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VÄSTERVIK VIMMERBY HULTSFRED

VÄSTERVIK

”När man kommit hit
vill man inte åka härifrån”
Johan Rindmyr om hur det är att bo på en ö

VIMMERBY

HULTSFRED

Välgörande för kropp och själ
Komplett kök
eller luckbyte?
Vi hjälper dig hela
vägen

50 år i hembygdsföreningen
EN SMARTARE VÄG TILL NYTT KÖK!

Vi hjälper dig hela vägen. Vare sig det gäller ett nytt kök på befintliga stommar
eller ett komplett kök måttanpassat utifrån dina önskemål.

Boka ett kostnadsfritt hembesök på 0763-140 187
eller besök mig på Vimmerby marknad 28/5
Tillverkat i Falkenberg sedan 1980
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Västervik Vimmerby Hultsfred

Vi besöker Hasselö
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Magasinet är en annonstidning
från försäljningsavdelningen
på Vimmerby Tidning och
Västerviks-Tidningen.
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ANSVARIG UTGIVARE
Christoffer Nielsen
Öst Media AB 556663-3045

Inget är som väntans tider

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

utvecklats. Nu väntar jag på två andra
okända lökar som jag har glömt att jag
satte. Inget är som väntans tider.
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t r ä d gå r d e n .
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På tal om växter så har du väl hängt
på trenden med så kallade ”popcornkärnor”? Alla vill ha exotiska höga
grässorter i sin trädgård. Tyvärr
tar de kanske lång tid att få
dem så ståtliga som man
vill ha dem, dessutom kan
de vara ganska dyra. Men
majs är billigt och ger på
kort tid höga och trendiga
Varje år lyckas
plantor som ser ut som
jag glömma vad
dyrt gräs. Jag köpte en påse
jag har satt ner
torkad majs för en tjuga,
i jorden. Ibland
är
k
ils
tis
t ul
nu har jag tre odlingar på
blir det några extra
p a n är e n e x o
gång. Men varför måste de kallas
lökar på rea i slutet
popcorngräs, när det faktiskt är majs
av säsongen. I höstas
man odlar. Det är som att det funnes
var jag i Amsterdam och köpte några
chips och ostbågsfrön också! Ostbågar
påsar med tulpaner och andra lökar.
skulle nog vara en form av böna när
Tulpanerna har varit en källa till
jag tänker efter.
glädje hela våren, speciellt en lila fjärilstulpan som lyser med sina exotiskt
formade blomblad bland de lite mer
I detta vårnummer av Magasinet är
ordinära växterna. Varje dag måste
temat uteliv, men som vanligt handlar
jag gå en sväng och kolla hur de har
det om lite allt möjligt från vårt

fj

Nästa nummer

AFFÄRSOMRÅDESCHEF
Christian Ingemarsson

FORMGIVNING
Malin Jonsson
malin.jonsson@ntm.se

område. I serien På Kartan har jag
träffat Johan som bor på en ö i Tjust
skärgård, Eva har träffat en aktiv hembygdsförening i Målilla och berättar
om en sommarutställning i Vimmerby.

ANNONS VIMMERBY HULTSFRED
Marcuz Isaksson, Michael Karlsson,
Robert Svensson och Annelie Gustavsson
fornamn.efternamn@ostmedia.se

Någon dag före Midsommar kommer
vårens sista nummer av Magasinet,
då är fokus på sommar och semester.
Tipsa gärna om sånt du vill läsa om!
Ha en härlig försommar!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

22 juni

Nästa nummer av Magasinet kommer ut den 22 juni.
Vårt sommarnummer är späckat av sommar och semesterfeeling.
Nu längtar vi efter sol, värme och ledighet. Men innan dess ska
vi njuta av första halvan av juni som innebär försommar, skolavslutningar och studentfirande. Ha det riktigt fint till nästa gång!

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

ANNONS VÄSTERVIK
Eeva Laine, Eva Wirenfelt,
Kristofer Johnsson, Axel Ericsson
fornamn.efternamn@ostmedia.se
UTGIVNINGSOMRÅDE
Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun
TRYCKERI
Pressgrannar AB, Linköping
MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Tel. 0492-58 60 90
MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik
Tel. 0490-25 86 00
www.magasinetvvh.se

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

Äntligen ute! Äntligen blev det sommar. Det var en lång och ovanligt kall
vår, men det har inte gjort så mycket.
När det försiktigt börjar spira och bli
grönt igen är väl den bästa tiden?
Förväntan och nyfikenhet på vad som
ska komma är oftast bättre
är hur det till slut
blev. Det gäller nog
det mesta, men
nu pratar jag
trädgård.

gä
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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

JACKDAGAR
M A S S O R AV J AC K OR M ED M I NS T

599:Ord. 899:-

Vindjacka. Röd, beige och navy.

www.sandstroms.nu

30% RA BAT T !

899:Ord. 1299:Jacka. Marin och grön.

EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.

JÖNK ÖP I N G Br ed g r ä nd • L I NK Ö PI NG i -H U S E T & Trädgårdsto rget • NORRKÖP ING N:a P ro menaden • KISA • MOTALA • T RAN ÅS • VET LAN D A • VIM M ERB Y • VÄST ERVIK
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Loppis i Dalsebo
HULTSFRED En blandning av

gammalt, nytt och hemlagat erbjuds på fredag, den 27 maj, när det
är loppis på Dalsebo Loge utanför
Vena. Det är Dalsebo Samhällsförening som arrangerar och för den
som blir hungrig erbjuds servering
av kaffe och korv med bröd.

Öltält
i Vimmerby

VIMMERBY Det märks tydligt
att pandemin har släppt sitt grepp
- inte minst på alla evenemang
som vi nu återser. Ett av dem är
öltältet i Vimmerby som nu är tillbaka den 3-4 juni. I dagarna två blir
det festiligheter i Källängsparken
med servering och underhållning.
Precis som tidigare år är det Åbro
Bryggeri som arrangerar.

Johan och David välkomnar nyfikna att
komma och testa sin äventyrliga sida.

Inget för fegisar:

Äventyr på hög höjd
Är du sugen på ett spännande, men säkert äventyr i naturen? Granne
med Västervik Resort ligger nu äventyrsföretaget
Up Zone, en nervkittlande
utmaning för stora och
små.

VÄSTERVIK Inne i skogen nedanför det
stora utsiktsberget vid entrén till Västervik Resort finns en massa vajrar och
sinnrika banor uppspända på olika höjd.
Det ser lite grann ut som en gigantisk
lekplats. Här finns hängbroar, linbanor
och andra balanskrävande banor som
slingrar sig mellan tallarna. Stegar leder
upp till plattformar på olika höjd, den
högsta på 14 meter.
Tanken är att familjer ska kunna
komma hit och klättra, eller kanske som
aktivitet på en svensexa eller möhippa.
Västervik resort är glada att få UpZone

som grannar, det kompletterar deras
konferensaktiviteter, att klättra tillsammans är perfekt teambuilding.
Förutom banorna i skogen kommer
man att erbjuda olika former av
gruppövningar, men på marken.
– Vi har ett ”escaperoom”,
”Pirate Treasure” kallar vi
det, man ska lösa olika gåtor,
öppna kistor med pussel, sifferkoder och andra utmaningar
där två lag tävlar mot varandra,
berättar Johan Garleén som är
platschef.

Sommarloppis
vid Skeppet
HULTSFRED

Dags att rensa förråden eller passa på att
fynda, snart drar årets sommarloppisar vid
Skeppet i Målilla igång! Lördagen den 4 juni
går startskottet för loppisarna som sedan
hålls varje lördag hela sommaren till och
med september.

Galafest i Vimmerby
VIMMERBY På fredag blir det galastämning i Vimmerby när det är dags för Vimmerby Tillsammans-galan.
Amena, Fredrik Lundman, Namelle, Klang Studios körer, Änglakören, Johannes Widergren, Duå och Kalle Sellbrink kommer tillsammans att se till att det blir en fullspäckad kväll med musik och underhållning för hela
familjen på torget i Vimmerby. Under galan kommer det också delas ut en rad priser. Årets Vimmerbybo,
årets företagare, årets nyföretagare, årets värdskapspris och Vimmerby Handels pris ska koras under kvällen.

Dragplåstren för Vimmerbygalan är artisterna Amena och Fredrik Lundman.
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20%

20%

KOLLA
IN OSS!

PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

på hela serierna
Swedish Grace, Ostindia,
Mon Amie

LÄS TIDNINGEN
Alla nummer
finns på webben

RABATT PÅ
SWEDISH GRACE

TÄVLA
Skicka in svar
till Annonspusslet
INFORMATION
Kontaktuppgifter och info
gällande annonsmaterial

Gäller t.o.m. 31 mars men ej på färgerna
Gala, Winter eller Dimma.

Ölglas

TIPSA
Skicka in tips på
vad vi ska skriva om

159:-

(ord. pris 199:-)

Vinglas

199:-
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Vid Stora Torget
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VIM

Perfekt som present och
gåva till dina nära och kära,
dina anställda och till andra
du vill förgylla tillvaron för.
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HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73

magasinetvvh.se

Erbjudandet gäller t o m 17 juni eller så långt lagret räcker.
Kan ej kombineras med andra kampanjer eller rabatter.

Fullservice
för Ditt
företag!

1972-2022 • 50 ÅR!

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)
• Installation

Vimmerby Handels populära
presentkort gäller i de flesta
medlemsbutikerna i Vimmerby
Presentkorten köper ni på:
ROSINS PAPPERSHANDEL
V.Tullen Hultsfredsvägen 1 • 0492-100 42

ICA KVANTUM

FÖRBUTIKEN • 0492-313 00

VIMMERBY BOKHANDEL
Stora Torget 6 • 0492-12310

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

BÄSTA SOLGLASÖGONEN FRÅN MAUI JIM!

