
KRÖGARLIV
Vi har träffat  

Tre starka.

PATRIOTER
Hemma bäst.

I EXIL
Sascha Beetz 

i fokus. 
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Mästaren
Annie Ankervik har landat.



Jippie, lön  
och ekonomi
Outsourca din ekonomi- och lönehantering 
till oss, tryggt och effektivt. Vi finns här  
i Västervik i gamla polishuset, och på  
sju platser till runt om i Sverige.

Vi vill dela med oss av vår  
kompetens och visa hur du 
kan dra nytta av den 
moderna, digitala tekniken 
för din redovisning, löne-
hantering och HR.

Accountor är en av norra  
Europas största fullservice-
byråer inom ekonomi, lön 
och HR med 300 anställda 
i Sverige.

Hur kan vi hjälpa dig?

Redovisning • Löner • HR 
• Fastighetsekonomi • Rådgivning 
• Skatt • Interim • Bolagstjänster
www.accountor.se • 020-30 00 40



Expresstider  
med online?

Ljunghedsvägen 2. Tel 0490-56 68 44  
www.maxivastervik.se

Nu kan du handla lite snabbare online, håll utkik efter  
våra ExprEsstidEr då du kan göra din beställning  

Hämta i butik, samma dag. 
Kolla in vår sida vilka tider som passar dig  

och som vi släpper samma dag.

Ljunghedsvägen 2. Tel. 0490-56 68 00
www.maxivastervik.se

Att handla Online ska vara enkelt. 
www.maxivastervik.se



Fjärilar i
bostadsmagen?
Funderar du på att sälja din bostad? Vi har tips på hur du kan

förbereda din bostadsaffär i lugn och ro. Med vår tjänst På gång
ordnar vi fotografering, bostadsbeskrivning och all dokumentation,
så att allt är klart när du är redo och förutsättningarna är som bäst.

Dessutom är tjänsten kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.
På fastighetsbyran.com/pagang kan du läsa mer om tjänsten.

Hör av dig, så hjälper vi dig.

Förbered nu,
sälj när du vill.

Fastighetsbyrån i Västervik
0490-302 10 / fastighetsbyran.com/vastervik
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I VARJE NUMMER i Västervik365:s sextonnumriga historia har vi haft ett tydligt tema som vi låtit läsaren dyka ner i. Lite som ett 
dopp i en varm sommarsjö där man kommer upp lite uppfriskad och med en åtminstone för tillfället ny aptit på livet. Vi har genom  
åren tematiserat med jobb, boende, byggboomar, näringsliv, corona, sjukvården, hållbarhet och så vidare. I det här numret avviker  
vi tillfälligt från att tematisera. Anledningen är att det händer så mycket på så många håll i Västervik just nu. Det stående segmentet  
”Näringsliv” har vi fått utöka till sex sidor, och ändå har vi fått stryka och inte hunnit ta in material som  
hade fyllt lektyr nog för en hel sommar i hängmattan. Vi hade kunnat göra en bilaga på bara den über - 
coola klimatneutrala lax- och tomatodling och solcellspark som nu etablerar sig utanför Ankarsrum. Mer,  
längre och med digitala bokstäver om vad som är på gång i näringslivet hittar du på vastervik.com/365. 

Annars präglas det här numret av människor. Av porträtt. Vi har så att säga valt att gå all in på att  
skildra några av alla de spännande själar som tämligen hämningslöst lever livet i Västervik. Vi har fiskaren  
Alexzander, stjärnfrisören Annie, speedwaydemonen Freddie, drönargurun Thomas, Benny & Jerry,  
matkulturskaparna Micke och Jennie, trädgårdsarkitekterna Ida och Malin, krögaren Erik, SMHI- 
ingenjören Johan, läraren Lena, rymmen-Sascha, bistro-Linda, kommunkoreografen Gabriella,  
Loftahammar-Martin, Solliden-Martina och Laddstopps-Jörgen. Varsågod Niklas Wrångberg,  
här har du uppslag för nya karaktärer till din nya säsong av Sankta Gertrudsserien.

