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vilda inslag
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Positiva krafter i Tuna
Vi bjuder på

100 trisslotter!
Vid köp av kök till ett värde
av minst 25 000 kr*

Vilket djur passar dig?
EN SMARTARE VÄG TILL NYTT KÖK!
Vi erbjuder dig ett nytt kök på dina befintliga stommar oavsett ålder eller fabrikat.
Du sparar både tid, pengar och värnar om miljön.

Boka ett kostnadsfritt hembesök på 0763-140 187

*Gäller t o m 31/3

Tillverkat i Falkenbergs sedan 1980
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23 mars

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

Nästa nummer av Magasinet kommer
med din tidning den 23 mars.
Som vanligt skriver vi om allt möjligt
som händer, men fokus kommer att
vara på barn och familj.

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

Vad tycker du att vi ska skriva om?
Har ditt barn en ovanlig hobby, eller
lever du i en väldigt stor familj?
Tipsa oss, så hörs vi!

MAGASI

Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
MAGASI
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MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00
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Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

Nästa nummer

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

MÅNGA NYHETER BLAND VÅRA 130 SOFFGRUPPER!

67

Dags för
lunch?
En lunchguide
bara för dig.

Stoppa mäns
våld mot
kvinnor.

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?

Swisha din gåva till

123 900 29 32

Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB
Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

65.900:efter rotav
drag

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

Vi bjuder på en valfri ytterdörr
av våra kampanjdörrar (värde 7000:-) Exkl montage. Gäller vid köp över 65.900:-

minlunchguide.se
0470-70 17 40

Fullservice
för Ditt
företag!

1972-2022 • 50 ÅR!

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)

NÄR VÄRLDEN
UTVECKLAS,
VAD VÄLJER DU?
TOYOTA COROLLA HYBRID

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

Garagepor t

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

Motordriven

SVENSK KVALITÉ
Easy Privatleasing från 2.995 kr/mån.

Monterad
och klar

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

inkl.
ROT-avdrag

BRÄNSLEBRÄNSLEFÖRBRUKNING

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

L/100
L/100 KM
KM

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

ALLTID
AUTOMAT

MED
MED
FLEX
EASYPRIVATLEASING
PRIVATLEASING

LÅG 102-119
101-121 1.500

FORDONSSKATT
FORDONSSKATT
FRÅN 1.644 KR/ÅR

från

17.400:-*

I GENOMSNITT

CO
CO₂² G/KM
G/KM
²

TRYGGHET MED
TRYGGHET
MED

FAST RÄNTA
RÄNTA

FLEX
EASY PRIVATLEASING
PRIVATLEASING

MIL/ÅR
MIL/ÅR

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

WWW.TOYOTAVASTERVIK.SE | VÄSTERVIK Folkparksv. 48, 0490-169 30
ÖPPET: Mån-tors 09–18 | Fre 09-17 | Lör 10-14
*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.
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Igår startade bokrean,
en chans att för en lite
mindre peng köpa böcker
det talats om senaste året.
Vi frågade bokhandlaren
Malin Wall om hennes tips
på guldkorn i det digra utbudet. Här är några titlar
Malin rekommenderar:
Årstidskvartetten av
Anders De la Motte, box
med fyra böcker som beskrivs som ”melankolisk
spänning på landsbygden i Skåne”.
De bortglömda namnens bok
av Kristin Harmel, spännande
roman som baseras på en sann
historia. En ung judisk tjej hjälper massor av små judiska barn
fly undan nazisterna genom att
skickligt förfalska dokument.
Spänning och kärlek.

Guldkorn

på bokrean

Viktiga kartor- för äventyrare och dagdrömmare av
Sarah Sheppard. En bok för
äventyrslystna kartresenärer
i ålder 3-6 år. En unik kartbok
som ger läsaren hjärtklappning över allt fantastiskt,
spännande och mystiskt som
finns på vår planet!
Mitt lyckliga liv av Rosé Lagercrantz. Första boken om
flickan Dunne som försöker
se allt positivt. I boken börjar
hon skolan och får en kompis,
men allt utvecklas inte som
hon vill.

Foto: Vasaloppet
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Aktiviteter på sportlovet
Den här veckan är det sportlov och för de barn- och ungdomar som är sugna på att aktivera sig finns det
gott om möjligheter. Här kommer att axplock av vad som erbjuds i Vimmerby och Hultsfreds kommuner
under resten av veckan
VIMMERBY/ HULTSFRED
stora bassängen under dagtid.
Allaktivitetshuset Fabriken i
Fritidsgårdarna håller öppet
Vimmerby har öppet. Ikväll,
hela veckan. Under onsdagen
onsdag, är det temakväll
blir det LAN-turnering
och bollspel. På torsdamed quiz. I morgon,
gen finns det möjligtorsdag,
ordnas
Aktiviteter i
het att spela padel.
sällskapspel och
Västerviks kommun
turneringar och på
Hultsfreds
finns på sid 23.
fredag visas film.
Bibliotek ordnar
För mer info om
På
Filmbyn
”häng på bibblan”
sportlovsprogrammen,
för barn mellan
Småland i Maribesök gärna kommunens
annelund kan man
6–12 år idag, onstesta filmskapande
dag. I morgon är det
hemsidor.
filmkväll på biblioteket
med sin egen mobiloch veckan avslutas med
kamera under torsdagen.
familjelördag under rubriken
Vimmerby Bibliotek ordnar en
digital tipspromenad som är öppen ”Astrid och Musiken”.
varje dag under sportlovsveckan.
Ett besök i simhallen kan vara ett kul inslag
för sportlovslediga barn- och ungdomar.

I Hultsfred har Hagadals simhall
öppet hela veckan med lek i hela

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

SPINNING TILL

Vasaloppet
HULTSFRED Söndagen den 6 mars går

Vasaloppet av stapeln och som traditionen
bjuder ordnar Hagadals sporthall vasaloppsspinning. Precis som för skidåkarna
går starten klockan åtta på morgonen och
sen cyklar man tills vinnaren går i mål, vilket
brukar vara efter cirka fyra timmar.
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HÖRT & HÄNT

Bilnyheter från världens alla hörn!
Text: J. Nilsson / © CNP AB • Foto: CNP AB

Bugatti på två hjul
Bugatti släppte i början av året sitt första
eldrivna fordon - men till skillnad från
fransosernas vrålåk med över tusen hästar
under huven så drivs nya Bytech for Bugatti
Scooter med ynka en hästkraft. Elscootern
tar dig 3,5 mil på en laddning och kan i
sportläget toppa 30 knyck. Säkerheten är
hög och den läckra tvåhjulingen är utrustad
med blinkers, strålkastare och bromsljus.
Dessutom projekteras EB-loggan snyggt i
asfalten bakom scootern som kan bli din för 9 400 kronor. Det här är
med andra ord den billigaste Bugattin på marknaden.

5
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Filmbil under klubban
Nu har ett stycke filmhistoria sålts av auktionshuset
Bonhams och vi snackar om
jänkaren som rattades av
Tom Cruise i den fyrfaldigt
Oscarbelönade filmen Rain
Man. Under inspelningen
använde sig filmteamet av
två Buick Roadmaster varav ett exemplar hamnade
i den ena huvudrollsinnehavarens garage. ”Där har den stått och samlat damm under 34
år” säger Dustin Hoffman som hoppas att den nya ägaren ska vara
betydligt mer kärleksfull. När klubban slogs i bordet den 27 januari så
gick pärlan för 3 160 000 kronor.

DELBETALA

647:/ MÅN*

MOTORSPORTPRIS

6.495:ORD. 7.795:-

MONARK SOFIA

3-växlad modern klassiker
i mattsvart med lågt insteg
och fotbroms. Navgenerator till framlyset. Pakethållare med snabbfäste för
korgar och väskor. Godkänt
lås. Finns även som 7-vxl.

DELBETALA

1.829:/ MÅN*

Ocean på
torra land

MOTORSPORTPRIS

19.995:ORD. 20.495:-

CRESCENT ELINA

Sveriges mest sålda elcykel.
7-växlad. Koppla Smart cykelteknologi med bl.a. elektroniskt
stöldskyddat batteri. Skivbroms
fram. Tydlig display. Pakethållare med snabbfäste för korgar
och väskor. Finns i flera färger.

