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Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 24 november. Då stundar
adventstid och det laddar vi upp för
ordentligt.
Har just du ett riktigt bra recept på
något gott att baka till advent, eller
kanske ett trevligt pyssel?
Hör gärna av dig till oss!

Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
asa.thaberman@vt.se
eva.harrysson@vtkp.se
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BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?
Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

Zonterapi & Hälsa
AnnSofie Nilsson

Välkommen att boka
• Zonterapi
• Strykningsterapi
• Ortobionomi
Tel. 070-689 70 26
Storgatan 23 Vimmerby

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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1299:(ord. 1499:-)

Blus 499:- • Jeans 599:-

999:-

1999:(ord. 2499:-)

Avtagbar huva. Även i blått.

...en riktigt varm och skön höst!

Ullrock från Erla of Sweden.

1499:-

1299:-

1299:-

Långärmad topp 499:-

Avtagbar huva. Även i svart.

Avtagbar huva. Även i svart.

(ord. 1499:-)

(ord. 1499:-)

www.sandstroms.nu
EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.
JÖNK ÖP I N G Br ed g r ä nd • L I NK Ö PI NG i -H U S E T & Trädgårdsto rget • NORRKÖP ING N:a P ro menaden • KISA • MOTALA • T RAN ÅS • VET LAN D A • VIM M ERB Y • VÄST ERVIK
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aktuellt

Tjejkväll
i Gamleby

SPÖKPARAD
I CENTRUM
VÄSTERVIK Nu har alla barn

och föräldrar chansen att klä
ut sig riktigt läskigt till spöke,
häxa, zombie eller något annat
otäckt och delta i årets spökparad. Spöken och gastar samlas
klockan 17.30 fredag 29 oktober
på Spötorget, går på en skrämmande parad upp till
Stadsparken. Där gör alla
spöken gympa tillsammans
och spökbarnen bjuds
på godis. En sån
kväll vill man inte
missa, eller hur?

VÄSTERVIK Ikväll, onsdag 27 oktober

bjuder handlarna in till Tjejkväll i
Gamleby. Kanske är det läge att ta
med tjejkompisarna och strosa mellan
Gamla Torget och Gamleby Köpcentrum. Butiker, caféer och restauranger
utlovar bra erbjudanden under kvällen
och klockan 18 är det dansuppvisning
på scenen i Centrum.

KORVLÖRDAG med hoppborg
Glöm inte
ställa om klockan

Hösten är här och kvällarna
blir mörkare. I helgen blir det
ännu mer påtagligt då det är
dags att ställa om klockan till
vintertid, eller normaltid som
det egentligen handlar om.
Hur var det nu, ska klockan dras
fram eller tillbaka? Ett bra knep för
att minnas är att tänka på utemöblerna. På våren ställer vi fram dem
och på hösten ställer vi tillbaka
dem i förrådet. Klockan ska alltså
dras tillbaka en timma nettan mellan lördag och söndag den 30-31
oktober.

VIMMERBY Vimmerby Handel
fortsätter att ordna aktiviteter
på stan. Nu på lördag, den 30
oktober, är det Korvlördag på
torget. Alla som handlar i någon av medlemsbutikerna, och
kan uppvisa kvitto på det, blir
bjudna på korv (dock begränsat
till en gratiskorv per hushåll).
Det kommer också att finnas
en hoppborg på torget som är
gratis för alla barn.

– Det här är ett sätt för oss från
Vimmerby Handel att göra
shoppingrundan ännu
trevligare för lördagsflanörerna, säger Michael
Karlsson,
aktivitetsansvarig.
Korvlördagen arrangeras av
Vimmerby Handel tillsammans med Vimmerby Tidning och Vimmerby Hockey.

Michael Karlsson,
aktivitetsansvarig för
Vimmerby Handel,
hoppas på mycket
folk på stan på lördag.
Foto: Eva Harrysson,
Pexels

Gör en halloweenpumpa
Det är inte så svårt att göra en
halloweenpumpa själv och tillsammans med barnen kan det
bli ett trevligt höstpyssel. Men
tänk på att momenten med
den vassa kniven bör utföras
av en vuxen.
Du behöver:
En pumpa i valfri storlek.
En vass kniv.
En penna.
En större sked.

Gör så här:
1. Börja med att skära bort ett lock
från pumpans ovansida. Locket bör
ha en diameter på cirka 15 centimeter så att du kommer åt att gröpa ur
innehållet, Här gäller det att ha en
vass och bra kniv så inget jobb som
lämpar sig för små barn.
2. Gröp ur fruktköttet med en
sked. Spara ett cirka tre centimeter
tjockt skal.
3. Rita mönstret du vill skära ut
på pumpan. Det finns färdiga mallar
på nätet men du kan såklart också

En lysande pumpa blir en mysig
och aningen kuslig dekoration
under halloween.

rita på fri hand. Pumpan måste inte
se läskig ut! Välj själv om pumpan
ska se snäll och glad ut eller ha en
otäck min.
4. Skär ut ögon, näsa och mun.
Gör först en skåra med kniven runt
det som ska skäras ut, tryck sedan
hårt så att delarna ramlar in eller ut
i pumpan.
5. Placera ett ljus i pumpan, det
kan vara värmeljus eller ledbelysning. Se till att pumpan står stabilt.
Färdigt!
Eva Harrysson

1 Glöm inte att tillvarata det urgröpta fruktköttet och fröna. Gör en pumpasoppa eller varför inte en pumpapaj.
Kärnorna kan du rosta och ha som mumsigt snacks.
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VI KAN FÅTÖLJER
MÅNGA POPULÄRA FÅTÖLJER TILL KAMPANJPRIS

LÄCKÖ

FÅTÖLJ MED PALL

14.990:(19.900:-)

BELLA FÅTÖLJ

15% RABATT

EXKLUSIVT FÖR SVENSKA HEM

EXKLUSIVT FÖR SVENSKA HEM
SCANDINAVIAN GREY. OBEHANDLAD EK

JETSON FÅTÖLJ

24.990:-

PARIS

HOLLY FÅTÖLJ

19.990:-

(I FÅRSKINN 7.900:-)

FÅTÖLJ INKL FOTPALL

500 KR RABATT

(25.190:-)

EXKLUSIVT FÖR SVENSKA HEM
CLASSIC SOFT CHOCOLATE

EXKLUSIVT FÖR SVENSKA HEM
SCANDINAVIAN GREY. METALL KROM

EXKLUSIVT FÖR SVENSKA HEM
.

KAMPANJ PÅ TAPET,
FÄRG OCH GOLV.
22 okt–1 nov

Sätt färg på väggar
och detaljer med
Lycke färg!

La Forêt, av Caselio, Texdecor

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60
Tel vxl: 0492-177 00 Öppettider: Vardagar 06:30-18 Lörd 9-14 Sönd 11-14
Med reservation för tryckfel och slutförsäljning

materialmannen.se

Fleur de jour Designers Guild

Korkvinyl för alla rum
med komfort och kvalitet.
Wicanders Hydrocork.
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Till Alla Helgona helgen

Gravprydnader
från

60:-

krönika

Drömmen om
den perfekta
garderoben

Gravlyktor och
Ljus i olika modeller
Lyktor från

6

125:-

Batteriljus inkl. batteri, brinntid 2 mån

45:-

Dags att
plantera vitlök

59:-

Utförsäljning av
BLOMSTERLÖKAR
Paketerad blomsterlök

Köp(den
3 billigaste
betala
för 2
på köpet)
Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
ÖPPETTIDER: Månd.- Fred. 9-18 • Lörd. 30/10 9-15,
• Sönd. 31/10 10-12 • Lörd. 6/11 10-12 • Sönd. 7/11 10-12

Jacka

669.95

Jag ger inte upp, jag fortsätter kämpa för den
perfekta garderoben! Lite hjälp på traven får jag
och alla ni andra i det här numret av Magasinet
då modeuppslaget är fullproppat med tips från
butiker i Västervik, Vimmerby och Hultsfred. Jag
blir riktigt sugen på att köpa lite nytt till hösten
och vintern. Hoppas ni känner likadant!

Foto: Tilde Andersson

Storl. 36-46

795:Goretex Vinröd
Storl. 36-41

1195:-

Efterlyser foton
från Hultsfred

Goretex Svart
Storl. 36-46

1195:-

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

Känner ni igen er i känslan av att vara lite stilmässigt förvirrade? I garderoben hänger en massa
impulsköp och skäms tillsammans med några få
plagg som man gillar och använder för det mesta.
Inte mindre snurrigt blir det vid årstidsväxlingarna som nu på hösten då det kan vara frost på
morgonen för att vid lunch vara strålande sol och
15 grader varmt. När vädret inte riktigt kan bestämma sig blir även jag extra osäker. Det är som
att jag har guldfiskminne och inte kan minnas vad
jag hade på mig förra året vid samma tid.
Jag ser överallt människor som ”har det” rent
stilmässigt. De går en röd tråd genom deras
outfits och framför allt, de ser ut att ha landat i en
klädstil som de känner sig 100 procent bekväma
med. Jag sneglar på dem lite avundsjukt och följer
i smyg stilinfluensers på sociala medier för att få
lite konkreta tips.
När dessa så kallade stilexperter ger sina tips
så nämns ofta ett antal nyckelplagg eller basplagg
som varje kvinna bör ha i sin garderob. När jag läser de här listorna har jag lite svårt att identifiera
mig med vissa plagg. Ett exempel är den klassiska
vita skjortan som alltid finns med på dessa listor.
Kan inte tänka mig ett mer opraktiskt plagg för
en trebarnsmamma som ska hämta och lämna på
fritids och sedan stå vid spisen och laga köttfärssås till middag. Kanske något för singeltjejer i
storstaden men knappast för mig.
Samma sak med ”den lilla svarta.” De tillfällen då jag har användning för en sådan klänning
känns minst sagt få. Den känns definitivt inte som
ett basplagg i alla fall.
De perfekta jeansen däremot. Ja, nu är jag med.
Jeans hör helt klart hemma i min garderob. Letar
fortfarande efter de perfekta dock. Likaså en
klassisk kappa, ett plagg som alltid känns rätt på
hösten och vintern eftersom man alltid känner sig
välklädd. Jag skulle nog ärligt talat kunna äga hur
många som helst om inte plånboken sa ifrån.

/förp

NETWORK
Waterproof

Tänk dig känslan att öppna garderoben och älska
precis alla kläder som hänger där. Att näst intill
kunna blunda och bara sträcka sig efter första
bästa plagg och veta att det kommer kännas rätt.
Jag vet att det är en utopi och att det är väldigt få
förunnat att ha en så välplanerad och strukturerad
garderob. Men visst vore det en dröm?

HULTSFRED Har du fina bilder som är tagna i

Hultsfreds kommun? Då finns det stor chans att en
av dina bilder hamnar i kommunens almanacka för
2022, som skickas ut till alla hushåll i kommunen.
Hultsfreds kommun efterlyser just nu bilder som
passar in på temat ”hemester” men de kan vara från
alla årstider. Senast den 10 november ska bilderna
skickas in.

