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Plastgran eller äkta vara?
Förutom jultomten så är väl
julgranen det vi allra mest
förknippar med julen.
Det blir inte riktigt jul förrän
julgranen är på plats, det tror
jag att de flesta är överens om.
Det som däremot verkar vara
en vattendelare när man pratar om julgran är om det ska
vara plastgran eller äkta gran.
Själv har jag i flera års tid sällat
mig till kategorin plastgran.
Kanske delvis av bekvämlighet men förmodligen mest
på grund av en historia av att
misslyckas med att hålla äkta
granar vid liv. Plastgranen har
fått återkomma till vårt vardagsrum under många års tid
utan några större reflektioner
kring det. Tills förra julen.
Kanske var det pandemin och
det faktum att man var hemma så mycket som fick mig att
granska granen lite extra men
helt plötsligt tyckte jag bara

Nästa nummer

ARTIKLAR OCH FOTO
Eva Harrysson, tel. 0492-161 49
eva.harrysson@vtkp.se
Åsa Thaberman, tel. 0490-25 86 02
asa.thaberman@vt.se

att den såg… plastig ut.
Då bestämde jag mig - nu har
den gjort sitt. Så nu blir det
rockad och i år ska en äkta
kungsgran få pryda vårt
vardagsrum. De ska ju inte
barra så mycket har jag hört…
En annan sak som delar upp
människor i två grupper är
frågan om när granen ska
ställas fram. När jag växte
upp klädde vi julgranen den
23 december och inte en
sekund tidigare. Idag känns
det som att många tar fram
granen redan till första
december. Någon vecka före
jul är lagom tycker jag.
Men det är ju det som är
charmen med julen – man
får göra precis som man vill.
Plastgran, äkta gran, eller
kanske ingen gran alls.
Oavsett vilket så önskar jag
dig en riktigt härlig jul med
mycket god mat, trevligt
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Kristofer Johnsson, Joakim Englund
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umgänge och kanske en och
annan julklapp. Magasinet är
tillbaka igen i slutet av januari
och då laddar vi för ett nytt
härligt år!
Eva Harrysson
God Jul och Gott Nytt År!
eva.harrysson@vtkp.se

26 januari

Nästa nummer av Magasinet kommer ut den 26 januari och då
är det nytt år och nya möjligheter! För många är januari lika med
nystart och fokus på hälsan. Det och mycket annat tar vi fasta på i
januarinumret. Men till dess...
... njut av jul- och nyår så möts vi pigga och utvilade i januari!

––BEGAGNAT
ANTIKT–––––
––––KURIOSA

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

• Radio-Stereo
• Glas och
Porslin

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

• Lampor

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

m.m. m.m.

DW 1899:-

VI KÖPER:
hela hem,
dödsbon,
flyttbohag,
del av hem.

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

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

Mycket nytt!

Överum

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

Nilssons Bilhall

• Mycket vinyl
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Pressgrannar AB, Linköping

www.magasinetvvh.se

• Möbler

magazin 13

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

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174
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Sevedegatan 37 • VIMMERBY
www.hammargrensoptik.se

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

DECEMBER 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

GOD
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Vid Stora Torget

HELGE SWAHN

KOLLA
IN OSS!
KAMPANJ

LÄS TIDNINGEN
Alla nummer
finns på webben

på serien
ESSENCE

Zwilling
Sorrento varmdrycksglas
20 cl. dubbelväggade,

2-pack 199:-

TÄVLA
Skicka in svar
till Annonspusslet

(ord. pris 299:-)

Ittala Essence Vinglas
33 cl. 4-pack

499:-

INFORMATION
Kontaktuppgifter och info
gällande annonsmaterial

(ord. pris 659:-)
Enfinigy Köksvåg
digital upp till 10 kg

Cardigan

499:-

399:-

TIPSA
Skicka in tips på
vad vi ska skriva om

(ord. pris 449:-)

(ord. 599:-)

Eva Solo
Kylskåpskaraff
droppfri 1 liter, med
fodral, Rose Quartz

399:-

Melbourne Köttbestick
2 delar, 6x gaffel och kniv

(ord. pris 499:-)

499:-/set
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Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

Pannlampa
LED 800 lumen

Kampanj på batterier
inför vintern

En Riktigt God Jul!
Julpriser på alla
Seidensticker
skjortor!

205:-

Ord pris 294:- Art nr 612788
Pyjamas

Värp
helfoder
20 kg

143:Ord pris 159:- Art nr 404848

God
Jul!

Arbetshandske

Skjorta

599:(ord. 799:-)

Tegera

65:Ord pris 79:- Art nr 616,115-stl

Majs
rensad

Arbetshandske

20 kg

Vinterfodrad

Ord pris 115:- Art nr 406307

Ord pris 146:- Art nr 616,217-stl

105:-

399:(ord. 499:-)

120:3 par

99:-

10-pack
kalsonger

999:-

(ord. 59:-/par)
Lindbergh Sport

50% rabatt
på utvalda ljusramper

299:(ord. 599:-)

Bomullssstrumpor

Prisexempel: 30” 180W

15% rabatt
på leksaker och
kläder i butiken

1.000:-

Ord pris 2.000:- Art nr TLB3180HL
Priser exkl moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Följ oss på
sociala medier
VIMMERBY, Förrådsgatan 19
Tel 010 - 556 13 80
www.lantmannenmaskin.se

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

I VIMMERBY

VIMMERBY I morgon, lördag, är
det marknad i VImmerby. “Tomasmarken” är Vimmerbys klassiska
marknad som äger rum helgen
innan jul varje år. Förra året blev
det av förklarliga skäl ingen marknad men i år går den alltså av stapeln i morgon den 18 december.
Precis som det ska vara på en klassisk marknad kommer knallarna
att erbjuda ett varierat utbud.

DECEMBER 2021

Ekorrn
satt
i stolpen

VÄSTERVIK Nu är de här, säsongsbelysningen i form av ekorrar och kaniner som vi berättade om i förra numret
av Magasinet. Ekorrarna finns på Bredgatan i Västervik och ska enligt stadsarkitekt Sara Dolk sitta uppe hela året.

Jul på stan
VÄSTERVIK

Nu i helgen blir det fullt av aktiviteter på stan. På lördag är
det ponnyridning för alla barn och på eftermiddagen blir det
julbus med Christer Världsminister på Stora Torget.
På söndag är det dags för Lions årliga julklappsförsäljning.
Handlarna har skänkt julklappar som finns att köpa för
100 kronor styck, men en del är värda mycket mer.
Lions skänker sedan överskottet till välgörenhet.
Under både lördag och söndag är många butiker,
caféer och restauranger öppna, så du kan få
en mysig fika när du handlat dina klappar.

Julkaffe i
hembygdsparken
HULTSFRED Värm dig med en

kopp kaffe och få lite julstämning
på köpet. Hultsfreds
Hembygdsförening
ordnar julkaffe i
kaffestugan på
söndag eftermiddag. Det
blir också
försäljning
av böcker
och fotoklubbens almanacka.

VIMMERBY / HULTSFRED Musikhjälpen 2021 pågår just

nu. Programledare från Sveriges Radio har flyttat in i en glasbur i Norrköping under en vecka för att samla in pengar till
Radiohjälpen. I år riktar man sig specifikt för att motverka
barnarbete. Musikhjälpen engagerar även lokala aktörer, här
är några exempel.

I Hultsfred:

• uppmanar Ica Mathuset sina kunder
att skänka sin pant eller swisha en gåva.

I Vimmerby:

Musikhjälpen

ENGAGERAR LOKALT

• dansar musikallinjen på Vimmerby Folkhögskola loss
för Musikhjälpen
• fågelskådare i Vimmerby skänker en valfri summa för
varje fågelart de ser i kommunen
• Ladies Circle samlar också in pengar till förmån för
Musikhjälpen.

Musikallinjen på Vimmerby Folkhögskola dansar för varje insamlad hundralapp som läggs i deras bössa till Musikhjälpen, stötta initativet och ta del av dansen. Foto: Privat

ELDFAT
ROSTIG. INKL STATIV

FR.

1.359:-

JULSPURT
949:749:-

Vas Grande av miljövänlig ecomix är unik både
i form och textur. S torlek 18x9x35 cm. Tål ej
vatten.

199:-

549:-

479:-

LED-ljus

LED-ljus

LED-ljus

309:-

199:-

159:-

95:-

Skagen pläd Mjuk och skön stickad pläd med raka Grand deco Ljusstake 18x7.5x29 cm effektfull
ljusstake gjord av miljö-änlig ecomix.
ränder och en snygg kant runt. 57% polyester,
36% akryl och 7% ull. 120x150cm

269:-

HILKE HERRGÅRDSLJUS Ljusen är tillverkade
av fint stearin och paraffin, som tillsammans
med en bra veke gör att ljusen brinner med en
stor och klar låga utan att ryka eller rinna.

