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

Nästa nummer av Magasinet kommer
ut den 21 september. Nu tar Magasinet sommarledigt och samlar ny
energi inför hösten. Medan du
ligger i hängmattan i sommar
- fundera gärna på vad du vill läsa
om i Magasinet. Känner du en person
som varit med om en spännande
livsresa? En förening som har mycket
på gång, eller kanske någon med
en annorlunda hobby!
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på redaktionen
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Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

Dags för lunch?

65.900:efter rotav
drag

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

En lunchguide bara för dig.

Exkl spröjs

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

minlunchguide.se

0470-70 17 40

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

Veckans goda
erbjudanden!
Priserna gäller t o m 26/6.

mån-fre 7-21, lör-sön 8-21
Midsommarafton 7-16
Midsommardagen 8-21

3 för

25:- 49

Det är vi som trycker
tidningen som du
håller i din hand

90

/st

Färskpotatis

Handla andra varor för 300:få 2 kg färskpotatis på köpet

Gräddfil

Jfr 27:78/Liter

10:- 79

90

/st

www.pressgrannar.se

kat
Butiksba
Baguetter

400g Jfr25,00/kg

/kg

nerad
Grillmari
Fläskytterfilé

Ica Ursprung Sverige
av benfri kotlett

Margerit

med midsommarstång krukstorlek 11 cm. med ytterkruka.

Trevlig Midsommar
önskar vi alla våra kunder!!!
Mvh Anders & Helen
med medarbetare

Glöm inte våra klipp
på facebook!!!

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

när?
Pensio ra
ext
Jobba !
hos oss

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

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

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

Fartfyllt
i Målilla
Under tre dagar går norra Europas största traktorträff i Målilla av stapeln, med allt från de grymmaste
dieslarna och mest modifierade traktorerna - till gamla goda veterantraktorer.

HULTSFRED Förväntan ligger i luften över att Målilla
Tractor Pulling Weekend är
tillbaka efter några års uppehåll. Evenemanget har
funnits sedan 2012 och har
växt med åren. Numera är
det fullt i skogen runtom
motorstadion helgen efter
midsommar. År 2019 kom
det nästan 17 000 besökare
och i år slår man på stort och
hoppas på minst lika många.
Med utökade dagar, fartfyllda

Den 1-3 juli blir det fullt ös på
Målilla Motorstadion. Foto:
Målilla Tractor Pulling Weekend
traktoruppvisningar, stor
camping samt mat och dryck
dygnet runt så ser det ut att
bli en riktig folkfest.

– Man behöver inte ens
tycka om traktorer för att
ha roligt här. Människor i
alla åldrar samlas och umgås. Det är trevlig stämning
hela tiden, säger arrangören
Christian Rudén entusiastiskt.
Nytt för i år är att dörrarna
öppnar redan på fredagen.
Då väntas traktorrally med
bara veterantraktorer och
det erbjuds också prova-påtraktor pulling, där vem som

helst är välkommen att testa
sina vingar bakom ratten.
På lördagen infaller huvudattraktionen Big Super Pull
med både lastbilar och modifierade traktorer från flera
länder, och på söndagen är
det landskamp i traktorfotboll som gäller.
– Vi tävlar, visar upp och
gör allt roligt man kan göra
med en traktor, säger Christian.
Stina Åman

Stadsvandringar i Vimmerby är
åter aktuellt under sommaren.
Foto: Privat

Vandra genom

Astrids
Vimmerby

VIMMERBY Det blir stadsvandringar i Vimmerby även den här
sommaren. Ingela Nilsson Nachtweij ordnar guidade visningar till
speciella platser som på olika sätt
knyter an till Astrid Lindgren och
hennes författarskap. Ingela är
själv är intresserad och fascinerad
av Astrid Lindgren sedan många år
tillbaka och har ordnat stadsvandringar i flera års tid.
Vandringen går bland annat till
huset på torget där Astrid som
barn hängde i en brandlina på utsidan av Apotekshuset. Man får också besöka sockerdricksträdet vid
Näs och Klemens Gränd, där man
filmade utomhusscenerna när Emil
i Lönneberga besökte doktorn i
Mariannelund.
Vandringarna äger rum alla söndagar i juli och augusti. Varje promenad tar cirka 90 minuter.

VÄSTERVIK Sitta på ett fält i
sin bil en hel kväll och lyssna
på siffror, kan de va nåt? Tydligen, Bilbingo i IFK Västerviks regi drar mängder med
folk och i sommar är det populära folknöjet i gång igen.
Alla idrottsföreningar behöver ekonomi för att dra
runt sin verksamhet, det är
ett bistert faktum. Att sälja
Bingolotter eller andra lotter
är ett sätt, men ofta är det
svårt för små klubbar att få
det att gå ihop.

– Vi ville göra något som
människor tycker är roligt
och som en liten förening
måste man hitta sätt att finansiera sin verksamhet.
Det här blev en bra grej som
dessutom blev väldigt populär, berättar Pierre Ahlstrand
som är verksam i klubben.
Nu är det nio år sedan man
drog i gång bilbingon. Folk
kommer ofta tidigt, ibland
två timmar innan första utrop som brukar vara vid halv

sju. Folk har med sig fika,
sätter upp campingbord och
stolar och sitter gräset utanför bilen. Själva spelet är
uppdelat i två perioder, med
en rast emellan där man kan
köpa fika och korv. Det brukar
vara fullt på fältet i Örbäcken.
– Vårt rekord är över 210
bilar, men det brukar vara
ungefär 180 bilar varje gång.
Aktiv speltid är ungefär tre
timmar, så bingon är oftast
slut efter klockan tio på kvällen. Publiken brukar bestå av
en blandad skara, både äldre
och ungdomar.
– Det har blivit som en liten folkfest, en juste grej att
göra på måndagskvällar över

Själva spelandet går inte på
någon förmögenhet berättar Pierre, det finns olika
brickor att välja på och den
dyraste, som räcker hela
kvällen kostar 30 kronor. Givetvis blir det roligare med
flera brickor. Vinsterna ligger på några hundra upp till
flera tusen, sist var det 4000
kronor. Föreningen går ju
med vinst eftersom man har
många spelande, men det är
lika mycket vinster även om
det är få spelande en kväll.

bingo
varje
måndag och
förväntningarna
är höga.
–
Jag
tror
att
det kommer
bli ännu fler
människor som
vill spela bilbingo. Det har
varit tuffa år med Corona och
folk är sugna på att komma
ut. Har vi bara tur med vädret
kan vi nog ha 200 bilar varje
gång. Det kan bli riktigt trevligt och jag tror att även ungdomar kan vara sugna på att
göra något annorlunda.

I sommar kan man spela bil-

Åsa Thaberman

sommaren. Man tar med sig
fika och man träffar folk, en
lite annorlunda grej.

Ah

Sitta på ett fält i sin bil en hel kväll och lyssna på siffror,
kan de va nåt? Tydligen, Bilbingo i IFK Västerviks regi drar
mängder med folk och i sommar är det populära folknöjet
i gång igen.
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Bilbingo: Nu är populära folknöjet i gång igen
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krönika

1000:I INBY TE FÖR DIN
*
L
E
GAML A CYK
*Gäller på ordinarie pris vid inbyte av fungerande cykel vid köp av ny 26”
eller större. Endast lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PRISEXEMPEL!

6.000:-

6.295:-*

SPECIALIZED ROCKHOPPER 27,5”

MONARK KARIN 28”

MOTORSPORTKAMPANJ!

MOTORSPORTKAMPANJ!

ORD. 7.000:-

Nu har vi allt härligt
framför oss
Sommaren, visst är den efterlängtad? Samtidigt finns det nog ingen
årstid som är så svår att ta vara på. Det är ju nu som allt ska
hända på en gång. Extra påtagligt blir det kanske just i år efter två
pandemiår då vi upplevt somrar med betydligt färre fester, kalas,
släktträffar och semesterresor. Nu ska vi ta igen – och risken är att
det blir lite för mycket av det goda.
I juni månad känner man sig ofta lite sliten. En intensiv jobbvår
ligger bakom en samtidigt som skolavslutningar, studentfiranden
och midsommarkalas går i ett. Kvällarna är ljusa långt in på nattkvisten och det är svårt att gå och lägga sig i tid. Semestern väntar
som en hägring runt hörnet och nu gäller det bara att härda ut de
sista dagarna och veckorna!
Jag vill gärna ha lite luckor i almanackan under semestern, dagar
då man kan känna att det inte finns några måsten, att man kan
ligga i den där solstolen en hel dag om man vill. Kanske borde man
boka in sådana dagar för att försäkra sig om att de blir av?
I det här numret av Magasinet avslutar vi vår artikelserie På Kartan
med ett besök i Rumskulla i Vimmerby kommun. Vi har också
samlat ihop några av traktens bästa smultronställen som alla är
värda ett besök i sommar. Man behöver inte åka långt bort för att
hitta guldkornen!
Åsa har träffat 79-åriga Gunnel som köpte en husbil för att
uppleva sommaräventyr på äldre dar. Jag har också besökt Röda
Korsets Virserumskrets som firar imponerande 100 år. Och träffat
representanter från Frödinge Bygdegård, som utsetts till Årets
Bygdegårdsförening 2022. Det och mycket annat kan du läsa om i
månadens nummer.
Nu tar Magasinet sommarledigt och är tillbaka igen i september.
Hör gärna av er med tips om vad ni vill läsa om i höst!

PRISEXEMPEL!

INBYTES*
KAMPANJ

*

Tuff MTB för junior. Finns i storlekarna XS, S och M.
Passar från ca 148cm. Blå

4.990:-

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

3-växlad. Lås, belysning, korg. Pakethållare med
snabbfäste för väskor/korgar. Finns i fler färger.

