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Kristofer Johnsson och Axel Ericsson
Tel. 0490-666 40
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26 okt

Nästa nummer av Magasinet
kommer ut den 26 oktober.
Då tittar vi närmare på höstens
mode och gör en djupdykning i
färger, material och snitt som är
talande för säsongen.
Vi får också lära känna några olika
personer som berättar om sin
personliga stil.

UTGIVNINGSOMRÅDE
Denna tidning delas ut i Västervik,
Vimmerby och Hultsfreds kommun
TRYCKERI
Pressgrannar AB
MAGASINET
VIMMERBY, HULTSFRED
Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby

Vi ses i slutet av oktober!

Hör gärna av dig till oss
på redaktionen

MAGASINET VÄSTERVIK
Västerviks-Tidningen, 593 82 Västervik

asa.thaberman@ostmedia.se
eva.harrysson@ostmedia.se

www.magasinetvvh.se

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

2

SEPTEMBER 2022

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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Välkom

Vintern står runt hörnet och nu laddar vi upp för julbord utan
restriktioner, Passa på att boka upp ditt Julbord redan idag.

KLASSISKT

JULBORD
& UNDERHÅLLNING
25, 26 nov | 9, 10, 16, 17 dec
Möjlighet till andra datum vid förfrågan.
Passa på att kombinera julbordet med
övernattning på hotellet.
Julbordet serveras i vår stora festsal
med anor från 1800-talet.

Julbord & krogshow
Simon och Mathias serverar ett vällagat klassiskt julbord

695:-

/person

Ju fler man bokar desto billigare blir det

BOKA:

simon.johansson@bjorkbacken.se
070-246 44 03

NOVEMBER 25/11, 26/11
DECEMBER 2/12, 3/12,

9/12, 10/12, 16/12, 17/12

Underhållning
i världsklass

625:-/PERS
SAMTLIGA
TRADITIONELLA
RÄTTER

0492-121 00 | info@vimmerbystadshotell.se

Vill du också synas
här och visa upp
vad ni erbjuder för
Julbord?
Kontakta din säljare
för mer information
Eller ring: 0492 160 09

PRIVAT & FÖRETAG

Kommande
publiceringar

Onsdag 26 oktober - Totalutdelning alla
hushåll Vimmerby och Hultsfreds kommun,
ca 36 000 läsare

Torsdag 13 oktober - Utdelning till
alla företag i Vimmerby Kommun +
prenumeranter av Vimmerby Tidning

Torsdag 3 november - Extra stor utdelning
tillsammans med Hus och Hem bilagan
- Ca 40 000 läsare

Onsdag 19 oktober - Ca 24 000 läsare

Onsdag 9 november - ca 24 000 läsare.
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aktuellt
På lördag kan man
digga rockabilly i
Ankarsrum.

Ankarsrums Folkets
hus bjuder in till
rockabillykonsert
med The Hub Caps
på lördag.

Rockabilly i
Ankarsrum

VÄSTERVIK Dags att leta
fram brylkrämen och 50-talsklänningen och dansa loss till
Vadstenabandet som spelat
tillsammans i mer än 20 år. Arrangören Livescen Ankars rum
hoppas att många dyker upp
med gott humör och fina bilar.

Höstmarknad I MÅLILLA
HULTSFRED Lördagen den 1 oktober är det dags för Målilla marknad. Det är 91:a gången som

marknaden hålls, enligt arrangören Målilla Orienteringsklubb. Nytt för i år är att marknadsplatsen är i
Målilla hembygdspark. Cirka 55 försäljare kommer att vara på plats och precis som tidigare kommer knallarna
bjuda på ett varierat utbud. Mellan 3000-4000 personer förväntas besöka marknaden.

Ännu roligare shopping i Vimmerby
Vimmerby Handels nya satsning
”Handla och vinn” ger ännu större
shoppingglädje i Vimmerby.

Smaka
PÅ TJUST

VÄSTERVIK I helgen är det dags för
Tjustbygdens alldeles egna Skördefest, Smaka på Tjust. På 30 olika ställen runt om i Västerviks kommun kan
man köpa närproducerad mat, njuta
av konst och hantverk och på några
platser även lyssna på musik. Alla deltagare håller öppet både lördag och
söndag mellan klockan 10 till 16 och
på i stort sett alla ställen går det att
köpa fika, som ostkaka eller äpplepaj.
En karta med deltagare finns på föreningen hemsida.

VIMMERBY Genom den här nya
satsningen vill Vimmerby Handel ge
tillbaka till alla trogna kunder i stadens butiker. Konceptet är enkelt. När
du handlar i någon av butikerna får
du fylla i en lottsedel. Du har sedan
chansen att vinna presentkort, dels på
Vimmerby handel, men också från den
butik du har handlat i.
– Högsta vinsten är 2 000 kronor och
det totala vinstvärdet ligger på cirka
15 000 kronor, berättar Michael
Karlsson, aktivitetsansvarig inom
Vimmerby Handel. Tanken är att
Handla och vinn ska bli ett återkommande inslag varje lördag i slutet
av månaden. Premiären blir nu på
lördag, den 24 september. Då bjuds
det också på gratis ponnyridning för
alla barn.
– Det ska vara ännu roligare att
handla i Vimmerby och det här är ett
sätt för oss att bidra till det, säger Michael Karlsson.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Michael Karlsson, aktivitetsansvarig inom Vimmerby Handel, hoppas att nysatsningen
Handla och vinn ska locka ännu fler shoppingsugna till Vimmerby. Foto: Eva Harrysson
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20%

HANDLA
& VINN

KOLLA
IN OSS!
LÄS TIDNINGEN
Alla nummer
finns på webben

RABATT PÅ
SWEDISH GRACE

FRÅN

Totalt vinstvärde ca 15.000:-

TÄVLA
Skicka in svar
till Annonspusslet

20%

1:a pris 2.000 kr

PORSLIN

Ca 150 tröstpriser á 100 kr

SÅ HÄR GÖR DU!

Handla för minst 100:- i någon av de medverkande butikerna. Fyll i lottsedeln
som du får av butiken. Lägg den i lådan som finns i butiken du handlat i.
Tävlingen gäller endast under lördag 24/9.

TIPSA
Skicka in tips på
vad vi ska skriva om

RABATT PÅ UTVALT

LÖRDAG
24 SEP
ÖPPET
TILL KL 14

Några butiker har öppet till kl 15.

INFORMATION
Kontaktuppgifter och info
gällande annonsmaterial

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

I VIMMERBY

Månadens
erbjudande

5

* Gäller i de flesta medlemsbutiker. Se affisch på respektive deltagande butik
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HELGE SWAHN

Sevedegatan 41, Vimmerby Tel. 0492-103 73
Erbjudandet gäller t o m 30 september eller så långt lagret räcker.
Kan ej kombineras med andra kampanjer eller rabatter.

magasinetvvh.se

1:a pris består av presentkort från Vimmerby Handel. Vinnaren meddelas personligen
samt via Facebook. Tröstpriserna består av presentkort från respektive butik. Vinnarna
meddelas personligen + anslås i butikerna. Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.

GRATIS
PONNYRIDNING

1 år som

PÅ TORGET I
VIMMERBY

Det vill vi ju fira!

Lördag 24 sept
kl 10.30-13.30

www.virf.se

kommer med
några av sina
fina ponnyer.
Välkomna!

