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

Då närmar sig jul och nyår med
stormsteg och vi laddar upp
ordentligt inför helgernas festligheter. Det blir julklappstips med
tillhörande rim, tips på festliga
dukningar, paketinslagningstips
och mycket, mycket annat.

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

Till nästa gång, ha en riktigt
härlig advent!

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

Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
asa.thaberman@vt.se
eva.harrysson@vtkp.se

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

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

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

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

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

Mattias
Leif

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

Nästa nummer

JULHANDLA
I VIMMERBY

TIPSPROMENAD

GANT MUGG TILL
ETT VÄRDE AV 149KR
MEDFÖLJER VID KÖP
AV GANT KLOCKA
* Erbjudandet gäller till 2021.12.30

JULSKYLTNINGSSÖNDAGEN 28/11
Var med på en trevlig runda bland butikerna
i Vimmerby. Fina priser skänkta av
butikerna lottas ut.
Start vid RÅDHUSTORGET kl 12.00-15.00

tel. 0492-10114
info@hammargrensoptik.se
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Blus

399:NYHET!
Nu säljer vi RYOBI
elverktyg och maskiner
Välkommen!

Byxa

399:-

Lurextröja

169:-

Mutterdragare
R18IW3-120s

1199:- Ord.pris 1499:-

1995:- Ord.pris 2595:-

1x1,5Ah-batteri, laddare, snabbchuck,
momentkontroll i 24 steg

En Riktigt God Jul!
Handskar fr.

Borrskruvdragare
R18DD3-115S

599:-

1x2,0Ah-batteri, vridmoment
400Nm, 3 hastigheter

Rönnbärsgatan 7, Vimmerby
Tel: 0492-660 70
Öppet: Vardagar 07–18 | Lördagar 10–14
Söndagar 12–16

Veckorna 48-49
har vi WC-veckor
Hitta massor med bra erbjudanden! Läs mer på www.comfort.se

Ifö WC-stol
Sign 6860
Svensktillverkad toalett med
Ifö Clean-glasyr och Fresh WC.
Limmas eller skruvas.

349:-

2 995:Ord. pris 3 295:-

Installerat & Klart

5 195:-

Julaccessoarer
från
DAZZLING!
Eau de Toilette & Duschcreme i presentförpackning

Erbjudandet gäller 2021-11-29 – 2021-12-12. Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Eventuellt zon-tillägg kan tillkomma. Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

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
HUVUDPARTNER TILL

TERNSTEDT INVENT

EN GOD JUL. SEDAN 1923.
LINKÖPING i-HUSET & Trädgårdstorget • NORRKÖPING N:a Promenaden
JÖNKÖPING Bredgränd • KISA • MOTALA • TRANÅS • VETLANDA • VIMMERBY • VÄSTERVIK

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

VVS

Vent

Plåt

Kyla
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aktuellt

Körerna, som består av både barn och vuxna, övar för fullt inför söndagens framträdande. Foto: Privat

Startskott för
julhandeln
Julens aktiviteter är tillbaka med full kraft.
Efter förra året då så gott som alla aktiviteter
fick läggas på is är Vimmerby Handel extra
laddade för att skapa en riktigt stämningsfull
julskyltningssöndag.
VIMMERBY Det kommer att bli liv och
rörelse på torget under söndagseftermiddagen. Scenen utgör centrum för
aktiviteterna och därifrån kommer det
bjudas på sång och musik. Alice Hartvig
från Klang Studio har med sig inte mindre än tre körer med ett 40-tal personer
totalt. Det är en barnkör, en vuxenkör
och en pensionärskör som kommer att
sjunga i omgångar.
– Det blir deras första officiella framträdande så det känns jättespännande,
säger Alice, som har övat med körerna
under hösten. Vi har bara sjungit ihop

Michael Karlsson,
aktivitetsansvarig inom
Vimmerby Handel, ser
fram emot julskyltningen på söndag.
Foto: Eva Harrysson

åtta lektioner så jag är både taggad och
stolt över att de vill framträda. Kördeltagarna har själva bestämt vilka låtar
de vill framföra. Det blir lite julmusik
men också en del annat av det vi sjungit.
Framför allt är det roligt för körerna att
få testa sina vingar och kanske blir fler
inspirerade att börja sjunga.
Det blir också sång av Mikaela Brodd.
Jultomten är naturligtvis på plats och
han vill gärna veta vad barnen önskar sig i julklapp. Räddningstjänsten
visar en brandbil, det blir gratis ponnyridning, Lions har sin paketauktion

och det är försäljning av korv, brända
mandlar, kaffe, glögg, lampor, lotter, honung med mera. Korpen kommer ordna
tipspromenad med frågor i butikernas
skyltfönster.
Julskyltningen är det självklara startskottet för julhandeln i Vimmerby och är
tillsammans med Tomtenatta handelns
största evenemang kring jul. Förra året
tvingades föreningen stänga ner alla
publika evenemang under december
månad så i år är julens aktiviteter extra
efterlängtade.

Michael Karlsson, aktivitetsansvarig
inom Vimmerby Handel, har fullt upp
med förberedelserna inför årets julskyltning som traditionsenligt äger rum
första advent, den 28 november.
– Från handelns sida är vi jätteglada
över att kunna ordna våra julaktiviteter
igen, säger Michael. Vi hoppas förstås
att det ska vara mycket människor i rörelse på stan.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

1

Visste du att... Det ordnas julskyltning även i Västervik och Hultsfred på första advent? I Västervik hålls aktiviteterna kring Stora Torget men även på andra platser runt om i
staden. Per Malmbörg och Erik Ström sjunger julsånger, Lions bjuder på glögg, det blir ponnyridning och förstås besök av tomten. Hultsfreds Handel satsar på julstämning tillsammans med föreningen Folkparkens Vänner i centrum och i Folkets Park. Smalspåret och hästskjuts går mellan de olika platserna. Jultomten delar ut godispåsar till barnen, utställare
finns på plats samt grangubbe, ponnyridning, besök av räddningstjänsen och mycket mera. Handeln drar också igång ett jullotteri med fina vinster från butikerna i potten.

LANTLIG JULMARKNAD I ODENSVI
VÄSTERVIK I norra kommundelen kan man bege sig till Odensvi i helgen. Odensvi Kuriosa bjuder in till julmarknad och har
engagerat lokala förmågor, här finns både julklappar och lokalproducerad mat att köpa. Även fika och lättare lunch finns till
försäljning. Tomten är på plats och det erbjuds turer med häst och vagn om vädret tillåter.

Julmarknad
i Västrum
VÄSTERVIK Mysiga byn Västrum bjuder in till Julmarknad

lördag 27/11. I och runt kyrkan kommer det att finnas gott om
aktiviteter, speciellt anpassade för barn. Tomtegubbar finns på
plats så man kan lämna sin önskelista och det finns gulliga djur
att hälsa på. För alla åldrar utlovas god gröt, kaffe och saffransbröd. I kyrkan finns hantverkare med olika alster att köpa och
dessutom kan du köpa lotter till ett hantverkslotteri. En perfekt
lördagsutflykt för hela familjen.
Fågelholkar och havrekärvar i Västrum.
Foto: Västrums Hembygdsförening

Adventsmys
i Lönneberga
HULTSFRED

På söndag tänder vi det första ljuset i
advent och det ska firas med adventskaffe
och glöggmingel i Lönnebergaboa.
Det blir också adventslotteri och
underhållning av Anders Nilsson.

BLACK EDITION

LAMINO FÅTÖLJ INKL.FOTPALL

15.990:(ORD.PRIS 22.227:-)

MOON - FÅ 5.000 KR I
PRESENTKORT
När du handlar en ny säng ur Moon
sängkollektion för minst 15.000 kr.
Begränsat antal

Kampanjen gäller t.o.m 5/12

BLACK WEEK
MED MÅNGA BRA ERBJUDANDEN

5.990:-

(ORD.PRIS 8.423:-)

Begränsat antal

FLOWER MONO SOFFBORD Detta är bordet med såpass egen design och konstruktion att det har blivit ett
signum för Swedese. Soffbord 90x84 cm i svartlaserad ask och svart ben

17.990:(ORD.PRIS 29.150:-)

EKENÄS FÅTÖLJ INKL FOTPALL Klassisk fåtölj i fårskinn med fotpall som erbjuder flera smarta funktioner:
Vinklingsfunktion, du kan enkelt justera sitsvinkeln till en position som passar dig. Gungfunktion för härligt
avslappnande gungning. Önskat gungmotstånd ställer du själv in. Ryggstödet kan justeras smidigt när du lutar
dig bakåt, och därefter låsas. Klädd i fårskinn skinnwille grey.

