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VÄSTERVIK VIMMERBY HULTSFRED

VÄSTERVIK

Månadspeng eller veckopeng:
och hur mycket?
Ungdomar tycker till om ekonomi

HULTSFRED

VIMMERBY

Barnmusikal i Virserum
Vi bjuder på

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

Familjeliv extra allt
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 Falkenberg sedan 1980
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UTGIVNINGSOMRÅDE
Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun

Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 27 april. Då ska vi bland annat
kika närmare på vårens mode.
I vår artikelserie På Kartan besöker
vi en ny ort på landsbygden och
så blir det förstås en blandning av
olika reportage från kommunernas
alla hörn.

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

Tills dess, ha en riktigt härlig månad
och Glad Påsk!

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

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

instagram

www.magasinetvvh.se

Tagga dina lokala instagrambilder – publiceras i Magasinet

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

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

@helenaglade
Hultsfred
#magasinethultsfred

@mittalskadevastervik Vår i luften
Västervik #magasinetvästervik
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Söndag
kl. 13.00-17.00

D MÄNGDER AV ERBJUDANDEN I BUTIKEN

elhelg med mängder av erbjudanden i butiken

resentant
plats lördag
söndag.

4.00
Söndag
kl. 13.00-1
7.00

SÖNDAGSÖPPET 27/3
Representant
Ingemar Beijer

-35% PÅ REK. PRISER

assa På!

Passa
På!
ÖPPETTIDER
KamPanj
På
I HELGEN:

Lördag
kl. 10.00-14.00
Söndag
kl. 13.00-17.00
På reK. PrIser

SOFFA ALL-IN

STOR MÖBELHELG MED MÄNGDER AV ERBJUDANDEN I BUTIKEN

-25%

Längd 267cm
Välj bland 100-tals tyger

amPanj På

är på plats lördag

2
Fritt lev&mont
och söndag.
EN AV SÖDRA SVERIGES STÖRSTA MÖBELAFFÄRER PÅPris
TOTALT
8000M

/
¨
gsoppet 24 9
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13.995:öppePASSA
ttider PÅ!
i helg-30%
en:
lördag
kl. 10.00RABATT
-14.00
på rek.priser

i tyg enligt bild
(Rek.pris 16.795:-)

VÅRPREMIÄR FÖR
TRÄDGÅRDSMÖBLER I VÅRT
STORA TRÄDGÅRDSTÄLT

å reK. PrIser

SOFFGRUPP BOSTON

Med elreclainer. 3-sits+2 fåtöljer.
Klädd i tyg grå.
FRITT LEV & MONT

17.395:-

öndag
U-SOFFA SANCONA

Klädd i tyg
grå.
kl.Maja.
13Svart
.00eller
-17
.00
Längd
330cm
Representant

Ingemar Beijer
med mängder av erbjudanden i butiken
Pris Fritt lev&mont
är på plats lördag
Representant
och söndag.
Ingemar Beijer

Passa På!
8.995:KamPanj På

JUDANDE PÅ TRÄDGÅRDSMÖBLER
å! TRÄDGÅRDSTÄLT
RA
På

FÅTÖLJ & PALL EASY
Grått fårskinn/svart skinn.
Oljad ek.

Vi bjuder på
kaffe & hembakat
är på plats lördag
och söndag.i samarbete
medPrIser
På reK.
Mörlunda-tveta
röda Kors-krets.

-25%

%ser

PRIS FRITT LEV & MONT.

12.995:-

(Rek.pris 18.655:-)

Hämta biljett
i butiken.
NYHE

T!

WINFIELD

Hörnsoffa 2:a-hörn-2:a
245x270cm. Med konsol
och elreclainer på två platser.
Klädd i tyg Lacy grå.

PRIS FRITT LEV&MONT

19.995:BÄDDSOFFOR OCH SOFFGRUPPER

- 20% I HELGEN
PASSA PÅ!

NJ PÅ

-20%
RABATT
på rek.priser

-15%

Representant
är på plats söndag.

PASSA PÅ!

-15% RABATT

på rek.priser. Gäller hela Torkelsson-katalogen på 100 sidor.

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

PÅ REK. PRISER

Gäller hela sortimentet

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

inom 20 milS radie, med undantag av enStaka hämtpriSer

62

hämtpriSer

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

61

år
i branschen

5:-

Vi bjuder på kaffe ochM
hembakat
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med Mörlunda-tvetaåröda
g
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Kvalitetsmöbler till Smålandspriser

p
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i butiken.

ErbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 30/3 & söndag 31/3
ErbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9
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Inkl. Continentalsäng
Huvudgavel,
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Allt på bilden
PRIS FRITT LEV & MONT.
PRIS FRITT LEV&MONT

10.995:11.795:-

62

Continentalsäng

Allt på bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

10.995:-

valitetsmöbler till Smålandspriser
Kvalitetsmöbler till Smålandspriser

180x200

r
MMööbbleer
ppåå vvägg

67

180x200 cm.Continentalsäng m
dubbelpocket. Bäddmadrass i
kallskum. Allt ingår
på bilden.

Lunchstängt 12.30-13.30, Lör Stängt
Hämtlagret öppet vard. 9.00-12.30

Rek.pris 14.445:-

PRIS FRITT LEV & MONT.

r
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aktuellt

Populära
skattjakten
är tillbaka
Se upp för läskiga pirater
och skumma sjörövare!
Nu på lördag den 26 mars är
Vimmerby Handels populära skattjakt äntligen tillbaka.
VIMMERBY Var beredd på ett spännande
äventyr mitt i centrala Vimmerby! Skattjakten är en rolig och uppskattad aktivitet på vårkanten. Under pandemin har
skattjakten precis som så mycket annat,
fått ställas in eller arrangeras på ett lite
annorlunda sätt. Men nu är evenemanget
äntligen tillbaka.
Hur funkar det då? Jo, alla barn är välkomna
till torget och de får gärna vara utklädda
till sjörövare. Man hämtar en karta och följer sedan den till olika stationer där man
ska leta efter olika ledtrådar.
För de yngre barnen, mellan 3–6 år, är
utmaningen att lista ut vilka saker som
gömmer sig i tygpåsar. De äldre barnen,
mellan 7–12 år, får svara på kluriga frågor.
Alla barn som deltar får ett diplom och har
man riktig tur får man också smaka på något gott. Ryktet säger nämligen att några
sjörövare har glömt kvar en hel skattkista
full med godis som finns i slutet av skattjakten.
Michael Karlsson i Vimmerby Handel hälsar alla barn med familjer välkomna till skattjakten på torget på
lördag. Foto: Eva Harrysson

Ung företagsamhet i centrum
VÄSTERVIK I helgen kan man få ta del av vad de olika UF-företagen på Västerviks Gymnasium har hittat på. I flera
av programmen ingår att under en termin driva ett eget företag, ett UF-företag. I helgen visar flera företag upp sig och
sin företagsidé. Fredag och lördag 10 till 17 kan man träffa de unga entreprenörerna i Västerviks stadskärna.

HULTSFRED Årets kvinnliga företagare i Vimmerby
och Hultsfred har utsetts
av Centerpartiet i respektive kommuner, i samband
med Internationella Kvinnodagen. I Vimmerby har
den ärofyllda utmärkelsen
gått till Ingrid Johnson, som
driver Sybutiken. I Hultsfred blev det Annika Stågård med restaurang- och
cateringverksamheten Hos
Annika, som fick ta emot
priset.

Årets kvinnliga
företagare

Annika Stagård utsågs till
årets kvinnliga företagare i
Hultsfreds kommun.
Foto: Eva Harrysson

Från Vimmerby Handel är aktivitetsansvarige Michael Karlsson glad över att kunna
bjuda in till en riktig skattjakt i år.
– Verkligen jätteroligt att skattjakten
kan ordnas igen för det är en av de roligaste sakerna att genomföra och en av de
aktiviteterna som är roligast att ha dragit
igång. Jag ser fram emot liv och rörelse på
torget med många både läskiga och gulliga
sjörövare på plats, säger han.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostnedia.se

Barnbazar
i Gamleby

VÄSTERVIK Det går inte att köpa barn, men allt

som barn behöver i Gamleby på lördag. Mängder
av begagnade kläder och leksaker kommer att
byta ägare under lördagens Barnbazar i Gamleby
Centrum.
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Turistbyrån
Turistbyrån

Kartor delas ut mellan kl. 10.30-13.00
Skattkistan stängs kl. 14.00
Skattkistan stängs kl. 14.00