Den danskfödde bildesignern Henrik Fisker är i
stöten och hoppas surfa på
framgångsvågen med hjälp
av nya Ocean. Elsuvens
inredning har sitt ursprung
ifrån återvunna pantflaskor
och fisknät från havets botten samtidigt som exteriören kommer i
en rad läcka kulörer som Blue Planet, Great White och Mariana Grey.
I maskinrummet arbetar en elmotor på 275 hästkrafter som fixar 44
mil innan batterierna ger upp. Fisker Ocean ska tillverkas i österrikiska
Graz och instegsmodellen, som ska säljas i Sverige, har en prislapp på
450 000 kronor.

DELBETALA

647:/ MÅN*

MOTORSPORTPRIS

6.495:ORD. 6.995:-

NISHIKI BLAZE

Prisvärd 29” hardtail mountainbike för grus, skog och
cykelpendling. 16-växlar (2x8).
Dämpgaffel från Suntour. Hydrauliska skivbromsar. Finns i
flera ramstorlekar. Svart.

¨
BOKREA
vimmerby
bokhandel¨
vimmerby
bokhandel

CYKELSERVICE

Bokhandeln påfylld med reaböcker.

från

Första veckan 22-26 februari
30% även på ordinarie böcker.

495:-

DAGS
ATT BOKA
ROBOT!

Stora Torget
8 • 0492-123 10
Flera fina erbjudanden
i butiken.

Följ oss på Facebook och Instagram @vimmerbybokhandel

vimmerby bokhandel
BÖCKER - VINYL - KAFFE

¨

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

Välkommen på bokrea!

vimmerby bokhandel
Stora Torget 6 • 0492-123 10

¨

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.
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En tidning full av djur
Har du ett husdjur? Du är i gott sällskap.
Antalet hundar och katter ökar stadigt i de
svenska hushållen, inte minst nu under pandemin. Enligt en färsk Novusundersökning som
Agria presenterar finns det cirka 881 000 hundar
och 1 441 000 katter i landet.
Vi skaffade katt för lite drygt två år sedan. Barnen
tjatade och till slut gav vi vika. Jag är själv uppvuxen med katt men var ändå inte jättepepp till
en början. Vi bestämde oss ändå för att åka och
titta på ett gäng kattungar och när vi väl fick se
där små pälsbollarna var det förstås kört.
Hem kom vi med en liten gråspräcklig kattunge
som fick namnet Pepsi.
Nu kan vi såklart inte tänka oss ett liv utan katt!
Pepsi är hela familjens lilla bebis och gullegris.
Under de senaste två åren med mycket hemmajobb har han varit ett sällskap, någon att
småprata med och klappa lite på när man tar
små pauser under arbetsdagen. Ibland har han
såklart pockat på uppmärksamheten när det
varit mindre lämpligt – mitt i ett teamsmöte
eller under en viktig telefonintervju – smällar
man får ta!
Inför februarinumret av Magasinet efterlyste
jag och Åsa Thaberman läsarbilder på
husdjur. Man kan milt uttryckt säga att
gensvaret blev stort! Vi fick så mycket
bilder att vi bara kan visa en bråkdel av
dem. Det är helt klart att husdjur är
något som engagerar och ligger
människor varmt om hjärtat.

Familjens gullegris Pepsi.
I det här numret har Magasinet besökt en hundfrisör som ser till att hålla hundarnas päls i fint
skick. I Hultsfred hittade vi en ovanlig kattras och
i Västervik besökte Åsa ett stall, där kärlek uppstod mellan två grisar. Och nu väntas det smått…
Förutom mycket djur så bjuder såklart Magasinet
också på annan läsning. I vår artikelserie På Kartan har vi den här gången besökt Tuna i Vimmerby kommun. Där träffade jag tre eldsjälar som på
olika sätt bidrar till ortens utveckling. Vill du att
vi ska besöka just din hemort? Hör gärna av dig!

instagram

@anders_creations
Västervik #magasinetvästervik

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

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

@helenaglade
Hultsfred #magasinethultsfred

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

Magasinet
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Storl. 36-45

645:-

Waterproof
Storl. 36-46

795:Skjorta

39995
Jeans

39995

Folkuniversitetet + Västerviksmuseum

= Seniorakademi

30%

PÅ ETT URVAL

MORD PÅ SLOTTET

VÄSTERVIK Västerviks Museum inleder ett samarbete med

Folkuniversitetet. Man hoppas kunna skapa en ny verksamhet med olika former av studiecirklar, föreläsningar och
seniorverksamhet, så kallad Seniorakademi. Verksamheten
kommer att ha visst fokus på muséets stora kunskap i marinarkeologi och drar igång så fort pandemin är ett minne blott.

VÄSTERVIK Under några kvällar
i mars kan man få vara med om en
mordgåta på Gränsö Slott. Det är
Teaterskeppet och Gränsö Slott som
bjuder in till föreställningen Grevens
Testamente. Under en trerätters hjälper gästerna till att lösa en mordgåta
som spelas upp av Teaterskeppet.
Kvällen inleds med en liten konsert
av Salongsorkestern.

HUMLE

Lills lugna

Prisbelönt ekologisk
hudvård från Ydre.

• Fotvård • Hemfotvård • Spa-Pedikyr
• Massage • Ansiktsbehandlingar
Nu har det gått ett år sedan jag öppnade Lills Lugna
på Sevedegatan. Fotvård, massage & ansiktsbehandling.

1-årsjubileum

ECCO

SKOR OCH SANDALER
GÄLLER T.O.M 26 FEBRUARI.

FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

Just
nu!
Vårens fröer är här!

Nelsons och Impectas sortiment

50 kr rabatt

Ange kod: MAG50

I butik eller online:
Kisa v. 8 Österbymo
www.butik.kalvsved.se
Gäller tom 31 maj -22.

Även minidrivhus, krukor,
växtbelysning m.m

Naturgödslad
SÅJORD
10lit
40 lit

49:109:-

S-jord m. perlite
15lit
79:-

Dags att plantera
om krukväxterna!

Dessutom

Detta firas med ett

Jubileumspris
på energimassage:

35 minuter för

320kr

Ord.pris 480kr

Erbjudandet gäller
1 mars tom 31 maj.

10% rabatt

på all hudvård i mars månad.
”Så naturligt som möjligt”
Maria Åkerberg,
Dr.Sannas.
Humle från Kalvsved.

FORSKNINGEN
FÅR ALDRIG
TA PAUS
Bli månadsgivare idag!

Vår bästa blomjord
med leca.
15 liter

59:-

50 liter

99:-

Även specialjord till Pelargoner, Citrus,
Orkidé och ekologisk blomjord.
Skapa din egen jord med hjälp
av Hasselfors ”jordkompisar”
Biokol • Lera • Odlingssand • Maskgödsel

Varmt välkomna!
Sevedegatan 26 Vimmerby. Tel. 0730-62 40 58. www.lillslugna.se

4 liter

89:-

Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
www.hjart-lungfonden.se

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

Ulrika Wall, Caroline Fungmark och Åke Hammarskjöld i hjärtat av Tuna - Tuna Torg. I bakgrunden syns matbutiken samt ställplatsen för husvagnar och husbilar - det sistnämnda en satsning
som initierades av ortsborna själva.: Foto: Eva Harrysson

”Tuna är en livskraftig bygd”
I Magasinets artikelserie På Kartan har
turen kommit till
Tuna, ett litet samhälle två mil sydöst
om Vimmerby

Bygdegården är en naturlig samlingspunkt på orten Här har det bland annat
hållits julshower för mer än 1000 besökare. Foto: Eva Harrysson

VIMMERBY Vi möter Caroline
Fungmark, Ulrica Wall och Åke
Hammarskjöld. Tre personer
som bor och verkar på orten.
Ulrica och Åke är uppväxta här

och dess invånare?
– Något som jag tycker kännetecknar oss i Tuna är vår sammanhållning och handlingskraft,
säger Åke Hammarskjöld. Vi här
i Tuna har alltid tagit tag i våra
bekymmer själva, vi väntar inte
på att politiker ska hjälpa oss.
Den kraften märktes inte minst
för sex år sedan, när skolan på orten var nedläggningshotad.
– Även om anledningen var
negativ, så enade den här frågan
verkligen ortens befolkning. Jag

medan Caroline flyttade hit för
40 år sedan.
Caroline Fungmark driver idag
restaurang- och cateringverksamheten Ellens Äppelställe.
Ulrika Wall är engagerad i samhällsfrågor som rör Tuna och Åke
Hammarskjöld är tolfte generationens förvaltare av släktgården
Tuna Gård samt ägare till Tuna
Grus, men framför allt en engagerad samhällsmedborgare.
Hur skulle ni beskriva Tuna