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

¨
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¨
SÖNDAGSÖPPET
27/10
¨
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2
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31/10
/
¨
¨
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24
9
/
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¨
24 9
¨
¨
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MED
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AV
ERBJUDANDEN
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Stor möbelhelg med mängder av erbjudanden
tider
i helgenLördag
:

kl. 10.00-14.00

Representant
Niclas Berglund

lördag
kl. 10.00-1 Söndag
4.00
Sönd
ag13.00-17.00
kl.
kl. 13.00-1
7.00

Passa På!
-35%
PÅ
REK.
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På
-35%
PÅm
REK.
Panj PRISER
Ka

STOR MÖBELHELG MEDRepresentant
MÄNGDER AV ERBJUDANDEN I BUTIKEN

Representant
Niclas Berglund
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På!
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och söndag.

Stor möbelhelg med mängder av erbjudanden i butiken
Representant
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KamPanj
På
KAMPANJ
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är på plats lördag

Representant
Ingemar Beijer
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Berglund
Niclas Berglund

och söndag.

KamPanj På
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KamPanj På
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På!
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På reK. PrIser
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-20%
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s lördag
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-25%
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Sweden

KamPanj
PåPå
reK. PrIser

-35%

Stor
-20%
På reK. PrIser
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Passa
KamPanj
/ På!
ALLA PRODUKTER I HELA ANNONSEN ÄR SVENSKTILLVERKADE
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Representant
Niclas Berglund

KamPanj På

Obs! gäller hela torkelson-katalogen (96 sidor)
Representant är på plats lördag och söndag

på plats lördag
och söndag.

är på plats lördag
och söndag.
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Representant
Ingemar Beijer
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REA
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På reK. Priser

är på plats lördag
och söndag.

-25%

På reK. Priser

På reK. PrIser

på många mattor

Sweden

Vi bjuder på kaffe och hembakat i samarbete
med Mörlunda-tveta röda Kors-krets.

-50%
-50%

på
umånga mattor

n

Hämta biljett
i butiken.

NU

Byggbart bokhyllesystem
från Finland,
ErbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9
även inom
vitrinskåp
TV-bänkar
& mont
20&milS
radie, med undantag

kamPanj
-20%påpå rek.priser
Fritt lev

-20%
-35%

KamPanj På

på
rek.
pris

av enStaka hämtpriSer

COnTInenTaLsÄnG Base

62cm. Inkl. bäddmadrass, gavel, ben
180
gör Ett
61
KAMPANJ
PÅ
6.995:och nackkuddar.
Klipp!
8.995:8.995:8.495:6.995:5.995:COnTInenTaL asCOT vIsIT
COnTInenTaLsÄnG jOY Möbler
COnTInenTaLsÄn
på väg
nObs!
riktiggäller
premiumsäng
inkl. 10PÅ
cm tjock
bäddMed supercomfort,
specialpocketresårer (dubbel)
Skön säng inkl. bäddmadrass
Kvalitetsmöbler
till Smålandspriser
KAMPANJ
hela torkelson-katalogen
(96
sidor)
MADIN IN SMÅLAND • SINCE 1914PÅ REK. PRISER
Gäller hela
sortimentet
madrass
i latex. Gavel
1.395:-.
Bensöndag
420:-.
inkl bäddmadrass
i latex.
180 cm. Gavel 1.750:-.
Gavel
1.095:-. OBS!
Pris180
frittcm.
lev
& mont
Representant
är på plats
lördag och
kamPanj
på
äller hela torkelson-katalogen
(96
sidor)Bäddmått
Nackkuddar
470:-/par.
OBS!
Ben 420:-. Nackkuddar 470:-/par
resentant är på plats lördag och söndag
210x210
cm.
på rek.priser

adie, med undantag av enStaka hämtpriSer

Inkl. allt på bilden

COnTInenTaLsÄnG LYX

ase

bäddmadrass,
ch nackkuddar.

Varje sängplats
har vändbar
pocketkärna
180x200
cm. Varje
sängplats
har vändbar
fast el. medium.
allt: Bäddmapocketkärna
fastInklusive
el. medium.
drass, Gavel,
Ben, Nackkuddar
Inklusive
allt: Bäddmadrass,
Gavel,
Nackkuddar
Pris frittBen,
& lev&mont

-20%
fritt lev & mont

-15%
30

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

mPanj påpå rek.priser
år
i branschen

Pris fritt lev&mont

180x200cm

160x200cm

120x200cm

120x200

-10% PÅ REK. PRISER

0% på rek.priser
-20%

soff-

Obs! gäller hela torkelson-katalogen (96 sidor)

grupper

Representant är på plats lördag och söndag

6.995:-

Pris
fritt lev u-sOffa
& mont. haPPY Pris fritt lev & m
på
200x292x150 cm.
Klädd
Vi bjuder på kaffe och hembakat i samarbete
med Mörlunda-tveta röda Kors-krets.
i tyg
Hämta biljett
i vår
i butiken.
svart.31/10
Pris fritt lev & mont
ERBJUDANDENA PÅ DENNA SIDA GÄLLER ENDAST
LÖRDAG
6.500
m2 30/10 & SÖNDAG

Pris fritt lev & mont.

8.875:-

rea
10.995:-

ErbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9

4.895
66
5.995:-

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

Fritt lev & mont inom 20 milS radie, med undantag av enStaka hämtpriSer

utställning

ErbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9
FÅTÖLJ & PALL EASY
62
gör Ett
ErbjudandEna
på
dEnna
sida
gällEr
Endast
lördag
23/9
& söndag 24/9
61
Fritt
lev
&
mont
inom
20
milS
radie,
med
undantag
Klipp!
6.995:tt lev & mont inom 20 milS radie, med undantag av enSta

nom 20 milS radie, med undantag av enStaka hämtpriSer

COnTInenTaLsÄnG Base

Pris fritt lev & mont

30
-

Inkl. allt på bilden

COnTInenTaLsÄnG LYX

180 cm. Inkl. bäddmadrass,
gavel, ben och nackkuddar.

Varje sängplats
har vändbar
pocketkärna
180x200
cm. Varje
sängplats
har vändbar
Grått
fårskinn/svart
skinn.
fast el.
medium.
Inklusive
allt: Bäddmapocketkärna
fast
el. medium.
drass, Gavel,
Ben, Nackkuddar
Inklusive
allt: Bäddmadrass,
Oljad
ek.
Gavel,
Nackkuddar
Pris frittBen,
& lev&mont

Pris fritt
lev&mont
PRIS
FRITT LEV

& MONT.

ÖPPET: Må 9-19, ti-fr 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret vard. 9-12.30
Kvalitetsmöbler till Smålandspriser
år
i branschen

8.995:8.995:8.495:6.995:11.995:Inkl. allt på bilden
180x200cm

120x200

160x200cm

120x200cm

d
av enStaka hämtpriSer
:- undantag
5.995:-

COnTInenTaLsÄnG Inkl. allt på bilden

ÖPPET: Må
dantag av enStaka
hämtpriSer
LYX

Varje sängplats
har vändbar
180x200
cm. Varje
sängplats
har vändbar
nenTaLsÄnG
LYX pocketkärna

fastVarje
el. vändbar
medium.
Inklusive
allt: Bäddmapocketkärna
fast
el. medium.
lats
har
pocketkärna
m.
sängplats
har
vändbar
drass,
Ben,
Nackkuddar
allt:allt:
Bäddmadrass,
um.
BäddmaaInklusive
fastInklusive
el.Gavel,
medium.
l,: Bäddmadrass,
Ben,
Nackkuddar
Gavel,
Nackkuddar
Pris
frittBen,
& lev&mont
Nackkuddar
ev&mont

Pris fritt lev&mont

ritt
lev&mont
180x200cm

160x200cm

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

Fritt lev & mont
inom 20
Möbler
g

kamPanj på

Kvalitetsmöbler etill
n Smålandspriser
m
Välkomss!
61 till o

Kvalitetsmöbler
till Smålandspriser
Lö 10-14 • Hämtlagret vard.
9-12.30
Kvalitetsmöbler till Smålandspriser

61
120x200cm

år
i branschen

år
i branschen

r
Möble

g
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EDSBRUK

Å

KA RTA

VÄSTERVIK

VIMMERBY

HULTSFRED

År 1670 anlades ett järnbruk och orten fick namnet Eds Bruk. Vackra ruiner efter järnbruket finns kvar, men det
lades ner 1899. Foto: Åsa Thaberman

Nu är det tryggt och
skönt i Edsbruk igen

Längst upp i norra Kalmar län på gränsen till Östergötland ligger den gamla bruksorten
Edsbruk. Här känner alla 300 innevånare varandra och det är lugnt och tryggt. Många
som bor här arbetar i större närliggande orter, för i Edsbruk finns bara tre arbetsplatser,
affären, äldreboendet och skolan. Affären är hjärtat i Edsbruk och där jobbar Anette Palm.

V

ill man veta vad som
händer i Edsbruk ska
man gå till Coop-butiken. Här jobbar Anette
Palm, en kvinna i 50-årsåldern
som ger ett vaket och energiskt
intryck. Hon har levt hela
sitt liv här och skulle
inte komma på tanken
Ruiner efter
att flytta.
Västra Eds
– Närheten till nagamla
kyrka.
turen och den fina
miljön här, det är lugnt
och skönt och man behöbarn och unga. På skover inte vara rädd att gå ut när
lan går det 60 barn och all
som helst på dygnet.
idrottsverksamhet efter skolan är
Så har det inte alltid varit. numera nedlagd. Förr fanns fotUnder några år var folk i stället bollslag och innebandy, nu finns
oroliga att gå ut. Några kriminella ingenting och lekplatsen är efteroch missbrukande personer från satt. Men Anette och hennes man
storstäder hade blivit placerade har själva dragit i gång en verki Edsbruk och det blev ett stort samhet som har blivit en succé.
– Vi testade frisbeegolf i Gamproblem för det lilla samhället.
Nu är bråkstakarna borta och leby och tänkte att vi skulle kunlugnet har återvänt.
– Vi är nöjda, nu är det tryggt
och skönt igen.
Många som bor i Edsbruk pendlar till Åtvidaberg, Västervik och
Valdemarsvik för jobb, så det är
ingen risk att orten dör ut, trots
att det inte finns så många arbetsplatser.
– Vi bor ju väldigt centralt
egentligen, det blir ju lite som
en förort. Sen är det många
egenföretagare på landsbygden
som drar till sig arbetskraft,
unga människor som köper hus
och bildar familj. Vi märker en
skillnad i butiken, folk handlar
här hos oss och vi har klarat
pandemin bra. Det är viktigt att
butiken finns kvar, så det är bra
att folk hittar hit.
Anette sörjer däremot att det
inte finns så mycket att göra för

na ha det i Edsbruk. Så fick jag en
fråga från Västra Eds Intresseförening om vad man skulle kunna
göra med idrottsplatsen, och med
hjälp av dem har min man och
jag byggt en frisbeegolfbana där.
På ett halvår var nio korgar uppe
och snart kommer ytterligare nio.
Folk kommer till banan utifrån
och de som förut bara åkt igen