Outdoor LED Blockljus - Vit 7,8 x 10,6 cm Du får
den underbara atmosfären av tända ljus, utan
några av de skadliga kemikalier som frisläpps
från vanliga vaxljus.

319:-

159:-

Konvektorelement, TURBO, 2000 W Tre effektlägen 750/1250/2000 W samt fläkt. Fristående
element med bärhandtag. Fötter ingår. Komplett
med 1,4 m kabel och stickpropp. IP20

Skarvsladd med lock 10 meter Skarvsladd gummi som är förseddmed greppvänlig stickpropp
ochskarvuttag. Kabel H05RR-F 3G1,5. Godkänd
för utomhusbruk. S-märkt. IP44.

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

materialmannen.se

Indoor LED Kronljus 2 pack Vit 2,3 x 28 cm
Patenterat LED-ljus med 3D-flamma. Ljuset har
en switchfunktion, med knapp för att enkelt tända
och släcka ljuset.

Kabelvinda 25 meter Kabel RDOE (H07RN-F).
Självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk,
IP44.

Dekor på fot Mandala Snygg, snidad, stående
dekoration i mangoträ med en svart ytfinish.
40x10x55 cm. Från Wikholm

Eledea Värmeljus LED 4-pack 3,85x2cm säkra
att bära och flytta på, eftersom de inte blir varma
- ett säkert val för familjen, eller i hemmet där
det finns husdjur.

Grenuttag, 3-vägs med lock. 0,5 meter 3-vägs
grenuttag med självstängande lock. Formgjutet
för styrka och säkerhet. Kabel RDOE (H07RN-F).
Godkänd för utomhusbruk. IP44. Klarar 3680 W.
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Hallå där!
Berätta om en julklapp
du kommer ihåg!

DECEMBER 2021

jul dukning

Mysig och lekfull
dukning till jul
Snart kommer den där stunden när allt är färdigt. Julklapparna inslagna, maten
klar och man kan unna sig att slappna av. Tänk att få sätta sig och äta vid ett
läckert dukat bord, men hur får man till det? För att få lite tips pratade vi med
inredaren Pärnilla Moore.

Anne-Marie Hällmar, Vimmerby

– När jag var i tioårsåldern fick
jag en vit täckjacka av mamma
och pappa som jag hade önskat
mig, det är en julklapp jag aldrig
glömmer.

Axel Andersson, Vimmerby

– Ett stort piratskepp som jag
hade önskat mig. Jag fick det i julklapp när jag var fyra eller fem år.

Tilde Iselau, Västervik

– När jag var tolv år fick jag en
symaskin som var som en häftapparat. Jag blev lite ledsen över
det och slängde den i soptunnan
och började gråta.

VÄSTERVIK Till jul ska det vara mysigt,
lekfullt och gärna lite extra tycker Pärnilla Moore som jobbar med inredning
och emellanåt gör dukningar för större
bjudningar och event. Julen är en mysig
och glad högtid då man kan tillåta sig
att fladdra ut lite extra. Det behöver därmed inte bli så dyrt, det är mer fantasin
som sätter gränsen.
– Jag gillar grön mossa och barrväxter, mycket grönt är fint till jul. Man kan
lägga mossan på bordet som en bas,
placera ut några blommor, hyacinter är
bra eller kanske julrosor i små buketter
tillsammans med massor med ljus.
Dukningen får inte bli för hög, man måste
kunna se varandra, men det får gärna
finnas lite olika nivåer. Lek gärna med
flera olika ljus, blanda värmeljus, ljuslyktor och lite högre ljus. Mörka eller
gröna ljus blir fint till färgskalan från
naturen. Metaller i guld är pricken över i
och gärna några andra personliga prydnader som du gillar.
– Det ska vara lite lekfullt och inte så
stelt, och det blir mjukt och mysigt med
grönt från naturen. Dukningen måste
inte bara vara mitt på bordet, mossa och
grönt kan gärna få gå ut mellan tallrikarna, tipsar Pärnilla.
Visst känns det högtidligt med tygservetter, men det är inte ett tvång, man kan
göra mycket fint med pappersservetter
också. Kanske lägga dit en fin kvist och
knyta ett band runt. I skogen kan man
hitta gratis material att dekorera med
och kan man få tag i ett litet granskott
med rötter kvar blir det fint i en stor
glasvas. Det viktigaste är att våga prova
något nytt.
– Man får tänka lite utanför boxen
och man får inte vara rädd att blanda
material, det är då det blir mysigt hemtrevligt och personligt.

Till jul kan man gärna fladdra ut lite och ha extra av allt, det blir bara extra mysigt, tipsar
Pärnilla Moore.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Jasmine Tidström, Västervik

– Jag fick en lysande jordglob av
min pappa förra året. Jag hade
önskat den när jag var nio år, då
var jag 13, så jag blev lite besviken.
Jag fick vänta lite för länge och
önskade mig ingen jordglob
längre.

”Man kan lägga
mossan på bordet som en bas,
placera ut några
blommor, hyacinter är bra eller
kanske julrosor i
små buketter tillsammans med
massor med ljus.”

Med mycket grönt och ljus i olika höjder
får du en vacker och hemtrevlig dukning till
julen festligheter.

Lägg en liten kvist på servetten och knyt ett
band runt, ett enkelt sätt att höja graden av
festlighet.
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DELBETALA

1.147:/ MÅN*

11.990:-

Blus

399:-

STIGA ST 4262 P SNÖSLUNGA

Bensindriven tvåstegsslunga med 62 cm
arbetsbredd. Friktionskoppling - 8 växlar (6 framåt
/ 2 bakåt). 212 cc bensinmotor. Upp till 10 meters
kastlängd. Rejäla 14-tums däck och ställbara
släpskor gör det möjligt att arbeta på alla typer av
underlag.

15.900:Byxa

399:DELBETALA

1.503:/ MÅN*

HUSQVARNA ST 224 SNÖSLUNGA

Högpresterande snöslunga för snöröjning av stora garageuppfarter och gångar. Justerbara
släpskor för användning på olika underlag. Styre justerbart i höjdled. LED-strålkasteare. Elstart. Arbetsbredd 61 cm.

En Riktigt God Jul!
Handskar fr.

Stickad kofta

169:-

499:-

DIESELDRIVNA
INFRAVÄRMARE
Ostknivset

99:Ord. 399:-

FRÅN

495:VINTERDÄCK
/ DUBBDÄCK

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

CYKLA
SÄKERT

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY
Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna.
*Räntefri delbetalning, exempel på 11 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat.

Julaccessoarer
från
DAZZLING!

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

8

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

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

Abbas

Conny
Ronnie

Ronnie
Jimmy

Jimmy
Fredrik

TimLinus

Anlitad av

försäkringsbolag

Fredrik

Patrik
Patrik

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

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

i olika prislägen.

i olika prislägen.

Vi planterar våra
julgrupper själva.

Beställ gärna



Beställ
gärna
dina
dina
julgrupper
julgrupper,
buketter
& arrangemang!
& arrangemang!

Från egen odling!
Från egen odling!
HYACINTER AmARYLLIs

AMARYLLIS
2 stänglar, röda,
rosa

100:-

i många färger

3 stänglar, vita

25:-

125:- 115:Dubbla, röda, vita och tvåfärgade
135:Från

/st

Toppenfina
VIMMERBY
0492-318 90

HYACINTER

vita, rosa, blå, purpur

30:-

/st

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

kar
Vi önksunder
allaGod Jul !
En

Blomgatan - VIMMERBY 0492-318 90
www.hagelins.com
ÖPPETTIDER: Måndag-fredag 9-18, lördag 9-15
Söndag 19/12 10-14

Lokalerna har renoverats och
man har satt en personlig prägel på cafét, bland annat genom
att montera upp en gammal
skylt på väggen.
– Södra Vi Handelsträdgård
fanns tidigare i det hus vi nu
bor i, säger Leif. Vi hittade skylten och tyckte den var trevlig
att sätta upp.
Det var förstås en chansning att
starta caféverksamhet i en så
liten ort som Södra Vi.

TA G I U T

JULGRUPPER
JUL
GRUPPER


Toppenfina

ny

RE

Tradionella och trendiga

Vi planterar våra
julgrupper själva.

L E R AT

B
F
VIMMERBY Huset
TA
på Norra Storgatan, som tidigare
har varit hotell
FÖRETAGARE
och restaurang,
hade stått tomt och
öde en längre tid. Leif
Frank och Cissi Ekberg,
som bor i huset bredvid sedan
några år tillbaka, hade gått och
sneglat på huset och funderat
på vad man skulle kunna göra
med det. Till slut bestämde de
sig för att starta café.

E

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

Ö

Traditionella
och trendiga

Leif Frank och Cissi Ekberg vågade satsa och driver sedan i september ett café i det gamla
ombyggda hotellet på Norra Storgatan i Södra Vi.
– Vi börjar i liten skala men det har gått jättebra hittills, säger de.

