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Sandra berättar om sitt modeintresse

Fyra personer
om sin stil
VIMMERBY

Han skapar av virke
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Vill göra centrum mysigare
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Västervik Vimmerby Hultsfred
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Richard Bergström berättar hur
han tog sig an båten Vitesse
och dess historia.

TISTIDNIN

G

Magasinet är en annonstidning
från försäljningsavdelningen
på Vimmerby Tidning och
Västerviks-Tidningen.

Mode

Fyra personer från bygden berättar
om sin stil och sitt modeintresse.
Vi får även stylingtips från några
lokala butiker.

Annonspussel
Nöje & kultur
Korsord
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23 nov

Nästa nummer av Magasinet
kommer ut den 23 november och
då närmar sig adventstider med en
rasande fart. Det ska vi såklart ta
fasta på med en massa härliga tips
för att skapa den rätta stämningen.
Och förutom det blir det förstås som
vanligt en mix av olika reportage från
våra tre kommuners alla hörn!

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

På återseende i november!

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

Monterat och klart
inkl plåtarbete och lister

Nilssons Bilhall

65.900:-

Vimmerby 0492-79 794 www.nilssonsbilhall.se

efter rotav
drag

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

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

TIDSBEST.

0492-137 70

Mobil 070-768 37 04
annsfotvard-vimmerby.se

0470-70 17 40

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

Nästa nummer

ANNONS VÄSTERVIK
Eeva Laine, Eva Wirenfelt,
Kristofer Johnsson och Axel Ericsson
Tel. 0490-666 40
fornamn.efternamn@ostmedia.se

Storgatan 81, Vimmerby
VÄLKOMNA!

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

Boka tid på 0492-79 794.
Varmt välkommen!

JÄRNVAROR • BYGGMATERIAL • FÄRG
Hos oss hittar du bland annat fönster, virke, marksten, tak, färg,
verktyg, varor för byggnadsvård. Vi kan leverera alla produkter
till hela Östergötland och Småland.
Ödängsvägen 4- 59038 Kisa
Vardagar 7-18 • Lördag 9-13
0494-104 00 • info@jarnochbygg.se
jarnochbygg.se •

jarnochbygg

Kontakta vår byggsäljare Linus
om du vill ha hjälp att räkna
på material till ditt projekt.
Tel. 070-410 63 30
linus.sunderling@jarnochbygg.se

DIN KOMPLETTA
LEVERANTÖR
STORT UTBUD AV MASKINER
OCH VERKTYG. VI LEVERERAR
TILL HELA ÖSTERGÖTLAND
OCH SMÅLAND.

VÅRA L
IF

TAR
Saxliftar
Diesel/B
atteri
Bomlifta
r Diesel/
Batteri
Pelarlifta
r Batteri
Släpvag
nsliftar

BILUTHYRNING!

Personbilar • Minibussar
Transportbilar • Miljöbilar

Se alla våra liftar och andra maskiner på allertrental.se

Boka direkt på
0494-77 30 77 eller allertrental.se
Ödängsvägen 7D, 590 38 Kisa • Vardagar 07:00-16:00 •

allertrental

Robert Allert • 070-495 09 90 • robert.allert@jarnochbygg.se
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Spökparad
för alla barn

På fredag får alla
barn skrämmas så
mycket de kan!

The Real Group
VÄSTERVIK Söndag 30:e oktober har du möjlighet att lyssna på
vokalmusik i världsklass. The Real
Group har tänjt gränserna för vad
man kan åstadkomma med enbart den mänskliga rösten. Kvintetten har turnerat världen över
och gjort mer än 3000 konserter.
Konserten på Bryggaren Kulturscen är i två set med en paus.

THEOZ

till Ankarsrum
VÄSTERVIK Lördag 29:e okto-

Höstens härligaste och
läskigaste kväll inträffar
nu på fredag! Alla spöken
och monsters högtid, Halloween! Dags att skrämmas så mycket det går!
VÄSTERVIK Spökparaden har funnits i
Västervik i ett antal år och i olika regi,
i år är det Byggaren Kulturscen som ar-

rangerar med hjälp av Västervik Citysamverkan.
– På fredag eftermiddag från klockan
16 har vi öppet här i Bryggaren. Här kan
barnen få ansiktsmålning och det finns
också möjlighet att få en korv till självkostnadspris. Det är bra med en mätt
mage när man sen ska äta godis, för godis till alla barn blir det, säger Tobias
Ahlstedt från Bryggaren Kulturscen.
När alla är utklädda, ansiktsmålade och
mätta avgår paraden till Stadsparken

där det blir spökgympa,
livemusik och godis till
alla. På vägen till Stadsparken får barnen skrämmas så
mycket de vill.
– De här barnen älskar att
spöka i butikerna också,
ibland har butikerna
ordnat med ”Scary
Friday”, så vi uppmanar barnen
att skrämmas så
mycket de kan!

ber kommer Theoz till Ankarsrum. Theodor Haraldsson,
som han egentligen
heter, är en 17-årig
svensk influencer,
dansare och skådespelare. Theoz slog
igenom på internet
redan som 12-åring och
har mer än två miljoner
följare över hela världen. Sedan några år har
han även en musikkarriär
och var bland annat med i
Melodifestivalen i våras. Nu
kommer han till Ankarsrums Folkets Hus. Efter showen finns det
möjlighet att få autografer och ta
bilder tillsammans med Theoz.
Foto: Magnus Rangnvid

Leta

EFTER SPÖKEN

VIMMERBY/ HULTSFRED

Se upp alla mörkrädda! I både
Hultsfreds och Vimmerbys kommuner ordnas det spökvandringar
nu runt halloween. Först ut är
Vimmerby i morgon kväll. I Gästgivarhagen kan man smyga runt och
leta efter kusliga figurer. Glöm inte
ficklampan!
På lördag, den 29 oktober,
släpps spöken och gastar fria i
Lönneberga. Under kvällen byter
bilverkstan JP Bilmek i Lönneberga
skepnad och förvandlas till ett riktigt ruskigt ställe. Kom dit och leta
efter spöken – om du vågar!

Butikerna laddar för Tjejkväll
I morgon kväll, den 27 oktober,
är det dags för den efterlängtade
Tjejkvällen i Vimmerby.
VIMMERBY Stans butiker laddar för
en riktigt maxad shoppingkväll med
liv och rörelse på stan, härlig stämning
och såklart en massa fina erbjudanden
och överraskningar i butikerna.
Tjejkvällen är en väletablerad tradition sedan flera år tillbaka och det
brukar vara mycket folk i omlopp under kvällen. Inte bara tjejer, utan även
killar.
I år ordnas höstens Tjejkväll en månad
senare än vanligt, ett grepp som handeln tror stenhårt på.
– Det är mer höst i luften nu i oktober och våra butiker är välfyllda med
höstens och vinterns jackor och annat
mode, så vi tror att det är väldigt bra
timing, säger Elisabeth Wolmeryd från
Till Dej.
Hur mycket folk det kan bli på stan
är svårt att uppskatta, men butikerna är
redo för alla köpsugna kunder.
– Vi vet att Tjejkvällen är väldigt
uppskattad och ger ett mervärde till
kunderna, säger Camilla Sand på Sandströms. Det är alltid god stämning en
sådan här kväll.

Vimmerbys butiker är taggade inför Tjejkvällen i morgon kväll i Vimmerby.
Foto: Eva Harrysson
De flesta butikerna i Vimmerby hakar på,
liksom flera caféer och restauranger. Det
är alltså läge för en helkväll på stan med
en väninna, mamma, syster eller dotter.
– Från Vimmerby Handels sida hoppas vi såklart på en riktig kanonkväll.
Vår förhoppning är att Tjejkvällen ska

ge inspiration och lite extra shoppingglädje till kunderna med fina erbjudanden och överraskningar, säger Michael
Karlsson, aktivitetsansvarig.
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
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Ullmix.

1495:Ord.pris 2200:-

Täckkappa

Rosa, brun och svart

1299:Ord.pris 1499:-

Jacka
Navy

1599:Ord.pris 1999:-

Kavaj

Vinröd och brun

899:Byxa

Vinröd och brun

699:-

www.sandstroms.nu

Jacka

Svart, navy, vinröd och brun

699:-

Tröja

Lammull

499:Ord.pris 699:-

EN BÄTTRE AFFÄR. SEDAN 1923.
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Gemenskap och
överraskningar på stan
Sedan ett halvår är Maria Björkman ny på tjänsten som platsutvecklare på Västervik Framåt. Tillsammans med ett team
jobbar hon för att göra både Västervik och Gamleby till mysigare
och mer attraktiva stadskärnor. Gemenskap, överraskningar
och lokalt samarbete är ledorden.