ORD. 4.190:-

SMIDIG &
EFFEKTIV

STIHL
FS 131

3 SKÄRVERKTYG

STIHL RM 2 R

Effektiv bioklippare för medelstora gräsmattor.
Lätt att manövrera. 46 cm klippbredd. Fällbart
styre för enkel förvaring/transport.

MOTORSPORTKAMPANJ!

MOTORSPORTKAMPANJ!

37.900:-

6.990:-

ORD. 46.300:-

ORD. 10.500:-

DELBETALA

1.700:-

DELBETALA

356:/ MÅN**

/ MÅN**

HUSQVARNA R 214C

Effektiv Rider med 94 cm Combi klippdäck. Pedalstyrd hydrostatisk växellåda. Klippaggregatet lutas
lätt upp i serviceläge för enkel rengöring.

Ha en riktigt härlig sommar!

ORD. 7.295:-

3.990:-

ORD. 6.390:-

Mycket stark
trimmer för ytarbeten och segt gräs.
Lättstartad med 4-MIX
motor. Levereras med
sele, trimmerhuvud,
slyklinga och sågklinga.

INBYTES*
KAMPANJ

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.

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY
Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna.
**Räntefri delbetalning, exempel på 23 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat.
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Maria Lindgren, Peter Fjällgård och
Maud Rinaldo Larsson är stolta
ambassadörer för Rumskulla som ort.
– Det finns en framtidstro här och vi
är stolta över Rumskulla.
Foto: Eva Harrysson

på kartan Rumskulla

VÄSTERVIK

RUMSKULLA
VIMMERBY

A

G

INET BES

Ö

•

•

P

Å

KA RTA

”Inflyttning är a och o”
VIMMERBY

I den allra västligaste delen av Vimmerby
kommun ligger Rumskulla. I sista delen av
artikelserien På Kartan har Magasinet besökt den lilla orten och träffat tre invånare
som har ett stort engagemang för sin bygd.

M

aria Lindgren, Maud
Rinaldo Larsson och
Peter Fjällgård har
alla tre en sak gemensamt. De har bott i Rumskulla hela eller större delen av
sina liv och de brinner för att utveckla och hålla bygden levande.
Rumskulla är för de allra
flesta utomstående mest känt
för Rumskullaeken, eller Kvilleken som den också heter. Gården Katthult, där Emil-filmerna
spelades in, är en stor turistmagnet om somrarna men här
finns också mycket vacker natur. Till exempel är Norra Kvills
Nationalpark väl värt ett besök
liksom ruinerna efter gamla
Bråneholms Pappersbruk som

Fakta Rumskulla
Invånare: Socknen har
idag omkring 500 invånare
och i tätorten bor cirka 200
personer.
Föreningsliv: Bland de
aktiva föreningarna kan
nämnas idrottsföreningen,
h e m b y g d s f ö re n i n g e n ,
sockenföreningen, kyrkan,
frikyrkan och föräldraföreningen.

står och förfaller, säger Maud
Rinaldo Larsson.

Badplatsen vid Holmsjön har nyligen utrustats med nya bryggor
och hit kommer många badsugna om sommaren.
De som bor på orten vet också
att här finns många aktiva föreningar och flera företag som
har snurr på verksamheten.
– Ett exempel är Ecopark med
ett 30-tal anställda. Otroligt
viktigt för orten, och företaget
växer, vilket ställer krav på fler
bostäder, säger Peter Fjällgård.

Det som präglar Rumskullaandan är framför allt sammanhållningen men också kämpaglöden.
– När det ordnas något här,
då sluter folk upp, konstaterar
Maud Rinaldo Larsson, som
bland annat är med och arrangerar den populära Rumskulladagen varje sommar som också
har blivit lite av en hemvändardag.
– Man brukar säga ”reta inte
upp Rumskullaborna”, för vi ger
oss inte i första taget och vi fixar
gärna saker själva, fortsätter Peter Fjällgård.
– En annan fördel med att bo
här är att det är lugnt och skönt,
säger Maria Lindgren. Det är
tryggt för barnen att vara ute
och vi har sällan problem med
inbrott eller annan brottslighet.

Just bostäder är en het potatis
i Rumskulla. Inflyttningen har
varit bra under de senaste åren
och idag är det faktiskt ont om
lediga bostäder.
– Bostadsfrågan är avgörande
för ortens framtid, säger Peter
Fjällgård. Vi efterlyser fler lägenheter och villatomter. Samhället kan inte växa om det inte
finns något att växa på.
– Vi tycker också att man
borde se över de ödehus som

Även om Rumskulla, precis som
andra småorter, har fått sin
släng av sleven när det gäller
nedbantad service, så finns här
en framtidstro.
– Matbutiken försvann för
8–10 år sedan. En av sakerna vi
jobbar för just nu är ett etablera
en självbetjäningsbutik, vi tror
att det skulle fungera här eftersom vi inte har någon butik eller
kiosk på orten alls idag, säger
Peter Fjällgård.

ligger vackert beläget utanför
byn Brånhult.

Föräldraföreningens långtårta är ett givet inslag på skolavslutningarna i
Rumskulla. Så här såg den ut vid årets skolavslutning. Foto: Privat
– En samlingslokal står också
högt på önskelistan och vi tycker att gamla förskolans lokaler
skulle passa bra, säger Maud
Rinaldo Larsson.
Även äldreboendet har lagts ner
och idag finns endast hemtjänstens personal kvar på orten,
Skolan har varit hotad vid ett
flertal tillfällen, men den har
räddats varje gång. Likaså rädd-

ningstjänsten, som fortfarande
finns kvar på orten.
– Idag är det fullt på förskolan, vilket ger goda förutsättningar för skolan kommande
år, säger Maria Lindgren, som
är engagerad i föräldraföreningen. Vi är väldigt stolta och
glada över vår fina skola som
har renoverats på senare tid.
Eva Harrysson

Näringsliv: Bland de större
företagen finns Ecopark,
Lars Perssons Åkeri och
Rumskulla Maskiner.
Skola: På Rumskulla skola
går elever från förskoleklass
till årskurs 6 i åldersblandade grupper. Här finns även
ortens förskola.
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Skolan spelar en viktig roll för Rumskulla; den har varit nedläggningshotad vid ett flertal tillfällen men överlevt varje gång. I den vackra hembygdsgården ordnas bland annat Rumskulladagen varje sommar. Ortens kyrka är väl värd ett besök om man är i Rumskulla. Foto: Eva Harrysson
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SOMMARTIDER!
LÖRDAGAR
STÄNGT

DESSA TRE SÄNGAR FINNS I ETT 100-TAL FÄRGER

OBS! MIDSOMMARAFTON STÄNGT!

SOMMARTIDER! LÖRDAGAR STÄNGT

SOMMARTIDER:
Mån-fre 9-18
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RPSOMMARTIDER:
Mån-fre 9-18
Lunchstängt
12.30-13.30,
Lör Stängt
CONTINENTALSÄNG
LIFE
ASCOT
GRAND
XL
SOMMARTIDER!
LÖRDAGAR
STÄNGT
SOMMARTIDER! LÖRDAGAR STÄNGT

ASCOT
Continentalsäng

ASCOT
ASCOT
Continentalsäng
180x200
Continentalsäng
Continentalsäng
180x200
180x200
180x200

Allt på bilden
Alltbilden
på bilden
PRISAllt
FRITT
LEV&MONT
på
Allt på bilden
LEV&MONT
PRISPRIS
FRITTFRITT
LEV&MONT

13.120:11.795:11.795:11.795:PRIS FRITT LEV&MONT

GRAND XL
Continentalsäng

GRAND XL
GRANDContinentalsäng
XL
180x200
Continentalsäng
Continentalsäng
180x200
180x200

180x200

CONTINENTALSÄNG
PRESLEY
Lunchstängt
12.30-13.30,
Lör Stängt
Hämtlagret
öppet vard.
9.00-12.30
180x200 cm.Continentalsäng
m
SOMMARTIDER:
Mån-fre
9-18
CONTINENTALSÄNG
LIFE
SOMMARTIDER:
Mån-fre
9-18med
CONTINENTALSÄNG
LIFE180x200
cm.
Continentalsäng
Hämtlagret
öppet vard. 9.00-12.30
dubbelpocket.
Bäddmadrass
i 12.30-13.30,
Lunchstängt
Lör Stängt
180x200 cm.Continentalsäng
Lunchstängt m
12.30-13.30,
Lör Stängt
180x200 cm.Continentalsäng
m
bäddmadrass
i polyeter.
Hämtlagret
öppet vard. 9.00-12.30
kallskum.
Allt9.00-12.30
ingår
Hämtlagret
öppet
vard.
dubbelpocket.
i
dubbelpocket. Bäddmadrass
i Bäddmadrass
sida
vändbar.
kallskum. Allt ingår
bilden.
kallskum. Allt ingårVarjepå
på bilden.
på bilden. Fast eller medium.

Allt på bilden

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

Rek.pris 14.445:-

12.260:10.995:10.995:10.995:-

PRIS FRITT LEV & MONT.

BYGGMATERIAL, FÖNSTER, DÖRRAR, GOLV, FÄRG & MYCKET MER

Ring 0495-121 34 • ANNA-LENAS SPA & REHAB AB

Nilssons Bilhall
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!

Allt på bilden
Rek.pris
14.445:PRIS
FRITT
LEV&MONT
PRIS FRITT LEV & MONT.

Rek.pris 14.445:-

11.995:10.995:10.995:10.995:-

PRIS FRITT LEV & MONT.

PRIS FRITT LEV&MONT

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?
Anna-Lena Lindqvist, leg sjukgymnast

Turbingatan 16, 598 21 Vimmerby│www.carlenskogs.woody.se│0492-757 50

WWW.GRASPARULLE.SE
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RESERVERA

FÖR HORNMARKEN

Typ 1-diabetes
slår en knut på livet
HJÄLP OSS LÖSA KNUTEN,
GE DITT STÖD TILL FORSKNINGEN.

