
TAR
SOM
VISSA
SKREV
”PENN- HOPPARE
SKAFTET” VÄVNAD

HELT
OK

RYSKT
BIFALL

DRICKS
KAN HA
FLERA
FILER

4

3

8

6

1

5

2

9

7

ÄR JU TROENDE
DEN
ÄR DET
FRÄMSTE VÄL

GJORDE
HOVDAM
ELEGANT
VAK

LURADES
HÅLLA
FLERA
BOLLAR I
LUFTEN

T
I
T
R
E
R
A

5

VÄNTEPLATS
FÖR
FARKOST

MODERN
VALS AV
MABEL
WAYNE

T
V
Å
A

KAN BO I
ASMERA
I AFRIKA
SIFFRA

SÅDAN
SKALLE
SKADAR

KAN MAN
FÖR ATT
ÖKA
FARTEN

KAN
SPENDERSAM

R
A
M
O
N
R A
E
D Ö
D D
A
D
AG
N A
SS
K A

E
R
I
T
R
E
A
N
E
R

IRRITERAR
TVTITTARE
SKAM

4

FINSK
KOMMUN
MED
TRÄSK

7

SAMMANFÖRA
KAN HON
HETA

1

BAKVERK
DUBBELORGANISM
AV SVAMP OCH ALG,
BÅLVÄXT
SKILJA RENAR
SPOLAD
SKA
STOPPA
ANFALL

3

KRAMVÄNLIGT

9

NEDSTÄMD
BRUKAR
BADRUM
BERGART
MED
METALL
IVÄG

8

SKÄNKER
VANDRARE VILA
DEN TRODDE
NORDBOR PÅ

2

SPELAS
FÖR ATT
VISA ETT
ANDRA
JAG

DEN
LÄGGS PÅ
VIKTIGT

KNYCKA
ELLER
SNO FÖLJS VID
HELG

SÖRJER
FÖR
GÅRDS
VÄLGÅNG

HACKORDNING

GÖR MAN
MAT I
SOMMARTID?
UPPTRÄDER VÄL
LIERADE
MELODISLINGA
FÖRE NÅGOT NYTT

E
K
L
A
T
E
R
A
T
S

8
SÅDAN LÖNEFÅR
MÅ MAN
PIANIST SIG OFTA ÖKNING GER NÅGOT
ATT KÖPA FÖR
LÄRA SIG I NYA
HANTERA SÄLLSKAP SAKNAR VINNARE

6

KAN VAKA
I VATTEN
HANAR
PÅ MYR
SKALDESTYCKEN
GJORDE
HALVAN?

9

GJORDE
MAN
TROTSIG?
NÄMNDE

SES
ELDEN
TILL SIST
SÅDAN

6

MÅNGEN TILL- BESTÄMMA
SAMLAS KÄNNA- LÖSNINGS
HALT
I LÅDA GIVITS

5

GÅR MAN
OFTA I

7

VÄRDEFULL
POST
SPRÅNGET

6

FASTSTÄLLD
PLAN;
REPERTOAR
UTVALD
GRUPP
MILLIMETER

7

PRYDER
IBLAND
HJÄLTE
KOLVÄTE
I BENSIN

8

4

8

O R N
S R E H A
ÅGS K O R
L N A P R
P A
L I K
A S ME D
S T OMT E
S
K
E F T E R
S T R A L A
B E T O N I NG
D AM N A T

2

9

GÖRS DÅ INGEN
FINT OCH ÄR FÖR
GROVT ALL DEL
SKILJS
KRYP
ÅTERANPASSA
KUNDE
TELGRAFI

9
TJATIGA
DEN TAR
DEN SOM
BJUDER

1

TYG MED
PÅTRYCKT
MÖNSTER
ANDLIG
LÄSNING

6

T KAN
Ö DRIVA
S MOTOR
SPETSIG
MASKINDEL
ANTAL
ÖKA
TRIVDES
I OLLONSKOGEN

2

DEN ÄR
OFTA
STILLSAM
HÅR
HEMSK
HUVUDSAK
SLUTTAR
NED MOT
ÄLVEN
RIGIDA

7

DEN
LÄGGS PÅ
VIKTIGT

K
B A
L
F A
S
K
H U
R

1

4

VARNAR
VID VÄG
HYLLOR

6
SANDBANK

8

KNYCKA
ELLER
SNO FÖLJS VID
HELG

A 1380 © BULLS / www.bulls.se

5

1

BÄRSÄRKAR
VAR DET
SÄKERT

1

1

T
S
T R UMP
H I E R A R
N S K Y
GR I L L
E N I
J O NG L
B I L I T E
N E G D
OGR AM
N E
J Ä
A L J
Ö R
U L L
A T S K O
S Ö T E B R
K R E T O N
E N
T R A
T E N D R
E K O R
R R T U P P
O A S E R
A N N A D E
S A D AS
A K E L E
L SA
E N
Ä C K E R T
R O L L
E
A N A L K R
N E S A A