om Edsbruk stannar och spelar
frisbeegolf..
– Det är helt galet, världens
grej har det blivit, strålar Anette.
Kanske behövs det fler eldsjälar för att få liv i små orter. Man
får inte vara rädd att misslyckas,
då är det bara att ta nya tag, menar Anette. En av hennes senaste
projekt har varit att göra en poster med namn från Västra Ed, en
tavla hon själv ville ha hemma.
Postern blev väldigt populär och
många i trakten har beställt en
egen. Man kan inte ta miste på
Anettes kärlek till hembygden.
Självklart får hon beröm för sina
insatser, nyligen skrev en person:
”Finns det ett pris för framåtanda i Edsbruk är du väl värd
det.”
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Fakta Edsbruk
Edsbruk omnämns i historiska källor redan 1313. Ordet
Ed betyder kort övergång,
här menat mellan Edsån och
Östersjön. Historiker menar
att man under mycket lång tid
har kunnat färdas på en vattenled som knyter ihop Linköping med Östersjön genom
Uknadalen.
År 1670 anlades ett järnbruk och orten fick namnet
Eds Bruk. Vackra ruiner efter
järnbruket finns kvar, men det
lades ner 1899. I stället fanns
det under nästan 100 år en
cellulosafabrik som stängde
1991. På sommaren kan man
njuta av konst och fika vid de
gamla ruinerna.
Sevärdheter är ruinerna
efter Västra Eds gamla kyrka
och ruinerna efter bruket.
I Edsbruk bor 303 personer
(2020). Här finns en förskola,
en låg och mellanstadieskola
och ett äldreboende samt en
mataffär. Hembygdsgården är
aktiv och jobbar för ett levande
samhälle. I centrala Edsbruk
finns en badplats i Storsjön.
Källa: Wikipedia och vastervik.se
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HÖSTTIPS
HÖSTREA!

HÖSTREA!

ORD. 4.995:-

ORD. 6.295:-

3.995:- 5.995:DELBETALA

DELBETALA

420:/ MÅN*

FINNS ÄVEN
I SVART

602:-

STIGA
SBP 375 LÖVBLÅS

Kraftfull och lättmanövrerad lövblås
för de mest krävande uppgifterna.
Den kraftfulla motorn säkerställer
hög prestanda medan autochoke-systemet med easy-start gör
starten snabb och enkel. Hög luftvolym, komfort och manövrerbarhet.

/ MÅN**

SJÖSALA AMANDA

7-växlad klassiker med fotbroms. Populär hos dam och herr, ung som gammal. Komplett utrustad med korg, skärmar, pakethållare, belysning och godkänt lås. Färgerna Sand och Svart.

MOTORSPORTPRIS

8.495:ORD. 10.290:-

DELBETALA

829:/ MÅN*

NU I
BUTIK!

DAGS FÖR
SERVICE &
VINTERVILA
Låt oss göra en grundlig vinterservice och du
kan du vara säker på att din robotgräsklippare
kommer att vara i absolut toppform till våren.
Självklart erbjuder vi även vinterförvaring
samt hämtning/hemkörning med uppstart av
din maskin i vår.
Vi servar robotgräsklippare från Husqvarna,
Gardena, Honda, Stihl och Viking

DELBETALA

1.503:/ MÅN*

FRÅN

15.900:-

1.495:STIHL FS 460 C-EM K

HUSQVARNA ST 224

Stark, lättstartad röjsåg för proffs. X-TREEm röjsele
ingår. M-Tronic för maximal effekt, låg påverkan på
hälsa/miljö samt låg bränsleförbrukning

Högpresterande snöslunga för snöröjning av stora
garageuppfarter och gångar. Släpskor. Styre med
höjdledsjustering. LED-strålkastare. Elstart.

FRÅN

HÖSTREA!

495:-

3.795:ORD. 4.245:-

CYKLA
SÄKERT
VINTERDÄCK
/ DUBBDÄCK

Vi har vinterdäck för både
28” standard- och elcykel
samt mountainbike.

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY

RÄNTEFRI
DELBETALNING

DELBETALA

402:/ MÅN*

MER INFORMATION:
MOTORSPORT.SE/ROBOTSERVICE

SET-PRIS!

HÖSTREA!

ORD. 1.310:-

ORD. 4.190:-

995:-

3.990:DELBETALA

420:/ MÅN*
STIHL
GHE 140L
KOMPOSTKVARN

SET FÖR
CYKEL

LEDX MAMBA 4000

Pannlampa av högsta klass. Låg vikt och hög
effekt. Komplett set med lampa, batteri, laddare och hjälmfäste. 4000 lumen.

REPARATION
& SERVICE

STIHL ADVANCE UNDERSTÄLL

Kroppsnära slitstarkt funktionsunderställ för
skogsarbetare och andra aktiva. Transporterar
effektivt bort fukt. Storlekar S–XXL.

RESERVDELAR
& TILLBEHÖR

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

Kompakt, tyst
eldriven kompostkvarn för medelgrovt upp till 40
mm. Ihopfällbar.

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
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De nyinflyttade på Ekhagen blev
bjudna på invigningsmiddag.
Foto: Åsa Thaberman

Restaurangskolan bjöd
på invigningsmiddag
16 nyinflyttade grannar blev bjudna på invigningsmiddag och gymnasieeleverna fick en utmanande uppgift där
de fick lösa allt själva. Resultatet blev mycket erfarenhet, trevligt umgänge och god mat så klart.
VÄSTERVIK Att göra skoluppgifter utmanande men samtidigt verkliga är inte lätt. Charlotte Axmon som håller en kurs
i Entreprenörskap på Restaurang och Livsmedelsprogrammet på Västerviks Gymnasium
sökte en rolig uppgift som
innehöll alla delar och där
eleverna skulle sköta allt själva.
– Vi fick nys om att det
byggts ett nytt område på Ekhagen, så vi bestämde oss för
att bjuda in de nya grannarna
till en höstmiddag utomhus. De
får lära känna varandra och vi
får visa upp vad vi gör och vara
som ambassadörer för skolan.
Under två månader har en grupp
på fyra elever planerat för
middagen. Alla har olika ansvar för middagen. Här ingår
allt från att hålla i kontakter
till att formge inbjudan. De
nya grannarna ska även få en
goodiebag med marmelader

och fröknäcke som eleverna
gjort. Idag är det dagen D och
alla fyra förbereder middagen i
gymnasiet skolkök.
– Vi ska bjuda på en gulaschsoppa och lantbröd med
pumpafrön, det känns lite
lantligt och rustikt och passar
på hösten, berättar Filip Göthe
och Mathilda Qubti medan de
förbereder efterrätten, en äpplekaka med råkräm.
Ute på Ekhagen har Bostadsbolaget satt upp ett stort tält.
Härifrån strömmar lugn musik
och det doftar gott av gulaschsoppa. Borden är vackert dukade med höstlöv, kvistar och
kastanjer. Nematullah Khedri
rör i grytan med soppa och
Emma Greus lägger sista handen vid dukningen. Utanför
börjar gästerna samlas.
– Ett så trevligt initiativ att
bjuda in oss, vi har flyttat in i
olika omgångar så det blir fint

www.brg.nu

att få lära känna grannarna, säger Berit och Anders Lönnevi
som har hunnit bo i sin nya
bostad i tre veckor.
Bostadsbolaget håller en liten
invigning med bandklippning,
sedan rör sig sällskapet mot
tältet.
Eleverna står artigt uppställda och hälsar välkommen.
– Vi är taggade, men inte
nervösa, det här blir bra, säger
Emma Greus och Nematullah
Khedri.
Eleverna häller upp soppan i tallrikar och bär ut den
till gästerna som låter sig väl
smaka. Servicen är smidig och
professionell. Charlotte Axmon
övervakar sina elever och ser
nöjd ut. Allt arbete de har lagt
ner under hösten har äntligen
burit frukt.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Förberedelser i Gymnasiets skolkök, Nematullah Khedri, Philip Göthe,
Mathilda Qubti och Emma Greus har allt under kontroll. Foto: Åsa Thaberman

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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shopping Höstmode

Härligt

höstmode
VÄSTERVIK • VIMMERBY • HULTSFRED
Nu är det verkligen höst och man vill ha varma
och gosiga kläder. Vi har som vanligt bjudit
in några lokala butiker att visa sin version av
höstens mode på vanliga människor. Här får
du tips på höstkläder för alla åldrar.

Text och foto: Åsa Thaberman och Eva Harrysson

Ljust och
avslappnat
VÄSTERVIK

Annie Åberg har en kappa i en
varm beige ton med en matchande
stickad polo. Till det en ljus dressad
byxa och en quiltad väska.
Allt från H&M, Västervik.

H&M kommer med ett gäng
modeller i klädda i ljusa och
matchande toner, ungdomliga och avslappnade i stilen, men funkar
på de flesta.
– Inspiration till
höstens kollektion
är tagen från naturen med en mix av
olika material med
mycket stickat där
vi valt neutrala toner som går ton i ton,
säger Annie Åberg,
butikschef på H&M.

Fler tips på
nästa uppslag!

OBS!

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

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

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:-

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

0470-70 17 40

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
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shopping Höstmode
VÄSTERVIK
Margareta har en turkos klänning i skön
bomullsplysch ”Gaya” från Pont Neuf.
Klänningen matchar hon med ett spännande
smycke från Bohème. Gunnel bär den randiga klänningen ”Felia” från Pont Neuf.
Allt från Maries Damkläder och Hårvård,
Gamleby.

TIDLÖSA PLAGG
ÄR ALLTID RÄTT
VÄSTERVIK Från Gamleby kommer
pigga barnkläder och tidlöst mode för
mogna kvinnor. Marie Hadrous driver
Maries Damkläder och Hårvård.
– Jag har valt damkläder som sticker
ut lite, försökt ta med lite färg nu till
vintern, annars är det ju ofta mycket
svart. Plysch är ett material som jag ser
kommer mycket i höst. När jag köper in
kläder väljer jag ofta tidlösa modeller
av hög kvalitet, sånt jag själv tycker om
och som jag tror passar mogna kvinnor. Det är lite dyrare plagg som man
kanske inte kan köpa om man är student.

Sagomotiv
..... VÄSTERVIK .....

VÄSTERVIK Josefine har en skjortjacka, på den här
bilden har hon tagit av den och visar en lös stickad
krage med dragkedja. Byxorna är vita jeans i vid
90-talsstil. H&M, Västervik.

VÄSTERVIK Filip har på sig en skjortjacka , ett av
höstens nyckelplagg. Han förstärker stilen med en ljus
hoodie och ett par matchande ljusa, raka jeans.
H&M, Västervik.


Barnen Jenine, Aisha och Jones har
sköna bomullskläder från det finska
märket Marinex med motiv
från Mumin och Pippi. Allt
från Maries Damkläder och
Hårvård, Gamleby.

VÄSTERVIK Margareta bär tunikan ”Marja” från Ralston i bomull och
”Effie” från Ralston, jackan heter ”Vega” i 100% ull och kommer från Ra
Damkläder och Hårvård, Gamleby.