22-27 SEPTEMBER

Kvittotävling
Erbjudanden
Ballonger till barnen

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL
Albins | Avite/Nordwaystore | Bakfickan | Bladhs | Boston Weekend | Café Royal | Carlenskogs Byggvaruhus | Coop Konsum
Cubus | Djurproffsen | Downstairs Footwear/Vero Moda | Dressmann | ELON i Vimmerby | Elon Ljud & Bild | Engströms Bil
Finapaket.se | Fiore Floristdesign | Frisörateljén | Hagelins | Hammargrens Ur & Optik | Hemlängtan i Frödinge | Hemtex
Hippoteket | Home of Brands | Hudvårdskompaniet | Hälsoboden | Ica Kvantum | Ica Supermarket | Intermezzo | Intersport
JF Autodelar | Jörans Kakel | KBJ Möbler | Kahnli Kläder | Landrins Bil | Lekia | Lills Lugna | Lindeborgs Blommor | Lindex
Länsförsäkringar | Lönneberga Slöjd & Snickeri| 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 | Ultimate Sound&Music | Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Sparbank
Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Vimmerby Turistbyrå | Önska
AKTIVITETER I SAMARBETE MED

Gamleby Köpcentrum, 0493-552850
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Premiär för höstmässa i Vimmerby

Barndomens
doftminnen
Min farmor Astrid var en rund tant i hemsydda blommiga klänningar. Hon hade midjelångt grått hår, alltid
uppsatt i en prydlig knut i nacken. Hon och farfar
bodde vid slutet av SAABs flygfält i Linköping. Under
60- och 70-talet skakade huset och fönstren skallrade
när Viggen och Draken startade och gick in för landning några meter ovanför huset. Men det är inte det
jag minns mest. Det är farmors trädgård och alla dofter
som hörde till.
Här fanns stora dignande äppleträd, kådiga plommonträd, välkrattade grusgångar och blomrabatter som
Monet hade velat måla. Det fanns en dunkel jordkällare där man förvarade potatisen, det var kallt och
spännande och luktade jord. I källaren under huset
hade farmor en matkällare. Där förvarades vinteräpplen och på hyllorna stod glasburkar med konserver,
päron, gurkor och rödbetor. I kartonger låg ägg som
farmor levererade till lanthandeln i Hackefors på sin
bulliga moped. Det doftade fantastiskt och som barn
gjorde jag mig ofta ärenden nedför den svängda källartrappan. Den jordiga källardoften blandades med
den kvalmiga doften av hönsfoder i säckar uppblandat
med bensinångor från mopeden och söta aningar från
äpplena. Det var en spännande doftmiljö som har
lagrats i minnesbanken. Nu är farmors Aspåkra jämnat
med marken, men minnena finns kvar.
Nu på höstkanten kan man njuta av mustiga dofter från
sina egna odlingar. Jag kommer aldrig upp i farmors
division, men tomater, chili och kryddväxter lyckas jag
alltid dra upp. Temat för höstens första Magasinet är
som du förstår Skördetid.
Vi kommer fortsätta skriva personporträtt om människor som har intressanta livsskildringar att berätta.
Eva Harrysson har träffat Hanna som fick en nystart
med att börja sy barnkläder och jag har träffar Lena
som öppnade sin butik efter pensionen. Vet du någon
som har gjort en personlig resa? Tipsa oss gärna!
Som vanligt hittar du massor av varierande läsning
om sånt som händer i vår del av världen.

Fredrik och Malin Starenflykt är laddade inför höstmässan i Källängsparken. – Förhoppningsvis blir det en
riktigt lyckad dag på alla sätt. Foto: Elin Elmström

En helt ny höstmässa blir verklighet i Vimmerby.
Evenemanget
vänder sig till alla
som är intresserade
av djur och natur.
VIMMERBY Den 24 september
är det dags för mässan som
hålls i Källängsparken i Vimmerby. Hit är alla välkomna
som har ett intresse för jakt,
fiske, djur, natur och odling.
Det är Malin och Fredrik
Starenflykt som står bakom arrangemanget. De startade sitt
företag Starlings i Vimmerby
så sent som i somras. Verksamheten erbjuder tjänster inom
bland annat byggritningar och
projektledning men innefattar
också Fredriks fiskeguider och
fisketävlingar.
– Syftet med mässan är att skapa
aktivitet i vårt närområde utanför turistsäsongen och samtidigt lyfta lokala aktörer inom

temat. Det blir ett fullspäckat
program med försäljning, visning, prova på, med mera.
Valet av tema föll sig ganska
naturligt eftersom vi själva har
ett stort intresse för djur och
naturupplevelser och jobbar
med de här delarna i företaget
också.
Platsen för mässan är Källängsparken i Vimmerby. Ett stort
antal utställare har anmält
sig och ett varierat och spännande program utlovas. Bland
deltagarna finns bland annat
Svenska Jägareförbundet Vimmerby, Naturskyddsföreningen
Vimmerby och andra lokala aktörer.
– Jättekul till exempel att
Gamleby Naturbruksgymnasium kommer och visar sin verksamhet. De kommer ha med
sig djur och de håller även i en
egen föreläsning. Brukshundsklubben i Hultsfred visar freestyle och rallylydnad och Kaseklints Trädgård hjälper till
med att identifiera trädgårdsväxter, så ta gärna med ett blad,
en gren eller en frukt från din
trädgård!

Anmälningarna från utställarna
har trillat in i en strid ström.
– Vi har fått in så pass mycket anmälningar att vi har valt
att utöka området. Det kommer
hända mycket. Utställningar
såklart men även en del aktiviteter och jippon, som växtbytarbord och möjlighet att
klappa smådjur.
– Det är alltid en chansning
med att ha evenemang utomhus, men vi tycker att Källängsparken är fin och att det passar
bra eftersom det är en outdoormässa. Vi hoppas såklart att det
blir en fin höstdag, men som vi
brukar säga, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
Mässan vänder sig till hela familjen men naturligtvis också
branschfolk.
– Vi tar inget inträde till
mässan, just för att alla ska ha
möjlighet att komma. Det vi
hoppas på är såklart att många
ska hitta hit och få uppleva en
trevlig dag.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Välkommen till Magasinets septembernummer!

Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Här i Källängsparken kommer mässan äga rum den 24 september. Foto: Eva Harrysson
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Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

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

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

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

Leif
Anders

Anders
Fredrik

Oliver
Leif

Conny
Albin

Ronnie
Mattias
Mattias
Leif

· Rostskydd · Byte av vindrutorStrax

Jimmy
Jörgen
Jörgen
Oliver

Fredrik
Oliver
Oliver
Conny

Tim
Abbas

Abbas
Conny
Ronnie

Ronnie
Jimmy

TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • 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 O L K S A M
Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

BILSKADOR
SKOGS- &
Bilskador
Bilskador
Bilskador
LACKERING
ENTREPRENADVERKSTAD
TRE KRONOR • DINA FÖRSÄKRINGAR • MODERNA FÖRSÄKRINGAR

AKTSAM • SVELAND • GJENSIDIGE FÖRSÄKRINGAR M.FL.

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

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

utanför Oskarshamn
Verkstad med travers 8 ton. lyfthöjd 6m
Tvätthall
• Lagerhall • Totalyta 600m2
Jimmy
Linus

Fredrik

Tim

Anlitad av
Anlitad av
Byggnad 1 400m2
Anlitad av
AllA
AllA försäkringsbolag
AllA försäkringsbolagVerkstad/Lager/Kontor
försäkringsbolag
Anders
Patrik
Ronnie
Jimmy
Linus
Leif MatsAnders Patrik
Fredrik Patrik
Patrik

Byggnad 2 300m2
Garage/Lager/Kontor

Säljer med eller utan inventarier.

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
Mail:
Blomgatan
6 Vimmerby
www.autoriktlackservice.se
www.autoriktab.se
www.autoriktlackservice.se
www.autoriktab.se

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

birger.gryback@telia.com
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 •Tele:
foLksam
Sry
F Ög
Rg
S ÄHKaRnI N
I Fk s
• aTm
RY G G H A N S A • F O L K070
S A M 5949375
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

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

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

1972-2022 • 50 ÅR!

Monterat och klart

Fullservice
för Ditt
företag!

inkl plåtarbete och lister

65.900:efter rotav
drag

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

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)

Exkl spröjs

Vi bjuder på en valfri ytterdörr

• Installation

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

• Service
Traditionella
0470-70
17 40
och
trendiga

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

JULBLOMMOR FÖR
ALLA TILLFÄLLEN!

GRUPPER


Stipendiater sökes!
Vilka blir årets ungdomsstipendiater?
Dags att nominera din favorit!