NY

Anders

DET

Anders
Leif

Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag

Lyckad cafésatsning
i Södra Vi

RÅ

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

Oliver
Conny

Jörgen
Oliver

NINGSOM

Mattias
Leif

IV

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor

Leif Frank och Cissi Ekberg driver Café Södra Vi sedan några månader tillbaka. Besökarna har inte låtit
vänta på sig. Foto: Eva Harrysson

G

Bilskador
Bilskador
lackering
lackering

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

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

Skylten från den gamla handelsträdgården har en hedersplats i lokalen.
Foto: Eva Harrysson
– Vi tänkte ändå att det fanns
ett underlag, och valde att satsa
på söndagsöppet, eftersom inget annat café här i närheten har
det, säger Cissi. Övriga dagar i
veckan tar vi upp beställningar.
Besökarna har kommit i en strid
ström under hösten och redan

nu har cafét fått några stamkunder. Nu kring jul satsar man
extra på jultallrik, julmacka och
adventstårta.
– Vi har kunder från Gullringen och Mariannelund och andra platser runtomkring, säger
Cissi. Alla som varit här säger
att de tycker det är kul att det
händer något i Södra Vi.
– Till våren och sommaren
hoppas vi kunna utöka våra
öppettider, säger Leif. Planen är
också att hyra ut några av våra
rum framöver.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Cissi Ekberg och Leif Frank
är glada över att så många
besökare har hittat till deras
café. Foto: Eva Harrysson
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F R I T T L E V & M O N T I N O M 2 0 M I L S R A D I E , M E D U N D A N TA G AV E N S TA K A H Ä M T P R I S E R
ÖPPET: Måndag
Må 9-19, ti-fr
9-18 9-18
ÖPPETTIDER JULHELGEN: Fredag 9-18 Lördag 10-14
23/12
Lunchstängt 12.30-13.30
Lunchstängt
vardagar
12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret ö. vard. 9-12.30
Julafton, Julafton,
Juldagen,
Annandag
juljulStängt
Juldagen,
Annandag
STÄNGT

God
Jul!
God
Jul!

Viönskar
önskaralla
alla
riktigt
Vi
enen
riktigt
Tackför
förännu
ännu
framgångsrikt
möbelår!
Tack
ettett
framgångsrikt
möbelår!
/Johan
medmed
personal
/Johan
personal

Skruvdragare
R18DD5-220S. Borstlös borrskruvdragare med 2x2,0 Ah
batteri, laddare och väska.

Dags för
lunch?
En lunchguide
bara för dig.

brother

Märkmaskin, P-touch H100
Inkl 4m märkband

299:-

1995:Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

minlunchguide.se

66

Hultsfredsvägen 1, Vimmerby
0492-100 42 www.rosins.net
ÖPPET Mån-tor 9.30-18.00, Fre 9.30-14.00
Extraöppet Söndag 19/12 kl 12 -16

NATTSKJORTOR
I FLANELL

FÖLJ OSS

Vi har även mysflanellbyxor
Välkommen in!

Julklappstips!
Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

JULKLAPPAR FÖR ALLA
UNDER SAMMA TAK

Välj din favo rit

- till dig själv eller någon du tycker om

HighLight-häll

av keramiskt glas

6 490

1 690

kr

Ord. pris 6 990 kr

SKAFTDAMMSUGARE
ELECTROLUX
WQ61-44SW

SPIS
ELECTROLUX
KKR6000SOW

1 790

kr

Ord. pris 2 090 kr

¨

vimmerby
bokhandel

kr

Ord. pris 2 190 kr
DAMMSUGARE
ELECTROLUX
PD82-4MB

1 690

kr

Ord. pris 1 890 kr
VARMLUFTSFRITÖS
ELECTROLUX
E6AF1-4ST

Så mycket. Så nära.

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

¨

vimmerby
bokhandel
Böcker, spel
& pussel, skivor, konstnärsmaterial
Stora Torget 8 • 0492-123 10
– välkommen
till bokhandeln!

Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel

vimmerby bokhandel
BÖCKER - VINYL - KAFFE
Stora Torget 6 • 0492-123 10 • www.vimmerbybokhandel.se

vimmerby bokhandel

¨
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jul jultomte

”Jag älskar att
vara tomte”
Anders Sjöström har agerat tomte vid jul i 50 års tid. Varje julafton delar
han ut julklappar på flera olika adresser i Vimmerby.
– Att få se glädjen i barnens ögon ger så mycket tillbaka, säger han. Vissa
barn har jag sett växa upp under mina år som tomte.
VIMMERBY Julen närmar sig och
många ser fram emot en lugn och stillsam julafton hemma tillsammans med
familjen. Men inte Anders Sjöström.
Tvärtom - han är nämligen flitigt anlitad som jultomte i Vimmerby.
Nu närmar sig julen med stormsteg
och Anders är väl förberedd inför årets
tomteuppdrag, något han ser fram
emot med glädje.
– I år blir det fem–
sex olika besök på
julafton och kanske
Att vara
ett par stycken på
jultomte är ett
juldagen
tacksamt jobb
och Anders får
ofta teckningar
av barnen.

eller annandagen med, säger han. Det
är bara roligt.
Anders filosofi är att bjuda på det lilla extra och vara en lite annorlunda tomte.
Han har koll på vad barnen heter, och
han drar gärna en vits eller sjunger en
liten julsång. Och ger roliga kommentarer om julklapparna han delar ut.
– Jag tycker ju om att spexa lite, det
är roligt att få folk att skratta, säger
han. Man får bjuda på sig själv lite. Jag
fick höra från en familj att det var den
bästa tomten de hade haft – sådant är
förstås kul.
Som jultomte är man nästan alltid efterlängtad och välkommen men vissa barn
blir lite rädda.
–Den här tomten är ju alltid snäll
men märker jag att någon är rädd så
håller jag avstånd, jag skulle
aldrig tränga mig på. En
annan viktig sak för mig
är att avstå från starka
drycker när jag är tomte,
jag smakar däremot gärna
julgröt och julmust, tillägger han med glimten i ögat.

”Jag tycker
ju om att
spexa lite,
det är roligt
att få folk
att skratta.”

Det blir många dörrknackningar på julafton. Som jultomte får man göra visst avkall på det
egna julfirandet – men det är det värt tycker Anders Sjöström. Foto: Eva Harrysson
Uppdragen som tomte ökade för 30 år
sedan när han flyttade från Totebo till
Vimmerby. Men att vara tomte är något
han har älskat sedan han var barn.
– Jag älskar jultomten och jag älskar
att vara jultomte. När jag var riktigt
liten var jag lite rädd men när jag var
sex-sju år fick jag gå med i ett luciatåg
och då var valet enkelt – jag skulle vara
tomte.
Sedan dess har Anders alltid tagit på
sig tomterollen när tillfället har givits.

Under sina år på VTT-Grafiska var han
alltid jultomte i luciatåget. Ryktet spred
sig och Anders började bli anlitad som
tomte av familjer i Vimmerby. Numera
är han pensionär men jobbet som tomte
lär han fortsätta med i många år till.
– Nu har jag ännu mer tid till att vara
tomte så nu kör jag 50 jular till, säger
han med ett skratt.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Julafton närmar sig och jultomten är redo. Anders Sjöström har varit med och skapat julstämning i många hem de
senaste 30 åren. Vissa barn har han fått följa från de var små tills de blev vuxna. Foto: Eva Harrysson

www.brg.nu

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

Glittrigt, rött eller mysigt
Nu stundar jul och nyår
och kanske får man
umgås normalt med
släktingar och vänner
igen. Men hur ska man se
ut och hur ser en festlig
make up ut? Magasinet
gjorde en liten trendkoll.

syns glitter, paljetter och leopard i olika
färgställningar.
– Det är nog många som saknar riktiga fester nu, och vi har fått hem många
klänningar med glitter och paljetter,
det ska vara riktigt glittrigt till nyår.
Den som vill vara rätt enligt modebranschen köper en jultröja med någon
form av gulligt eller knäppt motiv till
jul, en glittrig vågad blåsa till nyår och
mjuka mysplagg att glida omkring i dagarna emellan.

VÄSTERVIK Förra året var vi hemma
och brydde oss inte så mycket om hur
man skulle se ut. Julhelgerna firades
i myskläder med de närmaste. Nu är
butikerna fulla med festkläder som
lockar till mer uppklädda fester. Vad
är det som gäller?
– Glitter och spets är aldrig fel. Vi
har fått in många plagg i rött och svart,
man ser mycket röd spets och svart
chiffong med glitter, berättar Annette
Lundman på Sandströms och visar en
nyårsklänning, ”den lilla svarta”.
Med en lite längre tunika och svarta
smala skinnbyxor är du också helt rätt,
det funkar både till jul och nyår, annars är det rött och lite gulligt till jul
och svart och dramatiskt till nyår som
gäller.