OKTOBER 2021

h lin. Draperade byxor ”Belini” från Olars Ulla. En cerise tubsjal i ull runt halsen piggar upp. Gunnel bär kjolen
alston. Runt halsen har hon två tubsjalar. Väskan i orange och cerise kommer från MyWalit. Alla plagg från Maries

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

Lättburet mode för alla
VIMMERBY Johan och Camilla på Sandströms i Vimmerby
visar två härliga outfits till hösten och vintern.
– Man kan sammanfatta höstens trender som vardagssnyggt och funktionellt, med mycket oversize och lager på
lager. Västen är väldigt populär både ute och inne. Det är ett
tacksamt mode som passar alla åldrar, säger Camilla Sand.

VIMMERBY Johan har på sig en tunnstickad polotröja från
Lindbergh, som även finns i beige. Han matchar den med den
rutiga skjortan från samma märke som är väldigt populär just
nu. Jeans från Lee och täckjacka från Tuxer, som också finns i
marinblått. Skinnhandskar från Börjessons, finns i fler modeller.
Camilla bär en prickig stickad tröja med puffärm från Object.
Över den säsongens trendiga täckväst från Cappuccini. Leggings
i skinnimitation från Mix By Heart och vantar i mockaliknande
material, som också finns i svart och brunt. Båda kläduppsättningarna från Sandströms i Vimmerby.

HULTSFRED Therese och David med barnen Stella och Elliot
visar härligt höstmode för hela familjen med kläder från butiken
Family House i Hultsfred.
Therese har på sig ett par svarta byxor från Vero Moda tillsammans med en långärmad tröjda från Copenhagen Luxe. Till det en
lång stickad cardigan från Vero Moda och över en värmande väst
från JDY samt en grå halsduk. David bär ett par jeans från Jack &
Jones, tillsammans med tröja, jacka och keps från U.S Polo. Dottern Stella är höstcool i vida jeans från Name it tillsammans med
en hoodie från Levis Kids. Över det en reflexjacka med enhörningar från Name it. Lillebror Elliot har på sig ett par byxor från Name
it och en reflexjacka med dinosaurer från Name it.
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Välkom

Julbordsweekend

Jultallrik i 4 serveringar

på Ullevi gård, Gamleby

lunch 299kr / kväll 429kr

Är du trött på långa köer vid buffén och halvtomma fat
Då är du redo för Jul på Guldkant. Ni kommer till ett dukat
bord och njuter av det bästa från julbordet allt serverat till er.

Cateringjulbord all inclusive

319kr

Ett traditionellt komplett julbord med allt man önskar,
upplagt på fat, minimum 15 personer.
Fri leverans inom Västervik.

Catering Jultallrik med småvarmt 219kr
Färdig engångstallrik med lock. Två sorters sill, gravad lax,
ägg med skagen, rödbetssallad, julskinka, rostbiff, ost, smör,
bröd och knäckebröd. Småvarmt vid sidan om: köttbullar,
prinskorv och Janssons.

PRISVÄRD HELG
2 personer i dubbelrum
27-28/11 eller 11-12/12
Välkomstfika, glögg,
julbord, julmust eller lättöl,
övernattning & frukost.

För endast 2.100 kr
Eller lägg till en natt
inkl frukost. Detta paket för
endast 3.000 kr för 2 personer.

Varmt välkomna att boka

Julkänsla på stadshotellet
Välkommen till vårt stora, klassiska julbord där
traditionella rätter blandas med moderna och
avslutas med ett stort dignande dessertbord.

Onsdag, fredag och lördag 1 – 17/12
Söndag 12/12
Julbord med företaget, föreningen eller annat
större sällskap? Vi ger dig gärna ett förslag!
Pris från

475kr

Boka på
0490 – 82 000!
Vi har/tar emot
presentkort!

0702-556 265 • www.gamlebybnb.se

köp presentkort för minst 500kr
så fyller vi på med 20% extra!

Boka på 0490-21600

www.stadshotellet.nu

restaurangguldkant.se

Vill du också
synas?
Välkommen att kontakta
annonsavdelningen
för bokning och
personlig service på
0490-666 40
eller foretagsannons@vt.se

kälö Restaurang
Östra S

JULBORD
I år får vi äntligen åter igen samlas
tillsammans med familj och vänner hos
oss på Östra Skälö restaurang och avnjuta
allt det goda julen har att erbjuda.
Vi kommer att ha öppet lördagar under
adventshelgerna 27/11, 4/12, 11/12 samt 18/12
Vi kommer att erbjuda två sittningar,
kl. 12.00 samt kl. 18.00.
Förutom god mat bjuder vi på fantastiskt läge
och underbar julstämning.
Pris person: 399:-

Varmt välkomna att njuta av allt det goda julen
har att erbjuda tillsammans med oss på Skälö
önskar familjen Kolenovic med personal.
Bordsbokning 0490-26261.

Traditionella julsmaker
kall Jultallrik 179:-

Julskinka med senap, lammstek, köttbullar
med rödbetssallad, westervikskorv, sill, kallrökt lax,
gubbröra, ägghalvor med skagenröra, potatis,
vörtbröd och smör.

Julbuffé 299:-

Julskinka med senap, jansson, prinskorv, köttbullar, revben,
grönkål- & ädelostpaj, lammstek, westervikskorv, älgkorv, potatis,
rödbetssallad, gubbröra, kallrökt lax, 3 sorters sill,
ägghalva med skagenröra, bröd, julknäcke, lagrad ost, brie,
pepparkakor med mögelost.

Jullandgång 129:-

Julskinka med senap, köttbullar med rödbetssallad,
ägg & sill, gubbröra, ost, brieost,
westervikskorv, frukt & grönt.
nditori
er maten, vårt ko
tips! något sött eft lja på 0490-56 68 50.
vä
har mycket gott att

Beställning Kallskänken, 3 dagar i förväg gäller 20/11-26/12.

hämtas i butik alt. utkörning: 0490-56 68 35
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Visste du att...
Förr bakade man pepparkakor på
peppar. Ju rikare man var ju mer
peppar kryddade man med.
För hundra år sedan, i södra Sverige,
var grisen hårdvaluta. Därför åt man
istället gädda på julafton.
Det krävs över 100 000 blommor
för att få ihop ett kilo saffran.
Kokar du köttbullarna innan
du steker dem blir de
garanterat runda.
Källa: kokaihop.se

Gamleby Bowling

JULBORD
+ BOWLING/
SHUFFLEBOARD

Julbord i
mysig miljö

495kr
Gott och
vällagat julbord

kr
5
39

Utmana vänner,
familj eller
arbetskamrater

boka på
info@kpin.se

Restaurang & Pub
Bowling
Shuffleboard
vno !
6
Dart
2 dec
19

495:-

360:- utan Bowling
Barn upp till och med 6 år gratis, barn
upp till 12 år 180 kr, med bowling 245 kr

julbord på slottsholmen

PRIVAT & FÖRETAG

VÄLKOMNA TILL SLOTTSHOLMEN

Vi serverar traditionellt Julbord i en klassisk
mysig anda i kombination med Bowling!
www.kingpinbowling.se
för mer info

Julbord
Välkomna att avnjuta
ett traditionellt julbord
i vacker marin miljö

Kontaktinfo & Bokning: T: 0493-100 38
E: info@gambowl.se

Välkomna!

Jultallrik 240:inkl kaffe & dessert

Serveras alla dagar vi har öppet
efter förbeställning.

Pris 435:-

Barn 5-12 år 150:inkl. kaffe & dessert

Lördag 4/12 kl 17.00
Söndag 5/12 kl 13.00
Ring eller maila för bordsbeställning
0493-619 10 • 070-480 62 42 • info@sjokrogen.net

Loftahammar • www.sjokrogen.net

Julbuffé 300:-

Gäller
fr o m
25/11

PÅ ETT SVENSKT JULBORD MED ALLT SOM
HÖR JULEN TILL, BLAND ANNAT
HEMMAGJORD MUMMA!
VI PÅ SLOTTSHOLMEN VÄRNAR OM DET
SVENSKA MATARVET GENOM ATT ANVÄNDA
OSS AV HÖGKVALITATIVA RÅVAROR OCH
GENUINT HANTVERK NÄR VI DUKAR UPP ÅRETS
JULBORD. VI BJUDER PÅ VÅR EGNA GLÖGG VID
ANKOMST OCH KAFFE TILL DESSERTBORDET SOM
NATURLIGTVIS ÄR SIGNERAT JENNIE LINDBERG.
Från 28 november:
Torsdagar 17:00-22:00 • Fredagar 17:00-22:00
Lördagar 12:00-15:00 & 17:00 22:00 Söndagar 12.00-15.00
695:- per person dagtid
745:- per person kvällstid
Barn upp till 10 år betalar 25:- per fyllda år
Barn mellan 10-16 år 335: -

Varmt välkommen

Vid bokning om minst 25 personer
Varmt Välkomna!
Bokning och info: 0490-102 10
Östra Parkvägen 3, Västervik | www.gertrudsvikrestaurang.net

0490-795800 • www.slottsholmen.com • restaurant@slottsholmen.com
För gruppbokning: fredrik@slottsholmen.com
Har ni egna önskemål om upplägg och datum? Tveka inte att höra av er!.
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Hallå där!
Vad är bästa
fredagsmyset för dig?

OKTOBER 2021

skönhet & hälsa

Linda Ogebrink, Vimmerby

– Bästa fredagsmyset för mig är
när hela familjen åker till simhallen
tillsammans för fredagsbad. Därefter tänder vi en brasa, spelar ett
sällskapsspel, äter fruktbricka och
lite godis. När barnet somnat läser
jag en odlingsbok och dricker ett
glas vin i tystnad. För att nyansera
så ser inte alla fredagskvällar ut
så här för oss, men det är det allra
bästa fredagsmyset för mig.
Åsa Wagesjö driver frisörsalong i Vimmerby. Foto: Tilde Andersson

Elisabeth Wolmeryd, Vimmerby

– Något som är svårslaget är när
hösten bjuder på en dag med sol,
blå himmel och gulröda träd.
Att först ha varit ute och grejat
och sedan komma in i värmen,
tända en brasa och äta raclette
med familjen. Det är mysfredag
för mig!

Jack Wiström, 11 år, Västervik

– Jag tycker om att ha filmkväll
och äta något gott tillsammans
med familjen. Det måste finnas
godis och chips och maten kan
vara tacos eller plockmat.

Doris Werninge, 10 år, Västervik

– Jag vill gärna äta chips eller
popcorn och kolla på en film eller
bara titta på TV.