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
Albins | Avite/Nordwaystore | Bakfickan | Bladhs | Boston Weekend | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus
Coop | Cubus| Djurproffsen | Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | Elon | Elon Ljud & Bil
Engströms Bil | Finapaket.se| Fiore Floristdesign | Frisörateljén | Hagelins | Hammargrens Ur-Optik
Hemtex | Hemlängtan i Frödinge | Hippoteket| Home of Brands | Hudvårdskompaniet
Hälsoboden Hälsokraft | ICA Kvantum | ICA Supermarket | Intermezzo Frisör & Shop
Intersport | JF Autodelar | Jörans Kakel | Kahnli Kläder | KBJ Möbler | Landrins Bil | Lekia | Lills Lugna
Lindeborgs Blommor | Lindex | Länsförsäkringar | Lönneberga Slöjd | Magnussons Däck | Materialmännen
Miltons Guld | Motorsport | Nordsjö Idé&Design/Möllers Färg | Rosins Pappershandel | Rost&Kardemumma
Sandströms | Sibylla | Sko-Nisse | Skobes | Stuneks | Tempo | Thornbergs foto | Till Dej | Turistbyrån
Ultimate Sound & Music | Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Sparbank | Vimmerby Telecenter
Vimmerby Tidning | Vimmerby Turistbyrå | Önska

TACK FÖR ATT DU HANDLAR LOKALT!
Sevedegatan 37 • VIMMERBY
www.hammargrensoptik.se

www.vimmerbyshopping.se

5

M AG A S I N E T Vä s t e r v i k V i m m e r by H u l t s f re d

på kartan Hasselö

HASSELÖ
VÄSTERVIK

VIMMERBY

HULTSFRED
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I artikelserien På Kartan har vi besökt
flera mindre orter och byar i Magasinets
område. Nu är det dags för ett mer
ovanligt, men klassiskt boendealternativ,
att bo på en ö i skärgården. Vi har pratat
med Johan Rindmyr, fast boende på
Hasselö sedan 13 år.

M

”När man kommit hit
vill man inte åka härifrån”
•

P

•
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VÄSTERVIK Hasselö en av få
öar utan fast landförbindelse i
Tjust skärgård som är bebodd
året runt. Det är en ganska
stor ö med varierande natur.
Det finns fynd av flintyxor som
visar att människor har funnits här sedan stenåldern och
så sent som för 100 år sedan
bodde 300 personer på Hasselö.
Då fanns det skola för barn från
öarna omkring. Nu bor cirka 35
personer på Hasselö, en av dem
är Johan Rindmyr.
– Jag hamnade här på grund
av kärlek. Min sambo är uppvuxen här och eftersom jag jobbade på sjön och var borta långa
tider ville hon bo nära sina släktingar som bor här på ön.
I början av förhållandet bodde de
på ön till och från, men sedan
13 år är de permanentboende på
Hasselö. Johan gick iland 2014,
numera är han lots på annan ort
och är borta en del, men inte så
långa perioder. Det är inte en
förutsättning att vara sjövan
för att bo på en ö, men det underlättar, menar han.
– Det hjälper om man gillar
att köra båt och inte är rädd när
det blåser. Vad du har för båt
påverkar också hur mycket du
ska låta naturen bestämma över
dig, om du vågar gå ut i vind och
dimma.

bra varumärke.
– Vi som bor i skärgården är
kommuninnevånare som alla
andra.

Johan Rindmyr har bott på Hasselö sedan 2014. Foto: Åsa Thaberman
Nu kan man bo på Hasselö och
åka kollektivt, KLT kör båtar
varje dag utom lördagar. För
barnen som bor på ön går det
en skolbåt varje morgon, vid
Gränsö kanal byter de till buss
och är i skolan i tid.
– Det kan bli lite struligt när
det är is nån vecka, men då går
det att köra svävare. Ibland behövs det lite hjärngympa för
att få ihop det och ibland kan
det bli långa dagar, men för

det mesta ser vi det som att vi
bor ganska centralt, från att vi
sätter oss i båten tills vi är vid
Fiskartorget tar det 20 minuter.
Johan menar att man kan se
en positiv förändring av hur
kommunen ser på skärgården,
de har hanterat frågan med service och kommunikation på ett
bra sätt de senaste tio åren. De
styrande verkar ha insett värdet
i en levande skärgård, även om
det kostar lite mer så är det ett

Många av de fastboende på
Hasselö är egna företagare, så
mycket service finns på ön året
runt. Det går att handla mat, få
färskt bröd, hjälp med byggarbeten och mycket mer, men
visst får man en annan relation
till sina grannar och samarbetar
och hjälper varandra mer än på
fastlandet, tror Johan.
En nackdel med att bo på en
ö är att man måste planera mer,
till exempel när barnen ska åka
på olika aktiviteter. Ofta är det
inte plan A som fungerar, utan
kanske plan C eller D, skrattar
Johan.
– Men barnen vill inte bo någon annanstans, de trivs jättebra, men de blir glada när de får
cykla på asfalt, på Hasselö finns
bara grusvägar.
Återkommande i vårt samtal är
kärleken till vatten, att vara
nära vatten och se vatten i sitt
dagliga liv, det gör att det är värt
en del umbäranden på vintern.
Finns det något du saknar?
– Saknar… ( Johan dröjer med
svaret)..möjligtvis lite fler unga
familjer. Det har sålts några hus

Å

KA RTA

N

till yngre familjer, men de flesta
som flyttar ut är äldre. De som
kommer hit drabbas av Hasselösjukan- när man kommit hit vill
man inte åka härifrån.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Fakta Hasselö
Yta: cirka 750 hektar
Högsta punkt: 28 meter.
Antal åretruntinvånare: 35

Hasselö är en ö som ligger i
Tjust Skärgård mitt emellan
Västervik och Loftahammar.
På Hasselö finns utflyktsmål,
matbutik, restaurang och
café. Till Hasselö finns ingen
broförbindelse utan hit tar
man sig med båt. Ön är tillsammans med grannön och
naturreservatet Sladö två av
skärgårdens mest levande
öar. Förbundna med en
liten bro sträcker de sig nio
kilometer genom omväxlande natur – från lummig
lövskog och karg tallskog till
ängsmark och kala klippor
mot öppen horisont.
Källa: Hasselo.com

¨
gsoppet
24 9

ndag
U-SOFFA Sö
ANCONA

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

d mängder av erbjudanden i butiken
Pris Fritt lev&mont
MAJ 2022

Passa På!
8.995:-

Representant
Ingemar Beijer
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KamPanj På

UDANDE
PÅ &
TRÄDGÅRDSMÖBLER
F RITT LEV
MONT INOM 2 0 MIL S RADIE , MED UNDANTAG AV EN S TAKA
Vi bjuder på
å! TRÄDGÅRDSTÄLT
RA
TRÄDGÅRDSGLÄDJE
FRÅN
SE
VÅRT
STORA
TRÄDGÅRDSTÄLT!
å
kaffe & hembakat
i samarbete
medPrIser
På reK.
Mörlunda-tveta
röda Kors-krets.

%er

HÄMTPRI S ER

ÖPPET: Måndag-fredag 9-18
Lunchstängt 12.30-13.30
Lö 10-14 • Hämtlagret vard 9-12.30

-25%

är på plats lördag
och söndag.

67

Stängt 26 maj

Kristi himmelsfärdsdag

Hämta biljett
i butiken.

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

- 20% I HELGEN

NJ PÅ

BYGGMATERIAL, FÖNSTER, DÖRRAR, GOLV, FÄRG & MYCKET MER
Turbingatan 16, 598 21 Vimmerby│www.carlenskogs.woody.se│0492-757 50

WWW.GRASPARULLE.SE

Sommar i
Lindas Trädgård

-15%

ÖPPETTIDER FÖRSÄSONG
Lör.
28/5 KONSERT
Konsert flyttad till 10 september

Den 1 juni öppnar vi i Hultsfred

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

Massor med vackra
sommarblommor!

Per-Erik
HallinPRISER
kl. 19
PÅ REK.
Lör.Gäller
28/5 hela
CAFÉsortimentet
kl. 17-19

Hämta biljett
i butiken.

Mån.
6/6
• Sommarbl
ommor 24/9
• Grönsaksplantor
ErbjudandEna
på dEnna sida gällEr Endast lördag
23/9 & söndag

nom

BÖN för Sverige kl. 19
CAFÉmilS
kl. 17-19
20

radie, med

Fre. 10/6 17/6

• Kryddor • Bärbuskar• Prydnadsbuskar, rosor
undantag
av enStaka
• Perenner• Gödsel, jord, krukor m.m.

62

mtpriSer

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

TIPSPROMENAD kl. 18
VÅFFLOR kl. 17-20

En helt ny butik med bygelfria BH:ar,
underbara underkläder
hämtpriSer
och lite smått & gott från Australien.

Maj-juni: Vardagar 10-18, Lör-sön 10-15
Juli: Vardagar 10-17, Lör 10-14 • V29-31 Mån-lörd 10-14

valitetsmöbler till Smålandspriser

Lör. 11/6 & 18/6
61
CAFÉ kl. 12-17

Du hittar oss på Östra Långgatan 26 i Hultsfred
Vi har öppet tisdag – torsdag mellan 11 och 17

år
i branschen

5:-

Sön. 5/6 12/6 19/6
GUDSTJÄNST kl. 10
CAFÉ kl. 12-17

VÄLKOMNA IN!

Gamlebygymnasiet, Växthusen
Tel. 0493-340 00
Traditionella
Mer info: www.lindastradgard.com

Vi bjuder på kaffe ochM
hembakat
öbler i samarbete
med Mörlunda-tvetaåröda
g
p väKors-krets.

Kvalitetsmöbler till Smålandspriser
V.25-33 öppet alla dagar kl. 12-20

www.krongarden.se

och trendiga

JULM
62orgs
GRUPPER
Da

downunderwear65@gmail.com

Hämta biljett
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

Nilssons Bilhall

20 20
milS
radie,
av
enStaka
hämtpriSer
om
milS
radie,med
med undantag
undantag av
enStaka
hämtpriSer
Söndag 29 maj

Ser

9-18
13.30
d. 9-12.30

Y

,ndspriser
.61
.
år
i branschen

t

-

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

Öppet
10-13 




• Auktoriserad service för Toyota
i olika prislägen.
Beställ gärna
• Auktoriserad service för BMW
dina julgrupper
Vi planterar våra
• Skadeverkstad
Massor
av Snittblommor
• Buketter
& arrangemang!
julgrupper själva.
lerr Arrangemang
• Planteringar
MMööbble
• AC-service
ppåå vvägg
Från egen odling!
• 4-hjulsmätning
Kvalitetsmöbler till Smålandspriser
• Vindrutebyte
HYACINTER AmARYLLIs
Toppenfina 2 stänglar, röda, rosa
• Däckförsäljning



alitetsmöbler till Smålandspriser
Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

NYHETER FRÅN

mmen in
Välko
ra växthu
i vå

100:- s!