Ta med ditt barn runt på ett riktigt
Ta
med ditt äventyr
barn runt
ett ledtrådar
riktigt
spännande
ochpåleta
i
spännande
ochLyckas
leta ledtrådar
butikerna i äventyr
Vimmerby.
ni lösa i
butikerna
Vimmerby.
Lyckas ni och
lösata
gåtorna fåri ni
öppna skattkistan
gåtorna
fårlockande
ni öppnainnehållet.
skattkistan och ta
del av det
del av det lockande innehållet.
Hoppas vi ses….
Hoppas
vi ses….
Ps. En egen
skattkarta och mer info får ni av Pirat
Ps.
En egen
skattkarta och
mer info
får ni av Pirat
Vitskäggs
medhjälpare
på torget
i Vimmerby.
Vitskäggs medhjälpare på torget i Vimmerby.
* Gåtor finns i 2 kategorier
Gåtor finns •i ca.
2 kategorier
ca. 3-6 år - Samla*piratpengar
7-12 år - Samla bokstäver
ca. 3-6 år - Samla piratpengar • ca. 7-12 år - Samla bokstäver
vimmerbyshopping.se
vimmerbyshopping.se
MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
VIMMERBY
Albins | Avite/Nordwaystore | BakfickanMEDLEMMAR
| Bladhs | BostonIWeekend
| CaféHANDEL
Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | Coop | Cubus
Albins
| Avite/Nordwaystore
| Bakfickan
| Bladhs
| Boston
Weekend| Elon
| Café
Royal
| Carlenskogs
Byggvaruhus
| Coop | Cubus
Djurproffsen
| Downstairs
Footwear/Vero
Moda
| Dressmann
| Elon
Ljud
& Bil | Engströms
Bil | Finapaket.se
Djurproffsen
| Downstairs
Footwear/Vero
| Dressmann
| Elon || Elon
Ljud| &
Bil | Engströms
Bil | Finapaket.se
Fiore
Floristdesign
| Frisörateljén
| HagelinsModa
| Hammargrens
Ur-Optik
Hemtex
Hemlängtan
i Frödinge
| Hippoteket
Fiore
Floristdesign
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| Hammargrens
| Hemtex
Hemlängtan i |Frödinge
| Hippoteket
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of Brands
| Hudvårdskompaniet
| Hälsoboden
Hälsokraft |Ur-Optik
ICA Kvantum
| ICA| Supermarket
Intermezzo
Frisör & Shop
Home
of Brands
| Hudvårdskompaniet
Hälsokraft
| ICA| Kvantum
| ICA
Supermarket
| Intermezzo
Frisör
& Shop
Intersport
| JF Autodelar
| Jörans Kakel| |Hälsoboden
Kahnli Kläder
| KBJ Möbler
Landrins Bil
| Lekia
| Lills Lugna
| Lindeborgs
Blommor
Intersport
| JF| Länsförsäkringar
Autodelar | Jörans| Lönneberga
Kakel | KahnliSlöjd
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| Landrins
Bil | Lekia | Lills
LugnaGuld
| Lindeborgs
Blommor
Lindex
| Magnussons
| Materialmännen
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| Motorsport
Lindex Idé&Design/Möllers
| Länsförsäkringar | Lönneberga
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Däck | Materialmännen
| Miltons |Guld
| Motorsport
Nordsjö
Färg | RosinsSlöjd
Pappershandel
| Rost&Kardemumma
| Sandströms
Sibylla
| Sko-Nisse
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Pappershandel
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| Sandströms
Sibylla
Skobes | Stuneks |Färg
Tempo
| Thornbergs
foto | Till
Dej | Turistbyrån | Ultimate
Sound| &
Music| Sko-Nisse
Skobes ||Stuneks
| Tempo
| Thornbergs
fotoTelecenter
| Till Dej | |Turistbyrån
| Ultimate
Sound & Music
Vimmerby Bokhandel
Vimmerby
Sparbank
| Vimmerby
Vimmerby Tidning
| Vimmerby
Turistbyrå | Önska
Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Sparbank | Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Vimmerby Turistbyrå | Önska

Aktiviteter i samarbete med
Aktiviteter i samarbete med
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Sneakers från

395:-

Storl. 23-34
BLINK

Storl. 23-34
BLINK

525:-

525:-

krönika

Sho, vad händer?

Nu lanseras
Riekers sportiga
livsstilslinje
R-EVOLUTION

Storl. 36-41

Storl. 36-41

895:-

895:-

Storl. 41-47

Herrstorl. 40-46

995:-

995:-

FOOTWEAR

– Abow! Det har blivit nåt knas med mina para.
Min guzz fyller år och jag måste köpa nåt. Så
cringe det blir om jag inte kan. Hon kommer
dumpa mig
– Chilla brorsan, inte visste jag att du var en
sån simp!
Hajar du snacket? Kanske hälften ungefär.
Om du har en tonåring i närheten kan du be
hen översätta. När man umgås med ungdomar
lär man sig nya ord och nya trender. Det är allt
från ”rinkebysvenska” till senaste trenden från
TikTok. Många unga är duktiga på engelska,
killarna för att de spelar mycket dataspel och
spelar med folk i hela världen. En del tjejer
pratar mycket engelska med varandra, ibland
för att de är från flera olika länder och engelska
ett gemensamt språk. Någon har sin bästa vän
i Korea, men de har bara setts via datorn. Det
är en stor värld våra ungdomar lever i, med
influenser från hela världen dygnet runt, 24/7.
Det gäller att hänga med. Som vuxen är det bra
att intressera sig för barnens och ungdomarnas
värld.

STORA TORGET,
VIMMERBY

– Så förargligt. Det tycks föreligga ett problem
med mina monetära resurser. Min fiancé har
bemärkelsedag och jag måste inhandla en gåva.
Det vore oerhört penibelt om jag inte kunde.
Hon kommer bryta våra band.
– Låt er inte uppröras käre bror, inte anade
jag att ni var en sån toffelhjälte.
Ha en härlig vår!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

I det här numret har Magasinet fokus på barn
och familj och vi har med barn och unga på
olika sätt. Några flickor i nian pratar ekonomi
och några 6-åringar berättar om påsk och vad
de gillar att göra när solen skiner. Eva Harrysson har träffat en brokig familj och berättar om
en barnmusikal. Vi har även åkt till Solstadström, där bor det inte så många unga, men
väldigt många unga pensionärer. På uppslaget
får du lite inspiration till påsk och så får du ta
del av ett fascinerande livsöde, Titanicmannen.
En massa blandad läsning som vanligt. Hoppas
du kan ta med dig tidningen och sitta med en
kopp kaffe i vårsolen.

20%

Hade du ingen tonåring i närheten och fattar
fortfarande nada av det första stycket? Chilla,
här är en översättning:
Ovanstående konversation skulle ha låtit så
här för lite längre sedan.
MAGASI
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BYGGMATERIAL, FÖNSTER, DÖRRAR, GOLV, FÄRG & MYCKET MER
Turbingatan 16, 598 21 Vimmerby│www.carlenskogs.woody.se│0492-757 50

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

Nilssons Bilhall
Klara Almroth, Arvid Österberg, Hjalmar Karlsson och Alma Träff tycker att om- och tillbyggnaden blev precis
så bra som de hade hoppats på. Foto: Eva Harrysson

En helt ny skola
i Målilla
Det är drygt ett halvår sedan bandet klipptes för att inviga den tillbyggda skolan i Målilla. Rektor, lärare och elever är både glada och
stolta över sin fina skola.
HULTSFRED Utbyggnaden av
Målilla skola är en av kommunens större investeringar på
senare år, med en prislapp på
cirka 55 miljoner kronor.
Skolans rektor Louise Weinfors Lockström berättar att den
nybyggda delen inrymmer särskola, fritidsverksamhet samt
en helt ny matsal med tillagningskök där även förskolan
äter. Det är stort och fräscht
med fint ljusinsläpp från stora
fönster.
– Nu har särskolan ändamålsenliga lokaler och kunde
lämna den modul som de tidigare huserade i. Nu finns också
all verksamhet inom vår skola
under samma tak, vilket jag ser
som väldigt positivt, förklarar
Louise Weinfors Lockström.
I samband med invigningen av

den nyrenoverade skolan bytte
skolan också namn från Venhagsskolan till Målilla skola, för
att tydliggöra var skolan ligger
rent geografiskt och samtidigt
markera en nystart.
– Vi har idag omkring 150
elever. Vi tycker att vi är en
lagom stor – eller lagom liten
skola, beroende på hur man
ser det, säger Louise Weinfors
Lockström. Det är helt klart ett
lyft för både elever och personal eftersom vi nu har mer utrymme och större möjlighet till
arbetsro.
I matsalen träffar vi eleverna
Klara Almroth, Arvid Österberg, Hjalmar Karlsson och
Alma Träff. De går alla i årskurs
sex och är glada över att få tillbringa sista läsåret innan högstadiet i en nyrenoverad skola.

I särskolans lokaler finns gott om plats och bra utrustning för både elever
och personal. Här är Carina Isberg och Ewa Pihl tillsammans med eleven
Even Aewet. Foto: Eva Harrysson

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

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

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

Våren är här!
Aktuellt just nu!
SÄTTPOTATIS

Den nya skolutbyggnaden är 2 000
kvadratmeter stor och inrymmer
grundsärskolan, fritids samt kök
och matsal. Foto: Eva Harrysson
– Det är jättetrevligt och
mycket större än tidigare, säger
Arvid Österberg.
– I och med att det finns mer
plats blir det också mycket lugnare säger Hjalmar Karlsson
och får medhåll av de andra.
– Allt är så fräscht och det är
över lag mycket bättre än tidigare, säger Klara Almroth och
Alma Träff.
Även om allt är färdigt invändigt
så återstår det en del arbete
utomhus. Skolgården med sin
nya multiarena ska färdigställas samtidigt som parkering,
hållplats för skolbussar och cykelbanor ska anläggas.
– Trafiksituationen vid skolan kommer att bli mycket
bättre framöver och det kommer sättas upp bullerplank.
Många är nyfikna på hur den
nyrenoverade skolan ser ut på
insidan.
– Vi kommer att ha öppet
hus framöver i vår, det har
blivit framskjutet på grund av
pandemin, säger Louise Weinfors Lockström.
Eva Harrysson

från Stubbetorp och Larsviken
Många olika sorter.
Årets potatis!

