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23 feb

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

Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 23 februari. Då ska vi djupdyka ner i ett ämne som ligger
många varmt om hjärtat – husdjur.

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

Har du en knasig katt, en duktig hund
som jobbar eller kanske en riktigt
läskig ödla? Hör av dig till oss!
MAGASI

Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
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SOFFGRUPPER • SOFFBORD • MATSALSMÖBLER • SÄNGAR • FÅTÖLJER • BÄDDSOFFOR • TV-BÄNKAR M.M.

REA 10-50%

PÅ UTGÅENDE
MÖBLER

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

67

SOFFGRUPPER • SOFFBORD • MATSALSMÖBLER • SÄNGAR • FÅTÖLJER • BÄDDSOFFOR • TV-BÄNKAR M.M.

Ett hantverk
värt att åka för
Ett hantverk värt
att åka för

OBS! Sommartider

Inramning
Inramning av konst, broderier, foto,
foto,
textilier,
textilier,objekt
objektmm.
mm.Försäljning
Försäljning av
av
div.
div. konstnärsmaterial,
konstnärsmaterial, akvarell,
akvarell,
olja, akryl, färger, penslar,
penslar, dukar,
dukar,
papper
papper mm.
mm.

5 - 16 Juli öppet kl.11-13.00.

JUST NU!
Minst

25% rabatt
på tapeter!
*
JUST NU!
Minst

17 JuliÖppettider:
- 1 Augusti STÄNGT

Ordinarie
öppettider:
Månd-Fred 10.00–17.00

Månd-Fred kl. 10-17.00
Övriga tider och dagar
Övriga
tider och dagar
efter
överenskommelse
enl. överenskommelse.

Välkomna hälsar Mia
besök
såså
Välkomna
Mia och
och Annika!
Annika! Ring
Ringgärna
gärnainnan
innan
besök
jag
säkertfinns
finnspå
påplats.
plats. 0493-910
0493-910 97,
97, 070-366
070-36606
0671
71 •• www.rambutik.se
www.rambutik.se
vi
säkert

Garagepor t

på tapeter!

*

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

Motordriven

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar

17.400:-*

Nu erbjuder vi prisgaranti på tapeter!
Det innebär att om du hittar en likadan
produkt, till ett lägre pris någon
annanstans, matchar vi det priset.

från

inkl.
ROT-avdrag

25% RABATT

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

Hos oss ska du känna dig säker på
att du får bästa pris. Fråga oss om
prisgarantin så berättar vi gärna
om garantins villkor.

0490-345 67 | Kristinebergsg. 27
Västervik | www.dorrtjanst.nu
Öppet: Månd–fred 07.00–16.00

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

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

Dags för lunch?
En lunchguide bara för dig.

minlunchguide.se

Överlåt vårens
att göra-lista till oss!
Vi kan till exempel hjälpa till med:

när?
Pensio ra
ext
Jobba !
hos oss

✅ Beskärning av träd
✅ Målning & tapetsering
✅ Hemstädning & fönsterputs

✅ Allmänt trädgårdsarbete
✅ Snickeri & ombyggnad
✅ Diverse fixartjänster i hemmet

📞📞📞 📞📞📞📞📞📞📞📞 📞📞📞 📞📞📞 • vastervik@veteranpoolen.se
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aktuellt

Öppnar alternativmedicinsk praktik
– Förr om åren har vi jobbat med hela
Sverige och även andra länder som arbetsfält, men nu känner vi att vi vill
landa och fokusera på Vimmerby.

Anne-Sofie och Mats Reinholdsson välkomnar klienter i en helt
nybyggd lokal. Foto: Privat

Almviks Mathantverk, som tidigare var Almviks café,
men ändrat inriktning, har under hösten flyttat till Almviks
gamla skola och öppnat en obemannad butik.
För att handla använder man mobilen och skannar en
QR-kod. I butiken finns ett utbud som är anpassat efter
säsong och det som ägaren och mathantverkaren
Erik Askenberger är sugen på. Här finns för det mesta
fryst pizza, egengjord choklad och egen pinnglass,
men lite allt möjligt kan poppa upp.
Allt är tillverkat från grunden och i liten skala.
Den som vill ha koll på sortimentet följer
deras Instagram som fortlöpande
uppdateras.

Ann Westin

Ulf Durling ger ut ny roman
I dagarna kommer kriminalromanen ”Kända Nästet” av Ulf Durling.
Som många av Ulf Durlings romaner och noveller utspelar den sig i
Tjust.
VÄSTERVIK Romanens handling är att
ett äldre par bestämmer sig för att ta
sig an ett ”cold case”, ett nedlagt fall.
En psykpatient från Norra Sjukhuset
spenderar sin sista vårdtid på ett behandlingshem i Hallingeberg, men försvinner spårlöst en sommarkväll. I en
roadmovie som till 75 procent utspelar
sig i Tjust löser det äldre paret gåtan.

Ulf Durling som bor i Stocksund är numera pensionär, men har under hela
sitt yrkesliv varit psykiatriker, dessutom
har han även hunnit skriva 17 romaner
och 99 noveller, där många utspelar sig
i Tjust.
– Jag har varit sommarboende i Källvik sedan 1942 och är dödligt förtjust i
Tjust. Jag är en rastlös person som inte
kan ligga i hängmattan, så under mina
somrar har jag utforskat miljöerna och
de kan bli hur mordiska som helst. Att
låta handlingen i mina berättelser utspela sig här är ett sätt för mig att vara
”fritidssmålänning”.

PÅ SCEN

VIMMERBY Standup-show blir
det på Björkbacken i Vimmerby
nu på lördag den 29 januari. Det
är Göteborgskomikern Ann
Westin som ska få publiken att
dra på smilbanden. Ann är
en av Sveriges mest kända
kvinnliga komiker och
hon har blivit utsedd till
Sveriges bästa kvinnliga
komiker inte mindre än
tre gånger.

Ann Westin uppträder
i Vimmerby på lördag.
Foto: Robert Eldrim
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FÖRETAGARE

VIMMERBY Ett nytt café

slår snart upp portarna i Vimmerby. Lagom till våren öppnar
Green Fika i Rosenkransens
gamla lokaler på Stora Torget.
Bakom satsningen står Anna
Rixman med familj. De har tidigare bedrivit sommarcafé i Gästgivarhagen men satsar nu alltså
på året-runt-verksamhet. Caféet
kommer att erbjuda veganska,
glutenfria och nötfria bakverk.

TA G I U T

VÄSTERVIK

SATSAR PÅ
NYTT CAFÉ

RE

dygnet runt

Ulf Durling är flitig
författare och sommarboende i Källvik.

B L E R AT F
Ö

HANDLA PIZZA

TA

ny

E

Paret har tidigare bott i Djursdala i
många år men flyttade till Stockholm
2015. 2017 gick flyttlasset tillbaka till
Vimmerby och Aspenäset som ligger en
bit utanför stan.

NINGSOM

VIMMERBY De har haft företaget med
behandlingar inom alternativ medicin i
många år men det är först nu de tar steget fullt ut med en egen praktik. Paret
har byggt en liten stuga hemma i trädgården utanför Vimmerby och där kan
de nu ta emot klienter för behandling
och rådgivning.
– Vi har längtat efter det här i 20 år,
men det var nu alla bitar föll på plats,
säger Anne-Sofie.

Sana Star är en alternativmedicinsk mottagning, vilket inrymmer det mesta för
de som jobbar med naturterapier av
olika slag. Verksamheten innefattar naturmedicin, homeopati, kost och näring,
healing, mindfullness, chi-gong, smärtterapi och coachning/vägledning med
mera. Alla behandlingar anpassas helt
och hållet efter individen i fråga.
– Vi leder också kurser, events, föredrag, workshops och utbildningar inom
vår genre, vi har också utvecklat egna
produkter som sålts såväl i Sverige som
utomlands.
Eva Harrysson

IV

Anne-Sofie och Mats Reinholdsson får en nystart
som helhetsterapeuter när
de nu öppnar en praktik i
en helt nybyggd lokal.