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

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

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

Fredagar 12-18
Lördagar & Söndagar 12-16
Lidhemsvägen 21, Frödinge

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

ÖPPET VARJE HELG

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

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

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • iL
f Ä•N T
sG
a A•R f•o L
Sry
F Ög
Rg
S ÄHKaRnI N
I Fk s
• aTm
RY G G H A N S A • F
Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

BILSKADOR
Bilskador
Bilskado
Bilskador
LACKERING
TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Nilssons Bilhall

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

lackering
lackerin
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor
· Datastyrd
· Datastyrd fyrhjulinställning

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

Leif
Anders

Anders
Fredrik

Oliver
Leif

Conny
Albin

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Ronnie
Mattias
Mattias
Leif

Jimmy
Jörgen
Jörgen
Oliver

Fredrik
Oliver
Oliver
Conny

Tim
Abbas

Abbas
Conny
Ronnie

Ronnie
Jimmy

Jimmy
Fredrik

Anlitad av
Anlitad av
Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag
AllA försäkringsbolag
Ronnie

Jimmy

Anders
Leif MatsAnders

försäkringsbolag
Patrik
Linus

Patrik

Fredrik

0492-132
33
0492-107
0492-132
33 03
0492-10703
0
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
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

Sry
F Ög
Rg
S ÄHKaRnI N
I Fk s
• aTm
RY G G H A N S A • F
L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • iL
f Ä•N T
sG
a A•R f•o L

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
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Tunas vackra kyrka
är väl värd ett besök.
Foto: Eva Harrysson

VÄSTERVIK

VIMMERBY

G
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TUNA

•

P

•

HULTSFRED

är övertygad om att det bidrog till
att skolan kunde räddas.
Att det finns positiva krafter i
bygden märktes också för några
månader sedan. I november tog
intresseföreningen initiativ till en
inspirationskväll för ortens framtida utveckling där ett 40-tal personer medverkade. Tanken var att
komma på banan efter pandemin
och blicka framåt.
– Under kvällen kom ett 80-tal
kreativa idéer fram och utifrån
dem skapade vi fem grupper som
nu jobbar vidare med dessa frågor, berättar Ulrica.
Punkterna som togs upp berör
allt ifrån företagande och uteaktiviteter till konkreta frågor som
en ny brygga vid Gränssjön.
– Det var så mycket bra tankar
och idéer som kom fram under
mötet, säger Ulrica.
Hur skulle ni beskriva Tunas
utveckling som ort under de
senaste åren?
– Det är väl snarare tiden som
har förändrats än vi som bor här,

Å

KA RTA

N

säger Caroline Fungmark.
Som ett exempel, när mina
barn var små fanns det dagmammor. På 90-talet byggdes
förskolan och då försvann dagmammorna. Vi har också färre
året-runt-boendes här nu men
desto fler sommarboende.
Tuna har alltid haft gott om företag även om de oftast är små.
Idag finns en lite större arbetsgivare, Hällerums Såg, med ett
20-tal anställda. I samhället finns
en låg- och mellanstadieskola,
fritids, förskola, en bank och en
livsmedelsaffär som är ombud för
Apoteket. Dessutom en bilverkstad och hantverkare och service
i form av snickeri, el och VVS, för
att nämna några.
Åke, Caroline och Ulrica vill gärna
framhålla matbutiken på orten.
– Den är en jätteviktig kugge
i vårt lilla samhälle och en förutsättning för att orten ska överleva, säger Åke.
– De nya ägarna har gjort ett
jättefint jobb med att utveckla
butiken, fortsätter Ulrica. De har
bland annat bytt ut kyl- och frysanläggningen nyligen.
Turismen är en stor och viktig

”Något som kännetecknar
oss i Tuna är vår sammanhållning och handlingskraft.”

Den lokala livsmedelsbutiken fyller en viktig funktion på orten. En trogen kund är Nils Svensson (i keps).
– Butiken är otroligt viktig, jag handlar här varje dag, säger han.
Även Stina Bergvall trivs i Tuna och handlar gärna lokalt. – Det är lugnt och bra här, säger hon. Foto: Eva Harrsson
del av Tuna och de senaste 10–15
åren har orten haft en fantastisk
utveckling som besöksmål. Älgparken är kanske den mest kända, men Eriksgården, Lövparken,
Tuna Baluns och Fjälster Loge är
andra exempel. Många har kommit fram ur ideella initiativ.
– Tuna har alltid haft starka
föreningskrafter men om det förr
var mer stängda dörrar mellan
olika föreningar så uppfattar jag
det som att samarbetet är bättre
idag, säger Åke Hammarskjöld.
Vi hjälps åt och alla vill varandra
väl. Då blir allt både roligare och
bättre och resultatet är tydligt i
Tuna.
Slutligen, finns det något ni
saknar/ önskar i Tuna?
– Bättre busskommunikationer
till och från stan, det är en förut-

sättning för att landsbygden ska
kunna leva i framtiden, säger Caroline. Jätteroligt också om man
fick mer ordning på lekplatsen vid
Solgläntan.
– Mer boendemöjligheter! Det
finns flera som vill flytta till Tuna

än det finns matchande bostäder,
säger Åke.
– Ett bredare utbyggt fibernät
och en förbättrad mobiltäckning,
säger Ulrica.
Eva Harrysson

Fakta Tuna
Tuna är en ort med gamla anor. Fornfynd och gravfält visar att bebyggelse fanns redan under bronsåldern/yngre järnåldern. Tre gravfält från
yngre järnåldern (strax väster om Tuna Gård) med tillsammans cirka 170
gravar utgör en ovanligt stor fornlämningskoncentration som kan tyda
på en speciellt betydande bebyggelse här.
I skrift omtalas Tuna för första gången i slutet av 1200-talet och början
av 1300-talet. Man kan utläsa att Tuna var något av en centralort i denna
del av Kalmar län.
I Tuna tätort bodde år 2020 cirka 240 personer, vilket är en siffra som
har ökat något jämfört med tidigare år.
Källa: Vimmerby kommun

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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husdjur katter

En leopard i miniformat
Papaya är ingen vanlig katt. Hon tillhör rasen bengal, som härstammar från leoparden.
– En bengalkatt är det ingen som styr över, säger ägarna Johannes och Jenny, som ändå kan intyga att det går
jättebra att ha en tamkatt med vilda egenskaper.
HULTSFRED I en villa i Hultsfred bor bengalkatten Papaya
tillsammans med kattkompisen Gustav, som är en vanlig
huskatt, samt husse och matte
Johannes Gardelöf och Jenny
Nilsson.
När man ser Papaya lägger
man genast märke till pälsen
med den unika teckningen. Den
fläckiga pälsen för tankarna till
leoparden, vilket inte är så konstigt med tanke på att bengalen
är släkt med leoparden i rakt
nedstigande led. Storleksmässigt är de ganska nätta men
tack vare sin muskulösa kropp
väger de oftast lite mer än en
vanlig katt.
– Bengalen är en korsning
mellan leopard och egyptisk
tamkatt, men det finns olika
varianter och färger, vilket
framgår genom stamtavlan,
förklarar Jenny Nilsson och
Johannes Gardelöf som äger
Papaya sedan tre år tillbaka.
Med gener från den vilda leoparden - är det här verkligen
en katt som fungerar att ha i
hemmet? Jenny och Johannes
intygar att det fungerar alldeles
utmärkt – bara man är medveten om vad det är för typ av katt
man skaffar. De kräver extremt
mycket uppmärksamhet.
– Det här är ingen katt som
ligger i soffan och sover hela
dagarna utan den har mycket
energi och behöver stimulans,
säger Jenny. Vi brukar skoja om
att Papaya hatar Kosta Boda,
för det är en del här hemma

Bengalkatter bör inte gå fritt ute men att vara ute i koppel funkar bra och blir ett äventyr för Papaya. Foto: Privat
som har gått sönder tack vare
hennes strapatser.
– Numera har vi satt fast alla
prydnadssaker med häftmassa,
för att undvika olyckor, fortsätter Johannes. Det funkar inte