OCTA

69:-

Mycket tidig sort
med ovala knölar, fast 3 kg

Dahlialökar
Hanna Wendelbos
sortiment från Larsviken.
Många olika
färger och
storlekar

Pensèer

många olika färger

12:-/st

20 st

220:Minipåsklilja
Tête a Tête

30:-/st
Blomgatan - VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com

Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12
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Vittra: Mor och dotter
dansar ihop
Det är fint att komma bra överens med sina föräldrar när man är tonåring, men det är långt ifrån alla som
gör det. Isis Bodjo Ström och hennes mamma Anna har dansat ihop i många år, nu startar de danskurser
tillsammans under namnet Vittra Dans.
VÄSTERVIK De är lika som bär,
eller äpplet faller inte långt
från trädet om man heller vill.
Trots att det skiljer nästan
30 år mellan mor och dotter
är de påtagligt lika. Båda är
mörka och smala med håret
i dreads. Dessutom får man
känslan att de gillar att vara
tillsammans. Dansat tillsammans har de gjort sedan Isis var
liten, hon började dansa balett
när hon var fem. Nu startar de
danskurser ihop.
– Jag har ju haft kurser i
många år, nu byter jag studieförbund och det var många
av mina gamla elever som
ville följa med. Då frågade jag
den som jag vet är bra på att
hålla i danskurser, som jag vet
att jag kan samarbeta med och
som jag vet är duktig, säger
Anna.
– Ja, som inte kan säga emot
heller, avbryter Isis.
Anna och Isis har mycket dans
tillsammans. Förutom danskurser för olika åldrar som nu
drivs genom Sensus står de
också för dans och koreografi
i Nyårsrevyn (som nu blir en
sommarrevy). Dessutom går
de samma danskurs för vuxna
på Kulturskolan. När de uppträder tillsammans heter de
Vittra Dans.
Varför Vittra?
– Mamma hade en massa förslag, men de var så stela och
töntiga. Vi ville ha något som
var lite sagoinspirerat, men
ville inte ha Vildvittra, så då
blev det Vittra, berättar Isis.

Hur är det att jobba ihop,
mor och dotter?
– Det är ju praktiskt eftersom vi bor ihop, så det är ju
lätt att bestämma saker. Dessutom känner vi varandra ganska väl vid det här laget, säger
Isis.
– Ja, vi vet ju hur vi dansar,
vad vi gör och vad vi kan, säger
Anna.

9
JULI

Isis lite underfundigt. Ibland
kanske vi bli lite trötta på varandra, men det handlar ju inte
om dansen, utan mest att hon
är min mamma.
Vad blir det för typ av kurser?
– Det blir några balettgrupper,
några grupper med streetdance och en ny grupp som heter
Dans för alla. Det är många

som har frågat efter en dansgrupp för blandade åldrar, där
man kan gå och dansa med
sitt barn, eller sitt barnbarn.
Vi kan bestämma lite hur vi
vill, det är ju bara vi två, men
vi jobbar mot att alla grupper
ska ha en uppvisning i slutet av
terminen.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

RESERVERA
Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • i f • T ry g g H a n s a • f o L k s a m
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Jimmy
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Är ni alltid sams?
– Jag är en tonårsflicka, säger

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

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

Har ni olika roller när ni jobbar ihop?
– Jag håller mest i formen och
organisationen, jag har gjort
det så många gånger, men Isis
är väldigt bra på att hitta på
nya koreografier, så det gör vi
tillsammans, säger Anna.

FÖR HORNMARKEN
Jimmy
Fredrik

TimLinus

Dags för lunch?
En lunchguide bara för dig.
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Golv &
tapetkampanj!

LaminaT EK
CRUsh
natur

1972-2022 • 50 ÅR!

Fullservice
för Ditt
företag!

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)

1p8er9kv:m-

• Installation
• Service

PARKETT
GÖINGE EK
3-stav

MINST

25%

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

2p9er8kv:m-

rABATT PÅ
tapeter!

Lokala matproducenter
Hantverk
Servering

Marknad för goda

Hos oss hittar du golv till hemmets alla rum. Och just nu har vi dessutom laddat upp med
extra bra priser. Passa på att försköna dina väggar och gör bostaden extra hemtrevlig.

LÖRDAG 2/4 KL 10-15

lokalt producerade varor

SÖNDAG 3/4 KL 10-15

www.frodingebygdegard.se

Fri entré • Välkomna!

PN2203

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

Damixa
tvättställsblandare
Solid

995:-

Tapwell
takduschset
TVM 7200

Ord. pris 1 195:-

Installerat & Klart

2 545:-

Komplett takduschpaket i krom med
tryckbalanserad
termostat. 160 cc.

5 495:Ord. pris 5 995:-

Ifö WC-stol
Sign 6860

3 195:Ord. pris 3 595:-

Installerat & Klart

7 295:-

Installerat & Klart

5 395:-

Fredag 1/4 kl 10 - 17 | Lördag 2/4 kl 10 - 15

Dessa erbjudanden gäller t.o.m. 4 april 2022. Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl.
installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

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

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

Välkommen till maskinvisning i Vimmerby
Kom och se nyheter från Valtra och Fendt samt redskap från
bland annat Kuhn, Väderstad, Joskin, JF och Överum. Många
av våra leverantörer finns på plats. Fina erbjudanden i butiken.
Vi bjuder på korv med bröd. Vi ses!

TERNSTEDT INVENT
VVS

Vent

Plåt

Kyla

El

VIMMERBY, Förrådsgatan 19
Maskinförsäljning:
Fredric Johansson 010 - 556 18 16 | 0730 - 52 32 67
Reservdelar 010 - 556 13 80
Verkstad 010 - 556 18 27
www.lantmannenmaskin.se

Följ oss på
sociala medier
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Roligare lek
Lekplatserna ska bli
roligare och mer lockande
för barnen framöver i
Vimmerby kommun.

Mer lek
och rörelse

Att få barn- och ungdomar att röra på sig
mer och samtidigt skapa attraktiva utemiljöer är två viktiga utgångspunkter i
arbetet med en ny lek- och badplatsstrategi.

VIMMERBY Barn behöver röra
på sig mer. Samtidigt finns
det behov av att rusta upp de
befintliga lekplatserna i Vimmerby kommun. Tanken är att
satsa på färre lekplatser som
håller högre standard.
En arbetsgrupp har tillsatts
där bland andra Mirja Holgersson, fritidssamordnare på
utvecklingsavdelningen, och
Andreas Horste, samhällsbyggnadschef, ingår.
– Vi har fått ett uppdrag från
politiken att se över helheten
och återkomma med en strategi för hur vi ska gå vidare för att
kunna satsa mer på de lekplatser som ska vara kvar, berättar
Andreas Horste. Vi har många
lekplatser i vår kommun, cirka
35 stycken. Utöver det har vi
nio badplatser. Det är utmaning med både underhåll och
att göra dem attraktiva, inte
bara för de allra minsta baren
utan också för de lite äldre och
även tonåringar, som ju också
behöver röra på sig.
Mängder av kreativa och fantasifulla förslag på hur framtiden lekplatser kan se ut, har kommit in
från kommunens förskolebarn. Ola Gustafsson, Mirja Holgersson och Andreas Horste har ett
gediget arbete framför sig med att ta fram en strategi. Foto: Eva Harrysson

”Vi behöver ha attraktiva utomhusmiljöer som barn och unga men även
vuxna vill besöka.”

I höstas gick gruppen ut till
kommunens förskolor för att
fråga barn i åldern 4–6 år om
hur de vill att deras lekplatser
ska se ut. På barnens önskelista
finns klättermöjligheter och
hinderbanor men också blommor och insekter.
När det gäller badplatserna
har önskemål kommit in om
bland annat upprustade bryggor och ökad tillgänglighet.

Förutom förskolebarnen har
kommunens utvecklingsgrupper på respektive orter fått vara
med och tycka till om vad de
vill ska finnas på sina orter.
– Vi tycker att vi har nått ut
ganska brett och vi har fått in
väldigt många bra tankar och
synpunkter, säger Mirja. Nu
ska vi sitta ner och gå igenom
materialet och försöka lägga
fram ett förslag till beslut till
politikerna.
Fyra miljoner kronor finns avsatta till att börja med och en del
investeringar har gjorts i form
av basutrustning för cirka två
miljoner.
– De ligger fortfarande på lager eftersom vi behöver vänta
tills det finns budget för att
placera ut dem, förklarar Andreas Horste.
Från den politiska majoritetens
sida ser man positivt på den
här satsningen. Ola Gustafsson,
ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och
fritidsutskottet (KD), tycker att
det är ett viktigt område att fokusera på.
– Det ska finnas attraktiva
lekplatser som barn tycker om
och vill vara i. Det är naturligtvis en jätteviktig fråga och det
känns roligt att vi kan satsa så
här mycket pengar på lekplatserna, det blir ett rejält lyft,
säger han.
Eva Harrysson

Kampanjpriser
på klinker
25 mars - 4 april

20%

Lord Stone, Perla, Dekora

rabatt på
utvalt klinker

Just nu lämnar vi

20% rabatt
*
På badrumsinredning från Svedbergs och Vedum

*Gäller Svedbergs serie Skapa, Forma och Skoga

HAGA SOFFA 3-SITS
Tyg Copenhagen beige

14.990:ORD 17.990:-

KARIN 73 FÅTÖLJ
En bekväm klassisk
fåtölj, designad av
Bruno Mathsson

PRIS 42.000:-

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60. Tel vxl: 0492-177 00
Öppettider: Vardagar 06.30-18 (Möbler kl 09) Lördag 09-14 Söndag 11-14
Med reservation för tryckfel eller slutförsäljning

materialmannen.se
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Smarriga
hallonpraliner
Vimmerbybon Linda Karlsson har alltid tyckt om
choklad och hade länge velat testa att göra praliner
och lära sig mer om choklad.
VIMMERBY – 2015 gjorde jag drömmen till verklighet, jag
valde Nora Chokladskola, för hon har olika kurser beroende på vad man vill lära sig. Idag tillverkar jag praliner på
hobbynivå. Jag tycker om att göra praliner för att praliner
är ett kreativt hantverk, man kan utvecklas hela tiden,
kombinera smaker och utseende.
Lindas praliner går att beställa via Instagram, lindaskreativapraliner. Eller köpa hos Ellens äppelställe i Tuna. Här
delar Linda med sig av ett recept till Magasinets läsare.