Köp nu,
betala sen
0kr i uppläggningsavgift

29.990:(ORD.PRIS 49.650:-)

AMBASSADÖR KONTINENTALSÄNG Limited Black Edition 180x200 cm inkl. ben och bäddmadrass Tyg Black
496. Ambassadör ger en unik liggkomfort med fjädring i tre lager och en elegant design.

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 eller slutförsäljning. T.o.m 29/11 om inte annat anges.

materialmannen.se

0kr i ränta 0kr i aviavgift

När du väljer 6 månader
ränte- och betalningsfritt

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

6

NOVEMBER 2021

krönika

Mingla loss på glöggparty
När jag var tonåring hade jag en kompis vars pappa var privatpraktiserande
tandläkare. Runt advent hade familjen
varje år en stor glöggbjudning med
massor av godis och sötsaker som verkligen satte sig i tänderna. ” För att försäkra sig om patienter nästa år också”,
sa kompisens pappa. Min familj hade
aldrig den typen av bjudningar där det
vimlade av rödblommiga farbröder och
tanter, man kunde komma och gå lite
när man ville och det bara var att ta för
sig och glida runt och mingla. För mitt
tonårsjag var det som att delta i en film.
Som vuxen har jag ibland ställt till med
glöggmingel, det är ett lättsamt sätt att
bjuda folk. En svensk version av cocktailparty. Du behöver mycket glögg,
lite pepparkakor, lussekatter och godis.
Gärna något som inte är så sött också,
man får nog av glögg ganska fort. Sen
går det år ganska mycket julstämning;
stjärnor, ljus, kulor och julbockar, allt
måste fram. Lite ”jingle bells” i bakgrunden och du är i hamn. Den ambitiöse lägger tid på eget julgodis, den late
köper det mesta. Hur du än gör lär det
bli trevligt.
Bjud fler än du tänkt och ta med dem du
kanske inte har träffat på länge. Man
behöver inte tänka på att folk ska passa

LETA EFTER

tomtar
I SKOGEN

HULTSFRED Tomten gömmer
sig i Mörlundaskogarna
och du kan vara med och
leta efter honom. Mellan
den 29 november och
6 december ordnar Friluftsfrämjandet i Mörlunda Tomtemys i Rysseboskogen.
I år ändrar man konceptet lite på grund av
pandemin. För att undvika trängsel finns tomtarna i skogen hela veckan
och den riktiga jultomten
får ta en paus i år.
Tomteletandet kan
kombineras med tipspromenaden som finns
längs slingan. Vid Ryssebostugan finns tre postlådor med talonger och
övrig information.

Den riktiga jultomten tar
en paus i år, men i stället
går det att hitta tomtar
i Mörlundaskogarna en
hel vecka.

ihop, om de inte gillar varandra kan de
bara mingla vidare. Förra årets pandemijul var kanske inte den roligaste,
men den visade att man kan umgås ute
också. En grill och en brasa i trädgården
kan bli en höjdare. Helst ska det vara
snö på marken och så ska det singla ner
små flingor. Man kan ju få drömma, förmodligen regnar det.
I det här numret av Magasinet har vi satsat på adventsstämning och vi hoppas
att du hittar något som passar dig. Du
får ett uppslag med recept inför julen,
kanske är det dags att förnya julbordet
lite? Du får träffa damerna bakom jul
och adventsdekorationer i Västervik och
så har Eva Harrysson besökt Mörlunda.
Nu behöver du inte vänta länge på nästa
nummer, det kommer redan fredagen
den 17:e december. Har du förslag på
vad vi ska skriva om, kontakta oss!
Till dess önskar jag alla en mysig,
glittrande och fridfull adventstid.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Tomtesmyg i
mörka skogen

VIMMERBY I skogen gömmer
sig ett antal tomtar. Kan du hitta
dem? Tisdagen den 30 november ordnar Vimmerby Korpen
sitt populära Tomtesmyg. Förra
året tvingades föreningen ställa
in arrangemanget på
grund av pandemin
men nu är det äntligen dags igen. Längs
det nedsläckta elljusspåret kring VOKstugan gömmer sig
ett antal tomtar. Med
ficklampans hjälp ska
man räkna dem och i
potten finns ett antal
priser. Alla barn som
deltar får ett paket av
självaste tomten.

Tomtetur?

Har man tur får man träffa
tomten när det är
Tomtesmyg i Vimmerby.
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NY FÅTÖLJ TILL JUL!

FÅTÖLJ & PALL EASY

Grått fårskinn/svart skinn.
Oljad ek.

Över 200st fåtöljer i utställningen.

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

66

PRIS FRITT LEV & MONT.

11.995:-

Passa på!

50% PÅ ALLA
TAS-KLOCKOR I LAGER!

Julklappstips!
Äkta

ÖKAR VI

JÄMSTÄLLDHETEN

ÖPPETTIDER
Mån-tor 9.30-18.00
Fre 9.30-14.00
EXTRAÖPPET
Söndag 28/11 kl 12-16

SÅ MINSKAR VI

FATTIGDOMEN.
Ge kvinnor kraft och ta ställning
för jämställdhet. För när flickor
i världens fattigaste länder får
gå i skolan, utvecklas och ta plats
i samhället kan de ta klivet ut ur
fattigdom. Vi kallar det jämställdhetseffekten. Stöd vårt arbete,
ge ditt bidrag idag.

Swisha 100 kr till 901 00 18

Hultsfredsvägen 1, Vimmerby
0492-100 42 www.rosins.net

G
TISTIDNIN

RA
G

Västervik Vimmerby Hultsfred

Magasinet

Stora Torget, Vimmerby • Tel. 0492-158 00

GOD

JUL

Vid Stora Torget

HELGE SWAHN

Global Knivset 3 delar, kockkniv 20 cm, grönsakskniv
14 cm och skalkniv 9 cm

Böcker, spel & pussel, skivor
– julklappar för alla under samma tak.
Fina julskyltningserbjudanden.

1999:-/set

(ord. pris 3099:-)

3 DECEMBER KL. 18:30
Magasinet Västervik 0490-25 86 00 • Magasinet Vimmerby Hultsfred 0492-58 60 90

VILL DU SYNAS I MAGASINET?

VÄLKOMMEN TILL
BOKHANDELN
FÖRFATTARKVÄLL

Nå ut med ditt budskap till hushåll i Västervik, Vimmerby och
Hultsfreds kommuner – välkommen med din annonsbokning!

S

IONEN

EG

från Shepherd

Storgatan 24| Västervik
0490-188 74 | www.herbertsguld.se

NU FINNS THOMAS SABO I VÅR BUTIK!

R

Lammullstofflor

Fjord Bestickset 48 delar, 12x kniv,
gaffel, sked och tesked

1499:-/set (ord. pris 2799:-)

två författare – en historisk roman – en deckare
Rebecka Fredriksson, Samuel Karlsson

¨

vimmerby
bokhandel

Fjord Serveringsset 5 delar serveringsset, såsslev och salladsset.

699:-/set (ord. pris 999:-)

¨

vimmerby
bokhandel& FIKA.
FÖRFATTARSAMTAL

Le Creuset Fatset rektangulärt
2 delar, 26x17,5 cm och 32x24
cm. Svart.

Stora Torget
8 • 0492-123
Biljetter
köper
du i 10
bokhandeln.

Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel

vimmerby bokhandel
BÖCKER - VINYL - KAFFE

Zwilling Cube Grytset 9
delar, gryta 6 liter, 4 liter,
2,9 liter och 2 liter med glaslock samt kastrull 1,5 liter.

1599:-/set
649:-/set (ord. pris 949:-) (ord. pris 3999:-)
Vid Stora Torget

¨
HELGE SWAHN

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

vimmerby bokhandel

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73
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Hallå där!
Hur brukar du pynta
till advent?

Emilie Strid, Frödinge

– Jag tar fram allt till första advent,
ljusstakar, julpynt, julgran med
mera. Jag vill kunna njuta av
julstämningen hela december.

– Jag går in i det här med full energi, säger Christian Ryning som är ny ordförande för Hultsfreds Handel. Foto: Eva Harrysson

Inger Sand, Vimmerby

– Jag pyntar traditionellt med stjärnor och ljusstakar i fönstren. Sedan
blir det mycket ljus och ljuslyktor
i de rum vi vistas i. På köksbordet
står en adventsljusstake med fyra
ljus. På trappan står en lykta med
ljus. Jag smyger upp någon liten
ängel, sedan kommer jultomtarna
upp framåt andra advent.

Veronica Falk Nilsson, Gamleby

– Hemma hos oss blir det mycket
julkänsla redan vid advent. Röda
gardiner och stjärnor eller stakar i
alla fönster. Mycket hyacinter och
någon amaryllis blir det också. Jag
har en stor adventskalender med
små paket till barnbarnen, den
tycker de mycket om.