Gustav och Papaya trivs bra ihop trots att de är ganska olika.
– Gustav drar sig gärna undan medan Papaya vill vara med där det
händer, säger Jenny. Foto: Privat

heller att lämna henne flera
timmar varje dag, då skulle
hon bli understimulerad och
frustrerad, därför får hon följa
med oss till jobbet.
Bortsett från sin höga aktivitetsnivå är Papaya snäll och
tillgiven.
– Hon har aldrig visat någon
aggressivitet, inte ens när mitt
syskonbarn satte ett finger rakt
i ögat på henne, säger Jenny.
Papaya är parets tredje bengalkatt. De faschineras av rasen
främst för dess vilda egenskaper.
– De är väldigt fysiska, har
massor av energi och är otroligt charmiga.
Bengalkatter kan inte gå fritt utomhus, de har helt enkelt inte
sinnelag för att uppmärksamma trafik och andra risker, utan
jaktinstinkten tar över helt. Det
blev Johannes och Jenny brutalt medvetna om för några år
sedan när deras första bengalkatt blev överkörd.
– När vi köpte Papaya fick vi
skriva avtal med uppfödaren
att hon ska hållas inomhus
och kastreras, säger Jenny. Vi
brukar dock låta henne gå ute
i koppel och det gillar hon när
vädret är bra.
– Man ska väl också vara är-

lig och säga att det här är en
katt som är lite för dyr för att
släppa ut vind för våg, tillägger
Johannes. En bengalkatt kostar
15 000–20 000 kronor och försäkringskostnaden är hög.
En annan sak som utmärker
rasen är deras intelligens och
förmåga till inlärning.
– De är lite som hundar på
ett sätt, man kan lära dem att
vissa saker, som att sitta fint,
rulla runt och apportera. Men
man måste ha tålamod, allt
sker på deras villkor, egentligen
vilket kännetecknar alla katter.
Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Papaya har en unik pälsteckning även bland bengaler i och
med sin ljusa mage. Foto: Privat

Johannes Gardelöf och Jenny Nilsson älskar sina katter. Johannes håller i
huskatten Gustav och Jenny håller i bengalen Papaya. Foto: Eva Harrysson

Kampanj t.o.m 7 mars

Tapetfest
Välkommen in och hitta just din favorit bland
några av våra största tapetleverantörer.

UPP TILL

30%
på massor
av tapeter

037-22
Gammalsvenska 2011
Hudiksvalls teater blå
Duro

VACKRA KRUKOR
SOM FYLLER EN
FUNKTION.
Att vila ögonen på vackra saker är minsann
balsam för själen som Wikholmform vill vara
med och gagna genom unikt designade och
noga utvalda produkter.

JOY Klassiska krukor i tre olika storlekar. Liten H31 cm 495:-

Mellan H34 cm 795:- Stor H42 cm 995:-

ELENA krukor i tre olika storlekar. Liten H31 cm

1.495:- Stor H55 cm 1.795:-

1.095:- Mellan H42 cm

INSPIRERANDE NYHETER FRÅN SVENSKA HEM
CREAM SOFFA 3-SITS

REMIX SOFFA 4-SITS

FR.

FR.

16.495:-

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl: 0492-177 00
Öppettider: Vardagar 06.30 (möbler 09.00) - 18 Lördag 9-14 Söndag 11-14
Med reservation för tryckfel eller slutförsäljning

materialmannen.se

11.885:-

GLAM STOL

1.995:-

/st
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husdjur läsarnas bilder

Läsarnas
pälsklingar

Ebbe och Lovis är ett riktigt radarpar som älskar varandra. Deras gemensamma favoritlek är när Lovis gömmer hundgodis som Ebbe får
söka reda på, berättar Margareta Sundlin som har skickat in bilden.

Linda Albinsson: Vår kära pälskling Thea på 11
år som blir väldigt glad och får mycket energi
när det kommer snö ute och man kan kasta
snöboll.

Kaninen Weasley som kom till Pia Johansson i Hultsfred
som hittekanin i augusti. Pia beskriver henne som världens
goaste som älskar att göra tricks, exempelvis snurra, runda,
slalom o pussas. Och som vi kan se på bilden är Weasley också
teknikintresserad.

VÄSTERVIK, VIMMERBY, HULTSFRED

Mjuka, gosiga, busiga och kanske
lite knasiga. Ja, det är något alldeles speciellt med våra husdjur.
Magasinet efterlyste läsarnas egna
bilder på älskade djur och gensvaret blev jättestort. Här är några
av de bilder som skickades in till
redaktionen - tack till alla ni som
delade med er av era djur!

Enzo är en hund som gillar att åka bil. Det berättar Isabelle
Milton som har bidragit med bilden.

Vem har sagt att hund och katt inte funkar ihop? Katten Frans och hunden Tequila älskade att busa tillsammans, eller ligga och mysa i sängen, soffan eller som
här ute på gräsmattan.
– Tyvärr finns inte Teuqila med oss längre utan fått flytta till hundhimlen, berättar
Malin Blixth i Vimmerby som har skickat in bilden.

FEBRUARI 2022
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Nina Lindqvist i Gnöttlerum utanför Hultsfred har skickat in en bild
på snart 5-åriga blandrasen Kerstin. Kerstin gillar utflykter, att äta,
sovmorgnar och jaga rådjur. Hon ogillar kläder, skumma människor
och höga ljud.

Elin Lönegren: Detta är busiga Sigge på snart 3 år.

– Vår Maine Coon Baltazar är inte rädd för någonting, han är
väldigt smart och påhittig och därför fick han namnet Baltazar,
berättar Mikael och Eva-Karin Gustafsson Västervik

Maya är en 6-årig långhårig dvärgtax som bor växelvis i
Hultsfred och Målilla. Den här fina vovven älskar att äta
skinka och sova, hälsar hussen Elin Lundh.

I Målilla bor katten Solveig. Hon älskar skinka, att busa och kela
och hon apporterar studsbollar när hon är på det humöret hälsar
Evy Lindberg.

Wilma Albinsson har skickat in bilden på 2-åriga Elton.
– Min knasboll och det största charmtrollet, berättar Wilma.

Gitte Jonsson har skickat in en bild på hunden Alfred som
är en Dansk/Svensk gårdshund. Han är ett år och bor på
Sankta Gertruds väg i Västervik. Alfred älskar livet, långa
promenader, sina leksaker och barnbarnen.
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husdjur läsarnas bilder

Här kommer min finaste bild på vår underbara Eddie, vår 6 åriga
Labradoodle. Han förgyller våra liv och vi är så stolta och glada
över att han är vår hund! Mvh Therese, Thomas, Agnes, Esther och
Cornelis Löwenstam Aupers
Här är Bella som är 7 år, en dvärgpinscher. Ronja blir 15 år i mars, hon är blandras, bordercollie/golden, berättar
Veronica Gamelius.

Vi har 2 frallor, fransk
bulldog. Fabbe som är snart
fem år och Frasse som är
nio månader. Fabbe är en
lugn filur och Frasse är som
en stormvind! Inskickat av
Susanne Eriksson.

Mikaela Forsberg har skickat in en gruppbild på sina husdjur. De är några stycken. Närmare
bestämt två hundar, två sköldpaddor och fem marsvin. Alla med egna personligheter och
intressen.
– För mig är dom både sötast och finast i världen, säger Mikaela som med detta också vill
visa att det fungerar alldeles utmärkt att ha olika sorters djur i samma hushåll.

Vår fantastiska och mysiga kille Spirit. Vill
alltid vara nära, och sover gärna på någons
arm när tillfälle ges. Spirit 6 år är en DSG,
Dansk Svensk Gårdshund som förgyller
tillvaron för både familj och släkt. Under
rådande pandemin har han varit ett extra
stort glädjeämne och sällskap för mor/farföräldrar som gärna tar sig an promenader
och gos med den fyrfotade charmören,
berättar Carolina Lindwall.

Det är partystämning hemma hos vovvarna
Elsa och Maja. Annica Åberg Nilsson har
skickat in bilden.

Detta är Zion, en envis men snäll kille
som vet vad han vill. Han tycker om att
busa med sin bästa kompis Musse (hund),
väldigt nyfiken och tycker om att sitta ute
på inglasningen på altanen och ha utkik på
skogen, berättar Hanna Fors.

Hej! Här kommer en bild på vår fina
kattflicka Zelda som blev jätteförvånad att
hon inte fick klättra i gardinerna. På bilden
är hon ca 3 månader. Inskickat av Inggun
Halling.
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Hallå där!

husdjur skötsel

Om du skulle återfödas
som ett djur i ett nytt liv,
vilket skulle det vara
och varför?

Ulf Sjöholm, Västervik

– Jag skulle nog välja att vara en
flyttfågel, då kan man lämna och
flyga söderut när det blir för kallt!
Fri som en fågel!