Så tar du hand
om håret i höst
Under hösten och vintern
förändras både luft och
klimat och det kan också
påverka håret. Magasinet
besökte Åsa Wagesjö som
är frisör i Vimmerby.
VIMMERBY Nu när det är höst och vi
har kallare tider framför oss så påverkas
både hårhälsan och hårmodet.
– Det blir en torrare luft under hösten, vilket även gör håret torrare. Det
finns mer att jobba med under hösten,
berättar Åsa.
Åsa berättar att för att behålla hårets
glans och ha ett friskt hår behövs ett
bra schampo och balsam, bra produkter
som ger håret fukt.
– Människor har blivit mer medvetna
om sin hårhälsa nu, köper fuktgivande
produkter och tar även hand om håret
mer efter en färgning, säger Åsa.
– Många har även blivit mer medvetna om miljömärkta produkter, precis
som jag själv, påpekar Åsa.
Ett naturligare utseende på håret har blivit vanligare under pandemin, exempelvis en varm blond ton istället för en kall
blond ton, men också naturliga lockar
och att behålla sin naturliga hårfärg. Att
behålla sitt gråa hår och istället för att
färga, att tona och ta hand om håret har
även blivit allt vanligare.
Det var i juni som Åsa Wagesjö öppnade upp sin salong Välkommen Hair.
– Starten för den nya salongen har
varit bra och gått som det ska, berättar Åsa.

Kunderna blir ompysslade i Åsas salong som öppnade innan sommaren. Foto: Tilde Andersson
Åsa har jobbat på flera olika salonger i
Vimmerby, men även på andra platser
som exempelvis Öland. Hon har därför
en inblick av hur hårets mode kan skilja
sig mellan olika platser och städer. Åsa
berättar om hur hårmodet idag påminner om 70-talets hårstilar.
– Det handlar om uppklippt hår, uppsättningar, flätningar och även klädmode, säger Åsa.
– Det är mer vanligt med ljusare
hår under vår och sommartider, bland
annat beroende på solens sken samt
trender.
Tilde Andersson, praoelev

Åsas tips för välmående hår
Klipp håret regelbundet.
Använd bra återfuktande
produkter för håret. Förutom
shampoo och balsam gärna
också ett serum.
Toning är betydligt mer skonsamt för håret än färgning och
blekning.
Kost, livsstil, stress och mående påverkar hårets kvalitet.

OKTOBER 2021

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

Hög kvalité – överkomliga priser!

skönhet & hälsa
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NYINKOMMET FRÅN
Truckers med
många nya motiv

399:-

Hatteras Ullkeps
med öronlappar

TIDSBEST.

Kahnli
år

70

1951-2021

DAM

Utvalda
klänningar

5RA0BA%
TT

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

0492-137 70

Mobil 070-768 37 04
annsfotvard-vimmerby.se

Storgatan 81, Vimmerby
VÄLKOMNA!

Karin ger en kund en välgörande ansiktsbehandling. Foto: Eva Harrysson

Karins bästa
råd för din hy
Hösten är här och det kan vara dags att ta hand om
huden lite extra. Att välja rätt i hudvårdsdjungeln kan
vara en utmaning när butikshyllor och webbutiker
dignar av produkter. Men lugn – det behöver inte vara
så komplicerat.
VIMMERBY Karin Syrén har
över 30 års erfarenhet som
hudterapeut. Hon menar att en
bra rengöring och en skyddande
dagkräm är en god början.
– En bra hudvårdsrutin är a
och o, men den måste inte innehålla så många steg. Speciellt
inte i början om man är ovan.
Rengör huden morgon och kväll
och var noga med att återfukta
så har du en bra grund.
Vill man lägga till lite fler
produkter efter hand kan man
gärna satsa på ett serum, en
ögonkräm och en nattkräm. En
ansiktsmask med mycket fukt
kan man gärna lägga en gång
i veckan medan det räcker att
peela/exfoliera ansiktet en till
två gånger i månaden.
Under vinterhalvåret kan huden
reagera på temperaturskillnaden mellan utomhus och inomhus. Luften är dessutom tor�rare vilket kan påverka huden
negativt.
– Huden behöver både fukt

och fett men på vintern framför
allt fett, säger Karin. En kräm
med mycket fukt fryser på huden om det är vinter och kallt.
Och glöm inte solskyddet!
Karin Syrén har haft företaget Din
Hudsalong i Vimmerby i drygt
20 år. Hon berättar att hon tar
emot kunder i blandade åldrar.
Några vill bara ge lite extra kärlek till sin hy medan andra brottas med olika slags hudproblem.
Det kan vara akne, akneärr, pigmenteringar, torr hy, eksem och
psoriasis. Om man har problem
med sin hud ska man inte tveka
att söka hjälp, menar hon.
– Ungdomar med akne får ofta
höra att finnar är ett normalt
tillstånd som hör tonåren till.
Det är fel. Jag tycker inte man
ska avfärda akne utan faktiskt
se till att söka hjälp. Ofta räcker
det med bra hudvårdsprodukter,
men i svårare fall kan jag rekommendera att man uppsöker läkare.
Eva Harrysson

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

Maxa
förvaringen
20% på Elfa

Trött på
infektioner?
Visste du att det finns en
grupp sjukdomar som kallas
primära immunbrister?
I Sverige har ca 40 000
personer någon form
av primär immunbrist.
3 000 har fått en diagnos.
Listan “Känn igen
Varningstecknen för
primär immunbrist”
finns på www.pio.nu

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

...med god livskvalitet som mål

Garageprdorivrent

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

Moto

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar
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.

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

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
Karin Syrén ger råd och behandlingar för de flesta hudtyper och hudproblem.
– Hudvård är en djungel idag och det är lätt av luras av alla produkter som
finns på nätet, säger Karin som rekommenderar att man får individuell
rådgivning. Foto: Eva Harrysson

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

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

18

OKTOBER 2021

föreningsliv spökjakt

I den gamla statarlängan får Thim
kontakt med en manlig gestalt.
– Han är barsk och bestämd, men
inte elak, säger Thim, som berättar
att han aldrig provocerar fram någon
reaktion, utan allt sker på ett
respektfullt sätt.
Foto: Eva Harrysson

Thim utforskar spökhus
Misstänker du att det
spökar hemma hos dig?
Spökjägaren Thim Nilsson
utreder hemsökta hus och
vill gärna få fler uppdrag.
VIMMERBY/ HULTSFRED För ungefär
ett år sedan grundade han föreningen
Swedish Ghosthunter Vimmerby Hultsfred. Syftet är att undersöka och mäta
paranormal aktivitet på platser i trakten
där det påstås spöka.
– Jag är medial men jag kallar mig inte
för medium. Man kan säga att jag har utvecklat en förmåga att känns av närvaro.
Jag är intresserad och vill utforska det
här mer.
Det som väckte Thims nyfikenhet var en

upplevelse för flera år sedan.
– Jag och familjen lånade min systers stuga på Öland. Mitt i natten
vaknade jag av en kall andedräkt mot
mitt ansikte och att någon tryckte
på min näsa. Jag såg ingenting men
jag kände det tydligt. Och jag fick
känslan av att det var en man eller en
pojke.
Efter den händelsen har Thim upplevs flera övernaturliga saker. Han har
sett skuggor och känt av närvaro, hört
ljud och känt dofter.
– När jag var på ett spökevent på
Karlsby Skola utanför Motala i höstas
kände jag beröring av en liten flicka.
Det var lite läskigt men också spännande. Jag har även upplevt saker på
hemmaplan, jag har sett skepnader
eller siluetter. Jag har också upplevt
andra fysiska förnimmelser.

– Mitt intresse för spökjakt väcktes efter mina egna upplevelser, säger Thim Nilsson, som själv är övertygad om att han har fått påhälsning från andra sidan.

Magasinet möter Thim Nilsson vid en
gammal statarlänga i Mossebo utanför
Vimmerby. Redan innan vi kliver över
tröskeln känner han av en närvaro.
– Ja, här finns en man, han är lång och
ganska barsk och bestämd. Men han är
inte elak. Det finns flera som har vittnat om aktivitet i det här huset. Några
som sov över här vaknade av ljud mitt i
natten, som att någon stod i köket och
diskade.
Thim sätter ner ett av sina instrument
på golvet, en så kallad Rem Pod-mätare,
som känner av elektroniska fält. Efter en
liten stund börjar apparaten blinka och
låta.
– Nu har vi fått bekräftelse på att han
är här, säger Thim.
Förra året startade Thim klubben
och sedan dess har föreningen växt till
knappt 40 medlemmar. Men de behöver
bli fler aktiva medlemmar som kan ge
sig ut på spökjakt.
– Till själva utredningsarbetet skulle
jag önska att vi vore ett team på cirka
8–10 personer.
Thim Nilsson har köpt in avancerad utrustning för ändamålet. Det är videokamera för mörker och annan apparatur
som känner av elektromagnetiska fält. I
väskan finns också apparater som bland
annat mäter ultraljudsvågor, temperatur
och en spiritbox som uppfattar radiofrekvenser.
– Jag har köpt in utrustningen för
egna pengar, det är väldigt dyrt så man
får ta steg för steg. Nu har jag ändå den
basutrustnig som behövs för att göra
utredningar. Pandemin har tyvärr satt
stopp för större träffar men nu när restriktionerna lättar hoppas jag att vi kan
komma igång. På sikt är tanken att
filmklipp från spökjakterna ska läggas ut på Youtube.
Eva Harrysson

Rem-Podmätaren blinkar
och indikerar att
någonting finns
i närheten.

Tecken på paranormal aktivitet
Synliga skepnader, skuggor eller
siluetter.
Plötsliga fysiska förnimmelser,
exempelvis obehagskänslor, rysningar
eller att håret på armarna reser sig.
Ett plötsligt ljud eller en doft som inte
passar in. Elektriska prylar som beter
sig märkligt. Saker som flyttar på sig
av sig själva.
Swedish Ghosthunter Vimmerby
Hultsfred finns på Facebook och
YouTube. Föreningen har också en
hemsida: sgvh.freevar.com
Thim menar att man kan undersöka
paranormal aktivitet med hjälp av teknisk utrustning. På bilden syns hans
väska med instrument som exempelvis mäter ultraljudsvågor.
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Magasinets

Sweden

Loftahammar • www.sjokrogen.net
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-25%
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Ring eller maila för bordsbeställning
0493-619 10 • 070-480 62 42 • info@sjokrogen.net
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FRÅN

495:-

GAMLEBY

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

ppettider

Lördag 4/12 kl 17.00
Söndag 5/12 kl 13.00
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Beställning Kallskänken, 3 dagar i förväg gäller 20/11-26/12.

475kr

julbord på180slottsholmen
62cm.
Signering med
Inkl. bäddmadrass, gavel, ben

från
aB Järnfors
stoppmöb

2.

nditori
er maten, vårt ko
tips! något sött eft lja på 0490-56 68 50.
vä
att
tt
go
t
cke
har my

4.

Jullandgång 129:-

Hämta biljett
i butiken.

bäddsof

är på plats lördag
och söndag.

Julskinka med senap, köttbullar med rödbetssallad,
ägg & sill, gubbröra, ost, brieost,
westervikskorv, frukt & grönt.

Julbuffé 299:-

www.stadshotellet.nu

RESERVDELAR
& TILLBEHÖR

llEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9

r

Julskinka med senap, jansson, prinskorv, köttbullar, revben,
grönkål- & ädelostpaj, lammstek, westervikskorv, älgkorv, potatis,
rödbetssallad, gubbröra, kallrökt lax, 3 sorters sill,
ägghalva med skagenröra, bröd, julknäcke, lagrad ost, brie,
pepparkakor med mögelost.