Carina Markström, Västervik

– Det blir vitt, natur och guld som
tema i år, inget rött, hellre mer
jordnära färger. Jag ska sätta upp
stjärnor mot vägen och ljusstakar
mot trädgården. Jag gillar att börja
pynta ganska tidigt, men så slutar
jag tidigt också, allt ska bort på
nyårsdagen.

Hotellägare vill
utveckla handeln
Hultsfreds Handel har
fått en ny ordförande.
Det är Christian Ryning
som nu tar över rodret för
att utveckla handeln
i Hultsfred.
HULTSFRED Christian Ryning äger och
driver sedan tre år tillbaka Palace Hotell
tillsammans med Robert Lindberg. Nu
kan han alltså också titulera sig ordförande i Hultsfred Handel.
– Jättespännande och jätteroligt,
säger han. Jag har mycket energi och
många idéer som jag hoppas kan skapa större möjligheter för handeln här i
Hultsfred.
Efter en lång tid av pandemi och restriktioner är Christian övertygad om att det
är events och aktiviteter som behövs för
att lyfta handeln i Hultsfred
– Nu vill vi sparka i gång igen efter
en sömning period under pandemin. Jag
vill gärna se en handel som är mer aktiv
och där man vågar testa nya grepp. Vi
har sett positiva saker under pandemin

Omkring gågatan i Hultsfred brukar det vara liv och rörelse under julskyltningssöndagen. Christian Ryning hoppas att Hultsfred Handel ska locka invånarna att
handla ännu mer lokalt framöver. Foto: Arkiv
och vi vet att Hultsfredsborna vill vara
med och stötta de lokala butikerna.

är något vi behöver se mer av framöver,
butikerna kan behöva fler ben att stå på.

Vad ser du för utmaningar?
– Man kan inte bara kräva att människor ska ställa upp och handla lokalt,
handeln måste också rannsaka sig själv
och fundera över vad som erbjuds. Vi
har idag en ganska spretig handel, vilket
inte på något sätt är unikt för Hultsfred.
Jag tror att kombinerade verksamheter

Christian axlar uppdraget som ordförande lagom till startskottet för årets
julhandel.
– Vi hinner knappt kraftsamla men
vi får göra det bästa av situationen, en
skyltsöndag blir det helt klart.

LOPPIS I HEMBYGDSPARKEN
HULTSFRED På söndag den 28 december ordnar Målilla Hembygdsförening en loppis i hembygdsparken. Bland utbudet finns
en rad olika saker som hör julen till. Bland annat dekorationer,
tomtar och juldukar med mera. Dessutom finns tyger för möbler
och kläder, glas, porslin, husgeråd, böcker, möbler och mycket
annat.

Eva Harrysson

Traditionell julmarknad i
Loftahammars bygdegård
VÄSTERVIK Söndag 5/12 kan man åka till Loftahammar
och besöka en riktig julmarknad i bygdegården. Här kommer
finnas kaffeservering och lotterier samt försäljning av
konsthantverk, smycken, delikatesser och slöjdalster.

1:a pris

JULHANDLA
I VIMMERBY

ponnyridning
GRATIS

och mycket

mer...

2:a pris

10.000

250 st Tröstpriser

5.000

100

ulJ
kr

kr

á

kr

lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

Så här gör du!

SKYLTSÖNDAGEN
DEN 28/11
BUTIKERNA HAR
ÖPPET 12.00-16.00

Fyll i, klipp ur och ta med kupongerna när du handlar. Ge kupongen till
butiken* och få en stämpel när du handlar för minst 100:-.
En kupong/köp. Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i
Tävlingen pågår under perioden 28/11 - 31/12 2021
* Gäller i de flesta medlemsbutiker.

En kupong per köp
- ju fler gånger du handlar, desto fler chanser har du!

Lycka till!

rek.tider. en del har öppet längre

PROGRAM (PÅ TORGET)
12.30 Sång av Mikaela Brodd
13.15 Körsång KLANG Studio
F-klavarna, Samklang
och Samklang+
14.00 Lions Paketauktion
Kom & bjud!
Tipspromenad
Start Torget kl. 12-15 Arr: Korpen
Hockeykorv, lotterier, glögg, kaffe, pepparkakor,
brända mandlar, lampor, honung, fotoalmanackor, m.m.

DESSUTOM
Tomten kl. 12.00-14.00
Brandinfo & brandbilar, m.m. kl. 13-14
Gratis Ponnyridning kl. 12-15 VIRF
BUTIKSAKTIVITETER
JULLOTTERIET
1:a pris 10.000:-, 2:a pris 5.000:250 st tröstpriser à 100:(mer info i butikerna)

Ca-tider & reserv. för ändringar

ulJ
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

ulJ
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

ulJ
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

Över 60 butiker i Astrid Lindgrens Vimmerby
- en del av upplevelsen

28 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2021
Namn: ..................................................................
Adress: .................................................................
...............................................................................
Tel: ........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

28 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2021
Namn: ..................................................................
Adress: .................................................................
...............................................................................
Tel: ........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

28 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2021
Namn: ..................................................................
Adress: .................................................................
...............................................................................
Tel: ........................................................................
Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.
Butiksstämpel

1:a och 2:a pris består av presentkort från Vimmerby Handel. Vinnarna meddelas personligen samt via annons i
Vimmerby Tidning. Tröstpriserna består av presentkort från respektive butik. Vinnarna meddelas personligen
+ anslås i butikerna. Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL

Aktivitet i samarbete med

Albins | Avite/Nordwaystore | Bakfickan | Bladhs | Boston Weekend | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | Coop | Cubus | Djurproffsen
Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | Elon | Elon Ljud & Bil | 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
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”Healing kan öka
ditt välmående”
Genom lätt beröring kan eventuella blockeringar i kroppen lokaliseras och lösas
upp. Healing är en alternativ behandling
som kan lindra både fysiska och psykiska
symptom – och många blir hjälpta.
VIMMERBY Helena Kjellgren
är certifierad healer och tar
emot många människor med
olika symptom. Orsaken är ofta
blockeringar i energisystemet
som skadar kroppens celler
vilket i sin tur kan led till fysiska eller psykiska symptom.
Blockeringarna kan utveckla
sjukdomar.
– Allt levande består av energier, de kan inte förstöras
utan endast omvandlas, säger
hon. Det som händer under en
healing-session är att jag känner in vilka blockeringar som
finns i personens kropp. Ofta
känner jag det rent fysiskt i
min egen kropp.
Så gott som alla människor har
blockeringar, vissa har fler och
andra har färre. Enligt Helena
är det livskriser och trauman,

Healing

Genom att lägga
händerna lätt mot klientens
tinningar menar Helena att
hon kan känna av och lösa
upp blockeringar i kroppen.
Foto: Privat

fysisk och känslomässig påverkan genom hela livet som
skapar dessa blockeringar men
med healingens hjälp kan läkningsprocessen starta.
Helena räknar upp en rad
olika tillstånd som kan lindras med healingens hjälp.
Acne, bältros, värk, tinnitus,
nedstämdhet, muskelspänningar, fibromyalgi, trötthet
och magbesvär, stress, restsymtom efter covid-19 för att
nämna några. Under själva
behandlingen kan det pirra,
hetta, pulsera och spänna i
kroppen, man kan känna tryck
och se bilder framför sig. För
andra är det bara en avkopplande stund.
– Det händer alltid något
i kroppen redan efter en behandling, säger Helena. Läkningen följer sedan en process.
Enligt Helenas teknik behandlar
hon tre gånger, väntar i två månader, för att sedan återkoppla
vilka effekter healingen fått.
Efter två månader kan hon sedan fortsätta att ge tre behandlingar till.
– Läkningen kan man beskriva som att skala en lök, där
lager för lager av blockeringarna smulas sönder och försvinner.

Helena Kjellgren på Capatche Center är övertygad om att healingbehandlingar fungerar.
– Klienter som berättar om hur mycket bättre de mår är bevis nog för
mig, säger hon och poängterar att hon precis som sjukvården har tystnadsplikt. Foto: Eva Harrysson

Garagepor t

”...lager för lager av
blockeringarna smulas
sönder och försvinner”

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

Motordriven
på
a
Pass
före prishöjning!

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar
inkl.
ROT-avdrag

chans, säger hon med ett skratt.
Jag hade egentligen inga förväntningar alls men efter några
behandlingar försvann till min
stora förvåning både huvudvärk
och tinnitus.
Trots att hon själv var ganska
skeptisk från början har healingen alltså varit framgångsrik
och Marika rekommenderar
andra att testa.
– Om man har besvär och
symptom som inte vill ge med
sig och som man inte kommer
till rätta med på annat sätt – då
tycker jag absolut att man ska
prova helt förutsättningslöst.
Man har inget att förlora.
Eva Harrysson

Billyftar - Installation - Service
Vi levererar verkstadsutrustning,
service och installationer till den
professionella bil-, buss- och
lastbilsverkstaden.
Vi erbjuder allt från
montering och installation till
service och serviceavtal.

från

16.900:-*

En av de som blivit hjälpta av
healing är Marika Gustafsson.
Hon hade besvärats av stor
trötthet, kraftig huvudvärk
med blixtrar och tinnitus under
en längre tid och efter att ha
besökt läkare och testat mediciner utan framgång bestämde
hon sig för att testa healing.
– Jag tyckte väl att det lät
som lite ”hokus-pokus” men
bestämde mig för att ge det en

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!