Fräscha
buketter och arrangemang.
i olika
prislägen.
Beställ gärna
Handelsträdgård med växthus,

Som stöd och uppmuntran delar Sparbanksstiftelsen Vimmerby ut 10.000 kronor till
unga talanger som bor eller är uppväxta
i Vimmerby kommun och som är framgångsrika
inom sitt område. Om stipendiaten har en
moderklubb från Vimmerby kommun tilldelas
den motsvarande summa. För idrottsstipendiater
gäller att man bör tillhöra de bästa i Sverige i sin
klass för att vara aktuell.
Skicka din nominering till
Sparbanksstiftelsen Vimmerby,
Rönnbärsgatan 26, 598 37 Vimmerby.
Alternativt mejla till:
claes.roos@sparbanksstiftelsenvimmerby.se.
Vi behöver ha nomineringen senast
den 30 september.
Kom ihåg att skriva en motivering med en kort
bekrivning av den nominerade och de främsta
meriterna som han/hon har, samt ditt eget namn,
adress och telefonnummer. Det är tillåtet att
nominera sig själv, en familjemedlem eller bara
någon du känner.
Läs mer på
www.sparbanksstiftelsenvimmerby.se



dina julgrupper
Vi planterar våra
buskar
och
perenner.
& arrangemang!
julgrupper själva.



FörnyaFrån
dina
utekrukor!
egen
odling!

Många frosttåliga växter att välja på!

HYACINTER AmARYLLIs
Toppenfina

2 stänglar, röda, rosa

100:-

3 stänglar, vita

Kavaj
Jeans

629.95
449.95

Kavaj
Byxa
Tröja

499.95
399.95
329.95

Dubbla, röda, vita och tvåfärgade

135:-

/st
Dags att plantera
blomsterlökar
för en blommande vår!
Tulpaner, Narcisser, Krokus m.m.

VIMMERBY
0492-318 90

JULÖPPET
Tomtenatta 20/12 9-22, Torsdag, Fredag 9-18
Lördag 9-17, Julafton 10-12, Annanda

k95
FOOTWEAR

25:-

125:-

STORA TORGET,
VIMMERBY

Blomgatan - VIMMERBY 0492-318 90
www.hagelins.com
Öppettider: Månd-fred 9-18 • Lör 9-15 • Sönd. 10-12
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personligt Hanna Bogren

Satsade på sin dröm –
syr barnkläder
Hanna Bogren vågade följa sin dröm
när hon startade ett företag inom sömnad.
Hon började sy barnkläder under föräldraledigheten och intresset för hennes unika
kläder växer för varje dag.
HULTSFRED Hanna Bogren
började arbeta som redovisningsekonom juli 2019 och
gick hem på mammaledighet
i juli 2020, när första barnet
kom. Det var mycket jobb och
periodvis långa kvällar för att få
ihop alla bokslut. Det var i den
vevan som hennes intresse för
sömnad väcktes.
– Jag har väl egentligen alltid
varit kreativ och hållit på med
olika saker. När jag gick hemma
och var mammaledig med KarlHarry kände jag att jag behövde
något att sysselsätta mig med
och då började jag sy kläder.
Det var roligt att göra något
eget till sitt eget barn och på
den vägen var det.
Kort därefter blev Hanna gravid
igen med lillebror Kasper som
föddes i augusti förra året. Hon
fortsatte sy och det hela växte
mer och mer. När hon startade sitt Instagramkonto öppnade sig en ny värld där hon
fick kontakt med andra sömmerskor i Sverige men också
andra länder.
– Jag visste inte att sömnad
var så stort som det är! Idag har
jag drygt 1 500 följare på mitt
konto.
Efter flera förfrågningar varje
vecka där folk ville lägga beställningar beslutade hon sig
för att starta ett eget företag,
Poppsendesign. Idag har hon
en stadig kundkrets och syr på
beställning.
– Responsen har varit otroligt bra, jag har långa orderlistor som ligger på vänt. Samtidigt vill jag inte känna pressen
att jag måste producera en viss
mängd. Jag vill gärna hålla företaget småskaligt, det här är
inget jag vare sig kan eller vill
leva på. Att kombinera det här
med mitt vanliga jobb är en
förutsättning.
Hennes filosofi är att skapa
unika och personliga barnkläder genom att ha en diskussion
med kunden.
– Det första jag frågar är:

Familjen Bogren består av pappa Kalle, mamma Hanna och sönerna Karl-Harry och Kasper. Foto: Privat

”Min mormor Ingrid jobbade som
sömmerska på Mästersöm i Vimmerby,
så intresset för sömnad finns i mina
gener.”
Vem är plagget till och vad gillar han eller hon? Det går att
få tag i de flesta sorters tyger
och mönster idag oavsett om
det handlar om grävmaskiner
eller enhörningar. Det är också viktigt för mig att plaggen
är välsydda med omsorg, kläderna ska hålla att tvätta och
slitas på.
Utöver att Hanna Bogren syr på
beställning agerar hon också
inspirationssömmerska och
testsömmerska i företagssamarbeten med tygleverantörer
och mönsterproducenter, där
hon syr upp med deras tyger
eller testsyr efter nya mönster
innan de släpps ut för försäljning.
Någon gång under nästa år

kommer Hanna återgå till sitt
ordinarie arbete efter föräldraledigheten. Men hon har inga
planer på att sluta med sömnaden, utan kommer ha kvar
företaget som en bisyssla.
– Drömmen är att kunna jobba deltid som redovisningsekonom och delvis hålla på med
sömnaden. Exakt hur det blir
är dock inte helt bestämt.
Vad har det betytt för dig
personligen att få ägna dig
åt sömnad?
– Hur mycket som helst! Det är
så här jag laddar mina batterier. Folk frågar ofta, hur orkar
du? Men det här tar inte energi
utan tvärtom, det ger mig energi. Jag mår så bra när jag får
gå ut och sätta mig i syrummet

en stund, då får jag bara vara
mig själv en stund och inte bara
vara mamma.
Vad har du för råd till andra
som går och bär på en dröm
att göra något nytt i livet?
– Bara kör! Våga satsa! Du
bestämmer själv nivån. Jag
var jättenervös innan men
bara man är påläst innan man
slänger sig ut i något så tycker
jag inte man ska tveka. För mig
är det såklart en förmån att jag
kan sköta bokföringen själv
i mitt företag, men jag valde
ändå att bolla med en redovisningsfirma hemma i Hultsfred
för att dubbelkolla att inget
skulle bli fel.
Eva Harrysson

1 Visste du att...Hanna finns på sociala medier? Besök gärna @Poppsendesign på Instagram eller Hanna Bogren på Facebook.
Personliga, gärna mönstrade kläder av god kvalitet är Hanna Bogrens vision. Idag har hon en strid ström med kunder som vill köpa hennes barnkläder. Foto: Privat
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TIPSPROMENAD!
Välkomna till Korpens Tipspromenad
söndagen 2 oktober kl. 9.30-11.00!
Vi utgår från Vimmerby Sparbank.

”Jag hoppas få
behålla nästa
njure längre”

Förutom tipspromenaden,
så händer även detta:
•

Kalle från Kalles Lek & Lattjo besöker
banken mellan kl. 10.00-10.30.

•

Lova, 17, är en av 6 000 i
Sverige som lever med en
transplanterad njure. Men
komplikationer gör att hon
kommer förlora njuren
hon fick av sin pappa när
hon var åtta år. Varför vissa
transplanterade njurar
håller kortare tid och andra
längre är en gåta. Forskarna
letar efter lösningar och
med din hjälp kan vi göra
framsteg.

Banken bjuder alla barn (upp till 12 år)
som deltar i tipspromenaden
på entrébiljett till Kalles Lek & Lattjo.

•

Vimmerby Sparbank bjuder på korv
och Vimmerby IBK grillar!

Handla för
Världens Barn!
Hela
Hela dagskassan
dagskassan
lördag
till
lördag 88oktober
oktober går till
Världens
Världens Barn-insamlingen.
Barn-insamlingen.
Öppet
10 -14.
Öppet kl 10-14.
Musikunderhållning
m m.
m.
Musikunderhållning m

Ge ett bidrag idag!
erikshjalpen.se/vimmerby
Swish: 900 36 74
Gåvotel: 020-900 100
Plusgiro: 90 03 67-4
Gåvobevis: njurfonden.se

I SAMARBETE MED:

Veckans goda
erbjudanden!

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

Priserna gäller t o m 25/9.

mån-fre 7-21, lör-sön 8-21

79:/st

LIPP
SUPERK
25%
Minst

69

rabatt

90

Ryggfilé av torsk

4x125g Ullmo djupfryst
Msc-Certiferad
jfr. pris 158:00/kg.