Ännu en
vinter i kris
Tänk vad vi människor ändå är bra på att anpassa oss.
Jag hörde någonstans att det inom loppet av tre år
har varit lika många kriser som mänskligheten brukar
behöva stå ut med under en 100-pårsperiod. Inte undra
på att vi känner oss lite möra!
Först pandemin, med allt vad den innebar. Sedan ett krig
i Europa och nu skenande elpriser, höjda räntor och en
stundande lågkonjunktur som följd.
Helt plötsligt vet alla vad ett paket smör kostar och
hushållselen är den stora snackisen i fikarummen
på arbetsplatserna. Efter två år då vi tvingats hålla
avstånd för att inte smittas av Corona rustar vi oss nu
i stället för en vinter med betydligt mindre pengar på
kontot.
Jag tror att de flesta kan hålla med om att den här hösten har inneburit ett ekonomiskt uppvaknande. Efter
flera år med riktigt goda tider är i alla fall jag plötsligt
medveten på ett helt nytt sätt. Jag ska erkänna att jag
tidigare har haft ganska dålig koll på vad en liter mjölk
kostar eller vilka varor det är extrapris på. Numera
jämför jag priser och handlar mer efter vad butiken har
erbjudande på.
Hemma har vi aldrig snålat med värmen i huset utan
snarare lyxat med 24 behagliga grader. Nu är det dock
slut med det. 20 grader eller max 21 har vi bestämt att
temperaturen ska ligga på i vinter. Fryser man får man
helt enkelt ta på sig en extra tröja. Allt är en vanesak.
På ett sätt är det lite nyttigt allt det här. Man får lite
perspektiv på saker och ting och inser ganska snabbt
att man varit bortskämd. Det har varit goda tider länge,
kanske lite för goda tider.
I oktober brukar vi fokusera lite extra på höstmode i
Magasinet, och det här numret är inget undantag. Vi
frågade också fyra personer om deras klädstil och hur
de tänker kring kläder och mode. Det var riktigt inspirerande att få ta del av deras tankar.
Ha det riktigt fint tills vi ses igen i november!

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

VÄSTERVIK Ingen som bor
i Gamleby har missat Maria
Björkman. Det var hon som
köpte Byfiket och gjorde det
till en succé. Maria har hunnit
med att göra många saker i livet och provat alla möjliga typer av jobb, massageterapeut,
vården, handeln och att driva
café. Nu har hon klivit in som
platsutvecklare i Västervik men
behåller samtidigt jobbet som
byledare i Gamleby, något hon
ser som en fördel.
– Det är optimalt, för tjänsterna påminner om varandra.
Jag tror att jag kan bli mer effektiv och att jag kan nyttja
mitt stora kontaktnät på båda
platserna, något som alla vinner på.
Som platsutvecklare är utmaningen att göra centrum
attraktivt för besökare, både
turister och de som bor i stan.
– Det viktigaste är att ha kvar
en levande stadskärna, det lägger vi stort fokus på. En bra
sak som kommit ur pandemin är att fler tänker på att
handla lokalt, att nyttja det
som finns i sitt närområde.
Det är jätteviktigt om vi ska
ha vår stadskärna kvar.
Maria är relativt ny på tjänsten
och kommer med nya tankar
om hur man gör en stadskärna
attraktiv. Själv vill hon framhålla att de är ett team som
jobbar tillsammans och att man
gör en nystart.
– Vi vill göra förändringar,
twista om lite, jag tror att man
kommer se lite mer överraskningar, att det händer något
oväntat. Kanske kommer det
folk och dansar på stan, det kan
bli ballonger till barnen eller att
det kommer en trubadur. Vi vill
förmedla en känsla av att det
händer något, en överraskning.
Fokus under hösten är att få till
en känsla av gemenskap, att
företagarna i centrum ska ta
armkrok med varandra för att
nå längre tillsammans. Även
Västerviksborna ska smittas
av känslan av gemenskap.

Det ska vara
mysigt att gå ner på
stan. En levande stadskärna är mycket viktigt
säger Maria Björkman.
Foto. Åsa Thaberman

– Det ska vara trevligt att gå
ner på stan, shoppa lite, ta en
fika eller lite god mat och umgås, man vill ju träffas på stan.
Blir det några nyheter med
dig vid rodret?
– Det är en nystart vi står inför,
så nyheter kommer man få se
och mycket kommer man att
känna igen, men kanske med
en liten förändring. Det är ett
pågående arbete som vi gör
inom Västervik Citysamverkan
och Västervik Framåt. Just nu
planerar vi för Västervik Jul och
där kommer man se en skillnad
mot hur det varit tidigare. Det
kommer att kännas att det är
nya tag.
Åsa Thaberman
asa.thaberman@vt.se

”Det ska vara trevligt att
gå ner på stan, shoppa lite,
ta en fika eller lite god mat
och umgås, man vill ju
träffas på stan.”

Fakta Maria Björkman
Familj: Man och två barn,
8 och 13 år
Bor: på gård utanför Gamleby
Djur: Katt och hund
Intresse: Familjen. Jag umgås väldigt mycket med familjen och vi hittar på saker
tillsammans, gärna i naturen.
Från att ha ett jobb med
många bollar i luften är det
skönt att komma hem till
lugnet på gården, den balansen är så skön.
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BYGGMATERIAL, FÖNSTER, DÖRRAR, GOLV, FÄRG & MYCKET MER
Turbingatan 16, 598 21 Vimmerby│www.carlenskogs.woody.se│0492-757 50
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KOLLA IN
OSS!

VI SATSAR FRAMÅT!

LÄS TIDNINGEN

Vi kommer utöka och
bygga om i vår butik

Alla nummer finns på webben
TÄVLA

Skicka in svar till Annonspusslet
INFORMATION

Undersökningsrummet kommer bli både
större och ännu mer ändamålsenligt.

Kontaktuppgifter och info
gällande annonsmaterial

BEHÖVER DU
SJUKGYMNASTIK
ELLER AKUPUNKTUR?

Vi kommer därför inte kunna utföra synundersökningar
fr o m 31/10 och ca 14 dagar framåt.
Butiken är öppen som vanligt. Välkomna!

Sevedegatan 37 • VIMMERBY
www.hammargrensoptik.se
Tel. 0492-101 14

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

magasinetvvh.se

VATTENTÄTT!

Till Alla Helgona helgen

Gravprydnader
från

Storl. 32-40

Storl. 30-35

Vi finns när du behöver oss!

Storl. 32-39

60:-

Gravlyktor och
Ljus i olika modeller

125:Batteriljus från 45:Lyktor från

Brunnsgatan 4, VÄSTERVIK
0490-334 50 • 070-675 28 62
www.vasterviksbegravningsbyra.se

TOPPAR FRÅN

Storl. 24-39

Utförsäljning av
BLOMSTERLÖKAR
Paketerad blomsterlök

Köp (den
3 billigaste
betala
för 2
på köpet)

Storl. 22-32

ALLA
ROSBUSKAR

Halva priset!
FOOTWEAR

STORA TORGET,
VIMMERBY

Storgatan 27 • 0492-103 14 • VIMMERBY

Blomgatan, VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
ÖPPETTIDER: Månd.- Fred. 9-18 • Lörd. 29/10 9-15
Sönd. 30/10 10-12 • Lörd. 5/11 10-12 • Sönd. 6/11 10-12

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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personligt Richard Bergström

Livet med Vitesse

I Västervik, vid Pampas Marina ligger en av Sveriges vackraste och mest märkvärdiga gamla båtar, m/y Vitesse.
Vitesse har en mycket speciell historia och för ägaren Richard Bergström har hon varit lite av en livsledsagare
de sista 50 åren. Livet med Vitesse har fört in Richards liv på nya och spännande vägar.
VÄSTERVIK En gråkall dag i januari 1971 går den då 26-årige
Richard Bergström runt vid
Stockholms kajer för att hitta en
bra plats för en marina. Under
ett decimetertjockt snötäcke
ser han linjerna av en stor båt,
17-18 meter lång som ligger på
en pråm.
– Jag funderade över vad det
var för någonting som låg lite
snett uppdraget där och pratade
med en kompis om båten. I april
blev jag erbjuden att köpa båten
för 2500 kronor och 13:e april blev
det affär.
Richard är en man som inte är
rädd för att chansa. Strax innan
han köpte Vitesse hade han bott
och jobbat i USA, men åkte hem
till Sverige när han höll på att
bli inkallad till Vietnamkriget.
Nu tog han sig an en båt som legat på Mälarens botten i fyra år.
– Det var lera och dy överallt och det var väldigt lite färg
kvar, bara flagor. Mahognyn såg

Fakta Vitesse
Vitesse byggdes för Scania
strax efter första Världskriget.
Motorn som Scania byggde var en V8 motor på 140
HK på sprit och 110 på fotogen, enormt många hästkrafter vid denna tidpunkt
och vid provkörningar visade det sig att hon var Sveriges snabbaste båt. Genom
åren har många kändisar
och kungligheter varit ombord på Vitesse. 1966 sjönk
båten i Mälaren, troligtvis
genom ett försäkringsbedrägeri. 1970 blev hon bärgad och Richard Bergström
har sedan 1971 varit ägare
till Vitesse.