Vi håller hög servicegrad på
reservdelar och tillbehör.

Billyftar • Truckar
Städmaskiner
Högtryckstvättar
FÖRSÄLJNING
Service & Reparationer

Kvalitetssäkrad
verkstadsutrustning

Kolonivägen 5
Västervik
0490-832 20
070-657 32 56
Öppet Månd–fred 7–16 • www.shmaskin.se

NOVEMBER 2021

Stoppa mäns
våld mot
kvinnor.

Swisha din gåva till

123 900 29 32

Det är vi som
trycker tidningen
som du håller
i din hand

pressgrannar.se
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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!

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

Cardigan

499:-

• Möbler
• Mycket vinyl

(ord. 599:-)

• Radio-Stereo
• Glas och
Porslin
• Lampor
m.m. m.m.

Mycket nytt!

magazin 13
NU! ÖPPET SOM VANLIGT! Välkommen!

VI KÖPER:

Överum

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

”Forskningen
kan förändra
min dotters liv”
Anders föddes med den
ärftliga, obotliga sjukdomen
cystnjurar, och dottern Elsa
har den också. Ditt bidrag
kan leda till nya framsteg för
forskningen som ger Anders,
hans dotter och alla med
njursjukdom ett bättre liv.

Ge ett bidrag idag!

Swish: 900 36 74
Gåvotel: 020-900 100
Plusgiro: 90 03 67-4
Gåvobevis: njurfonden.se

hela hem,
dödsbon,
flyttbohag,
del av hem.

PAKETAUKTION
på Torget i Vimmerby
söndag 28/11 kl 14.00

Var med och bjud på fina paket från butikerna
i Vimmerby. Ropar du in något paket så är du
dessutom med i en utlottning
Utropare
av många fina vinster.
Lasse
on

Oskarss

Vinster:

1000:- i presentkort VIMMERBY HANDEL
2x500:- i presentkort från VIMMERBY HANDEL
500:- i presentkort på
Passa
ÅTERBRUKSBUTIKEN fixpaå daintt
Lions Club
Vimmerby

En Riktigt God Jul!
Julpriser på alla
Seidensticker
skjortor!
Pyjamas

399:(ord. 499:-)

Skjorta

599:(ord. 799:-)

julklapp a
ar!

i
samarbete
med

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

59.900:efter rotav
drag

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

3 par

99:-

10-pack
kalsonger

999:-

(ord. 59:-/par)
After shave

139:(ord. 159:-)

Bomullssstrumpor

Exkl spröjs

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

EN GOD JUL. SEDAN 1923.

0470-70 17 40

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

Smarriga recept inför
I helgen är det första advent och nu går det fort fram till jul.
Så här års är det många som lägger i en extra växel när det
kommer till bakning och matlagning.
Caroline Wernetorp i Vimmerby älskar att baka året runt
och särskilt till julen. Här delar hon med sig av några
av sina personliga favoritrecept med smaker och
dofter som påminner om advent.

Saffransbullar

med vanilj
CIRKA 45 ST
50 g jäst
150 g smör
Två påsar saffran
5 dl mjölk
250 g kesella
1½ dl socker
1 ägg
½ tsk salt
15-17 dl vetemjöl

Fyllning:
200 g smör
1½ dl socker
4 tsk vaniljsocker
(Ev riven mandelmassa efter smak)
Gör så här:
1. Smula jästen i en degbunke. Smält smöret, stöt
saffran med en mortelstöt eller kavla på påsen. Rör
ner saffran i den smälta smöret. Tillsätt mjölken och
låt det blir 37 grader.
Häll mjölkblandningen över jästen och rör om.
2. Rör ner kesella, socker, ägg och salt. Arbeta ner
nästan allt mjöl och arbeta degen i fem minuter.
Låt jäsa cirka 30-45 minuter.
3. Rör ihop fyllningen.
4. Knåda degen och dela den i två bitar. Kavla ut
varje del till en kaka, cirka 25 gånger 60 cm.
5. Bred på fyllningen. Vik kakan dubbel på längden.
Skär 2-3 cm breda remsor, dela dem på mitten men
låt dem sitta ihop i övre kanten. Sno ihop till en
knut.
6. Lägg bullarna på plåtar.
Täck med en bakduk och låt jäsa cirka 30
minuter.
7. Sätt ugnen på 250 grader.
8. Pensla bullarna med uppvispat
ägg, strö på pärlsocker.
9. Grädda bullarna i ugnen cirka
8 minuter.

Puffiga jordnötsbitar
med choklad
Lite sega bitar med smak av jordnötter
och choklad. Favoritgodis!
30-40 ST.
170 g jordnötssmör.
2 dl ljus sirap.
1 dl strösocker.
9 dl risuffar eller ricecrisp-flingor
175 g choklad.
Gör så här:
1. Blanda jordnötssmör, sirap och socker i en
kastrull. Sjud till sockret smält.
2. Häll i rispuffarna och rör om ordentligt.
3. Lägg bakplåtspapper i en form, cirka 20 gånger
25 cm. Häll ut massan.
4. Hacka och smält chokladen. Häll den över massan och bred ut.
5. Låt chokladen stelna något innan du skär upp
i bitar.
6. Förvara i kylen.

Saffrankladdkaka
Krämig kladdkaka med härlig saffranssmak. Med vit choklad i smeten blir den
extra lyxig, men den går även bra att
utesluta.
CIRKA 12 BITAR
150 g smör
Ev 100 g vit choklad, hackad
1 pkt saffran, 1/2 g
2½ dl strösocker
½ krm salt
1 3/4 dl vetemjöl
3 ägg
Ev 1 krm karedmumma-kärnor, mortlade
Florsocker till garnering
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 180 grader. Smält smöret i en
rymlig kastrull och ta bort kastrullen från värmen.
Tillsätt ev den vita chokladen och låt den smälta i
smöret. Tillsätt resten av ingredienserna (förutom
kardemumman) i kastrullen och blanda till en slät
smet.
2. Häll smeten i en springform, 23-24 cm i diameter,
klädd med bakplåtspapper eller smord
och bröad med kokos eller ströbröd.
3. Strö ev kardemumma över smeten.
4. Grädda kakan mitt i ugnen
i 20-24 minuter beroende
på hur kladdig du vill ha
den. Låt den svalna i
formen. Pudra kakan
Prova att blanda
med lite florsocker
halvfrysta hallon i den
före servering. Servera
vispade grädden som
gärna med lättvispad
du serverar till
grädde.
kladdkakan.

Tips!

NOVEMBER 2021
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r adventstiden
BOUNTYKLUBBA?
Kanske kan du testa
att göra klubbor
i stället för bollar?

Restaurang och Livsmedelsprogrammet
på Västerviks Gymnasium ordnar varje
år ett julbord. Här är recept på några av
deras favoriter:

Bountybollar

Gör så här:
1. Blanda smält smör med riven kokos, florsocker och vispgrädde. Låt svälla 15–30 min.
2. Rulla till bollar, lägg på en tallrik och ställ i
frysen minst 1 timme.
3. Doppa i smält mörk choklad och låt stelna
på bakplåtspapper. Dekorera ev toppen med
sockerpärla eller annat strössel direkt efter
chokladdoppet.

20 PORTIONER
50 g smält smör
100 g riven kokos
2 dl florsocker
1/2 dl vispgrädde
200 g smält mörk choklad

1 ½ dl vatten
3 lagerblad
10 kryddpepparkorn
1 rödlök
1 morot

Nu när du har en god inlagd sill så
kan du nu tillverka nya goda såser
och lägga in sillen i, tipsar läraren
Malin Köhler.

Svampfyllning
1 portabello
10 champinjoner
1 schalottenlök
1 äpple
1 klyfta vitlök
1 msk smör
1 tsk kryddpeppar
Torkad timjan, salt och peppar

Malin Köhlers varianter
-Senapssås, senap, dill,
socker, crème fraiche,
salt och peppar

Linus Högström och Elsa Blomberg har
gjort kroppkakor med svampfyllning.