Benfri Fläskkarré

26:-

34

90

Vispgrädde

Passion för smålands smaker

Skånemejerier 5 dl. vispgrädde 36%
jfr. pris 52:00/liter

Potatis

4,5kg klass 2 Fast Axelsson i Aby
jfr. pris 7:75/kg

Rödvinskorv/Kantarellkorv
300g jfr. pris 99:67/kg

Garagepor t

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

Motordriven

SVENSK KVALITÉ

29
/st

Monterad
och klar
från

17.900:-*
inkl.
ROT-avdrag

90

Smaksatta korvar från Stensåkra

i Stockholm.
Ordinarie
öppettider:
Våra
ordinarie
Månd-Fred
kl.öppettider
10-17.00
Mån-Fre
kl.och
10-17.00
Övriga
tider
dagar
Andra
tider och dagar efter
enl. överenskommelse.
överenskommelse.

/st

/st

Passion för smålands smaker

OBS! Sommartider

VI STÄNGER
5 - 16OBS!
Juli öppet
kl.11-13.00.
Tor-Fre 6-7 Okt för SM i
17 Juli - 1 Augusti
STÄNGT
Konstinramning
& utbildning

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

Välkomna
hälsar
Mia
och
Annika!
Ring
gärna
besök
så så
Välkomna
hälsar
Mia
och
Annika!
Ring
gärnaföre
innan
besök
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

Ursprung Sverige
Ca:1000g. i bit
jfr. pris 69:90/kg
Max 2 köp/hushåll.

/kg

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

Varmt välkomna önskar
Anders & Helen
med medarbetare

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!
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Beathe Skaate
brinner för handeln i
Vimmerby och hoppas kunna
vara med och utveckla den ännu
mer i sin roll som ordförande i
Vimmerby Handel. Foto: Eva Harrysson

Vill skapa en trevlig
handelsupplevelse
I våras fick Beathe Skaate överta rollen som ordförande
i föreningen Vimmerby Handel. Nu berättar hon mer
om hur hon vill utveckla handeln framöver.

– Jag hoppas att jag kan vara med och
bidra med min kreativitet och inspiration för en fortsatt attraktiv handelsstad, på flera plan.

N

Den viktigaste frågan, menar Beate, är
att besökare som kommer till Vimmerby ska få en så trevlig upplevelse
som möjligt.
– Det innefattar inte bara insidan
av butikerna utan också en tilltalande
stadsmiljö med bra parkeringsmöjligheter.
Vimmerby Handel genomför en rad
aktiviteter i centrum varje år. Närmast
på agendan är en shoppinglördag den
24 september med vinstchanser för alla.
Därefter kommer Tjejkväll den 27 oktober då butikerna håller kvällsöppet.

är några månader samt en
turistsommar har passerat
ville vi höra vad hon har
för tankar kring nuläget
och framtiden när det gäller handeln i Vimmerby.
– Jag tycker att vi har en bra handelsstad idag. Det är viktigt att vi behåller
det utbud vi har idag och att vi fortsätter
utvecklas. Sedan tror jag det är viktigt
att vi tänker på olika sätt kring sommar
och vinter här. På sommaren är torget
en stor mötesplats och ska vara bilfritt.
Hur vi ska ha det på vintern kan man
tycka olika om, och det är en av flera
diskussioner vi behöver ta framöver.
Vad finns på din önskelista framöver?
– Vi har en yta som är gjord för torg-

handel och jag ser gärna att vi utvecklar
handelstorget, kanske får till en stående
torgdag varje vecka med flera försäljare.
Sedan skulle jag även vilja utveckla våra
marknader och kanske nischa dem ännu
mer.
Söndagsöppet i butikerna har diskuterats fram och tillbaka under flera år
och även testats periodvis.
– Vi behöver lyfta den frågan igen
framöver. Fler söndagsöppna fik vore
en bra början.
Beathe Skaate brinner för det estetiska i
både stort och smått. Hon är utbildad
inredare och sysslar idag med trädgårdsdesign. Hon driver sin egen butik
Rost & Kardemumma med inredning
för hem och trädgård.

En ambition som Beathe Skaate har är en
ökad dialog med andra aktörer.
– Jag tänker främst på utvecklingsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen inom kommunen, men också

Fakta Vimmerby Handel
Vimmerby Handel är en förening som
driver handelns frågor och främjar medlemsföretagen. Föreningens uppgift är
att marknadsföra shoppingutbudet i
Vimmerby och genomföra aktiviteter
som lockar besökare till staden.
I dagsläget består styrelsen av:
Beathe Skaate, Håkan Rosin, Elisabeth
Wolmeryd, Michael Karlsson, Clara Johansson, Daniel Lindström och Thomas
Svärd.
våra politiker. Den lokala handeln är en
fråga som kan behöva komma högre
upp på den politiska agendan än vad
den är idag. Där kan våra frukostmöten
spela en viktig roll och jag hoppas på
sikt att vi kan bjuda in gäster dit för att
ha diskussioner.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

Dags för lunch?
En lunchguide bara för dig.

minlunchguide.se

STOR SOFFKAMPANJ
LILLY soffa 3,5-sIts

25.490:(oRD PRIs 30.490:-)

VILMa soffa MeD öPPet aVsLut

17.995:-

(oRD PRIs 24.795:-)

NYTT & INSPIRERANDE

SVENSKA HEM-MAGASIN
2022/2023 ÄR HÄR.

Finns att hämta i våra butiker
eller läsa digitalt här

GÄLLER TYG NORDBY. FÄRG GREY

MIX bYggbaR soffa

15% RABATT

GÄLLER TYG UNO. FÄRG KIT. ÖVRIGA FÄRGER 10% RABATT

PÅ BILD: TYG COPENHAGEN. FÄRG GRÖN

Alltid bra pris på Lycke färg
Lycke
Bamboo
Leaf 14

Väggfärg

199:-

Från

Vit 2,25 liter

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

materialmannen.se

Lycke
Tangerine
Orange 10
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trädgård Uteliv

Höst i trädgården
TEXT OCH FOTO:

Åsa Thaberman och Eva Harrysson

Skapa trevligt höstarrangemang i rost med ljuslyktor, marschallhållare och växter.
Ett tips är att använda lyktor och marschallhållare även som krukor. På Rost & Kardemumma i Vimmerby finns mycket att välja på.

Tips för höstmys utomhus
En stark och fjädrande räfsa blir din bästa vän på
hösten, denna i lysorange metall är svår att missa, så
du snubblar inte på den. Granngårdens eget märke.
En trendigt rostig kruka med växter som
håller sig fina långt in på höstkanten hittar du
på Blomsterlandet i Västervik. Där hittas
även ett par rejäla trädgårdshandskar i
skinn som kan skydda mot vassa taggar.

Varma och sköna ullplädar i naturnära färger passar lika bra
ute på altanen som inne i soffan. Finns på Hemtex i Vimmerby.
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Levande ljus förgyller höstens mörka kvällar både
utomhus och inomhus. På Hemtex i Vimmerby
finns något för alla smaker.

I slutet av säsongen finns det massor att
göra i trädgården. Lite vård inför vintern,
men även förberedelser för nästa vår.
Här kommer lite tips och produkter.

S

eptember och början av oktober är
bra månader för att
plantera nytt i trädgården. Det är inte
för kallt och ofta lite fuktigt
ute. Passa på att plantera
träd, buskar och perenner.
Om du planterar träd och det
finns harar och rådjur i området kan det vara tacksamt
med ett gnagskydd. Harar
och rådjur gillar att gnaga på
unga och saftiga träd.
Gräsmattan har gått hårt åt
den här varma och torra
sommaren. Kanske behöver
du så nytt, det är perfekt att
göra så här års. Klipp inte ner
gräsmattan för mycket på
hösten och mal gärna ner lite
nedfallna blad istället för att
kratta ihop och slänga. Det
ger bra näring till gräsmattan och maskarna som bor
där nere.
Plantera vårlök! Små lökar
mår bäst av att komma i jorden så fort du fått hem dem,
större är lite tåligare och kan
vänta längre. Vårlökarna
behövs för att de nyvakna
insekterna ska ha något att

äta, så hjälp gärna våra pollinerare med tidiga lökar. Om
du tycker att det ser tråkigt ut
när lökväxterna börjar vissna
kan du plantera marktäckande perenner på samma plats.
Plantera lökar i en stor
kruka och använd gärna ”lasagnetekniken”: Du lägger
först i ett lager lecakulor och
jord, sedan de största lökarna
längst ner. Fyll på med jord
och mindre lökar efter hand.
Om krukan ska stå ute och
det är mycket kallt kan den
behöva isoleras med en tjock
fiberduk eller något annat du
har hemma. Detta passar perfekt för balkongen.
Passa på att samla frön från
dina växter. Lägg i kaffefilter,
skriv namn på och plantera
i vår.
Nu är också en bra tid att dela
växter som blivit förstora. Ge
bort överblivna plantor eller
plantera på ett annat ställe i
trädgården.
Har du massor av tomater
som inte hinner mogna?
Häng upp dem i köksfönstret,
hela grenen, så mognar de.