G

4

JANUARI 2022

JANUARI 2022

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

5

Här kan du
åka skridskor

HUSQVARNA
445 E-SERIES
TRIOBRAKE™
MOTORSPORTPRIS

4.495:ORD. 6.590:-

VÄSTERVIK, VIMMERBY, HULTSFRED

Är du sugen på att
åka skridskor?
I Västerviks kommun finns det flera
alternativ. Ishallen i Västervik
och Tjustvallen i Gamleby har
öppet för allmänhetens åkning
flera gånger i veckan. Det finns
tider då man får använda puck
och klubba och tider utan. Det
är obligatoriskt att ha hjälm när
man åker skridskor. Kolla kommunens hemsida för exakta tider.
När det är kallt ute spolas isbanor på flera platser i kommunen;
I Ankarsrum vid idrottsplatsen
och i Gunnebo, Blackstad, Hjorted, Loftahammar och Överum
vid skolan och i Totebo vid boulebanan.
Om det blir fina isar ute finns
det ju oändliga möjligheter, men
åk aldrig ensam och utan rätt
utrustning. Den som vill ha säll-

skap kan ansöka om medlemskap
i Tjustskrinnarna, en Facebookgrupp för långfärdsskridskoåkare
som tipsar om fina turer och åker
tillsammans.
För utomhusåkning i Hultsfreds
kommun kan du bege dig till Målilla bandybana. På söndagarna
ordnas det ”skridskokul” på isen
och den som önskar kan också få
hjälp med att få sina skridskor
slipade. Man kan också låna utrustning i låneförrådet.
I Virserum finns Prolympiahallen som har öppet för allmänheten flera dagar i veckan, kolla aktuella tider på Virserums SGF:s
hemsida.
Ishallen i Vimmerby har tyvärr inte
några öppettider för allmänheten
just nu på grund av den ökade
smittspridningen av covid-19.

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

MOTORSPORTKAMPANJ!

KVANTITETSPRISER
PÅ SVÄRD & KEDJOR
EXEMPEL!

3-PACK 13”
600:- Ord. 717:-

EXEMPEL!

3-PACK 15”
640:- Ord. 777:Gäller X-Force / X-Cut, 13” / 15”, 1.3mm, .325”, SP33G.

P R E S E N T E R A R E N VÄ R L D AV

SMARTA ELCYKLAR

• Installation
• Service

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

Letar du efter ditt drömjobb?
Hitta det bland våra lediga tjänster.

Utrustade med Koppla™
– smarta funktioner via en app i mobilen

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY
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krönika

2022
– vad händer då?
Nytt år och nya möjligheter. Det är en
bra känsla att få börja om, ta sats och
kanske byta riktning på något sätt.
För mig ligger 2022 ännu ganska
blankt, även om jag hoppas på positiva förändringar. För att få lite koll på
vad som händer under året anlitade
jag internet och hamnade i den söklabyrint som googlande ofta innebär.
Men här fanns ändå en röd tråd som
skymtade fram.
Vi börjar söktråden med vad som
händer under året, det är OS i Peking,
drottning Elisabeth II firar 70 år på
tronen, det är val i Sverige och VM i
fotboll. Några nya lagar träder i kraft,
det kostar numera 800 kronor att
slänga snus, cigarettfimpar och tug�gummi på marken.
Om man lever i Kina är det Tigerns
år, det infaller var 12:e år. Människor
födda 1938, 1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010 och i år sägs vara beundrade och respekterade för sitt mod och
sin generositet, men kommer ofta i
konflikt med äldre.

Om man söker på 22 kommer man att
hamna på Moment 22, ett uttryck som
vi ofta slänger oss med. Men vet du
vad det egentligen kommer ifrån?
Joseph Heller var en amerikansk
författare som 1961 skrev boken
”Catch-22”. Det handlar om en kille
som vill bli frikallad från sin militärtjänst under andra världskriget.
Enda anledningen att bli frikallad
är att man är galen och då får man
ansöka om det. Ansökan antas bero på
att man är rädd för att dö i kriget och
det är en sund reaktion, så alltså är
man inte galen och kan inte bli frikallad. Ologiskt cirkelresonemang och
en kritik av byråkrati, men ändå något
som ofta händer i stort eller smått.
Jag letar efter mina glasögon, men jag
behöver glasögonen för att hitta dem.
Den som googlar vidare på 22 hamnar
i numerologi, alltså tron att tal har en
innebörd och här händer det grejer. 22
är ett starkt tal, en ”Master Builder”.
Om man ser talet dyka upp ofta (och
det lär du göra i år) så betyder det

positivt tänkande, en positiv
attityd, kontroll och möjligheten
att forma sitt eget liv.
Även om jag är mer lagd åt
litteratur än siffror så sväljer jag
hela betet. Låt 2022 bli ett år av
positiv attityd och att vi alla får
makten att forma vårt liv som vi
vill.
Välkommen till ett nytt fräscht
nummer av Magasinet. Nu i
januari har vi nystart som tema.
Som vanligt blir det en mix av
reportage med lokal anknytning.
Hoppas du hittar något du gillar.
I februari är temat husdjur,
kontakta oss om du vill berätta
om ditt djur!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

instagram

@anders_creations REFLECTION
Västervik #magasinetvästervik

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

@mitasvensson Morgonpromenad vid Hulingen
Hultsfred #magasinethultsfred

✨ (no filter)

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

Vårens fröer är här!
Nelsons och Impectas sortiment

Även minidrivhus, krukor,
växtbelysning m.m

Naturgödslad
SÅJORD
10lit
40 lit

49:109:-

S-jord m. perlite
15lit
79:-

Något nytt i garderoben till våren kanske? Evy Johansson och Marie Pettersson har möjlighet att shoppa loss
ordentligt med sina presentkort från Vimmerby Handel. Foto: Eva Harrysson

Marie och Evy
vinnare i jullotteriet
Marie Pettersson och
Evy Johansson blev
storvinnare i Vimmerby Handels jullotteri 2021.
VIMMERBY Nu kan de shoppa
loss i Vimmerbys butiker för
varsitt presentkort på 10 000
respektive 5 000 kronor.
– Helt otroligt och jätteroligt, säger vinnarna, som
båda blev väldigt överraskade.
Vimmerby Handels årliga jullotteri har ett totalt vinstvärde
på 40 000 kronor. Genom att
handla i någon av stadens butiker under december månad
har kunderna fått möjlighet att
vara med och tävla. Marie och
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Evy passade på att handla flera
av sina julklappar lokalt och de
hade den stora turen att lottas
fram som storvinnare.
– Det är en stor summa
pengar så det här ger verkligen
möjlighet att sätta guldkant på
tillvaron, säger Maria, som inte
har bestämt vad hon ska köpa
för sitt presentkort. Man hade ju
blivit jätteglad för en tusenlapp,
eller någon hundralapp. Att få så
här mycket pengar är ju otroligt.
Inte heller Evy vet helt säkert vad
hon ska spendera sin vinstpeng
på.
– Men jag är ju mycket för
kläder så det blir nog att köpa
lite nytt till våren, säger hon. Så
härligt att kunna gå och shoppa
utan att behöva tänka ”det här

Västervik 0490-25 86 00
V-by, H-fred 0492-58 60 90

Svenska tulpaner 10-pack
80:Tulpanbukett med sky & grönt 140:Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12

har jag inte råd med”.
Brukar ni göra de flesta av
era inköp på hemmaplan?
– Ja, faktiskt. Och ännu mer har
det nog blivit under pandemin.
Det mesta man behöver finns ju
här i Vimmerby.
Från Vimmerby Handels sida är
man riktigt nöjd med årets julhandel och deltagandet i jullotteriet.
– Vi är väldigt glada över den
väldiga uppslutningen i årets
jullotteri, säger Michael Karlsson, aktivitetsansvarig. Det visar
att många vill gynna den lokala
handeln och samtidigt ta chansen att vinna. Det är en winwinsituation för alla.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Väl inarbetad inredningsbutik med
glas, porslin och husgeråd.