Vitesse byggdes 1919 som
ett prov på Scanias tekniska
expertis. Då var hon Sveriges
snabbaste båt, därav namnet.
Foto: Åsa Thaberman

Att Vitesse legat sjunken
i fyra år går inte att se.
Richard Bergström har lagt
ner 20 000 timmar för att få
Vitesse i toppskick.
ut som drivved på sina ställen,
genom att den hade blivit frost
sprängd på grund av att båten
inte hade dränerats och täckts
efter bärgningen.
Richard och några kompisar jobbade hårt i två veckor. Då kom
den första överraskningen,
ägaren av pråmen som båten
låg på framförde att han hade
sålt pråmen, vilket innebar och
att båten måste vara borta om
två veckor.
– Nu blev det mycket bråttom,
det gällde att göra klart skrovet så
att vi kunde sjösätta.
Richard och hans kompisar
lyckades med att bli klara för
sjösättning i tid samt starta upp
den gamla motorn (som hade legat sjunken i 4 år) för att därefter
ta båten till ett varv där Richard
sedan arbetade med Vitesse på
heltid under två år. Under åren
har han lagt ner upp emot 20 000
timmar på att få båten i det fina
skick hon är i nu.
Vitesse byggdes åt Scania år
1919. Richard kom av en slump
i kontakt med en chef på Scania
som fick följa med på en tur i
båten. Det gjorde att Scania vid

flera tillfällen hyrde Richard och
Vitesse för att bjuda ut gäster.
När Scania sedan hade andra
projekt blev Richard tillfrågad
och har på så sätt blivit involverad i flera spännande renoveringar bland annat av gamla
tågvagnar och bussar.
– Genom Vitesse har jag fått
både kunder och kontakter som
har fört mig in på nya vägar,
något som jag både har tjänat
pengar på och haft glädje av. Båten är ju också som en familje-

medlem, vi har umgåtts och använt henne. Utan Vitesse hade
jag heller aldrig fått möjlighet
att köpa vårt sommarställe i
Stockholms skärgård.

– En gång låg jag nedanför
Grand Hotel i Stockholm och
väntade på Tina Turner som
hade hyrt båten, men hon blev
sjuk, det var lite synd.

Under flera år från 70-talet till
början av 2000-talet hyrde
Richard ut sig och Vitesse som
charterbåt. Många prominenta
gäster har fått en tur med Vitesse. Kungafamiljen var gäster
ombord 2003 vid Stockholm
750-årsjubileum.

Totalt har det blivit drygt 1300
charterresor med Vitesse, nu
ligger hon förtöjd bredvid Richards AquaVilla i Västervik.
– Nu får hon ligga här som ett
varumärke för marinan och som
ett litet smycke för staden.
Åsa Thaberman

Richard har en omfattande dokumentation kring Vitesse. Så här såg båten ut när Richard hittade henne. Några månader senare var Vitesse renoverad
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Fullservice
för Ditt
företag!

1972-2022 • 50 ÅR!

• FRI LEVERANS (gäller inom Vimmerby)
• Installation

G
A
D
R
Ö
L
KORV på torget Vimmerby
29/10 kl 10.30-14.00

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

Garageprdorivrent

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

Moto

SVENSK KVALITÉ

Monterad
och klar

Vi bjuder på HOCKEYKORV*
* 1. HANDLA I EN MEDLEMSBUTIK LÖRDAGEN DEN 29/10
(Medlemsbutikerna finns underst i annonsen)

2. VISA UPP KVITTOT FÖR VH’S PERSONAL PÅ TORGET
3. DU FÅR SOM TACK EN KORVKUPONG max en/familj
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL - FÖRST TILL KVARN!

från

17.900:-*
inkl.
ROT-avdrag

Övriga byggnadsarbeten – Hör med oss!

Priserna gäller t o m 30/10.

5

LIPP
SUPERK
25%

SUPERKLIPP

Minst

59
20:-

att

Minst 25% raba

tt

90

rabatt

90

/kg

/förp

/hg

Fläskytterfilé

Nybergs Deli. Ursprung Sverige
Ca:1000g. Mörad
Av benfri kotlett. Jfr. pris 59:90/kg
Max 2 köp/hushåll

Ägg

Lösviktsgodis

ICA. 10-pack. strl. M/L.
Jfr. pris 2:00/st
Max 1 köp/hushåll.

ICA. Plocka & njut smågodis
för finsmakare.
jJfr pris 59:00/kg

39
25:-

90

SUPERKLIPP
Minst 25% raba

tt

/kg

/st

Sirapslimpa

ICA Selection. 900g.
Jfr. pris 27:78/kg

HANDLA
& VINN

LÖRDAG
29 OKT
ÖPPET
TILL KL 14

Några butiker har öppet till kl 15.

mån-fre 7-21, lör-sön 8-21

Minst 25% rab

Totalt vinstvärde ca 15.000:-

I VIMMERBY

Veckans goda
erbjudanden!

SUPERKLIPP

VIMMERBY
HOCKEY

*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

Falkängsgatan, Vimmerby
0492-758 80

i samarbete med

VILLA- OCH INDUSTRIPORTAR

Helgskinka

Nybergs Deli. Ursprung Sverige. Ca:2kg
Färdigkokt. Jfr pris 39,90/kg

1:a pris 2.000 kr

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 29/10.
* Gäller i de flesta medlemsbutiker. Se affisch på respektive deltagande butik
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.

Aktiviteter i samarbete med:

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

89

MEDLEMMAR I VIMMERBY HANDEL

90

/kg

Hushållsost

Arla Ca:1,1-2,2 kg Fetthalt 17-26%.
Jfr pris 89:90/kg

Varmt välkomna önskar
Anders & Helen
med medarbetare

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 | RC Design | Rosins Pappershandel
Rost&Kardemumma | Sandströms | Sibylla | Skobes | Stuneks | Tempo | Thornbergs Foto | Till Dej
Ultimate Sound&Music | Vimmerby Bokhandel | Vimmerby Sparbank | Vimmerby Stadshotell
Vimmerby Telecenter | Vimmerby Tidning | Vimmerby Turistbyrå | Önska
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Byggde sin
egen driftingbil

Rasmus Bloms häftiga bil får vila i
garaget över vintern. Till våren är det
dags att komma ut på asfalten igen.
Om det blir i tävlingssammanhang
återstår dock att se. Foto: Privat

Motorfantasten Rasmus Blom har spenderat många
timmar i garaget. Resultatet är en nybyggd driftingbil
i toppklass och Rasmus har nu alla förutsättningar för
att tävla om andan faller på.
VIMMERBY Under pandemin spenderade Rasmus Blom i Vimmerby mängder
av timmar i garaget tillsammans med sin
svärfar Peter Bieberbach. Resultatet blev
en fullfjädrad driftingbil som när som
helst är redo att möta asfalten ute på
banorna. Men det är fortfarande oklart
om Rasmus vill ge sig ut och tävla.
– Jag gillar ju egentligen inte tävlingsmomentet så mycket. För mig är
drifting i första hand något som ska vara
kul, och jag behöver inte tävla för att

uppleva det. Vi har pratat om att tävla,
men har inte kommit dit än. Drifting
är så mycket mer än bara tävling, det
är en publikupplevelse och en uppvisningssport. Vi får helt enkelt se vad som
händer nästa år, säger han.
Dagen före julafton 2019 hämtade Rasmus bilen i Nynäshamn, som då egentligen var en tom kaross som kom skeppad
från Litauen. Skyddsburen var redan installerad, men i övrigt var det att börja

på ruta ett med att bygga upp bilen.
I april 2020 var bilen klar efter uppskattningsvis 1 000 timmars arbete.
Bilen, en BMW E82 från 2012, har allt som
man kan önska sig i en driftingbil.
– Den här bilen är jag otroligt nöjd
med, det är ett gediget arbete vi har
lagt ner, vi har inte tagit några genvägar i byggnationen. Vi var i Mantorp
och körde fyra dagar i somras och det
var otroligt kul. Bilen levde upp till alla
förväntningar, även om det såklart alltid
görs justeringar.
Karossen är av glasfiber, vilket gör att
den väger mindre men också är lättare
att reparera. Vid en skada är det lätt att
skruva loss den trasiga delen och sätta
dit en ny.

Nu när den nya bilen är färdigbyggd,
är du inte sugen på att tävla?
– Den är byggd för att tävlas med, och
visst vore det roligt. Men jag har tyvärr
inte riktigt intresset för det just nu och
tiden finns inte heller. Vi har varit i
Enköping och kört några småeventstävlingar men inget större. Det har varit pandemi och efter det har det känts
lite avslaget. Som jag ser det behöver
Sveriges driftingtävlingar utvecklas mer,
det kostar fruktansvärt mycket pengar
att tävla. Jag vill se mer av de tävlingar
som finns utomlands för att jag skulle
bli sugen på att tävla.