Julskinka med senap, lammstek, köttbullar
med rödbetssallad, westervikskorv, sill, kallrökt lax,
gubbröra, ägghalvor med skagenröra, potatis,
vörtbröd och smör.

kall Jultallrik 179:-

Traditionella julsmaker

Vi har/tar emot
presentkort!

Onsdag, fredag och lördag 1 – 17/12
Söndag 12/12

Boka på
0490 – 82 000!

Julbord med företaget, föreningen eller annat
större sällskap? Vi ger dig gärna ett förslag!

Välkommen till vårt stora, klassiska julbord där
traditionella rätter blandas med moderna och
avslutas med ett stort dignande dessertbord.

NU

STIHL FS 460 C-EM K

TORSDAG
d,
DEN 4 NOV
3.
med undantag av enStaka hämtpriSer
KL.13.00
COnTInenTaLsÄnG
Base
vimmerby
på
umånga mattor
n

Stark, lättstartad röjsåg för proffs. X-TREEm röjsele
ingår. M-Tronic för maximal effekt, låg påverkan på
hälsa/miljö samt låg bränsleförbrukning

Julkänsla på stadshotellet

ORD. 4.245:-

Vi bjuder på kaffe och hembakat i samarbete
med Mörlunda-tveta röda Kors-krets.

HÖSTREA!

3.795:-

SET FÖR
CYKEL

LEDX MAMBA 4000

(Gäller 1-6 nov)

NU I
BUTIK!

På reK. PrIser

vi varit bokhandlare
ett år.
På reK.
PrIseri exaktSweden
Pannlampa av högsta klass. Låg vikt och hög
effekt. Komplett set med lampa, batteri, laddare och hjälmfäste. 4000 lumen.

REPARATION
& SERVICE

på många mattor

är på plats lördag
och söndag.
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/ DUBBDÄCK

RÄNTEFRI
DELBETALNING

lördag
och söndag.

rea
REA
-50%
-50%

CYKLA
SÄKERT

-20%
-35%

KamPanj På

20%
på på alla
rek.
barn- och ungdomsböcker.
pris
-25%
Fler fina erbjudanden under läslovet då

/ MÅN*

1.

Passa På!

1.503:-

Vi har vinterdäck för både
28” standard- och elcykel
samt mountainbike.

Representant
Ingemar Beijer

0

www.brg.nu

SNART LÄSLOV

ngder av erbjudanden i butiken

är på plats lördag
och söndag.
är på plats

15.900:-

13.00-17.0

HUSQVARNA ST 224

på mattor från
iär för
Prem
sTrEHÖG

Högpresterande snöslunga för snöröjning av stora
garageuppfarter och gångar. Släpskor. Styre med
höjdledsjustering. LED-strålkastare. Elstart.

i helg
aihop.se chans att vinna fina priser om du löser vårt knepiga
annonspussel.
en:
Representant
Roypris
Andersson 500:- presentkort
Niclas Berglund
lördag
2:a
Hitta de urklippta bitarna
i
annonserna,
fyll
sedan
i
vilken
annonsör
k
l.
1
Dennis Persson
0
.00-1ALLA
LÖRDAG 30/10 20% PÅ
PUSSEL 3-10:e pris
4.00
100:- presentkort
Sönd
ag
och
vridna.)
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade
kl.

Välj bland modellerna Mora, Sälen, Emm

PICassO

Pris fritt lev

5.99

5.

Pris från

Varmt välkomna att njuta av allt det goda julen
har att erbjuda tillsammans med oss på Skälö
önskar familjen Kolenovic med personal.
Bordsbokning 0490-26261.

Vi kommer att ha öppet lördagar under
adventshelgerna 27/11, 4/12, 11/12 samt 18/12
Vi kommer att erbjuda två sittningar,
kl. 12.00 samt kl. 18.00.
Förutom god mat bjuder vi på fantastiskt läge
och underbar julstämning.
Pris person: 399:-

I år får vi äntligen åter igen samlas
tillsammans med familj och vänner hos
oss på Östra Skälö restaurang och avnjuta
allt det goda julen har att erbjuda.

JULBORD

kälö Restaurang
Östra S

0702-556 265 • www.gamlebybnb.se

För endast 2.100 kr

Varmt välkomna att boka

Eller lägg till en natt
inkl frukost. Detta paket för
endast 3.000 kr för 2 personer.

PRISVÄRD HELG
2 personer i dubbelrum
27-28/11 eller 11-12/12

Välkomstfika, glögg,
julbord, julmust eller lättöl,
övernattning & frukost.

DAGS FÖR
SERVICE &
VINTERVILA

Ena på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9

AnnSofie Nilsson

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

DELBETALA
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ErbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9

4.995:-

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

MER INFORMATION:
MOTORSPORT.SE/ROBOTSERVICE

HÖSTREA!

ORD. 4.190:-

3.990:-

420:/ MÅN*
STIHL
GHE 140L
KOMPOSTKVARN

Kompakt, tyst
eldriven kompostkvarn för medelgrovt upp till 40
mm. Ihopfällbar.

Varmt välkommen

dEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9
Stora Torget 6 • 0492-123 10
er
adie, med
undantag av enStaka hämtpriSer
stora
lS
radie,
med
undantag
av
enStaka
hämtpriSer
m
utställning
11

Vi servar robotgräsklippare från Husqvarna,
Gardena, Honda, Stihl och Viking

på Ullevi gård, Gamleby

8.

Pris fritt lev Zonterapi
& mont & Hälsa

7.495:4.895:¨
66
5.995:Grattis!

rea
10.995:-

200x292x150 cm.
Klädd
i tyg
svart.
vimmerby
bokhandel
Pris fritt lev
& mont
a gällEr Endast
lördag
31/10
6.500
m2 30/10 & söndag

Lördagar 12:00-15:00 & 17:00 22:00 Söndagar 12.00-15.00 BÖCKER - VINYL - KAFFE
695:- per person dagtid
Stora Torget 6 • 0492-123 10 • www.vimmerbybokhandel.se
Vi bjuder på kaffe och hembakat i samarbete
745:- per person kvällstid
med Mörlunda-tveta röda Kors-krets.
Barn upp till 10 år betalar 25:- per fyllda år
Hämta biljett
i vår
Barn mellan 10-16 år 335: i butiken.

5.995:- Välkommen
5.995:att boka 7.490
• Zonterapi

Vi bjuder•på
kaffe och hembakat i samarbete
Strykningsterapi
med Mörlunda-tveta
• Ortobionomiröda Kors-krets.

Vi bjuder på kaffe och hembakat i samarbete
Hämta70biljett
26
med Mörlunda-tveta röda Kors-krets. Tel. 070-689
Hämta biljett
8.495:- i butiken. 8.995:-

1.495:-

Julbordsweekend

Maxi hörn + 2 sits + öp

MOTORSPORTPRIS

¨

28 november:
Pris fritt lev & mont
Pris
fritt levFrånu-sOffa
&
mont. haPPY bokhandel
på
vimmerby
Torsdagar 17:00-22:00 • Fredagar 17:00-22:00

8.495:-

grupper

DELBETALA

6.995:-

soff-

/ MÅN*

i latex.0492-137
180 cm. Gavel
180
Gavel
1.095:-. OBS! Ben ingår.
frittcm.
lev
& mont
70 1.750:-.Pris
bokhandel
Nackkuddar 470:-/par

ORD. 10.290:-

Schematic

measurements
VI PÅ SLOTTSHOLMEN VÄRNAR OM DET
hela sortimentet
SVENSKA MATARVET GENOM ATT ANVÄNDA
Boka gärna en kundkväll i bokhandeln.
OSS
AV HÖGKVALITATIVA
Mobil
070-768 37 04 RÅVAROR OCH Stora Torget 8 • 0492-123 10
GENUINT HANTVERK NÄR VI DUKAR
UPP ÅRETS att hänga hos oss! /Emma & Lotta
Välkomna
annsfotvard-vimmerby.se
JULBORD. VI BJUDER PÅ VÅR EGNA GLÖGG VID
7.
Storgatan
81, Vimmerby
ANKOMST
OCH KAFFE
TILL DESSERTBORDET
Följ oss påSOM
Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel
6.VÄLKOMNA!
NATURLIGTVIS
ÄR SIGNERAT JENNIE LINDBERG.

Gäller
adrass

4 sits

829:-

SET-PRIS!

ORD. 1.310:-

995:-

¨

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

DELBETALA

/ MÅN*

402:-

STIHL ADVANCE UNDERSTÄLL

Kroppsnära slitstarkt funktionsunderställ för
skogsarbetare och andra aktiva. Transporterar
effektivt bort fukt. Storlekar S–XXL.

– en ovanligt
gör Ett
bokhandel
Malin Haawind
VÄLKOMNA TILL SLOTTSHOLMEN och nackkuddar.
byggbar soffa
och
Anne
Holt.
PÅ
ETT
SVENSKT
JULBORD
MED
ALLT
SOM
Klipp!HÖR JULEN jOY
nenTaLsÄnG
COnTInenTaLsÄnGalla
hvILa
priser frittu-sOffa
lev. & mont. mOnTreaL
Möbler
TILL, BLAND ANNAT
väg
å
p
Flera författarbesök
ochinkl.
aktiviteter
är inplanerade
HEMMAGJORD MUMMA!
comfort,
specialpocketresårer
(dubbel)
Skön
säng
bäddmadrass
i polyeter.
Klädd i tyg Tina svart. 155x330x210 c
till
Smålandspriser
-10%
PÅ
REK.
PRISER
PÅ
REK.
PRISER
vimmerby
- håll utkik på våra sociala medier.
TIDSBEST.
mna!

i butiken.
Storgatan
23 Vimmerby

9.995:-



Boka på 0490-21600

så fyller vi på med 20% extra!

köp presentkort för minst 500kr

kamPanj på

Välkommen att kontakta
annonsavdelningen
för bokning och
personlig service på
0490-666 40
eller foretagsannons@vt.se

r
Möble

Vill du också
synas?

Färdig engångstallrik med lock. Två sorters sill, gravad lax,
ägg med skagen, rödbetssallad, julskinka, rostbiff, ost, smör,
bröd och knäckebröd. Småvarmt vid sidan om: köttbullar,
prinskorv och Janssons.

Catering Jultallrik med småvarmt 219kr

Ett traditionellt komplett julbord med allt man önskar,
upplagt på fat, minimum 15 personer.
Fri leverans inom Västervik.