Blandrasen Ezter är en av Josefines stamkunder. Hon är van vid att få pälsen klippt och verkar tycka det är riktigt mysigt. Foto: Eva Harrysson

Här blir pälsen riktigt fin
Precis som vi människor vill gå till frisören ibland är också hundar i behov av att
klippa pälsen. Hundfrisören Josefine Johansson tar emot många pälsbeklädda kunder på sin salong i Vimmerby.
VIMMERBY Det är mestadels hundar
som kommer till salongen, men även en
del katter och en och annan kanin. Det
är inte alla djur som älskar att få pälsen
trimmad eller klorna klippta. Men Josefin ser till att göra stunden på salongen
så bra som möjligt med mycket gos och
ibland lite godis.
Magasinet besöker salongen Josefines
Hundtrim när kunden Ezter är på plats.
Ezter är en liten gullig blandrashund
som behöver få pälsen klippt.
– Hon är här regelbundet så hon är
van vid det här, säger Josefin medan hon
med van hand klipper Esters päls.
– Vi börjar med ett bad och sedan torkar vi pälsen och klipper den. På vissa
hundar gör jag så kallat ullbad eller fällbad, där man kammar bort gammal päls
och därefter badar hunden. En del raser
har päls som jag rycker/trimmar istället
för att klippa.

– En hund, för att jag själv har en
hund, hon heter Molly. Hundar
har mest kontakt med människor,
de verkar ha ett bra liv, behöver
inte tänka själva så mycket utan
hänger mest på.

får ägaren lämna salongen. Det gör att
det blir en lugn och mysig stund för Josefine och hunden.
– Ja, man bygger ju någon slags relation med djuren, de är alla olika på sitt
sätt, säger hon. En del njuter verkligen
av behandlingen, andra är mer tveksamma men tycker den är ok. Man får ha
lite knep för att bygga deras förtroende.
En del är rädda till en början men det
brukar gå över.
Varför är det viktigt att ta hand om
hundens päls?
– En ovårdad päls kan ge tovor som i
värsta fall orsakar smärta hos hunden.
En allt för lång päls kan också göra att
smuts och skräp fastnar lättare. Pälsen
blir överlag mer lättskött om man tar
hand om den regelbundet. Ett bra tips är
att vänja hunden vid pälsvården redan
som valp, då blir det ingen big deal.

Medan hunden får sin ”spa-behandling”

Emelie Hultgren, Västervik

Els-Marie Phil, Blackstad

– En katt, helt klart. De är som de
är och låter sig inte påverkas, de
går sin egen väg.

Eva Harrysson
eva.harrysson@vtkp.se

Läsarnas pälsklingar Läsarbilder från Västerviks kommun
Mira Jonsson i Västervik har delat bilden
på dottern Milla med
valpen Flipper.
– Flipper är en blandras mellan Yorkshireterrier och Malteser
och den snällaste och
barnvänligaste hund
jag har haft. Här leker
Milla veterinär med
Flipper som tålmodigt
låter sig undersökas.

Från Cherie
Gustavsson
i Västervik
kommer en bild
på tre hundar
av olika storlek.
Det är två
Rhodesian Ridgeback,
Junie och Lycka,
samt den lilla
dvärgtaxen
Inez.

Från Carola Kjellgren får vi en bild på soffhäng med Wiemaranern Salix två år och Signe Kjellgren 8 år.
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husdjur hästar

Hästen Diwa ger Ullis
O Garpenberg avslappning och möjlighet att
återhämta sig.

”Hos min häst är jag lycklig”
Ullis O Garpenberg lever ett aktivt liv som anläggningsansvarig på
ett gym. Ett jobb hon verkligen älskar, men det innebär också en
ständig ström av människor, intryck, ljud och musik gör att hon
ofta är helt slut när hon kommer hem. Ute på landet, hos hästen
Diwa finns lugnet och chansen att återhämta sig.
VÄSTERVIK Diwa är en Dansk
Gårdsponny på 20 år. Egentligen var det Ullis dotter som
ville ha häst och när hon fyllde
tolv fick hon Diwa, en ganska
het ponny som inte var helt lätt
att tas med. Ullis hade en tuff
period då, hon ”gick in i väggen” och kände att hon mådde
bra när hon umgicks med hästen. Tyvärr tappade dottern
intresset för hästar efter några
år och Diwa lades ut till försäljning.
– Jag försökte sälja henne,
men jag fick panikångest av
tankarna på att förlora henne,
så jag bestämde mig för att
behålla henne och lära mig
henne.
Ullis beskriver Diwa som just en

diva, egensinnig, lite oberäknelig, aningen nervig och med
mycket egen vilja. Det har blivit en del sparkar och bett när
hästen försöker ta reda på var
gränsen går, vem det är som
egentligen bestämmer.
– Jag har fått lära mig horsemanship och att få henne att
bli trygg med mig. Det är farligt
när en häst på 400 kilo försöker
ta över. Jag har kämpat och varit på väg att ge upp, men jag är
rätt envis och känner att jag är
på rätt väg nu.
För att försöka förstå Diwa har
Ullis lagt ner mycket tid och
mycket pengar, men hon avstår gärna från andra saker som
skor och kläder och prioriterar
det bästa för sin häst.

– När man känner att det
går åt rätt håll blir man lycklig
i själen.
Ullis är högkänslig, hon beskriver
det själv som att hon saknar ett
filter och tar därför in för mycket känslor från andra människor. På jobbet, som anläggningsansvarig på ett gym är hon ett
energiknippe som dagligen
möter mängder av människor
med glada kommentarer, men
när hon kommer hem är hon
ibland helt dränerad och har
ont i hela kroppen. Att ta bilen
ut till stallet har blivit som en
medicin.
– Hästarna och lugnet är
det bästa jag vet. Att umgås
med djur är kravlöst, de dömer dig aldrig. Att vara här ute

Läsarnas pälsklingar
Läsarbilder från Västerviks kommun
– Konrad kom med sin syster till katthemmet Lyckan som liten övergiven
kattunge. De kom till mig som jourkatter för de behövde extra tillsyn. Konrad
som vi döpt honom till, fångade mitt
hjärta från dag ett och blev snart min.
Nu är han 3,5 år och en helt underbar
katt, berättar LiseLotte Eriksson

– Våra söta, älskade, knasiga
hundar Malte 13 år och Moltaz
2 år. Moltaz har en otroligt lång
tunga som han har svårt att hålla
i styr!! Men han kan också vara
väldigt vacker och fotogenique om
han vill!! Bilden är inskickad av Pia
Andersson.

Djur är viktiga för Ullis, här med ständiga följeslagaren Svea.
på landet och rida ut i skogen
gör mig lycklig. Diwa är bästa
medicinen.

Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se
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husdjur grisar

Oväntad tillökning i stallet

Familjen Ahlsén består av Malin, Nils, Benny och Maja och en massa djur. Mimmi och Babe letar hela tiden efter något att äta, men det är inte därför Mimmis mage har blivit så stor.
Foto: Åsa Thaberman

I somras åkte familjen Ahlsén på en liten resa för att besöka Barnens Gård utanför Karlskrona. Där uppstod
kärlek och grisen Mimmi fick helt oplanerat följa med i bilen hem.
Nu lever Mimmi och hennes kastrerade kompis Babe med familjen utanför Västervik. Nyligen upptäckte de
att Mimmis mage vuxit på ett oroande sätt.
VÄSTERVIK Strax utanför
Västervik har familjen Ahlsén slagit ner sina bopålar och
skapat ett eget litet paradis.
Här bor förutom människorna,
höns, hästar, får, en kanin, en
hamster, några fiskar och en
katt. I somras blev flocken
ännu större, då den bruna
lilla grisen Mimmi fick följa
med hem. Mimmi trivdes inte
med att vara ensam gris, så i
höstas kom Babe, en vit kastrerad liten galt. I början var
de inte alls vänner, men efter
två veckor hade de accepterat
varandra, sedan verkade känslorna bli hetare.
– Vi såg att de parade sig
i höstas, men vi visste ju att
Babe var kastrerad, så vi tänkte inte så mycket på det, berättar Malin Ahlsén.
Mimmi och Babe bor vanligtvis
i en egen hydda, men nu under vintern har de fått flytta
in och sova i familjens hall
på nätterna. De har en egen
madrass där de sover skavfötters och har lärt sig att gå på

låda om de blir kissnödiga på
natten.
– På kvällarna brukar vi sitta
och gosa med grisarna en stund
och en kväll passade jag på att
känna lite extra på Mimmis
mage eftersom den hade vuxit
så mycket. Jag kunde tydligt
känna hur det rörde sig där
inne, berättar Malin.
När Magasinet besöker grisarna
är Mimmi i långt framskriden
grossess, kultingarna kan komma vilken dag som helst. Magen är farligt nära golvet, men
Mimmi struttar glatt omkring.
Familjen har gjort i ordning ett
förlossningsrum i stallet, med
hö, mjuka filtar och värmelampor och nu får Mimmi sova där
om kultingarna skulle födas.
Grisar kan få upp till 15 kultingar. Familjen väntar spänt
på hur kultingarna kommer att
se ut. Var det så att Babe inte
blev framgångsrikt kastrerad,
eller har Mimmi haft en tête a
tête med ett vildsvin?
Grisarna är två olika personlig-

heter, Babe gör bus och undersöker allt sin närhet, medan
Mimmi tycker bättre om att
vila och bli klappad. Båda har
lätt att lära sig nya saker.
– Vi har tränat hoppning och
agility och så kan de vacker
klöv, berättar Maja Ahlsén.
– De är glada och nyfikna
djur, men de går inte att ha inomhus för de gnager på saker,
berättar pappa Benny Ahlsén. I
början försökte vi lära dem att
gå i koppel, men då skrek de så
högt att vi inte stod ut.
Nu är Mimmi och Babe kompisar med alla gårdens djur och
ganska snart har de en egen
familj.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