6

MAGISKA HANDLINGAR SKA OFTAST
UTFÖRAS ... GÅNGER
RÄTT

7
WÄGNER
TAR
SOM
VISSA
SKREV HOPPARE
”PENNSKAFTET” VÄVNAD

GÖR DET
INNAN
ÖLET ÄR
FÄRDIGT
ANGES
PÅ TITELBLAD
FINNS

3

FÖRR
KVINNA
AV HÖG
BÖRD
HELT
OK
UTAN
RÅK

5

ÄR JU TROENDE
DEN
ÄR DET
FRÄMSTE
VÄL
RYSKT
BIFALL

4

SÖRJER
FÖR
GÅRDS
VÄLGÅNG
TRIVS
MED ATT
LEVA
TOFTIGT

LEDER
OCH FÖRDELAR
ARBETE

4
PRYDER
IBLAND
HJÄLTE
KOLVÄTE
I BENSIN

FASTSTÄLLD
PLAN;
REPERTOAR
UTVALD
GRUPP
MILLIMETER
GJORDE
HOVDAM
ELEGANT
VAK

3

GÅR MAN
OFTA I

8

LYRA
LURADES
HÅLLA
FLERA
BOLLAR I
LUFTEN

2

SES
ELDEN
TILL SIST
SÅDAN
VÄRDEFULL
POST
SPRÅNGET

© Bulls

9
GÖRS DÅ INGEN
FINT OCH ÄR FÖR
GROVT ALL DEL
SKILJS
KRYP
ÅTERANPASSA
KUNDE
TELGRAFI

5

A 1380 © BULLS / www.bulls.se

GÖR MAN
MAT I
SOMMARTID?
UPPTRÄDER VÄL
LIERADE
MELODISLINGA
FÖRE NÅGOT NYTT

6

HACKORDNING

4

SVARAR
BUTTER
PERSON;
INSTRUMENT

9

LEDER
OCH FÖRDELAR
ARBETE
BÄRSÄRKAR
VAR DET
SÄKERT

7

MAGISKA HANDLINGAR SKA OFTAST
UTFÖRAS ... GÅNGER
RÄTT

1

22

SVARAR
BUTTER
PERSON;
INSTRUMENT

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
SEPTEMBER 2021

korsord
MÅNGEN
TILL- BESTÄMMA
SAMLAS KÄNNA- LÖSNINGS
HALT
I LÅDA
GIVITS

VARNAR
VID VÄG
HYLLOR

DRICKS
KAN HA
FLERA
FILER

BRAVERAR GÖR MAN
ROANDE
GÄRNA
MED SINA TILL FOTS TECKNARES
OCH MED INITIALER
TILLVAPEN
GÅNGAR

TROR PÅ
ALLT
SES PÅ
SJÖN

RYMDMÅTT
FABULÖSA
HISTORIER

SKA DET
I KRUKA
ACCEPTERATS

STÄRKA
SKA
DÖRR
LAND
STYRAS
1=
MED
100 CM3

SNÖ
FISK MED
SKÄGGTÖM

TRÅNGT
VATTEN

KAN BO I
ASMERA
I AFRIKA
SIFFRA

STÅR DE
PÅ VID
FJÄSK
PERIOD

GÖR MAN
SIG FÖR
ATT RENSA
SVALGET
MODERN
VALS AV
MABEL
WAYNE

MAGISK
POTATISVÄXT
ETT SLUT
PÅ KNIP

LÄGGS
PÅ VID
BRÅDSKA

VÄNTEPLATS
FÖR
FARKOST

HÖLL
LOK
GÅENDE
KAN
SPENDERSAM

GÖRA
OGILTIG
SOM
ELLIPS

SÅDAN
SKALLE
SKADAR
KAN MAN
FÖR ATT
ÖKA
FARTEN

SÄLJA
KAN MAN FLYGER
MATTA
LÄTT I
VINDEN

TJÄNSTGÖRINGSTID

SOM
ORÖRDA
LANTLIGA
IDYLLER

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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AUKTION

Hallå
där!

Du kommer hem från jobbet och skulle helst bara sjunka ner i
soffan, men är hungrig. Ingen mat är planerad i förväg och det är
ganska glest i kylskåpet. Vad lagar du då? Den där rätten som man
alltid kan ta till och som alltid funkar. Vi frågade fyra personer om
deras ”Vardagsmatsräddare”.

Vilken maträtt är din vardagsräddare som alla gillar?

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

YRKESHJÄLP

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL
Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Eva-Lis Mattsson,
Smultronboda

Joakim Andersson,
Odensvi

– Mamma sa alltid
raggmunk, har vi inte
något annat så blir det
raggmunk. Men en klassiker annars är ju spagetti
och köttfärssås. Min man
Krister gör en extra god
köttfärssås!

– Det blir raggmunk, det
är den godaste rätten
som alla i familjen gillar!

Rattikan Chaiphinit,
Vimmerby

Ola Falk, Vimmerby

– Chicken nuggets med
ris och currysås. En
smidig maträtt som hela
familjen gillar.