Minst

50% rabatt

.

på en mängd kläder och skor

TILL SALU

Är du intresserad?
Kontakta oss via e-post:
vimmerby@onska.se

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Tillsammans hjälps vi åt att
HÅLLA AVSTÅND, SPRITA HÄNDERNA
OCH MAX 18 KUNDER I BUTIKEN!

Se stor del av sortimentet i vårt ”skyltfönster”
WWW.DOWNSTAIRS.NU

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!
Nå ut med ditt budskap
till hushåll i tre kommuner: Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

Svenska
TULPANER

Vid Stora Torget

HELGE SWAHN
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I bostaden har Roland en verkstad där
han tillverkar sina säregna telefonlampor.
Foto: Eva Harrysson

Förvandlar telefoner
till unika lampor
Kan man bygga en lampa av en gammal telefon? Ja, absolut. Roland Metz har gjort minst 60 och fler blir det.
– Det här är terapiarbete för mig, säger han.
VIMMERBY När man kommer
hem till Roland Metz i Gullringen utanför Vimmerby hajar man ganska snabbt till när
man passerar hyllan i hallen.
Den är nämligen full med gamla telefoner och andra tekniska
prylar med inbyggd belysning.
Det hela började för några år
sedan när Roland fortfarande
var bosatt på Gotland. Han fick
syn på en artikel i en tidning
där någon hade byggt om en
telefon och började fundera på
om han själv skulle kunna göra
något liknande. Han skaffade
en gammal snurrtelefon och på
den vägen är det. När han flyttade till Gullringen fortsatte
han att utveckla sitt intresse,
som han beskriver som en
motpol till sitt tidigare arbete
som röntgensjuksköterska.
– Jag har alltid jobbat med
människor och då är det en
skön kontrast att sätta sig
ner och skruva på prylar, säger
han.
Numera bygger han om telefoner på löpande band och
gör om dem till roliga och
personliga bordslampor. Han
utmanar sig själv genom att
testa olika modeller men de
flesta är äldre telefoner, som

signaffär där som faktiskt sålde
några åt mig. Här i Gullringen
är det flera personer som har
köpt av mig, och det är jättekul. Jag har också varit
i kontakt med Virserums Konsthall och
ställt frågan om de
vill visa några av
mina telefoner.
Eva Harrysson

Alla telefoner är unika på sitt sätt men har en sak gemenamt - de lyser. Foto: Eva Harrysson
bakeliter eller den klassiska
”dialogen” som många av oss
har haft i våra hem. Förutom
telefoner har han också byggt
om en instrumentbräda från
en Citroen 2VC till en lampa.
Han har också provat att göra
lampskärmar av vattenkannor.
– Jag är nog lite av en ”Uppfinnar-Jocke”, säger Roland.

Min pappa var väldigt uppfinningsrik så det finns kanske
i mina gener. Det viktiga för
mig är återbruket, att kunna
använda gamla saker på ett
nytt sätt. De här telefonerna
hade sannolikt hamnat på tippen annars. Varje telefon har
sin egen utmaning men det är
också det som är kul.

Han hittar telefonerna på loppisar och Tradera. Sedan är
det egentligen bara fantasin som sätter gränserna.
Har du visat upp dina
telefoner i något sammanhang?
– När jag fortfarande
bodde på Gotland hade
jag samarbete med en de-

Lysande idé!

Det skiljer ett antal
decennier mellan dessa
båda telefoner.
Men båda gick utmärkt att
bygga om till lampor.
Foto: Eva Harrysson
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PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

Karin Westrin tillbringar många timmar framför staffliet i sin ateljé. Här håller
hon också kurser i måleri och yoga. Foto: Eva Harrysson

Kreativa kurser med Karin
Yoga, meditation och målande hjälper Karin Westrin att
behålla balansen i livet. Numera håller hon kurser i sin
charmiga lilla ateljé i Rumskulla.
VIMMERBY Ett gammalt torp
som låg nedplockat på en tomt
i byn fick Karin och hennes man
som gåva under förutsättning av
det skulle återuppbyggas i byn.
Resultatet blev en liten mysig
ateljé och yogaverkstad i trädgården som Karin har döpt till
Galleri Spindeln.
– Det är inte så stort här så det
går inte att vara så många personer samtidigt, men det är mysigt
och trivsamt. Här tillbringar jag
mycket tid.
Karin Westrin kan titulera sig både
konstnär och yogainstruktör. Hon
har fler olika målarkurser på gång
nu under våren, för både nybörjare och de som har hållit på ett
tag. Tekniken kallas Verdic Art
och är en metod för konstnärligt
skapande och personlig utveckling med synen att det ska vara
roligt, lätt och kravlöst att måla
och skapa.
– Det som hamnar på duken
ska komma från dig själv och det
finns inga rätt eller fel. Vid varje
kurstillfällen presenteras nya
principer som man fördjupar sig i,
men självklart anpassas allt efter
individerna som deltar.
Deltagarna är i blandade åldrar
och både män och kvinnor.
– Ibland kommer även par som
vill måla tillsammans. Vi träffas
en gång i månaden och mellan

kurstillfällena kan man fortsätta
måla hemma. Det är spännande
att se hur deltagarna utvecklas
mellan varje gång.
Under våren kommer Karin
också hålla yoga-kurser.
– Holiyoga påminner om medicinsk yoga med fokus på andning,
uthållighet och att möta kroppen
utifrån sina inre motstånd, stretching, mjuka upp bindväven, få
flöde på kroppsvätskorna.
Karin är utbildad sångpedagog och
har arbetat inom kulturskolan
många år. För ett antal år sedan
brakade hon in i den berömda
väggen och hade dessförinnan
haft två omgångar av cancer att
kämpa mot. Att utveckla sin kreativa sida blev då en slags terapi
och hjälpte henne att komma
tillbaka till livet. Numera driver
hon Karins Kreativa med kurser
i måleri och yoga, sång och piano.
– Idag arbetar jag halvtid med
det här och det är fullt tillräckligt. Jag har blivit bra på att känna
mina gränser.
Karin vaknar tidigt varje morgon och inleder dagen med en
meditation och Holiyoga. Det blir
sedan många timmar i studion
varje dag med målande och yoga.
– Det ger mig ett lugn och en
inre harmoni. En positivare syn
på livet helt enkelt.

Perfekt som present och
gåva till dina nära och kära,
dina anställda och till andra
du vill förgylla tillvaron för.
Vimmerby Handels populära
presentkort gäller i de flesta
medlemsbutikerna i Vimmerby
Presentkorten köper ni på:
ROSINS PAPPERSHANDEL
V.Tullen Hultsfredsvägen 1 • 0492-100 42

ICA KVANTUM

Förbutiken • 0492-313 00

VIMMERBY BOKHANDEL
Stora Torget 6 • 0492-123 10

Eva Harrysson
MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL

Lokaler uthyres
i Vimmerby!
FORSKNINGEN
FÅR ALDRIG
TA PAUS
Bli månadsgivare idag!