Stilrena vaser i glas och trä,
finns i olika storlekar. Fint till
både blommor och strån.
Från Hemtex i Vimmerby.

Hängande klot

från Gus Design, går att
placera både ljus och växter
i, eller varför inte ha dem
precis som de är. Passar både
utomhus och inne. Finns på
Hagelins i Vimmerby.

Med ett lökjärn är det lätt att plantera blomsterlök lite överallt utan att gräva upp så
mycket. En lökkorg är praktiskt om man vill samla lökarna. Detta finns på Granngården.
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trädgård Koloni

Druvor

På Britt -Maries koloni
mognar vindruvorna och
bin och fjärilar trivs
bland blommorna.

Att ha en kolonilott är en källa till mycket glädje, nyfikenhet och avslappning.
På Kulbackens koloniträdgård finns ett stort odlingsintresse och här dignar det av
tomater och alla sorters frukter. Färgglada blomster gläder ögat och det surrar av bin.
VÄSTERVIK Vi slår oss ner på BrittMarie Enochssons lilla uteplats. Här är
det lummigt av växter, fjärilar fladdrar
och bin surrar runt rosor och buddleja.
Britt-Marie och Karin Sjögren är båda
hängivna kolonister och har haft sina
lotter under nästan tio år. Båda bor i
lägenhet i Västervik men kände att de
behövde en liten trädgård.
– Jag bara älskar blommor och grönsaker, jag kände att jag behövde ett ställe
dit jag kunde ta med mig en termos kaffe
och bara vara i min trädgård, säger Karin
Sjögren.
Britt-Marie ville ha något givande att
syssla med som nybliven pensionär och
eftersom hon älskar blommor och vackra saker var valet lätt. Nu är både Karins
och Britt-Maries lotter uppvuxna med
både nyttoväxter och vackra blommor.
– Intresset har väckts mer och mer
under åren som har gått, jag tycker att
jag får ut mycket av att ha den här kolonin, mera kunskaper, vackra blommor,
jag får vara kreativ, den ger mig harmoni
helt enkelt, säger Britt -Marie.

Kulbackens koloniområde ligger i en varm sänka som
tillåter frukter som persika att växa.

Hennes lott är på 100 kvadratmeter och
finns också en liten stuga med två verandor. Karin har en dubbelt så stor lott
utan hus. Här har hon i stället skapat fler

För Britt- Marie Enochsson är kolonin ett sätt av vara kreativ och koppla av.
rum i trädgården.
– Det här är min kreativa hörna, här
får jag gräva och odla och bygga, gå och
rota och med mina egna tankar. Man går
in i sin egen lilla bubbla liksom.
– Tiden går fort här, jag skulle vara här
i två timmar, men nu har jag varit här i
sex timmar, skrattar Britt-Marie. Det är
kontemplativt helt enkelt.
Det bli en del fysiskt arbete också. Den
här torra sommaren när det har varit

bevattningsförbud har kolonisterna
vattnat allt med vattenkanna och det
har blivit många tunga turer från vattenposten. Britt-Marie samlar det lilla
regnvatten som kommit och Karin har
byggt ett regntak för att samla vatten,
ändå är det så torrt att marken spricker
på sina ställen.
Både Karin och Britt-Marie är mycket insatta i helhetstänket i sina trädgårdar.
Karin har ett stort bihotell där alla möj-
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Växter är självklart ett stort intresse och kolonisterna byter
ofta och gärna tips och plantor. Foto:Åsa Thaberman

Låt trädgårdslivet
fortsätta även i höst
Hösten smyger sig på men
därmed inte sagt att trädgårdssäsongen är slut. Tvärtom – det
finns mycket att göra!
Text och foto: Eva Harrysson
VIMMERBY Hösten är här, de
första frostnätterna har bockats
av och trädgården börjar se vissen nu. Men vänta gärna med att
låsa in trädgårdsredskapen i förråden. Det finns nämligen en hel
del kvar att göra för den som vill.
Blommorna som stått framme i
krukorna hela sommaren börjar
se lite slitna ut. Många väljer
att ersätta dem med ljung, för
en lite höstigare känsla. Dessa
växter klarar också köld ner till
flera minusgrader så de kan stå
sig hela vintern.
– Vill man vänta lite med
ljungen finns det andra växter
som tål lite frost. Höstaster och
alunrot till exempel, säger Anette
Hagelin Emilsson på Hagelins i
Vimmerby. Närmare advent är
det många som väljer att sätta
enar i kruka.
Har du haft pelargoner i sommar går det bra att låta dem övervintra i garaget eller förrådet. Får
de bara stå mörkt och svalt behöver de ingen tillsyn.
– Man kan beskära dem nu i
höst eller till våren när man tar
fram dem.
Anette Hagelin Emilsson på Hagelins i Vimmerby märker att fler
och fler vill så frön på hösten.
– Det går jättebra om man väljer rätt frön. Dill och vintersallad

I övergången från sommar till höst är ljungen en favorit hos många. Anette
Hagelin Emilsson ser till att det är välfyllt på hyllorna.

Bollkryss och höstaster tål lite kyla och passar därför också bra att plantera
ut på hösten.
går utmärkt att så nu. Men jag
rekommenderar inte morötter
och andra grönsaker som gror
snabbt. Bönor och örter behöver
mer värme så låt dem vänta till
våren.
Det går också bra att så blommor på höstkanten. Borstnejlikor,
penséer och vallmo kan med
fördel sättas i jorden nu. Lövfällande buskar och träd går bra att
plantera fram tills det blir tjäle
i jorden.

Alunrot är en populär utomhusväxt på höstkanten.

Hur kan man förlänga utesäsongen när det börjar bli
mörkt och kallt?
– Det är alltid trevligare att vara
ute om det finns bra belysning i
trädgården. Har man ett inglasat uterum blir förstås säsongen
ännu längre.

Tips för hösten
Sätt blomsterlökar till påskliljor
och tulpaner.
Gödsla rosbuskarna med gödsel
utan kväve eller med naturgödsel.
Beskär träd och buskar, men gör
det med måtta! Hellre lite och
ofta än för mycket.
Dahliarötter bör helst grävas
upp innan frosten kommer.
Vattna alla vintergröna växter
ordentligt på hösten, extra viktigt
efter en torrsommar.

Nilssons Bilhall
Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

liga insekter har lagt ägg och blivit flera.
Det vimlar av djur i kolonin berättar de.
Paddor, snokar, kopparödlor och massor
av fåglar.
– Det är viktigt att odla jättemycket
blommor, så att insekterna får mat, gärna blommor som ger frön som fåglar kan
äta, då kommer det hit djur och vi får en
rikare trädgård.
Åsa Thaberman

Öppettider

Onsd - fred 12.00-18.00
Lörd 10.00-14.00

rostkardemumma

Tallängsgatan 17, Vimmerby

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

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!
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Lena Söderström har
hela livet haft en dröm
om en egen butik där
hon kan sälja sin konst.
Foto: Åsa Thaberman

LENA I LOFTA:

– Jag lever mina bästa dagar just nu
Att måla och sälja sina egna tavlor i en mysig butik på landet, eller att föda upp
gulliga hundar, visst låter det som en dröm? Lena Söderström har lyckats att få
båda sina drömmar att gå i uppfyllelse efter att hon gått i pension.
VÄSTERVIK Ett stenkast från
E22, på vägen mot Loftahammar står det LENA I LOFTA
på en stor röd ladugårdsvägg.
Om man kör upp på den smala
grusvägen hamnar man i en
liten oas. Här ligger Lena Söderströms butik, men också en
liten självbetjäningsbutik med
kalla drycker och en lada där

man kan sitta och fika. Butiken
lockar och när man tittar in
möts man av en ljus och harmonisk lokal med rustika ytor.
Lugn musik svävar omkring
och överallt är det fullt av Lenas bilder, på tavlor, brickor,
kuddar och muggar.
–Jag förverkligade mina
drömmar när jag var runt 60 år,

det var då vi köpte en gård och
flyttade ut på landet. Här har
jag kunnat öppna en butik och
ett litet galleri, det har varit en
dröm hela livet. Jag lever mina
bästa dagar just nu.
Lena är uppvuxen i reklambranschen och måleriet har
varit med henne hela livet.
Men som för de flesta kommer verkligheten emellan och
det blir inte som vi vill direkt.
Lena har bott på flera platser i
Sverige, jobbat med ungdomar,
skaffat barn, gift sig och skiljt
sig innan hon träffade sitt livs
kärlek och slog sig ner i Västervik.
–Det har varit en så stark
drivkraft och längtan och jag
har tagit allt i etappmål. Lite
grand är det som att livet har
varit en transportsträcka fram
hit.
Lena och hennes man köpte gården i Lofta sommaren 2015.
Då jobbade hon lite bredvid,
men kände starkare och starkare att hon vill måla på heltid. Ett annat mål var att då
visa sina bilder och produkter
på designmässan Formex och

1

att ställa ut på Bokmässan. Båda målen
uppfylldes och Lena hade
återförsäljare av sina produkter både i Sverige och
utomlands, men det var
slitigt att ligga ute på mäs�sor ofta.
–Jag valde att gå i pension
när jag var 62, för tre år sedan.
Jag tänkte att ”det må bära eller brista”, men annars hade
jag inte kunnat ägna tiden åt
det jag ville.
Lena har en stor skaparkraft
och mycket fantasi. Runt om i
butiken finns många bilder på
barn, hundar, katter men också
många frukter och grönsaker.
Trots att hon har lätt att få
fram bilderna beskriver hon en
stor tacksamhet och ödmjukhet inför skapandeprocessen,
att det ibland blir bättre än
hon hade hoppats på.
–Det är en ynnest hur vissa
motiv bara blir. När känslan är
rätt och det finns en helhet i
bilden, en harmoni, det känner jag en oerhörd tacksamhet inför.
Ett favoritmotiv som ofta åter-

Hundarna tar
en stor plats i Lenas liv,
kennel Full of Fun föder upp Jack
Russel terrier och Irländsk setter.
Foto: Åsa thaberman

kommer är Jack Russel terriers
och irländska settrar, hundar
som Lena har runt sig dagligen. Kennel har hon haft registrerad sedan 80-talet och
provat på flera olika raser.
–När jag har målat hundar
har det alltid blivit en lite
rufsig hund som ser ut som
en Jack Russel. Att få hålla på
med halva hjärtats kärlek, den
till hundarna och samtidigt få
måla, det är en riktig dröm.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@ostmedia.se

Visste du att... Nu i helgen medverkar Lena i Smaka på Tjust och håller öppet för besökare, då kommer även andra hantverkare att finnas på gården. Senare i vinter blir det Julstämning vid Andra advent, då
är det fullt med granar annat som hör julen till.

SEPTEMBER 2022
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Bästa svampplockartipsen för nybörjare

Nu är det högsäsong för
svampplockning i våra skogar.

Under uppväxten fick Mikael Hagström
upp sitt intresse för svamp då hans familj
ofta var ute och plockade. Idag är han
svampkonsulent och här delar han med
sig av sina bästa tips för en lyckad svampplockning.
– Det finns en hel del giftigt att akta sig för,
säger han.
VÄSTERVIK/VIMMERBY/
HULTSFRED
– Under hösten kan man hitta
till exempel kantareller, trumpetsvampar och andra populära matsvampar. De börjar ofta
dyka upp i juli, men september
är generellt den bästa månaden

att finna dem eftersom det då
inte är någon hård frost samtidigt som det oftast regnat
en del, förklarar Mikael Hagström.
För en nybörjare finns det en
del saker att ha i åtanke för att

Kantareller och Stolt Fjällskivling. Foto: Magnus Källberg

kunna lyckas så bra som möjligt med sin svampplockning.
– Till att börja med är det bra
att se till att besöka ett skogsområde som är varierat i sin
natur. Det får gärna finnas en
del skogsbryn och lite betesmarker. Hur mycket som finns
beror också jättemycket på
vädret, om det har varit mycket
regn kan även tallskogar vara
bra för att hitta matsvamp.
Men har det varit torrt är det
bättre att söka upp dalgångar
med mer granskog.
Mikael berättar även att det kan
vara värt att besöka de äldre
typerna av skogsvägar, i kanterna av vägen kan det nämligen finnas mycket att hitta.
En svamp som Mikael inte
ser som något för nybörjare
är champinjoner, då det finns
några giftiga champinjonarter
som är svåra att urskilja från de
ätbara. Dessutom växer de ofta
i stadsmiljöer, där de kan samla
på sig mycket föroreningar.
– Det finns mycket giftigt.
Börja med det som känns helt
säkert. Gula kantareller och

Som nybörjare kan det vara klurigt att skilja på ätbara svampar och de
som är giftiga. Foto: Eva Harrysson
soppar är generellt bra för att
det inte finns så många giftiga,
och de som är giftiga är inte
dödliga på något sätt. Det värsta som kan hända är att man
hamnar på toaletten.
Ett annat tips Mikael har för
att undvika olyckor är att se

till att verkligen laga till dem
ordentligt.
– Det kan finnas en del magretande och svårsmälta svampar. Har man för bråttom under
tillagningen finns det en risk
att hamna på toaletten.
Eva Lundberg
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PASSA PÅ! KAMPANJ PÅ

! -15% PÅ REK PRISER

GÄLLER ALLT I ROWICOS 68 SIDIGA KATALOG!

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

KLASSISKT
JULBORD
Magasinets

Julbord & krogsho

Annonspussel
695:-

Simon och Mathias serverar ett vällagat klassiskt jul

& UNDERHÅLLNING

NOVEMBER 25/11, 2
DECEMBER 2/12, 3/

25, 26 nov | 9, 10, 16, 17 dec

Möjlighet till andra datum vid förfrågan.
Passa på att kombinera julbordet med
övernattning på hotellet.

Kolla annonserna lite extra så kan du göra
riktiga
fynd
och
även
ha
Julbordet
serveras
i vår
stora
festsal
anor från
1800-talet.
chans att vinna fina priser om du löser vårtmed
knepiga
annonspussel.
Hitta de urklippta bitarna i annonserna, fyll sedan i vilken annonsör
som bitarna tillhör. (Bitarna kan vara uppförstorade och vridna.)
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Ju fler man bokar desto billigare blir det

22-27 SEPTEMB
E R din nominering till
Skicka

Facit annonspussel juni -22:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veteranpoolen
Västerviks inramning & retro
Gräs på rulle
Carlenskogs bygghandel
Materialmännen
Frank Johnssons måleri
Blackstad rambutik
Motorsport



Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

1:a pris 1000:- Eva Andersson, Västervik
2:a pris 500:- Hannes Lundin, Norrköping

Läs mer på
www.sparbanksstiftelsenvimmerby.se

Nilssons Bilhall

av annonspusslet juni 2022

PRIVAT & FÖRETAG

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

Underhållning
Grattis! till vinnarna
i världsklass

BOKA:

simon.johansson@bjorkbacken.se
070-246 44 03

Siv Karlsson, Västervik
Gunnel Johansson, Loftahammar
Inger Ritzman, Gamleby
Katarina Nelson, Gunnebo
Göran Gustavsson, Gamleby
Rose-Marie Forsberg, Vimmerby
Carina Olofsson, Mariannelund
Ing-Marie Karlsson, Hultsfred

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

9/12, 10/12, 16/12, 17/12

SKOGS- &
ENTREPRENADVERKSTAD

/person

Ju fler man bokar desto billigare blir det

3:e–10:e pris 100:-

nominera sig själv, en familjemedlem eller bara
Onsdag 19 oktober
Cakänner.
24 000 läsare
Onsdag 9 november - ca 24 0
någon-du

Gamleby Köpcentrum, 0493-552850

NOVEMBER 25/11, 26/11
DECEMBER 2/12, 3/12,

Strax utanför Oskarshamn
Verkstad med travers 8 ton. lyfthöjd 6m
Tvätthall • Lagerhall • Totalyta 600m2

695:-

Kom ihåg att skriva en motivering med en kort
8.till
Torsdag 13 oktober
- Utdelning
bekrivning
av den nominerade
och de Torsdag
främsta 3 november - Extra s
tillalla
barnen
företag i Vimmerby
Kommun
+
tillsammans
med Hus och He
meriterna som han/hon har, samt ditt eget namn,
prenumeranteradress
av Vimmerby
Tidning
Ca
40
000
läsare
och telefonnummer. Det är tillåtet att

Byggnad 2 300m2
Garage/Lager/Kontor

Simon och Mathias serverar ett vällagat klassiskt julbord

Byggnad 1 400m2
Verkstad/Lager/Kontor

Julbord & krogshow

Ballonger
Kontakta din säljare
för mer information
Eller ring: 0492 160 09

Säljer med eller utan inventarier.