Det är otaliga timmars arbete som ligger bakom bilen. För Rasmus Blom är själva byggprocessen minst lika inspirerande som körningen.
– Jag tycker det är jättekul att hitta på idéer och skapa. Och det här är en grej jag gör ihop med min svärfar, vilket också är väldigt roligt. Foto: Privat

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

MATPLATSKAMPANJ
KÖP 6
STOLAR BE T
AL A
FÖR 5*

BOTO STOL
FR.

2.495:-

*GÄLLER UTVALDA STOLAR
SOUL MATBORD

16.995:-

ORUST STOL
FR.

1.450:-/st

(ORD PRIS 18.995:-)

KÖP 6
STOL AR BE T
AL A
FÖR 5

ZENITH MATBORD

14.995:-

ORD PRIS 17.295:-)

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

MATERIALMÄNNEN
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mode Personlig stil
”Att gå i tråkiga
kläder är inte att
göra sig själv en
tjänst.”
Ylva Zanton väljer färg, mönstrat
och kaxiga skor.

Min

Vi frågade fyra personer om hur de
Vad letar de efter och

Text och foto: Åsa Thaberman

Gunilla Winqvist VÄSTERVIK
Gunilla Winqvist jobbar som rektor för en låg och mellanstadieskola. Hon klär sig gärna i klänning och
hennes klackar talar om att hon är på väg
innan man ser henne.
Hur skulle du beskriva din stil?
– Klänning! Om man skulle fråga barnen på skolan, så säger de klänning
och klackskor. Jag gillar prickigt, så det
har jag en hel del. Gärna lite kvinnliga
klänningar, det är en känsla jag letar
efter, kanske lite åt 50-talshållet.
Vad letar du efter när du köper
kläder?
– Ögonen går ju ofta mot det som
är prickigt! Något som sticker ut
lite, som man lägger märke till. Tröjor med polokrage har jag inte så
mycket, hellre lite urringat, men
det är svårt att beskriva, det är
alltid en känsla jag går på.

Ylva Zanton VÄSTERVIK
Det första man lägger märke till hos Ylva
Zanton är nog hennes magnifika hår, stort,
rött och lockigt. Håret är som en extra accessoar till hennes klädstil som drar lite åt hippiehållet. Ylva jobbar som lärare i engelska
på Komvux i Västervik.
Vad är typiskt för din klädstil?
– Färg och mönster,”hippiechic”, hippie men lite
åt det chica hållet, ibland vill jag klä mig lite
striktare, men jag har en hippe/yogasida som
skiner igenom.
Vad letar du efter när du köper kläder?
– Klänningar, nästan alltid klänningar, så har det
varit i alla år. Plagg som man kan ha till många
andra kläder, som roliga västar, eller en kofta
som passar till flera klänningar. Men jag dras till
klänningar, gärna figursydda och i kul material
och spännande modeller.
Hur planerar du din klädsel?
– Jag har försökt planera min outfit dagen innan
i flera år, men det blir aldrig så, för på morgonen
vet jag aldrig vad jag känner för, det är mitt humör som bestämmer. Jag uttrycker mycket hur
jag mår med mina kläder. Är jag på ett spralligt humör blir det en sprallig ton på kläderna,
ibland vill man inte synas så mycket då blir det
något mer diskret. Jag går väldigt mycket på

känsla och inspiration på morgonen.
För vem klär du dig?
– Jag klär mig nog mest för mig
själv. Jag tycker att jag mår bra när
jag uttrycker mig genom mina kläder, att jag tar mig själv på allvar, att
jag gillar mig själv. Om jag gick i väldigt tråkiga kläder varje dag skulle
det göra något med min syn på
mig själv. Att gå i tråkiga kläder
är inte att göra sig själv en tjänst.
Får du kommentarer?
– Ja, mina skor får jag mycket
kommentarer om (den här dagen
har Ylva ett par knähöga vinröda Dr
Martens). Men jag får kommentarer
om kläder ibland. En kollega sa till mig
”det finns ingen som klär sig som du, det är
så ovanligt med någon som kan komma i gula
mönstrade haremsbyxor, det är roligt för många
andra ser likadana ut.”
Har du ett favoritplagg?
– Under sommaren och hösten har det varit det
ett par stora lavendelfärgade linnebyxor, de är
supervida. När man går nedför gatan så känner
man sig som ett svall, en våg, man liksom bara
fladdrar fram!

Hur tänker du när du väljer
vilka kläder du ska ha på dig?
– Ofta lägger jag fram kläder
kvällen innan, men ibland är
det bara fel på morgonen, för
det är inte den känslan jag
har då. Det finns ju inget
värre än att gå i något som
inte känns bra, så då byter
jag och tar nåt säkert kort!
För vem klär du dig?
– För mig själv, men barnen på
skolan ser ju om jag har prickiga
naglar eller en annorlunda ring.
Barn lägger märke till såna detaljer, så lite klär jag mig för dem. Jag
tycker om när det är lite kul, jag har
inte så mycket svarta kläder.
Får du kommentarer om dina
kläder?
– Ja, det händer, ofta från eleverna, att man
är fin och att jag har skor med klackar, det bara
ekar ju i golvet när jag kommer gående i korridorerna.
Har du nåt favoritplagg?
– Skinnjackan! Den jag har nu är min andra av
samma märke, det är ju inget som är nåt mode
egentligen, men den håller. Den gillar jag!

Prickig klänning, skinnjacka och klackskor,
det är Gunilla Winqvist. Foto: Åsa Thaberman

OKTOBER 2022

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

13

stil

tänker kring kläder och mode.
hur väljer de kläder?

n och Eva Harrysson

Jimmi Wickström VIMMERBY
Jimmi Wickström har alltid varit intresserad av kläder
och mode. Men stilen kan variera över tid och efter
humör.
– Just nu är det bekvämligheten som väger
tyngst, säger han.
Vimmerbybon Jimmi Wickström arbetar till vardags på Vimarskolans högstadium i Vimmerby.
Han är också delägare i klädbutiken Boston
där han jobbar vissa helger. Så han blir med
andra ord ständigt matad med de senaste
trenderna.

Vilket är ditt bästa tips till de som vill
hitta sin stil?
– Våga testa nytt! Jag brukar säga till kunderna att de ska utgå från det de redan vet
att de gillar och sedan experimentera utifrån det.

Jimmi Wickström är modeintresserad men vill
också att kläderna ska vara bekväma.
Foto: Eva Harrysson

ARBE

Magas
Väster

Sandra Ek HULTSFRED

E

vik Vi

DA

T

mmer

RE

Finns det något plagg du aldrig skulle
ta på dig?
– Egentligen inte. Jag är inte jätteförtjust i
shorts, jag trivs helt enkelt inte i det. Men
är det riktigt varmt så har jag det ändå. Sedan finns det väl vissa färger som jag inte
tycker att jag passar i, som gult och orange.

ED

A

Har din stil förändrats mycket
genom årens lopp?
– Ja, den svänger lite efter humör. En period var jag en riktig
skjortkille, lite mer strikt med
knapparna knäppta ända upp till
kragen. Nu är det som sagt mer
bekväma plagg som gäller. Man
kan väl säga att jag är en sådan
person som vågar testa och experimentera.

M

M

Hur skulle du beskriva din stil?
– Kläder som är sköna och bekväma.
Just nu är det mycket mjuka plagg:
Hoodies, baggy jeans och oversize.
Västar, rockar och kängor.
När Magasinet träffar Jimmy kör
han lager på lager med en ljusblå
hoodie, en rutig skjorta och en
svart rock. Till det ett par grå jeans
och svarta kängor.
– Det här är nog väldigt mycket
jag just nu. Snyggt och bekvämt.
Hösten är min favoritårstid när det
kommer till kläder.

inet

by Hul

tsfred

R B E TA R E

Trendig och färgglad. Så beskriver Mörlundabon Sandra Ek sin klädstil.
Till vardags jobbar Sandra som medierådgivare på NTM Media, där bland annat
Vimmerby Tidning ingår. Men på fritiden är kläder ett av hennes stora intressen
och hon shoppar gärna åt hela familjen.
Hur skulle du beskriva din stil?
– Jag har ganska bra koll på vad
som gäller och följer gärna trender. Jag älskar svart men jag är
inte rädd för färger. Jag är inte så
mycket för smycken men piffar gärna
upp min outfit med några roliga skor
eller en snygg väska. Jag gillar att
sminka mig och variera frisyren, jag
vill känna mig fin helt enkelt.
På bilden har hon på sig vad hon själv
beskriver som en ”typisk Sandra-outfit”.
En grön stickad klänning, svarta skinnleggings, en täckväst, leopardmönstrade
sneakers, svart mössa och en mönstrad
väska.
– Västen älskar jag, den är ett riktigt
bra höstplagg. Och klänningen är en
härlig färgklick, vilket jag gillar. Snyggt
och bekvämt och ganska enkelt!
Har du något favoritplagg?
– Skjortklänningar av olika slag, både korta
och långa. Ett plagg som går att styla och
matcha på flera olika sätt. Med skinnleg-

gings eller jeans på vintern och på sommaren med
bara ett par cykelbyxor under.
Har du någon stilförebild?
– Ärligt talat inspireras jag nog mest av mig själv, jag
har inte direkt någon speciell person som jag försöker
efterlikna. Däremot kan jag förstås hämta inspiration
från andra människor, det kan vara någon jag ser på
stan som har en snygg stil.
Sandra har många års erfarenhet av att jobba i
klädbutik och som personal shopper.
Vilket är ditt bästa tips för att hitta sin stil?
– Våga prova plagg som du normalt sett inte brukar bära! Det kan bli en riktigt ”wow-känsla”. Sedan
tycker jag att man ska använda alla plagg i garderoben, även ”finkläderna” som ofta bara hänger. Matcha
dem med vardagsplaggen och du kan hitta nya snygga
kombinationer.
Finns det något plagg som du aldrig skulle ta på
dig?
– En body eller en tight kroppsstrumpa. Det skulle
jag verkligen inte känna mig bekväm i.
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Trendigt, snyggt och
ekonomiskt med återbruk
VÄSTERVIK