3 stänglar, vita
Massor av SOMMARBLOMMOR!

25:-

125:-

Klänning

Finns även
i orange

Klänning

39995

37995

Dubbla, röda, vita och tvåfärgade

135:-

/st

VIMMERBY
0492-318 90PELARGONER

k95

många olika färger 35:BÄGARRANKA på spaljé 195:Stora DAHLIOR 90:JULÖPPET
Tomtenatta 20/12 9-22,TOMATPLANTOR
Torsdag, Fredag 9-18
många
olika
sorter från 35:Lördag 9-17, Julafton
10-12,
Annanda

495:-

Sweeks

995:-

www.hagelins.com

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

Presentkort
till mor!

STORA TORGET,
VIMMERBY
www.downstairs.nu

Blomgatan - VIMMERBY 0492-318 90
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-13
Kristihimmelsfärdsdag 26/5 öppet 10-13
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Barnpanelen svarar
Text och foto: Åsa Thaberman
1
2
3

Hur ska en bra farmor eller mormor vara?
Kan man klara sig utan mobiltelefon eller dator?
Hur ska man göra för att få nya vänner?

Liv Moser
Lennström, 7 år
– De ska göra allt som jag
vill, ge mig godis när jag vill
och så ska jag få sova över
där när jag vill.
2 – Ja, det kan man för man
behöver inte ringa, man kan
gå till någon och fråga om
man ska leka eller så. Om
man inte kan leka så kan
man ju gå lite mer tid som en
promenad
3 – Man ska vara snäll och
våga fråga om man får vara
med och leka
1

Celine Hadrous,
6 år
– Farmor och mormor är
snälla, det tycker jag är bra.
Kanske ska de laga mat och
kramas.
2 – Jo, jag tror faktiskt det för
jag har ingen mobil och jag
klarar mig utan det.
3 – Man frågar - Får jag vara
din vän? Om ens gamla vän
som man haft länge blir sjuk,
då kan man leka med sin nya
vän
1

VÄSTERVIK Nu återser vi barnen från Marieborgsskolans förskole-

klass Kobbarna. De funderar över hur en farmor eller mormor
ska vara och hur man får nya vänner.

Colin von der Geest,
6 år
– Bra. De kan ge oss fika,
min bor nånstans vid havet
2 – Min pappa har både dator
och mobil, mamma har bara
mobil. Ja, man kan klara sig
utan om man vill det, men
om man är sugen på att ha
sin mobil och skriva så får
man det. Men man behöver
inte om man inte vill.
3 – Leka med dem. Man
börjar leka så får man nya
kompisar.
1

Filippa von der
Geest, 6 år

Mustafa Saied, 7 år
– De ska vara snälla och
vanliga. Men jag har aldrig
träffat min farmor och mormor, de bor inte i Sverige,
en bor i Turkiet och en bor i
Syrien, jag har bara sett dem i
telefonen, aldrig på riktigt.
2 – Ja, det kan man.
3 – Man ska vara snäll med
dem, det är den enda saken
man behöver göra.
1

– De ska vara snälla och
spela ett spel.
2 – Nej, jag tror inte det, man
kan inte ringa någon då.
3 – Man ska vara snäll.
1

Gustafssons lyser
upp er tillvaro!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning
Besök vår
hemsida

www.brg.nu

HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
Kraftpaketet med inbyggd WiFi, cirkulationsläge med effektiv värmespridning och
garanterad drift ned till -35ºC. Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.
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

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

a
r
m
p
r
m
i
ser
o
S
Kampanjperiod 20 maj - 13 juni

Alltid
bra pris
Fasadfärg
Demidekk ultimate
vit, 10 liter

Fasadfärg
Beckers perfekt plus
vit, 10 liter

2.095:-

2.495:-

Fasadfärg
Lycke, utevit, 10 liter

1.599:-

Nu f lyttar vi ut hemkänslan
Slamfärgen
finns i flera färger

300:-

2.395:-

FRÅN

569:Falu rödfärg 10 L kan användas på alla slags ytor utomhus. Produkten går att använda både för kontinuerligt
underhåll och för rengöring inför målning. Vid underhållsrengöring blir behandlade ytor rena och behåller sin
glans. Vid rengöring innan målning mattas ytan ned för bästa vidhäftning.

Beckers utomhustvätt 3 L kan användas på alla slags
ytor utomhus, både för kontinuerligt underhåll och för
rengöring inför målning. Vid underhållsrengöring blir
behandlade ytor rena och behåller sin glans.

Fasadfärg, DEMIDEKK Ultimate Helmatt 9 L Helmatt
träfasadfärg som ger en unik kulörupplevelse och
har lika lång glans- och kulörhållbarhet samt samma
underhållsintervall som DEMIDEKK Ultimate täckfärg.
Ditt hus ser nymålat ut länge.

Delvis biobaserad olja

699:-

Perfekt Fönster & Snickeri Plus 3 L vit från Beckers
har en förbättrad kulör- och glanshållning, torkar
snabbt och ger fönster och snickerier maximalt skydd.

995:-

DEMIDEKK Infinity Details 3 L skyddar fönster och
detaljer och håller längst av alla Jotuns fönsterfärger.
Med DEMIDEKK Infinity Details överlägsna glans- och
kulörhållbarhet.

Vimmerby Södra industrigatan 17 Västervik Folkparksvägen 60 Tel vxl 0492-177 00
Öppettider Vardagar 06.30 - 18 Lördag 9 - 14 Söndag 11 - 14 (Kristi himmelsfärdsdag STÄNGT)
Med reservation för tryckfel och eventuell slutförsäljning. Happy Homes kampanj t o m 13 juni

materialmannen.se

249:-

Perfekt träolja 3 L skyddar träet mot uttorkning och
torrsprickor genom sin goda förmåga att tränga in i
träet, samtidigt som den ger en fräsch och vattenavvisande yta. Brytbar.

179:-

Lycke träolja 2,5 L en transparent vattenburen träolja
för träytor utomhus. Lycke Träolja passar till årlig
inoljning av obehandlade tryckimpregnerat eller
tidigare oljade träytor utomhus.
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föreningsliv kulturarv

Målilla hembygdspark är en oas i Målilla med många aktiviteter under sommarhalvåret. Till höger syns Roland S Johnsson, Fredrik Kjällander och Kurt-Göran Nilsson bläddrar i en gammal
orderbok från 1925 som tillhörde Målilla Mekaniska Verkstad. Den boken och många andra dokument har nu fått en ordentlig arkivering.Foto: Eva Harrysson

Föreningen som behåller drivet
Få hembygdsföreningar är så aktiva som
Målilla Hembygdsförening. Det är gamla
motorer som står i centrum, men utan
engagerade människor är det omöjligt att
hålla alla evenemang.
HULTSFRED – Vår största utmaning som förening är att få
tag i folk, konstaterar Roland S
Johnsson, ordförande i Målilla
Hembygdsföreningen, när Magasinet möter honom och sambon Monika Fridh, som också är
sekreterare.
Målilla hembygdsförening är
känd för att vara en livfull förening med många evenemang på
agendan. Motorns Dag är i särklass det största evenemanget
som föreningen håller i. I år
är det 30-årsjubileum för Mo-

Sommarens arrangemang
28 maj: Premiär för bakluckeloppis i Målilla hembygdspark.
Återkommer varje månad
under sommaren. Hembygdsföreningen har även sin egen
loppis bakom scenen.
6 juni: Nationaldagsfirande
med mopedrally.
24 juni: Midsommarfirande i
hembygdsparken.
1 juli: Traktorparad i hembygdsparken i samband med
Tractor Pulling Weekend.
10 juli: Johan och Gunilla Sigvardsson framträder.
6–7 augusti: Motorns Dag
med veteranmarknad och
traktorrally.

torns Dag som arrangeras den
6–7 augusti. Flera tusen besökare väntas komma från när
och fjärran. Virserums Marknad,
som äger rum samma helg, ger
en viss draghjälp.
– Rekordsiffran för Motorns
Dag ligger på drygt 6 000 personer och det var det året som
Bosse Bildoktorn var här. Då var
det långa bilköer här i Målilla,
minns Roland S Johnsson.
I år hoppas Roland kunna
locka fler från den yngre motorgenerationen.
– Jag har tänkt att jag ska
bjuda in några ungdomar med Atraktorer som får komma hit och
visa sina fordon. Det är ju väldigt
populärt med A-traktorer nu.
Nationaldagsfirande, midsommarfirande, baklucke-loppis,
traktorparad och Speedwayens Dag är andra exempel på
årligen återkommande evenemang. Men i hembygdsparken
råder det aktivitet varje vecka.
På måndagar träffas frivilliga
i parken för byggnation och
renovering av byggnader. Och
varje onsdag är det mekarkvällar på Målilla Mekaniska Verk-

Det finns gott om fordon i Målilla hembygdspark. Bland annat speedwaycyklar. Roland S Johnsson, ordförande, och sambon Monika Fridh, sekreterare, ser över inventarierna i speedwaymuseet. Foto: Eva Harrysson

På Målilla Mekaniska Verkstad samlas motorentusiaster och mekar varje
onsdagskväll. På bilden till höger: kontorsrummen är bevarade precis som
de såg ut fram till 1990-talet när Målilla Mekaniska Verkstad slog igen.
stad, som ägs av hembygdsföreningen sedan ett antal år
tillbaka. Där arrangeras också
motorvårdskurser varje vår och
sommar.
– I verkstadslokalerna har
vi bevarat de gamla kontorsrummen precis som de såg
ut när företaget slog igen. Vi
har också ordnat med arkivering för gamla dokument.
Tanken är att man ska kunna
komma hit och studera industrihistoria från 1907–1990, då
gäller vita vantar på, och förbeställning.
Målilla hembygdsförening har varit en stor del av Rolands liv i 50
års tid. Det var år 1972 som han
en dag fick frågan av en arbetskamrat om han kunde tänka sig

att gå med i styrelsen.
– Först tänkte jag, att i en
hembygdsförening är det väl
bara en massa gamla gubbar.
Men jag gick dit och sedan blev
jag kvar.
I år är det alltså 50 år sedan
Roland S Johnsson tog klivet in i
föreningslivet som styrelsemedlem i Målilla hembygdsförening.
Nio år senare, närmare bestämt
1981, tog han sig an rollen som
ordförande och den posten har
han haft sedan dess.
Roland har varit med och utvecklat hembygdsföreningens
verksamhet på många sätt. På
1980-talet var han med och
startade de populära Teatercaféerna i parken som hölls flera
gånger varje sommar i 31 års tid.