I två år har de suttit instängda, men den här sommaren fullständigt exploderar de, tar de i  
från tårna. Jag pratar naturligtvis om evenemangsarrangörerna. Västervik har ju en tradition  
av att vara en stark evenemangsort och nu när covid-bubblan spruckit märks det extra  
tydligt. Från starten av juni till mitten av september kan du i princip varje vecka ta del av  
ett premiumevenemang. Evenemangskalendern på sidan 48 är ännu en anledning till att  
hålla det här numret tätt intill kroppen hela sommaren.

Nästa gång kör vi tema igen.
Och till slut. Slava Ukraini!

Enjoy! 

NIKLAS LIND, chefredaktör och marknadschef på Västervik Framåt 

22
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Västervik365 produceras  
av Västervik Framåt AB.

Ansvarig utgivare:  
Niklas Lind.

Annonser:  
Karin Lindfors, MediaFokus.

Grafisk formgivning:  
Kristina Franzén, MediaFokus.

Tryck:  
VTAB, Vimmerby, 2022. 

Upplaga:  
30 000 ex.

Sociala medier:  
vastervik.com/365   
facebook.com/visitvastervik  
instagram.com/visitvastervik   
Twitter: @vastervik

Prenumeration och respons:  
Västervik Framåt AB  
Stora Torget 4, Rådhuset  
593 33 Västervik 

E-post:  
365@vastervik.com

Telefon:  
0490-875 00 

Behandling av  
personuppgifter:  
Västervik Framåt AB med  
organisationsnummer  
556086-9371 är ansvarig för  
behandlingen av dina person-
uppgifter. För oss är det en 
självklarhet att värna om din  
integritet och skydda dina  
personuppgifter i enlighet  
med gällande lagstiftning.  
Västervik Framåt AB har vid  
insamlingstillfället av prenu-
merants adress grundat vår 
behandling av dessa uppgifter  
på ett legitimt samtycke eller  
i vissa fall från andra källor  
med bedömningen intresse-
avvägning. Västervik Framåt  
har gallringsrutiner för att  
säkerställa att personuppgifter 
inte sparas längre än vad som 
bedöms nödvändigt för det 
specifika ändamålet. Du har  
rätt att kontakta oss om du  
vill ha ut information om de  
upp gifter vi har om dig, för  
att begära rättelse, överföring  
eller för att begära att vi be - 
gränsar behandlingen, för att  
göra invändningar eller begära 
radering av dina uppgifter. Detta 
gör du enklast genom att kontakta 
oss på 365@vastervik.com.  
Läs mer om hur vi arbetar med 
person uppgiftsbehandling på 
vastervikframat.se/gdpr.

REDAKTIONEN

NINA NILSSON 
korrektur

Vad slänger du på grillen i sommar?
– Hemlagad kantarellpizza 

bianco, med någon smakrik ost, 
syrad grädde och lite färska örter. 
Givetvis närplockade kantareller!
Vilket flytetyg ser du mest fram 
emot att nyttja i sommar?

– En kajak packad med ett tält 
och en flaska bubbel…

KARIN LINDFORS  
annonssäljare

Vad slänger du på grillen i sommar?
– Det blir halloumi, sparris och 

champinjoner…
Vilket flytetyg ser du mest fram 
emot att nyttja?

– Ligger gärna och solar på min 
sambos egensnickrade "soldäck" 
i hans lilla fiskebåt. Eller metar och 
njuter av lugnet.

CAROLINE BJÖRKGREN 
skribent

Vad slänger du på grillen i sommar?
– Ananas, melon, äpple, jord-

gubbar på spett eller direkt på och 
marinerade i lite honung. Gärna 
med grillad halloumi till. 
Vilket flytetyg ser du mest fram 
emot att nyttja i sommar

– Få glida runt på en SUP i skär-
gården känns ju ändå trevligt. 

JOHAN ÖHRLING ELLTORP 
redaktör

Vilket flytetyg ser du mest fram 
emot att nyttja i sommar?

– Längtar till att glida fram 
på min SUP i sommar, gärna på 
spegelblankt vatten. Tänker också 
att det ska bli mitt transportmedel 
till jobbet under sommarveckorna, 
det är ändå livskvalité.

KRISTINA FRANZÉN 
formgivare

Vad slänger du på grillen i sommar?
– Sparris på alla tänkbara vis; 

med parmesan, citronsmör eller 
kanske inlindad i bacon. När man 
sätter sparrisplantor måste man 
låta dem vara i minst tre år innan 
man kan börja skörda och i år är det 
äntligen dags. Som jag har längtat!