319kr

Cateringjulbord all inclusive

62

-20% på rek.priser
restaurangguldkant.se

år
en

lunch 299kr / kväll 429kr

ser

Jultallrik i 4 serveringar

r

Är du trött på långa köer vid buffén och halvtomma fat
Då är du redo för Jul på Guldkant. Ni kommer till ett dukat
bord och njuter av det bästa från julbordet allt serverat till er.

på dEnna
sida gällEr Endast l
20 milS radie, med undantag av ErbjudandEna
enStaka
hämtpriSer
0490-795800 • www.slottsholmen.com
• restaurant@slottsholmen.com
S radie,
med
undantag av
enStaka hämtpriSer
1. ..........................................................................................................
5. ........................................................................................................
För gruppbokning:
fredrik@slottsholmen.com
Fritt
lev
&
mont
inom
20 milS radie,
med undan
Möbvleärg
8
till
vinnarna
av
Har ni egna önskemål om upplägg och datum? Tveka inte att höra av er!.ppåå väg
ng.net
smöblerannonspusslet
till
Smålandspriser
2.30
september 2021
n
e
2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................
m
m
o
k
l
ä
V
!
osspris 1000:- Daniel Larsson, Hultsfred
till 1:a
3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
2:a pris 500:- Håkan Johansson, Loftahammar
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4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................
ler
MöbOm
ööbblelrer
M
M
Ingegärd Gustavsson, Rosenfors
Eivor Adolfsson, Storebro
Namn:sidor)
..........................................................................................................
gäg
vägjag vinner, önskar jag presentkort från:
ä
å
v
p
å
Obs!
gäller
hela
rowico-katalogen
(100
v
p
å
p
Västerviks Handel
Britt-Inger Kindstrand, Västervik
Kristina Borg, Södra Vi
3:e–10:e pris 100:-

litetsmöbler
till Smålandspriser
möbler till Smålandspriser
Nils-Åke Nilsson, Västervik
Marianne Edberg, Västervik

Gunilla Hultqvist, Vimmerby
Maud Asplid, Vimmerby

Kvalitetsmöbler till Smålandspriser
Vinnarna meddelas per telefon eller post

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel

Kvalitetsmöbler till Småla
........................................................................................................

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 10 november 2021.

rbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 26/10 och söndag 27/10

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

Teaterskeppet mot nya mål
Pandemin har slagit
extra hårt mot kultursektorn och inte bara proffs
blev lidande. Amatörteaterföreningen Teaterskeppet har haft ett tufft
år, men nu laddar de om
och har dessutom fått en
ny egen lokal.

Delar av Teater FAB och en ungdomsgrupp på den nya scenen.
Foto: Åsa Thaberman

VÄSTERVIK På baksidan av den gamla
industrilokalen ”Järnet” vajar några
vimplar i vinden och visar vägen till Teaterskeppets nya lokaler. Anders Hjort är
en samlande kraft i föreningen och visar
runt i lokalerna. Här finns en stor teaterlokal, men även loge, fikarum, kontor
och en liten verkstad för kasperdockor.
Lokalerna är gamla och lite ruffiga, men
föreningen är mer än nöjda.
– Vi behövde en lokal att öva i och vi
har letat och varit inhyrda tillfälligt på
olika ställen, dessutom har vi massor av
scenkläder och rekvisita, så det här tror
vi kommer bli riktigt bra.
I den stora teaterlokalen är väggarna
svarta och alla inventarier går att flytta
runt, så det är lätt för rummet att byta
skepnad. 80 sittande publik räknar man
mad att få in. Lokalerna är upprustade
med hjälp av sponsring och gåvor och
inventarierna är ett hopplock man kommit över billigt, men nu har man en egen
lokal och nu ska här spelas teater.
– Vi kommer spela egna pjäser och har
mycket samarbete med kulturskolan, så
de kan spela här, dessutom kommer vi
att ta hit gästspel. Vi planerar också att

ha en teaterkurs två kvällar i månaden.
Då tar vi in föreläsare och specialister
på olika områden som dramaturgi, ljud
och ljus och teater förstås.
Att samarbeta med andra kulturformer
är en uttalad ambition, dans och musik kommer in naturligt och runt om
i lokalen står dekor signerad av några
välkända Västervikskonstnärer. Just
den här dagen är scenen förberedd för
barnföreställningen ”Nussekudden”

som spelas av Teater FAB.
I oktober blir det premiär på en pjäs
om nordisk mytologi.
– Det är en slags dramatiserad lektion i fornnordisk historia som vi spelar
som en pjäs. Gudarna kommer att dyka
upp och berätta hur jorden skapades i
de nordiska mytologin, berättar Anders
Hjort.
Teaterskeppet har funnits i snart 35 år
och man har många stora uppsättningar
bakom sig.
– Vi har haft långt över 100 publika
produktioner, ungefär tre till fyra föreställningar per år och dessutom en
massa utbildningar.
Nu kraftsamlar man och vill få in en-

ergi i föreningen. Idéer finns det gott
om, det finns flera tankar på pjäser för
framtiden och i vår väntar en teaterfestival. Anders Hjort tror på Teaterskeppets återkomst.
– Jag har känt mycket positiva vibrationer om vad som kommer. Det kan bli
teater som syns.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

I lokalerna finns också en liten verkstad
för kasperdockor. Foto: Åsa Thaberman

Ann Chrysong och Anders Hjort håller i många trådar på Teaterskeppet. Foto: Åsa Thaberman

Snart dags för medlemsmöte i de nya lokalerna. Foto: Åsa Thaberman
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Höstläsning i soffhörnet
När det är mörkt och ruskigt ute är det
mysigt att krypa upp i soffhörnet med
en bra bok. Ladda med varm choklad,
te och nåt gott att knapra på. Personalen
på Västerviks Bibliotek kommer med
läsvärda tips för stora som små.
Åsa Thaberman

BOK

TIPSET

VÄSTERVIK
Sofia Nordell, Andreas Steiner
och Nanny Vestgöte är
bibliotekarier i Västervik och
tipsar om böcker för alla åldrar.
Foto: Åsa Thaberman

BARNBÖCKER Nanny Vestgöte är barnboksbibliotekarie, hon tipsar om tre böcker för barn/ unga.

”Didi och Gogo väntar
på bussen”
av Anna Höglund
– Det här är en bilderbok och
den är så rolig! Anna Höglund
har gjort en egen variant av
den klassiska pjäsen ” I väntan
på Godot” av Samuel Becket,
så man kan säga att det är en
Nobelprisvinnare. Dialogen
mellan de två grisarna som
väntar på bussen är ovanligt
underhållande.

”Beppe Tipsar”
av Beppe Singer

”En prick i registret”
av Pär Sahlin

– En fackbok för barn som
innehåller smarta tips om saker
man kan göra utomhus, både
experiment och ”vardagshacks”
blandat med roliga fakta. Boken
innehåller bra tips om hur man
klarar sig utan modern teknik.
Bland annat får man lära sig
hur man kan göra en kompass
utomhus. Här finns även baskunskaper som man kanske
har glömt bort, till exempel hur
man renar vatten.

– Boken ingår i serien om Sävaträsk, en liten ort i Norrland.
Jag tror att man kan känna igen
sig mycket här speciellt om
man bor i en mindre ort. Det
är populärt med EPA-traktorer
nu och den här är böcker som
skildrar det livet. Ungdomarna
i boken mekar, umgås med
vänner, blir kära, vardagsdramatik varvas med spänning.
Boken är en härlig miljö att
vara i och den är bra för läsovana ungdomar.

”Adoptera hund” av
Max Schüllerqvist

– Att adoptera en vuxen hund
från Sverige eller utomlands
har ju ökat mycket och är väldigt aktuellt nu. Boken är väldigt grundlig och går igenom
sådant som träning och veterinärvård, mycket av vad man
ska tänka på när man köper
en äldre hund. Hur ser hälsan
ut? Vilka raser finns i hunden?
Passar det min familj?
– Jag rekommenderar den här boken
om man ska överta
Sofia Nordell tipsar
en äldre hund,
om en fackbok som
det finns inte så
passar bra nu när
många böcker i
det är populärt att
ämnet.

adoptera hundar.

”Morels uppfinning” av Adolfo Bioy Casares

Andreas Steiner
tipsar om en gammal
men spännande bok
med många bottnar;
”Morels uppfinning”.

Digitalt och analogt pyssel på biblioteket
Nu öppnar Labbet på Västerviks Bibliotek för fullt. Här
kan man pyssla med lite av
varje och det finns något för
alla åldrar.
VÄSTERVIK – Labbet är en
skaparverkstad, en plats där
man kan förverkliga kreativa
idéer och skapa något nytt, be-

1

rättar Vidar Kjerstadius som är
it-bibliotekarie.
I lådor ligger traditionellt
pyssel som pärlplattor och
teckningsgrejer och en symaskin, men precis innanför dörren står en 3D-skrivare.
– Man gör en ritning i ett
speciellt program här eller
hemma och så kan man skriva

ut grejer här. Vi har även en
mobil poddstudio med bra inspelningsutrustning som man
kan låna.
Labbet är öppet hela tiden
biblioteket är öppet, men varannan onsdag och lördag är det
en planerad aktivitet då personal finns tillgänglig.

Visste du att... även biblioteket i Hultsfred har 3D-modullering? Det är gratis för barn och ungdomar att
spela brädspel, programmera, kolla på film och 3D-modullera på torsdagkvällar. Begränsat antal platser.

– Det är den perfekta äventyrsromanen med föregångare som bland
annat Jules Verne, den är utgiven
redan 1940, men i svensk översättning 2015. Många betraktar boken
som startskottet för magisk realism
i Sydamerika, författaren levde i Argentina. Bokens handling är svår att
fånga, på ytan handlar det om en
fånge som rymmer till vad han tror
är en obebodd ö. Han upptäcker att
det finns fullt av folk här, men de är
som hologram och de kan inte se
honom. Dessutom blir han dödligt
kär i en av dem. Allt har att göra med Doktor Morels uppfinning. Boken är spännande, romantisk,
surrealistisk och har ett fantastiskt språk. Det är en
klockren metafor till livet på sociala medier; vad är
autentiskt, vem finns och vem finns inte?
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BÄLTÖ – HAR MAN POLISDE
OCH
KANSKE MÄSTARE INGÅR I
NERV- MED LÄTT I ANTIKA RÖRELSESJUKDOM KLAPP
ROM APPARAT
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GÖR
STRECKTECKNINGAR
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GRUNDA
KAN AVSE
FLICKA; NEDERHUVUD- BÖRD
STAD
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GREKISK
BOKSTAV
SOM BLEV
INTE DET
MINSTA
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TITEL
SPRÅK
FANATISK
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SÖTNÖS
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DE BOR
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KULLAR
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VAR VÄL
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KAN MAN I HÖGAR
PÅ EXV. HYLLOR
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AREA
FLICKA
FLOCK
PASSAR
UPP
OFFERPLATS
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UNIK
KAN MAN
EL MED
VIND
MED
STÄLLE STÖRSTA
MED
SANNOFÖDA
LIKHET

1

LUGNT
AVSNITT
I VATTEN

I ETT ...
ÄR PÅ
KORT
TID
KORTSIDA I RÄTVINKLIG TRIANGEL
BRUKAR GÅ TILL
ANFALL PÅ PLAN
FORM AV
ISOLERING
FÄRD PÅ
RYGGEN

6

SÄNDES
MED
GÅGOSSE

7

KAN
RYMMA
VÄTSKA
DOMEN
BLÄNDANDE
METALL
SKRUDAR
ÄR PÅ
PRICKEN
GÖR OFTA
IS SLADD

3

GRÖN
OCH
SKÖN
UTEPLATS
PASSAGE
STOPPAS
OFTA I
MUNNEN

2

5

GÖR MAN I
KÖKET
IBLAND

2
KAN BEHÖVAS I
TRÄDGÅRDEN
HAR HUVUDENA
PÅ SKAFT
GAMLA TIDERS
RÄKNEMASKIN
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GREKISK
BOKSTAV
SOM BLEV
INTE DET
MINSTA