Om man har införskaffat en snygg outfit
till nyår kanske man vill matcha den
med en modern make up. Vi frågade
make up-artisten Malin Hartzell.
– Den största trenden i vinter är en
färgad eyeliner, kanske i lila, rosa, grönt
eller rött. Det blir en grafisk och vågad
look för den som är lite modig. Man
kan också prova att matcha läpparna
med samma färg som i eyelinern, säger Malin som tycker att regler om hur
man får sminka sig är till för att brytas.
En klassisk make up till jul och nyår
är annars en brun ögonskugga med
lite glitter och röda läppar, det funkar
alltid. Men för den som vågar kan man
breda på lite mer, till nyår är det extra
allt!

I klädbutiken Vero Moda presenterar
Linn Enarsson en lite ungdomligare stil
för den som vågar. Runt om i butiken

Jultröjan

En rolig tröja till jul har
blivit en trend, här en
ren-mops hos Linn Enarsson
på Vero Moda.
Foto: Åsa Thaberman

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Röd spets
är rätt
till jul.

Till nyårsfesten får man ösa på med glitter och make up, säger make up artisten
Malin Hartzell. Foto: Kicks, Åsa Thaberman

God Jul &
Gott Nytt År
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

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

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:-

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

59.900:-

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

12

DECEMBER 2021

jul Julklappstips

Magasinet tipsar:

Bästa julklapparna
till nära och kära
Om en vecka är det julafton. Har du inte handlat alla julklapparna? Lugn, Magasinet
har många bra tips för olika åldrar och smaker. Rimmen får du på köpet.
Text och foto: Åsa Thaberman och Eva Harrysson

Till pappa:

Pappa som gillar att laga
mat får en teknikpryl. Med
en Sous Vide kan han laga
kött som på restaurang.
Denna hittade vi på Kjell
och Co i Västervik.

God Jul pappa

Från oss som njuter av
din m
och sällan brukar klag at
a
Här får du en trendig
klapp
när du kött ska laga.
Du trycker bara på en
och styr kastrullen med knapp
en app.

Till kusinen

Här kommer en kla
som både doftar o pp
ch lyser.
Njut av detta
när du i soffan mys
er.
Till kusinen:

Kusinen får ett set med doftljus och doftpinnar
från Hemtex Walk in the woods.

God jul lillebror
En häftig grej med
läskiga djur
– du behöver inte
ens ha dem i bur.

Till lillebror:

Clixtracks Dinosauriebana blir
en riktigt häftig julklapp till någon
som älskar dinosarier, tipsar Lekia i
Vimmerby.
Fjärrkontroll och loop medföljer.
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God jul mamma

Ta dig en ledig da´
um.
svep in din kropp i lyxigt sk
Njut i eget hemmaspa
i ditt eget badrum.
h kräm
Här ett set med scrub oc kväm.
be
får mamma att bli riktigt
Till mamma:

Mamma får ett lyxigt set från Rituals att skämma
bort sig med. I lådan finns ett doftljus, duschkräm,
body scrub och en bodylotion.
Finns på Kicks i Västervik.

Till ton
år

stjejen
Om du
ib
värmer d land är frusen
De är bå essa till tusen
.
d
vilken tu e varma och fin
a
r att de
är dina. ,
Till tonårstjejen:

Tofflor i fårskinn från Canada Snow som är
både varma och trendiga på samma gång.
Finns på Downstairs i Vimmerby.

God Jul farmoren en stund.
d
Lämna den här värl
När du har börjat
.
får du inte en blund
En familjehemlighet
ar.
som räcker i flera d ut
sl
När det brukar vara
är det sidor kvar.

Till morfar:

Till farmor:

Till grannen:

Knacka på hos grannen och överraska
med en flaska glögg till jul. Exempelvis
Blossas ekologiska och alkoholfria glögg.
Finns bland annat på Systembolaget.

Farmor får en bok. Änglaträdet ” av Lucinda Riley.
En storslagen roman om tre generationer kvinnor att
riktigt sjunka in i. Boken är tjock och räcker länge. Finns
på Erik Hultgrens Bokhandel i Västervik.

En pyjamas är alltid en välkommen julklapp. På Sandströms i
Vimmerby finns det många olika
modeller, material och färger att
välja på till honom. Johan Isaxon
visar två olika modeller.

rfar
o
m
l
u
j
God
arm

lla dig v
å
h
l
l
i
v
u
Om d u ska sova,
när d
ta på sig
t
t
a
n
ö
är sk
är den h vill jag lova!

Till g
rann
Dri
e

ck
n
kvälle den här
nä
n
Tillsä är kulen r
mand tt russin .
en smel och du och
ak av får
julen
.
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jul hantverk

Vivi har hittat
en ny sysselsättning

Många tomtar blir det – liksom lucior och
andra figurer. Vivi Möller har hittat sin nya
sysselsättning sedan hon avvecklat sin butik
i Vimmerby. Foto: Eva Harrysson

Från butiksinnehavare till
hobbyhantverkare. Vivi
Möller håller i gång trots
att hon passerat 80.
– Det är en välsignelse att
ha något att sysselsätta sig
med.
De små rosenkransarna är gjorda
av sidentyg och går att använda
som brosch eller vad
man själv tycker. 

VIMMERBY I Vivis lägenhet är ett av
rummen fullt av vackra träfigurer. Det
är främst tomtar och lucior men även
änglar och gummor med egna namn.
Genuina handarbeten som Vivi lagt ner
många timmar på att tillverka.
Vivi Möller är känd bland de flesta
Vimmerbybor som tidigare innehavare
av butiken Rosenkransen. Hon öppnade butiken i början på 90-talet och
avvecklade den först förra hösten när
hon fyllt 80 år.
– Träfigurerna började jag med egentligen med innan jag öppnade
butiken. Men under
åren med butiken
fanns inte riktigt
tiden.

taljrika och tomtarna har exempelvis
små inslagna paket i sina säckar.
För Vivi är det viktigt att använda bra
material till sina figurer. Lovikkagarn
till skägget, handvirkade tomteluvor,
juteväv till julklappssäcken och till
metalltråd till tomtens små glasögon.
Det är både tidskrävande och pilligt och
Vivi erkänner själv att hon är lite av en
perfektionist. Figurerna ska se ut på ett
speciellt sätt och alla har sina egna ansiktsuttryck.
– Jag måste vara nöjd själv om jag

ska kunna sälja dem vidare. Man får ha
tålamod när man håller på och inte vara
rädd för att backa och börja om.
Nu i december sålde Vivi sina figurer på
julmarknaden på Näs. Och det händer
titt som tätt att hon får förfrågningar
från vänner och bekanta.
– Jag gör även små minikransar som
jag förstås kallar Rosenkransar, säger
Vivi med glimten i ögat.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

När väl butiken avvecklades fanns
helt plötsligt tiden igen. Och
Vivi hade gott om
färdigsvarvade
träbitar i gömmorna
så det var egentligen
bara att börja, för tillvägagångssättet satt i
ryggraden. Först målas
träfiguren, därefter får
den sina kläder och tillbehör. Figurerna är de– Varje figur är gjord med omsorg och inget lämnas åt slumpen berättar Vivi Möller, som lagt ner många timmar på
hantverket. Foto: Eva Harrysson

Vi vill tacka er alla fantastiska samarbetspartners, supportrar, funktionärer och ideellt arbetande människor för guldsäsongen 2021.
Ert stöd och det arbete ni lägger är oerhört viktigt
och det betyder allt för oss.
Tillsammans är vi alla Dackarna!
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på kartan Hallingeberg

HALLINGEBERG
VÄSTERVIK

VIMMERBY

Företagsamma
syskon får
bygden att leva

HULTSFRED

Fakta Hallingeberg

Folkmängd: Enligt Västerviks kommun är ett 70-tal personer bosatta i
det geografiska område som omfattar Hallingeberg.

VÄSTERVIK Hallingeberg är en by i Norra
Kalmar län. I en vackert kuperad terräng
mellan sjöar och isälvlandskap ligger den
lilla byn med vit kyrka på en kulle och
några rödmålade hus som ett vykort med

reklam för Sverige. Det är tolv kilometer vekliga sina drömmar där i stället.
– Det är värdefullt för oss att ha familjen
till närmsta metropol, Gamleby och för
att komma i kontakt med lokaltrafiken nära, vi hjälper varandra i våra företag. Gefår man åka till Blackstad. Här har famil- menskapen på landsbygden är viktig, man
jen Pettersson levt i fem generationer och känner till folk och deras historia och så
äldste sonen Anders driver lantbruket. Pet- hittar man på saker tillsammans. Vi känner
terssons har fem barn varav fyra
också att folk här i bygden stöttar
är egna företagare. Tre av dem
våra företag. Jag tror att det har
INET BES
driver numera företag i Halgått bättre för mig som keÖ
AS
K
G
lingeberg.
ramiker här i Hallingeberg
– Anders är lantbruän det hade gjort i Stockholm, säger Karolina.
kare på vår föräldragård, jag driver
Nyhults Goda HantDet finns en positiv
verk och min syster
framåtanda i HalKarolina är keramilingeberg och fler
ker och säljer sin keramik
har vågat satsa på att
P
N
Å
och håller kurser i anslutdriva företag på landet.
KA RTA
ning till mitt café, berättar
I våras öppnade en veterimellansystern Lovisa Andersson.
närklinik, det finns en frisör, en
loppis och en gårdsbutik, inget av det
Syskonen har valt att bo kvar i hembygden fanns för tio år sedan. Men vill man bo på
eftersom det känns viktig för dem. Visst landet och få det man vill, får man skapa
har det funnits möjlighet och tillfällen att det själv, verkar vara syskonens filosofi.
flytta till Stockholm, men hjärtat finns i
– Alla här vill det bästa för bygden och
Hallingeberg och därför har de valt att för- man får göra den service som man själv
ER

•

•

Kuriosa: Från denna by härstammar borgerliga släkten Halling från
Hallingeberg.