Anja har en cognacsfärgad oversize-skjorta från
Herravdelningen på Busfrö tillsammans med en enkel
vit T-shirt och svarta kavajbyxor. Csilla har en härlig
offwhite anorak i teddymaterial.

I våra modespecial, vår och höst, har vi låtit butiker visa säsongens
trender. I höst, när vi kanske tänker extra mycket på ekonomi,
tar vi hjälp av secondhandbutiken Busfrö.
Här kommer trendigt återbruk visat på butikens egen
personal. Bra för både plånboken och miljön.
Foto: Busfrö

Anja klär i denna mörkt gröna fuskpälsjackan, snyggt
med krispigt vita chunky skor till. Csilla har en kakigrön
längre jacka till sin pastellgröna stickade tröja och
loafers med detaljer.

Stickat i höst
Anja och Csilla har på sig
varsin cremefärgad och
pastellig grön stickad tröja
– mysigt nu när hösten
närmar sig.

Csilla har på sig den trendiga skinnbyxan med svarta chunky boots.
Volanger är helt rätt på den bruna
prickiga skjortan samt snygg detalj
på den virkade väskan med sitt
trähandtag.

Anja har på sig en offwhite kappa
i teddymaterial. Snyggt att bryta
med den randiga långärmade
T-tröjan och svarta jeans.

Fortsätt våga färg! Csilla klär i
korallröd kavaj med mässingsknappar matchat tillsammans med en
mönstrad blus med volangdetaljer.
De svarta jeansen med chunky
bootsen ger en tuffare look.

Anja har på sig en färgstark mönstrad långklänning tillsammans med ljusa
sneakers. Britt-Marie har en cremefärgad stickad väst tillsammans med en
vit linneblus i längre modell. Även här ser vi en skinnbyxa nu i en vidare modell
med sömmar som detalj, en stor svart skinnväska och svarta Nike skor.
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Höstens bästa
modetips
VIMMERBY / HULTSFRED

Camilla på Sandströms i Vimmerby tipsar om höstens måsteplagg – den stickade klänningen. Den på bilden är
grå med storpolo och kommer från Vila. Jackan är en klassisk duffel i ullmix från Freequent. Modellen är oversize
med de klassiska duffelknapparna. Foto: Eva Harrysson
Family House i Hultsfred
tipsar om en riktigt höstfin
outit. Maria har på sig en
härlig jacka i mullvadsfärg
som kommer från Cellbes,
under den bär hon en
ljusbeige stickad tröja
som kommer från det
norska märket Pepper. De mönstrade
byxorna kommer
från Copenhagen
Luxe och är
mjuka och sköna
i kvalitén, ett
måste i höstgarderoben!
Foto: Family House

Jenny och Johannes är rustade inför
vintern i varma ytterplagg från Zaags i
Hultsfred. Jenny i snygg täckkappa från
Soya i härliga färger. Johannes har en
fräck täckjacka från Lindbergh i matchande höstfärger. Foto: Zaags

Värmande mode
Jessica på Downstairs i Vimmerby
är höstkittad från topp till tå.
Ullkappa från Vero Moda, under en
grå stickad tröja från vero Moda
och rutig rak byxa från Only.
Färgglad mössa från Pieces och
skor från Rosa Negra.
Foto: Eva Harrysson
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83-årige Bertil Pettersson är en
kreativ själ som gärna testar nya
saker. Genom att tillbringa mycket
tid i skogen håller han sig i form.
– Jag plockade ett par hundra liter
lingon förra året, säger han.
Foto: Eva Harrysson

Kreativt
skapande i trä
Bertil Pettersson har tillbringat större delen
av sitt liv i skogen. På äldre dagar har han
hittat en ny hobby, nämligen att såga ut
föremål av virke.
VIMMERBY Bänkar, stolar,
bord och blomkrukor. Och små
dekorationssvampar. Det är
egentligen bara fantasin som
sätter gränser när Bertil skapar med sin motorsåg. 83-årige
Frödingebon Bertil Pettersson
har arbetat med skog och virke
i nästan hela sitt liv och än har
han inte tänkt sluta.
Bertil började som skogsarbetare på 60-talet och sedan
dess har han jobbat i skogen
i någon form. Efter pensionen
har han fortsatt att förvalta
skogen vid sitt föräldrahem
Sund utanför Blackstad.

tresserad av trä men det här
är blev ett nytt inslag som är
roligt att hålla på med, säger
Bertil som en förklaring till
sin hobby.
Han använder sig av olika
sorters träslag. Ek, björk, tall,
asp och en för att nämna några.
Under årens lopp har det blivit
många alster, gissningsvis mellan 50 och 75 olika delar.
– Det största jag har gjort är
en båt av en urholkad stock.
Men den blev tyvärr instabil.

Längs vägen i byn Gunnekulla
utanför Frödinge finns en liten
”rastplats” med ett möblemang
Idén till att skapa träföremål som är skapat av Bertil. Det är
med motorsåg väcktes när han bord, stolar och bänkar i trä,
såg ett norskt tv-program och som är utsågade med hjälp av
han bestämde sig för att testa motorsåg.
själv.
– Jägarna brukar stanna till
– Jag har ju alltid varit in- här och fika, det är roligt att se
att det kommer till användning, säger Bertil, som hoppas
att rastplatsen ska nyttjas
av fler.
– Det är ju meningen att det ska
användas, säger
i Målilla
tycker Bertil
och vännen
HULTSFRED
Stefan LarsTiden går snabbt och snart är det advent.
son.

Julloppis

På Skeppet i Målilla ordnas en julloppis den
12 november. Kanske ett perfekt tillfälle att
fynda det julpynt som saknas.

Utöver träföremålen tillverkar Bertil

Stefan Larsson och Bertil Pettersson tar en kopp kaffe vid den lilla
”rastplatsen” i Gunnekulla. Möblerna har Bertil själv sågat fram med
motorsåg. Foto: Eva Harrysson

”Jägarna brukar stanna
till här och fika, det är
roligt att se att det
kommer till användning”
också annorlunda fågelholkar
av gamla emaljerade kastruller.
De pryder trädstammarna lite
här och där i skogarna.
Stefan Larsson vill gärna
uppmärksamma det Bertil Pettersson gör.
– Bertil är en blygsam person
som inte gärna vill framhäva
sig själv, men jag tycker hans
arbete är värt att nämnas. Det
är roligt att uppmuntra honom eftersom han gjort så

mycket för skogen här i trakten.
Han är känd i bygden för sin
kompetens och kunskap kring
allt som rör skogen. Det Bertil
inte vet om skogen är inte värt
att veta, säger Stefan.

Titt som tätt stannar folk till för att titta på de något annorlunda möblerna.
Det råder ingen tvekan om att de fina träföremålen är uppskattade.

Vissa fågelholkar är gjorda av
gamla kastruller. Bertil har också
gjort flera hundra vanliga holkar i
trä som han delat ut till släkt och
vänner.
– Det har kommit gäster till de
flesta holkarna, i somras hade vi
blåmes här. Foto: Eva Harrysson
– Vårt stora gemensamma
intresse är just skogen och det
är roligt att se hur pigg och
vital Bertil är vid 83 års ålder.
Bara det att han fick en ny motorsåg i 80-årspresent säger väl
allt!
Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se
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Vill du också
synas här?
Hos oss börjar julbordet med stärkande glögg
serverad av tomten och nissarna framför
den värmande brasan medan barnen bakar
pepparkakor med tomtemor och skriver
önskelistor till tomten. Vi serverar julbord
med hjärtat för hela familjen.
Varmt välkomna!

Välkommen att kontakta din
säljare på 0490-666 40

Telefon: 0490-36800
Fabriken@kpin.se

JULBORD
Lördagar i
december

JULBORD

!