Kommande
publiceringar

Julbord?

6.

Mail: birger.gryback@telia.com
Tele: 070 5949375

Sparbanksstiftelsen Vimmerby,
Rönnbärsgatan 26, 598 37 Vimmerby.
Alternativt mejla till:
Vill du också synas
Kvittotävling
claes.roos@sparbanksstiftelsenvimmerby.se.
här och visa upp
Onsdag 26 oktober - Totalutd
Vi behöver ha nomineringen senast
hushåll Vimmerby och Hultsfr
vad ni erbjuder7.för
den 30 september.
ca 36 000 läsare
Erbjudanden

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

Om jag vinner, önskar jag presentkort från:
Västerviks Handel

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

Vimmerby Handel

Adress:

Hultsfred Handel

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

Vinnarna meddelas per telefon eller post

Skicka din lösning till: Vimmerby Tidning ”Annonspussel”, 598 80 Vimmerby eller Västerviks-Tidningen ”Annonspussel”, Stora Torget 2, 593 82 Västervik
Vill du tävla digitalt så går det bra, gå in på vår hemsida www.magasinetvvh.se eller maila in ditt svar till tavling@vtkp.se
Glöm ej att skriva ditt namn, adress och vilket presentkort du önskar (se ovan).
Av de rätta svaren drar vi tio vinnare som meddelas per post. Vi behöver ditt svar senast 5 oktober 2022.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

Vimmerbyfestivalen
återuppstår
efter pandemin

Noomi Lindberg, litteraturpedagog på Vimmerby bibliotek,
Anna Mellergård , verksamhetsledare Litteraturnod Vimmerby och Carolina Klintefelt,
kommunikatör.

Om en månad är det återigen dags för
litteraturfestivalen ”Vimmerby berättar”.
Festivalen har hela stan som spelplats och
under dagen arrangeras massvis av olika
evenemang med litteraturkoppling.
VIMMERBY Litteraturfestivalen ”Vimmerby berättar” genomfördes första gången 2019.
Året därefter var evenemanget
digitalt på grund av pandemin
och förra året ställdes det in
helt. Nu återuppstår festivalen
som en fullspäckad heldag den
15 oktober, under temat ”Everything is poetry, baby”.
– Poängen med Vimmerby
berättar är inte att stora författare sitter i soffor och pratar medan vi tittar på dem
hemifrån. Hela stan ska vara i
rörelse, säger Anna Mellergård,
verksamhetsledare för Litteraturnod Vimmerby.

Festivalen pågår från klockan tio
på förmiddagen till klockan tio
på kvällen och börjar med invigning på Rådhustorget. Biblioteket står i centrum men det
kommer också att vara aktivitet
på bland annat Kulturskolan,
där det anordnas både broderiverkstad, lyrikuppläsning och
mycket annat. På Vimmerby
bokhandel signerar Olivia Bergendahl och Lina Ekdahl sina
böcker och även här är det uppläsning. Litteraturpedagogen
Noomi Lindberg beskriver det
som händer på biblioteket som
en ”mini-bokmässa.”
– Vi har en författarscen

med Patric Engqvist som konferencier, där det bland annat
kommer att vara författarpresentationer och uppläsningar.
Det är ett 25-tal som kommer,
säger hon.
På eftermiddagen står biblioteket också värd för panelsamtalet ”Klarar vi oss utan
kommunpoeter?”, med utgångspunkt i att Tranemos
kommunpoet Jimmy Alm fick
stor uppmärksamhet i riksmedier förra året. Förutom Jimmy
själv deltar regionförfattarna

Ami Andersson, Tove Folkesson och Anna Winberg Sääf
samt tidigare länsförfattaren
Per Helge i samtalet.
– Man undrade om offentliga medel verkligen skulle gå
till att betala en poet. Vi tyckte
att det var spännande att dra
samma människor med olika
erfarenheter som får diskutera
det här, så får vi se vad svaret
blir, säger Anna Mellergård.
På Astrid Lindgrens Näs delas
Salikon-priset ut och det blir
också musikunderhållning un-

der kvällen. Stadshotellet får
besök av Monica Tranströmer
och Magnus Halldin som i ett
seminarium ska berätta kring
hur de båda arbetade tillsammans med nobelpristagaren
Tomas Tranströmer för att ta
fram hans sista bok.
– Vi är väldigt taggade på det
här och tycker att det känns jätteroligt att kunna genomföra
festivalen, säger Anna Mellergård.
Johannes Widergren
johannes.widergren@ostmedia.se

”Poängen med Vimmerby berättar är
inte att stora författare sitter i soffor och
pratar medan vi tittar på dem hemifrån.
Hela stan ska vara i rörelse.”
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Lars Broddesson från Hultsfred är
frontfigur i gruppen Hild som är
en av akterna på festivalen Slaktmånad. Foto: Walter Hultman
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Sugen på

ATT JOBBA MED
HÄNDERNA?
VÄSTERVIK Om några veckor

Slaktmånad intar Hultsfred
Mörkare tider väntar i
Hultsfred. Den 7–8
oktober är black metalfestivalen Slaktmånad
tillbaka igen.
HULTSFRED Efter två års uppehåll
under pandemin kan arrangören Mörkaste Småland, med Walter Hultman i
spetsen, äntligen låta Slaktmånad göra
comeback.
Åtta band kommer stå på scen
under de båda dagarna och utöver
musiken kommer det också bjudas
på konstutställning, skivförsäljning
och filmvisning – bland mycket annat. Hotell Hulingen är basen för festivalen men vissa aktiviteter kommer

Fakta Slaktmånad
Festivalen, som ursprungligen bara
hette Mörkaste Småland, grundades
2014 och hölls under de första åren
på Metropol i ett större format. 2018
skedde en omgörning och i och med
det bytte festivalen namn till Slaktmånad och flyttade till Hotell Hulingen.
Arrangören går dock fortfarande under
namnet Mörkaste Småland.

också ske på Valhall, Svenskt Rockarkiv och Klubben.
Walter Hultman berättar att cirka 200
biljetter är sålda i skrivande stund.
– Vi har ett 50-tal biljetter kvar
och min förhoppning är såklart att
vi ska kunna sätta upp en lapp på
dörren om slutsålt. Jag hoppas på två
maxade dagar med mycket folk, god
stämning och fantastiska musikupplevelser från scenen.
– En rolig kuriosa är att vi har tagit
fram en egen festivalöl i samarbete
med bryggeriet Viking i Mönsterås.
Festivalen är nischad mot black metal,
en subgenre i hårdrocksgenren. Att
nischa sig är något som behövs för
evenemang i denna storlek och för att
tilltala rätt målgrupp, menar Walter
Hultman.
– Det är just det som är vår styrka.
Blir det för mycket blandad hårdrock tappar man publiken. Musiken
är central men det är så mycket mer
– konst och estetik som ramar in
epitetet black metal.
Besökarna till den här festivalen
kommer från hela landet och
egentligen hela världen.
– Vi har sålt biljetter i Mexiko,

Slovakien och Tyskland, men mest
Stockholm faktiskt. Magkänslan är
dock att det kommer vara fler lokala
besökare i år än tidigare, eftersom
ett av banden, Hild, har frontmannen Lars Broddesson från Hultsfred.
Jag är väldigt nöjd med lineupen där
vi har flera band som vanligtvis står
på riktigt stora scener, exempelvis
Sacramentum.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

öppnar Werkstan, en nyhet i
Västerviks kulturliv. Mitt i stan
öppnar en plats där den som
vill kan jobba med olika sorters
hantverk. Det kommer vara möjligt att jobba med keramik och
även att prova på att dreja. Här
finns även många olika material
inom måleri som akryl, pastell,
teckning och akvarell. För den
som vill jobba med textila material, sy kläder, virka, sticka eller prova på makramé kommer
det att vara möjligt. Werkstan
kommer att ha öppet för drop
in några eftermiddagar i veckan
och somliga helger blir det workshops med konstnärer som visar
olika tekniker.