Att bo på landsbygden innebär inte att du måste pendla till en större ort för att arbeta
med det du vill. Med vilja och hårt arbete kan man förverkliga sina drömmar även på
en mindre ort. Tre syskon i Hallingeberg har visat att det går om man vill, dessutom
har deras engagemang fått fler att hänga på.

A

Hallingeberg är en kyrkby i
Hallingebergs socken i Västerviks
kommun, väster om Gamleby.

M
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Väst

42995

55995

Finns även
i svart

Åter i butik!

Fleecefodrad
känga i skinn

695:-

STORA TORGET,
VIMMERBY

FOOTWEAR

G
TISTIDNIN

RA
G

Västervik Vimmerby Hultsfred

Allt under
samma tak
VVS
Syskonen Lovisa, Anders och Karolina är engagerade i bygdens utveckling, var och en på
sitt sätt. Foto: Åsa Thaberman
känner att man vill ha, det är så det
blir en levande landsbygd.
Att Anders föder upp kor som håller
landskapet öppet och sedan blir närproducerat kött och att Karolina gör
personliga bruksföremål i keramik och
Lovisa driver café med hembakt ligger
helt i tiden.
– Vi brinner för äkta varor och allt
vi gör går ihop. Det finns en stor efterfrågan på det vi gör, folk vill veta
varifrån saker kommer.
Kvällshimlen bakom kyrkan skimrar i
rosa, det ser ut som en idyll, men allt
är inte rosenrött i Hallingeberg. Man

måste ha bil om man vill ta sig någonstans, för här går inga bussar. Som förälder får man vara beredd att skjutsa
barn till aktiviteter, för det händer inte
mycket för barn och unga här. Ändå
hoppas syskonen Pettersson att fler
barnfamiljer skulle vilja flytta hit.
– Det ligger i tiden att bo på landet och folk har börjat förstå att man
kan göra som vi. Om man brinner för
något går det att skapa. Man får vara
beredd att jobba hårt, det är en livsstil,
men man kan få leva sin dröm.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Vent

Kyla

Plåt

El

Behöver ni hjälp med el, VVS eller installation?
Kontakta oss idag!
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

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

TERNSTEDT INVENT
VVS

Vent

Plåt

Kyla

El

Magasinet Västervik 0490-25 86 00 • Magasinet Vimmerby Hultsfred 0492-58 60 90
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Nå ut med ditt budskap till hushåll i tre kommuner
– Västervik, Vimmerby och Hultsfred. Välkommen med din annonsbokning!
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En klocka för alla tillfällen
Torben Svensson i Hultsfred är minst sagt en klockfantast. Han har ett 40-tal
klockor i sin egen samling och antalet växer stadigt.
– Klockor är det roligaste jag vet, förutom familjen och barnbarnen, säger han.
HULTSFRED Fascinationen
för
klockor och dess mekanik har funnits länge men intresset väcktes på
allvar när han fick en finare klocka i
40-årspresent.
– För några år sedan blev jag
tvungen att sluta jobba på grund
av en nackskada. Idag är jag
sjukpensionär och klockorna har blivit ett slags

tidsfördriv, säger Torben och visar
sitt klockrum där han mekar med
klockor.
Klockorna som finns i hans samling idag
har olika märken och prisklasser. Den
dyraste är en Rolex Explorer 2 som är
värd 110 000 kronor, inköpt för 80 000
kronor. Men det är inte bara de dyraste
klockorna som lockar. Här finns också
märken som exempelvis Casio, Seiko,
Hamilton och Orient
för att nämna några.
– Det kan vara
minst lika intressant
med en klocka som
har en spännande
historia, säger Torben och visar sin imponerande samling.
Han är noga med
att påpeka att
han inte har
dyrbara
klockor
liggandes
hemma,
de är i
vanliga fall
inlåsta på en säker plats.

Torben är inte bara samlare, han reparerar även klockor, främst åt sig
själv och vänner och bekanta.
– Jag är helt självlärd genom
att kolla på klipp på Youtube.
Det här är ju bara min hobby, men ryktet sprider sig
snabbt och eftersom det
Torbens mest exklusiva klocka är
inte finns någon urmakare i
en Rolex värd cirka 110 000 kronor.
Hultsfred längre så händer
– En Rolexklocka kostar idag från
det att jag får förfrågningar.
60 000 kronor upp till
Att meka med klockor är
ett pilligt arbete som kräver
400 000 kronor, säger han.
fast hand och koncentration.
Foto: Eva Harrysson
De flesta klockor är uppbyggda
på ungefär samma sätt men ju
mer exklusiv en klocka är, desto finare ädelmetaller, och då finner man
oftast mer diamantstenar i urverket.

Dyrgrip

– För mig är det terapi och ett sätt att
hålla mig sysselsatt när jag orkar.
Via nätverk på Instagram håller Torben
kontakt med andra intresserade runt
om i hela världen och till sin 50-årsdag
hade han bestämt sig för att köpa en
Rolexklocka. Men det visade sig vara
svårare än han trott.
– Det är inte bara för vem som helst
att knalla in i en Rolexbutik, man ska
helst redan äga en Rolex, köpt av just
dem för att få köpa en ny, vilket blir lite
moment 22 när du inte sedan tidigare
äger en Rolex, säger Torben och skrattar.
Till slut fick han napp i en butik i Västerås och kunde äntligen hämta ut sin
efterlängtade klocka.
– Då blev jag behandlad som VIP, med
både champagne och kaffe i butiken.
Vad har du för mål med din samling?
– Egentligen bara att fortsätta leta efter
de klockor jag tycker om. Alla klocksamlare har drömklockor, en så kallad en
så kallad ”Grailwatch”. Många drömmer
om en klocka från de tre främsta klockmärkena genom alla tider, Patek Phillippe, Vacheron Constantin eller Audemar
Piguet, alla tre ingår i det som kallas för
”Holy Trinity”. För min del om man får
drömma, skulle jag inte tacka nej till en
Vacheron Constantin Overseas.
Idag bär många så kallade smartklockor i stället för vanliga klockor.
Kommer den vanliga klockan finnas
kvar i framtiden?
– Klarade den mekaniska klockan
”kvartskrisen” på 70-talet, så kommer
den mekaniska klockan klara även detta.
Alla klockor kommer samexistera med
varandra. Många tycker om att ha en
klocka som inte behöver el eller ström.
Eva Harrysson

1

Visste du att... det finns olika
kategorier av klockor: Sport (Diver), Dress,
Pilot, Field (Military), Smart, Minimalist,
Digital, Microbrand, Skeleton.

Fakta Lyxklockor
Indelning av lyxklockor i priser.
Mest prisvärda (most affordable):
0 – 5 000 kr.
Prisvärda (affordable):
5 001 – 10 000 kr.
Startnivå av lyxklockor
(Entry Level): 10 001 – 25 000 kr.
Mittennivå av lyxklockor
(Mid Level): 25 001 – 40 000 kr.
Lyxklockor (Luxury Watches):
40 001 – upp till vansinniga priser…

Tålamod och noggrannhet är nyckeln när man ska reparera klockor. För Torben är det här ett
glädjefyllt tidsfördriv. Till vänster ett urverk som det ser ut på insidan. Foto: Eva Harrysson

Besök gärna Torbens Instagramkonto, @tobbensvensson

ra butiker. Kontakta DIN butik för alternativa lösningar.
Håll avstånd och var rädda om varandra!

Magasinets

ul-

Annonspussel
2:a pris

1:a pris

10.000

250 st Tröstpriser

5.000

kr

á

kr

100

kr

Så här gör du!

ÖPPET Mån-tor 9.30-18.00, Fre 9.30-14.00
Extraöppet Söndag 19/12 kl 12 -16

Kvalitetsinramning av konst,
foto, broderier, objekt m m

Ett hantverk
värt att åka för

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

399:-

(ord. pris 449:-)

från Vimmerby Handel. Vinnarna meddelas personligen samt via annons i Vimmerby Tidning. Tröstpriserna består av

STORA TORGET,
VIMMERBY

God Jul &
Gott Nytt År

299:Boka tid på 0492-79 794.

Varmt välkommen!