50 år som styrelsemedlem varav 42 år som ordförande. man
kan inte säga annat än att Roland S Johnsson är trogen Målilla
hembygdsförening.
– Ibland har jag sagt på skoj att jag borde flytta in i ett av
husen här i parken säger Roland med ett skratt. Foto: Eva
Harrysson

Under hans tid som ordförande
har antalet hus och stugor i parken ökat markant och idag finns
speedwaymuseum, motormuseum, vagnmuseum, dockmuseum, Beach Boys-museum,
Barnens Hus och mycket annat
i parken. I höst flyttar Målilla
marknad till hembygdsparken
och en ny lekpark ska invigas.
Efter 50 år i föreningen har
inte engagemanget avtagit från
Rolands sida – tvärtom.
– Det har alltid varit roligt att
vara här, och det är väl därför
man har fortsatt i alla år, säger
han. Jag kör på ett tag till!
Eva Harrysson

Väderprat

I parken finns
noteringar om alla
väderrekord som
har slagits i Målilla
genom årens lopp.
Foto: Eva Harrysson
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Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.
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lackering
lackering
lackering
· Datastyrd fyrhjulinställning
· Byte fyrhjulinställning
av vindrutor
· Datastyrd
· Datastyrd fyrhjulinställning

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

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

Leif
Anders
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Leif

Anders
Fredrik

Conny
Albin

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Ronnie
Mattias
Mattias
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Jimmy
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Fredrik
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Oliver
Conny

Tim
Abbas

Abbas
Conny
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Ronnie
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Jimmy
Fredrik
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Anlitad av
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AllA försäkringsbolag
AllA försäkringsbolag
Ronnie

Jimmy

Anders
Leif MatsAnders

försäkringsbolag
Patrik
Linus

Patrik

Fredrik
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Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

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

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.
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TimLinus

Patrik
Patrik

35:- 75:- 10:-
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/st

barn,
inte fru
Bli Flickafadder för
100 kr i månaden på

flickafadder.se

Priserna gäller t o m 29/5.

mån-fre 7-21, lör-sön 8-21

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

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

I kriser ökar risken för
att flickor utsätts för
våld och barnäktenskap.
Ditt stöd är viktigare
än någonsin.

Veckans goda
erbjudanden!

Marabou Hjärta
165g
Jfr pris 212:12/kg

/kg

Fläskytterfilé BBQ

Scan Ursprung Sverige ca: 950g

/st

Potatisgratäng

Ica 800g
Jfr pris 12:50/kg

fr. 59,900 kr

– omgående leverans.

Spabad bäst i test!

DIN LEVERANTÖR
AV POOL OCH SPABAD

Testvinnare: Neptun Spabad Spa Black Edition
Kungsholmen blev utsett av Konsumentrådet.

POOLPAKET
POOLPAKET

Pool,
pooltak,
belysning,
filter /
och
Pool
- tak
- filter
- all slang
rörpump

kr
fr. 99,000
59,900 kr
fr. 59,900 kr

Beställ ditt Pooltak nu, fast pris inkl montage.
WWW.RUSTIKGARDEN.SE

DIN LEVERANTÖR
IN L EVER ANTÖ R
AV PO OL OCH D
SPABAD

15:- 59:/st

/st

Marängbotten

Rosbukett

Ica 180g
Jfr pris 83:33/kg

50cm

Varmt välkomna önskar
Anders & Helen
med medarbetare

Glöm inte
Mamma
på söndag!!!

AV PO O L O C H S PABAD

Lördagsöppet 11-14 • Lunnargatan 22 • www.rustikgarden.se

Öppningshelg
Välkommen till Oskarshamns nya bilhall!
När: 27-29/5, kl 10-17
Var: Sandåsgatan 1C
Vi bjuder
på hamburgare
Dackarna är på
plats 27/5 med
tävling

0491-33344 | 076-3097333
magnus@werlingsbil.se
www.werlingsbil.se

Öppningserbjudande
hela helgen!
Tävlingar m.m.

11

M AG A S I N E T Vä s t e r v i k V i m m e r by H u l t s f re d

uteliv

Handelsträdgård
på tillväxt

Strax utanför infarten till Västervik har en ny
handelsträdgård öppnat. Nu kan du köpa perenner, grönsaker och andra växter, men siktet
är inställt på hemodlade grönsaker och på
sikt även kött. Dessutom vill man bjuda Västerviksborna på musik och andra aktiviteter.

E

NY

DET

TA G I U T

RÅ

RE

ny

Ö

VÄSTERVIK Lisbeth och Patrik från egen odling och från andras.
Skog har ägt Mommehåls gård Till handelsträdgården finns även
under många år. Gården har ett en liten gårdsbutik, här kan man
bra läge utmed vägen och Lisbeth köpa ägg, saft, sylt och honung
har lång erfarenhet av att jobba från lokala producenter.
med trädgård, så kunskapen
– Vi kommer att kunna
B L E R AT F
fanns och det blev inte
erbjuda de grönsaker
TA
som finns för säsongen
för komplicerat att dra
och grönsaker som går
igång en egen produktion. Tankarna på att
att lagra, som potatis,
FÖRETAGARE
starta något eget inom
kommer finnas under
närodlat har funnits där
stor del av hösten. Allt
är inte 100 procent ekoloett tag och i julas började
de med att sälja lite julgranar och
giskt, men väldigt lite besprutat.
andra säsongsprodukter.
Vi vill att det ska vara snäppet
– Vi är egenföretagare med bättre kvalitet än vad folk förvilda drömmar, vi vill satsa på väntar sig.
närodlat, lantbruk, handelsträdgård och gårdsbutik, berättar Några fläckiga grisar bökar i jorden
Patrik Skog.
bakom ladugården. Planen är att
så småningom även kunna sälja
Nu finns här en massa olika blom- egenproducerat kött i olika grad
mor, många ovanliga sorter, 500 av förädling. På gården finns också
olika perenner, lite olika buskar en liten foodtruck som säljer korv
och en stor mängd grönsaksplan- och fika och våfflor på helgerna.
tor redo att ta hem. Allt odlat från
Som de entreprenörer paret
grunden på plats. Planen är att Skog är har de idéer för hela året,
förutom att sälja plantor även det finns alltid något som passar
börja sälja egenodlade grönsaker, att göra.
G

IV

NINGSOM
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Lisbeth Skog har specialiserat sig på perenner, gärna lite ovanliga sorter. Foto: Åsa Thaberman

– Inför hösten kommer vi att
sälja produkter som passar då,
kransar till allhelgona och julgrupper till advent. Vi kommer
också att ta emot grupper som
vill göra sin egen adventsgrupp.
Nu till sommaren kommer man
att kunna njuta av musik i Måmmehåls gårds stora trädgård, det

blir kvällevenemang där folk får
ta med sin fikakorg och lyssna
på musik i gräset. Patrik som är
mycket intresserad av historia har
även en ovanlig och spännande
plan.
– Vi vill ha världshistoriens första ”pop-upmuseum”. Vi är båda
väldigt intresserade av lokalhistoria och det är inte så många

som vet att Tjustbygden har norra
Europas största koncentration av
fornlämningar från bronsåldern
och framåt. Vi vill visa det för turister och Västervikare och tänker att det kan intressera andra
målgrupper än de som kommer
hit nu.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

MAJ 2022
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Nya generationens utemöbler

Pigga och färgglada utemöbler som är UV-beständiga och tål frost, gjorda för Skandinaviskt
klimat finns på Hemtex. Stolen heter Vitality och finns i olika färger, dynan heter Smillan och
pläden Riva.

Tips för uteplantering

Ladda upp för
årets utesäsong

Sommarläsning

VIMMERBY Koppla av och

få inspiration med en bok i
sommar. Vimmerby Bokhandel
tipsar om flera olika böcker på
temat trädgård och matlagning.

Äntligen! Sommaren är här med sina ljumma vindar,
soliga kvällar och det bästa av allt - vi har allt det
härliga framför oss! Magasinet har laddat upp med
en massa tips för utesäsongen. Låt dig inspireras!
Text och foto: Eva Harrysson
och Åsa Thaberman

Se bra ut

Vad vore sommaren utan ett par riktigt snygga solglasögon?
Ett par klassiska rektangulära bågar i kolafärgad sköldpaddsmönster från Gucci hittar du på Synoptik.

Något att vila
ögonen på
VIMMERBY På Hagelins i
Vimmerby finns allt man kan önska
när det kommer till trädgården.
Varför inte piffa uteplatsen med
lite nya krukor och växter?
På bilden nedan en kruka i
på cykelutflykten i en
betongliknande material och
kylbag som sitter säkert på
en i terrakotta. Den grå finns
pakethållaren. Motorsport
även i svart och rost.
i Vimmerby tipsar om den
Båda finns i olika storlekar.

Ta med fika

smarta väskan som håller
matsäcken kyld under varma
sommardagar.

Grill från Weber, finns hos flera återförsäljare.

En gasolgrill har ett brett användningsområde,
du kan nästan tänka på den som en ugn.
Här kan du röka, grilla på olika tider och intensitet,
eller varför inte göra pizza?