Swish 900 05 97
Plusgiro 90 00 59-7

Fullservice
för Ditt
företag!

1972-2022 • 50 ÅR!

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)
• Installation
• Service
Traditionella
och trendiga

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

JULMIDSOMMARBUKETTER
GRUPPER
från 60:-

STOR SORTERING

STRÅHATTAR

FRÅN STETSON OCH FAUSTMANN



Vihåret,
planterar
beställ våra
för hämtning
på midsommarafton!
julgrupper
själva.

Topp

Finns även
i svart

279

129:-

Panamahattar

95



34995

399

95

HYACINTER AmARYLLIs
Toppenfina

2 stänglar, röda, rosa
KRUKROS
Vi binder din personliga
olika färger
krans efter önskemål.
3 stänglar, vita

100:-

PELARGONER
Zonale 35:-/st

25:-

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

Gäller t.o.m 26/6

RETRO • VINTAGE • ANTIKT • NYTT
Inramningar utföres professionellt

Vi köper möbler, lösöre, silver,
klänningar (1950-1980), väskor,
smycken och andra tillbehör.

625:-

k95

80:dina julgrupper
& arrangemang!

Från egen odling!

Klänning

Finns även
i lila

Kjol





Beställ gärna

i olika prislägen.

Midsommarkransar till

PRIS FRÅN

6567

65

65

Finns även i svart

295:-

/st

125:-4 st

100:-

Dubbla, röda, vita och tvåfärgade

135:-

ÖPPET I MIDSOMMAR:
Onsdag – Torsdag
9.00 – 18.00
VIMMERBY
Midsommarafton
0492-318 90
9.00– 13.00
Midsommardagen
/st
Stängt
JULÖPPET
Söndag 27/6
Stora DAHLIA
Tomtenatta 20/12 9-22, Torsdag, Fredag
10.009-18
– 12.00
Många olika färger

90:-

Lördag 9-17, Julafton 10-12, Annanda

Finns även i rosa och svart.
Även herrstorlekar i svart.

445:-

Västerviks
Inramning & Retro

Må, ti 10-17, On STÄNGT, To 10-18, Fr 10-16, Lö 11-15
Tel. 072-736 66 86 • Storgatan 5

STORA TORGET,
VIMMERBY
www.downstairs.nu
FOOTWEAR

Följ oss på

Blomgatan - VIMMERBY 0492-318 90
www.hagelins.com
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-13
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Classic Boat Meet
Den 31 juli är det dags för årets
upplaga av Möckeln Runt. Bilden
är från tidigare års tävling.
Foto: Privat

VÄSTERVIK Om du gillar välhållna veteranbåtar får du inte missa
Classic Boat Meet i Västervik i sommar! Stan kommer att besökas
av Sveriges kanske finaste veteranbåtar. Här kommer finnas allt
från 100 år gamla lyxyachter till snipor från Tjust skärgård. Från
Skeppsbrokajen till Pampas Marina blir det uppvisningar, aktiviteter, föreläsningar och även mat och underhållning i fem dagar.
Har du en fin veteranbåt är du välkommen att deltaga. Classic Boat
Meet går av stapeln vecka 29.

100-åriga båten Kari är en av veteranbåtarna som kommer till
Classic Boat Meet.

Motionslopp

runt sjön
Möckeln Runt hålls i år
för 20:e gången. 1998 var
första året som tävlingen
arrangerades. Några år
har evenemanget varit
inställt, bland annat under
pandemin 2020 och 2021.
Men nu är det alltså dags
igen. Loppet anordnas
alltid sista helgen i juli och
brukar locka ett 100-tal
deltagare. I år äger loppet
rum den 31 juli.
VIMMERBY Rundan är 22 kilometer lång och slingrar sig
fram i naturskön miljö med
flera glimtar av sjön Möckeln
utanför Tuna. Underlaget är
blandat men det är mest grusväg.
– Man väljer själv om man
vill cykla eller springa, säger
Anitha Gustafsson i Fjälster
Byalag, som kom in som medarrangör 2015. Förr om åren
har vi haft någon som har åkt
rullstol eller ridit häst runt. Det
är ett motionslopp så vi mäter
inga tider utan man tar det i sin
egen takt. Många barnfamiljer
brukar vara med och cykla.
Längs rundan finns tre vätskekontroller och det kommer
också finnas tipspromenadfrågor för både vuxna och barn.
– Det kan också vara en
och annan överraskning längs
vägen, säger Eja Norell, som
också representerar Fjälster
Byalag.
Efteråt kommer priser att
lottas ut och första pris är presentkort från Motorsport.
– Jätteroligt att vi kan arrangera det här igen, säger Eja
Norell och Anitha Gustavsson.
Vi hoppas förstås på många
deltagare men avgörande är
förstås väder och vind.
Starten är vid Tuna Bygdegård
där det först är en Friluftsgudstjänst på morgonen innan
loppet drar i gång. Arrangörer
Fjälster Byalag tillsammans
med Tuna Bygdegård och Tuna
kyrka.
Eva Harrysson

Fick pris från
Vimmerby Handel
Motorsport i Vimmerby
fick Vimmerby Handels
pris i samband med årets
Vimmerby Tillsammansfestival.

Vad har ni på gång i butikerna just nu?
– Vi bygger ut vår lageryta för att skapa
lite större butiksyta i Vimmerby. Annars handlar det förtillfället mest om
att landa och stabilisera det vi har. Det

VIMMERBY Utmärkelsen skulle egentligen ha delats ut redan förra året men
pandemin satte stopp för galan och
därför fick priset sparas till i år. Glädjen
var dock inte mindre för det när Daniel
Samuelsson fick kliva upp på scen och
ta emot priset för några veckor sedan.
– Jätteglädjande och uppskattande
att få det här priset och förstås en
sporre för oss att fortsätta jobba framåt, säger Daniel Samuelsson, ägare och
butikschef.
Motorsport finns förutom i Vimmerby
också i Västervik och Gamleby. Utbudet
består av fritidsprodukter inom främst
skog/trädgård och cykel. Företaget har
haft en positiv utveckling under de
senaste åren med flera lyckosamma
satsningar.
Vad är hemligheten bakom
er framgång?
– Det jag alltid vill framhålla är vår
personal som har stor betydelse
för att verksamheten ska fungera
bra. Sedan har vi också en stabil
lokal kundkrets runt våra orter.
Att satsa på starka varumärken med lång hållbarhet kombinerat med servicedelen har
också varit ett framgångsrikt
drag, säger Daniel Samuelsson.

Daniel Samuelsson
är ägare och butikschef på Motorsport.
Foto: Eva Harrysson

finns alltid utmaningar men det känns
på det stora hela väldigt positivt.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
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fr.

Swish: 900 36 74
Gåvotel: 020-900 100
Plusgiro: 90 03 67-4
Gåvobevis: njurfonden.se

/m

2

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

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

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

Leif
Anders

Oliver
Leif

Årsmodell: 2016 Miltal: 9 500 Ort: Kisa

Subaru Outback Ridge 2.5i 4WD Aut Drag

154 000 kr

Opel Combo Skåp 1.3Cdti Drag Nybes Nya Däck
Årsmodell: 2012 Miltal: 9 700 Ort: Kisa

89 000 kr

Opel Corsa 1.2 Turbo 6vxl 100hk
Årsmodell: 2020 Miltal: 4 500 Ort: Kisa

Årsmodell: 2019 Miltal: 12 800 Ort: Kisa

279 900 kr

BMW X1 XDRIVE 2.0D
Årsmodell: 2016 Miltal: 13 500 Ort: Kisa

Anders
Fredrik

Ronnie

Årsmodell: 2016 Miltal: 8 808 Ort: Kisa

Jimmy
Jörgen
Jörgen
Oliver

Fredrik
Oliver
Oliver
Conny

Tim
Abbas

Abbas
Conny
Ronnie

Ronnie
Jimmy

Jimmy

Anders
Leif MatsAnders

försäkringsbolag
Patrik
Linus

Patrik

OBS! Sommartider

OBS!
2022
5 - 16 SOMMARTIDER
Juli öppet kl.11-13.00.
4 - 8 Juli öppet kl 11-13.00
17 Juli
Augusti
STÄNGT
9-24- 1Juli
STÄNGT
!
25-29
Juli öppet
kl 11-13.00
Ordinarie
öppettider:
Ord Öppettider
Månd-Fred
kl. 10-17.00
Måndag-Fred kl 10-17.00
Övriga tider och dagar
Andra tider och dagar
enl. överenskommelse.
enl överenskommelse.

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

Inramning
Inramning av
avkonst,
konst,broderier,
broderier,foto,
textilier,
mm.
Försäljning
av
foton,objekt
textilier,
objekt
mm.
div. Försäljning
konstnärsmaterial,
av konstakvarell,
olja,
akryl,
färger, penslar, dukar,
och
konstnärsmaterial.
papper mm.