HEDVIG NITTVE 
skribent

Vad slänger du på grillen i sommar?
– Marinerad portabellosvamp 

med krämig fyllning. Mums!
Vilket flytetyg ser du mest fram 
emot att nyttja?

– Jag skulle vilja segla! Det har 
jag aldrig gjort.

NIKLAS LIND 
chefredaktör

Vilket flytetyg ser du mest fram 
emot att nyttja i sommar?

– Vi köpte en SUP-bräda till 
barnen förra sommaren. Jag har 
som ambition att börja varje (nåväl) 
gryningsmorgon med att tränings-
paddla upp längs Gamlebyviken. 

ALBIN WIBERG 
redaktör

Vad slänger du på grillen i sommar?
– Jag har siktet inställt på vege-

tariskt i sommar, och har sått en del 
morötter, lök och lite annat, så det 
blir nog det. Gärna ackompanjerat 
av en riktigt krämig risotto och ett 
kraftigt rödtjut.

NATHALIE CHÁVEZ 
fotograf

Vad slänger du på grillen i sommar?
– Vegetarisk kabanoss, och till 

det en chilensk rätt som heter  
completo. Den består av korv, 
korvbröd, hackad tomat/het salsa, 
guacamole och surkål, toppat med 
ketchup, mayo och senap!



Boka

Möllers Färg
Västervik: Allén 84
Tel: 0490-32200
Öppet: Vard 06:40-18:00, Lörd 10-14
www.mollersfarg.com

Handla där 
proffsen handlar!

 Fasadhjälpen!

Hos oss finner du Färg, Tapeter, Golv & Kakel

Behöver du hjälp med färgsättning 
i hemmet eller offentlig miljö? 
Kontakta vår färgsattare Åsa.

Ska du måla om fasaden,  
kontakta vår färgdoktor Linus 

så blir det rätt hela vägen.

Årets Nordsjöbutik 2021
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Second to none

Windy SR44 Blackhawk and other exclusive motor yachts 

are produced at the Windy Shipyard in Västervik. 

Windy Scandinavia AB • Södra Varvsgatan 27 • 593 50 Västervik

For further information about Windy please check our website 

www.windyboats.com

SR44Blackhawk
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UPPKOPPLAD av Johan Öhrling Elltorp

FILM
BEST OF VISFESTIVALEN
LAGOM TILL årets bokningar med namn som Melissa Horn, Tomas 
Andersson Wij, Sarah Klang och Weeping Willows trillade in från  
arrangörerna bakom Visfestivalen släppte Västervik Framåt en  
summering av förra årets festival på Youtube och Facebook. Dryga  
18 minuter klipp med det bästa från scenen och studion backstage  
från Visfestivalens två dagar 2021. 

Se filmen och ladda upp inför årets livesändning på vastervik.com/live

TOPPLISTAN
5 MEST LÄSTA PÅ VASTERVIK.COM/365  
(JANUARI–MAJ, 2022)
1  Nya Bökensved börjar växa fram

2  Visby hjärta Västervik även 2022

3  Drakbåtsfestivalen kommer tillbaka till Västervik

4  Upzone Äventyrspark öppnar till våren

5  Västervik Resort nominerade till solenergipris

Den lokala deckarförfattaren Niklas  
Wrångberg, nu i Västervik Stories.

APP 
APP, APP, APP…
VI KAN INTE SLUTA TJATA om våra två nya 
appar Västervik Stories och Västervik Outdoor. 
Efter lanseringen förra sommaren har utbudet 
i apparna vuxit och nu finns ännu mer bra inne-
håll till dig som vill guidas i Västervik.