Centralt belägna butikslokaler
i markplan

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

Drottninggatan 20, 374 kvm
Storgatan 37, 98 kvm

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT!
www.hjart-lungfonden.se

För info ring
www.fogelvikfastigheter.se 0123-510 90

www.vimmerbyshopping.se
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nystart så håller vi oss i form

Så håller vi oss i
Foto: Privat

I januari är det många som gör en satsning inför det nya
året, man ska träna lite mer och äta lite bättre. Aldrig är
det så fullt på gymmen som i januari. Men hur gör man
för att hålla i? På något sätt måste man hitta en form av
motion som man trivs med långsiktigt. Vi har frågat några
vanliga människor om hur de håller sig i form.
Text: Åsa Thaberman och Eva Harrysson

Yvonne Nyman, VÄSTERVIK
Yvonne Nyman är hängiven dansare och ordförande i föreningen Danzvett
som ordnar kurser och tävlingar i olika former av sällskapsdans, men även
har kurser för barn. Dans är den perfekta motionsformen enligt henne.
– Dans är en fantastisk motionsform, du kan göra
det när som helst, själv eller ihop med andra. Det
behövs ingen utrustning, bara ett par bra skor. Du
får hela kroppen i rörelse, men du involverar även
hjärnan och stimulerar koordination och balans.
– Man får väldigt mycket endorfiner när man
dansar, musiken väcker också våra sinnen och
man går hem med en helt annan energi än när
man kom till lokalen.
– När man dansar har åldern ingen betydelse
och så träffar man alltid många trevliga människor.

Pierre Ahlstrand, VÄSTERVIK

Foto: Åsa Thaberman
Foto: Pexels

Pierre Ahlstrand är en sportig kille som alltid hållit i gång på olika sätt.
Nu tränar han med Cross Fit, en intensiv träningsform som bygger på
att en coach hjälper dig att få ut det bästa av dig själv. De som gillar
Cross Fit pratar gärna om glädjen och gemenskapen i ”Boxen”.
– CrossFit är verkligen helt komplett som träningsform med styrka, kondition, gymnastik, rörlighet och psykisk träning, allt i ett. De resultaten jag sett där har jag
aldrig varit med om tidigare. Allt är verkligen helt individ anpassat, hur tränad eller
otränad du är och man blir hela tiden styrd och hjälpt av en Coach.
– Träningsformen tar fram det yttersta i dig och dessutom har jag aldrig varit med
om ett ställe som verkligen har din hela hälsa i fokus som när jag kom till boxen. Där
betalar man inte bara en avgift och blir lämnad åt sitt öde, där finns människor som
tittar på hela dig, träning, kost, sömn, stress. Sammanhållningen bland människorna
har jag heller aldrig varit med om tidigare. Ångrar bara att jag inte börjar tidigare.

Catharina Brewitz, VÄSTERVIK
Många vuxna gillar att simma, men inte så
många sätter upp samma mål som Catharina
Brewitz, hon ska försöka ta alla simmärken man
kan ta och hon är på god väg.

”Jag skulle vilja
utmana alla far- och
mormödrar att göra
samma sak, tävla lite
med dina barnbarn.”

– Jag har tagit alla simmärken som barn kan ta, jag började
med Paddan, precis som mina barnbarn. Nu håller jag på
med vuxenmärkena, har tagit alla livräddningsmärken och
håller på att ta Järnmagistern. Jag har lärt mig att dyka från
ettan. Jag ville utmana mig själv och träna med ett leende.
– Det är ett enkelt och roligt sätt att hålla sig i trim
och ganska billigt, dessutom är du fri och behöver inte
passa några tider. Personalen i Simhallen är underbar, de
har hjälpt mig så mycket. Jag skulle vilja utmana alla faroch mormödrar att göra samma sak, tävla lite med dina
barnbarn.
– Så är det roligt att få en tavla med alla märken också!

Foto: Åsa Thaberman
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Foto: Olof Carlson

form
Lena Borgstrand, HULTSFRED
Träning och hälsa är en självklar
del av Lenas liv. Dels i hennes
arbete som folkhälsosamordnare
i Hultsfreds kommun och ledare
för gruppträning på Hagadal.
Men också på sin fritid då hon
löptränar flera gånger i veckan
kombinerat med styrketräning
och promenader.
– Jag ser till att vara utomhus och röra
på mig en stund varje dag, det är en bra
vana och den friska luften gör att jag
tänker bättre. För mig är träningen en
livsstil och viktig för att jag ska må bra
både fysiskt och psykiskt.
Vad har du för råd till dem som vill
komma igång med träning och få en
bättre hälsa?
– Ta det i små steg. Sätt upp mindre delmål istället för att ha för stora mål. Testa
dig fram för att se vad just du gillar - all
träning passar inte alla. Ta gärna kontakt
med föreningar och sportanläggningar,
de kan ge bra tips! Och kombinera gärna
konditionsträning med styrka för att få
bra resultat. Och förstås - se över kosten.

Joanna Kilveus,
VIMMERBY
Foto: Privat

”Det är jättebra
att ha någon
som sällskap,
det gör det
lättare att hålla
motivationen
uppe.”

Gunborg Nilsson, HULTSFRED
För Gunborg Nilsson i Lönneberga har det alltid varit helt
naturligt att röra på sig.
– Jag har alltid haft ett stort rörelsebehov. Som barn sprang jag omkring
hela tiden och genom hela livet har jag
alltid varit en aktiv person. Jag brukar
säga halvt på skoj ibland att jag har
nog en bokstavsdiagnos för jag kan
inte vara stilla.
Foto: Privat

Det blir många kilometer i löparspåret varje vecka för Joanna
Kilveus. Hon beskriver träningen
som en hjärtefråga och rent av
nödvändig i hennes periodvis
ganska stressiga vardag.
– Jag har alltid varit en tränande person och har svårt att gå ifrån det. Jag
behöver prioritera träningen för mitt
välmående.
Förutom flera löparpass i veckan blir
det också dagliga promenader med
hunden. Att ha en kompis att träna
tillsammans med betyder mycket för
Joanna.
– Jag har förmånen att ha en bästis
som också gillar att springa. Det är faktiskt en jättebra grej - att ha någon som
sällskap, det gör det lättare att hålla
motivationen uppe.
Även en träningsfantast kan tappa sugen

Idag är Gunborg 78 år fyllda och fortfarande lika aktiv. Hon är ordförande i
Silverdalens Gymnastikklubb och leder
en grupp äldre i lättgympa. Hon håller
också på med dans, styrketräning och
bowling. Och utöver det olika typer av
vardagsmotion i form av promenader,
cyklig och skidåkning. Hon har också
som målsättning att vara utomhus
minst en timma varje dag.
– För mig är det en självklarhet
att hålla igång, och jag behöver inte
tvinga mig själv till det. Skulle jag inte

ibland och Joanna medger att hon har
ett gymkort som inte används så ofta.
– Jag skulle behöva lägga mer fokus
på styrkan men det är löpningen jag
tycker om. Man får motion och frisk
luft på köpet!
Vilka är dina bästa tips gällande träning och kost?
– Boka in minst ett träningspass i veckan i din kalender. Det ska vara lika viktig
som allt annat i almanackan. Man kan
inte tycka om alla träningsformer men
det finns något för alla. Sätt gärna mål
som är mätbara, beroende på vad du
vill uppnå med din träning. Det kan exempelvis vara att gå minst 10 000 steg
om dagen eller 70 000 steg i veckan.
– När det gäller kosten, tänk hellre att
du ska lägga till saker istället för att ta
bort. Tänk långsiktigt, satsa på en bra
frukost, mer grönsaker eller ett nyttigt
mellanmål. Fokusera på det du ska äta
istället för det du inte ska äta.

få röra på mig skulle min livskvalitet
försämras.
Många blir mer stillasittande ju
äldre de blir. Vad har du för tips till
dem?
– Att försöka hitta alla möjligheter till
vardagsmotion, gå eller cykla istället
för att ta bilen när det är möjligt. Alla
mår bra av bra av att röra på sig, man
håller sig friskare och ofta blir det en
social grej också.
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nystart studera som vuxen

”Motgångar har lärt
mig att älska livet”
Temat för månadens Magasinet är nystart. En kvinna som startat om flera gånger i sitt liv är Selena Cerna.
Hennes liv har inte alltid varit lätt, men hon har en positiv energi som tar henne genom svårigheterna.
– Det finns en mening med allt, säger Selena.