Subaru Forester XT 240Hk Aut Drag

122 600 kr

Årsmodell: 2016 Miltal: 6 200 Ort: Kisa

233 700 kr

169 000 kr

Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 Aut Drag 140hk
Årsmodell: 2013 Miltal: 16 027 Ort: Kisa

Fredrik

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

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

Ett hantverk
Ett
hantverkvärt
värt attattåka
åkaförför

Årsmodell: 2017 Miltal: 11 770 Ort: Kisa

Jimmy
Fredrik

0492-132
33
0492-107
0492-132
33 03
0492-10703
0
0492-132
0492-107
0492-132 33
33
0492-107
03
Blomgatan
6
Vimmerby
Blomgatan
6
Vimmerby
Blomgatan
6 Vimmerby
Blomgatan
6 Vimmerby
www.autoriktlackservice.se
www.autoriktab.se
www.autoriktlackservice.se
www.autoriktab.se

Ford Kuga 1.5 150Hk EcoBoost Drag

219 000 kr

Dacia Duster 4x4 STCC EDITION DRAG

159 900 kr

Ronnie
Mattias
Mattias
Leif

Välkomna
hälsar
Mia
och
Annika!
Ring
gärna
Välkomna
hälsar
Mia
och
Annika!
Ring
gärnainnan
innanbesök
besökså
så
vi säkert
finnsfinns
på plats.
070-366
06 7197,
• www.rambutik.se
jag säkert
på plats.
0493-910
070-366 06 71 • www.rambutik.se

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se

Subaru XV 2.0D 147hk

Conny
Albin

· Rostskydd · Byte av vindrutor

Anlitad av
Anlitad av
Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag
AllA försäkringsbolag

Alla kan göra något för en säkrare trafik

VAR UTVILAD
OCH NYKTER!

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

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

Stöd njurforskning
som förlänger liv.

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

Tel: 070-6047986 | www.krongarden.se

Halleplattan och Polysol
Marknadens enda glasfiberarmerade polyesterplatta
med patenterad skarv.

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

• HEMBAKAT • VÅFFLOR • OSTKAKA
• RÄKSMÖRGÅSAR • PAJER • GLASS

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

v. 25-33 öppet alla dagar kl. 12-20

BILSKADOR
Bilskador
Bilskado
Bilskador
LACKERING

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

Takplast

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

SJÖNÄRA SOMMARCAFÉ
STRAX NORR OM VIMMERBY

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

119 900 kr

Opel Astra 5D CLASSIC EDIT P145 CVT
Årsmodell: 2021 Miltal: 1 200 Ort: Kisa

229 000 kr

Toyota Hilux DH 2.5TD 144Hk Manuell
Årsmodell: 2013 Miltal: 19 000 Ort: Kisa

215 000 kr

Volvo V70 2.4 Aut 140hk Lågmilare Drag
Årsmodell: 2002 Miltal: 16 400 Ort: Kisa

59 000 kr
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föreningsliv Välgörenhet

Röda Korset i Virserum
firar 100-årsjubileum
Röda Kors-kretsen i
Virserum har funnits i 100 år. Även
om verksamheten
ser lite annorlunda
ut idag jämfört med
på 1920-talet, så är
själva kärnan ändå
densamma.
HULTSFRED – Det mänskliga
stödet har alltid varit drivkraften för Röda Korsets verksamhet, även om det har tagit sig
lite olika uttryck genom årens
lopp, säger Eva Elmgart, ordförande, och Gudrun Gustafsson, styrelseledamot, som båda
har vigt många år åt frivilligt
arbete inom Röda Korset i Virserum.
Egentligen var det förra året,
2021 som föreningen hade sitt
100-årsjubileum. Men pandemin satte som bekant stopp
för alla typer av festligheter
och därför fick firandet flyttas
fram till i år i stället. Lördagen
den 13 augusti ska 100-årsjubileet firas med pompa och ståt i
Virserums kyrka.
Hedersgäst är Svenska Röda
Korsets ordförande Anna Hägg
Sjökvist, som ska hålla ett högtidstal. Det blir också tal av Virserums-kretsens ordförande
Eva Elmgart och musikunderhållning av Ann-Marie Daag
Albrechtsson med kör. Firandet
i kyrkan efterföljs av samkväm
i Dackesalen.

”Man får
så otroligt
mycket
tillbaka.”

Asylverksamheten är en viktig del för Röda Korsets verksamhet. Här är en
bild från tidigare träffar med asylsökande familjer i Virserum. Foto: Privat

Insamlingsbössorna används fortfarande, trots att det numera
blivit vanligare att skänka pengar digitalt.
Det var år 1921 som Virserums
Röda Kors-krets bildades.
Även då härjade en pandemin
i världen, den gången hette
den spanska sjukan. Mycket
av arbetet handlade också om
socialvård i närområdena.
– Till en början var det personlig hjälp på hemmaplan för
dem som hade behov av det. Då
handlade mycket om att bygga
upp välfärden i Sverige. Det var
väl egentligen först efter andra
världskriget som man hade
möjlighet att vända blicken
utåt i världen, förklarar Gudrun
Gustafsson.

Idag är Röda Korset världens
största globala organisation
med fokus på humanitära
hjälpinsatser vid krig och katastrofer. I Hultsfreds kommun finns fem olika kretsar
som har gemensamt ansvar
för Mötesplats Kupan, Second
Hand. Under nästa år kommer
kretsarna slås ihop till en under
namnet Hultsfredsbygdens Rödakorskrets.
Det är genom insamlingar av
olika slag som kretsarna samlar
in pengar till behövande ute i

Gudrun Gustafsson
och Eva Elmgart har
varit engagerade i
Röda Korsets verksamhet i Virseum i
många år.
Foto: Eva Harrysson
världen. I Virserum är adventstombolan en tradition sedan
1930-talet. Kretsen har också
haft nära samarbete med en
vänort i Kenya.
Den sociala verksamheten
på hemmaplan är fortfarande
också viktig.
– Vi samarbetar med väntjänsten, ordnar caféer på Ekliden och gör hembesök så ofta
vi har möjlighet säger Gudrun
Gustafsson.
Under många år har arbete med

asylsökande präglat Virserumskretsens verksamhet. När kriget i Syrien bröt ut för några
år sedan kom en strid ström av
flyktingar till Virserum.
– De som inte har fått uppehållstillstånd får inte läsa SFI.
Då startade vi språkundervisning här i våra lokaler, vilket
var väldigt uppskattat och bra
för integrationen, säger Eva
Elmgart. Just nu har inte kommunen någon flyktingmottagning men vi hoppas att vi får
fortsätta att hjälpa till med
integration på något
sätt.
Eva
Harrysson
eva.harrysson@
ostmedia.se

Röda Korskretsen i Virserum
har knappt 100
medlemmar varav
25-30 aktiva.
Här är några av dem.
Foto: Privat

Sommarens

KVALITETSREA
PÅ MÄNGDER AV MÖBLER TILL KAMPANJPRIS

VILMA SOFFA 3-SITS

10.995:Ord Pris 14.400:-

25% på lagerlagda utemöbler från Brafab
MOOD & STREET SERIER

UPP TILL

MOON SÄNGKOLLEKTION

70% RABATT

20% RABATT

NORSK DUN TÄCKE & KUDDAR

50% RABATT

KHOLM SERIER

ENGLESSON WAVE & STOC

10% RABATT

Vimmerby/Västervik Tel vxl 0492-177 00
Öppettider Vardagar 06.30-18 Lördag 9-14 Söndag 11-14
Avvikande tider midsommarhelg: 24-26 juni STÄNGT Med
reservation för tryckfel eller slutförsäljning

materialmannen.se

Köp nu, betala sen

0 kr uppläggningsavgift 0 kr avgift 0 % ränta
när du väljer 4 månader ränte- och betalningsfritt
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utflyktstips Västerviks kommun

Strövtåg i hemby
Två somrar med pandemi och restriktioner var inte roligt, men en del bra saker förde det med sig. Många fick upp
ögonen för alla underbara utflyktsmål vi har alldeles runt knuten. Det finns så mycket härligt att uppleva i våra
kommuner. Här kommer några av våra favoritställen, lagom för en dagsutflykt i sommar.
Text och foto: Åsa Thaberman

På den vindlande lilla
ån i Hallingeberg får
man känslan av att
paddla i en djungel.
Foto: Åsa Thaberman

Paddla i Hallingeberg
VÄSTERVIK Hyr en kanot på tex Haglunds Gård i Hallingeberg och paddla i
den lilla ån som rinner från Hallingeberg till sjön Kogaren. Det blir ett magiskt
äventyr för både vuxna och barn. Här hänger träden ner över den smala lilla
ån och det känns som att du
glider fram i en djungel. Efter
en timme kommer du fram till
sjön Kogaren, här paddlar du
till badplatsen på andra sidan
sjön och tar en rast. Sen fortsätter du via den lilla kanalen till
Hummelstad, eller ännu längre.
Garanterade minnen för livet.
Kanalen mellan Hummelstad och
Kogaren har förr använts för att
skeppa kol till Ankarsrums bruk.
Foto: Åsa Thaberman

Blankaholm
VÄSTERVIK Gör en utflykt till mysiga Blankaholm! Här kan
man käka en glass på bryggan vid Hamncafét och kanske hyra
kanot och paddla ut i skärgården. Kommer du med båt finns
det massor av plats och bra service vid bryggan. På anrika
Gästgiveriet vid torget finns det möjlighet att äta lunch, men
det är bra att boka innan. Om du är intresserad av konst så
kanske Gösta Holmer visar träskulpturerna i sin ateljé och utställningslokal. Vid det gulliga lilla torget finns även lanthandel.
Shuly och Gösta Holmer äger och driver Blankaholms Gästgiveri. Foto: Åsa Thaberman

Wille och Hilma
Momark driver Blankaholms Gästhamn
och glasscafé. Foto: Åsa Thaberman
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Gotland
VÄSTERVIK-VISBY Du vet väl att det går att åka till Gotland över dagen från Västervik? Färjan går runt klockan nio från Lucernahamnen i Västervik och är framme i
Visby klockan mellan elva och tolv. Nu har du en hel dag i Visby där du kan vandra i
medeltida gränder, äta nåt gott på ett mysigt torg eller kanske shoppa lite. Visby och
Gotland är lite som att komma utomlands. På kvällen, efter en god middag går båten
mot Västervik igen klockan mellan åtta och nio och du kliver av på fastlandet straxt
runt klockan elva på kvällen. Men har du möjlighet ska du stanna lite längre, de finns
så mycket att se på Gotland.

Visby från Almedalen. Foto: Pixabay

Almviks Tegelbruk är värt en visit.