3. Blanda den mosade potatisen med lätt uppvispade
ägg, mjöl och salt. Forma degen till en rulle och skär
den i 8 bitar. Gör en fördjupning i varje bit och fyll
rikligt med svampröran.
4. Koka upp vatten och salt. Lägg i några kroppkakor
i taget. När kroppkakorna flutit upp till ytan låt dom
koka 3 min. Ta upp dem med hålslev och lägg i en
varm stekpanna med smör. Stek en gyllenbrun yta.
Servera med brynt smör och rårörda lingon.

Sivs ostkaka med squash
Har du provat att göra en
småländsk klassiker på
ett nytt sätt? Siv Snickars
i Västervik bjuder på ett
recept med squash.

4 sillfiléer eller 500 g
minutsill – färdig att
lägga in
½ dl ättika
1 dl socker

Experimentera
hysteriskt!!

4 PORTIONER

Gör så här:
1. Skala och skölj potatisen. Koka den i saltat vatten
tills den är mjuk. Häll av vattnet och ånga av potatisen. Pressa den genom purépress. Låt potatisen
kallna.
2. Gör svampfyllningen. Finhacka all svamp, äpple,
schalottenlök och vitlök.
Stek allt i en stekpanna tillsammans med smör.
Tillsätt kryddpeppar och timjan. Salta och peppra
efter smak.

enligt Restaurang och Livsmedelsprogrammet, Västerviks Gymnasium

Gör så här:
1. Skala moroten och skär den till slantar
INLAGD SILL
2. Skala och skär löken i strimlor
3. Koka ihop ättika, socker och vatten till
en lag. Mot slutet av kokningen tillsätter
du kryddorna, löken och moroten.
4. Låt lagen svalna och häll den över
Om man bara har koll på
sillen.
att sillen är inlagd från början
5.
Låt sillen gosa i sin lag i minst ett dygn.
så kan man köra lite på
fri hand med såserna.
6. Vid servering så är mitt tips att koka en
ny lag med nya kryddor och grönsaker att
servera sillen i. Detta eftersom att inläggningslagen gärna blir lite grumlig.

Svampfyllda kroppkakor
Deg till kroppkakor
1 kg mjölig potatis
Salt
2 ägg
2,5-3 dl vetemjöl
1 tsk salt

Inlagd sill

500 g squash
2 ägg
1 dl socker
2 ½ dl mjölk
2 msk mjöl
½ dl malen sötmandel
3 bittermandlar finhackad

1. Dela squashen på längden och
ta bort fröhuset. Dela den i mindre
bitar och förväll i kokande vatten
10-15 minuter. Häll bort vattnet och
mosa squashen.
2. Vispa ägg och socker, tillsätt
mjölk, mjöl, söt- och bittermandeln. Blanda ner squashen i
smeten.
3. Smörj en liten ugnsform och häll
ner smeten.
4. Grädda i 200 grader 25-30 min.

-Romsås, stenbitsrom, gräddfil, majonnäs, hackad rödlök,
dill, salt och peppar
-Glögg och apelsin, gör en
lag som ovan men byt ut vattnet mot glögg.
Ta bort moroten och löken och skiva i rejält
med apelsiner, skal och frukt, krydda med
nejlikor också
-Löksill, som inlagd, men uteslut moroten och
lägg i rikligt med lök av många olika sorter.
-Inläggningslagen ovan funkar också om du
vill lägga in annan fisk. Vi har lagt in lax på vårt
julbord. Vi kokade grundlagen, men silade den
innan vi lade i laxen. Vi tillsatte lite skivade
citroner, hackad chili och lime – hela frukten.

Servera gärna med vispgrädde och sylt.
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på kartan Mörlunda

Alla tre är rörande överens om att
Mörlunda är en trygg plats att bo.
– Alla vet om varandra och det finns en fin
sammanhållning här, säger Johan-Arvid
och får medhåll av de andra. Vi är stolta
över att bo i Mörlunda.
Foto: Eva Harrysson

VÄSTERVIK

VIMMERBY

”Det är livskvalitet
att bo här”

MÖRLUNDA

Mörlunda, “Skogsbevuxet myrland”
nämns redan 1339. Idag är Mörlunda
en tätort i Hultsfreds kommun med
1 432 invånare, varav 840 bosatta i
tätorten.
Kända företag på orten är bland
annat Thörnvalls Möbler, Vida
(före detta Bergs), Lagergrens Trä
och Axelssons i Aby.
Aktiva föreningar är exempelvis
Mörlunda GIF, IBK Svala, MörlundaTveta Hembygdsförening, Friluftsfrämjandet, och Målilla-Mörlunda
SKI, med flera.
Källa: Hultsfreds kommun

Det lackar
mot jul!

Ett hantverk
värt att åka för
Våra öppettider i helgerna
23/12 & 30/12 kl. 10-13
27/12 - 29/12 kl. 10-17
3/1 & 4/1 kl 10-17
Jul-, nyårs-, trettondagsafton
& fredag 7/1 STÄNGT

Kvalitetsinramning av konst,
foto, broderier, objekt m m

För att en liten ort
som Mörlunda ska
fortsätta leva och
blomstra krävs
det engagemang
från bygdens invånare, menar JohanP
Å
Arvid.
KA
– Man kan inte vara
tyst och samtidigt knyta
näven i fickan, vill man ha
någon förändring behöver man
också vara med och bidra.
Johan-Arvid lyfter gärna butiksinnehavaren på orten som ett lysande exempel på idérikedom och handlingskraft.
– Thommie Sundberg gör ett fantastiskt jobb, säger Johan-Arvid. Han
är lyhörd och satsar
på sådant som efter-
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frågas. Jag vet att han har
kunder från intilliggande orter
som åker hit och handlar för att de
tycker det är så bra.
Genom årens lopp har det tagits politiska
beslut som har haft stor påverkan för
Mörlunda. Omdragningen av riksvägen
för tiotalet år sedan är en sådan händelse.
– Det fanns en oro i samhället för
hur det skulle bli när vägen skulle dras
utanför samhället och det var flera som
ifrågasatte beslutet, säger Christer. Men
i slutändan tror jag att de flesta är överens om att det blev till det bättre.
– Det räcker att stora vägen är avstängd en dag och de leder om trafiken
genom Mörlunda för att man ska inse
hur otroligt mycket tung trafik det är,
fortsätter Johan-Arvid. Så idag är vi
glada att det blev som det blev.
Satsningen på fibernätverk är en

Välkommen till

Malmbergs Möbler
Öppet lördagar
kl 10.30-15
Övriga öppettider se

Antikt & Allmoge
Grythyttan stålmöbler
Hagdahls smide
Ledbergs krukmakeri
Svenska fårskinn
Konst Agneta Frisk

lmbergs Möbler
Ma
Anno 1888

Antikt & Inredning

Ring gärna före besök
så vi säkert finns på plats.
Välkomna hälsar Mia och Annika!

Tel 0493-910 97, 070-366 06 71 www.rambutik.se
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Mörlunda

Trots sin lilla storlek är Mörlunda ett
samhälle med ett relativt brett utbud.
Här finns bland annat en skola för lågoch mellanstadieelever, idrottshall,
matbutik, vårdcentral, apotek, bensinmack samt ett antal företag och ett rikt
föreningsliv. Glädjande nog är det få hus
som står tomma, och fler och fler barnfamiljer verkar hitta hit. Att flera nya
villor har byggts under de senaste åren
talar för sig självt.
– Det var en nedgång i antalet barn för
några år sedan och då var också skolan
nedläggningshotad, säger Kristin, som
själv har två barn på elva och åtta år.
Men sedan har det skett en föryngring
och nu går barnkullarna stadigt uppåt.
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HULTSFRED I sydöstra delen av Hultsfreds kommun ligger orten Mörlunda.
Magasinet möter Christer Adolfsson,
Kristin Pleijert och Johan-Arvid Danielsson, tre eldsjälar på orten som har gemensamt att de är födda och uppvuxna
i Mörlunda men framför allt att de har
ett starkt engagemang för sin hembygd.
Christer och Kristin är aktiva inom hembygdsföreningen, Christer som ordförande och Kristin som vice ordförande.
Johan-Arvid driver företag på orten samt
är ordförande i Mörlunda GIF.

A

I reportageserien På Kartan besöker Magasinet mindre orter
i kommunerna. Den här gången har turen kommit till Mörlunda,
ett litet samhälle med cirka 800 invånare.
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HULTSFRED
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I VIMMERBY!

Vi har klapparna för en
lekfull jul, till liten som stor.
Välkommen in!

HÄMTA DIN
KATALOG

HOS OSS!

@ lekiavimmerby

LEKIA Fiskaregatan 1, Vimmerby, 0492-311 88, vimmerby@lekia.se

FULL
PÅ
HattarSORTERING
från StetSon

20%
rabatt
hattar, kepsar
och
truckers!

Erbjudandet gäller t.o.m 2016-12-23

Välkommen in!
in!

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

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

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.