Selena Cerna har stark empati och ett stort
hjärta som slår lite extra för de äldre.

Tips Funderar du på att studera?
Selenas tips till den som funderar
på att börja studera:
– Våga göra det, du förlorar inget. Även
om det blir tufft och du ger upp så har
du i alla fall testat! Allt går! Fokusera
inte på problem.

med kontakten när jag hjälper någon
med kläderna, eller att jag håller någon
i handen och visar att jag finns här och
kan hjälpa dig. Leendet från en brukare
betyder mer än inkomst.
Selena har ett stort, varmt hjärta och en
stark empati för de äldre och ser som
sin uppgift att förbättra vården av äldre
med demens. Om möjligt vill hon fortsätta att studera till specialist inom
demens.
– Varje år insjuknar 25 000 personer
i demens. Vi måste uppdatera vården
och dagligen förbättra, alla måste
hjälpas åt. Jag vill bidra till att det blir
bättre för de äldre.
Åsa Thaberman

Selena började plugga till specialistundersköterska när hon var 49 år och nybliven änka, men hon är så nöjd med studierna. Foto: Åsa Thaberman
VÄSTERVIK Som liten flicka i Perus
huvudstad Lima drömde Selena om att
bli barnläkare eller kanske nunna. Som
ung tjej lämnade hon hemlandet för
att åka till Schweiz och jobba och tjäna
ihop pengar till sin utbildning, men
ödets nycker gjorde att hon istället
hamnade i Stockholm som barnflicka
åt en sydamerikansk familj. I Stockholm träffade hon också sin blivande
man Åke, som var från Västervik.
– Vi gifte oss ganska snabbt och jag
visste så lite om Sverige och kunde
nästan ingen svenska, men med lexikon och mycket tålamod lärde jag mig.
Jag fick börja på en omvårdnadsutbild-

ning där alla var svenskar utom jag, det
var tufft, men jag klarade det. Det finns
inget som är omöjligt i livet, det finns
alltid lösningar.
I 20 år arbetade sedan Selena inom vården. Under tiden fick hon två barn men
tyvärr gick hennes man Åke bort i cancer 2015. För tre år sedan, när hon var
49 år ville hon fortsätta att utveckla sig.
– Alla trodde att jag skulle sjunka
ner efter min mans död, men jag ville
visa att det går att starta på nytt. Det
finns en mening med motgångar.
Trots alla varningar om att hon inte
skulle orka eller att hon var för gammal

för att studera började Selena på utbildningen till ”Specialistundersköterska inom äldres hälsa”. Utbildningen
har gett henne ny energi i arbetslivet.
– Jag är så nöjd, det har gett mig
jättemycket. Det har gett mig levande
kunskap, säger Selena och liksom lyser
av glädje och entusiasm över sitt jobb.
Nu arbetar Selena som specialistundersköterska på äldreboendet Tjustgården i Västervik. I sitt examensarbete fokuserade hon på behovet av
mänsklig beröring hos äldre.
– Många äldre är isolerade och beröring betyder så mycket. Det kan räcka

Selena om livet:
”Jag är min
egen trädgårdsmästare, jag
kan sköta min
trädgård och
låta den blomma eller låta
ogräset växa.”
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nystart idrott för äldre

Många olika övningar, dans och lite balans står
på dagordningen när Idrott för äldre drar igång.
Foto: Åsa Thaberman

Gympa, dans
och glädje
för 65+
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Alla mår bra av att röra sig på
något sätt, speciellt äldre kroppar
tjänar på att hålla igång på en lagom nivå. Malin Ekdahl som håller
i Västerviks Kommuns omtyckta
IT-café för äldre är även engagerad
i dansklubben Danzvett. Sedan i
höstas är hon nu också ansvarig för
projektet ”Idrott för äldre”.
VÄSTERVIK Det är lätt att bli stillasittande, speciellt med restriktioner som
aldrig tycks ta slut. Nu finns det en utmärkt möjlighet för den som har uppnått pensionsålder samt är folkbokförd
i Västerviks kommun att få röra på sig
lite mer. Svenska Danssportförbundet,
föreningen Danzvett och Västerviks
Kommun har dragit igång projektet
”idrott för äldre”.
– Det är många äldre som har frågat
efter rörelseövningar på vårt IT-café och
många vill också träna sin balans, berättar Malin Ekdahl.
Malin har satt ihop ett varierat program
med olika former av övningar, allt
från samarbetsövningar, cirkelträning
och balansövningar och lite dans så
klart. Varje gång är det olika och alla
kan delta på sin nivå. Om allt faller
på plats kommer ”Idrott för äldre”
även att få besök av en fysioterapeut
som är specialiserad på hur man
tar sig upp från golvet om man fallit
eller halkat, något som oroar många
äldre.
– Det märks att många har saknat
detta, alla vill inte gå på gym. Alla ligger
på olika nivåer här och vi jämför oss inte
med varandra, vi är här för att ha roligt.

Malin Ekdahl som håller i IT-cafét för äldre
är nu även ledare för Idrott för äldre.
Foto: Åsa Thaberman

”Det märks att
många har
saknat detta,
alla vill inte
gå på gym.”

efter egen förmåga, dans och så fick vi
träna på balans. Dessutom träffade vi
en massa nya människor.

Folk kan vara lite trötta när de kommer,
men det är sån glädje när de går.
Yvonne Nyman som är pensionär och
aktiv i Danzvett har varit försökskanin
när Malin har provat ut övningarna och
hon är positiv.
– Det är jätteroligt, min man och jag
gick i höstas, det var varierade rörelser

Fakta Idrott för äldre
Idrott för äldre är ett projekt drivet av Västerviks Kommun, Föreningen Danzvett och Svenska
Danssportförbundet.

Just idag förbereder Malin ”Just dance”,
en övning där du härmar koreografin
från en tecknad film. Det finns 600
låtar att välja på. Efter några minuter
med Village Peoples ”YMCA” är pulsen
hög och mungiporna stretar uppåt. Ren
glädje i rörelseform. Detta är långt från
gammaldags pensionärsgymnastik, kan
bli värsta discot.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Projektet är gratis, men man anmäler sig på Danzvetts hemsida.
Terminsstart 26/1 kl 9.30 i Danzvetts lokaler i ” Järnet”.
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Meningsfulla jobb
för alla

Anna Karlsson stormtrivs på jobbet i caféterian i kommunhuset. Att ha ett arbete att gå till betyder mycket. Foto: Eva Harrysson

Att få gå till ett jobb där man känner sig behövd och får uträtta något
meningsfullt är viktigt för alla människor. Men kanske betyder det extra mycket för de som arbetar inom Framsteget i Hultsfreds kommun.
HULTSFRED Framstegets verksamhet är uppdelad på flera olika
enheter. Jobbcenter i Målilla och
caféterian på kommunhuset i
Hultsfred är två av dem.
På Jobbcenter arbetar ett 15tal personer med olika arbets-

uppgifter. Vissa har praktikplatser ute hos företag. Andra utför
serviceuppdrag som att tvätta
hemtjänstens bilar, köra ut mat
till skolor och förskolor, dela ut
internpost och leverera böcker
från biblioteken.