A NU

460kr/person

JULLANDGÅNG 139:-

& BOWLING

Senapsgriljerad skinka, köttbullar, rödbetssallad, ägg, sill,
Westervikskorv, gubbröra, två sorters ostar samt frukt & grönt.

KUL MED LITE AKTIVITET
EFTER MATEN

Kallrökt lax, vår goda sill, gubbröra, ägghalva med skagenröra,
senapsgriljerad skinka, köttbullar, Westervikskorv, lammstek,
senap, rödbetssallad, potatis, vörtbröd & smör.

595kr/person
BOK

Kallskänkens julmeny 2022

BOKA PÅ
0490-10132

Familj? Vi fixar ett bra pris

KALL JULTALLRIK 199:-

JULBUFFÉ VARM & KALL 299:-

Två sorters sill, gubbröra, kallrökt lax, ägghalvor med skagenröra,
senapsgriljerad skinka, lammstek, älgkorv, Westervikskorv, prinskorv,
köttbullar, grillade revben, rödbetssallad, grönkålspaj, potatis,
varmkökets Jansson, senap samt vörtbröd & smör.

Tips!

cheddar, brie,
Beställ gärna till julig Ostbricka med St Agur,
äpple och kanel.
av
smak
med
elad
marm
t
utsök
samt
vindruvor
Pris 69:-/person.

Större sällskap kan boka andra tider

JULBORD | TRADITION
Traditionell buffé på Tindered Lantkök.

Datum: 26/11, 2/12, 3/12, 9/12 & 10/12, från kl. 17
Pris: 585 kr/person, Barn 0-5 år bjuder vi,
6-12 år 195 kr | Begränsat antal platser

TINDEREDS JULTALLRIKAR
Serverad vid bordet på Tindered Lantkök.
3 olika tallrikar - Kallskuret, småvarmt
och dessert | Pris: 395 kr/person

TAKE-AWAY | JULBORD

Kallt, varmt & dessert | Pris: 455 kr/person

JULIG LANDGÅNG
Serverad vid bordet på Tindered Lantkök
eller Take-away | Pris: 179 kr/person

Beställning Kallskänken, 3 dagar i förväg gäller 20/11-26/12.

hämtas i butik alt. utkörning: 0490-56 68 35

MAGISK JULBRUNCH | BUFFÉ
i det vackra Växthuset på Tindered Trädgård.

Julkänsla på stadshotellet
Välkommen till vårt stora, klassiska julbord där
traditionella rätter blandas med moderna och
avslutas med ett stort dignande dessertbord.

Onsdag, fredag och lördag 30/11–16/12
Söndag 14/12

Datum: 27/11, 4/12 & 11/12 | Två sittningar,
kl. 11.00 & 14.00 | Pris: 455 kr/person

Klassiskt Julbord 550 kr
Barn 2-5 år 50 kr, 5-12 år 150 kr

Lördag 3/12 kl 17 dukar vi upp ett
rikligt julbord med julens alla favoriter.

Julbord med företaget, föreningen eller annat
större sällskap? Vi ger dig gärna ett förslag!
Pris

595 kr /person

Boka på
0490 – 82 000!
Vi har/tar emot
presentkort!

Gäller
fr o m
26/11

Jultallrik 275 kr inkl. dessert
Julbuffé 350 kr inkl. dessert
Varmt Välkomna!

www.stadshotellet.nu

Bokning och info: 0490-102 10
Östra Parkvägen 3, Västervik | www.gertrudsvikrestaurang.net

Läs mer på www.tindered.se

HÄRLIGT GRÖNSKANDE JULMYS
i det vackra Växthuset på Tindered Trädgård.
Julfika och bind julkransar tillsammans
med florist Lars Nilsson.
Läs mer på www.tindered.se
Datum: 30/11 kl. 17.00 | Pris: 180 kr/person
(blommor tillkommer)
BOKA & BESTÄLL PÅ TELEFON 0493-700 40
Mer om Jul på Tindered: www.tindered.se
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LÄMNA LAGOM
BAKOM DIG
TOYOTA C-HR HYBRID

I GENOMSNITT

Med fjärde generationens elhybridteknik

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

50% 4,5-5,3

AV KÖRTIDEN
PÅ EL

Easy Privatleasing från 3.795 kr/mån.
LÅG
FORDONSSKATT
Fri uppgradering från Active till X Edition (värde 17.300 kr)
FRÅN 1.644 KR/ÅR
Från 306.500 kr (Ord. pris från 323.800 kr)

ALLTID
AUTOMAT

L/100 KM

MED
FLEX PRIVATLEASING

101-121 1.500
CO G/KM
²

TRYGGHET MED

FAST RÄNTA

FLEX PRIVATLEASING

MIL/ÅR

www.mitsubishielectric.se

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

WWW.TOYOTAVASTERVIK.SE | VÄSTERVIK Folkparksv. 48, 0490-169 30
ORD. ÖPPET: Mån-tors 09–18 | Fre 09-17 | Lör 10-14

VVS

Vent

Plåt

Kyla

El

Gustafssons lyser
upp er tillvaro!
• Byggmaskiner
• Liftar
• Ställning

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning: 4,9-5,3 l/100 km och 110-120 g/km. Finansiering via Toyota Financial Services:
Exempel med Easy Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil
(10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från
Transportstyrelsen tillkommer. Easy Privatleasing-erbjudandet gäller t.o.m. 31 okt 2022. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är
giltigt t.o.m. 31 okt 2022. Kan inte kombineras med Easy Privatleasing, andra avtal eller rabatter. Miljöklass Euro 6. Priserna är rek. ca-pris
från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara
extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.

TJEJKVÄLL
TORSDAG 27 OKT KL.17-21

Shoppa loss i
Vimmerby!

Inspiration Glädje Shopping Lotterier Erbjudande

TA MED DINA VÄNINNOR PÅ EN MYSIG
TJEJKVÄLL I VIMMERBY!
Torsdag 27 oktober välkomnar vi tjejer i alla åldrar till en kväll
med superfina erbjudanden och olika överraskningar.

Besök vår
hemsida

www.brg.nu

Våra butiker erbjuder något för alla,
så självklart är alla kunder välkomna!

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

Deltagande butiker
Bakfickan • Boston weekend • Café Royal • Cubus • Downstairs • Dressmann
Fina Paket • Fiore Floristdesign • Frisörateljén • Hammargrens Ur & Optik
Hemlängtan • Hemtex • Home of Brands • Hudvårdskompaniet • Hälsoboden
Intermezzo • Intersport • Lindex • Miltons Guld • RC Design • Sandströms
Stuneks • Till Dej • Vimmerby Bokhandel • Vimmerby Stadshotell • Önska
vimmerbyshopping.se

DS

Nova/ Oskarshamns kommun
Classic bowl
Rost & Kardemumma
Carolinas garderob

5.

Sparbanksstiftelsen V-by / V-by Sparbank

6.
7.
8.

Karaktärshotellet
Nilssons bil
Skogs- & entreprenadverkstad

Våra butiker erbjuder något för alla,
så självklart är alla kunder välkomna!

Boka på
0490 – 82 000!
Vi har/tar emot
presentkort!

8.

HÄRLIGT GRÖNSKANDE JULMYS
i det vackra Växthuset på Tindered Trädgård.
Julfika och bind julkransar tillsammans
med florist Lars Nilsson.
Läs mer på www.tindered.se

El

Louise Svennberg, Ankarsrum
Mona Halling, Edsbruk
Hjördis Johansson, Gamleby
Åse Nord, Hultsfred

1.
2.
3.
4.

595 kr /person

www.stadshotellet.nu

MAGISK Hushållsost
JULBRUNCH | BUFFÉ
Arla Ca:1,1-2,2 kg Fetthalt 17-26%.
i det vackra Växthuset
på Tindered Trädgård.
Jfr pris 89:90/kg

Datum: 27/11, 4/12 & 11/12 | Två sittningar,
kl. 11.00 & 14.00 | Pris: 455 kr/person

JULIG LANDGÅNG
Serverad vid bordet på Tindered Lantkök
eller Take-away | Pris: 179 kr/person

Paketerad blomsterlök

89

90

Köp (den
3 billigaste
betala
för 2
på köpet)
Läs mer på www.tindered.se

Kyla

Anna-Lena Engström, Loftahammar

Facit annonspussel sept -22:

Pris

Utförsäljning av
BLOMSTERLÖKAR

av annonspusslet september 2022

Birgitta Zeedig, Hultsfred
Marie Helge, Vimmerby
Kristina Astbrant, Vimmerby

Varmt välkomna önskar
Anders & Helen
med medarbetare

Nybergs Deli. Ursprung Sverige. Ca:2kg
Färdigkokt. Jfr pris 39,90/kg

ALLA
ROSBUSKAR
/kg

Jfr. pris 27:78/kg

/st

Kallt, varmtSirapslimpa
& dessert | Pris: 455 kr/person
ICA Selection. 900g.