För trädgården
Den här sköna hänggungan är perfekt
för lata sommardagar med en bok.
Gungan finns att köpa på Materialmännen. Årets snyggaste vattenkanna
som inte skäms för att stå framme finns
i en ny serie designade trädgårdsredskap under namnet By Benson,
även den på Materialmännen.

– Mina bästa råd för uteplantering
är att se till att ha bra jord i krukan
så att blommor och växter får bra
näring, säger trädgårdshandlaren
Anette Hagelin Emilsson. Håll också koll på temperaturen så det inte
kryper ner på minus om nätterna.
Sätt gärna växter med olika höjd i
samma kruka - det blir snyggt.

M AG A S I N E T Vä s t e r v i k V i m m e r by H u l t s f re d

14

MAJ 2022

Äldredagen:
En chans för ensamma äldre
att ha en härlig dag
På lördag arrangeras Äldredagen i Västervik för tredje gången. På Spötorget bjuds det
på musik och trevliga uppträdanden hela
eftermiddagen. Och äldre från kommunens
olika boenden får skjuts till stan.
VÄSTERVIK Sedan november
har en grupp på sju personer arbetat med arrangemanget Äldredagen. Det är ideella krafter,
kommunen och PRO som samarbetar. I spetsen finns förstås
Dimitris ”Tackis” Sahpekidis,
mannen som med sitt engagemang har glatt många äldre
med olika arrangemang och de
så omtalade resorna till Grekland. Nu är det tredje gången
Äldredagen går av stapeln, de
förra gångerna har det samlat
upp emot 2000 personer på
spötorget.
– Towe och Charlotta Widerberg är konferencierer och
det kommer att vara trevlig
underhållning som passar alla,

ta med din mamma eller pappa
och lägg ett par timmar på dem,
säger Janne Karlsson, ordförande i PRO och en i gruppen som
arrangerar.
Många äldre sitter ensamma på
sina rum i olika boenden, ett
problem som gänget bakom
Äldredagen vill råda bot på. Inhyrda bussar kommer att hämta
upp dem som inte blir skjutsade
av anhöriga och väl på plats
bjuds det på fika, musik och
dansuppvisningar. Bänkar och
stolar kommer att ställas upp
så att alla kan sitta bekvämt.
– Man pratar om integration,
att olika grupper ska integreras i
samhället. Här är en grupp som

Janne Karlsson, Dimitris ”Tackis” Sahpekidis och Margareta Petersson
är några i gänget som håller i Äldredagen. Foto: Åsa Thaberman
har jobbat hela sitt liv men som
ofta glöms bort när de blir äldre,
det tycker vi är fel och det vill vi
jobba emot, säger Janne Karlsson.
Att hyra in artister, bussar och
bjuda många på fika kostar
pengar. En lokal bank har
sponsrat en del, men kommunen och andra aktörer har också
bidragit med både pengar och
arbete. Projektet Äldredagen
är inne på sista året, men
redan nu planerar man att
ansöka om nya sponsorpengar för att få fortsätta
Arbetet
verksamheten.
innebär många timmars
planerande och möten, men

Sist Äldredagen arrangerades drog det stor publik.

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:-

det är väl investerad tid menar
”Tackis” Sahpekidis.
– Att se glädjen i de äldres
ögon, det är värt allt. Vi skulle
behöva mycket mer av den
här typen av arrangemang.
Åsa Thaberman

Towe och Charlotta Widerberg
är konferencierer under
Äldredagen.
Foto: Press

Garagepor t

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. Kostnader för resor och ev.
ombyggnads- och 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!

Bykärlek.
Bykärlek.
4–6
april:
Invigning
av
nya
butiken
I Gamleby
hittar
du ett bra
4–6
Invigning av nya butiken
utbud avapril:
butiker. restauranger,
Family
House
kaféer
och service.i centrum
Family House i centrum
Och massor av bykärlek!

Din lokala bank
i Gamleby
Vi arbetar för att ge våra kunder den allra bästa hjälpen med sin ekonomi.
Det handlar om att ge initierade råd, förstklassig service och att tillhandahålla
moderna, konkurrenskraftiga tjänster och att ständigt utveckla nya.
Allt vårt överskott kommer våra kunder tillgodo på flera sätt. Det återinvesteras i banken, i människor och företag på orten och i samhället. Det ger en
stabil, trygg bank som ständigt kan utvecklas. Och det skapar möjligheter för
individer, näringsliv och orten att växa sig starkare.

MEL RICHMAN

Vardagar 10-18, Lördag 10-14
Gamleby Köpcentrum
0493 55 28 50

Damkläder
Våra klädmärken: Boheme - E - Jacett
LauRie -Mariedal - Mansted - Nanso - Olars Ulla
PONT NEUF - Ralston - Zhenzi - Ze Ze

Västerviksvägen 10, Gamleby • Tel. 0493-127 75
måndag - fredag 10-18 • lördag 10-13

Som kund hos oss är du en viktig del i detta kretslopp.

Mathias Svensson

0493-81 50 04

Richard Söderström

Sarah Kattar

0490-81 51 72

0493-81 50 01
Gamleby Köpcentrum
Tel: 0493-530 77

Specialister Skog & Lantbruk

Gunilla Kaarle-Gustavsson

Nils Persson

0493-81 50 22

0493-81 50 23

Ann-Charlotte Johansson

0493-81 50 45

Korv, mos,
mjukglass
fika, egengjorda
smörgåsar
ÖPPET TILL 21:00
VARJE KVÄLL

Vi är ombud för Svenska spel- och ATG

VILL DU HA HJÄLP MED DITT FÖRETAGS BOKFÖRING?

VILL DU Vill
HA
HJÄLP
MED
DITTlöner, betalningar m.m.
du slippa
hanteringen
av bokföringen,
Välkommen till oss så hjälps vi åt att frigöra din tid.
FÖRETAGS BOKFÖRING?
VILL DU HA HJÄLP MED DITT FÖRETAGS BOKFÖRING?
Vi är auktoriserade redovisningskonsulter Medlem i

Medlem i

Västervik,
Folkparksvägen 31 Tel.
40 | Gamleby, Loftagatan 2
Vill du slippa
hanteringen
av0490-833
bokföringen,
löner, betalningar m.m.

Villwww.garpek.se
du slippa hanteringen av bokföringen, löner, betalningar m.m.
Välkommen till oss så hjälps vi åt att frigöra din tid.
Vi är auktoriserade redovisningskonsulter

Tel. 0493-108 80

DITT FÖRETAGS BOKFÖRING?

Välkommen
till oss så
hjälps
MED
DITT
FÖRETAGS
BOKFÖRING?
bokföringen, löner, betalningar m.m.

Västervik, Folkparksvägen 31 Tel. 0490-833 40

vi åt att frigöra din tid.
ngen
av bokföringen,
löner,din
betalningar
m.m.
hjälps
vi Vi
åt är
attauktoriserade
frigöra
tid.
l oss så hjälps
vi åt att frigöra din tid.
redovisningskonsulter
de redovisningskonsulter

|

Gamleby, Loftagatan 2 Tel. 0493-108 80

oriserade redovisningskonsulter

33
40 | Gamleby,
Loftagatan
2 Tel.
0493-108
8080
el. 0490-833
40 | Gamleby,
Loftagatan
2 Tel.
0493-108

www.garpek.se
www.garpek.se

Hotellstugor i Gamleby året runt!
Vi har kompletterat vårt hotell Västervik Guesthouse
med hotellboende året runt även i Gamleby.
Varmt välkommen till Gamleby träningscenter!
Vi erbjuder en komplett och modern träningsanläggning för hela familjen.
Som medlem hos oss kan du träna alla dagar mellan 05-23!
Kom in och provträna!

Sommarjobb: Servering, vaktmästeri, reception och städ!
Sök per mail: jobb@campa.se Kollektivavtal finns!

www.campa.se

KustCamp Gamleby

0493-10221

Service av alla märken
Hagagatan
33, Gamleby
• 070-024 63 24 • www.gamlebytc.se
Vi servar även
bilar med
nybilsgaranti
Många

Café

Byfiket

BG PXT2 Automatoljeskiftare

CAFÉ & BUTIK

Best FIKA friend ever!

FIKA • LUNCH • CATERING
GODIS • TE • INREDNING • PRESENTER
ÖPPETTIDER Måndag-Fredag 8-17 Lördag 10-15
Gamla Torget i Gamleby | www.byfiket.se

VI SPOLAR RENT DIN VÄXELLÅDA!

Många
Däckförsäljning,
4-hjulsmätning
nöjda
nöjda
Lätt
lastbil, husvagnar & släp, AC,
kunder!
kunder!
Motoranalys, Bilelektronik,
Bränsleinsprutning, Däckförvaring

Hos oss kan Du dela upp
din betalning räntefritt!

BOKA
din studentbuffé
hos oss!

999
9 9
999
0 16
2 2
975
ID
VAL
VALIDU:
U:
THR
THR

Pris fr. 5.000kr (inkl.
(inkl. olja
olja &
& arbete)
arbete)

våra erbjudanden
erbjudanden på
Kolla våra
Kolla
på www.richardsbilservice.se
www.richardsbilservice.se

0493-10030

Verktyg
Hushåll
Trädgård
FärgFärg
Verktyg
Hushåll
Trädgård
Verktyg
Hushåll
TrädgårdFärg

PXT2 är
är en
en oljebytare
BG PXT2
BG
oljebytare för
för automatlådor
automatlådor som
som
digitalt.
Den
rengör
automatlådan
styrs
styrs digitalt. Den rengör automatlådan genom
genom att
att
BG Quick
Quick Clean
tillsätta BG
tillsätta
Clean för
för automatlådor.
automatlådor. BG
BG PXT2
PXT2
all olja
olja ii växellåda,
växellåda, kylare
byter all
byter
kylare och
och omvandlare
omvandlare och
och
BG ATC
ATC Plus
tillsätter BG
tillsätter
Plus ii en
en och
och samma
samma manöver.
manöver.

www.meca.se
Besök oss på
www.meca.se

Torget
22Torget
ii Gamleby,
0493-514
74,0493-514
www.leifsverktyg.se
TorgetTorget
Gamleby,
0493-514
74,
www.leifsverktyg.se
Gamleby
• Tel.
74
22i iGamleby,
0493-514
74, www.leifsverktyg.se
Mån-fre
9.00–18.00,
Lör
9.30–13.00,
Sön
Stängt
Mån-fre
9.00–18.00,
Lör 9.30–13.00,
Sön Stängt
Mån-fre
9.00–18.00,
Lör 9.30–13.00,
Sön Stängt

sommaren!
Öppet hela
Välkomna!