Sagolik vandring
på Garpedansberget

Almvik
VÄSTERVIK I Lilla Almvik utmed
väg E22 kan man ha en trevlig dag. I
Almviks Café kommer det under sommaren att öppna ett våffelcafé, Våffelbruket. Almviks Mathantverk som
tidigare låg här har flyttat till Almviks
gamla skola. Där är det ibland, främst
på helgerna pizzabuffé och man kan
dygnet runt köpa pizza och hemgjord
glass i den obemannade butiken.
Nere vid sjön kan man besöka Almviks Tegelbruk. Här har man gjort tegel
sedan 1600-talet.
Som avrundning kan man ta ett
dopp vid den fina badplatsen mitt i
byn.

VÄSTERVIK En spännande skogsvandring väntar på Garpedansberget strax
utanför Gamleby. Här kan gammal som ung upptäck troll, älvor och andra
fantastiska skapelser utmed en stig i skogen.
På norra sidan av Gamleby centrum reser sig ett högt berg, Garpedansberget. Vid Tjustvallen och Folkparken strax norr om samhället finns entrén till
skulpturparken Garpes Vänner. På en slingrande stig i riktig urskog får man
möta diverse varelser ur lokala sagor och sägner. Det är konstnären Jan Pol
som skapat sagofigurerna av fiberbetong.
Stigen slingrar sig i serpentinkurvor, men det går att dra en barnvagn hela
vägen. Väl uppe väntar en sagolik utsikt över landskapet och Gamlebyviken.
Ett perfekt ställe för en picnic- eller fikakorg.

Västerviks stadskärna
VÄSTERVIK I innerstan finns allt du kan önska på liten yta, mysiga fik och
spännande butiker. Gulliga kullerstensgator och trähus med klängande rosor.
En perfekt dag på semestern. Kanske besöker du unika Aspagården och njuter
av den gammaldags miljön.
Dags för en fika? Slå dig ner på torget och titta på folk eller hitta din vrå på
en mysig bakgård. Gott och nybakt fikabröd finns överallt.
Kvällsmaten intar man med fördel nere i Fiskarhamnen, här finns ett varierat utbud av restauranger, något för alla smaker. Gemensamt för alla är den
sköna utsikten.

Gränsö Slott

VÄSTERVIK Till Gränsö Slott kan man cykla eller ta en lång promenad från Västervik. Här finns parker, förstklassig
mat, underbar natur och ett spa. Eller så gör du som många västervikare, ta med fikakorg och badkläder för en dag i
slottsparken. Vid slottet finns välklippta gräsmattor och nyanlagda grusgångar som sluttar ner mot en sandstrand och
en lång brygga. Nedanför slottet finns ett sommaröppet café och intill ligger Strandhotellet med en stor spaanläggning.
– Man kan väl säga att vi är ett slags livsstilshotell med café, parker och badstränder. Hit kommer långväga gäster
för att bo på hotellet och Västervikare för att gå på dag-spa och så alla som åker hit för att bada och njuta av parkerna,
säger Gränsö Slotts ägare Per Johansson.
Gränsö med reservatet och slottsparken har blivit ett stort och snabbt växande utflyktsmål i Västervik och på ostkusten.
Under året har man valt att satsa extra på mat och dryck, en ny källarmästare med internationell erfarenhet har anställts.

Foto: Pixabay
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utflyktstips värda ett besök
Text och foto: Eva Harrysson

Ruinen efter
Bråneholms
pappersbruk
VIMMERBY I närheten av byn Brånhult utanför Rumskulla finns lämningar efter Bråneholms Pappersbruk. Idag finns bara ruiner kvar
av själva byggnaderna, men platsen är otroligt
vacker med sin lövskog och Stångån som rinner fram genom området. Det går att ta sig till
platsen med bil och grillplats finns. För dig
som är sugen på att vandra, anslut gärna till
Sevedeleden som går förbi platsen. Missa inte
heller Klyvesten, ett faschinerande naturminnesmärke från istiden bara ett stenkast bort.

Robinsonvinnare gillar!
Årets Robinsonvinnare är Filip Johansson från
Rumskulla som gillar att vistas i närområdet.
– Naturen är meditation för mig, säger han,
som har gamla pappersbruksområdet och
Klyvesten i Bråneholm som två av sina lokala
smultronställen. Foto: Eva Harrysson

Foto: Wimer Bike

Knastorp Kafé och Kultur
VIMMERBY Ett par kilometer utanför Tuna ligger
Knastorps Kaffe & Kultur. I det lilla charmiga torpet
från 1800-talet finns ett gammeldags café med hembakat bröd och enklare rätter. Titt som tätt ordnas det
olika former av kulturevenemang och aktiviteter här
på gården. Det kan handla om teater, musikkvällar,
installationer, skapandeverkstäder, temakvällar och
mycket annat.

Wimer Bike Park
VIMMERBY Visste du att det finns en
cykelpark i Vimmerby? I de norra delarna av Vimmerby och alldeles i närheten av Astrid Lindgrens Värld, finns
cykelparken Wimer Bike Park med banor i flera olika längder och svårighetsgrader. Perfekt för hela familjen som vill
aktivera sig på semestern! Här kan både
barn och vuxna, amatörer och mer vana
cyklister hitta utmaningar. Det är lokala
föreningen CK Wimer som underhåller
lederna med stöd från Vimmerby kommun.

Älgpark
VIMMERBY Virum älgpark utanför Tuna
består av en omväxlande miljö samt en rejäl
vattendamm där älgarna kan svalka sig varma
sommardagar. Förutom älgarna bor här också
dovhjortar.
På safariturerna finns möjlighet att klappa
och mata älgarna direkt från vagnen.
I anslutning till älgparken finns en souvenirbutik samt ett café. Det finns också en
grillplats där man kan testa parkens populära
älgkorv och hjortkorv.

Foto: Studio Rosenfors
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utflyktstips Hultsfreds kommun

Kafé Tre Systrar
HULTSFRED Hos Kafé Tre Systrar i Vrånganäs
mellan Målilla och Virserum kan du njuta av en
avkopplande stund i ett lantligt trädgårdskafé.
Miljön för tankarna till ett klassiskt konditori
med lantlig prägel och allt som serveras är hembakat med råvaror som är ekologiska, egenproducerade eller kommer från lokala företag.
I anslutning till kafét finns också en butiksdel
med försäljning både eget och andras hantverk samt
växter efter säsong. Nytt för i år är även försäljning av
snittblommor.

Smalspåret
HULTSFRED Åk en tur med Smalspåret i sommar och upplev äkta
nostalgi. Här har tågen rullat sedan 1879 och idag är det Nordens
längsta smalspåriga museijärnväg.
Från Hultsfred kan man åka med den klassiska orange-gula rälsbussen mot Västervik och från Virserum går färden mot Åseda. På Virserums station finns också den gamla nostalgikiosken ”Pressbyrån”.
Från Hultsfred till Västervik är järnvägen 71 km lång. Här får du
åka genom det småländska landskapets, med skog och små sjöar som
passerar förbi utanför rälsbussens fönster.
I Verkebäck kan man gå av för att köpa glass och i Ankarsrum finns
café där man kan stanna och fika. Det går utmärkt att stiga på någon
av de mindre stationerna längs vägen, men då måste man fälla ut
”plåtstinsen” så att lokföraren kan stanna i god tid.
I Hultsfreds kommun finns även möjligheter att cykla dressin
på den gamla smalspårsjärnvägen. Du får motion och samtidigt en annorlunda naturupplevelse.
Tre olika sträckor i olika längder finns att välja på.
Starta vid Flatens station och cykla norrut mot
Gårdveda. Hela sträckan tar cirka en timma.
Du kan också starta i Hultsfred och cykla
mot Målilla, en sträcka på 10 kilometer.
Precis innan Målilla går smalspåret ut över
sjön Hesjön.
Från Virserum station kan du cykla
dressin till Åseda, hela sträckan är på
29 kilometer, men det finns också en
kortare sträcka – Virserum – Aggatorp,
som är på åtta kilometer.

Promenad i festivalens fotspår

Strandcamping
HULTSFRED Precis intill vackra
sjön Hulingen i Hultsfred ligger
Hultsfreds Strandcamping.
Man behöver inte övernatta för
att ta del av den härliga miljön
med närheten till bad, promenadstråk och den natursköna hembygdsparken. Här finns också goda
möjligheter att aktivera sig för den
som önskar. Bland annat genom kanot- SUP-bräda eller kajakpaddling.
Och glöm inte att smaka de matiga
våfflorna som serveras i det nyrenoverade cafeét.