Mimmi är en nyfiken liten
gris, kommer gärna fram och
undersöker nya saker.
Foto: Åsa Thaberman

Ser du dåligt? Vi ocks å.
srf.nu/blimedlem • ring: 08-39 91 20
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husdjur tips

Vilket djur passar
Råttor är husdjur på uppgång, de blir
tamare än hamstar. Foto: Pexels

Tips Djurköp
Alex tips till den som kanske
vill köpa djur:
Gnagare: Hamstrar är lätta,
marsvin och kaniner kräver mer
skötsel och blir också äldre.
Fåglar: En stor papegoja knyter
du an till nästan som en hund
och papegojor kan bli väldigt
gamla. Undulater kan också bli
tama, men de är flockdjur, så du
måste ha flera.
Reptiler: Leopardgecko är
världens vanligaste sällskapsreptil, de är ganska lättskötta. Skäggagamer fungerar också bra.
En del leguaner kan bli väldigt
stora, det ska man ha koll på.
Fiskar: Ett akvarium är lättare
att sköta ju större det är, jag
rekommenderar minst 60 liter
eller större om man har plats.
Man måste veta att alla fiskar
inte passar ihop. Många vill ha
färgglada fiskar, men det finns
många andra fiskar som är
väldigt trevliga.

Zoobranschen har ändrat
karaktär och det säljs inte
så många levande djur i
butikerna längre, hos Alex
Ström finns bara akvariefiskar och hamstrar.
Foto: Åsa Thaberman

Att köpa ett djur innebär ansvar för en levande varelse. När barnen
tjatar om att få ett djur är det bäst att tänka efter ordentligt innan man
kommer hem med en ny familjemedlem. Vilka djur är lätta att sköta
och vilka kräver mer?
VÄSTERVIK Alla barnfamiljer
går nog igenom fasen när det
viktigaste av allt är att äga ett
djur. Om du som förälder inte
är van vid djur gäller det att
veta vad man går med på. Den

lilla ödlan på 20 centimeter kan
växa upp till en riktig bjässe
och papegojan blir så gammal
att man får ta med den i testamentet.
– Jag brukar fråga föräldrar

om de är helt säkra när de köper
ett djur till sina barn, tyvärr är
det vanligt att barnen tröttnar
efter något år, det är ju inte bara
att klappa och gulla med djuret,
man måste städa också, säger

Alexander Ström som driver
Alex Zoohörna.
Ett enkelt djur att börja med är
ändå en hamster. De är djur
som är små, lättskötta, ganska luktfria och ändå kan bli
väldigt tama. Dessutom fungerar det att ha en ensam hamster till skillnad från marsvin
som är flockdjur och bör vara
minst två. Kaniner kan också bli
tama men kräver mer omsorg

och mer städning. Livet med
husdjur innebär inte alltid bara
glada stunder.
– Även marsvin och kaniner
är djur som kan bli sjuka och
behöva komma till en veterinär
och kanske ha en egen försäkring, det ska man vara medveten om.
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familjen?
En hel kartong med glasögon, begagnade förvisso, men ändå
fullt dugliga har samlats in av optikerna i Vimmerby och ska
nu genom Lions Linneas försorg komma till användning i andra
delar av världen. Fr. v Anne Karlsson, Birgitta Öhman och Sofia
Landström. Foto: Jimmy Karlsson
Leopardgecko är en hyfsat lättskött reptil att börja med. Likaså kan en hamster vara ett bra första husdjur att börja
med. Foto: Pexels

Hundratals glasögon
samlades in i Vimmerby
Hundratals glasögon som Vimmerborna inte längre
behöver kommer nu att göra nytta för både barn och
vuxna med synproblem i Afrika och Sydamerika tack
vare Lions Linnea och de båda optikerbutikerna i stan.

Papegojan får du ha som sällskap hela livet. Foto: Pexels

Ju mer färgglad fisk, desto mer populär och avlad och
förmodligen känsligare. Guppy är kanske inte så enkla
som man tror. Foto: Pexels

VIMMERBY – Det är många
kunder som kommer in och
tycker att det är synd att kasta bort de gamla glasögonen
när man byter till nya. Det
gör att vi har både progressiva glasögon, läsglasögon
och andra i olika styrkor att
lämna vidare, säger Sofia
Landström som jobbar på
Hammargrens i Vimmerby.
På fredagen lämnade hon
över nära 200 gamla glasögon till Lions Linnéa i Vimmerby som tar de insamlade
glasögonen vidare till den
ideella organisationen Vision
for all, VFA, i Linköping som i
sin tur ser till att glasögonen
hamnar någonstans i världen
där behovet av synhjälpmedel är stort.
Tidigare har även Synsambutiken i Vimmerby samlat
in hundratals glasögon som
går samma väg.
– Det är jättebra att vi fått
in så många glasögon och

Zoobranschen har genomgått
en stor förändring de senaste
10-15 åren. Numera säljs inte
så många levande djur i butik.
På Alex Zoohörna kan man bara
köpa hamstrar och akvariefiskar,
men Alex har bra kontakter med
många uppfödare av smådjur.
– Jag har satsat mer på mat
och tillbehör till hundar och
katter i stället. Hund och kattä-

Jimmy Karlsson

LOPPIS I Loppismeckat

Grå jackon Jack är inte till salu, han bor permanent i affären. Foto: Åsa Thaberman

En gnagare som är på uppgång är
vanlig tamråtta, från uppfödare
kan du få en råtta med stamtavla och det finns forum på nätet
där man kan diskutera och få all
information man behöver.
– Råttor blir också ungefär två
till tre år och är mycket mer sociala är än hamstrar, de kan bli
riktigt tama, berättar Alexander
Ström.

att det är varierande styrkor,
modeller och storlekar på
dem så att de blir till nytta
hos både barn och vuxna.
Det är människor som inte
har någon möjlighet att betala för en synundersökning
eller skaffa sig glasögon, säger Birgitta Öhman, pressansvarig i den kvinnliga Lionskubben i Vimmerby.
Klubben har tidigare gjort flera
insamlingar av glasögon och
kommer att fortsätta med det
arbetet.
– Vi har fem hjärtefrågor
och synen är en av dem, annars är det mycket fokus på
diabetes just nu, och visst
kommer vi att samla in
glasögon igen så det är bra
om Vimmerbyborna har med
det i tanken när det är dags
att byta, säger Anne Karlsson som är president i Lions
Linnea.

gare är mycket mer medvetna
nu för tiden, djuren värderas
högre och tas bättre om hand.
Under Corona har många skaffat hund eller katt, det har även
inneburit ett uppsving för zoobranschen.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

VÄSTERVIK För den som brukar åka till Gamleby för att gå
på loppis finns nu ännu större möjlighet att fynda. Torghandlarn Sven Gunnar Edström bjuder in till torgmarknad i
Gamleby Köpcentrum fredagar och lördagar. Lördag 26/2 är
det dessutom loppis.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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Carolina Klintefelt, kommunikatör och
författare på Litteraturnod Vimmerby,
Region Kalmar län, delar med sig av två
läsvärda boktips.
Malin Hjalmarsson ställer ut på Galleri Kopparslagaren i Hultsfred. Hennes abstrakt figurativa
målningar blir en kontrast till Hans Carlssons bilder. Foto: Olof Carlson

”Bara för
en stund”

röster: Texter från
Kalmar län”

Att sätta ord på sina upplevelser, formulera frågor och
ge uttryck för sin längtan är
viktigt för alla, men kanske
särskilt för den som är ung.
Sommaren 2021 fick unga
i Vimmerby, Emmaboda och
Mörbylånga möjlighet att
göra feriepraktik som författare. Dessutom genomfördes
under ledning av regionförfattarna Ami Andersson och
Anna Winberg Sääf projektet
”Skriv din stund på jorden”
som riktade sig till alla skrivsugna mellan 15 och 19 år i
Kalmar län.
Resultatet finns nu i boken
Bara för en stund (Litteraturnod Vimmerby 2021). Här
finns noveller, dikter och början på romaner. Stora känslor,
vänskap, svek, kärlek och utsatthet samsas, allt berättat
med de ungas egna ord. Det
är texter att känna igen sig
i eller ta spjärn mot för den
som är ung och kanske söker
sin egen röst.