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

Nilssons Bilhall

• Auktoriserad service för Toyota
• Auktoriserad service för BMW
• Skadeverkstad
• AC-service
brother
• 4-hjulsmätning
Märkmaskin, P-touch H100
• Vindrutebyte
Inkl 4m märkband
• Däckförsäljning

8.

Enfinigy Köksvåg
digital upp till 10 kg

på serien
ESSENCE

Ittala Essence Vinglas
33 cl. 4-pack

499:-

(ord. pris 659:-)

Välkomna hälsar Mia och Annika!

Ring gärna före besök
så vi säkert finns på plats.

Eva Solo
Kylskåpskaraff
droppfri 1 liter, med
fodral, Rose Quartz

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

Väst

55995

Fleecefodrad
känga i skinn

695:-

spektive butik. Vinnarna meddelas personligen + anslås i butikerna. Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.

Vi vill tacka er alla fantastiska samarbetspartners, supportrar, funk-399:499:-/set
tionärer och ideellt arbetande människor för guldsäsongen 2021.

vinnarna
Ert stöd och dettillarbete
ni lägger är oerhört viktigt
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
av annonspusslet november 2021
kunderTorget
och vänner
Vid Stora
1. oss.
5. tillönskas
och
det
betyder
allt
för
1:a pris 1000:- Göran Bergvall, Västervik
MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL

Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | Coop | Cubus | Djurproffsen | Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | Elon | Elon Ljud & Bil | Engströms Bil | Finapaket.se | Fiore Floristdesign | Frisörateljén
ket | Home of Brands | Hudvårdskompaniet | Hälsoboden Hälsokraft | ICA Kvantum | ICA Supermarket | Intermezzo Frisör & Shop | Intersport | JF Autodelar | Jörans Kakel | Kahnli Kläder | KBJ Möbler | Landrins Bil
rga Slöjd | Magnussons Däck | Materialmännen | Miltons Guld | Motorsport | Nordsjö Idé&Design/Möllers Färg | Rosins Pappershandel | Rost&Kardemumma | Sandströms | Sibylla | Sko-Nisse Skobes | Stuneks |
Dej | Turistbyrån | Ultimate Sound & Music | Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Sparbank | Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Vimmerby Turistbyrå | Önska

(ord. pris 499:-)

Grattis!

(ord. pris 999:-)

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

2:a pris 500:- Ingegerd Holmberg, Vimmerby
Eva Skytt, Kisa
Karin Wigren, Hultsfred
Ann-Louise Carlsson, Hultsfred
Jan-Åke Lindroth, Södra Vi
Helena Johansson, Södra Vi
Stig Edvall, Västervik
Britt Rosenqvist, Västervik
Marianne Engström, Gamleby

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Malmbergs möbler
Kahnli kläder
Ullevi gård
Sandströms
Herberts guld
Hammargrens Ur & Optik
Motorsport
Albins

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

2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................

3.
Tillsammans
ärnovvi-21:alla Dackarna!
Facit annonspussel

3:e–10:e pris 100:-

Melbourne Köttbestick
2 delar, 6x gaffel och kniv

7. ..........................................................................................................
HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................
Namn: ..........................................................................................................

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Vill du tävla digitalt så går det bra, gå in på vår hemsida www.magasinetvvh.se eller maila in ditt svar till tavling@vtkp.se
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 7 januari 2022.

205:-

(ord. pris 299:-)

KAMPANJ

Ord pris 294:- Art nr 612788

2-pack 199:-

Arbetshandske

Butiksstämpel

Zwilling
Sorrento varmdrycksglas
20 cl. dubbelväggade,

Tegera

65:-

HELGE SWAHN

Kampanj på batterier
inför vintern

JUL

Ord pris 79:- Art nr 616,115-stl

7.

Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.

Värp
helfoder

God
Jul!
Arbetshandske

Tel: ������������������������������������������������������������������������

20 kg

143:-

Ord pris 159:- Art nr 404848

Majs
rensad

�������������������������������������������������������������������������������

Klänning

6.

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

Adress: �����������������������������������������������������������������

42995

Butiksstämpel

lotteriet

Namn: ������������������������������������������������������������������

Finns även
i svart

har tagit del av tävlingsreglerna.
ongen i lådan hos butiken du handlat i.

5.

28 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2021

Åter i butik!

FOOTWEAR

������������������������������������������������������������

GOD

Vid Stora Torget

Vinterfodrad

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

Butiksstämpel

20 kg

������������������������������������������������������������

Jag har tagit del av tävlingsreglerna.
Lägg kupongen i lådan hos butiken du handlat i.

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

ulJ

EMBER - 31 DECEMBER 2021

Tel: ������������������������������������������������������������������������

120:-

Butiksstämpel

lotteriet

4.

�������������������������������������������������������������������������������

Ord pris 146:- Art nr 616,217-stl

har tagit del av tävlingsreglerna.
ongen i lådan hos butiken du handlat i.

Adress: �����������������������������������������������������������������

50% rabatt
på utvalda ljusramper

3.
������������������������������������������������������������

Namn: ������������������������������������������������������������������

Prisexempel: 30” 180W

������������������������������������������������������������

1.000:-

������������������������������������������������������������

Ord pris 2.000:- Art nr TLB3180HL

������������������������������������������������������������

28 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2021
Priser exkl moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

ulJ

EMBER - 31 DECEMBER 2021

2.

105:-

Lycka till!

Följ oss på
sociala medier

1. gånger du handlar, desto fler chanser har du!
- ju fler

1000:- presentkort
500:- presentkort
100:- presentkort
Ord pris 115:- Art nr 406307

En kupong per köp

0.000kr

2:a pris
3-10:e pris

15% rabatt
på leksaker och
kläder i butiken

VIMMERBY, Förrådsgatan 19
Tel 010 - 556 13 80
www.lantmannenmaskin.se

eriet

1:a pris

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

Fyll i, klipp ur och ta med kupongerna när du handlar� Ge kupongen till

Kolla annonserna litebutiken*
extra så
göra riktiga
fynd och
även100:-�
ha
ochkan
få endu
stämpel
när du handlar
för minst
Enpriser
kupong/köp�
kupongen
i lådan hos
butiken du handlat i�
chans att vinna fina
om duLägg
löser
vårt knepiga
annonspussel.
Tävlingen
pågår under
- 31/12
2021
Hitta de urklippta bitarna
i annonserna,
fyllperioden
sedan 28/11
i vilken
annonsör
* Gäller i de flesta medlemsbutiker.
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

Skapande
som ger mersmak
Intresset för att teckna och
måla har funnits sedan
hon var barn. Hultsfredskonstnären Anna Wallin
har hittat balansen mellan läraryrket, familjelivet
och sin stora hobby och
kan nu också titulera sig
illustratör.
HULTSFRED Anna Wallin beskriver
sitt konstnärskap som att det går i
vågor. Periodvis mer aktivt och periodvis en aning vilande. Just nu händer det mycket. En barnbok har nyligen släppts och en andra är på gång,
med Anna Wallin som illustratör.
Dessutom har hon för första gången
medverkat i Hultsfreds konstrunda i
tidigare i höstas.
Anna arbetar till vardags som lärare
på Lindblomsskolan och inte helt otippat så undervisar hon i bild.
– Intresset för att rita har funnits så
länge jag minns, säger hon. Jag gick estetiska programmet på gymnasiet och
studerade därefter till lärare med inriktning skapande skola och bild.

Hultsfredskonstnären Anna
Wallin spenderar många
timmar på att teckna och
flera av hennes motiv
föreställer djur.

Numera upptar familjen en stor del av
hennes fritid men tecknandet är en
stor hobby och fler och fler konstverk
växer fram. Främst är det blyertsteckningar som föreställer blommor, djur
och flickor.
– Jag har egentligen aldrig satt någon
press på mig själv utan jag gör det här
för att det är roligt och avkopplande,
säger Anna Wallin
när hon visar
några av sina
teckningar.
Se mer av
Anna Wallin
på Instagram,
@annas_atelje

I takt med att
hon började
teckna
mer
och mer startade hon ett instagramkonto
för at kunna
visa sina alster
och följa andra
konstnärer. Hon
har också medverkat vid Lönneberga
Mat & Hantverk ett
par gånger. I år var det premiär

för hennes medverkan i konstrundan,
samtidigt som hon har illustrerat en
barnbok.
Det var när boken ”Wilda och Wilja
på äventyr i Kalmar” skulle ges ut som
Anna fick frågan om hon ville illustrera
berättelsen om de äventyrliga katterna.
– Jag är jätteglad att jag fick chansen,
det är verkligen roligt och lite av en
dröm som går i uppfyllelse, säger Anna.
Samtidigt var det en utmaning, framför
allt att rita samma sak flera gånger. Men
det har absolut gett mersmak.
Eva Harrysson

Anna Wallin är hobbykonstnären som blev barnboksillustratör. Just nu är
bilderna till den andra boken under produktion. Foto: Eva Harrysson
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Drömmen om
Armenien blev en bok
När jag går i pension och äntligen får tid ska jag skriva en bok tänker kanske en del
stressade människor. En del gör det och lyckas väldigt bra. Ann Grönhammar med
rötterna i Odensvi har under fyra år arbetat med boken Drömmen om Armenien
som nu fått ett hjärtligt mottagande.