Cirka 42 stycken
300 g mörk choklad till skalen och botten
Ganache:
Tänk på!
200 g vit choklad
50 g vispgrädde
Det blir kladdigt
50 g hallonpuré
och man har
2 tsk glykos
choklad överallt!
1 tsk vaniljsocker
1 tsk smör
1 krm brännvin/ vodka (kan uteslutas)
Gör så här:

1. Temperera den mörka chokladen och häll chokladen i
formen, skaka bort luftbubblor. Vänd sedan formen upp
och ned så överflödig choklad rinner ut. Slå på formen
och skrapa rent. Ställ formen på något så den så den inte
fastnar i bänken.
2. Gör ganachen under tiden skalen stelnar.
Ganachen gör så här:
1. Hacka den vita chokladen i små bitar och lägg i en bunke.
2. Koka upp grädde, hallonpuré, glykosen, vaniljsocker,
smör. Häll den heta blandningen över chokladen i 2 omgångar. Rör om mellan varje gång så chokladen smälter och
blir en jämn smet. Ha i 1 krm brännvin/ vodka och rör om.
3. Häll ganachen i en spritspåse, kontrollera att den är
under 30 grader innan du fyller skalen till ¾.
Låt helst stå svalt under natten innan du göra botten så
ganachen stelnar. Temperera den mörka chokladen igen
och häll över formen så alla praliner täcks, dra av överflödig
choklad med en paljett för en jämn kant.
Du kan se på pralinformens undersida om chokladen har
krympt. Om det är mörka fläckar sitter chokladen fortfarande fast.
4. Förvara pralinerna i rumstemperatur.
Ställs de i kylskåpet kan de bli grå.

1 På mina praliner har jag borstat

ett tunt lager puderfärg i formen innan
jag häller i den tempererade chokladen.

Linda Karlssons passion för choklad
fick henne att börja tillverka
egna praliner. Foto: Privat

påsk

Den guldfärgade haren passar perfekt
bredvid påskriset, tipsar Malin Lindström på Hemtex. Haren finns i flera
olika utföranden och storlekar.
Foto: Hemtex

Härlig inspiration
inför vår och påsk
Våren och påsken är snart här och visst längtar vi mer än någonsin?
Baka något gott, fixa lite hemma, pyssla med barnen eller bara sitta med
en kopp kaffe i solen? Du bestämmer!

Vårfint ute
och inne

3

Emilies
favoriter
VIMMERBY Emilie Strid med

butiken Hemlängtan i Frödinge
delar med sig av sina topptre-produkter för att skapa
vårkänsla såväl inne som ute.

Oljelampa som sprider en välbehaglig doft och samtidigt renar
luften från dålig lukt. Foto: Hemlängtan

1. OLJELAMPA
från Maison Berger. Oljelampan renar luften från dålig lukt,
matos, rök, mögel med mera.
– Dessa lampor är som smycken för hemmet. Samtidigt
rengör dom och sprider en härlig doft, säger Emelie.

Duka fint till påskfrukosten eller lunchen.
Foto: Hemtex

Påskens glada
VIMMERBY Är inte påsken en

av årets höjdpunkter? Efter en
lång och mörk vinter längtar
vi extra mycket efter härliga
pastellfärger som ger en smak
av våren. Malin Lindström på
Hemtex i Vimmerby ger tips på härlig
påskinspiration från butiken.
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BARNPANELEN
VÄSTERVIK Månadens barnpanel kommer från
förskoleklassen Kobbarna på Marieborgsskolan
i Västervik.

Liv Moser Lennström, 6 år
Nu är det
snart påsk,
vad hoppas
du få i ett
påskägg?
– Jag vill ha
ett påskägg med
godis och en present
i. Jag vet nåt som man inte kan få i
ett påskägg, som jag har önskat mig
jättelänge, ett marsvin.
Brukar du gå påskgumma eller
påskgubbe, hur ska du se ut då?
– Ja, jag ska ha på mig en sån här
luva som påskgummor har och en
blommig kjol och så en sjal.
Vad vill du göra när det är soligt ute?
– Bada och ha med sig picnic kanske.
Och åka vattenrutschkana, för jag
har aldrig gjort det, det verkar kul.

Celine Hadrous, 6 år
Nu är det
snart påsk,
vad hoppas
du få i ett
påskägg?
– Vi firar inte
påsk, men vi
brukar göra roliga saker.
Brukar du gå påskgumma eller
påskgubbe, hur ska du se ut då?
– Jag brukar göra det på förskolan, vi
brukar göra lite roliga grejer.
Vad vill du göra när det är soligt ute?
– Bada och så älskar jag att leka kull
och kurragömma
Konstgjorda blommor är så pass fina idag att man
knappt kan skilja dem från äkta vara.
Foto: Hemlängtan

Solcellampor kan skapa ett stämningsfullt ljus i
trädgården. Foto: Hemlängtan

2. KONSTGJORDA BLOMMOR

3. SOLCELLSLAMPOR

Innan man kan plocka levande blommor
från trädgården, varför inte få in vårkänslan
med hjälp av konstgjorda växter.
– Förr var dom väldigt plastiga och såg inte
så äkta ut. Idag är blommorna av väldigt fin
kvalitet. Jag har både krukväxter och större
växter, men det som blivit mest populärt är
snittblommor. Där kan man plocka ihop en
egen bukett. Antingen sätter man ihop en
själv eller så hjälper jag gärna till.

När kvällarna fortfarande är mörka är solcellslamporna ett jättebra sätt att dekorera
och lysa upp i trädgården utan att behöva
göra något.
Lamporna laddas upp på dagen och tänds
automatiskt när det blir mörkt.

färger

Dekorationsägg i papper.
Finns olika färger och
storlekar på Hemtex.
Foto: Hemtex

”Dekorationsägg i
papper funkar perfekt
som dekoration i såväl
påskriset som till
bordsdukningen.”

Colin von der Geest, 6 år
Nu är det
snart påsk,
vad hoppas
du få i ett
påskägg?
– Jättemycket
godis
och
några leksaker, jag brukar alltid få det på påsk.
Brukar du gå påskgumma eller
påskgubbe, hur ska du se ut då?
– (lång tystnad) När jag gick på da-

gis var jag en påskgubbe. Vi tittade
ut genom fönstret och sen gick vi ut
i trädgården och letade påskägg och
då såg vi en fjäder, kanske från den
som lagt dit äggen. Sen gick vi in
och tittade vad som fanns i äggen.
Vad vill du göra när det är soligt ute?
– Spela fotboll med mamma.

Filippa von der Geest, 6 år
Nu är det
snart påsk,
vad hoppas
du få i ett
påskägg?
– Ett gosedjur
och godis. En
enhörning.
Brukar du gå påskgumma eller
påskgubbe, hur ska du se ut då?
– Jag ska ha min påskkläder. Det är
rosa kläder och på fickorna så är det
kycklingar och så är det vita prickar.
Vad vill du göra när det är soligt ute?
– Bada och hoppa studsmatta och
åka till stranden.

Mustafa Saied , 6 år
Nu är det
snart påsk,
vad hoppas
du få i ett
påskägg?
– Nej, jag är
muslim, vi firar inte påsk. Snart är det Ramadan,
då fastar man, men sen får man massor av godis. Efter Ramadan kommer
Eid al Fitr och sen Eid al Adha, i tre
eller fyra dagar.
Brukar du gå påskgumma eller
påskgubbe, hur ska du se ut då?
– Ibland brukar vi göra det på förskolan, men jag bryr mig inte så
mycket om det.
Vad vill du göra när det är soligt ute?
– Jag gillar att spela tennis, det finns
en vägg vid skolan där alla brukar
spela tennis, det är skönt att göra
när det är fint väder.
Åsa Thaberman

Fler svar från barnen i Kobbarna på Marieborgsskolan kommer längre fram.

Påskris – inte alltid roligt
Ett säkert och trevligt tecken på att det snart
är påsk är alla påskris. Traditionen att dekorera
med björkris har funnits i Sverige i 90 år, men
har rötter mycket längre tillbaka. Källor från
1600-talet talar om ”långfredagsrisning”, att
far i huset piskade barn och tjänstefolk för att
påminna om Jesu lidande på Långfredagen.
Traditionellt har vi använt fågelfjädrar i
påskriset, något som börjar ändra sig. Den som
vill vara snäll mot sina fjäderklädda vänner dekorerar hellre påskriset med fjädrar i papper.
Källa: Bringéus, Nils-Arvid (1999) Årets festdagar
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på kartan Solstadström

En idyll längst
ner i söder
Tomas och Tina Palmgren vet att de har hamnat på rätt plats i världen.

VÄSTERVIK På gränsen till Oskarshamns kommun ligger den lilla orten

Solstadström. Här har länge funnits ett blomstrande samhällsliv med
flera lanthandlare och all service man kunde behöva. Den djupa farleden gjorde att stora fartyg kom in och man kunde handla med när
och fjärran. Nu finns ingen service, men en idyllisk plats där invånarna
värnar om varandra.

V

älkommen till paradiset
säger Tina och Tomas
Palmgren och öppnar
grinden till Lilla Sjövillan i Solstadström.
Här är det verkligen lite extra
vackert och idylliskt. Tina har
just varit ute och matat en skock
ankor som varje morgon kommer
upp från ån som förbinder havet
och sjön Maren, för att samlas
vid Palmgrens grind. Vi slår oss

ner i solgasset i en charmig trädgård i flera etager.
– När jag var liten och hälsade
på min morfar här i Solstadström
bodde det en man som var skulptör och frisör i det här huset, utanför stod en skulptur av Jesus
i naturlig storlek, jag minns att
den var väldigt skrämmande,
skrattar Tina.
Tomas och Tina köpte sommarhus

här för tolv år sedan, men valde
som flera andra i byn att flytta
hit på heltid, något de aldrig har
ångrat. I Solstadström finns nu
62 hus varav 30 är permanentboende.
– Fler har flyttat hit från
Stockholm och Linköping nu under pandemin, det är en underbar plats, vi har havet, en sagolik
skärgård, stora skogar och vilda
djur in på knutarna.