Dansfilm med
kommuninvånare
VÄSTERVIK Västervik har nå-

got så ovanligt som en Kommun
Koreograf, KoKo. Under ett år
är Gabriella Engdahl projektanställd för att främja danskonst,
inspirera och bjuda på dansupplevelser. I våras hade hon och
tre kollegor en föreställning i
simhallen. I höst jobbar KoKo
med en dansfilm. Nio kommuninnevånare mellan 9 och 77 år har
först deltagit i dansworkshops
och ska under hösten spela in en
dansfilm som kommer att visas
internationellt. Gabriella Engdahl
delar sina dagar mellan Västervik
och London och har tidigare fått
sina dansfilmer visade på flera
internationella filmfestivaler.

Jazzkonsert i Hultsfred
HULTSFRED Monica Zetterlund möter Rigmor Gustafsson den 9 oktober när

en konsert arrangeras på Valhall i Hultsfred. Rigmor Gustafsson är kanske landets kanske främsta jazzsångerska, och tillsammans med konsertgitarristen
Mattias von Wachenfeldt, tolkar och hyllar hon Monica Zetterlunds sånger
med egna unika arrangemang. Detta blandas med duons tidigare program.
Arrangör Aspelands Musikförening i samarbete med Länsmusiken.

Rigmor Gustafsson kommer till Hultsfred för
att uppträda i oktober. Foto: Joel Nilsson

Nio Västervikare i olika åldrar är med i
KommunKoreografen Gabriella Engdahls
dansfilm.
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UTBILDNING

Plugga vidare på hemmaplan!

YH-kurs

Högskolekurs

Välfärdsteknik inom vård och omsorg
Halvfart, 50 YH-poäng, 20 veckor
Sista ansökningsdag
12 oktober 2022

Konflikter och konflikthantering
Kvartsfart, 7,5 hp
Sista ansökningsdag
17 oktober 2022

Programutbildningar
högskola

Sjuksköterskeprogrammet
Helfart, 180 hp (3 år)
Sista ansökningsdag
17 oktober 2022

Besök vår hemsida för mer info
www.novaoskarshamn.se
YRKESHJÄLP

Du kan bidra tillsammans med
oss! Swisha valfri summa till 123
286 7257. Pengarna går oavkortat
till journalister och publicister på
plats i Ukraina.

Studietakt:
Helfart

För att vi i omvärlden ska få en korrekt
bild av vad som faktiskt händer i
krig är vi beroende av de modiga
journalister som rapporterar på plats.
De behöver ekonomiskt och materiellt
stöd i form av datorer, kameror och
mobilbatterier och inte minst förstaförbandslådor och skyddsvästar.

:

VI STÖDER
FRI PRESS
I UKRAINA

NK JOHNSSON
A
S
FR
MÅLERI
KISA & VIMMERBY

TILLÄGGSISOLERA
MED LÖSULL

Utbildningsstart

DIVERSE

Vi samarbetar med:
Sveriges ledande materialleverantör

Ett kvalitets- och miljömedvetet företag

070-591 23 17
• Ut- och invändig målning
• Tapetsering
• Sprutlackering av
köksluckor, dörrar,
möbler m.m.

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

Vi har
personal
i Kisa och
Vimmerby!

AUKTIONER

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

•
•
•
•

Golvslipning
Fönsterrenovering
Glasmästeri
Försäljning och
montering av markiser

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

DIVERSE
RE

Västerv

ik Vim

T ID NIN GSU TG I VARNA | T U. SE

inet

merby

AT

IST

Hultsfre

IDNIN

Den här tidningen är medlem i
Tidningsutgivarna; en av grundarna av
Ukrainian Media Fund som stöttar fri och
oberoende journalistik i Ukraina
Läs mer om Ukrainian Media Fund här:
uamediafund.com

S

Magas

N

GR

GÖR EN BRA
MOTORAFFÄR!

GIONE

Nå ut till hushåll i Västervik, Vimmerby och Hultsfred.
Västervik 0490-666 40 / V-by, H-fred 0492-160 09

DIVERSE

jag är gift trots
att jag är ett barn

d

G

Vi sätter färg på tillvaron!
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DIVERSE

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

Storbritannien sörjer bortgången av sin omåttligt populära drottning Elizabeth II samtidigt som
Charles III utropats till ny kung och hustrun Camilla drottninggemål. Men alla som kan sin historia
vet att den nytillträdda monarken under åren 1981 till 1996 var gift med Diana och att ”folkets prinsessa” förolyckades
i en svår bilkrasch i
Paris 1997.

Svåra tider.
Enkelt val.
Läkare Utan Gränser ger hjälp på plats. För mitt
i allt svårt finns något enkelt. Valet att rädda liv.

Swish: 900 60 32

Det här är en historia som många
inblandade helst
vill glömma, men
bara några dagar
innan drottningens
bortgång så såldes
Dianas privata Ford
Escort RS Turbo
från 1985 på auktion.

Alla kan göra något för en säkrare trafik

HÅLL ÖGONEN
PÅ VÄGEN!

Priset? Tja, efter
en rejäl budstrid så
klubbades bilen för
nio miljoner kronor.
Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se

MOTOR

SUBARU OUTBACK
SÄKRASTE PERSONBIL 2021, enligt Euro NCAP

SUBARU OUTBACK med ADVENTURE-paketet
fr.

399.900:– |

fr.

4.695:–/mån

Miljöalternativ XFuel
Uppskattat och alltid standard
• Backkamera
• 2-zons klimatanläggning
• Praktiska inbyggda takräcken***
• X-mode terrängkörningsläge
• Eluppvärmd ratt
• Värmesitsar fram och bak

*

Vi erbjuder XFuel-paket som tillval. Ett system som gör att bilen kan köras på både biobränslet etanol och bensin.
Vägtrafikskatten för Outback med XFuel-paket är 1.262 kr/år. Systemet kostar 15.000 kr, monterat och klart.

Säkerhet som alltid ingår
• Fyrhjulsdrift och automatlåda
• Förarassistanssystem med autobroms och adaptiv farthållare
• Helljusautomatik och kurvljus
• 7 airbags och whiplashskydd
• VDC (antispinn, antisladd)

Max. dragvikt:
• 2000 kg

GRAHNS BILAR AB
GRAHNS
BILAR AB

Boxermotor:
• 169
hk0494-79310
/ 252 Nm TRANÅS 0140-18095
KISA

Ord. mån-fre 9-18 lör 10-13 grahnsbilar.se

Bränsleförbr. 8,6 l/100 km, CO2-utsläpp 193 g/km ( WLTP). Bilen i annonsen är extrautrustad.
aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning.

3 ÅRS FRI SERVICE**

**Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

*Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr,
***Gäller ej Field-paketet.
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Gustafssons lyser
upp er tillvaro!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning
Besök vår
hemsida

DAGS FÖR
SERVICE &
VINTERVILA

www.brg.nu

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

Om du låter oss göra en grundlig vinterservice
kan du vara säker på att din robotgräsklippare
kommer att vara i absolut toppform till våren.
Självklart erbjuder vi även vinterförvaring samt
hämtning/hemkörning med uppstart av din
maskin i vår.

Vi servar robotklippare från

SERVICEPAKET

1

2

-

-

3

Kontroll av chassi
Kontroll av elektronik
Uppdatering av mjukvara
Byte av knivar
Byte av knivdisklager
Byte av ventilationsfilter
Byte av tätningslister
Säkerhetskontroll
Rengöring
Vinterförvaring (varm)
Underhållsladdning av batteri

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

Hämtning/hemkörning*
Uppstart/kontroll på din tomt*

1.495:- 1.995:- 2.995:VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY
*Gäller inom Vimmerby, Västervik, samt dess angränsande kommuner.
Eventuella reparationsarbeten på slingkabeln tillkommer. Priser giltiga t.o.m. 2022-12-31.