I lokalen pågår också aktiviteter av olika slag. Flera av deltagarna är intresserade av data,
teknik och hantverk och med en
så kallad green screen kan man
producera foton och filmer med
olika bakgrunder. Här tillverkas

Joakim Fredriksen visar med van hand hur en traktor med vagn växer fram med hjälp av 3D-pennan.
Foto: Eva Harrysson

exempelvis affischer och skyltar
åt Framstegets olika verksamheter. Här finns också 3D-skrivare
och 3D-penna har många olika
figurer växt fram. Gruppen producerar också tidningen ”Framstegsbladet”.
En av dem som jobbar här är Joakim Fredriksen. För honom har
det inte alltid varit en självklarhet
att komma ut i arbete men tack
vare jobbcenter i Målilla har han

hittat en sysselsättning som han
trivs med.
– Idag trivs jag jättebra här,
säger han. Det känns bra att ha
något att gå till.
En annan av deltagarna, Louise
Karlsson, har praktik på Knektagården i Hultsfred tre dagar i
veckan. Där hjälper hon till med
servering men också den sociala
samvaron med de äldre.
– Det är jättekul, jag trivs bra
där, säger hon. Övriga dagar är

Matias Stefansson har jobbar på Framsteget sedan i augusti och här får han ägna sig åt sitt stora
intresse - datorer. Foto: Eva Harrysson
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Keramik har blivit poppis
Det finns en stark trend i att
jobba med lera just nu. Folk
står i kö för att gå på kurs
och på TV gick det en hel
serie om keramik i höstas.
Vad är det som är så lockande med keramik?

”Olika är bra. Tillsammans gör vi Framsteg.” Det är ledorden för Framsteget.
På jobbcenter i Målilla arbetar ett 15-tal personer, bland annat Mikael Axemo,
Simon Person, Joakim Fredriksen och Martin Persson. Foto: Eva Harrysson

Fakta Framsteget
Framsteget är en daglig verksamhet för vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning. Verksamheten bedrivs som intraprenad
vilket innebär att man är en egen ekonomisk enhet under socialnämnden och erbjuder idag sysselsättning för drygt 70 personer.
Arbetsuppgifterna är individanpassade och främst handlar det
om att hitta en arbetsuppgift som intresserar och motiverar deltagarna.

jag här på jobbcenter och pluggar körkortsteori.
Sedan i höstas har Framsteget
tagit över caféverksamheten på
kommunhuset i Hultsfred. Här
möter vi Anna Karlsson tillsammans med arbetsledaren Mie
Svensson.
– Jag är en social person som
älskar att prata, så för mig passar
det bra att jobba här, säger Anna
som även brukar vara i fiket på
Hultsfreds Gymnasium.
– För mig är det viktigt att ha
något att göra om dagarna, man
vill inte bara sitta hemma.
Arbetet i cafét består av mycket
kaffekokande och många frallor
som ska bres. Även om det är betydligt lugnare än vanligt just nu,
när många i kommunhuset jobbar
hemifrån.
– Vi gör cirka 25 frallor om
dagen. Och många koppar kaffe
förstås. Vi ser också till att det är
snyggt och prydligt här i cafét.

Håkan Hägg är gruppledare med
många års erfarenhet från daglig
verksamhet.
– Jag brukar säga att jag har
världens bästa jobb och jag vill
gärna att folk ska få större insyn
i vår verksamhet.
Det har skett förändringar
inom den dagliga verksamheten
under årens lopp.
– Förr var det kanske lite mer
terapiarbete, idag utför vi riktiga
jobb som behövs i samhället. Det
varierar mycket hur mycket stöd
våra anställda behöver. Vissa är
högfungerande med egen bostad
och körkort, det är inte ens alla
som har en god man idag. Den
utvecklingen medför att också vi
som verksamhet måste förändras och utvecklas för att möta
behoven. Får man inte bra och
meningsfulla arbetsuppgifter vill
man kanske inte komma hit.

VÄSTERVIK
Drejskivorna
snurrar lite sakta och två damer sitter framåtböjda, djupt
fokuserade på varsin klump
lera.
– Det är här du ska trycka,
lite mer med vänster nu, säger keramikern Elisabeth
Björklund och visar hur de ska
centrera leran innan de börjar
dreja.
Keramik är en av världens äldsta
konstformer, men populärare
än någonsin. I hela Sverige
står folk på kö för att få jobba
med lera och i Västerviks är det
samma sak.
– Jag tror ändå inte att det
är en Coronaeffekt, det började
långt innan. Vi har haft kö i flera år och det ringer folk och vill
gå på kurs hela tiden, vi skulle
behöva dubbelt så stora lokaler, säger Elisabeth som håller
kurser på ett studieförbund.
Babsan Kide och Catharina
Brewitz provar att dreja första
gången sedan gymnasiet, nu är
de pensionärer och passar på
att testa drejning hos sin vän
Elisabeth.
– Det är kul och känns bra.
Jag har provat så många andra
former av hantverk, så nu var
det dags för lera. Jag börjar
med en liten skål, det är det
lättaste, säger Babsan Kide.
– Jag tror att många vill göra
saker med händerna, komma
tillbaka till skapandet, det
finns så mycket färdiggjort nu
för tiden, funderar Catharina
Brewitz.
Om man går på kurs för Elisabeth Björklund får man lära
sig några grundläggande tek-

Elisabeth Björklund har jobbat med keramik i massor av år men
tycker fortfarande att det är avslappnande. Foto: Åsa Thaberman
niker; att tumma, kavla, ringla
och dreja. Sen får man utveckla
sig i de tekniker man gillar bäst
och göra vad man vill, men Elisabeth hjälper till. Många vill
göra bruksföremål
och runt om i
lokalen står
skulpturer,
Alla vill jobba med
kannor
keramik och det är kö
och mugtill studieförbundens
gar i olika
stadier
kurser. Foto: Åsa
av tillbliThaberman
velse.
Men vad är
grejen med lera?
– För mig är det härligt och
meditativt på något sätt, även
om jag gör tråkiga beställningsjobb är det avslappnande
och kontemplativt, säger Elisabeth.
– Att jobba med händerna

och bli lite kletig, ler Catharina Brewitz och tittar upp
från drejskivan, man får lite
närkontakt med Moder Jord
på nåt vis.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Ett gäng 3D-modeller som tagits fram på Jobbcenter. Foto: Eva Harrysson

Babsan Kide och Catharina Brewitz får anvisningar av Elisabeth Björklund. Foto: Åsa Thaberman
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KVÄVE
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KEMIST
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LITE VIND
SLÄKTING
POJKE
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KERAMIK
UTAN YTA
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I
S
T
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4
AVSKYR
BÄTTRE
HÄLFT
DÖVADE
PATIENT

3

F FETT
L FINSKT
I OMK RÅDE
SES
MÅNGEN SENTIINGÅR I
SLÄKTE MENTAL
FÄLLA

8

RÖR
PLUS OCH
MINUS
TALESMANNEN

HAR MAN BLIR EN
FÖR ATT DEL AV
UTEFINA
STÄNGA KLÄDER
INGÅR I
BESTICK
OCH OFTA
MÅTT

1

GÖR LÄTTJEFULL
SLOVAKIEN POSTALT
KAN ALLT OM ÖGAT
OCH DESS PROBLEM

7
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korsord
SPRINGER
OMKRING

MARTINSONS
RYMDEPOS
RÖRSVAMPEN
HÖGT
TONLÄGE
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SKA
BÄTTRA
ENS
RYKTE

STAT I ORSAKADE
KAN BLI
MED TÄNDSÖDER- TVIST
GYLLENE
HAVET
STICKOR
ÄPPLE
PERIOD
BERGSMASSIV
I NORR

HAR INGA
POSITIVA
SIDOR
JULOST

DÖLJER
GILLAS
ÖVAR
EJ AV MÅNGEN SKULTEN
TIDSPIANIST GÖR HAN
PEDANT
PÅ
I MJUGG?

BLIR LÄTT
KÖKSMILJÖ

GJORDE
HONOM
MER VÄLKLÄDD
KAN MAN GÖR VÄL
FÖR ATT INTE DINA
MÄTA
TILLAVSTÅND GÅNGAR?