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:-

Många av invånarna i Solstadström är precis som Tina ”livsnjutare på heltid”, eller som Tomas
har de möjlighet att arbeta hemifrån. Endast två barnfamiljer
finns på orten, och många unga
pensionärer. Någon service
finns inte, ingen affär, ingen
skola, ingen förskola, endast en
busshållplats, annat var det förr
i tiden.
– Solstadström har en lång
historia. På 1600-talet började
man bryta koppar här, det var
Sveriges tredje största koppargruva. I sjön Maren fanns handelsplatsen Bjurvik som hade en
farbar sjöförbindelse med havet.
Här har också funnits ett sågverk
och ett glasbruk. Viken utanför
är djup och det kom fartyg ända
från Sydafrika, berättar Tomas

Garagepor t

och hämtar pärmar med gamla
foton och kartor.
Vi går en sväng i byn och Tomas
och Tina pekar ut alla gamla
hus. Här fanns inte mindre
än tre lanthandlare, ett bageri,
en frisör, en bilverkstad, ett
garveri, bank, post och till och
med begravningsbyrå. Nu finns
närmaste lanthandel några kilometer bort i närbelägna Blankaholm.
– Nu är det vi som står för servicen här, skojar Tina och Tomas,
man kan alltid få en kaffe hos
oss. Vi bor ändå på landet och
måste hjälpa varandra. Vi har
en väldigt bra grannsamverkan
här, det är en långsiktig tanke, vi
finns för varandra om det skulle
bli problem.

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

Motordriven

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar
från

17.400:-*
inkl.
ROT-avdrag

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

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

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

0470-70 17 40

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!
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VÄSTERVIK

VIMMERBY

SOLSTADSTRÖM
HULTSFRED

Solstadström är en idyllisk ort på gränsen till Oskarshamns kommun.
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Det finns en hel del historia runt
Solstadström att forska i. Tomas
och Tina har samlat på sig och vet
mycket om bygden.
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Samverkan är inte på något vis organiserad utan bygger på lusten
att umgås. Några av familjerna
har köpt en bastuflotte ihop och
på söndagskvällar grillar man
emellanåt korv tillsammans. Givetvis firas Valborg och midsommar traditionellt. I sommar hoppas Tomas att hans idé Öl och
Matmässan ska kunna komma i
gång igen.
– Vi måste värna om det lokala.
Det finns så mycket bra här. Jag
skulle vilja sätta upp QR-koder
som berättar om allt som finns
att se. Jag kan även tycka att ostkusten är ganska oexploaterad
jämfört med Öland och Skåne.
Tänk om vi kunde få hit några
företag och kanske några fler
barnfamiljer.
Själva är Tomas och Tina Palm-

Fakta Solstadström
Historia: Orten har anor sedan 1600-talet, då storskalig gruvbrytning av koppar började, men mindre gruvor
har funnits sedan 1400-talet.
Placeringen: Den djupa hamnen och vattenvägen inåt land gjorde Solstadström till en bra plats för långväga
handel.
Industri: På orten har funnits glasbruk och sågverk, med storhetstid i början av 1900-talet.
Geografi: Här slutar Västerviks kommun i söder, gränsen till Oskarshamn går i vattendraget.

gren helt säkra på att de bor på
rätt ställe.
– Vi har valt livskvalitet, vi
kan försvara att bo här varenda
sekund.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Konst

Mitt ute i strömmen
mellan insjö och hav står
en staty av Sveriges kung
i full färd med att fiska.

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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Hos fembarnsfamiljen Faaij Hultgren är
det alltid fullt ös.
– Familjen är det största och viktigaste
och vi älskar att vi är många. Det är
aldrig tråkigt och vi lär oss av varandra,
säger mamma Karin. Foto: Privat

Bus och skratt hos
fembarnsfamiljen

Fakta Fam. Faaij Hultgren
Föräldrar: Mamma Karin och
pappa och bonuspappa Bram.
Barn: Nicklas 18 år, Alice 13 år,
Sam 7 år, Telma-Lief 5 år och
Hilmer 3 år.
Husdjur: Katterna Lisbeth,
Rossi och Eros.

Hos fembarnsfamiljen Faaij Hultgren blir det sällan tråkigt. Tvärtom – här finns plats för ständiga bus och glada upptåg.
– Vi är extremt måna om att vara i nuet och ta tillvara varje sekund, säger mamma Karin Faaij Hultgren.
VIMMERBY I en nybyggd villa
i Vimmerby bor familjen Faaij
Hultgren. Med två vuxna, fem
barn och tre katter i hushållet
är det nästan aldrig en lugn
stund.

– Något som är typiskt för
vår familj är att vi är impulsiva
och lite smågalna projektmänniskor och har vi 25 bollar i luften slänger vi upp tre till, säger
Karin med ett skratt.

Telma-Lief, Hilmer och Sam fick vara med och jaga blommor i Nederländerna i somras. De hittade både liljor, kalla och annat och nu planerar
familjen ett nytt besök till Keukenhof inom kort för en ny tulpanjakt.
Foto: Privat

– Vi har nyligen byggt hus,
vi har eget företag, jag studerar och jobbar som skolsköterska och även i företaget. Bram
bygger själv vårt garage, jag syr,
målar, sjunger och det senaste
är att jag samlar in pengar till
Ukraina.
I den här familjen är ingen idé
är för galen för att inte testas.
Till exempel var familjen på
tulpanjakt i Keukenhof i Nederländerna mitt i juli månad. På
midsommarafton öste regnet
ner. Det hindrade inte familjen
från att dansa kring stången –
de flyttade helt enkelt in midsommarstången inomhus.
– Barnen gillar fart som tur
är och hänger gärna med på
allt och lite till. Där mycket
bus och stoj med disco i köket varje dag. Mötet mellan de
små barnen och de stora är helt
otroligt, man kan ta på kärleken dem emellan! Vi är måna
om att säga vad vi tycker men
samtidigt inte vara osams utan

Sonen Hilmer gosar med katten Eros. Foto: Privat
respektera olikheter. Vi pratar
om allt åt alla håll!
Vilka är era bästa familjehacks för att få vardagen att
gå ihop?
– Vi beställer hem matkassar
och turas om enligt schema att
laga mat! Att vara tillsammans
i köket och ha på hög musik gör
allt mycket roligare.
För att lösa städningen har
familjen en lista där man får
skriva upp sitt namn bakom
fem uppgifter man kan tänka
sig göra.
– Det skapar delaktighet
och ger mer motivation, säger
Karin. Efteråt får man en belö-

ning, som exempelvis en fika
ihop. Mamma och Bram får de
uppgifter som ”blir över”.
Att vara mycket utomhus, måla
tillsammans, ta vara på en solig
dag och inte ha massa måsten
är andra tips som gör familjelivet enklare och roligare, menar
Karin.
– Om vädret är fint är vi
hellre ute och njuter än inomhus och städar. Städning är inte
något man minns sen, men däremot en picknick i skogen! Så
låt det hellre vara lite stökigt
ibland.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
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KONST OCH
VISOR I LOFTA
VÄSTERVIK På söndag finns det
möjlighet att njuta av musik och
konst på Lofta Caffé.
The Waffleboys spelar schyssta
visor och coola melodier för den
som vill höra på. Mats Molin spelar visor och blues. Per Malmborg
spelar visor och lite Bellman.
Samtidigt kan man kolla in Johan Sandells Akvarellutställning på
Lofta Caffé.
– Min motivvärld är i huvudsak
den småländska naturen omkring
oss. Den rymmer så mycket variation och det gäller ”bara” att fånga
rätt årstid, rätt tid på dygnet och
rätt ljus.

Många nya
företag
under 2021
HULTSFRED Pandemin har inte

Clara Anderot, Neila Kalac och Moa Hjalmarsson tycker till om barn och pengar.

Månadspeng eller veckopeng
När är man stor nog för att få hand
om egna pengar och hur mycket är
lagom? Magasinet tog ett snack om
barn, ungdomar och ekonomi med
tre tjejer i årskurs nio.
VÄSTERVIK Moa Hjalmarsson, Clara
Anderot och Neila Kalac går sista året
i grundskolan, de är kloka ungdomar,
men har ändå ganska lätt att komma
ihåg hur det var att vara liten. Pengar
är viktigt när man är ung, men hur
mycket är lagom, och är det bäst med
månadspeng eller veckopeng?
– Det handlar en del om hur ansvarstagande ett barn är och om hur mycket
pengar det handlar om. Vi tycker nog
att tio är en bra ålder att börja ha hand
om pengar, men kanske inte så mycket
i början.
Tjejerna tror att det är lättare för mindre
barn att hantera veckopeng, men att

man kan få större ansvar för mer pengar
ju äldre man blir.
– Månadspeng är bättre om man ska
betala större kostnader själv, men det
kan vara svårt för någon som är tio år
att veta vilken vinterjacka eller vilka
skor som är bäst. Då är det bättre med
veckopeng så att man kan köpa något
litet som en glass ibland.
En lagom veckopeng att börja med kan
vara mellan 50 och 100 kronor tycker
tjejerna. De är också ense om att det
är bra att lära barn att de behöver göra
något för att få sin veckopeng.
– I arbetslivet får man ju ingenting
gratis, barn kan hjälpa till med små
sysslor som att plocka ur diskmaskinen,
bädda sängen, gå ut med hunden, då lär
de sig att de inte kan ta pengar för givet.
Hur mycket är lagom att få när man
är i er ålder, ungefär 15 år?
– Det beror på hur mycket föräldrarna

DE BYGGER UT butiken
En 60 kvadratmeter större butik blir verklighet för Frendo i Hultsfred.
Företaget satsar cirka 3,5 miljoner kronor på att bygga ut butiken.
HULTSFRED Den befintliga butiksytan är idag 150 kvadratmeter. I och med utbyggnaden blir ytan 60 kvadratmeter större med en helt ny entré. Man byter också
ut alla kylar till miljövänliga alternativ och utökar sortimentet i cafédelen.
– Det blir en stor förändring och vi hoppas och tror att den ska uppskattas av
våra kunder, säger Martina Alexandersson, butiksanställd.
Om allt går enligt planen ska utbyggnaden vara klar någon gång i maj. Längre
fram i vår är planen att det ska bli en invigningsfest.