Foto: Hultsfreds Strandcamping

HULTSFRED Hultsfredsfestivalen var Sveriges största festival under 1990- och 2000-talet. Minnet av festivalen lever
kvar tack vare The Walk. The Walk är ett fysiskt och digitalt besöksmål med fakta och historia kring Hultsfredsfestivalen. Det är en skyltad slinga som man kan gå längs sjön Hulingen och det ursprungliga festivalområdet. På de
40-talet olika skyltarna finns mycket intressant information. Om man laddar ner en app kan man ta del av ännu
mer digitalt material i form av musik och filmklipp. Finns
Passa också gärna på att ta en titt på Svenskt Rockarkivs samling med inspelningar, bilder, och mycket annat som
knyter an till svensk populärmusikhistoria. Samlingen finns på Hultsfreds Bibliotek.
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Bäst att leva medan man gör det
Vanlife är stort bland ungdomar, att vara
helt fri, bo i en husbil och resa runt i
världen. Det måste ju inte bara gälla yngre
människor. Gunnel, 79 år köpte husbil,
nu är det hon som sitter vid ratten och styr
kosan vart hon vill.
VÄSTERVIK Det småregnar
lite när vi träffas vid Gunnel
Schackenborgs husbil, där hon
har den parkerad i Västervik,
nära lägenheten. Regnet duggar lite mot rutan, men vi kryper in och sätter oss runt bordet där Gunnel tänt några ljus.
– Det är mysigt, som en
koja, men jag har allt härinne.
Det finns spis med tre lågor,
kylskåp, toa med dusch och
så finns det tre sängplatser
så något barn, barnbarn eller
väninna kan följa med, säger
Gunnel.
Bilen köpte hon i slutet på förra
sommaren, så då blev det några resor innan det blev höst
igen, men den här säsongen
har hon varit i gång sedan i
påsk.
– Nyligen var jag på en husbilsträff för kvinnor, det var
med en Facebookgrupp som
heter Agda- tjejer som kör
husbil. Det finns flera damer i
den gruppen som rattar bilar
på åtta meter som ingenting.
Gunnel berättar att hon är med
i flera grupper för kvinnliga
husbilsägare som har träffar.
Man ses på en camping, ställer upp sina bilar på rad och
sedan har man trevligt, pratar,
äter och gör utflykter. Mycket
tips och trix med husbilar blir
det också.
För sex år sedan blev Gunnel
änka. Hon och maken Nisse
hade alltid prioriterat att resa.
Många resor runt om i Europa
med både husbil och husvagn
har det blivit. En gång när Nisse var nybliven pensionär körde de runt hela Medelhavets
kustlinje under fyra månader.
I samma veva sålde de huset
och bodde i husbilen under nio
månader. 2000 fick Nisse sin
första stroke och efter det var
det Gunnels som körde, fast då
med husvagn. När Nisse dog
2016 sålde Gunnel både bil och

1

husvagn, camping kändes inte
så roligt längre.
Men 2021, efter att under flera
somrar fått vara “fripassagerare” hos döttrarna under några
veckor, vaknade lusten till ett
eget fordon igen. Men nu en
husbil, lättare än bil och husvagn att köra och äga.
Och när hon väl bestämt sig
hittade hon snabbt ”Hjullan”
på Blocket, en Dethleff –96:a,
Globetrotter 6 meter lång och
3 meter hög.
– Är så glad att barnen stöttade mig, annars hade jag nog
avstått. Men de vara bara positiva!
I sommar ska hon och en av
döttrarna åka runt i Danmark
under två veckor. Det finns en
grovplanering, men friheten
är viktig, det är ett återkommande tema i vårt samtal.
– Man rår sig själv och gör
som man vill, man kan åka
med barnen eller hälsa på
vänner, men man har sitt och
bestämmer själv, det är viktigt.
Hur reagerar folk på att du
kör själv?
– Många säger, vad tuff du är,
att du vågar! Det är inte svårare att köra husbil än personbil, det gäller bara att veta var
man har hörnen! Och trevliga
människor träffar man alltid
på campingar och ställplatser
om man är pratsugen. Vill man
vara ifred så är man det.
– Om man har en dröm ska
man inte vänta för länge med
att göra det man vill, det finns
inget som säger att man förblir frisk. Speciellt inte nu efter
pandemin, vi äldre har ju känt
oss som gamla skyddsobjekt.
Det är bäst att passa på, det är
ingen idé att vänta på bättre
tider.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Visste du att... Det finns massor av grupper för husbilsägare på
Facebook. Du kan få tips på allt från inköp, tekniska problem till bra
ställplatser och roliga träffar.

I sommar ska Gunnel,
tillsammans med sin
dotter, resa runt i
Danmark under
några veckor.

”Om man har en dröm ska man inte
vänta för länge med att göra det man
vill, det finns inget som säger att man
förblir frisk.”

– Det är inte svårare att köra husbil än personbil, säger Gunnel Schackenborg när om att människor imponeras
över hennes husbilsåkande. Foto: Åsa Thaberman
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Idyll och drama
Konstnären och författaren Åsa Jägerhorn har börjat skriva på
en ny bok. Det blir samlade historier, mest från förr. Allt från
livet på landet förr i tiden till mordhistorier från Marstrand,
allt självupplevt.
VÄSTERVIK Åsa Jägerhorn har varit konstnär
hela livet, böcker började
hon skriva på äldre dagar, men totalt har det
blivit åtta böcker med
åren. Två barnböcker
och sex böcker inom
området kulturhistoria. Här har hon
berättat om stenar,
utedass och tegelbruk efter

torier från mitt liv som jag vill
berätta.

gedigen research. Sista åren
har det gått trögt, Corona
och sjukdomar har satt stopp
för kreativiteten som brukar
bubbla, men nu är hon på gång
igen.
– Jag sökte och fick ett stipendium från Författarförbundet och det gjorde att jag
kände mig upplivad och började fundera på att skriva igen.
Det finns en
del his-

Boken har ingen titel än, men
kommer att handla om att livet är som en berg-och-dalbana. Åsa berättar hur hon som
mycket ung blev inblandad i en
mordutredning på Marstrand,
en obehaglig historia där
hennes vän blev utpekad som
mördare. Desto trevligare kanske berättelserna från barndomens Odensviholm blir. Åsa
har levt i 80 år och har varit
med om mycket, men hon vill
inte kalla boken för memoarer.
– Tillbakablickar, dramatiska och romantiska historier, eller Idyll och Drama kan
vi kalla det.
Åsa Thaberman

Barnpanelen svarar
Text och foto: Eva Harrysson
VIMMERBY

Magasinet träffade barn på Astrid Lindgrens Skolas fritidshem
Solen och Tallen för att ställa några frågor:
1
2
3

Vad gör du helst på sommarlovet?
Hur är man en bra kompis?
Vilken kändis skulle du vilja träffa?

ANTON NYMAN,
7 ÅR:
1
– Tittar på när
syskonen spelar fotboll,
det brukar bli många
matcher.
2
– Man säger bra ord
till varandra, till exempel ”du är bäst”.
3
– Jag kommer inte på
någon.

MALTE RYDÉN,
7 ÅR:
1
– Åker till mina
kusiner och badar. Leker
med kompisar.
2
– Man säger snälla saker, inte dumma saker.
3
– Linus, en hockeyspelare i Luleå.

ALVA GRANSKOG,
6 ÅR:
1
– Badar och äter
glass.
2
– Att man säger snälla
grejer och att alla får
vara med och leka.
3
– Klara Hammarström, för jag älskar
hennes låt.

ASTRID ASKLÖF,
6 ÅR:
1
– Jag badar mycket
och så fyller jag år på
sommaren.
2
– Man är snäll och
slåss inte.
3
– Klara Klingenström,
jag skulle vilja ta ett
kort med henne.

ISABELLE LAGERSTRÖM, 8 ÅR:
1
– Badar och äter
glass.
2
– Man frågar om
någon vill vara med och
leka och låter alla vara
med och bestämma.
3
– Astrid Lindgren.
Jag hade velat säga till
henne att hon skrev så
bra böcker.

ADAM SHAMEKH,
7 ÅR:
1
– Badar.
2
– Man är snäll mot
varandra, inte dum.
3
– Artisten Samir, jag
hade velat säga hej till
honom.
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Fakta Motiveringen
”Frödinge bygdegårdsförening tänker
långsiktigt, både när det gäller människor och miljö. Föreningen har en bred
verksamhet för alla åldrar och olika
intressen. Barn och ungdomar har en
viktig roll i allt från beslutsfattande till
underhåll av lokalerna och genomförande av arrangemang.

Lisbeth Karlsson,
Curt Tyrberg och
Bertil Carlsson är stolta
och glada över utmärkelsen
Årets bygdegårdsförening 2022.
Foto: Eva Harrysson

I miljöarbetet är föreningen en förebild
i bygden, med bygdegårdsrörelsens
tre miljödiplom och solceller installerade på bygdegårdens tak. Frödinge
bygdegårdsförening är nutid och framtid, utveckling och hållbarhet – årets
bygdegårdsförening i Sverige 2022.”
Källa: Bygdegårdarnas Riksförbund

Frödinges bygdegård
är den bästa i Sverige
Frödinge bygdegårdsförening har korats till Årets
Bygdegårdsförening 2022.
VIMMERBY Bland inte mindre än 1 452
bygdegårdsföreningar i Sverige är Frödinge den bästa. Bygdegårdarnas Riksförbund utsåg Frödinge till vinnare efter
att föreningen blivit nominerad av norra
Kalmars Bygdegårdsdistrikt.
– Att bli nominerad var stort, att få
priset är ännu större. Det är jätteroligt
och hedrande, säger Bertil Carlsson, ordförande i Frödinge Bygdegårdsförening.
Motiveringen till att Frödinge bygdegårdsförening får motta årets pris, är bland
annat deras miljöarbete. På senare år

har föreningen investerat i solceller,
som nu står för ungefär hälften av elförbrukningen. Föreningen ligger också
i framkant när det handlar om ungdomsverksamhet och att ordna egna evenemang. Föreningens förmåga att ställa om
och hitta nya vägar under pandemin har
också uppmärksammats.
Att driva samlingslokaler är inte alltid en
dans på rosor. När pandemin kom avbokades i stort sett allt. Medlemmarna
i föreningen var dock rörande överens
om att inte ge upp utan i stället satsa sig
ur krisen. De sökte och fick ekonomiskt
stöd och bidrag. Men de försökte också
se nya möjligheter.
– Vi hyrde till exempel ut stora salen
till reducerat pris för att företag och föreningar skulle kunna hålla möten utan

att trängas, säger Curt Tyrberg.
– Vi provar oss fram och stjäl idéer
från andra som vi sedan knådar om så
det passar just oss, säger Bertil Carlsson,
Vi är en lokalägande förening - det är vår
grundstomme. Men är inte rädda för att
tänka nytt när det behövs.
Uthyrningen har minskat under de senaste åren – en trend som nästan alla
bygdegårdar märker av. I gengäld har
bygdegårdsföreningen i Frödinge själva
valt att ordna aktiviteter för allmänheten. Ofta samarbetar de med skolan och
andra föreningar på orten. Mötesplats
Frödinge, en flerföreningsdriven aktivitetsgrupp, har varit en stark faktor till att
många evenemang blivit möjliga.
– Vi har ökat aktiviteterna i bygdegården för att visa vad vi har att erbjuda,

1

säger Curt Tyrberg, kassör, som nämner
tipspromenader, pubkvällar, bio och
LAN-partyn som exempel på vad föreningen har ordnat på senare tid.
Gensvaret har varit bra och nu efter
pandemin ser det ljust ut med bokningarna igen.
– Framför allt har bröllop och dop ökat
igen, vilket är jätteroligt, säger Curt Tyrberg.
Representanter från föreningen mottog
priset på förbundsstämman i Älmhult
för några veckor sedan. Något egentligt
firande är på hemmaplan är dock inte
planerat just nu.
– Nästa år firar vi 90 år, då blir det ett
ordentligt kalas, säger Lisbeth Karlsson,
vice ordförande.
Eva Harrysson

Visste du att… Det är andra gången som en bygdegårdsförening i länet får ta emot pris som Årets Bygdegårdsförening. 2001 fick Vena hembygdsförening i grannkommunen Hultsfred diplomet.