TAKE-AWAY | JULBORD

SUsmåvarmt
tt
3 olika tallrikar - Kallskuret,
Minst 25% raba
och dessert | Pris: 395 kr/person

PERKLIP

TINDEREDS JULTALLRIKAR
Serverad vid bordet på Tindered Lantkök.P

Jfr. pris 2:00/st
Max 1 köp/hushåll.

Helgskinka

/kg

39
25:-

90

Nybergs Deli. Ursprung Sverige
Ca:1000g. Mörad
Av benfri kotlett. Jfr. pris 59:90/kg
Max 2 köp/hushåll

/hg

5

Plåt

JULBORD | TRADITION
Traditionell buffé på Tindered Lantkök.

90

ICA. Plocka & njut smågodis
för finsmakare.
jJfr pris 59:00/kg

Minst

/förp

rabatt

Datum: 26/11, 2/12, 3/12, 9/12 & 10/12, från kl. 17
Pris: 585 kr/person, Barn 0-5 år bjuder vi,
Ägg
ICA. 10-pack. strl. M/L.
Lösviktsgodis
6-12 år 195
kr | Begränsat antal platser

/kg

59
20:-

Minst

Fläskytterfilé

90

rabatt

LIPP
SUPERK
25%

att

Vent

Minst 25% rab

7.

Julbord med företaget, föreningen eller annat
större sällskap? Vi ger dig gärna ett förslag!

VI SATSAR FRAMÅT!

LIPP
SUPERK
25%

125:Batteriljus från 45:Lyktor från

1:a pris 1000:- Cecilia Nälgård, Vimmerby
2:a pris 500:- Judith Rubensson, Edsbruk

Onsdag, fredag och lördag 30/11–16/12
5.
Söndag 14/12

Vi kommer utöka och
bygga om i vår butik

VVS

SUPERKLIPP

Gravlyktor och
Ljus i olika modeller

Välkommen till vårt stora, klassiska julbord där
traditionella rätter blandas med moderna och
avslutas med ett stort dignande dessertbord.

Vi kommer därför inte kunna utföra synundersökningar
fr o m 31/10 och ca 14 dagar framåt.

Priserna gäller t o m 30/10.

60:-
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N
ta OM
a
rg
LK
Sto VÄ
n

an

www.mitsubishielectric.se
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Julkänsla på stadshotellet

Undersökningsrummet kommer bli både
större och ännu mer ändamålsenligt.

M

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

pepparkakor med
tomtemor och
skriver
Falkängsgatan,
Vimmerby
önskelistor till tomten.0492-758
Vi serverar
80 julbord
med hjärtat för hela familjen.
mån-fre
7-21, lör-sön 8-21
Varmt
välkomna!

7004
7
3 Alla
helgen
1Till
37 Helgona
e 4.

Butiken är öppen som vanligt. Välkomna!

0 obil

Grattis! till vinnarna
3:e–10:e pris 100:-

2.

Sevedegatan 37 • VIMMERBY
www.hammargrensoptik.se
Tel. 0492-101 14

3.

6.

2:a pris
3-10:e pris

2- 0-768 merby.s y
9
4 07Gravprydnader
rb
im

TI

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

BOKA & BESTÄLL PÅ TELEFON 0493-700 40
Mer om Jul på Tindered: www.tindered.se

ST.
E
B

1:a pris

Datum: 30/11 kl. 17.00 | Pris: 180 kr/person
(blommor tillkommer)

1.

TORSDAG 27 OKT KL.17-21

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.)

Torsdag 27 oktober välkomnar vi tjejer i alla åldrar till en kväll
med superfina erbjudanden och olika överraskningar.

TA MED DINA VÄNINNOR PÅ EN MYSIG
TJEJKVÄLL I VIMMERBY!

TJEJKVÄLL

Inspiration Glädje Shopping Lotterier Erbjudande

Shoppa loss i
Vimmerby!

Annonspussel

Deltagande butiker
Bakfickan • Boston weekend • Café Royal • Cubus • Downstairs • Dressmann
Fina Paket • Fiore Floristdesign • Frisörateljén • Hammargrens Ur & Optik
Hemlängtan • Hemtex • Home of Brands • Hudvårdskompaniet • Hälsoboden
Intermezzo • Intersport • Lindex • Miltons Guld • RC Design • Sandströms
Stuneks • Till Dej • Vimmerby Bokhandel • Vimmerby Stadshotell • Önska

Magasinets

Halva priset!



1. .......................................................................................................... 5. ........................................................................................................
2.

Blomgatan, VIMMERBY
0492-318 90
www.hagelins.com
.........................................................................................................

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

ÖPPETTIDER: Månd.- Fred. 9-18 • Lörd. 29/10 9-15
Sönd. 30/10 10-12 • Lörd. 5/11 10-12 • Sönd. 6/11 10-12

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 9 november 2022.

MAGASINET Väster vik Vimmerby Hultsfred
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nöje & kultur

En bild från den nyskapande dansföreställningen på Smalspåret. Foto: Nathalie Chavez

”Dansen är
allt för mig”
För Gabriella Engdahl har livet alltid varit dans. Nu har hon
dansen som yrke och under ett år är hon anställd som
Kommunkoreograf i Västervik. När hon inte gör nyskapande,
modern dans i Västervik gör hon koreografi i hemstaden London.
VÄSTERVIK Det går som en
dans för Gabriella kan man
lite vitsigt säga, men det är
faktiskt så. Endast 25 år gammal är hon utbildad koreograf
med sin bas i London där hon
frilansar och gör olika dansprojekt. Hon upplever inte
att det är svårt att hitta spännande jobb i miljonstaden,
kanske beroende på den fina
utbildningen på Central St:
Martins i London.
– Direkt efter gymnasiet började jag på en dansutbildning
i Leeds i Storbritannien, sedan
har jag gått det sista året på
Central Saint Martins i London.
Jag vill jobba med dans, men jag
kände att jag även ville skapa
dans, så nu är jag både dansare
och koreograf, det bästa av två
världar.

Under ett år arbetar Gabriella
med projektet KOKO i Västervik, hon är kommunkoreograf
med uppgift att bjuda medborgarna på nya dansupplevelser.
Och nya upplevelser har det
blivit, i våras satte hon upp en
föreställning i simhallen, nu i
höst har hon gjort en dansfilm
med amatörer från Västervik.
Här får hon chansen att testa
nya idéer och genomföra dem.
– Jobbet som kommunkoreograf är verkligen en stor möjlighet, jag får både tid och resurser att skapa en massa dans
under ett helt år. Just som frilans är det få uppdrag som är så
pass långa, så ett år på det här
sättet är lyx.
I början av november kan man
få vara med om hennes före-

ställning ”Från nu till ingenting”, som tar plats på Smalspåret. Gabriella har gjort en
koreografi som är anpassad till
tågets rörelser, hon och hennes två dansare har tränat på
sträckan mellan Västervik och
Verkebäck.
Var kommer alla idéer och
inspiration ifrån?
– Det är lite svårt att sätta fingret på, men andra som skapar
ger mig inspiration, som konst
och film. Andra människor,
någon jag ser på stan, hur
en person rör sig. Människor
runt omkring mig ger mig
mycket inspiration. Platser
kan också vara inspirerande.
Men jag gillar ju allt som
är estetiskt intressant, något
som är snyggt, lite annorlunda,

Gabriella Engdahl är under ett år
kommunkoreograf i Västervik.
Foto: Åsa Thaberman

som Smalspåret, skrattar Gabriella.
Hur blir dina idéer till en
dans, hur ser din skaparprocess ut?
– Ofta får jag en tydlig bild av
en scen, sen bygger jag runt
det. Jag börjar med research,
som nu på Smalspåret utforskar
jag tid, då börjar jag undersöka
tid på olika sätt, både konstnärligt och vetenskapligt. Sen
kommer det, jag improviserar
mycket, filmar mig själv, tittar
och tänker, sätter mer och mer
material och bygger upp föreställningen.
Har du något drömprojekt?
– Jag vill starta mitt eget danskompani, gärna inom tre år, sen
vill jag turnera med det.

Fakta Gabriella Engdahl
Ålder: 25 år
Familj: mamma, pappa
och lillebror i Kalmar,
pojkvän i London.
Bor: Hackney i London
Intressen: Jag gillar att skriva,
små korta historier, jag tycker
om mode och så gillar jag att
äta glass!
Vad blir nästa projekt
i Västervik?
– Nu är det fullt fokus på Smalspåret, men det blir en till föreställning i vår, men den är hemlig än så länge.
Åsa Thaberman
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Det är ett rejält gäng danssugna som träffas i Vena varannan

vecka. 

Foto: Privat

La Bohème – KLASSISK OPERA I VÄSTERVIK

VÄSTERVIK Malmö Opera tar med La Bohème till Västervik. La Bohème är Giacomo

Puccinis älskade opera om sex ungdomar som lever bohemliv i 1830-talets Paris.
Här bjuds på klassisk opera med kärlek, poesi och dramatik. Föreställningen sjungs på
svenska och visas den 5:e november på Bryggaren Kulturscen.