Din bilverkstad i centrala Gamleby
DIN BILVERKSTAD

0493-514 50 • Storgatan 3
Öppet: Måndag–torsdag 8–17
Fredag 8–14. Lunchstängt 12–13

w

www.garpek.se

TVÄTTSTÄLLS
BLANDARE
i svart

1.290 kr

TAKDUSCHPAKET i svart

7.500 kr

(Ord. pris 9.900 kr)
Finns i krom
för 4.950 kr

(Ord. pris 1.700 kr)

Hos oss hittar du allt till ditt byggprojekt!
Vi säljer fönster från SP
Dörrar och portar
från TF-Osby
Inom- och utomhusfärg
från Gjöco

Välkommen!

Finns i krom för 990 kr

Kraftvägen 2, GAMLEBY
• Tel 0493-100 93
www.mellbloms.com

Tel 0493-109 09

www.gamlebyror.se

www.facebook.com/
mellblomsbyggsnickeriab

Mellbloms
Bygghandel & Snickeri AB

Gamleby Elbyrå AB
Utför elinstallationer
Inom El • Tele • Data
Service och försäljning av vitvaror
Loftagatan 6, 594 32 Gamleby
Tel. 0493-120 75 Mobil. 070-53 82 423

Verkstad | Däck/Däckhotell | Hyrsläp | Biltvätt
Västerviksvägen 13, Gamleby | Tel. 0493-123 50
Mån–fre kl 07–18 | lördagar 9–15

Vårkänslor i Lindas Trädgård
Vårblommor • penséer • sättpotatis
sättlök • jord • til behör m.m.
Varmt välkomna! Vardagar 10-17 Lördagar 10-14
Gamlebygymnasiet, Växthusen Tel. 0493-340 00
Mer info: www.lindastradgard.com
fest & firande
i herrgårdsmiljö

fest & firande
i herrgårdsmiljö
Ullevi Gård bjuder på flera möjligheter när det
gäller allt från högtidsdagar, fest, bröllop
och kurser. Bara fantasin sätter gränser!

Välkommen att boka hos oss!
070-255
62 65070-255
Välkommen attTele:
boka
hos oss

65 det
Ullevi Gård bjuder på flera möjligheter62när
Mer
info
hittar
Ni
på
www.gamlebybnb.se
Merallt
infofrån
hittar
Ni på www.gamlebybnb.se
gäller
högtidsdagar,
fest, bröllop
och kurser. Bara fantasin sätter gränser!

Välkommen att boka hos oss!
Tele: 070-255 62 65
Mer info hittar Ni på www.gamlebybnb.se

Välkommen till

Välkommen till

Malmbergs
Möbler

Öppet lördagar kl 10:30-15
Övriga öppettider se:

Malmbergs Möbler
Öppet lördagar
kl 10.30-15
Övriga öppettider se

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

lmbergs Möbler
Ma
Anno 1888

Antikt & Inredning

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

Antikt & Allmoge • Grythyttan stålmöbler • Svenska fårskinn • Konst Agneta Frisk

M AG A S I N E T Vä s t e r v i k V i m m e r by H u l t s f re d

MAJ 2022

18

HÄR KAN DU FIRA

nationaldagen
HULTSFRED, VIMMERBY,
VÄSTERVIK

Firande i parkerna

Nationaldagen firas i både Hultsfreds och Vimmerby kommuner
den 6 juni.
I Hultsfreds kommun är firandet
förlagt till Målilla hembygdspark.
Där blir det också mopedrally.
I Vimmerby hålls firandet traditionsenligt i Källängsparken.

Traditionellt firande i
Västervik

I Västervik blir det firande med
musikkår, dansare, körer och inslag från Kulturskolan. Man samlas
först på Spötorget för att gemensamt marschera till Stadsparken
med Westervik Twirling Troop
och Gunnebo musikkår i spetsen. I
Stadsparken följer sedan flagghissning, stipendieutdelningar, tal och
uppträdanden.

National+ familjedag
i Ankarsrum

I Ankarsrum ställer man till med
ett rejält national- och familjedagsfirande i Bruksparken Det blir
massor av kul för barn, fiskdamm,
ponnyridning och chokladhjul med
mera. Förutom tal av Elise Arwin
kan man njuta av en trolleriföreställning. Kaffe, korv och våfflor
utlovas också. Smalspåret tajmar
sina tåg så man kan åka rälsbuss
från och till Västervik under dagen.

Samling vid flaggstången i Västrum

Alla människor kan ha nytta av ayurveda. Det tycker Jennelie Gränshagen, som är diplomerad hälsovägledare och yogaterapeut.
Foto: Eva Harrysson

”En verktygslåda
för bättre mående”
Ganska enkla livsstilsförändringar kan leda till ett bättre mående i både kropp och
själ. Med ayurvedans hjälp hittade Jennelie Gränshagen nycklarna till sitt eget välbefinnande och nu brinner hon för att hjälpa andra med samma sak.
VIMMERBY I en lokal i Storebro har Jennelie Gränshagen sedan några år tillbaka
en mottagning där hon erbjuder ayurvedisk hälsovägledning, oljemassagebehandlingar och yogaklasser.
Hon upptäckte själv ayurvedaläran i
samband med att hon önskade att få
bli mamma.
– Att uppleva livet som ofrivilligt
barnlös tog mig med på en personlig
inre resa om identitet med mera, där

yogan och ayurvedan kom att bli viktiga nycklar i mitt liv. Det var som att
polletten trillade ner och helt plötsligt förstod jag hur min kropp och
mitt sinne fungerar.
Idag har Jennelie en dotter som är
adopterad från Indien, ayurvedans
hemland.
– Så man kan minst sagt säga att
det ligger mig extra varm om hjärtat,
säger Jennelie.

Hembygdsföreningen i Västrum
bjuder in alla, speciellt nyinflyttade
sockenbor att samlas vid
flaggstången. Där blir
det underhållning av
Johan och Gunilla
Sigvardsson samt
kaffe och våfflor.

Yoga är en systerkunskap till ayurvedan, berättar Jennelie som har en sal för yogaklasser.
De väldoftande oljorna används vid massagebehandlingen. Genom att läsa av
kundens puls avgör Jennelie vilken olja som passar bäst. Foto: Eva Harrysson

Men vad är egentligen ayurveda
och hur går en behandling till?
– Enkelt förklarat handlar det om att
hitta livsstilsrutiner som är anpassade efter din kropp och din personlighet, säger Jennelie.
Ayurvedakonsten utgår från en förklaringsmodell med tre olika människotyper eller doshor. Vata, Pitta
och Kapha. Det hela bygger på att vi
människor är olika både kroppsligt
och själsligt och att mycket utgår
från magen.
– Oftast är det en eller två typer
som är dominerande. Utifrån den
kunskapen kan man anpassa kost,
träning, meditation och annan form
av egenvård för att reglera obalanser och på sikt uppnå bättre hälsa.
Jag brukar säga att med ayurvedans
hjälp kan man skapa hälsa och behålla hälsa.
Till hösten ordnar Jennelie en grundkurs i ayurveda på en kursgård utanför Vimmerby.
– Jätteroligt, det är något jag
har velat länge, säger hon. Det är
en grundläggande kurs för alla som
är intresserade, men även för de som
senare vill fortsätta att utbilda sig.
Det blir lite retreatkänsla över det
hela.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Bygghandel & S

www.facebook.com/
mellblomsbyggsnickeriab

www.gamlebyror.se

Magasinets
Gamleby Elbyrå AB

Annonspussel

Verkstad | Däck/Däckhotell | Hyrs

Utför elinstallationer
Inom El • Tele • Data
Service och försäljning av vitvaror

Biljetter
www.nortic.se 0455-61 97 00

Välkommen att boka hos oss!
070-255
62 65070-255
Välkommen attTele:
boka
hos oss

65 det
Ullevi Gård bjuder på flera möjligheter62när
Mer
info
hittar
Ni
på
www.gamlebybnb.se
Merallt
infofrån
hittar
Ni på www.gamlebybnb.se
gäller
högtidsdagar,
fest, bröllop
och kurser. Bara fantasin sätter gränser!

Välkommen att boka hos oss!
Tele: 070-255 62 65
50cm

/st

/st

5.

8.

ÖPPETTIDER FÖRSÄSONG
Lör.
28/5 KONSERT
Konsert flyttad till 10 september

Lör. 28/5 CAFÉ kl. 17-19
Mån. 6/6

Per-Erik Hallin kl. 19

BÖN för Sverige kl. 19
CAFÉ kl. 17-19

165g
Jfr pris 212:12/kg

Marabou Hjärta
/st

Scan Ursprung Sverige ca: 950g

Fläskytterfilé BBQ
/kg

Ica 800g
Jfr pris 12:50/kg

Potatisgratäng
/st

35:- 75:- 10:-


5. ........................................................................................................

Vardagar 10-18, Lördag 10-14
Gamleby Köpcentrum
0493 55 28 50

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

6. ........................................................................................................

v nya butiken
av
nya
butiken
m
rum

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

3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
mån-fre 7-21, lör-sön 8-21

Öppnings4.
erbjudande
hela helgen!Namn:
Tel.
Tävlingar m.m.

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

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

Priserna gäller t o m 29/5.

Vimmerby folkhögskola
Bilens dag
StenStures Måleri & Färgmacken
Sandströms
Kahnli Kläder
Lions Club Kisa, Kisa Marken
Veteranpoolen
Astrid Lindgrens Näs

Fre. 10/6 17/6

Veckans goda
erbjudanden!