GÖR MAN
I VISSA
FALL
MATEN
VALIDA

TVÄRA
OCH OVÄNLIGA

FISKAR
AV
REJÄL
STORLEK
TAL
DET
EFTERLÄMNADE
ÄR DANS
KRING
GRANEN
EN

KG ÄR
EN FÖR
VIKT

EN
CONNERY
HANS
TITEL
SES
OCKSÅ
PÅ
PALLEN

SPELAR –
ERITREA PÅ SCEN
POSTALT BÄRSÄRK
VAR DET

KUNDE
HELAN
OCH
HALVAN

LÄGGER
BESLAG
PÅ

BRUKAR
OSÄKRA
TIPPARE

GÖR
DOFT
VISSA
NERVER

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

TimLinus

Jimmy
Fredrik

Ronnie
Jimmy

Anlitad av
Anlitad av
Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag
AllA försäkringsbolag
försäkringsbolag
Anders
Patrik
Ronnie
Jimmy
Linus
Leif MatsAnders Patrik
Fredrik

· Rostskydd · Byte av vindrutor

· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor
· Rostskydd
· Byte
av vindrutor
Anlitad
av ALLA
försäkringsbolag

· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor
· Datastyrd
· Datastyrd fyrhjulinställning

lackering
lackering
lackering

Conny
Albin

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.
akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.
Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com

Oliver
Leif

Svenska tulpaner 10-pack
80:Tulpanbukett med sky & grönt 140:-

Anders
Fredrik

Leif
Anders

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

Tim
Abbas

Abbas
Conny
Ronnie

Fredrik
Oliver
Oliver
Conny
Jimmy
Jörgen
Jörgen
Oliver

Ronnie
Mattias
Mattias
Leif

Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12

Svenska
TULPANER

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

ORD. ÖPPET: Mån-tors 09–18 | Fre 09-17 | Lör 10-14

HELGÖPPET Lördag 29/1 kl 10–14 | Söndag 30/1 kl 12–15

TRYGGHET MED
TRYGGHET
MED

WWW.TOYOTAVASTERVIK.SE | VÄSTERVIK Folkparksv. 48, 0490-169 30

MIL/ÅR
MIL/ÅR

CO
CO₂² G/KM
G/KM

²

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Easy Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på
fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning
av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Easy Privatleasing-erbjudandet gäller
t o m 31 mars 2022. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 31 mars 2022. Kan inte kombineras med Easy Privatleasing,
andra avtal eller rabatter. Miljöklass Euro 6. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Uppmätt
genomsnittlig andel eldrift av total körtid i normal körning i stads- och tätortstraﬁk. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad med tillval som inte ﬁnns i Sverige.

FLEX
EASY PRIVATLEASING
PRIVATLEASING

FAST RÄNTA
RÄNTA

MED
MED
FLEX
EASYPRIVATLEASING
PRIVATLEASING

LÅG 102-119
101-121 1.500

Corolla 1,8 Active, pris från 249.900 kr
(ord. pris från 254.900 kr).

FORDONSSKATT
FORDONSSKATT
FRÅN 1.644 KR/ÅR

L/100
L/100 KM
KM

BRÄNSLEBRÄNSLEFÖRBRUKNING

50% 4,5-5,3
4,5-5,2

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

I GENOMSNITT

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

8.

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

U N D A N TA G AV E N S TA K A H Ä M T P R I S E R

Easy Privatleasing från 2.995 kr/mån.

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

0490-345 67 | Kristinebergsg. 27
Västervik | www.dorrtjanst.nu
Öppet: Månd–fred 07.00–16.00

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

S-jord m. perlite
15lit
79:10lit
40 lit

49:109:-

Naturgödslad
SÅJORD

Även minidrivhus, krukor,
växtbelysning m.m
Nelsons och Impectas sortiment
TOYOTA COROLLA HYBRID

67

ALLTID
AUTOMAT

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

NÄR VÄRLDEN
UTVECKLAS,
VAD VÄLJER DU?

SVENSK KVALITÉ

dina anställda och till andra
du vill förgylla tillvaron för.

Överlåt vårens
Vimmerby Handels populära
attpresentkort
göra-lista
oss!
gäller i detill
flesta

Vårens fröer är här!

Just nu!

Vimmerby Handel
Lantmännen Maskin
Nilssons Bilhall
Dackarna Målilla
Önska
Rosins
Downstairs Footwear Vero Moda
Blackstad rambutik

Vimmerby
Vimedlemsbutikerna
kan till exempel hjälpaitill
med:

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

5.

✅ Allmänt trädgårdsarbete

Facit annonspussel dec -21:

inkl.
ROT-avdrag

✅ Beskärning av träd

Anders Hegg, Gamleby
Mona Gustafsson, Mörlunda
Gunnar Norling, Linköping
Kerstin Gustavsson, Kisa
Per-Inge Karlsson, Kisa
Per Henriksson, Västervik
Hjördis Johansson, Gamleby
Lisen Algotsson, Västervik

Monterad
och klar
från

✅ Målning & tapetsering
✅ Snickeri & ombyggnad
Presentkorten köper
ni på:
✅ Hemstädning & fönsterputs ✅ Diverse fixartjänster i hemmet
ROSINS PAPPERSHANDEL

3:e–10:e pris 100:-

ICA KVANTUM

1:a pris 1000:- Per-Olof Gustafsson, Hultsfred
2:a pris 500:- Elvie Lindgren, Eksjö

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

17.400:-*

Centralt belägna butikslokaler
i markplan

av annonspusslet december 2021

Drottninggatan 20, 374 kvm
37, 98 kvm

Grattis! till vinnarna

Förbutiken • 0492-313 00

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

när?
Pensio ra
ext
Jobba !
hos oss

Moto

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL

6.

7.

Lokaler uthyres
VIMMERBY BOKHANDEL
i Vimmerby!

Garageprdorivrent
4.

Stora Torget 6 • 0492-123 10

Vimmerby Tidning | Vimmerby Turistbyrå | Önska
För info ring
www.fogelvikfastigheter.se 0123-510 90

Albins | Avite/Nordwaystore | Bakfickan | Bladhs | Boston Weekend | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus
Storgatan
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

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT!

www.vimmerbyshopping.se

3.

2.

BÄDDSOFFOR • TV-BÄNKAR M.M.

1.

PÅ UTGÅENDE
MÖBLER

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

2:a pris
3-10:e pris

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR
Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

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

V.Tullen Hultsfredsvägen 1 • 0492-100 42

BILSKADOR
Bilskador
Bilskador
Bilskador
LACKERING

1:a pris

BÄDDSOFFOR • TV-BÄNKAR M.M.

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

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.)

📞📞📞📞📞📞 📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞 📞📞📞📞📞📞 📞📞📞📞📞📞 • vastervik@veteranpoolen.se
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TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR



1. .......................................................................................................... 5. ........................................................................................................
2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................
3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
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 9 februari 2022.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

I lägenheten i centrala Västervik har
Herman byggt upp en bokbindarverkstad. Foto: Åsa Thaberman

Herman är
bokbindare
Ett klassiskt men ovanligt yrke är att vara bokbindare.
Herman Klasson från Västervik blev i våras färdig med
en tre år lång utbildning och kan nu göra alla sorters
böcker. Hemma i lägenheten har han byggt upp en
verkstad och är nu redo att ta emot uppdrag.
VÄSTERVIK Herman tar emot klädd
i klassiska herrkläder, stiligt klädd i
byxor av äldre snitt, skjorta och väst.
Det finns något lite gammaldags över
honom. Han beskriver sig själv som
väldigt estetiskt lagd och att det är
grunden till att han blev bokbindare.
– Jag gick konstlinjen på Lunnevads
folkhögskola och bestämde mig för att
måla en akvarellmålning per dag. Det
fanns ingen riktigt bra bok att måla i, så
då tänkte jag att jag gör väl min egen bok.

Det var talangen för måleri som startade intresset för bokbinder. Foto: Åsa Thaberman

Seriös

lekfull konsert

Efter utbildningen hade det blivit ett antal böcker fyllda med akvareller. Herman
tog ett sabbatsår och funderade på vad
han ville. Då och då bläddrade han i sina
böcker. En dag fick han höra talas om att
det fanns en utbildning i bokbinderi på
Leksands folkhögskola.