Västervik Stories är appen för dig som vill lära 
dig mer om Västervik. Här hittar du till exempel 
all street art som skapades under BANK! 
Street Art Festival och du kan få veta mer om 
artisterna som ingår i Visvägen. Under våren 
uppdaterades appen med ännu fler guider – 
hör trollens berättelser vid Garpedansberget i 
Gamleby eller låt dig guidas i skärgården med 
egen båt. Eller varför inte gå en vandring in i 
litteraturens värld? I påskas var det premiär för 
guiden ”I Sankta Gertrudseriens fotspår”. Denna 
vandring bygger på berättelser och miljöer 
från Niklas Wrångbergs bokserie med samma 
namn. Som läsare har vi fått följa huvud-
personen Mårten Ulvström som reder ut vad 
som hänt kring hans farfars död i Västervik. Det 
blir en resa från 50-talets mentalvård till nutid. 
Nu kan Gertudsviks besökare alltså lyssna på 
berättelser om platserna i boken.

– Flera delar i böckerna utspelar sig kring 
det gamla mentalsjukhuset Sankta Gertruds 
sjukhus. Bara orden mentalsjukhus, sinnes-
sjukhuskyrkogård eller lobotomi räcker för att 
få fantasin att skena. Gertrudsvik är ett perfekt 
område att placera en psykologisk spännings-
roman i, säger Niklas Wrångberg, som har 
skrivit guiden och också är uppläsare i appen.

Västervik Outdoor har samlat allt du behöver 
för en maxad naturupplevelse i Västerviks 
kommun. Här finns leder och information 
om vandring, kajak, mountainbike, klättring. 
Dessutom kan du läsa mer och hitta till flera 
dykvänliga vrak och på vintertid hitta de bästa 
pulkabackarna i kommunen. Under våren har 
appen uppdaterats med utegym, motionsspår 
och allt du behöver för att hålla dig i trim 
under sektionen Motion. 

Ladda ner båda apparna  
genom att surfa in på  
vastervik.com/appar  
eller scanna QR-koden här.

Appen Västervik Outdoor guidar dig  
säkert i Västerviks outdoorutbud.

SOCIALA MEDIER
OBLIGATORISK FÖLJNING
HAR DU KOLL på vilka kanaler du kan följa Västervik på i sociala 
medier? Här är en snabb guide.

@visitvastervik 
Facebooksidan är flaggskeppet och kanalen med flest antal 
vänner. Över 17 000 följare får flera uppdateringar i veckan om 
allt som är på gång, nyheter och inspiration om Västervik. Fokus 
evenemang, och besöksnäring men också information om inflytt 
och näringsliv. På Instagram är fokus magiskt vackra Västerviks-
bilder men även här en del tips på evenemang, nyheter och 
annat spännande som händer i Västervik.

@vastervikcity 
Följ med på allt som händer i stan. Shoppingstips, mat, erbjudanden,  
aktiviteter och inspiration inför nästa besök i Västerviks vackra 
stadskärna.

@vastervikoutdoor 
Ett måste för naturälskaren. Mix av tips på sköna naturupplevelser 
och evenemang där fokus är natur, äventyr och friluftsliv. 

@gamleby (Facebook) @gamleby_ (Instagram)  
Gamleby har sin egen Facebook och Instagram och även här  
är det fokus på shopping, mat, aktiviteter och erbjudanden. 

@vastervik365 
Västervik365 finns också på Instagram, här lägger vi ut våra 
blogginlägg och annan skön läsning. Perfekt för dig som gillar 
den här tidningen. 



SKÄRGÅRDSKONST
LILJEFORS LURAR
BACK IN THE DAYS, långt innan den digitala 
revolutionen och sociala medier var den bästa 
pr en plats kunde få var att bli avbildad av en 
upphöjd konstnär. Någon gång 1895–1896 
slog sig naturskildraren Bruno Liljefors ner 
med staffliet på Idö i Tjust skärgård för att 
måla Morgonstämning vid havet. Målningen 
hamnade så småningom på Thielska galleriet, 
där den finns än idag. Exakt var den avbildade 
klippan ligger och vad som lockade Bruno till 
Idö är höljt i dunkel. Den som hittar platsen får 
hederspris av Västervik365! 
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av Albin WibergKULTUR

KOMMUNKOREOGRAF
MER DANS ÅT FOLKET
VÄSTERVIK KOMMUNS beslut att anlita en kommunkoreograf under ett års tid  
blev riksnyheter. Med rätta. Satsningen är unik och visar på vikten av fri kultur för  
att inspirera lokalbefolkningen och sända tydliga signaler till potentiella inflyttare. 
Den historiska första, särskilt utvalda kommunkoreografen heter Gabriella Engdahl.
Varför är dans så viktigt?