Mopedrally i Hultsfred
HULTSFRED Lördagen den 7 augusti ordnar veteransektionen inom Hultsfreds hembygdsförening Rock´n Roll

Rally, som är Sveriges tredje största mopedrally. Senast rallyt arrangerades var 2019 och då deltog 612 ekipage.
Rundan är lite drygt sex mil lång och går genom det vackra småländska landskapet med stopp för tipsfrågor
och fika längs vägen. Start och mål är Hultsfreds Hembygdspark och vid målgången väntar kroppkakor som
belöning.
Alla mopeder är välkomna i rallyt– såväl veteranare som modernare varianter.

Magasinets

Annonspussel
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.)

Facit annonspussel maj -22:
1.

CK Musik & Nöje/ Sweta recors/ nortic.se

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

Hammargrens Ur & Optik
Lindas trädgård
Ullevi gård
Butik Blomstra
Werlings bil
ICA Nära Supermarket
Café Kröngården

Vinnarna meddelas per telefon eller post

1.

/m2

Mån-Fre 7-18
Lör 9-13
carlenskogs.se

179:-

PRISEXEMPEL!

6.000:-

PRISEXEMPEL!

INBYTES*
KAMPANJ

6.295:-*

SPECIALIZED ROCKHOPPER 27,5”

MONARK KARIN 28”

*

ORD. 7.000:-

ORD. 7.295:-

fr.

Halleplattan och Polysol
Marknadens enda glasfiberarmerade polyesterplatta
med patenterad skarv.

Vi sätter färg på tillvaron!

Vi har
personal
i Kisa och
Vimmerby!

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

1:a pris 1000:- Inger Johansson, Målilla
2:a pris 500:- Laila Carlsson, Ankarsrum

Takplast

•
•
•
•

070-591 23 17

JOHNSSON
A NK
S
FR
MÅLERI
KISA & VIMMERBY

Golvslipning
Fönsterrenovering
Glasmästeri
Försäljning och
montering av markiser

WWW.GRASPARULLE.SE

070-591 23 17

5.

8.

3-växlad. Lås, belysning, korg. Pa
snabbfäste för väskor/korgar. Fin

25%
på lagerlagda
ute
4.990:3.990:Ett hantverk
Ett
hantverkvärt
värt attattåka
åkaförför

Ett kvalitets- och miljömedvetet företag

PÅ MÄNGDER AV MÖBLE

Tuff MTB för junior. Finns i storlekarna XS, S och M.
Passar från ca 148cm. Blå

Inramning
Inramning av
avkonst,
konst,broderier,
broderier,foto,
textilier,
mm.
Försäljning
av
foton,objekt
textilier,
objekt
mm.
div. Försäljning
konstnärsmaterial,
av konstakvarell,
olja,
akryl,
färger, penslar, dukar,
och
konstnärsmaterial.
papper mm.

av annonspusslet maj 2022

OBS! Sommartider

Grattis! till vinnarna

OBS!
2022
5 - 16 SOMMARTIDER
Juli öppet kl.11-13.00.
4 - 8 Juli öppet kl 11-13.00
17 Juli
Augusti
STÄNGT
9-24- 1Juli
STÄNGT
!
25-29
Juli öppet
kl 11-13.00
Ordinarie
öppettider:
Ord Öppettider
Månd-Fred
kl. 10-17.00
Måndag-Fred kl 10-17.00
Övriga tider och dagar
Andra tider och dagar
enl. överenskommelse.
enl överenskommelse.

6.

7.

KVALITE

*Gäller på ordinarie pris vid inbyte av fungerande cykel vid köp av ny
eller större. Endast lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjuda

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

Välkomna
hälsar
Mia
och
Annika!
Ring
gärna
Välkomna
hälsar
Mia
och
Annika!
Ring
gärnainnan
innanbesök
besökså
så
vi säkert
finnsfinns
på plats.
070-366
06 7197,
• www.rambutik.se
jag säkert
på plats.
0493-910
070-366 06 71 • www.rambutik.se

KISA & VIMMERBY

GAML A CYSomma

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

4.

RETRO • VINTAGE • ANTIKT • NYTT
Inramningar utföres professionellt

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

Vi köper möbler, lösöre, silver,
klänningar (1950-1980), väskor,
smycken och andra tillbehör.

när?
Pensio ra
ext
Jobba !
hos oss

Gunilla Björk, Rimforsa
Rut Landström, Hultsfred
Lena Andersson, Västervik
Mathilda Sjöström, Linköping
Alice Ottosson, Vimmerby
Maj-LIs Gustavsson, Vimmerby
Helen Andersson, Västervik
Bodil Andersson, Västervik

Västerviks
Inramning & Retro

Må, ti 10-17, On STÄNGT, To 10-18, Fr 10-16, Lö 11-15
Tel. 072-736 66 86 • Storgatan 5

2:a pris
3-10:e pris

Vi kan till exempel hjälpa till med:

3:e–10:e pris 100:-

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

Överlåt vårens
I INBY TE FÖR DI
2.
att göra-lista till oss!
KEL*

1.

3.

1000:-

1:a pris

MOTORSPORTKAMPANJ!

MOTORSPORTKAMPANJ!

ORD. 6.390:-

ORD. 4.190:-

MOOD & STREET SERIER

STIHL
FS 131

UPP TILL

70% RABATT

SMIDIG &
EFFEKTIV

Mycket stark
3 SKÄRtrimmer för ytVERKTYG
arbeten och segt gräs.
Lättstartad med 4-MIX
STIHL RM 2 R
motor. Levereras med
Effektiv bioklippare för medelstor
sele, trimmerhuvud,
Lätt att manövrera. 46 cm klippb
slyklinga och sågstyre för enkel förvaring/transpor
klinga.
..........................................................................................................
........................................................................................................



5.

MOTORSPORTKAMPANJ!

MOTORSPORTKAMPANJ!

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

37.900:-

6.990:-

DELBETALA
3. ......................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
ORD. 46.300:-

ORD. 10.500:-

1.700:/ MÅN**

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

& STOCKHOLM SERIE

VE
ENGLESSON WA
Om jag vinner, önskar jag presentkort
från:

Västerviks Handel
Tel. ..................................................................................................................
Vimmerby Handel
HUSQVARNA R 214C
Effektiv Rider med 94 cm Combi klippdäck. PedalHultsfred
Handel lutas
Adress: ........................................................................................................
styrd hydrostatisk växellåda.
Klippaggregatet
lätt upp i serviceläge för enkel rengöring.

Vimmerby/Västervik Tel vxl 0492-177 00
Öppettider Vardagar 06.30-18 Lördag 9-14 Söndag 11-14
Avvikande tider midsommarhelg: 24-26 juni STÄNGT Med
reservation för tryckfel eller slutförsäljning

10% RABATT

HUSQVARNA 545 FR RÖ

Komplett med trimmerhuvud, grä
klinga. X-Torq®-motorn ger råsty
bränsleekonomi. LowVib®-avvibr
användaren maximal komfort och

Köp nu, betala sen

0 kr uppläggningsavgift 0 kr

när du väljer 4 månader ränte- och bet
Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen
”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
materialmannen.se
Vill du tävla digitalt så går det bra, gå in på vår hemsida www.magasinetvvh.se eller maila VIMMERBY
in ditt svar till tavling@vtkp.se
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar VÄSTERVIK
(se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svarGAMLEBY
senast 20 juli 2022.

Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Sortimentvariationer kan förekomma m
**Räntefri delbetalning, exempel på 23 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräkn

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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Revyn är på´t igen
Precis när de hade repat färdigt fick Västerviks Revyn lägga sina nummer i malpåse. Corona satte käppar i hjulet
igen. Nu är de tillbaka för den 26:e revyn i ordningen, men på ny scen och med en sommarrevy. Hög kvalitet och
mycket revy för pengarna lovar Västerviks revyrävar.
VÄSTERVIK Alla nummer satt
perfekt och det var meningen
att föreställningarna skulle dra
igång efter jul. Så blev det inte,
restriktionerna satte stopp.
Men skam den som ger sig.
Revygänget fick tänka om och
tänka nytt.
– Varför inte annektera den
anrika folkparken i Gamleby
och bjuda på en sommarrevy. Vi
hoppas att detta ska kunna bli
en återkommande revyvecka,
där vi kanske kan bjuda in andra revyer att spela en kväll,
säger Tobias Alstedt som är ny
i revyn.
För att det ska funka har man
varit tvungen att stuva om lite
bland sketcherna och skriva
några nya nummer.
– Det gäller att vara lokal
och aktuell, sånt som hände i
början av året funkar inte, säger Västerviks revypappa Arne
Meijer.
Just musik och dans är Västervikrevyn extra bra på, förra
året vann man Revy-SM i grenen dans och att ha ett eget liveband är ovanligt i revysammanhang.
– Så har vi en kapellmästare
som är sångerska och sångpedagog, det gör att vi har extra
bra sångnummer också, säger
ordförande Ulf Göthberg.

och välkände Tobias Ahlstedt
har fått hoppa in som skådepelare i ett för honom nytt sammanhang. Dansarna är också
mestadels nya och består i år
av en konstellation av mödrar,
döttrar och kompisar.