När vi besöker lokalerna är det byggkaos men Martina Alexandersson, Leif Alexandersson
och Lotta Alexandersson är övertygade om att slutresultatet kommer bli riktigt bra.
Foto: Eva Harrysson

hjälper till med andra saker så som kläder. Om man inte behöver betala kläder
själv så är 500 lagom, men om man ska
betala allt själv så kan man få ungefär
1500.
Vad ska pengarna räcka till?
– Det ska räcka till kläder som man behöver, men också att hitta på saker som
att gå och fika och kanske gå ut och äta
ibland.
Moa, Clara och Neila tycker att de har
fått lära sig att hantera pengar på ett
bra sätt och att de behöver hjälpa till
hemma.
– Nu är det mer så att man vet att
man ska hjälpa till och ju äldre man blir
desto mer förväntas man hjälpa till, det
ska vara självklart att man hjälper till
hemma.
Åsa Thaberman

hindrat kommuninvånarna i Hultsfred från att starta nya företag –
tvärtom. Under 2021 startades fler
företag än någonsin i kommunen,
närmare bestämt 104 stycken enligt utvecklingskontorets siffror.
– Vi ser att det är en blandning
av företag inom olika sektorer,
bland annat skogs- och tjänsteföretag. Det är förstås väldigt positivt att människor vågat satsa,
säger Frederika Svensson, näringslivssamordnare.

Hultsfredgalan
är tillbaka
HULTSFRED Det blir en företagsgala i Hultsfred i år. Efter två års
uppehåll under pandemin kan nu
galan äntligen hållas igen. Visserligen körde man en light-variant i
kommunhuset förra året men nu
gör den uppskattade galan riktigt
comeback den 12 maj. Festligheterna kommer att äga rum på
Hotell Hulingen och det är en lång
rad priser som ska delas ut. Bland
annat Årets Företagare och Årets
Köpman.
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Titanicmannen: överlevde Titanic,
ett världskrig, men dog på hospitalet
Den 14:e april 1912 gick 1495 människor till botten
med Titanic. En av de överlevande var svensken John
Charles Asplund. 21 år senare dör han på
Västerviks Hospital. I vår kommer en utställning om
Titanicmannen.
VÄSTERVIK Förutom den
ordinarie utställningen på
Psykiatriska Museet ordnar
personalen ibland små extra
utställningar. I år har de grävt
fram ett riktigt annorlunda
livsöde och ett ögonvittne till
hur Titanic gick under.
Källan till alla fakta är en
bok, Titanicmannen. Dåvarande Norrköpingsbon Jerker
Pettersson hörde en skröna
om en avlägsen släkting
och beslöt sig för att ta
reda på hur det gått till på
riktigt. Eftersom hans mormors kusin John Charles
Asplund slutade sina dagar
på Västerviks Hospital tog
han kontakt med Psykiatriska
Museet för att få del av gamla
journaler. Samarbetet har blivit en bok och nu en utställning.
– Titanicmannen föddes i
Oskarshamn 1889, som ung
man gick han till sjöss och tog
sig över till Southhampton, där
han den 10:e april 1912 reste i
tredje klass med Titanic, berättar Roger Eriksson som är guide
på Psykiatriska Museet.
Hur det gick med Titanic vet vi
alla, men John Charles Asplund
var en av de 712 personer som
överlevde olyckan. Efter diverse
problem kom han och vännen

”... den 10:e
april 1912
reste i tredje
klass med
Titanic”
Einar med en av räddningsbåtarna.
”Ni må tro att det var en
sorglig syn att skåda och
höra så många människor
kämpa för livet och ge upp
sina nödrop. Nödropen
vara de i ungefär en timme
sedan hade de slocknat och så
var det tyst. Vi satt i räddningsbåten ungefär en sex timmar
innan vi blev upptagna av Karpathia. Oceanen låg lika lugn
som i vår tunna om står vid vedboden”. Så skriver John Charles
hem till sin mamma Augusta.
Nu var inte den dramatiska tiden i livet slut för Titanicmannen. Han tar på något sätt värvning för Amerika under första
Världskriget och överlever
även det.
– 1923 går han som fripassagerare om bord på ett fartyg
i Portland, men vid ankom-

Roger Eriksson med boken om Titanicmannen, John
Charles Asplund. På bilden ovan syns han i 20-årsåldern.
sten till Antwerpen är han aggressiv och förvirrad och blir
hemskickad av svenska konsulatet, berättar Roger Eriksson.
Slutligen hamnar Titanicmannen på Västerviks Hospital. Här
lever han mellan 1923 tills han
dör 1943, endast 56 år gammal.
Flera gånger försökte han rymma från anstalten. I journalen
kan man läsa:
” Idag slog han sönder en fönsterruta å salen och lyckades blixtsnabbt krypa igenom och springa
iväg. Återfanns i skogsbrynet vid
staden c:a 3 timmar senare. Orolig och impulsiv. Ständigt i farten.
Långbad försöksvis.”
I början av april kommer författaren till boken Titanicmannen
samt musikern Robert Andersson till Psykiatriska museet
och framträder med en ”musikalisk resa i ord och ton om
John Charles Asplund”. Föreställningen är näst intill fullbokad, men om det blir stor
efterfrågan kanske det blir fler
föreställningar i sommar. Från
den 7:e april ska man kunna se
utställningen om Titanicmannen.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Menyn för tredje klass på Titanic.
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Fartfylld
barnmusikal
Varför är det bra att spara
pengar? Och hur är man
en riktigt bra kompis?
Det och flera andra frågor
kan man få svar på i
musikalen Spara & Slösa.
HULTSFRED Spara och Slösa är två figurer som många av oss känner igen
från tidningen Lyckoslanten. Nu finns
möjligheten att läsa känna dem på ett
annat sätt - nämligen genom en fartfylld föreställning med sång, dans och
musik. Tisdagen den 29 mars bjuder
Virserums Sparbank barnen och deras
familjer på en föreställning i Ordenshuset i Virserum.
– Det är en produktion som framförs
av Event & Sånt från Borås under regi
av Göran Lohne. De har 20 års erfarenhet av barnproduktioner och är väldigt
proffsiga, säger Maija Hjelm, på Virserums Sparbank. Den här föreställningen
ges i samarbete med alla Sparbanker
och Swedbanker i Sverige och den är

just nu ute på turné runt om i landet.
Spara och Slösa är två väldigt olika personligheter och just olikheter är en av
bitarna som tas upp i musikalen. Föreställningen handlar också om sparande
och hur man är en bra kompis.
– Virserums Sparbank har haft en
del aktiviteter för barn och ungdomar
tidigare, bland annat höstlovsbio som
varit väldigt uppskattat, säger Maija
Hjelm. Tyvärr har allt detta fallit bort
under pandemin så därför känns det extra roligt att kunna köra det här nu, och
dessutom en liveföreställning. Vi ser det
här som en viktig del av sparbankens
idé, att ge tillbaka till orten, hålla den
levande och ha en nära kontakt med
ortsbor.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

1 Tänk på att... Platsbokning behövs

till föreställningen och den gör man till
Virserums Sparbank.

Spara & Slösa är huvudpersonerna i föreställningen mad samma namn.
Bakom produktionen finns Event & Sånt från Borås. På bilden till höger
syns figurerna som de flesta känner igen dem från tidningen Lyckoslanten.
Foto & Illustration: Virserums Sparbank

Här visas granbarkborreangrepp och skadat trä upp
Virserums konsthall har blivit
skogstokig. I en av årets första
utställningar ges nya perspektiv
på skadat trä.
HULTSFRED – Vart tredje år arbetar Virserums konsthall med trä och hållbarhet.
Jag har bestämt att vårt stora fokus i år
kommer att vara skogen, säger Carolina
Jonsson, konsthallschef.
På konsthallens bottenplan finns
bland annat den nyproducerade utställningen ”Skogstokig – en vanföreställning om skador”. En fältkonstnärlig
forskningsstudie om skadat trä ligger till
grund för utställningen, där besökaren
möter insektsangripna träd.
– Här är tre och en halv gran med
olika stadier av granbarkborreangrepp,
säger möbelsnickaren Marie Carlsson

som har skapat delar av utställningen
tillsammans med möbelkonservatorn
Magdalena Marano.
– Det vi framför allt vill visa är de otroligt vackra mönstren som granbarkborren gör. Man kommer även att kunna
lyssna på hur granbarkborren låter när
den äter.
Träden har Marie Carlsson och Magdalena
Marano tagit med sig från Ormestorps
gård i Östergötland, där de driver Madam
snickeri och möbelrestaurering. Förutom
gran finns träslagen ek, furu, alm, björk,
asp och ask representerade.
Under arbetet med utställningen har
de tittat på de skador som inte passar in
i virkeshanteringens normer.
– Vi har valt att fokusera på sådana
skador som inte påverkar hållfastheten
i träet.