Verktygsväska
Möbelaffären genererar både arbetstillfällen och besökare till Mörlunda. Likaså är matbutiken viktig för orten.
Och det är inte bara Mörlundaborna som handlar här. Foto: Eva Harrysson
annan betydelsefull händelse där Mörlunda var en av de första orterna i kommunen som fick tillgång till fiber. Utbyggnaden är dock inte helt färdig och
många hushåll väntar fortfarande.
Finns det något ni saknar i Mörlunda?
– En samlingslokal, säger Christer. Vår
önskan är att kommunen kunde köpa
församlingshemmet och ha det som
samlingslokal.

www.brg.nu

– En fritidsgård för barn och ungdomar står också högt på önskelistan,
säger Kristin. Den skulle säkert kunna
integreras med samlingslokalen.
– Mer aktiviteter för barn och familjer! Vi hoppas också att samhällsföreningen ska kunna återupptas, den
har en viktig funktion för en ort, säger
Johan-Arvid.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Bahco 3100TB. 24 l
verktygsväska i textil,
öppen upptill med
hård botten.

379:-

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

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se
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Familjen som
driver älgpark
Familjen Seberg med Jon,
dottern Aurora och Sara, äger och
driver älgparken utanför Tuna.
– Det är fullt upp året runt,
säger de.
Foto: Eva Harrysson

De tog över en älgpark
Jon och Sara Seberg är
nya ägare till älgparken i
Tuna och har nu avverkat
sin första säsong.
VIMMERBY Det är lätt att tro att det
råder stiltje på gården under hösten och
vintern. Men själva arbetsbelastningen
är inte mycket mindre nu, menar paret.
– Nej, verkligen inte, säger Jon. Det
är samma jobb som ska göras året runt.
Enda skillnaden är att det inte är några
besökare här.
Trots en sommar med restriktioner
så kan Jon och Sara konstatera att det
har varit en skaplig säsong rent besöksmässigt.
– Vi fick en bra start och hade egent-

ligen bara en enda dålig dag på hela
sommaren, säger Jon. Sedan blir det
väl inte ett jättebra år rent ekonomiskt.
Och eftersom vi precis har övertagit
verksamheten får vi heller inte del av
några bidragspengar. Men om man ska
se något positivt så blev det ju en lite
mjukare start för oss rent arbetsmässigt.
I parken finns just nu sju vuxna älgar och
tre kalvar. Djuren behöver mat och tillsyn varje dag. Jon är den som arbetar
mest ute på gården medan Sara har ett
annat heltidsjobb.
– Vi har haft bekymmer med förbipasserande som inte respekterar gårdens gränser och älgarnas inhägnader,
utan går nära stängslen eller till och
med innanför, vilket är både farligt och
dumt, säger Jon. Framför allt under

brunsten kan älgarna kan bli uppstressade och ibland också aggressiva. Man
ska aldrig glömma bort att det är vilda
djur vi har att göra med.

– Nu är det visserligen Jon som arbetar närmast älgarna, men jag har aldrig
haft några symptom efter kontakt med
dem, tack och lov, säger Sara.

Att Jon och Sara skulle bli ägare till en
älgpark var absolut inget de hade planerat.
– Vi hade varit här som besökare med
vår dotter Aurora. Förra vintern fick vi
höra att parken var till salu, säger Sara.
Jag är superallergisk mot alla djur så jag
var väl lite tveksam.
– Jag blev sugen direkt och efter ett
dygn hade jag bestämt mig, säger Jon,
men Sara behövde lite övertalning.
Snart var båda inne på samma linje
och i april tog de över efter tidigare
ägarna. Oron för allergiska besvär visade sig vara obefogad.

Utmaningar finns det alltid utmed resans
gång men Jon och Sara ser positivt på
framtiden.
– Det var väldigt tacksamt att ta över
en verksamhet som redan var färdigetablerad, säger Jon. Nu vill vi försöka
lägga vår kraft på att vidareutveckla
verksamheten och tillföra det vi kan. Vi
har redan satsat på ett nytt bokningssystem online, en ny eldstad för grillning, upprustade personalutrymmen
samt en brandtrappa, bland annat.

Dottern Aurora matar vant älgarna i parken tillsammans med mamma Sara. I älgparken finns totalt tio älgar, både stora och små. Foto: Eva Harrysson

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se
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”Det är vår uppgift
att göra det
trivsamt i stan”
De senaste åren har Västerviks kommun blivit trevligare och mer
tillgängligt. Nya grillplatser på Gränsö, ny lekpark i Gamleby, ett
nytt gångstråk vid Skeppsbron och ny belysning till Halloween och
jul. Bakom allt står två kvinnor: Stadsarkitekt Sara Dolk och landskapsarkitekt Sofia Hjertqvist.
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BLACK

WEEKEND
FREDAG - LÖRDAG - SÖNDAG
med erbjudanden du inte får missa…

50%
30 - VÄSKOR
20%

VÄSTERVIK Gator och torg i
städer och samhällen brukar
kallas det offentliga rummet,
ställen vi alla har tillträde till
och rätt att vistas på. Det kan
vara olika mysigt och lockande
beroende på hur man har planerat. Västervik har fått en duo
som tillsammans jobbar för
att göra det offentliga rummet
trevligare
– Man kan säga att Sofia är
expert på det mjuka, det gröna
och jag på det hårda, gator och
hus, men det går ju ihop. Vi jobbar ihop och byter idéer, bollar
hela tiden med varandra. Ett
plus ett blir tre när vi kommer
ihop, berättar Sara Dolk.
I Västervik har vi fått se nytänkande dekorationer, först till
Halloween och nu till advent.
Belysningen i Allén kommer att
hänga kvar året om och går att
byta färg på efter årstid. Nere
i centrum har man också valt
belysning som kan sitta året
runt.
– Vi kallar det säsongsbelysning, man behöver ljus när man
bor i Sverige, det blir mörkt andra tider på året också. Nu till
jul har vi valt djur, men neutrala
djur, inga renar utan ekorrar
och kaniner som kan finnas året
om. Kaninerna passar ju också
bra till påsk.
Djuren kommer att klättra i
lyktstolparna nere i centrum,
ganska högt eftersom man tyvärr har varit utsatt för skadegörelse.
Idéer till olika projekt växer fram
i en dialog, både Sofia och Sara
har stor omvärldsbevakning och
koll på hur man gjort i andra
städer och länder.

PÅ UTVALDA
VAROR

Gäller fredag 26/11 - söndag 28/11

STORA TORGET,
VIMMERBY

FOOTWEAR

Adventsfint!
Beställ gärna dina julblommor i god tid för
hämtning eller leverans. Vi kan också hjälpa
dig att förmedla blommor i Sverige
och nästan hela välden.

Sara Dolk och Sofia Hjertqvist jobbar med att göra den offentliga
miljön trivsammare för alla. Foto: Anna Selldén
– Så fort någon av oss är i
väg så letar vi efter de här små
guldklimparna, det blir att man
automatiskt scannar nya miljöer för att hitta något här och
något där. Till sist har vi gjort
om det till något som passar i
Västervik.
Just nu jobbar Sara och Sofia med
området på Skeppsbrokajen.
Här var det från början tänkt
en spikrak gång och cykelbana,

men när de fick lägga vantarna
på det blev det roligare och krokigare. Till sommaren kommer
det finnas ett ”Skeppsbrott”, en
”inte-nudda-marken-bana” på
sträckan, banan kommer att ha
koppling till Västerviks historia
och berätta om hur det sett ut
förut.
– Vi vill att det ska hända saker, det ska vara så trivsamt att
folk ska vilja gå ner till centrum
och titta på belysning och kolla
om det har hänt något nytt. Vi
strävar efter att folk ska trivas,
det är vår uppgift.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Stadsarkitekten och landskapsarkitekten har ett ständigt utbyte av idéer.
Foto: Anna Selldén

”Vi jobbar
ihop och
byter idéer,
bollar hela
tiden med
varandra.”