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

TIPSPROMENAD kl. 18
VÅFFLOR kl. 17-20

Facit annonspussel april -22:

CAFÉ kl. 12-17

Dagny Karlsson, Hultsfred
Lars-Erik Johansson, Gamleby
Yvonne Fransson, Västervik
Barbro Olsson, Gamleby
Elisabeth Will, Vimmerby
Kristina Hammarstedt, V-vik
Åke Österberg, Överum
Ann-Cecilia Rydberg, Västervik

Lör. 11/6 & 18/6

3:e–10:e pris 100:-

Sön. 5/6 12/6 19/6

GUDSTJÄNST kl. 10
CAFÉ kl. 12-17

1:a pris 1000:- Sonja Andersson, Målilla
2:a pris 500:- Ebba Skogh, Västervik

M

Antikt & Allmoge • Grythyttan stålmöbler • Svenska fårskin

www.krongarden.se

karshamns
nya
bilhall!
Grattis! till vinnarna
av annonspusslet april 2022
1.
29/5,
kl 10-17
2.
ndåsgatan 1C

Malmbergs
Möbler

kl 10.30-15
Övriga öppettider

VÄSTER
VÄSTER
Tel.
Tel. 070
070

V.25-33 öppet alla dagar kl. 12-20

ngshelg

Öppet lördagar

Sevedegatan 37 • VIMMERBY
www.hammargrensoptik.se

Västerviksvägen 10, Gamleby • Tel. 0493-127 75
måndag - fredag 10-18 • lördag 10-13

Varmt välkomna önskar
Anders & Helen
med medarbetare

6.

Välkommen till

Öppet lördagar kl 10:30-15
Övriga öppettider se:

15:- 59:-

Glöm inte
Mamma
på söndag!!!

Mer info hittar Ni på www.gamlebybnb.se
7.

Malm

MEL RICHMAN

FREDAG 8 JULI 2022. Kl. 19.00

fest & firande
i herrgårdsmiljö
Ullevi Gård bjuder på flera möjligheter när det
gäller allt från högtidsdagar, fest, bröllop
och kurser. Bara fantasin sätter gränser!

Välkommen

Damkläder

VIMMERBY KYRKA

Gamlebygymnasiet, Växthusen Tel. 0493-340 00
Mer info: www.lindastradgard.com
fest & firande
4.
i herrgårdsmiljö

Våra klädmärken: Boheme - E - Jacett
LauRie -Mariedal - Mansted - Nanso - Olars Ulla
PONT NEUF - Ralston - Zhenzi - Ze Ze

MAGNUS CARLSSON

Vårblommor • penséer • sättpotatis
2.
sättlök • jord • til behör m.m.
Varmt välkomna! Vardagar 10-17 Lördagar 10-14

Rosbukett

EN SOMMARKVÄLL MED

Vårkänslor i Lindas Trädgård

Marängbotten

CK MUSIK & NÖJE/SWETA RECORS PRESENTERAR

BÄSTA SOLGLASÖGONEN FRÅN MAUI JIM!

Ica 180g
Jfr pris 83:33/kg

an 3
rsdag 8–17
stängt 12–13

Sommar i
Lindas Trädgård

Gamleby

3.

• Sommarblommor • Grönsaksplantor
• Kryddor • Bärbuskar• Prydnadsbuskar, rosor
• Perenner• Gödsel, jord, krukor m.m.

ardsbilservice.se
ardsbilservice.se

Maj-juni: Vardagar 10-18, Lör-sön 10-15
Juli: Vardagar 10-17, Lör 10-14 • V29-31 Mån-lörd 10-14

&
& arbete)
arbete)

1.

1000:- presentkort
Mån–fre kl 07–18 | lördagar 9–15
500:- presentkort
100:- presentkort

2:a pris
3-10:e pris

Gamleby Köpcentrum
Tel: 0493-530 77

utomatlådor
utomatlådor som
som
matlådan
matlådan genom
genom att
att
omatlådor.
omatlådor. BG
BG PXT2
PXT2
och
och omvandlare
omvandlare och
och
samma
samma manöver.
manöver.

Västerviksvägen 13, Gamleby | Tel. 0493

1:a pris

ÖPPET TILL 21:00
VARJE KVÄLL

ljeskiftare

Massor med vackra
sommarblommor!

Gamlebygymnasiet, Växthusen
Tel. 0493-340 00
Mer info: www.lindastradgard.com

Kolla annonserna lite extra så kan du göra
riktiga6,fynd
även ha
Loftagatan
594och
32 Gamleby
Tel.
0493-120
75
Mobil.
070-53
82 423
w.gamlebytc.se chans att vinna fina priser om du löser vårt knepiga annonspussel.
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
ÄXELLÅDA!
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)

Korv, mos,
mjukglass
fika, egengjorda
smörgåsar

ning för hela familjen.
mellan 05-23!

Vi är ombud för Svenska spel- och ATG

ngscenter!

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

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

8. ........................................................................................................
Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

Vimmerby Handel

4 | 076-3097333
Hultsfred Handel
Adress:
Vinnarna meddelas per telefon eller post
@werlingsbil.se
Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
werlingsbil.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 8 juni 2022.

lek.
rlek.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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100 år

av leksaker och lekar

Sommarens utställning på stadsmuseet Näktergalen bjuder på mycket nostalgi och minnen. Oavsett ålder kan nog de flesta känna igen någon leksak från sin egen barndom.
Foto: Eva Harrysson

Leksaker så gamla
som 140 år ställs ut
på Näktergalen i
Vimmerby från och
med den 15 juni.
VIMMERBY Sommarens utställning
på
stadsmuseet
Näktergalen bjuder
på en tidsresa med
leken i fokus. Här finns
allt ifrån gamla sköra
leksaksfigurer
från
1800-talet tills mer
moderna plastleksaker med Star-Wars-tema från 1980-talet.
En gammal välbevarad
docka som någon säkert
hållit kär en gång i tiden.
Foto: Eva Harrysson

Samlingen som nu ska få
visas upp för allmänheten
innehåller över 100 objekt och
kommer till övervägande
del
från samlaren
Tobias Hultqvist, som
ursprungligen
kommer
från Vimmerby.

– Hans pappa började samla
på leksaker och nu har Tobias
tagit över samlingen, förklarar
Gunilla Gustafsson, museiföreståndare på Näktergalen.
Bland leksakerna som visas finns
allt ifrån olika typer av fordon,
till figurer, dockor och byggsatser. Kort sagt en representativ bild av hur leksakernas
utveckling har sett ut under
100 år.
– En skillnad mellan förr och
nu är att leksakerna förr var betydligt mer uppdelade mellan
flickor och pojkar, säger Gunilla
Gustafsson. Då skulle det också
vara många saker som påminde
om föräldrarnas sysslor, exempelvis matlagning, tvätt och
jordbruk.
Man kan också tänka sig att
barn var betydligt mer lättroade och kanske inte lika bortskämda med leksaker för 100
år sedan. I fattigare familjer

MOTORSHOWEN GÖR COMEBACK
VIMMERBY Efter två års uppehåll under pandemin blir det ett efterlängtat återseende när

Locknevi Classic Motorshow är tillbaka igen. Det populära evenemanget brukar locka mellan
2000-3000 motorfantaster från när och fjärran och lördagen den 18 juni kommer det att krylla
av veteranbilar vid bygdegården i Locknevi utanför Vimmerby. Fordonen som visas upp är minst
30 år gamla eller ombyggda. Det blir också rallyuppvisning med äldre rallybilar samt en veteranmarknad. Konferencier är radioprofilen Bengt Grafström.

Det dröjer inte länge förrän en mängd veteranbilar kör på vägarna mot Locknevi. Foto: Adobe Stock

Ett av museets extra speciella objekt föreställer en hästbana. Genom att
dra i spaken rör sig hästarna runt. Åldern på leksaken är 122 år.  Foto: Eva
Harrysson
var leksaker rent av en lyxvara.
Gunilla Gustafsson visar en leksak med ett flygplan som ”flyger” med hjälp av en pinne på
ett stativ. Kanske inte något
som skulle imponera på dagens
barn, men på den tiden var det
säkert fascinerande.
– En rolig kuriosa är att det

fanns minst tre leksakstillverkare i Vimmerby förr. Det var
Martin Bergsten, Gullringshus
och Savo.
Utställningen på Näktergalen visas hela sommaren till
och med den 3 september.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
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Dansmusik
Dansbandet Rolf-Åkez
bjuder upp till dans
på fredagen.
Foto: Hultsfreds Handel

Johanna Smitz
spelar i ny
skräckfilm
VÄSTERVIK Johanna Smitz från Västervik

jobbar vidare på sin filmkarriär. Efter många
större och mindre produktioner utomlands
jobbar hon nu med svensk skräckfilm i
Halmstad. Filmen, som går under namnet
”Väsen” handlar om två systrar får kämpa
för sina liv sedan de blivit fångade av en
ond gårdstomte och hans människoätande
mylingar. Filmen utspelar sig på 1700-talet,
något som tilltalar Johanna som har en förkärlek för historiska kostymer.
– Det här är en av flera historiska grejer
som jag har gjort och jag älskar det. Det
är så häftigt med alla gamla kostymer och
vackra inspelningsplatser. Det
känns som att gå tillbaka
i tiden på riktigt, säger
Johanna i en intervju
med Västerviks Tidningen.

Folkfest för
stora och små

Johanna i en
tidigare roll.
Foto: Privat

Efter två års uppehåll under pandemin får Hultsfredsdagen revansch
och blir två dagar istället för en.
– Äntligen! Det här blir årets folkfest för stora och små, säger Jenny
Nilsson i Hultsfreds Handel.
HULTSFRED Nu i helgen, den
27 och 28 maj, blir det liv och
rörelse i Hultsfreds centrum
när Hultsfredsdagarna ordnas. I dagarna två kommer
det att bjudas på musikunderhållning, clownföreställning, marknad, öltält, tivoli
och mycket annat. Det är med
andra ord två dagar med fullspäckade program och målsättningen är att det ska finnas något för alla.
Fredagen inleds med marknad
med tivoli och hoppborg samtidigt som clownen Mike säkert
har ett och annat busigt trick
på lager. Det blir sedan musik
av trubaduren Per Backstad
innan det är dags för Rolf-Åkez
att bjuda upp till dans. Framåt
kvällen är det dags för coverbandet Hearts and Bones att stå på
scenen och senare får DJ Strömbom svara för musiken.