Vill du låna världen din berättelse? Det var frågan som gick
ut till hela Kalmar län under
pandemiåret 2020. Och det
var många som ville. Regionförfattarna Ami Andersson
och Tove Folkesson dirigerade
dessa röster med varsam hand
till en samstämmig bok med
många harmonier. Etablerade
författare som Suzanne Osten,
Barbro Lindgren och Lennart
Sjögren samsas här med skribenter som ännu inte blivit
lika erkända – men vem vet?
Berättelserna i Körverk för
136 röster (Basebo förlag)
handlar om livet, lika mångfaldigt och brokigt som det
är. Kärlek till skogar och kor
finns sida vid sida med berättelser om svek och vardag och
en fotbollsmatch som förändrade livet. Den ger en bild av
livet som pågår just här, just
nu, och av de minnen och de
förhoppningar som hela tiden
strömmar genom nuet.
Boken även inläst som ljudbok av Frans Liljenroth.

”Körverk för 136

Ny utställning
med kontraster
Man mera anar,
än ser motivet i
Malin Hjalmarssons måleri.
Det blir en skarp
kontrast till Hans
Carlssons knivskarpa fotografier.
HULTSFRED En kontrast,
men ändå inte. På många av
Hans Carlssons bilder sveper dis och dimma in, och
ger bilderna lite av samma
känsla som Malin Hjalmarssons akrylmåleri.
– Det kallas abstrakt figurativt, förklarar hon stilen.
Det betyder egentligen

att man mer anar motivet,
än faktiskt ser det. Ett öga,
eller kanske en rörelse berättar för betraktaren vad
det handlar om. Resten får
man tänka själv.
Malin Hjalmarsson bor i
Hultsfred och har de senaste två åren satsat alltmer på
en professionell karriär som
konstnär.
– Målat har jag alltid
gjort, säger hon, och man
måste ju satsa och se vad
som händer.
Och så här långt har det
gått ganska bra. Hon har
haft flera utställningar och
flera är på gång. En merit i
sammanhanget är att hon
blivit utvald till en stor utställning i Milano. Framöver

Carolina Klintefelt, kommunikatör och författare
Litteraturnod
Vimmerby
Region Kalmar län

80-talscafé

väntar också utställningar
i Limhamn och i Borgholm.
Hans Carlsson hämtar oftast
sina motiv lokalt. Sjön Hulingen är ett favoritmotiv,
gärna tidigt på morgonen
medan dimman ligger kvar
och suddar ut bakgrunden.
Men han plåtar även annat,
gärna med folk och människor. På utställningen har
han dessutom med en stor
canvas på maneter mot
svart bakgrund.
– Jag gillar rena bilder, säger han. Mitt fotograferande
är på ren hobbynivå. Men
nu när jag blivit pensionär
har det blivit mer tid för fotografering.
Den här utställningen
hade vernissage i lördags
på Galleri Kopparslagaren
i Hultsfred.
Olof Carlson

Hans Carlsson hittar ofta
sina motiv lokalt. Ofta
och gärna med vatten och
dimma. Nu visar han bilder
på galleri Kopparslagaren.
Foto: Olof Carlson

på Skeppet
HULTSFRED

80-talet är i fokus när Skeppet i Målilla ordnar
söndagscafé den 6 mars. För underhållningen
svara Hultsfreds Kyrkokör och Bert Olausson
på bas. Arrangör är Svenska Kyrkan Aspelands Pastorat tillsammans med Skeppet.
Medarrangör är Coop.

KULTUREN TAR ÖVER BRYGGAREN
VÄSTERVIK Nu är det beslutat att Kulturenheten på Västerviks kommun tar över driften av Bryggaren, Västerviks
Teater och Konferens. Under våren och sommaren kommer teatersalongen moderniseras vad det gäller ljus och teknisk
utrustning, men även tillgängligheten för alla kommer att bli bättre. Under moderniseringen kommer inga föreställningar att hållas i lokalen och en nyinvigning är planerad till början av hösten.

Kampanj t.o.m 7 mars

Magasinets
Tapetfest

Annonspussel
Välkommen in och hitta just din favorit bland
några av våra största tapetleverantörer.

645:-

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

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

65.900:-

efter rotav
drag

Tillverkat i Falkenbergs sedan 1980
*Gäller t o m 31/3

Vid köp av kök till ett värde
av minst 25 000 kr*

100 trisslotter!
Vi bjuder på

Waterproof

7.

39995

Stora Torget
8 • 0492-123 10
Flera fina erbjudanden
i butiken.

vimmerby
bokhand
5.
BÖCKER - VINYL - KAFFE

Stora Torget 6 • 0492-123 10 • www.vimmerby

Välkommen på bokrea!

vimmerby bokhand
Stora Torget 6 • 0492-123 10

JOY Klassiska krukor i tre olika storlekar. Liten H31 cm 495:-

Mellan H34 cm 795:- Stor H42 cm 995:-

8.

39995

ECCO
SKOR OCH SANDALER
FR. 16.495:-

REMIX SOFFA 4-SITS

Boka ett kostnadsfritt hemb

Vi erbjuder dig ett nytt kök på dina befin
Du sparar både tid, pengar och värnar o

EN SMARTARE V

CREAM SOFFA 3-SITS

inuter för

FR.

GÄLLER T.O.M 26 FEBRUARI.

Dessutom

10% rabatt

11.885:-

ÖPPET VARJE HELG

Grattis! till vinnarna
320kr

å energimassage:

på all hudvård i mars månad.
”Så naturligt som möjligt”
Maria Åkerberg,
Dr.Sannas.
Humle från Kalvsved.

STORA TORGET,

Fredagar 12-18
Lördagar & Söndagar 12-16
Lidhemsvägen 21, Frödinge



VIMMERBY
av annonspusslet januari 2022FOOTWEAR
1.
..........................................................................................................
5. ........................................................................................................
Erbjudandet gäller
Ord.pris 480kr

1:a pris 1000:- Magnus Höjding, Målilla
2:a pris 500:- Birgitta Johansson, Västervik

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

3:e–10:e pris 100:-

3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................

1 mars tom 31 maj.

Varmt välkomna!Facit annonspussel jan -22:

Birgitta Wetterström, V-by
1.
Autorikt / Vimmerby Lackservice
Ing-Marie Svensson, Hultsfred 2. Veteranpoolen
n 26 Vimmerby.
Tel.Andertun,
0730-62S-dalen
40 58. www.lillslugna.se
Ing-Marie
3. Hagelins
4. Västerviks fönster & dörrtjänst
Barbro Carlsson, Södra Vi
Elisabeth Ahlström, Ankarsrum 5. Vimmerby Handel
Gudrun Danielsson, Vimmerby 6. Toyota
7.
Fogelvik fastigheter
Annette Petersson, Västervik
8. Törnvalls möbler
Maj Nilsson, Västervik
Vinnarna meddelas per telefon eller post

ELEN

1.49

INSPIRERANDE NYHETER FRÅN S
Jeans

30%

bileumspris

¨

Följ oss på Facebook och Instagram @v

PÅ ETT URVAL

etta firas med ett

¨

bokhandel

Monterat och klart

Storl. 36-45

Första veckan 22-26
februari
vimmerby
30% även på ordinarie böcker.

inkl plåtarbete och lister

4.

36-46
Att vila ögonen på vackraStorl.
saker
är minsann
balsam för själen som Wikholmform
vill vara
795:med och gagna genom unikt designade och
noga utvalda produkter. Skjorta

6.

BOKREA

Bokhandeln påfylld med reaböcker.