– Det är Skandinaviens enda utbildning, först går man två år med ”vanligt
bokbinderi” och sedan kan man gå ett
extra år med historiskt bokbinderi. Jag
är intresserad av historia och speciellt
medeltiden, så jag har gått alla tre åren.
I somras var Herman färdig med utbildningen och nu håller han på att bygga
upp en liten verksamhet. I lägenheten har han ett arbetsbord med många
verktyg en bokbindare behöver. Här finns
också tre äldre bokpressar och ett antal
gamla gjutjärnsstrykjärn.
– De behövs som tyngder när man lägger en bok i press.
På bordet ligger exempel på böcker
som Herman har gjort. Det är så mycket
mer än bara ett hantverk, gränsen till
konst är flytande. Han visar sina akvarellböcker med mängder med fantasifulla
och träffsäkra målningar. Här finns flera
även historiska böcker, inbundna med
skinnpärmar, någon med runor och träpärmar. Herman visar en fransk bok.
– De här är bokbinderiets Royce Rolls,
den har en kassett, en chemize, alltså en
jacka, är bunden i tunt skinn med marmorerade pärmar, allt är handgjort.

Det är inte lätt att leva på bokbinderi i
en tid av slit och släng, men det finns
de som lämnar in älskade böcker som de
vill ha ombundna. En del företag vill få
sin årsberättelse inbunden och så finns
det specialuppdrag att restaurera äldre
böcker. Herman kan göra det som går att
göra av papper eller papp och han gör
det på ett estetiskt sätt där intresset för
historia lyser igenom.
– Jag hoppas att jag ska kunna jobba
deltid med bokbinderiet och så tänker
jag vara med och sälja mina böcker på
olika historiska mässor. Kanske kan jag
hålla i kurser och ha utställningar i framtiden. Först behöver jag mer plats och
fler verktyg så att jag kan göra fler böcker
åt gången.
Åsa Thaberman

VIMMERBY Sevedebygdens Musikförening i samarbete med Länsmusiken i Kalmar län arrangerar
en konsert på Kulturskolan i Vimmerby den 4 februari. Medverkar gör musikerna Magnus Lindgren
och Mats Bergström, två musiker som inspireras och tar intryck av varandras musicerande. Konserten beskrivs som både seriös och lekfull och bjuder på ett program med tolkningar av bland annat Astor
Piazzolla, Johann Sebastian Bach, Antonio Carlos Jobim, Magnus Lindgren, Baden Powell och Rubem Leal Brito.
Mats Bergström är född 1961 i Gävle och utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Juilliard School of Music i New York. Han
debuterade 1983 i Wigmore Hall i London och är sedan dess en framgångsrik solist, ackompanjatör och ensemblemusiker. Magnus Lindgren
är född 1974 i Västerås och en berömd svensk jazzmusiker och kompositör. Sitt stora genombrott fick han med albumet ”Paradise Open” som
belönades med en Grammis och en ”Gyllene Skivan”.
Vaccinationsbevis och id-handling krävs för publiken.
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AUKTIONER
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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

DIVERSE

I skärgården finns lugnet att hitta sig själv, Johannes erbjuder små grupper guidade turer som
kombinerar mindfulness och friluftsliv. Foto: Privat

Från att ha varit officer och utbildat kustjägare till att erbjuda
kajakturer med naturupplevelse
och mindfulness i fokus. Johannes
Löf har gjort en helomvändning
i livet, nu vill han hjälpa fler att
släppa ner axlarna och vara snälla
mot sig själva.

I samband med en livskris gick han in i väggen och var tvungen att tänka om. Vid ett
läkarbesök frågade doktorn vad han kunde
göra för att återhämta sig, paddla och gå i
skogen, sa Johannes.
– Där har du ditt recept för att bli frisk,
sa läkaren.
I samma veva blev han bekant med
mindfulness, att stanna och uppleva det
som finns runt dig och ha en nyfiken och
accepterande inställning till dig själv och
det du upplever.
– Det är ett helt annat förhållningssätt
till livet, alla dagar är inte toppen och man
måste komma ihåg att vara vänlig, kärleksfull och tillåtande mot sig själv. Den längsta
relationen i livet har du med dig själv.
Efter den militära karriären har Johannes haft
några olika jobb, med integration och som
lärare på folkhögskola och nu utbildar han
sig på distans för att kunna följa sin dröm.
– Jag läser till Entreprenör inom Ekoturism och har startat ett företag där jag tar
med människor ut i naturen. Vi har ju hela
Tjust skärgård som spelplan. Det är säkra

t o : P ri v a t
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ek

TIPSET

Ma

ri a

T

Vad passar bättre i vintermörker och sjukdomstider än att sjunka ner i soffan med
en riktigt bra bok? Maria Tunek på biblioteket i Hultsfred tipsar om två olika böcker,
en för barn- och ungdom och en för vuxna.

Johannes Löf har gjort en U-sväng mitt
i livet, från tuff kustjägare till att hjälpa
folk att hitta ett inre lugn. Foto: Åsa
Thaberman
kajakturer i små grupper med fokus på upplevelse, inte prestation.
Mindfulness har verkligen fått Johannes att
omvärdera det mesta i livet och han drömmer nu om att hjälpa folk att släppa ner
axlarna och sluta jaga framåt. Långt borta
i horisonten finns tankar på ett ”blått rehabiliteringscenter” på en ö i skärgården.
– Jag tror att vi är fast i ett tankesystem,
tiotusentals personer är sjukskrivna av
stress i Sverige, det är ju inte människorna
det är fel på. Kan jag hjälpa några andra
att vakna upp till livet vore det fantastiskt.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

”Att bara sitta
ensam på en
klippa och uppleva
det som finns runt
omkring kan få
dig att släppa ner
axlarna.”

BARN- OCH
UNGDOMSBOK

”Alaska”
av Anna Woltz
När Sven ska börja på en ny
skola vet han att han måste
göra något lysande, något som
alla kommer prata om. Parker
däremot vill vara osynlig. Hon
har haft den värsta sommaren
i sitt liv och blivit tvungen att
lämna ifrån sig sin älskade
hund, Alaska. När första skoldagen slutar upptäcker hon att
den som har tagit över Alaska
är Sven! Som någon sorts assistanshund! För vadå? Parker
bara måste få träffa Alaska
igen, så hon cyklar till Svens
hus, mitt i natten.
– Boken handlar om vänskap och hundar och är en historia man blir glad av att läsa.

Foto: Bokomslag: Forum

Foto: Bokomslag: Lilla Piratförlaget

VÄSTERVIK Länge levde Johannes Löf ett
högpresterande liv. Han var kustjägare och
utbildade nya kustjägare inom Försvarsmakten, samtidigt tävlade han i extremsport och multisport. Livet och tillvaron
var fokuserad på maximal prestation och
det fanns ingen tid för eftertanke eller reflektion. Samtidigt låg en dröm och grodde.
– I 20 år har jag haft tanken på att ta med
folk ut i naturen, men jag har haft för höga
krav på mig själv, om jag skulle driva företag
skulle allt vara perfekt, jag var så inriktad på
att prestera. Nu ser jag det på ett annat sätt,
jag har klivit ur förväntansramen.
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Från maximal
prestation
till inre lugn

”Damkören
i Chilbury”
av Jennifer Ryan
När andra världskriget för
männen ut på slagfälten vill
prästen i Chilbury lägga ner
kyrkokören, det går ju inte
att ha en kyrkokör utan mansstämmor. Miss Primrose Trent
vill annorlunda och snart får
hon i gång en damkör.
Genom kapitlen följer vi
med gamla och unga kvinnor
som kämpar på sitt sätt för att
få livet att bli så bra som möjligt i krigets skugga. Kören gör
verkligen sitt till för att skapa
glädjestunder i allt det svåra.
Maria Tunek, bibliotekarie
Hultsfred