Towe och
Charlotta
Widerberg
uppträder
snart i
Målilla.

Många svenskar som genom tiderna har
rest österut har på olika sätt kommit i
kontakt med armenier i diaspora, från
vikingarnas handel till missionärer och
turister. Ann Grönhammar har för att
fördjupa sin kunskap gjort flera resor i
österled och inför boken var hon tvungen att göra research på plats.
– Mest givande för boken var en
tjänsteresa till Astrakan vid Volgaflodens delta i Kaspiska havet. Då hade
jag besökt Iran några år tidigare på
eget bevåg. När jag hade börjat skriva på
boken företog jag en resa till Kaukasus
och besökte då Georgien och Armenien.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

PÅ MUSEET
VÄSTERVIK På söndag kan du få
pyssla ihop din egen personliga julklapp på Västerviks museum. Den
som vill kan få prova att göra luffarslöjd, vaxdukar eller ringblomsolja. Väl på plats passar det bra att
titta på utställningarna och kanske
lära sig något nytt om Västerviks
historia.

VÄSTERVIK Ann Grönhammar är
född i Odensvi och gick i skola i Gamleby och på gymnasiet i Västervik.
Under stor del av sitt vuxna liv har
hon arbetat som intendent på Livrustkammaren, ett yrke fullt av historia och praktfulla föremål från när
och fjärran. Ett föremål väckte hennes intresse på ett speciellt sätt.
– Det var en sabel som armeniska
köpmän förde med sig som en gåva från
shahen av Persien till kung Karl XI. Boken handlar till stor del om kontakter
mellan svenskar och armenier under
tusen år, flera svenska kungar har haft
hjälp av armenier inom handel och
diplomati.

Boken kom ut i slutet av november och
har fått ett varmt mottagande.
Kanske finns det en stark
litterär ådra med ursprung i
Odensvi? Anns syster heter
Åsa Jägerhorn, kulturpersonlighet i Västervik som har skrivit många omtyckta böcker.
Ann är även moster till Anton
Berg som skrivit bästsäljaren
De Aderton och nyligen kommit ut med en uppföljare. Ann
själv har fått blodad tand och
har planer på fler böcker.
– Jag jobbar nu med en
biografi om Ludvig Fabritius, en spännande person
som blev Karl XI sändebud
till Persien på 1680-talet.

Gör din egen
julklapp

Konsert
på Skeppet
HULTSFRED Johan och Gunilla Sig-

vardsson tillsammans med Tove och
Charlotta Widerberg medverkar vid
en jul- och nyårskonsert på Skeppet
i Målilla torsdagen den 30 december. Arrangerar gör Skeppet tillsammans med Coop Målilla.

Ann Grönhammar signerar sin
bok på Överjärva gård i Solna,
som arrenderades av armeniern Ohan Demirgian omkring
år 1870.

HOME+ GALLERY = HALLERY
VÄSTERVIK Albin Wiberg är konstnär från Västervik, Klara Frosterud är arkitekt med rötterna i Västervik.
Förra sommaren hade Albin utställning i en nedlagd fabrik i Edsbruk, Klara var där och gillade
Albins konst. Mötet resulterade i ett samarbete, Klara har under hösten använt sitt hem i
Stockholm som galleri för Albins konst. Albins abstrakt expressionistiska tavlor är måttanpassade efter Klaras stilrena hem. Kul grepp tyckte inredningstidningen Residence och skrev ett
reportage om samarbetet.

Johan och Gunilla Sigvardsson
framför jul- och nyårssånger.

9

3

2

2

6

5

3

9

7

5

D

ROMERSK
FEMMA
RÖR PÅ
PÅKARNA

HÅRDVALUTA

HENNES
BOK SES
I GT
DET ÄR
EN UNGE

GAGNAR

1

2

5

3

4

8

9

7

6

DET ÄR
JÄST

100 M2
ÄR DE
SAKTFÄRDIGA

LAGAS
PÅ
POTATIS

ÄR
SÄKERT
UPPFINNARE

MÅNGEN HAR
TÖMTS PÅ GRUS
GÖR DE FÖR ATT
GÖRA VACKERT

TRIPOD,
STÖD
HELT OCH
HÅLLET

RYMMER
UPPBYGGLIG
LÄSNING

6

8

7

5

2

9

1

4

3

STÄLLER
UT VÄXEL
ELLER
CHECK
FLICKA

VAR JU
ASTAIRE
O. SWAYZE
DALASTAD

SOM
BABYHY
DANMARK
PÅ BIL

UPPTRÄDER
MOBBARE

RÅDER HAR DEN
VID
SOM
KARNE- DRAR EN
VAL
NIT

KLÄDD
STRÄNGINSTRUMENT

9

4

3

6

7

1

2

5

8

TVINGAD
SAMMAN- MÅ KROGFÖRA
GÄST
BETALA

RÖD
FÄRG

KALIUM
BRUKAR
IBLAND
SKÄRSÅR

EDERA

HALLANDS
LÄN

5

6

2

8

9

4

7

3

1

UTTRYCKTE
KAN BLI
FLOTT

GÖR MAN
SÄLLAN
DEN SISTE

KASSA
KOPPLAT
AV, DÖDAT
INTECKNING

KAN
DEMAGOG
SKAPAR

8

9

4

1

3

7

5

6

2

FALL
ÄR MARK
I SMÅLAND
MINNESVÅRD
ÖVER DÖD
REDO

FÖRENAR
(SIG MED)

LOSSA
EXV.
ÄRTOR
FRÅN
FÄSTET

INSKRÄNKER
FÖRSÄKRING
BETÄCKT

FÅR TYST PÅ
MÅNGET
LITET BARN

BONDEHUS
ÖGONÅKOMMA

MED DEM
KAN MAN
FÖRÖKA

KAN LÅTA
FINT
MED
STRÅKAR

ÅTERTAGIT –
MED EXV.
ICKE
F UPP- MJUKAR
UPP
I LYFTN ANDE SPÅR I
T PLAGG ELDRÖR

GÖR EN
DEL ETT
ANSVAR
VEDHÖG

FRAS SOM
SKA FÅ
FOLK ATT
HÄNGA
MED
VÄXTFIBRER
BEHÖVER
EN SOM
BILAR

7

3

1

2

5

6

4

8

9

BÄTTRE
BOENDE
FABELDJUR

KAN FÅ
STÅ FÖR
FIOLERNA
YTSKADA

KAN
VARA
EN TONÅRING

HAR DET I
MÅNGEN
FEBERSÄNG

FLICKA
DEN ÄR
EN ANTIK
STENPELARE

RENSAT
100ÅRIG
ALOE

GJORDE
DEN SOM
EJ VILLE
DELTA?

KANTA
OCH
NÅTLA

SJÖ
I DAL
FAMILJEMEDLEM

UPPLANDSORT MED
LEK SOM
LURADE
KUNG

RINGA
ANTAL
FÖLJER
MEDLEM

HAR
HAMMARE
OCH STÄD

AULA

FÖRPACKNINGAR
MED
STIMULANTIA

SMILA
SAKNAR
INITIATIVKRAFT

BRUKAR
MAN SED
DIT MAN
KOMMER

SES I
BÖRJAN
AV ESLÖV

DENNA
MÅNAD
DET VISAR
INGA
KÄNSLOR

P
G
P I R A
A R E R
N
P A
G A N
T
A R
G I T E
A P E R
V
P
E H Å L
Å S A
S T A T
T U R
S
E N
L A K T
E
L E
N S A N
Y R A
N
Å S
T Ö S
D E R I
Å R A K
T
R
A S S E
N Y T T
D
A
E S T E
MU S
L E T

VÅGDE GJORDE GÖR DE
SJUNGER GÖRMED
DET VÄL IBLAND BRYTARE
VACKERT I SIG
BL.A.
I DRIVÖVERFLÖJTTRÄDEN HEROIN
BÄNKEN TALIGA
GUD
KAN HAN
HETA –
SOM
KJERRMAN
GÖR
MAN
IBLAND
DÅLIGT