Foto. Jonas Persson

Dansant gäng i Vena

Vill du ta reda på
hur ditt släktträd ser
ut? Du kan få tips av
släktforskarproffs på
Vimmerby bibliotek
den 7 november.

DROP-IN FÖR

släktforskare
VIMMERBY

Det är ett rejält gäng danssugna som träffas i Vena varannan vecka. Foto: Privat

I Vena dansas det för
fullt när Vimmerby Folkdanslag med Ann-Britt
Frost i spetsen ordnar
nybörjarkurs.

HULTSFRED Varannan vecka hålls
danskurser i gillesdans med hambo,
polka och vals i Vena Bygdegård.
Kursen vänder sig till nybörjare
men även de som har dansat tidigare är välkomna.
– Vi är för tillfället mellan åtta och
tio par som dansar, säger dansledaren Ann-Britt Frost som också får viss
hjälp av dottern Maria Jendestam.
– Vid sista danstillfället i slutet av
november hoppas vi få dansa till levande musik av Anders Nilsson från
Ingatorp.
Ann-Britt Frost är rutinerad dansledare
och håller flera olika kurser, förutom
i gillesdans också i linedance. Under
pandemin sattes kurserna på paus
men Ann-Britt fortsatte att dansa på
egen hand. Nu ser hon med glädje att
dansarna har hittat tillbaka.

Ann-Britt Frost leder danskurser i Vena
och uppmuntrar andra att börja dansa.
Foto: Arkiv

– Jag älskar att dansa och jag har
en fantastisk grupp i Vena som jag
jobbar med nu.
Ann-Britt Frost är noga med att poängtera att alla dansar efter sin egen
förmåga och att det viktigaste är att
ha roligt.
– Det finns egentligen inga krav
och det behöver absolut inte vara,
perfekt.
Förutom att ge fysisk motion och social samvaro fyller även dansen andra
viktiga funktioner, menar Ann-Britt
Frost.
– Forskning visar att dans också är
bra för minnet och att äldre människor som dansar löper mindre risk att
drabbas av demens.

Är du nyfiken på släktforskning eller
behöver du hjälp att komma vidare med
din släktforskning? Då kan du bege dig
till biblioteket i Vimmerby den
7 november. Vid jämna mellanrum
ordnar biblioteket drop-in-kvällar om
släktforskning. Släktforskarna Sven
Kask, Kjell Birgersson och Arne Johansson visar hur man går tillväga och
hjälper dig att komma igång. Du som
redan har kommit en bit på väg får tips
på hur du skulle kunna jobba vidare.

 Visste du att... Tjust Släktforskarförening har en lokal på Västerviks
bibliotek och anordnar regelbundna månadsmöten och kurser i samarbete med
olika studieförbund? Även i Hultsfreds
kommun går det att få hjälp; i Hultsfreds
forskarstuga kan du få hjälp med din
egen och Hultsfreds historia genom
Hultsfreds hembygdsförening.

Eva Harrysson
eva.harrysson@ostmedia.se

”Det finns egentligen inga krav
och det behöver absolut inte
vara, perfekt.”

Trasslig barnteater
HULTSFRED Barnteaterföreställningen Trassligt med Cirkus Cirkör kommer till Skeppet i Målilla den

4 november. Trassligt är en familjeshow som vänder sig till yngre barn. Den handlar om hjälpsamhet,
tillit och rätten att vara sig själv. Efter föreställningen finns det möjlgihet till prova på tillsammans
med artisterna. Arrangör är Skeppets Folkets Hus & parker i samarbete med lokala företag.

Artisterna på bilden är Carlotta Risitano, Stina Otterström och Arttu Lahtinen.
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Ford C-Max 1.6 TDCi Manuell. Kamrem bytt

59900 kr

Årsmodell: 2012 Miltal: 20100 Ort: Kisa

Subaru Outback 2.5i Active. Aut. 4WD. Drag.

239900 kr

Årsmodell: 2018 Miltal: 13200 Ort: Kisa

Volkswagen Caddy Sk&#xE5;p 2.0 TDI Aut

229900 kr

Årsmodell: 2017 Miltal: 5400 Ort: Kisa

Opel Corsa 5-dörrar 1.4 Manuell. 90hk.
Årsmodell: 2019 Miltal: 4486 Ort: Kisa

117500 kr

Subaru Outback Ridge 2.5i.4WD.Drag.Aut
Årsmodell: 2019 Miltal: 5626 Ort: Kisa

309900 kr

Volvo V40 D2 Momentum
Årsmodell: 2013 Miltal: 15139 Ort: Kisa

Subaru Forester 2.0 XL 4x4 Aut Drag Eyesight
Årsmodell: 2019 Miltal: 6002 Ort: Kisa

249900 kr

Subaru XV 2.0 4WD Manuell 150hk
Årsmodell: 2015 Miltal: 10246 Ort: Kisa

Subaru Outback 2.5 I ACTIVE Drag Automat
Årsmodell: 2020 Miltal: 3800 Ort: Kisa

Volkswagen Caddy MAXI 2.0TDI Automat

149900 kr

Årsmodell: 2017 Miltal: 18200 Ort: Kisa

Årsmodell: 2016 Miltal: 12400 Ort: Kisa

DIVERSE

169500 kr

Opel Astra 5-dörrar 1.6 101hk

Volvo XC70 D4 AWD Aut Classic Momentum

114900 kr

309000 kr

259900 kr

Årsmodell: 1996 Miltal: 260 Ort: Kisa

79000 kr

AUKTION

Järnforsens Auktionshall

Tillsammans tar vi kampen
mot fattigdom och ojämlikhet.

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

DIVERSE

Bli månadsgivare!
imsweden.org

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.

NYTT I BUTIK!

E-CYKLING
MED TRAINERS
FRÅN WAHOO
Välkommen in och testkör
vår KICKR BIKE.

2.990:-

MED BATTERI & LADDDARE

STIHL BGA 57 BATTERIBLÅS

Batterilövblås, perfekt för den upp till mellanstora tomten för att ta bort löv, gräsklipp och annan lös
smuts från gången, altanen, gräsmattan, uppfarten m.m. Runt munstycke, mjukt Ergohandtag med
gasspärr och längdjusterbart blåsrör. Levereras med batteri AK 20 och laddare AL 101.

8.890:-

NYTT I BUTIK! - MAURTEN SPORTDRYCK/GEL/BARS
Sportnäring som är snäll mot din mage. Inga konstgjorda smaker.

4.390:DELBETALA

420:-

DELBETALA

795:-

/ MÅN*

/ MÅN*

STIHL BR450 RYGGBLÅS

Effektiv ryggburen lövblås, med elstart och STIHL
Easy2Start. Antivibrationssystem. Breda axelremmar.
Längdjusterbart blåsrör.

12.990:ORD. 14.300:-

HUSQVARNA 125BVX BLÅS/SUG

Perfekt för husägare. Välbalanserad. Lättstartad.
Levereras med ett platt och ett runt blåsmunstycke.
Vac kit är inkluderat

FRÅN

SAVE THE DATE

SÖN 27/11

495:DELBETALA

Monterat och
klart från
685:-/däck

1.137:/ MÅN*

STIGA ST 4262 P SNÖSLUNGA

Bensindriven tvåstegsslunga med 62 cm
arbetsbredd. Friktionskoppling - 8 växlar (6
framåt / 2 bakåt). 212 cc bensinmotor. Upp till
10 meters kastlängd. Rejäla 14-tums däck och
ställbara släpskor gör det möjligt att arbeta på
alla typer av underlag.

VINTERDÄCK
/ DUBBDÄCK

Vi har vinterdäck för både
28” standard- och elcykel
samt mountainbike.

19.900:-

DAGS FÖR
SERVICE &
VINTERVILA

FRÅN

1.495:-

DELBETALA

1.713:/ MÅN*

21.900:DELBETALA

1.880:/ MÅN*

Vi servar robotgräsklippare från Husqvarna,
Gardena, Honda, Stihl och Viking

MER INFORMATION:
MOTORSPORT.SE/ROBOTSERVICE

VIMMERBY
VÄSTERVIK
GAMLEBY

RÄNTEFRI
DELBETALNING

HUSQVARNA ST227 SNÖSLUNGA

För villaägare som behöver en högpresterande
snöslunga. LED-strålkastare och elstart. 68 cm

REPARATION
& SERVICE

RESERVDELAR
& TILLBEHÖR

Gäller lagervaror. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Sortimentvariationer kan förekomma mellan butikerna.
*Räntefri delbetalning, exempel på 12 mån, uppläggnings- samt månadsavgift inräknat. Santander Consumer Bank.

AIRREX AH-200i INFRAVÄRMARE

För uppvärmning av t.ex. altaner och garage. Låg
förbrukning, luktfri drift, termostatstyrning och tyst
driftljud. Upp till 900 m³ stora utrymmen.