VACKRA KRUKOR
SOM FYLLER EN
FUNKTION.

årsjubileum

p

vimmerby
a
bokhandel

2.

037-22
Gammalsvenska 2011
Hudiksvalls teater blå
Duro

t gått ett år sedan jag öppnade Lills Lugna
gatan. Fotvård, massage & ansiktsbehandling.

3

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

2:a pris
3-10:e pris

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

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

1:a pris

Exkl spröjs

d • Hemfotvård • Spa-Pedikyr
ge • Ansiktsbehandlingar

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

lls lugna

av våra kampanjdörrar (värde 7000:-) Exkl montage. Gäller vid köp över 65.900:-

3.

1.

0470-70 17 40

Nilssons Bilhall

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.)

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel

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

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl: 0492-177 00
Öppettider: Vardagar 06.30 (möbler 09.00) - 18 Lördag 9-14 Söndag 11-14
Med reservation för tryckfel eller slutförsäljning

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”,
598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
materialmannen.se
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 mars 2022.
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Sudoku Gör så här: Fyll i tomma rutor. Siffrorna
1-9 ska finnas med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje markerad låda (3x3 rutor). Samma
siffra får bara förekomma en gång per rad eller
låda. Lösning, se nedan.
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STUTAR
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Hjärt- och lungräddning demonstreras.
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AUKTION

HÖRT & HÄNT
Bilnyheter från världens alla hörn!
Text: Jenny Nilsson / © CNP AB • Foto: CNP AB

Oj, vilken isbrytare
Sun Rio är ett fraktskepp på 131
meter som transporterar bilar
jorden runt och när kolossen
anlände till ryska Vladivostok
så fick hamnarbetarna sitt livs
chock. Moder natur hade inte
varit nådig mot lasten och den
hårda sjögången resulterade i att
mängder av fabriksnya bilar stod
som isskulpturer på däck. För att överhuvudtaget kunna lasta av
fordonen från Honda och Toyota så fick man bryta loss den decimetertjocka isen med kofot. Många bilar skadades och nu blir det hela
ett ärende för försäkringsbolaget.

Porsche har laddat för Formel E

på Sportlovet

VÄSTERVIK
Det är fortfarande några
dagar kvar på sportlovet och
det finns många aktiviteter
att välja bland i Västerviks
kommun. Här är ett axplock:
Västerviks museum håller öppet med en skaparverkstad där
man bland annat kan få hjälp
att skapa sin egen vapensköld.
Samtidigt hålls alla museets utställningar öppna att upptäcka.
Prova luftgevär i Gamleby,

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

torsdag 24/2 på eftermiddagen
håller Skyttegillet öppet för den
som vill prova skytte.

Gunnebo fritidsgård har olika
aktiviteter, bland annat pingis
och couronneturnering.

Även i Ankarsrum håller
fritidsgården öppet med olika
aktiviteter som på fredagskvällen avslutas med en tårttävling.

Torsdag och fredag har Västerviks Klätterklubb drop in för
den som vill prova på att klättra.

RE

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

Magas
Västerv

ik Vim

AT

IST

Nå ut till hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

MOTOR

GIONE

merby

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

N
S

Mejeriet i Västervik har också
många aktiviteter. På torsdag är
det LAN och på fredag kan man
få gå på disco i simhallen.

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

inet
Hultsfre

GR

Den åttonde säsongen av Formel
E är i gång och Porsches första
helt elektriska sportbil blir ny safety car. Det rör sig om två Taycan
Turbo S vars färgpalett representerar samtliga elva stall som
tävlar under världsmästerskapet.
Med Launch Control accelererar
tysken från noll till hundra på 2,8
sekunder samtidigt som toppfarten är 260 km/h. Förutom saftblandare på taket så är kärrorna även utrustade med racingsäten,
skyddsbur, sexpunktsbälten och brandsläckare. Det är med andra
ord laddat för ett fartfyllt mästerskap.

Aktiviteter

IDNI

d

NG
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Gustafssons lyser
upp er tillvaro!

FÅ UT ÄNNU MER AV

• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning
Besök vår
hemsida

www.brg.nu

Fanérgolv
Linnea Ek

7 mm, 3-stav, mattlac
k.
Finns även i vit
ek.
Ord. pris 235:-/m2

Besök även
vimmerbyshopping.se

Gäller ej presentkort.

(Gäller på ord. pris)

et!

Nyh

GEO 600
Bergvärme

VENT 402
Frånluft

20% RABATT

på en valfri vara
(Gäller på ord. pris)

• 2022

(Gäller på ord. pris)

på en av FIORES
vackra buketter

Storgatan 27 • Gäller 22-26/2

20% RABATT

på en valfri vara

Norrtullsgatan 3 • Gäller
22-26/2 • 2022

22-26/2 • 2022

i butik

Sevedegatan 5 • Gäller

20% på alla

20% RABATT

• 2022

med andra erbjudanden

Storgatan 48 • Gäller 22-26/2

20% RABATT

på en valfri vara
(Kan ej kombineras

)

CYKELHJÄLMAR

• 2022

varor)

20%

på ett köp
(Gäller på ord. pris)

22-26/2 • 2022

r och nedsatta

Gäller ej presentkort.

Stora Torget 7 • Gäller

Norrtullsgatan 3 • Gäller
22-26/2 • 2022

10%

på ett köp

10-pack

tulpaner 60:-

Stora Torget 7 • Gäller 22-26/2

på en valfri vara
(Gäller på ord. pris)

(Gäller ej behandlinga

Ej best.varor)

• 2022

Gäller ej presentkort.

(Gäller på ord. pris.

(ord.pris 80:-)

25% RABATT

• 2022

• 2022

på ett köp

(Gäller på ord. pris)

Storgatan 40 • Gäller 22-26/2

Storgatan 29 • Gäller 22-26/2

30%

på en valfri vara

20% RABATT

på en valfri vara

Blomgatan 3 • Gäller 22-26/2

)

20% RABATT

• 2022

med andra erbjudanden

Stora Torget 7 • Gäller 22-26/2

Magasinsgatan 4 • Gäller
22-26/2 • 2022

20% på

hela sortimentet
(Kan ej kombineras

på en valfri vara

ord. pris).

22-26/2 • 2022

)

20%

på valfri vara

Gäller ej foder/levand

Sevedegatan 39 • Gäller

med andra erbjudanden

nedsatta varor)

e djur (gäller på

25% RABATT

Gäller 22-26/2 • 2022

22-26/2 • 2022

på en valfri vara

(Kan ej kombineras

Gäller ej presentkort.

Lidhemsv. 21, Frödinge •

Stora Torget 2 • Gäller

20% RABATT

på ett helt köp

(Gäller på ord. pris)

22-26/2 • 2022

22-26/2 • 2022

en valfri vara

(Gäller på ord. pris)

FOOTWE AR

VIMMERBY

25% RABATT

Falkängsgatan 16 • Gäller
22-26/2 • 2022

20% på

20% på all

INOMHUSFÄRG
(Gäller ej redan

Sevedegatan 35 • Gäller

Lills lugna

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

22-26/2 • 2022

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM ! facebook.com/vimmerbyshopping
! @vimmerbyshopping

(Gäller på ord.pris)

Hälsosamt inomhusklimat
och stor energibesparing.

/m2

ER 22-26/2 • 2022

(En kupong/kund)

Turbingatan 16 • Gäller

arket till butikerna.

Sevedegatan 26 • Gäller

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

FÅ RABATT I
VIMMERBYS
BUTIKER!

189:-

EXTRA ERBJUD
ANDE

FRÅN VIMMERBY
S BUTIKER! GÄLL

Ta med kupong/hela

Fr o m tis 22/2 - fre 25/2 får du extra erbjudanden från ett antal av Vimmerbys butiker när du
fyndar böcker. Hämta ut dina erbjudanden när
du handlar hos Vimmerby Bokhandel och se vad
mer du kan fynda bland Vimmerbys butiker! Ett
kuponghäfte per kund.

vimmerbyshopping.se

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

Aero
Luft/Luft

AirX 400
Luft/vatten

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
Läs mer på www.ivt.se

Västervik, 0490-697 00
Åtvidaberg, 0120-295 90
Kisa, 0494-69 91 00
Rimforsa, 0494-69 91 00
Linköping, 013-684 00
www.ternstedtinvent.se
HUVUDPARTNER TILL

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

TERNSTEDT INVENT

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
Aktiviteter i samarbete med

VVS

Vent

Plåt

Kyla

El