– Dans, som egentligen all konst, väcker känslor, bjuder in till nya perspektiv, 
skapar diskussion och leder till oupptäckta tankar. Det handlar inte nödvändigtvis 
om att förstå, utan om att känna någonting. Det kan vara det viktigaste vi har för att 
uppnå livskvalitet och må bra. 
Hur kommer vi att märka av din närvaro?

– Det kommer att märkas, det kan jag lova! Jag kommer att genomföra flera olika 
projekt, både föreställning, dansfilm och workshops. Dessa specifika projekt släpper 
vi pö om pö, som små presenter, under årets gång. I sommar håller jag feriearbete för 
unga dansare. Sedan, under hösten, kommer projektet verkligen att blomma ut och 
jag är så peppad på att dela det med er!

Amen.

Stöter du på Gabriella Engdahl är chansen stor att du börjar digga dans.
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Har du holmenkoll?

KONSTUTSTÄLLNING
FOTOSOMMAR
LOFTA CAFFÈ OCH KULTUR har på senare 
år tagit rollen som kommunens mest pålitliga 
plats för spisning av konst. I sommar går 
man all in foto när man flyttar sin populära 
fotoutställning Fotohöst till sommaren. Foto-
sommaren rullar igång med Niklas Storm, 23 
juni–7 juli, Mona Gelebo, 9–28 juli, Andreas 
Thal, 30 juli–21 augusti, och slutligen Erkki 
Saikkonen, 26 augusti–11 september.

lofta-caffe.com

Ett fruset ögonblick signerat Mona Gelebo.
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STADSKAJAK
VÄSTERVIK VATTENVÄGEN
EN SJÖSTAD av Västerviks kaliber upplevs såklart allra bäst från vattnet. Och inget 
flytetyg lämpar sig bättre för detta än att färdas ljudlöst i en kajak – så att man hör 
vad guiden säger… Under en två timmars kvällstur får du ta del av berättelser från 
Västerviks snart 600-åriga historia. Det blir ond bråd död, hemska olyckor, men 
också framtidstro och en nybyggaranda som satt sin prägel på Västervik.

myoutdoorpassion.se

VISVÄGEN
VISANS VÄNNER
VILKA VISTOLKARE tar språnget in på 
Visvägen i år, det är frågan? I vanlig ordning 
omges detta av en rejäl portion hemlighets-
makeri. Klart är i alla fall att ytterligare fyra 
namn kommer att adderas till de nuvarande 
åtta: Hansi Schwartz, Fred & CajsaStina 
Åkerström, Povel Ramel, Alice Babs, Björn 
Afzelius, Lars Demian och Abalone Dots. 
Eftermiddagen den 13 juli, på Fiskaretorget, 
hedras de utvalda. Sedan följer en promenad 
längs Visvägen till Stegeholms slottsruin där 
det bjuds på en timmes gratiskonsert med 
tolkningar av de nyinvaldas musik.

Ladda ner appen Västervik Stories så kan 
du gå en guidad tur när det passar dig.

vastervik.com/visvagen

KULTURARV
I FÄDERS SPÅR
ÄNTLIGEN finns några av Västerviks  
kommuns största kulturskatter samlade  
på ett och samma ställe, digitalt alltså. Den 
lättöverskådliga hemsidan heter kultur-
arvvastervik.se. Här får du en försmak av  
kulturhistoriska giganter såsom Almviks 
tegelbruk, Smalspårsjärnvägen och Ankars-
rums bruk, med superpedagogisk info om 
hur du tar del av rariteterna in real life.

kulturarvvastervik.se

ROCK-KOLLO
SENSUS ROCKAR
I SKRIVANDE STUND är det inte spikat om det blir något Västervik Rocks i sommar, 
men vi vill inte ens tänka tanken att det inte blir av. Så, sista veckan på sommarlovet 
bjuder Sensus in till kravlöst musicerande och experimenterande för kids. Rockandet 
sker traditionellt i replokalerna på Mejeriet och övernattningen på Marsbäcken.