BIFLOD
TILL RHEN
DJURREST
FRÖKEN
JULIES
MOTPART
PÅ SCEN
HAR NOG
DEN SOM
ÄR VÄL
VÄRD

2

SY
IHOP
SÖTNÖS
GIFTTAND
INSTRUMENT KAN
VARA
DET

EN DEL
BOR PÅ
IRLAND

3

BITAR
DE BOR
PÅ 7
KULLAR
UTAN MENING
OCH INNEHÅLL
TYP AV MÅTTET
ARENA ÄR RÅGAT
VALA
KUNDE
GÖRA
DET

5

HAR BILD
FÖRE INFÖRSEL I
TIDNING
GRUNDA
KAN AVSE
FLICKA; NEDERHUVUDBÖRD
STAD
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RÄTT
MED
MALET
KÖTT
TITEL
SPRÅK
FANATISK
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BYXOR
UTROP
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GJORDE
KANSKE
LÅNGFINGRAD
FOR
RALLARE
FRAM PÅ
TITTA

5
VAR VÄL
ALLA UR
FÖRR
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GÖR MAN I
KÖKET
IBLAND
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FÖLL I
OAV- GIBBONSMAKEN HÄNGIGA APA
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korsord
FÖLL I
OAVGIBBONSMAKEN HÄNGIGA
APA
BÄLTÖ – HAR MAN POLISDE
OCH
KANSKE MÄSTARE INGÅR I
NERV- MED LÄTT I ANTIKA RÖRELSESJUKDOM KLAPP
ROM
APPARAT

GJORDE
KANSKE
LÅNGFINGRAD
FOR
RALLARE
FRAM PÅ
TITTA
SLOGS
I
BELFAST
KAN SLÅS
I BYTE

ÄR NOG
EJ DE
I SJUKSÄNGEN
PLÄGAR
DEN SOM
VURMAR

KAN
GÖRA
PÅLÄGG
FÖRFÖRISK
ROMANKVINNA

SES SNÖ
GÖRA I
VÅRSOL
KREDIT

FÖRDÖMANDE,
??+CL =
BANN- KOKSALT
LYSNING KEMISKT

LED
STYRDE
FORNA
EGYPTEN

SKA JU
MASKINERIET

FRÅGA
ÄR 365
DAGAR ÅT
GÅNGEN

KAN
RÄNTA
VARA
DRYCK
RENSAD

KAN
LIKNA
SCHATULL
SES
PÅ STRÅ

KROPPSDEL MED
STRÅLBEN

JAGAR
KAN MAN GÄRNA
DEN VÅLLGRUNDANDE
TAL
HAR
TRAMPDYNOR

FORN
SVENSK
KÄNDIS
I LINJE

GRÄVA
STUND
PÅ
JORDEN

BLEV JU
NOBELPRISTAGARE

KAN PIK
GLUPSKA
STORA
FISKAR
VÅGRÄT
FÖLJD
FARLIG
ÖPPNING
HA
OLIKA
JOBB

HAR
MYCKET
ATT LÄRA
METALLSTÄNGER

SÅDAN
SAK
KVITTAR

LANDET

AVISA

VILL
MECENAT
GÄRNA
GUDOM

NUDDAR

KAN MAN
VISSA
FÖR
BROTT

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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Sabina Turner
PÅ OPEN STAGE

VÄSTERVIK Höstens andra Open Stage bjuder på
Västervikstalangen Sabina Turner och ett gäng andra
musiker med Västerviksanknytning. Open Stage kör
sina spelningar i Statts källare, det är frivilligt inträde
och om man bokar i tid kan man köpa en buffé. Första
timmen, mellan klockan 19-20 får vem som helst äntra
scenen. Är det dags att visa den dolda musiktalangen?
Sabina Turner, snart på Open Stage. Foto: Adam Humlesol

instagram
Dina lokala bilder kan

23

Närodlat och
hemdrejat på
Bruksgården
VÄSTERVIK Bruksgården i Ankarsrum håller sin butik öppen
lördagen den 13:e november. Där
kan du köpa Elise Arwins keramik,
lokalodlad honung och en massa
annat smått och gott.

MOTOR

YRKESHJÄLP

publiceras i Magasinet!

@wioleta_sliwa_87
Gullringen
#magasinetvimmerby
Har du privat konto?
Följ oss så följer vi dig.

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

Magasinet

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

眀眀眀⸀洀愀最渀甀猀猀漀渀猀⸀挀漀洀

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

䈀攀猀欀 瘀爀 瘀攀爀欀猀琀愀搀 椀 嘀椀洀洀攀爀戀礀

攀氀氀攀爀 爀椀渀最 瀀㨀 㐀㤀㈀ ⴀ  ㌀ ㌀㤀

AUKTION

Järnforsens Auktionshall

BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR

Vi tar emot gods från sterbhus eller
delar därav till kommande auktion.

Rickard 070-207 52 56
Fredrik 072-521 75 86
www.thuressons.se

Varje måndag visning i hallen kl14–18.
Mobil 073-181 10 57 • www.jadera.se

Opel Astra 1.5 Diesel LÅMILARE Manuell
Årsmodell: 2020 Miltal: 2600 Ort: Kisa

209.000 kr

Opel Mokka X 1.6 CDTI 4×4 136hk.
Årsmodell: 2017 Miltal: 8550 Ort: Kisa

139.900 kr

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

139.000 kr

Volkswagen Golf 1.6 5 Dörr

Nissan Navara Dubbelhytt 2.5 4WD Manuell

49.900 kr

Årsmodell: 2008 Miltal: 15 500 Ort: Kisa

Volvo XC70 D4 AWD AUT NYSERVAD
Årsmodell: 2016 Miltal: 15600 Ort: Kisa

229.900 kr

Subaru Outback 2.5 4WD Drag Automatisk
Årsmodell: 2005 Miltal: 24500 Ort: Kisa

43.000 kr

Årsmodell: 2004 Miltal: 22400 Ort: Kisa

59.000 kr

Volvo V90 D3 Business Aut Geartronic. 150hk.
Årsmodell: 2018 Miltal: 7400 Ort: Kisa

259.000 kr

Årsmodell: 2017 Miltal: 6742 Ort: Kisa

189.000 kr

Volvo V90 Cross Country D4 AWD Aut.
Årsmodell: 2020 Miltal: 10200 Ort: Kisa

399.900 kr

Opel Insignia COUNTRY TOURER 2.0CDTI 4x4

Opel Corsa 1.2 ecoFLEX 85hk.
Årsmodell: 2014 Miltal: 1208 Ort: Kisa

Opel Astra SPORTS TOURER LÄDER AGR

69.900 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 6194 Ort: Kisa

279.000 kr

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

OKTOBER 2021

LÖRDAG 30/10 20% PÅ ALLA PUSSEL

SNART LÄSLOV
20% på alla
barn- och ungdomsböcker.

Fler fina erbjudanden under läslovet då
vi varit bokhandlare i exakt ett år.

30/10 kl 10-13

(Gäller 1-6 nov)

TORSDAG
DEN 4 NOV
KL.13.00
vimmerby

G
A
D
R
Ö
L
V
KOR på torget Vimmerby

Vi bjuder på HOCKEYKORV*

¨

Signering med
bokhandel
Malin Haawind
och Anne Holt.

* 1. HANDLA I EN MEDLEMSBUTIK LÖRDAGEN DEN 30/10
(Medlemsbutikerna finns underst i annonsen)

2. VISA UPP KVITTOT FÖR VH’S PERSONAL PÅ TORGET

Flera författarbesök och aktiviteter är inplanerade
- håll utkik på våra sociala medier.
Boka gärna en kundkväll i bokhandeln.

¨

vimmerby
bokhandel

3. DU FÅR SOM TACK EN KORVKUPONG max en/familj
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL - FÖRST TILL KVARN!

Stora Torget 8 • 0492-123 10

Välkomna att hänga hos oss! /Emma & Lotta

i samarbete med

Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel

vimmerby bokhandel
BÖCKER - VINYL - KAFFE

¨

Stora Torget 6 • 0492-123 10 • www.vimmerbybokhandel.se

vimmerby bokhandel
Stora Torget 6 • 0492-123 10

VIMMERBY
HOCKEY

¨

G
R
O
B
P
P
O
H
på torget Vimmerby
lördag 30/10
kl 10-13
!

Värmepumpar
för alla behov
– från minsta till största

Gratis

Thermia levererar värmepumpslösningar till allt från små garage och fritidshus upp till stora köpcenter och fastighetkomplex. Oasvett om det gäller bergvärme-, luft/vatten-, luft/luft-, frånluft- eller
fastighetsvärmepumpar så tar vi fram den bästa lösningen för just dina behov. Missa inte våra senaste
nyheter, Calibra – den perfekta utbytespumpen, och Atlas – oslagbar prestanda, bland annat första
bergvärmepumpen med ett SCOP över 6,0 (SCOP 6,15). Läs mer på thermia.se

Aktivitet i samarbete med:

Välkomna till medlemsbutikerna som arbetar för att göra din
vistelse i Vimmerby lite trevligare!
vimmerbyshopping.se

Trygghetsförsäkring
med åskskydd
- ända upp till 18 år

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
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

TERNSTEDT INVENT

HUVUDPARTNER TILL
VVS

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Vent

Plåt

Kyla

El

Albins | Avite/Nordwaystore | Bakfickan | Bladhs | Boston Weekend | Café Royal | Carlenskogs
Byggvaruhus | Coop | Cubus | Djurproffsen | Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | Elon
Elon Ljud & Bild | Engströms Bil | Finapaket.se | Fiore Floristdesign | Frisörateljén | Hagelins
Hammargrens Ur-Optik | Hemtex | Hemlängtan i Frödinge | Hippoteket | Home of Brands
Hudvårdskompaniet | Hälsoboden | Hälsokraft | ICA Kvantum | ICA Supermarket
Intermezzo Frisör & Shop | Intersport | JF Autodelar | Jörans Kakel | Kahnli Kläder | KBJ Möbler
Landrins Bil | Lekia | Lills Lugna | Lindeborgs Blommor | Lindex | Länsförsäkringar
Lönneberga Slöjd | Magnussons Däck | Materialmännen | Miltons Guld | Motorsport
Nordsjö Idé&Design/Möllers Färg | Rosins Pappershandel | Rost&Kardemumma | Sandströms
Sibylla | Sko-Nisse | Skobes | Stuneks | Tempo | Thornbergs foto | Till Dej | Turistbyrån
Ultimate Sound & Music | Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Sparbank | Vimmerby Telecenter
Vimmerby Tidning | Vimmerby Turistbyrå | Önska