Träbitar med kvistar, blånader, deformationer och andra skador sorteras normalt
sett bort. I utställningen visar Magdalena
Marano och Marie Carlsson att den typen
av skador inte behöver vara ett hinder för
att använda materialet till möbler.
– Jag tror att alla skulle tjäna på om
vi lät trä se ut lite mer som trä faktiskt
gör, säger Marie Carlsson som menar att
träets egenskaper då blir tydliga.
– Trä är ett levande material även när
du har plockat ner det från skogen. Det
förändras ungefär fyra procent i storlek
under ett år.
Mitt i utställningen står en gungstol
på en rishög, vilket ska symbolisera lånebruk, det vill säga att låna saker från
naturen.
– Vad händer om vi lånar materialet
ett tag innan vi gör flis av det och bränner upp det? Om vi lånar det kan vi göra

I utställningen visar möbelsnickaren Marie
Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano bland annat de mönster som
bildas när granbarkborren angriper ett träd.
Foto: Jimmy Larsson
våra möbler av riset. Det handlar om att
ge materialet en längre livslängd.
Jimmy Larsson

Virserums Sparbank presenterar!
Joseph

FREDAG 25 MARS 19:00
HULTSFRED I VALHALL

”Värden är scen”

– Det bästa av och med 123 SCHTUNK

Vi se

s!

En improviserad teaterfest där allt
kan hända!

NYTT LEENDE
– NYTT LIV
Ge en gåva
BG 900-2221
Swish 900 2221

operationsmile.se

En föreställning kryddad med massor av musik
och det utlovas mycket skratt!
Biljettpris: 150:- med / 200:- utan scenpass

TORSDAG 7 APRIL 19:00
HULTSFRED I VALHALL

DANSA RENNIE

en personlig, unik och intim föreställning om ett liv i
strålkastarljuset med folkkära artisten Rennie Mirro.
Biljettpris: 150:- med / 200:- utan scenpass
Biljetter köpes på swish: 123 5161344, eller föranmäl på
sms: 0793133161 och betala på plats. Ungdomar under
23 år fritt inträdde.
www.riksteatern.se/forening/riksteatern-hultsfred

Tisdagen
en!
29 mars kl. 18
Ordenshuset i Virserum
Produktion och regi: Göran Lohne, Event o Sånt

mm
Välko

En fartfylld föreställning med sång, dans och musik! Baserad på serien om
Spara & Slösa från tidningen Lyckoslanten!
För dig från 5 år upp till mellanstadiet. 60 min.
Bokning av plats: banken@virserumssparbank.se

Först till kvarn,
boka din plats!
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MED VAR- SNITSLAD
ANDRA
STIG

9

A 1405 © BULLS / www.bulls.se

6
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korsord
DET GLESA TYGET
AV FINT GARN
KÖAR FOLK VID I
VARUHUSET
GRANNE
ÖVER
HAVET

LAMA
MED FIN
ULL
ETUI
NEDSÄTTANDE OM
FLICKA

ÄTA LITE
FINARE
STOR
MÄNGD
VÄDJAN
FÖRMEDLAR
INTRYCK

BLESSERA
VISST
MEN
GLÖMT

BLIR LÄTT
FISKARHÄNDER

DE
SNYGGA
TJEJERNA
LINJER

HAR MED
STJÄRNOR
ATT GÖRA
ARBETSDOMSTOL

KAPA AV AVSER
EN BIT
ETT
VISST
KAN DE
MED KLO OMRÅDE

KAN
DÖLJA
SKULTEN

AGERAR
STUMT
PÅ FILM
KAN
VISA
NAKET

KÄKA !
INLEDER
MÅNGEN
SATS

HAR MAN
VÄL AV
REDSKAP
TUFFA

ÖNSKAR
MEDLARE
ÖNSKAR
LOJ

MOTORFARTYG
GUDOM

... OCH
TILL ÄR
IBLAND
TRANSPORTÖR

PÅ DEN
KAN STOR
PUBLIK
SAMLAS

LÄSER
TROENDE
STÅR
SOM
NR 18

DEN ÄR
ETT STYRORGAN
ERSATTES

KVÄVE

STÄLLS
PÅ MOTPART
GOJA
HAR
FÅ
LIKAR

FÅGEL I
AMAZONAS
REGNSKOG
FEMHUNDRA

DEN KAN
MÄTAS I
TUNNLAND

LÄNKRÖRELSE
JOBBAR
MED JORD
DÄGGDJUR I
DET
VÅTA

KAN MAN
OM TID
OCH
PLATS

BOLLSPORT
KOPPLINGSPUNKT

LÅNG
OCH
TRADIG
RAMSA

AKTÖR
HAR EN
PÅ SCEN

FORNNORDISK
DIKT

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.

Passa På!
8.995:-

Representant
och söndag.
Ingemar Beijer

KamPanj På

NDE PÅ TRÄDGÅRDSMÖBLER
ÄDGÅRDSTÄLT

Magasinets

FÅTÖLJ & PALL EASY
Grått fårskinn/svart skinn.
Oljad ek.

Vi bjuder på
kaffe & hembakat
är på plats lördag
och söndag.i samarbete
medPrIser
På reK.
Mörlunda-tveta
röda Kors-krets.

-25%

PRIS FRITT LEV & MONT.

Annonspussel

12.995:-

(Rek.pris 18.655:-)

Hämta biljett
i butiken.

efter rotav
drag

65.900:-

Fri entré • Välkomna!

SÖNDAG 3/4 KL 10-15

www.frodingebygdegard.se

Marknad för goda

lokalt producerade varor

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

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

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar
Ronnie
Jimmy

inkl plåtarbete och lister

Tim
Abbas

Abbas
Conny
Ronnie

Monterat och klart

Fredrik
Oliver
Oliver
Conny

försäkringsbolag
Patrik
Linus

Patrik

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

8.
• Ut- och invändig målning • Golvslipning
CONTINENTALSÄNG
SOMMARTIDER! LÖRDAGAR STÄNGT
• MILS
Tapetsering
• Fönsterrenovering
milS
radie,
med
undantag
av
enStaka
hämtpriSer
milS
radie,
med
undantag av
enStaka
hämtpriSer
20
RADIE,
MED CONTINENTALSÄNG
UNDANTAG
AV
ENSTAKA
HÄMTPRISER
SOMMARTIDER:
Mån-fre 9-18
HILTONASCOT FRITT LEV & MONT INOMGRAND
LIFE
XL
Lunchstängt
12.30-13.30,
Lör Stängt
180x200
cm.Continentalsäng
m
Inkl. Continentalsäng
Huvudgavel,
Continentalsäng
•
Glasmästeri
•
Sprutlackering
av
Hämtlagret öppet vard. 9.00-12.30
dubbelpocket. Bäddmadrass i
bäddmadrass & ben180x200
180x200
kallskum. Allt ingår
köksluckor, dörrar,
• påFörsäljning
och
bilden.
möbler m.m.
montering av markiser

rbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 30/3 & söndag 31/3
rbjudandEna på dEnna sida gällEr Endast lördag 23/9 & söndag 24/9

120x200

5.995:-

Exkl spröjs

0470-70 17 40

Nilssons bilhall
Vimmerby bokhandel
Norddesign kök
G&B Din fönsterleverantör
Materialmännen
Lills lugna
Downstairs footwear/ Vero Moda
Hemlängtan

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Facit annonspussel feb-22:

1.
Ola Svensson, Vimmerby
2.
Hasse Kristensson, Horn
Ann Margret Sjöholm, Vimmerby 3.
C. MalmströmEklund, Vimmerby 4.
5.
Inger Dahl, Vena
6.
ase
Ivan Lind, Gullringen
bäddmadrass,
7.
nackkuddar.Carina Odén, Västervik
8.
ritt lev & Cecilia
mont Johansson, Västervik

TimLinus

3:e–10:e pris 100:-

Jimmy
Fredrik

1:a pris 1000:- Christina Johansson, Västervik
2:a pris 500:- Anita Cervin, Silverdalen

65

Rek.pris 14.445:-

Vi har
10.995:onlae
persö
elrr
öbboch
M
M
a
is
iK
äggy!
pååevvrb
Vimpm

valitetsmöbler till Smålandspriser
till vinnarna

av annonspusslet februari 2022

Patrik
Patrik

Allt på bilden
PRIS FRITT LEV&MONT

tsmöbler till Smålandspriser

Grattis!

• F O L KS A M

67

foLksam

10.995:11.795:-

62

Fredrik

PÅ DENNA
GÄLLER
LÖRDAG
26/3S
& TA
SÖNDAG
R I T T L E V & M O N T I N O M 2 0 M I L S R A D I E ,ERBJUDANDENA
MED U
N D SIDA
AN
TA ENDAST
G AV
EN
K27/3
A HÄMTPRISER

Allt på bilden
PRIS FRITT LEV & MONT.
PRIS FRITT LEV&MONT

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

Jimmy
Jörgen
Jörgen
Oliver

Anders
Leif MatsAnders

Vi bjuder på kaffe ochM
hembakat i samarbete
Ett kvalitetsochåröda
företag
med Mörlunda-tveta
g
äKors-krets.
p vmiljömedvetet

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • iL
f Ä•N T
g ÄHKRI
a nN
sG
a A•R f•o L
Sry
F Ög
RS
I Fk s
• aTm
RY G G H A N S A • F O L KS A M

Ronnie
Mattias
Mattias
Leif

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

S
FR
MÅLERI
KISA & VIMMERBY
öbler
Hämta biljett
i butiken.

· Datastyrd fyrhjulinställning

Conny
Albin

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

7.
alitetsmöbler till Smålandspriser
070-591 23 17
6.