– När vi körde senast var det riktigt bra och kul, och det roliga för oss som arrangör 
är att många av de som deltog spelar än i dag. När man pratar med gamla deltagare 
är det många som säger att det är den bästa sommarlovsveckan de någonsin har haft, 
berättar Pierre Andersson, verksamhetsutvecklare inom musik på Sensus i Västervik.

sensus.se

Eminente guiden Johannes Löf rekar läget.

MUSIKNOSTALGI
GODNATT I PARKEN
HAR DU SAKNAT en vettig anledning att bege 
dig till Gamleby Folkets Park efter mörkrets 
inbrott? Den 20 augusti kommer en god chans 
då Klubbrock bjuder in till Nostalgisk musik-
fest med pop, rock och progg. På scenen står 
bland annat det lokala kultbandet Waggarnz 
and the Cruisers, och för den som behöver vila 
trumhinnorna en stund finns det en utställning 
med foton, affischer och filmer från Klubb-
rocks 30-åriga historia.

– Under 60- och 70-talet var framtidstron 
stor, allt var möjligt, livet lekte och musiken 
flödade. Nu finns det chans att återuppleva 
denna tids epokgörande musikaliska anda, 
konstaterar Klubbrocks Lennart Brewitz.

Hansi Schwartz, en av alla legendarer.



Leva, bo, biodla, leka, 
jobba, skola, sola, fika, 
promenera, njuta, gunga, 
springa, rida, cykla, äta, 
bada eller bara vara. 
 

0490-41 01 12 
Naprapatbolaget | Nedre Norrtullsgatan 1a | 593 35 Västervik 

Bokning sker på:  
info@husbysateri.se
Info: www.husbysateri.se
0121-347 00

Följ oss på Facebook
och Instagram

Husby Säteri – en mötesplats för alla!
På vår hemsida www.husbysäteri.se kan ni läsa 
om vårt spännande program. Vi arrangerar allt 
från Mordgåtor till weekendpaket och julbord. 
Se även vårt utbud av artister och evenemang  
i vår festlada. Hos oss kan ni ha den lilla  
konferensen till så väl den stora.

Barlastgatan 3 | Västervik | Må–fr 07–17 | 0490-56 67 00 
WWW.PAMPASVASTERVIK.SE

DIN KOMPLETTA MARINA MITT I VÄSTERVIK

VINTERFÖRVARING
• Upptagning
• Bottentvätt

• Förvaring inne eller ute
• Pallmaterial ingår

• Sjösättning
Ring eller besök oss för offert!

Inclusive
All

STOR TILLBEHÖRSBUTIK • BÅTFÖRSÄLJNING
GÄSTHAMN •  SJÖMACK • BRYGGPLATSER

VERKSTAD • FÖRSÄKRINGSÄRENDEN
BÅTPLATSER  • VI SERVAR ALLA MÄRKEN

Aukt. försäljning och service för Mercury och Volvo Penta

OSTKUSTENS 
PÄRLA
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DIN KOMPLETTA MARINA MITT I VÄSTERVIK

WWW.PAMPASVASTERVIK.SE

TILLBEHÖRSBUTIK • BÅTFÖRSÄLJNING
GÄSTHAMN • SJÖMACK • VERKSTAD

SERVICE PÅ ALLA MÄRKEN
PADELBANOR • FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

BÅTPLATSER I SJÖN & PÅ LAND
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DIN KOMPLETTA MARINA MITT I VÄSTERVIK

VINTERFÖRVARING
• Upptagning
• Bottentvätt

• Förvaring inne eller ute
• Pallmaterial ingår

• Sjösättning
Ring eller besök oss för offert!

Inclusive
All

STOR TILLBEHÖRSBUTIK • BÅTFÖRSÄLJNING
GÄSTHAMN •  SJÖMACK • BRYGGPLATSER

VERKSTAD • FÖRSÄKRINGSÄRENDEN
BÅTPLATSER  • VI SERVAR ALLA MÄRKEN

Aukt. försäljning och service för Mercury och Volvo Penta

Aukt. försäljning och service för Mercury och Volvo Penta 

NYHET! Vi utför även service och 
reparationer på MC & mopeder.