4

1

6

GÖR EN
VÄDERBITEN

KAN
SÄGA
DA VID
FRIERI

VANA

R
Y
R S
I K
T A

E
K
O
R
R
A

LIVNÄR
SIG PÅ
FRÖN I
KOTTAR

ORUST
ÄR EN
TYP AV
STRIDSPLAN
KOMMER
MED
NYHETER

BERG
OCH
FLICKA

FÅGEL –
SOTHÖNAN
ÄR EN

D
A
L
A

N
A
R
E

B
E
R
Ä
T
T
R A
A D
L E
L
A
I V
D S
A L
Ö
J
T A
T S

ÅTERGAV

FALLA

HENNES
BOK SES
I GT
DET ÄR
EN UNGE

7

TVINGAD
SAMMAN- MÅ KROGFÖRA
GÄST
BETALA

8

FÖRENAR
(SIG MED)
KANTA
OCH
NÅTLA

2

STÄLLER
UT VÄXEL
ELLER
CHECK
FLICKA

100 M2
ÄR DE
SAKTFÄRDIGA

3

INSKRÄNKER
FÖRSÄKRING
BETÄCKT

9

UTTRYCKTE
KAN BLI
FLOTT
MÅNGEN HAR
TÖMTS PÅ GRUS
GÖR DE FÖR ATT
GÖRA VACKERT

5

FALL
ÄR MARK
I SMÅLAND
MINNESVÅRD
ÖVER DÖD
REDO
ROMERSK
FEMMA
RÖR PÅ
PÅKARNA

3

LOSSA
EXV.
ÄRTOR
FRÅN
FÄSTET

RÖD
FÄRG

2

VAR JU
ASTAIRE
O. SWAYZE
DALASTAD

7

BONDEHUS
ÖGONÅKOMMA
SOM
BABYHY
DANMARK
PÅ BIL

8

MED DEM
KAN MAN
FÖRÖKA

9

KAN LÅTA
FINT
MED
STRÅKAR

1

GÖR MAN
SÄLLAN
DEN SISTE
RÅDER HAR DEN
VID
SOM
KARNE- DRAR EN
VAL
NIT

5

FÅR TYST PÅ
MÅNGET
LITET BARN
KALIUM
BRUKAR
IBLAND
SKÄRSÅR
TRIPOD,
STÖD
HELT OCH
HÅLLET

6

A 1385 © BULLS / www.bulls.se

RYMMER
UPPBYGGLIG
LÄSNING

2

ÅTERTAGIT –
MED EXV.
ICKE
F UPP- MJUKAR
UPP
I LYFTN ANDE SPÅR I
T PLAGG ELDRÖR
EDERA

4

KASSA
KOPPLAT
AV, DÖDAT
INTECKNING

5

KNUT,
KNOP
AVSLUTAR
MÅLTID
KLÄDD
STRÄNGINSTRUMENT

9

HALLANDS
LÄN
KAN
DEMAGOG
SKAPAR

4

© Bulls

LJUS AV
SÄMRE
KVALITET

6

A 1385 © BULLS / www.bulls.se

1

T
O R D R A D
S
L I G A
R E P
L K
S L O G A
A S
T Å G O R
R B Y
D A N K
A
A X L A R
R N A
N
D R
E K
U S L A
S E R T
I N N
N E G E R A T
L E N A R
B R A
O
K
H Ä X B R Y G D
E
F E L O R
L
F R Ö N A
L A D O
D A
K A T A R A K T
V
N Ä C K E N S
I
K A R E N S
R
P A R A T
A
S P R I T A
F
S A
T R
L I E R A R
R A S
N Ö D
S T E N I G
K E N O T A F
P A R A T A
Ö

LJUS AV
SÄMRE
KVALITET

4

K

5

1

KNUT,
KNOP
AVSLUTAR
MÅLTID

4

6

KAMP
MELLAN
LOKALLAG
DIN OCH
DIN
GÅ UPP
ETT LJUS

9

9
GÖR EN
DEL ETT
ANSVAR
VEDHÖG
RENSAT
100ÅRIG
ALOE

3

KAMP
MELLAN
LOKALLAG
DIN OCH
DIN
GÅ UPP
ETT LJUS

K

3

3

H

6

6

KAN FÅ
FOLK ATT
FÖRSTÅ
ISAS

7

B
E
T
Y
D
E
L
S
E

7

5
FRAS SOM
SKA FÅ
FOLK ATT
HÄNGA
MED
VÄXTFIBRER
BEHÖVER
EN SOM
BILAR

8

KAN FÅ
FOLK ATT
FÖRSTÅ
ISAS

VÅGDE GJORDE GÖR DE
SJUNGER GÖRMED
DET VÄL IBLAND BRYTARE
VACKERT I SIG
BL.A.
I
DRIVÖVERFLÖJTTRÄDEN HEROIN BÄNKEN TALIGA
GUD
KAN HAN
HETA –
SOM
KJERRMAN
GÖR
MAN
IBLAND
DÅLIGT

© Bulls

1

1

3

KÄNNS DEN HAR DECISKÖNA I RÄTT ATT GRAM –
VINTER- TRYCKA
1/10
KYLAN SEDLAR GRAM

4

D
E
M
O
L
E
R
A
T
S

6
KÄNNS DEN HAR DECISKÖNA I RÄTT ATT GRAM –
VINTER- TRYCKA
1/10
KYLAN SEDLAR GRAM

1

MENING JÄMNATS
OCH
MED
INNEBÖRD MARKEN
BLEV DEN
SOM
FICK
UPPDRAG

7

22

MENING JÄMNATS
OCH
MED
INNEBÖRD MARKEN
BLEV DEN
SOM
FICK
UPPDRAG

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
DECEMBER 2021

korsord

BÄTTRE
BOENDE
FABELDJUR
KAN FÅ
STÅ FÖR
FIOLERNA
YTSKADA
FALLA

FÖRPACKNINGAR
MED
STIMULANTIA

FÅGEL –
SOTHÖNAN
ÄR EN

UPPLANDSORT MED
LEK SOM
LURADE
KUNG

GJORDE
DEN SOM
EJ VILLE
DELTA?

DET ÄR
JÄST

ÅTERGAV

SMILA
SAKNAR
INITIATIVKRAFT

HÅRDVALUTA
FLICKA
DEN ÄR
EN ANTIK
STENPELARE

BERG
OCH
FLICKA

DENNA
MÅNAD
DET VISAR
INGA
KÄNSLOR

AULA

UPPTRÄDER
MOBBARE

SJÖ
I DAL
FAMILJEMEDLEM
ORUST
ÄR EN
TYP AV
STRIDSPLAN
KOMMER
MED
NYHETER

HAR DET I
MÅNGEN
FEBERSÄNG
HAR
HAMMARE
OCH STÄD
LIVNÄR
SIG PÅ
FRÖN I
KOTTAR

RINGA
ANTAL
FÖLJER
MEDLEM

SES I
BÖRJAN
AV ESLÖV
GÖR EN
VÄDERBITEN

KAN
VARA
EN TONÅRING

ÄR
SÄKERT
UPPFINNARE

LAGAS
PÅ
POTATIS

KAN
SÄGA
DA VID
FRIERI

GAGNAR

VANA

BRUKAR
MAN SED
DIT MAN
KOMMER

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

@helenaglade Vimmerby
#magasinetvimmerby

@wioleta_sliwa_87
#magasinetvästervik

Magasinet

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

RE

S

Tagga dina lokala instagrambilder
– publiceras i Magasinet

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

IDNI

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

MOTOR

BMW X3 M40D M-sport. Connected.
Årsmodell: 2019 Miltal: 3291 Ort: Kisa

589.900 kr

109.000 kr

Subaru Outback 2.0D
Årsmodell: 2010 Miltal: 29950 Ort: Kisa

Årsmodell: 2020 Miltal: 2600 Ort: Kisa

209.000 kr

Opel Crossland X 1.2T 110HK DYNAMIC

Opel Corsa Enjoy 1.4 90hk 5D
Årsmodell: 2019 Miltal: 1950 Ort: Kisa

Opel Astra 1.5 Diesel LÅMILARE Manuell

Årsmodell: 2018 Miltal: 4388 Ort: Kisa

169.000 kr

Subaru Outback 2.0D RIDGE VÄRMARE DRAG

59.900 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 12427 Ort: Kisa

225.000 kr

Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Manuell.
Årsmodell: 2011 Miltal: 16577 Ort: Kisa

69.900 kr

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

219.000 kr

Subaru Outback 2.5 4wd. Aut. Drag. Summit
Årsmodell: 2018 Miltal: 11500 Ort: Kisa

259.900 kr

Opel Corsa -e Elektrisk 50kWh
Årsmodell: 2020 Miltal: 414 Ort: Kisa

329.900 kr

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

259.900 kr

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

d

NG

399.900 kr

Välkommen att julhandla i

VIMMERBY!
Söndagsöppet 19/12 kl 12-16
Rekommenderade öppettider. Matvarubutikerna har öppet ännu längre.
Vi gör allt för att DU ska kunna handla säkert i
våra butiker. Kontakta DIN butik för alternativa lösningar.
Håll avstånd och var rädda om varandra!

ulJ
Totalt vinstvärde ca 40.000kr

ulJ
lotteriet

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

á

kr

kr

100

kr

Så här gör du!
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

Totalt vinstvärde ca 40.000kr

lotteriet

250 st Tröstpriser

5.000

10.000

lotteriet

ulJ

2:a pris

1:a pris

- ju fler gånger du handlar, desto fler chanser har du!

Lycka till!

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