Oliver
Leif

62
JOHNSSON
A NK
Jimmy

år
i branschen

Ronnie

61

Anlitad av
Anlitad av
Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag
AllA försäkringsbolag

ndspriser

BILSKADOR
Bilskador
Bilskador
Bilskador
LACKERING
lackering
lackering
lackering

Anders
Fredrik

Läs mer om tjänsten på
www.astridlindgrenshembygd.se

r 9-18
13.30
d. 9-12.30

PRIS FRITT LEV & MONT.

r
Möble
10.995:g
på vä

JOHNSSON
A NK
S
FR
MÅLERI
KISA & VIMMERBY



070-591 23 17

1. .......................................................................................................... 5. ........................................................................................................
2. ......................................................................................................... 6. ........................................................................................................
3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
4. ........................................................................................................ 8. ........................................................................................................
Namn: ..........................................................................................................
sätter färg på tillvaron!
Vi
ÖPPET: Må 9-19, ti-fr 9-18

Lunchstängt 12.30-13.30
Tel. ..................................................................................................................
Lö 10-14 • Hämtlagret vard. 9-12.30
Kvalitetsmöbler till Smålandspriser

Adress:

61

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

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

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

0492-132
33
0492-107
0492-132
33 03
0492-10703
03
0492-107
0492-107
03
Blomgatan
6 Vimmerby
Blomgatan
6 Vimmerby
Blomgatan 6 Vimmerby

Ser

FREDAG 25 MARS 19:00
HULTSFRED I VALHALL

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

5.
20 milS radie, med undantag av enStaka hämtpriSer

Verksamhetsledare

”Värden är scen”

Hämta biljett
i butiken.

· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor
· Datastyrd
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Datastyrd
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor
· Rostskydd
· Byte
av vindrutor
Anlitad
av ALLA
försäkringsbolag
– Det bästa av och med 123 SCHTUNK
· Rostskydd · Byte av vindrutor

20%

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

Vi bjuder på kaffe och hembakat i samarbete
med Mörlunda-tveta röda Kors-krets.
L Ä N S F Ö RS Ä KRI N G A R • I F • T RY G G H A N S A • F O L KS A M

4.

En improviserad teaterfest där allt
kan hända!

-15% RABATT

på rek.priser. Gäller hela Torkelsson-katalogen på 100 sidor.
Gäller t.o.m. 31 mars men ej på färgerna
Gala, Winter eller Dimma.

Vid Stora Torget

3.
Gäller hela sortimentet

HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

PÅ REK. PRISER

PASSA PÅ!

19.995:-

2.

En föreställning kryddad med massor av musik
Leif
Anders
och det utlovas mycket skratt!
Biljettpris: 150:- med / 200:- utan scenpass

-20%
RABATT
på rek.priser

-15%

epresentant
plats söndag.

PRIS FRITT LEV&MONT

TORSDAG 7 APRIL 19:00
HULTSFRED I VALHALL

PASSA PÅ!

och elreclainer på två platser.
Klädd i tyg Lacy grå.

DANSA RENNIE

- 20% I HELGEN

1000:presentkort
T!
500:- presentkort
WINFIELD
Hörnsoffa 2:a-hörn-2:a
100:- Med
presentkort
245x270cm.
konsol

NYHE

en personlig, unik och intim föreställning om ett liv i
strålkastarljuset med folkkära artisten Rennie Mirro.
Biljettpris: 150:- med / 200:- utan scenpass 0492-132
0492-132 33
33

Servering

BÄDDSOFFOR OCH SOFFGRUPPER

2:a pris
3-10:e pris

Biljetter köpes på swish: 123 5161344, eller föranmäl på Blomgatan 6 Vimmerby www.autoriktlackservice.se
www.autoriktab.se
www.autoriktlackservice.se
sms: 0793133161 och betala på plats. Ungdomar under
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 •
Sry
F Ög
RS
I Fk s
• aTm
RY G G H A N S A
23 år fritt inträdde.
L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • iL
f Ä•N T
g ÄHKRI
a nN
sG
a A•R f•o L

LÖRDAG 2/4 KL 10-15

1.

1:a pris

www.riksteatern.se/forening/riksteatern-hultsfred
RABATT PÅ
SWEDISH GRACE

Lokala matproducenter

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.)

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel
Vimmerby Handel
Hultsfred Handel

år
i branschen

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 13 april 2022.
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AUKTION

Järnforsens Auktionshall
Vi tar emot gods från sterbhus eller
delar därav till kommande auktion.
Varje måndag visning i hallen kl14–18.
Mobil 073-181 10 57 • www.jadera.se

Retro och kul på tre hjul
HÖRT & HÄNT
Bilnyheter från världens alla hörn! Text: Jenny Nilsson / © CNP AB • Foto: CNP AB

Vi vill bli fler som inte skräpar ner. Vill du hjälpa till?
Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp
eller swisha 90 02 817.

MOTOR

眀眀眀⸀洀愀最渀甀猀猀漀渀猀⸀挀漀洀

䈀攀猀欀 瘀爀 瘀攀爀欀猀琀愀搀 椀 嘀椀洀洀攀爀戀礀

攀氀氀攀爀 爀椀渀最 瀀㨀 㐀㤀㈀ ⴀ  ㌀ ㌀㤀

Det finns många biltillverkare
men bara en bilhantverkare som
existerat i över 110 år. Vi talar
naturligtvis om brittiska Morgan
som fortfarande drivs som familjeföretag i fjärde generationen.
Nya Super 3 är en lättviktare på
635 kilo som kommer väga tungt
hos många entusiaster. Själva karossen är tillverkad i aluminium
och i maskinrummet arbetar en
trecylindrig bensinare på 118 hästkrafter som med plattan i mattan
toppar 209 km/h. Undrar du över
prislappen? Tja, räkna med runt
halvmiljonen.

MARS 2022
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G
TISTIDNIN

RA

GÖR EN BRA MOTORAFFÄR!

DIVERSE

barn, inte fru
Bertil Lönnäs, Lönneberga

Malin Lindström, Vimmerby

– Då sitter jag vid en sjö med
en termos kaffe och lyssnar på
fågelsången.

– Då tar jag en kaffe på altanen
och njuter.

Bli Flickafadder på

flickafadder.se

YRKESHJÄLP

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL
Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Gert Pedersen, Västervik

Richard Landqvist, Västervik

– Jag tar min röda Volvo PV från
1965 och ger mig ut på grusvägar
och njuter. Jag kör på tvåan, trean
och handbromsen, det är så man
kör bil!

– Då tar jag hand om min båt! En
härlig solig vårdag är det perfekt
att jobba med båten, lika mycket
som jag avskyr det på hösten
älskar jag det på våren.

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

DIVERSE

Ny lokal
i Vimmerby?

NK JOHNSSON
A
S
FR
MÅLERI
KISA & VIMMERBY
Ett kvalitets- och miljömedvetet företag

Ledigt just nu:
Industrifack 144 m2

070-591 23 17

Kontor från 15 m2 med
gemensamt konferensrum,
kök och trevliga sällskapsytor.
Hel undervåning 400 m2.

• Ut- och invändig målning
• Tapetsering
• Sprutlackering av
köksluckor, dörrar,
möbler m.m.

För mer information kontakta:
Kontor:
Ulrika 070-313 91 33
Industrifack:
Michael 070-531 45 25

Vi har
personal
i Kisa och
Vimmerby!

•
•
•
•

Golvslipning
Fönsterrenovering
Glasmästeri
Försäljning och
montering av markiser

JOHNSSON
A NK
S
FR
MÅLERI
KISA & VIMMERBY
070-591 23 17

www.eklundsfc.se

Vi sätter färg på tillvaron!

Magasinet Västervik 0490-25 86 00 • Magasinet Vimmerby Hultsfred 0492-58 60 90

G

R

EG

Läs mer om tjänsten på
www.astridlindgrenshembygd.se

Nå ut med ditt budskap till hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.

Verksamhetsledare

Västervik Vimmerby Hultsfred

S

VI SÖKER

IONEN

Hallå där!

Vad gör du allra helst
en solig vårdag?

Magasinet

LEDIGA PLATSER
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MOTORSPORTPRIS

18.995:ORD. 20.995:-

DELBETALA

1.784:/ MÅN*

BATAVUS
TORINO E-GO
ELCYKEL

7-växlad testvinnande elcykel med
fotbroms. Tydlig
display. Snabblåsning
på styret. Ställbar
styrstam. Godkänt
lås. Ställbar styrstam.

MOTORSPORTPRIS

16.995:ORD. 18.995:-

DELBETALA

1.602:/ MÅN*

Nu ritar vi
3D-badrum

VI RITAR
DITT
Nu ritar
vi
BADRUM I 3D
3D-badrum

VIMMERBY ∙ joranskakel.se

VIMMERBY ∙ joranskakel.se

KAKEL KLINKER BADRUMSMÖBLER OCH DUSCH

KAKELOCH
KLINKER
BADRUMSMÖBLER DUSCH SPABAD & BASTU
KAKEL KLINKER BADRUMSMÖBLER
DUSCH

MONARK
E-STURE
ELCYKEL

7-växlad elcykel.
Klassisk sport/
retro citycykel.
Fotbroms. Tydlig
display. Pakethållare med snabbfäste för korgar
och väskor. Godkänt lås. Ställbar
styrstam.

MOTORSPORTPRIS

999:ORD. 1.120:-

Gustafssons lyser
upp er tillvaro!

TEC
BOO CYKELHJÄLM

Testvinnare i Folksams
hjälmtest. Lätt skatemodell
med riktigt bra ventilation.
Utrustad med MIPS och
integrerad belysning bak.
Specialdesignad mössa
som ersätter kuddarna i
hjälmen på vinterhalvåret.
Gör att hjälmen sitter optimalt året om. Den mindre
storleken är utrustad med
grönt spänne (funkar
därmed som lek- och cykelhjälm) samt en störtbåge/
hakskydd om så önskas.

• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning

MOTORSPORTPRIS

6.495:-

Besök vår
hemsida

www.brg.nu

ORD. 7.795:-

DELBETALA

647:/ MÅN*

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.

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

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.