Svensk Fastighetsförmedling Kvarngatan 15 T +46 490 822 40 svenskfast.se/vastervik

svenskfast.se/vastervik

På vattnet vid Skeppsbrofjärdens inlopp 
håller Västerviks nya attraktiva bostads
område Skeppsbrostaden på att ta form.
Här köper man sin sjötomt med ägande
rätt och blickar ut över Blockholmssundet
in mot Slottsholmen och Gamlebyviken. 
Båten ligger precis intill villan som lätt  
tar dig ut till Tjust vackra skärgård sam
tidigt som det är gångavstånd till stadens 
centrum med närhet till nöjen, shopping 
och kulturliv. Skeppsbrostaden och  
AquaVillage erbjuder ett unikt, bekvämt 

och modernt boende med flera uteplatser 
och stora takterrasser. Till varje bostad ingår  
ett varmförråd om 9 kvm på pirdäcket 
samt ett 101 kvm stort förråd beläget inuti 
AquaPiren som du kan välja att inreda till 
gästlägenhet, en härlig relaxavdelning, 
gym eller efter behov.

Rum 2–5
Boarea 78–207 kvm

Läs mer på svenskfast.se/vastervik

Skeppsbrostaden – Västervik
Centralt drömboende på vattnet.
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HÅLLBARHET
TINDEREDS TESLAPARK
ÄNDA SEDAN starten 1990 har Tindered ständigt utvecklas 
utifrån egentligen ett villkor: hållbarhet. Det ska vara cirkulärt 
och gynna bygden och framtiden. Alltid. Genom åren har de 
anordnat odlingar och producerat egna varor som honung, 
ägg, tomater och öl och byggt ut solcellsparker och ladd-
platser för elfordon. Nu bygger de ut 20 nya laddstolpar för 
Teslabilar. Ett föredöme längs E22.

Ur askan i elden… 

TILL SALU
ÅH, ÅHMANS
NÅGON BORDE snarast göra snabbmatsrestaurangen 
Åhmans till hedersmedborgare. I mer än 50 år och under  
tre generationer har klassikern varit både en daglig och  
nattlig träffpunkt. Och är man upphovsman till den odödliga  
och ökända rätten ”hälften av varje med halv wäk” så för-
tjänar man en kröning på Stora torget. Nu är Åhmans till 
salu, så skynda!

3 478 
företag registrerade med F-skattsedel i Västervik 2021.

START UP
LE
I MAJ öppnade en helt ny tandläkarmottagning vid Stora 
Torget i Västervik. Det är det äkta paret Margarita Tsakiridou 
och Björn Karlsson som med sina vitt skilda yrkesbakgrunder 
nu förenas i det nya företaget Dentalgruppen. Margarita är 
tandläkare och Björn är före detta mäklare. En udda, men 
i våra ögon klockren kombo för ett modernt alternativ på 
tandläkarmarknaden. Sammanlagt är de sju medarbetare 
som kommer att bedriva traditionell allmäntandvård mot 
vuxna, tandbortagningar, rotfyllningar, sätta tandsmycken och 
utföra blekningar med mycket mera för en komplett mun.

… det är kanske så man får beskriva övergången från pandemi till ett 
krig i vår absoluta närhet. Lagom när vi började fokusera på det ”nya 
normala” så invaderar Ryssland grannlandet Ukraina och vi måste nu 
förhålla oss till en ny verklighet som inte skådats på 80 år. Hur påverkar 
då detta Västervik och vårt näringsliv kan man fråga sig? 

Det vi ser är att stigande bränsle- och energipriser, tillsammans 
med dyrare råvaror och insatsmaterial skapar stora utmaningar för 
bland annat de gröna näringarna och industrin. Jobbigt så klart men 
det gäller ju också för många andra kommuner runt om i landet. Men  
vi har också sett en liten våg av nya invånare i Västervik i form av de 
första familjerna som flytt kriget. Hårt drabbade har de vänligt tagits 
emot av välkomnande värdfamiljer med stor plats i både hem och hjärta, 
helt via fantastiska privata initiativ. Och inget ont som inte har något 
gott med sig brukar man ju säga, våra nya västervikare har redan börjat 
etablera sig och då vi har ett stort behov av olika kompetenser blir det  
så klart en bra vitamininjektion för utvecklingen av vår fina stad. 