Några nya ansikten och några
gamla bekanta kommer att
göra entré på Folkparkens scen
i juli. Maria Lindvall och Björn
Ingesson är nya bekantskaper

Årets revy ”På´t igen” består av
26 nummer i två akter och det
blir en klassisk blandning.
– Man måste ha en mix av
dans, sång, monolog, sketcher,

Sarah Klang gör ett stopp i Västervik
för att vara med på Visfestivalen.
Pressfoto

ungefär hälften skriver vi själva
och resten köper vi av andra
revygäng på Revy-SM, men det
blir mycket nytt i år, berättar
Ulf Göthberg.
Den som går på revyn kommer
att få se en sketch om grisar
och operationer, träffa gnällkärringar, få ett veganspecial
och ett ABBA-medley och se
en hyllning till Västerviks egen
korvgubbe Hans-Åke, bland

”Det gäller att vara lokal
och aktuell, sånt som
hände i början av året
funkar inte.”
mycket annat.
– Det blir mycket nytt, mycket musik och sång, skratt och

massor av revy för pengarna.
Åsa Thaberman

Visfestivalen i ruinen
VÄSTERVIK Sommarens höjdpunkt i Västervik är väl ändå
Visfestivalen? Turister och
infödda trängs på gator och
serveringar för att ta del av
festivalsstämningen.
I år blir det en tredagarsfestival med

bland annat Weaping Willows,
Loreen och Sarah Klang.
Även om man inte har biljett är
det kul att bara gå runt på stan
en kväll. Visfestivalen är som
vanligt vecka 28, det har den
varit sedan 1966 och är därmed
Sveriges äldsta musikfestival.

Loreen kommer till Visfestivalen. Weeping Willows
kommer med ett åttamannaband. Pressfoto
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Nostalgisk musikfest i
Gamleby Folkpark
Brukade du hänga på rockklubb i ungdomen? I sommar finns chansen att
uppleva ljuva minnen. I slutet av augusti vankas det rock i Gamleby Folkpark.
KlubbRock, en klassisk musikscen i Västervik firar 30 och ställer till med musikfest.
VÄSTERVIK
KlubbRock
fanns i ungefär tio år och i år
blir det 30 år sedan starten.
De båda grundarna Lennart
Brewitz och Stig Forslund
kände att de hade en del
rock kvar att bjuda folket
på. Efter lite spånande kom
de fram till att det var musik
från 60-70 talet som lockade
mest den här gången.
– På 60- och 70 talet var
allting möjligt, livet lekte
och musiken flödade, det
var folk, rock och progg, det
är den tidsandan vi vill bjuda
folk på.
Tre band spelar under kvällen,
BeatUs, som spelar Beatles och låter som Beatles,
de representerar pop och
1960-tal.
– Sen har vi en legend som
heter Nicke Ström från Nynningen, ett proggband. Han

är 74 år och har spelat med
alla stora proggband.

Anne Lundberg besöker Virserum
tillsammans med tv-teamet för
Antikrundan den 27 augusti.
Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

Som avslutning på kvällen
spelar gamlebybandet Waggarns, ett coverband som
spelar rock. För att få till
en äkta nostalgisk folkparkkänsla kommer det även att
finnas chokladhjul, tombola
och servering av enklare mat
och dryck.

Antikrundan
besöker Virserum
HULTSFRED Den 27 augusti blir

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Lennart Brewitz och
Stig Forslund ser fram emot
augustiarrangemanget i
Gamleby Folkpark.

Musikkvällar blir minifestival
Warmbadhusets uppskattade
musikkvällar kommer tillbaka i
en ny tappning i år – nämligen
som en tvådagars mini-festival.

MAGNUS CARLSSON
GER SOMMARKONSERT

VIMMERBY Fredag och lördag den
15–16 juli kommer det att sprudla av
musik vid Warmbadhuset i Vimmerby.
Tidigare år har det ordnats musikkvällar en dag i veckan under somrarna.
I år görs ett omtag av arrangemanget
med Ludvig Boman som en av arrangörerna..
– Jag har hjälpt till med musikkvällarna i flera år och tycker det är kul att
arrangera saker där människor samlas.
Det känns jätteroligt och spännande att
göra det i en ny tappning, man får testa
sig fram och se vad som funkar. Vi hoppas såklart att det kommer mycket folk
i blandade åldrar, säger Ludvig Boman.
Klara för att spela är Duo, som består
av Alice Hartvig och Fredrik Söderlund.
Eventuellt kommer också någon av körerna från Klang Studio att medverka.
Lasse Andersson, som varit spelat på
musikkvällarna tidigare år kommer
tillbaka, liksom Göran Nachtweij och
Ludvig Boman som också har spelat på
tidigare års musikkvällar.
– Jag kommer troligtvis stå på scen i
sommar tillsammans med Daniel Lindkvist, som också är med som arrangör.
Förutom all härlig musik finns det också
möjlighet att ta del av Warmbadhusets
konstutställningar. Bland annat kommer elever från årskurs nio, som har
Birgitta Nestor i konstföreningen som

det feststämning i Virserum när
SVT:s populära tv-program Antikrundan kommer till Virserum.
Inspelningen av programmet
sker på Virserums Konsthall
och på området Bolaget och det
väntas mycket folk till platsen
som vill få sina gamla föremål
värderade.
Programledare är som vanligt
folkkära Anne Lundberg som
kommer att vara på plats tillsammans med ett antal experter som står beredda att värdera
antika föremål.
Antikrundan började spelas
in 1989 och är det mest sedda
faktaprogrammet i svensk television med 1,5 miljoner tittare i
genomsnitt.

Precis som namnet antyder var Warmbadhuset förr en badinrättning. Idag är det
en plats som förknippas med konst och
kultur. Bild från tidigare års musikkvällar.
Ludvig Bohman, Martin Arvidsson och
Daniel Lindqvist när de gästades av Uffe
Nilsson från Lifvens på fiol. Foto: Privat /
Eva Harrysson
lärare, att ha vernissage med målerier.
Rock Mot Cancer har också en insamling där pengarna går till Cancerfonden.
Studieförbundet Sensus och Vim-

merby Konstförening är också med
som arrangörer.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

VIMMERBY En av Sveriges
mest folkkära artister, Magnus
Carlsson, kommer till Vimmerby
i sommar. Fredagen den 8 juli
bjuder han på en stämningsfull
sommarkonsert i Vimmerby
kyrka.
Magnus Carlsson är en av
landets mest framgångsrika
artister. Han slog igenom som
sångare i pop-dansbandet Barbados. Senare blev han en av
fyra medlemmar i gruppen Alcazar. Sedan 2006 är han soloartist.
Under 2020 firade Magnus 25
år som artist. I bagaget har han
hits som; Kom hem, Se mig, Möt
mig i Gamla stan och Live forever
med flera.
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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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Via webbshoppen

Drakbåtsfestivalen
är äntligen tillbaka

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

NÖJE

Drakbåtsfestivalen var en kul tradition som lades ner för
snart 20 år sedan.

VÄSTERVIK Nu är den tillbaka, lördag 9 juli, en
möjlighet för företag eller kompisgrupper att
ha en rolig dag tillsammans. Båtarna tävlar mot
varandra, två och två åt gången i Skeppsbrofjärden vid Hamnplan. Förutom vinnare kommer
spexigaste och bäst utklädda laget att få pris,
så spektaklet kan nog vara kul för publiken.

CK MUSIK & NÖJE/SWETA RECORS PRESENTERAR

EN SOMMARKVÄLL MED

MAGNUS CARLSSON

vimmerbytidning.se/shop

Det är vi som
trycker tidningen
som du håller
i din hand

VIMMERBY KYRKA

FREDAG 8 JULI 2022. Kl. 19.00

Biljetter
www.nortic.se 0455-61 97 00

G
TISTIDNIN

RA

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL
Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

G

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

070-591 23 17

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

Västervik Vimmerby Hultsfred

Magasinet

YRKESHJÄLP

Nå ut med ditt budskap till hushåll i tre kommuner
– Västervik, Vimmerby och Hultsfred. Välkommen med din annonsbokning!

VILL DU SYNAS I MAGASINET?

R

EG

IONEN

S

pressgrannar.se

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

DIVERSE

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

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.

Vi sätter färg på tillvaron!

Dags för lunch?
En lunchguide bara för dig.

minlunchguide.se
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Garagepor t

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

Motordriven

SVENSK KVALITÉ

PRESENTKORT
– GÄLLER I NÄSTAN HELA VIMMERBY!

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
Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

Sommar i
Lindas Trädgård
Massor med vackra
sommarblommor!
• Sommarblommor • Grönsaksplantor
• Kryddor • Bärbuskar• Prydnadsbuskar, rosor
• Perenner• Gödsel, jord, krukor m .m.
Maj-juni: Vardagar 10-18, Lör-sön 10-15
Juli: Vardagar 10-17, Lör 10-14 • V29-31 Mån-lörd 10-14

Perfekt som present och
gåva till dina nära och kära,
dina anställda och till andra
du vill förgylla tillvaron för.
Vimmerby Handels populära
presentkort gäller i de flesta
medlemsbutikerna i Vimmerby

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

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

www.brg.nu

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

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

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!
www.vimmerbyshopping.se