– Öltältet är en nyhet för i år
där eventuellt överskott kommer gå till framtida event, säger
Jenny Nilsson. Vi kommer att
servera öl, vin, bubbel och läsk.
På kvällen blir det att avnjuta
en riktigt god grillbuffe.
På lördagen fortsätter festligheterna med torg och barnlopp.
Och självklart håller butikerna
i centrum öppet under båda
dagarna.
Jenny Nilsson är förstås glad
över att Hultsfredsdagarna blir
av i år.
– Att arrangera Hultsfredsdagarna hade inte varit möjligt utan våra fantastiska
lokala företagare så dom är
väl värda ett besök.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

”Öltältet är en nyhet
för i år där eventuellt
överskott kommer gå
till framtida event.”

Clownen Mike blir säkerligen ett
uppskattat inslag bland de yngre
besökarna på Hultsfredsdagarna.
Foto: Hultsfreds Handel

9
JULI

RESERVERA

FÖR HORNMARKEN

Var med och
främja fantastisk
föreningsverksamhet för
barn och unga!

❤❤❤

kfum.se/joina

CK MUSIK & NÖJE/SWETA RECORS PRESENTERAR

EN SOMMARKVÄLL MED

MAGNUS CARLSSON

VIMMERBY KYRKA

FREDAG 8 JULI 2022. Kl. 19.00

Biljetter
www.nortic.se 0455-61 97 00
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Bilder från Marinfestivalen i Gävle. Gävleborgs landstings räddningstjänst visar sjukvårdsinsatser efter en krock mellan en mopedist och en bil med tre allvarligt skadade.
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Bilder från Marinfestivalen i Gävle. Gävleborgs landstings räddningstjänst visar sjukvårdsinsatser efter en krock mellan en mopedist och en bil med tre allvarligt skadade.
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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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AUKTION

Järnforsens Auktionshall

HÖRT & HÄNT

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

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

YRKESHJÄLP

Wiesmann tillbaka på banan
TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

Wiesmann grundades 1988 men gick i graven
tjugosex år senare. Nu har biltillverkaren plockat
fram startkablarna och rullat ut en helelektrisk
roadster som ska fixa 50 mil på en laddning tack
vare ett batteripaket på 83 kWh. Wiesmann Project Thunderball är strikt tvåsitsig och elmotorn
på 680 hästkrafter ser till att noll till hundra fixas
på 2,9 sekunder. Priset ligger på strax över tre
miljoner kronor och inledningsvis kommer 1 000
exemplar att tillverkas vid fabriken i tyska Dülmen.

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Vinn en Mustang 711

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

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

GIONE

Magas
Västerv

ik Vim

merby

N
S

Vad sägs om att vinna en specialbyggd Ford
Mustang 711? Den amerikanska muskelbilen är
som namnet antyder en rullande reklampelare
för 7-Eleven. Exteriören har företagets berömda
ränder i orange, rött och grönt med fräcka citat
som ”another one bites the crust”. Interiören
kantas av finurliga detaljer som pizzaslicehållare,
specialgjorda mugghållare för Big Gulp och själva
växelspaken är en gjuten sak föreställande företagets storsäljande slush. Tävlingen är dessvärre
enbart öppen för amerikanska medborgare.

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

MOTOR

Ford B-MAX 1.4 90HK Lågmil
Årsmodell: 2016 Miltal: 2000 Ort: Kisa

Hyundai I 30 110hk CRDI

119.000 kr

Opel Corsa Ultimate 130hk Turbo Aut
Årsmodell: 2021 Miltal: 1 Ort: Kisa

299.000 kr

Subaru Forester 2.0XS AUTOMAT DRAG
Årsmodell: 2018 Miltal: 6500 Ort: Kisa

259.900 kr

Årsmodell: 2012 Miltal: 10500 Ort: Kisa

Opel Astra Enjoy 5-dörrars 1.0 Turbo Manuell

84.000 kr

Opel Grandland X Enjoy Plus Panoramatak
Årsmodell: 2019 Miltal: 5885 Ort: Kisa

219.000 kr

Subaru XV 2.0D 147hk
Årsmodell: 2016 Miltal: 9500 Ort: Kisa

Årsmodell: 2016 Miltal: 8900 Ort: Kisa

109.900 kr

Opel Corsa 5D 1.4 90Hk Rattvärme
Årsmodell: 2019 Miltal: 4091 Ort: Kisa

Årsmodell: 2018 Miltal: 5900 Ort: Kisa

229.000 kr

Årsmodell: 2021 Miltal: 1200 Ort: Kisa

Subaru Forester 2.0 4x4 Aut Drag 150hk

119.500 kr

Subaru Outback 2.5i Active 4x4 Automat

154.000 kr

Opel Astra 5D CLASSIC EDIT P145 CVT

279.900 kr

229.900 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 6700 Ort: Kisa

Subaru Outback Summit Automat
Årsmodell: 2019 Miltal: 6700 Ort: Kisa

319.000 kr

MOTORSPORTKAMPANJ!

MOTORSPORTKAMPANJ!

37.900:-

39.900:-

NYHET!

ORD. 48.300:-

DELBETALA

ORD. 46.300:-

1.787:/ MÅN*

DELBETALA

HUSQVARNA
R 214TC COMFORT EDITION

1.700:/ MÅN*

En flexibel, kraftfull, effektiv och mångsidig Rider som är lätt att använda och tar hand om större gräsmattor
med lätthet. Ratt med mjukt grepp och en hög bekväm sits. Tvåcylindrig motor och 94 cm klippaggregat – BioClip® (mulching) och bakutkast. Enkelt att rengöra och underhålla tack vare klippaggregatets serviceposition.

MOTORSPORTKAMPANJ!

1.790:ORD. 2.090:-

MOTORSPORTKAMPANJ!

6.990:ORD. 10.500:-

DELBETALA

356:/ MÅN*

HUSQVARNA R 214C

Effektiv Rider med 94 cm Combi klippdäck, BioClip® och bakutkast. Pedalstyrd hydrostatisk växellåda,
lättåtkomliga kontroller och automatiskt ingrepp av bladet gör klippning till ett nöje. Klippaggregatet
lutas lätt upp i serviceläge för enkel rengöring efter klippning. Monterad & körklar!

MOTORSPORTKAMPANJ!

MOTORSPORTKAMPANJ!

1.790:-

Matchande hus som skyddar mot de långsiktiga
effekterna av regn och solljus. Display och knappsats
är åtkomliga tack vare den uppfällbara huven och alla
anslutningar är åtkomliga genom kabelluckan.

HUSQVARNA 545 FR RÖJSÅG

Komplett med trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. X-Torq®-motorn ger råstyrka och utmärkt
bränsleekonomi. LowVib®-avvibreringssystem ger
användaren maximal komfort och kontroll.

INSTALLERAT & KLART!

1.190:-

ORD. 1.990:-

HUSQVARNA HUS TILL AUTOMOWER

19.990:-

ORD. 1.490:-

ORD. 25.990:-

DELBETALA

905:/ MÅN*

STIHL
FS 38
TRIMMER

Mycket välbalanserad
bensindriven och lätt
trimmer. Snabbt och
effektivt klipper den
gräs och ogräs runt
rabatter, buskar, längs
kanter, staket och
andra hinder på villaoch fritidstomten.

STOR-

SÄLJARE

All begränsningsslinga
ingår
Vi fräser ner slingan i
gräsmattan
Maskininställningar
på plats

STIHL
FSA 45
TRIMMER

Genomgång vanliga
funktioner
Resa inom 50 km från
våra butiker

LÅG
VIKT!

Kompakt trimmer
med integrerat
batteri. Justerbar
utan verktyg, ställbar
vinkel på trimmerhuvudet för bl.a.
kantklippning.

HONDA MIIMO 310

Klarar upp till 1500m2 gräsmatta. Klipper automatiskt och känner själv av när den behöver ladda. Flera
klippstartpunkter. Enkel programmering med hjälp av guidefunktion. Lång livslängd på batteriet. Klarar upp
till 24 graders lutning (45%). Enbart maskin 15.490:- (Ord. 21.490:-).

MOTORSPORTKAMPANJ

14.995:-

3-VÄXLAD

DELBETALA
/ MÅN*

Mycket prisvärd och
elegant 3-växlad elcykel.
Lågt insteg, lätt att kliva
på och av. 3 assistanslägen. Fotbroms. Komplett med godkänt lås,
korg och belysning,
Finns i flera färger.

MOTORSPORTKAMPANJ

849:-

Allsidig hjälm med väl tilltaget skydd runt huvudet.
Låg vikt och god ventilation genom 18 kanaler samt
Roc Loc® Sport MIPS passformsjustering. Reflekterande paneler för ökad synlighet. Finns även i svart.

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY

RÄNTEFRI
DELBETALNING

7-VÄXLAD

7.495:ORD. 8.795:-

MONARK SOFIA

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

MOTORSPORTKAMPANJ

ÅTER I LAGER!

4.995:-

3.900:-

6.799:-

THULE COASTER XT

SPECIALIZED JETT 16”

TREK MARLIN 5 - 27,5”/29”

ORD. 6.399:-

GIRO CORMICKS MIPS

334:-

/ MÅN* 3-VXL

ORD. 7.795:-

MARVIL
E-MOTION
COMFORT

NYINKOMMET!

DELBETALA

6.495:-

704:-

Ger en säker, bekväm åktur och kan enkelt förvandlas
till en promenadvagn när du är framme. Ihopfällbar
för transport/förvaring.

REPARATION
& SERVICE

RESERVDELAR
& TILLBEHÖR

Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Reservation för slutförsäljning. Sortimentvariationer kan förekomma
mellan butikerna. Räntefri delbetalning upp till 35 mån. *Exempel på 23 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat.

ORD. 4.900:-

16” SingleSpeed med mycket låg vikt. Helt ny modell,
kan anpassas allt eftersom barnet växer. Finns i
färgerna grå, orange samt lila.

BEGR.
ANTAL!

MTB med låsbar dämpgaffel och 2x8 växlar. Hydrauliska skivbromsar. Finns i olika hjul- och ramstorlekar. Finns även i grå.