– Köttfärssås gjord
på vildsvinsfärs. Jag är
jägare så det finns alltid
kött i frysen.

Fakta Sveriges populäraste vardagsmat 2021
PR och trendspanarföretaget ”Food and Friends” frågade 1000 personer
om deras matvanor.
1. Spagetti och köttfärssås
2. Kyckling med tillbehör
3. Pastarätter
4. Fisk
HELGTOPPEN
5. Korv Stroganoff
1. Tacos
6. Pasta
6. Lax
2.
Pizza
7. Grillat
7. Köttbullar med tillbehör
3.
Biff
8. Hamburgare
8. Korv med tillbehör
4. Kyckling
9. Lax
9. Soppa
5. Fisk
10.Fläskfilé
10. Sallad

Sveriges
populäraste
vardagsmat.
Foto: pixabay

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

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

MOTOR

Volvo V90 D3 AWD. Drag. Aut. Business Adv.
Årsmodell: 2018 Miltal: 10500 Ort: Kisa

259900 kr

Seat Leon X-PERIENCE 1.4 TSI 125HK
Årsmodell: 2016 Miltal: 8500 Ort: Kisa

139000 kr

Opel Vivaro Skåp L3 2.0 120Hk
Årsmodell: 2020 Miltal: 1710 Ort: Kisa

Volvo V60 D4 Automat. Drag. Momentum

314900 kr

Årsmodell: 2019 Miltal: 6700 Ort: Kisa

Opel Astra SPORTS TOURER OPC-LINE 2.0Cdti
Årsmodell: 2011 Miltal: 23545 Ort: Kisa

64500 kr

Fiat Strada 1.3 Diesel Dubbelhytt Momsbil

249375 kr

Årsmodell: 2013 Miltal: 21000 Ort: Kisa

84000 kr

Volkswagen Passat Sportscombi 2.0 TDI

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

189000 kr

Opel Astra Sportstourer Elegance Aut 145hk
Årsmodell: 2020 Miltal: 1600 Ort: Kisa

234900 kr

Chevrolet Nubira Kombi 1.6 Manuell. Drag
Årsmodell: 2005 Miltal: 16500 Ort: Kisa

22000 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 5900 Ort: Kisa

224900 kr

Opel Insignia SPORTS TOURER DRAG
Årsmodell: 2014 Miltal: 6200 Ort: Kisa

139900 kr

Opel Movano SKÅP BU L2H2 2,0D 180Hk
Årsmodell: 2020 Miltal: 10 Ort: Kisa

362125 kr

VÄLKOMMEN IN!
KISA 0494-79310 TRANÅS 0140-18095
Mån - fre 9-18 lör 10-13

grahnsbilar.se

SMYCKA DITT HUS
MED RÄTT FÖNSTER
Dina fönster kan förändra utseendet på ditt hus. Elitfönster
har tillverkat fönster sedan 1924 och har något för alla stilar – och dessutom 30 års garanti. Alla fönster produceras i
Sverige och är speciellt utformade för att prestera väl i
vårt nordiska klimat.
Gäller t.o.m 17/10 2021

UPP TILL

35%
PÅ FÖNSTER OCH
FÖNSTERDÖRRAR

Glöm inte
tillbehören när
du beställer

Modernt med Vision

Stilrena fönster och altandörrarmed vackra
smala fönsterbågar och stort ljusinsläpp.
Fasadsidan är beklädd av tåligt aluminium som
ökar fönstrets kvalitet och livslängd och gör
utsidan så gott somunderhållsfri.

Allmogekänsla med Retro

Ett mycket lättskött och välisolerat modernt
3-glasfönster, fast med en design som påminner om hur det såg ut förr. Sidhängt fönster
med isolerruta och profilerade invändiga detaljer i trä och aluminiumklädd utsida. Spröjs
och beslag förstärker den gammaldags stilen.

Klassisk svensk charm
med Original alu

Elitfönsters mest sålda fönster! Gediget och lättskött fönster i tidlös
stil med 3-glas isolerruta och trästomme som klätts med tåligt
aluminium på fasadsidan.

SÄTT STILEN MED DIN
NYA YTTERDÖRR

20% RABATT
PÅ ALL INREDNING, TEXTILIER,
BÄDD & FROTTÉ.

UPP TILL

35 %

PÅ YT TERDÖRRA

FREDAG - SÖNDAG

Gäller 24/9-26/9

R

Gäller t.o.m 17/10 2021

Just nu har vi
kampanjpriser
på hela vår
färgavdelning

REFLEXFRI
TAKFÄRG, VIT 2,7 L

199:-

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

materialmannen.se

HELMATT
VÄGGFÄRG, VIT 2,7 L

449:-

MOOD
SMOOTH WALL
VIT 2,7 L

429:-

Bilden kan innehålla produkter som ej finns i våra butiker

Modern, nordisk, klassisk eller lantlig? VI erbjuder ett brett sortiment
av ytterdörrar i flera olika stilfamiljer. Alla är rustade för att stå emot
ett typiskt svenskt klimat och flera modeller går att få både som
enkeldörr och pardörr.