JULSTJÄRNOR
från egen odling

Enkla

Röda, vita, lime

4 st

Grenade

röda, vita, mörkröda 85:-/st

35:-/st

120:-

2 st

150:-

Gäller t.o.m. 28 november

AMARYLLIS

DÖRRKRANSAR

2-stänglad 115:specialsorter135:Bl a dubbla

Egen tillverkning
i olika prislägen

SVENSKA PARLJUS & BLOCKLJUS
FRÅN VIO LJUSFABRIK

Blomgatan VIMMERBY, 0492-318 90

www.hagelins.com
ÖPPETTIDER:
Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Extra söndagsöppet 10-14
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advent pysseltips

Många tomtar blir det. Ewa gissar att hon gjort mellan 50 och 70 stycken under de senaste 3–4 åren.
De grå tomtarna är hennes personliga favoriter.Ingen tomte är den andra lik i Ewas samling. Foto: Eva Harrysson

Ewa tovar egna tomtar
Ewa Will har hittat sitt alldeles egna julpyssel
– tovade tomtar. När julen närmar sig staplas
tomtarna på rad och under de senaste åren
har hon tillverkat mellan 50 och 70 stycken.
VIMMERBY Trots alla fina tomtar som
hon tillverkat vill hon inte kallas sig
själv för en pysslig person. För Ewa
handlar det om avkoppling och något
att sysselsätta sig med.
– Ärligt talat så är jag inte ens så förtjust i att ha en massa tomtar framme,
det är görandet och skapandet som är
själva grejen för mig, säger Ewa. Jag
gillar det naturliga och enkelheten.
Det enda man behöver är ull och en
tovningsnål.
Det var för några år sedan som Ewa började tova tomtar. Först sökte hon efter
kurser i tovning men utan att hitta
någon. Då hittade hon i stället filmer
på YouTube och började experimentera
på egen hand.
– Ull är ett material som tilltalar mig
och tovning är en teknik som jag varit
nyfiken på länge. Det är häftigt att man
bara behöver en nål men inga trådar
eller andra tillbehör.
Hur går tovningen till då? Jo, man sticker
nålen genom ullen upprepade gånger.
På så sätt formar sig ullen, binds ihop
och får stadga. Det tar cirka tolv timmar att tillverka en tomte.
Varje tomte är unik. Några är grå, andra har inslag av rött och andra färger.
En del är små och en del är stora. Tillbehören kommer på plats efter tycke
och smak. Efter hand som Ewa har övat
upp sin skicklighet har tomtarna blivit
mer och mer detaljerade med exempelvis hjärtan på luvorna och lussebulle i
handen. Några av tomtarna har skägg
av okardad ull.

Avkoppling

När det närmar sig advent
sätter Ewa i gång med sitt
julpyssel – att tova tomtar.
– Det är väldigt avkopplande,
och man har svårt att sluta när
man väl har börjat säger hon.
Foto: Eva Harrysson

Att tova är inte svårt, och vem som helst
kan lära sig, menar Ewa.

– Det krävs absolut inga förkunskaper i handarbete för att göra det här
och barn kan vara med och hjälpa till.
Man får bara vara försiktig med den
vassa nålen.
Vad gör du med alla dina tomtar?
– Vissa ger jag bort till nära och kära,
men de andra behåller jag. Jag har fått
frågan om jag säljer eller tillverkar på
beställning, men jag brukar säga nej.
Eva Harrysson

Så tovar du en tomte
Du behöver: Ull i valfria färger samt
en eller flera tovningsnålar.
1. Börja med kroppen. Ta en rejäl
mängd ull och forma den som en
boll och börja sedan tova. Tova den
tills den är fast och har rätt form och
stabilitet.
2. Fortsätt med huvudet enligt samma princip. Tänk på att göra framsidan av huvudet lite plattare på ena
sidan för att kunna fästa skägget.
3. Gör armarna i ett enda långt
stycke som du fäster runt tomtens
kropp. Fortsätt med övriga detaljer
efter eget bevåg. Skägg, luva, vantar
och andra tillbehör formar du var för
sig för att sedan fästa på tomten.

NOVEMBER 2021
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Så här blev min krans.
Vitmossa, lingonris,
röda band, stjärnor
och en ekorre.

Text och foto: Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Gör en egen adventskrans
Att göra en egen krans till advent är ett mysigt pyssel som passar de flesta.
Samla några kompisar, bjud på lite glögg och låt händerna jobba medan ni
pratar bort några timmar. Eller bjud hem barn och barnbarn och gör egna
nyskapande kransar att ha ute eller inne. Det ska synas att det är hemgjort
och får gärna bli lite rufsigt.

1

2

3

Börja med att ta en tur i skogen.
Samla på dig sånt du tror du behöver.
I det här exemplet använder jag mossa, men du kan göra en fin krans med
lingonris, blåbärsris, granris eller kanske
murgröna. Leta även efter fina färger
och former, några kottar eller kanske
nypon. Om du har trädgård finns säkert
något som passar till en krans.
Några färggranna eller glittriga
detaljer kanske behövs, lite julpynt
funkar bra. Har du inget hemma så är
affärerna fulla av det just nu. Själv kunde
jag inte motstå en ekorre och några
glittriga fåglar.
Du behöver ett bra ställe att jobba
på, lägg inte på finaste duken för detta
kan bli ganska skräpigt.

4

Som en stomme till kransen kan
man köpa en halmstomme, men det
går lika bra att göra en stomme själv av
ståltråd och tidningspapper.

5

Nu börjar det roliga. Börja med att
fästa en bit ståltråd, eller gärna grön
bindtråd runt din stomme. Lägg på den
grund du vill ha, mossa, ris eller blad
och se till att allt sitter fast ordentligt
ett helt varv. Gör också en liten ögla
som kransen kan hänga i.

6

Nu kan man börja experimentera
med dekorationer, stick ner dem i
grunden och vira på mer ståltråd så att
allt sitter ordentligt. Ett fint band blir
pricken över i.

Hoppas du fick en trevlig stund och ett
personligt slutresultat.

Bra att ha

Några saker som kan
vara bra om du ska göra
en egen krans.
Foto: Åsa Thaberman

Magasinets

Annonspussel
Kolla annonserna lite extra så kan du göra riktiga fynd och även ha
chans att vinna fina priser om du löser vårt knepiga annonspussel.
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)

1:a pris
2:a pris
3-10:e pris

VÄSTERVIKSVÄGEN 2D GAMLEBY
Tel. 070-255 62 65 0493-10040

2:a pris 500:- Anita Bouvin, Södra Vi
3:e–10:e pris 100:-

Kerstin Rehder, Norrköping
Berith Andersson, Gullringen
Karl-Åke Lundh, Västervik
Maggie Hedqvist, Vimmerby
Kerstin Ljungdahl, Gamleby
Carola Karlqvist, Hultsfred
Christian Oskarsson, Totebo
Ewy Lindfors, Västervik

Facit annonspussel okt -21:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Törnvalls möbler
Gustafssons uthyrning ab
Anns fotvård
Vimmerby bokhandel
Motorsport
Slottsholmen on water
Östra Skälö restaurang
Zonterapi och hälsa

8. 0%
-2

/ MÅN**

ORD. 19.900:-

/ MÅN**

ORD. 4.500:-

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

15.9

DELBETALA

1.504:-

Julpriser på alla
Seidensticker
skjortor!

HUSQVA
ROBOTG

Klipper ko
mattor up
lutning på
många fu
GPS-assis
och LED-b
Installera



........................................................................................................
DELBETALA
Skjorta

384:599:(ord. 799:-)

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

........................................................................................................
/ MÅN**

SPECIALIZED
JETT 16”
.........................................................................................................
..........................................................................................................
Lätt och rolig barncykel för
alla underlag. Jett är utvecklad för att vara en cykel att
........................................................................................................
........................................................................................................
växa med. Många
justeringsmöjligheter gör att man kan
ha den längre.
SingleSpeed.
Om
jag vinner, önskar jag presentkort från:
Namn: ..........................................................................................................

4.T.O.M. 30/11
PASSA PÅ! GÄLLER

Vinnarna meddelas per telefon eller post

515:-

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

RABATT
En Riktigt God Jul!
PÅ CYKLAR,
Grattis! GRÄSKLIPPARE 3.600:1.
5.
OCH MOPEDER
2.
6.
*
I BUTIK
3.
7.
till vinnarna
av annonspusslet oktober 2021 Pyjamas
399:1:a pris 1000:- Gerd Loxdal, Vimmerby
(ord. 499:-)

DELBETALA

SJÖSALA AMANDA

* Erbjudandet gäller till 2021.12.30

tel. 0492-10114
info@hammargrensoptik.se

Lätt och e
gräsklippa
klippbred
batteri oc

NYHET!
Nu säljer vi RYOBI

Anno 1888

Antikt & Inredning
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a
M

Antikt & Allmoge
Grythyttan stålmöbler
Hagdahls smide
Ledbergs krukmakeri
Svenska fårskinn
Konst Agneta Frisk
Öppet lördagar
kl 10.30-15
Övriga öppettider se

5.

(ord. 599:-)

Storgatan 24| Västervik
0490-188 74 | www.herbertsguld.se

Varmt välkomna att boka

FULL
PÅ
HattarSORTERING
från StetSon

ORD. 6.295:-

GANT MUGG TILL
ETT VÄRDE AV 149KR
MEDFÖLJER VID KÖP
AV GANT KLOCKA7.

0702-556
6. 265 • www.gamlebybnb.se

20%

5.036:499:-

20%

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

rabatt
hattar, kepsar
och
truckers!

Cardigan

MINST

För endast 2.100 kr

Erbjudandet gäller t.o.m 2016-12-23

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

Välkommen in!
in!

Välkommen till

HUSQVA
BATTER

på Ullevi gård, Gamleby

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

-23%

2.

NOVEMBER
3.Julbordsweekend
4.

4.5
ORD. 5.990:-

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

Malmbergs Möbler

BLACK
FRIDAY

1.

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

8.

Västerviks Handel

Tel. ..................................................................................................................
3 par
10-pack
Adress:
........................................................................................................
kalsonger
(ord. 59:-/par)

BOKA IDAG!
999:-

Vimmerby Handel

99:-20% Hultsfred Handel

29.5
ORD. 36.990:-

After shave

2022 I BUTIK 139:NU

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen Bomullssstrumpor
”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
(ord. 159:-)
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 8 december 2021.

RIEJU M
SUPERM

EU 45. Eu

NOVEMBER 2021
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nöje & kultur

Julutställning i Hultsfred
HULTSFRED Den traditionsenliga julutställningen i Hultsfred

har öppnat för året. Det är Galleri Kopparslagaren som låter
konstnärer och konsthantverkare ställa ut sina alster. Fram till
den 12 december går det att besöka årets utställning.

Julbordsweekend
på Ullevi gård, Gamleby

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

Lokalt julfrimärke
- unikt och populärt

Nu till jul går det att skicka julkort med ett
lokalt frimärke. Svensk Hemleverans delar
varje år ut upp mot 22 000 julkort lokalt.
I år fick konstnären Liz Pettersson i uppdrag
att skapa ett motiv och båda är
nöjda med resultatet.

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

Hedra någon
med en

minnesgåva
Din gåva
gör skillnad.

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

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

0702-556 265 • www.gamlebybnb.se

VÄSTERVIK Tidningen du håller
i blev förmodligen levererad till
dig av Svensk Hemleverans, de
sköter nämligen all tidningsutdelning i vår region. När de ändå
är ut och levererar tidningar kan
de ta med andra saker, brev, paket
eller julkort.
– Vi är lokala och det är viktigt
för oss. Vi ville ha ett julfrimärke
med ett roligt och bra motiv med
något som är typiskt för Västervik, berättar Bosse Johansson,
chef för SVHL i Västervik.
Valet var lätt, Liz Petterssons är
välkänd konstnär i Västervik
och målar tavlor som kan beskrivas som lekfulla och roliga.
Och Liz visste precis vad hon
ville måla.
– Jag älskar Warmbadhuset,
det är en magisk och lite sagolik
byggnad. Så gick jag förbi en kväll
när det var vackert ljus och insåg
att det skulle vara fint med granar
framför.
Själva motivet har Liz tecknat digitalt och som all Liz konst blev
det en färgstark och glad bild av

Fakta Liz julfrimärke
Liz julfrimärke säljs i lokala
butiker, men det finns i en
begränsad upplaga på 12000,
sedan är de slut.
Motivet kommer även att
tryckas upp som julkort. I slutet av november har Liz och
KG Pettersson en gemensam
utställning där man kommer
kunna köpa julkortet.

Julfrimärket finns även som
kudde.
Västerviks mest karaktäristiska
byggnad.
– Det är ju ett hus som har varit dött ett tag, så härligt att det
börjar leva nu igen. Jag hoppas
att Björn Ulvaeus pyntar ordentligt med granar framför huset ny,
skrattar Liz.
Bosse Johansson och Svensk Hemleverans är mer än nöjda.
– Frimärket är 110 procent perfekt, vi är supernöjda med motivet. Förra året skickades fler julkort än på många år och jag tror
att det är en trend som kommer
fortsätta. Det måste man ju hålla
med om, det är roligare att få ett
julkort än ett mail eller sms.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

10-12 december
Ingen har väl beskrivit julen så som Astrid Lindgren. Hennes bilder av
förväntan, väntan, sprittande glädje och skönhet sitter för alltid inetsade
i vårt medvetande. Nu har du chansen att uppleva julstämningen på Astrid
Lindgrens Näs. Besök oss och upplev en julmarknad med ett fyrtiotal
lokala utställare med egenproducerat mat- och konsthantverk.

Öppettider: Fredag 13.00-19.00
Lördag & Söndag 11.00-17.00

Entré: Från 15 år 60 kr, 8 – 14 år 20 kr
under 8 år fri entré, säsongskort fri entré

Under julmarknaden
erbjuds julvisningar
av barndomshemmet.
Pris 150 kr, och förbokas via
info@astridlindgrensnas.se

www. astridlindgrensnas.se
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Sudoku Gör så här: Fyll i tomma rutor. Siffrorna
1-9 ska finnas med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje markerad låda (3x3 rutor). Samma
siffra får bara förekomma en gång per rad eller
låda. Lösning, se nedan.
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instagram

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

AUKTION

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

@charlottes_foto Törnsfalls kyrka
Törnsfall, Kalmar län, Sweden
#magasinetvästervik

@mitasvensson Skönheten sitter i betraktarens öga
Hultsfred
#magasinethultsfred

🖤……

Magasinet

RE

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

GIONE

Magas
Västerv

ik Vim

merby

AT

IST

N

inet
Hultsfre

GR

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

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

S

Tagga dina lokala instagrambilder
– publiceras i Magasinet

BYGGER • ISOLERAR • RENOVERAR

IDNI

Nå ut till hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.
Västervik 0490-25 86 00 / V-by, H-fred 0492-58 60 90

MOTOR

Ford Focus 1,0 Ecoboost 100hk 5D
Årsmodell: 2014 Miltal: 10700 Ort: Kisa

Nissan Navara Dubbelhytt 2.5 4WD Manuell

89.000 kr

Opel Crossland X 1.2T 110HK DYNAMIC
Årsmodell: 2018 Miltal: 4388 Ort: Kisa

169.000 kr

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

399.900 kr

Årsmodell: 2004 Miltal: 22400 Ort: Kisa

59.000 kr

Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4
Årsmodell: 2018 Miltal: 6194 Ort: Kisa

259.900 kr

Volkswagen Passat 2.0 TDI 170HK 4-M
Årsmodell: 2013 Miltal: 13200 Ort: Kisa

139.900 kr

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

209.000 kr

Opel Grandland X 1.2T 130HK AUT DYNAMIC
Årsmodell: 2019 Miltal: 1606 Ort: Kisa

219.000 kr

Subaru XV Sport 2.0D Nyservad, nya däck
Årsmodell: 2012 Miltal: 25900 Ort: Kisa

69.000 kr

Opel Corsa 1,4 90hk 5D
Årsmodell: 2017 Miltal: 3942 Ort: Kisa

104.900 kr

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

229.900 kr

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

d

NG

139.000 kr

4.590:-

BLACK
FRIDAY
NOVEMBER
MINST

ORD. 5.990:-

-23%

DELBETALA

474:/ MÅN**

HUSQVARNA LB 146i
BATTERIGRÄSKLIPPARE
Lätt och effektiv batterigräsklippare. BioClip. 46 cm
klippbredd. Komplett med
batteri och laddare.

5.036:ORD. 6.295:-

DELBETALA

515:-

-20%

/ MÅN**

SJÖSALA AMANDA

20%

RABATT
PÅ CYKLAR,
GRÄSKLIPPARE
OCH MOPEDER
*
I BUTIK
PASSA PÅ! GÄLLER T.O.M. 30/11

BOKA IDAG!

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

DELBETALA

1.504:-

-20%

/ MÅN**

15.920:ORD. 19.900:-

HUSQVARNA 405X
ROBOTGRÄSKLIPPARE

Klipper komplicerade gräsmattor upp till 600m2. Klarar
lutning på 40%. X-line med
många funktioner, t.ex.
GPS-assisterad navigering
och LED-belysning. Köp till
Installerat & Klart (4.000:-)

3.600:-

-20%

ORD. 4.500:-

DELBETALA

384:/ MÅN**

SPECIALIZED JETT 16”

Lätt och rolig barncykel för
alla underlag. Jett är utvecklad för att vara en cykel att
växa med. Många justeringsmöjligheter gör att man kan
ha den längre. SingleSpeed.

-20%

2022 I BUTIK NU

29.592:ORD. 36.990:-

DELBETALA

2.747:/ MÅN**

RIEJU MRT
SUPERMOTARD

EU 45. Euro 4. Minarelli AM6
vätskekyld 2-taktsmotor.

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY

RÄNTEFRI
DELBETALNING

REPARATION
& SERVICE

RESERVDELAR
& TILLBEHÖR

*Gäller t.o.m. 30/11 -21 på ordinariepriser på våra lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning. Gäller ej modellår 2022.
Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna. Vi erbjuder räntefri delbetalning upp till 35 mån. **Exempel på 11 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat.