En trend, som efter pandemin och även med vårt nya läge förstärks, 
är det ökande lokala semestrandet i Sverige och i vårt omedelbara 
närområde. Västervik satsar nu stort på att ta emot turister och 
besökare som aldrig förr där vår femstjärniga resort renoverar både 
campinganläggning och stugor för att stå rustade för framtiden. Men 
också andra boenden och besöksmål ligger i startgroparna för säsongen 
och man målar, bygger, snickrar och putsar för fullt. I Västervik365 kan 
du även läsa om flera nya restaurangkoncept och hisnade upplevelser 
på hög höjd. 

Men vi berättar också hur Västervik har börjat synas runt om i 
Sverige bland annat med franchisekoncept skapade i just Västervik. 
Och synas är något vi också bestämt oss för att göra ännu mer, bland 
annat tillsammans med Destination Gotland i Kungsträdgården under 
en helg i maj, eller via den livestreamade Visfestivalen tillsammans 
med Sveriges artistelit och för hela båtsverige med ”Classic Boat 
Meet” där flera hundra glänsande veteranbåtar kommer ligga på rad 
längs med stadens bryggor under vecka 29.

När vi syns skapar vi intresse där fler och flera där ute upptäcker 
vilken liten pärla vi har, så centralt placerad mitt i Sveriges vackraste 
och lättillgängligaste skärgård. För även om vi ”knotar” lite över brist 
på motorvägar och snabbgående tåg så är det inte så långt till knut-
punkterna som förbinder oss med omvärlden eller tvärt om. 

Kanske är det just därför vi ser en tydlig etableringsström som går 
åt vårt håll, som Top Formula med ett drygt 
40-tal anställda i Gamleby och Pär Svärd-
sons satsningar på Öster sjöfabriken. 

Så välkommen till Västervik  
du också i sommar eller varför  
inte för evigt!

Thomas Eriksson,  
vd, Västervik Framåt AB
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ETABLERING
VÅFFELGENERALEN
VÅFFELBRUKET ALMVIK är det senaste 
tillskottet i den två år gamla Ludvika-
kedjans frasiga, söta och genuina 
affärsidé som idag sprider sig som en 
våffelsmet över Sverige. På menyn står 
förutom den klassiska frasvåfflan också 
bubbelvåfflor med glass och matiga våfflor 
som Våffelbrukets Räkvåffla. Våffelbruket 
lockar alla generationer och lyfter gärna 
fram platsen de verkar på. Vilken tur då att 
de etablerar sig i klassiska Almviks Cafés 
gamla lokaler längs E22:an där de tillsam-
mans med Inredningsbutiken i Almvik, 
Tegelbruksmuseet och badplatsen bildar 
ett närmast obligatorium på sommarens 
bucket list. Våffelbruket kan även poppa 
upp på fler platser i Västervik till sommaren 
så håll ögonen öppna.

INFRASTRUKTUR
NÄRINGSLIVETS PRIOFRÅGA
Hej, Sebastian Wadenborg, som 
sedan årsskiftet är projektanställd hos 
Västervik Framåt för att kartlägga och 
kommunicera näringslivets behov av 
förbättrade kommunikationer till och 
från, samt inom kommunen. Det finns 
från näringslivet ett stort engagemang i 
infrastrukturfrågorna, hur ser du på det?

– Jag ser det som något positivt då ett 
engagemang och en vilja att arbeta med 
frågorna avsevärt underlättar arbetet. Den 
energi näringslivet ger bidrar till ett fokus 
och en målmedvetenhet. Näringslivets 
input och övrig relevant information och 
underlag för jag vidare till beslutsfattare, 
som sammantaget förhoppningsvis 
ger tyngd och motiv till beslut som går 
Västerviks väg.
Kopplingen mellan Västervik och Lin-
köping är milt uttryckt eftersatt och av 
stor vikt. Om vi skall vara rimliga, när i 
framtiden kan vi se förbättringar?

– När vi pratar om kopplingen mellan 
Västervik och Linköping ska vi till att börja 
med visa respekt för att varken vi eller 
Västerviks kommun sitter  
på beslutet att genomföra  
förbättringsåtgärder på det  
statliga nätet. Om vi till- 
sammans med Region  
Kalmar län och Trafik- 
verket kan komma  
överens om att prio- 
ritera åtgärder i  
stråket, och allt  
går enligt plan,  
kan vi se för- 
bättringar om  
10–14 år som  
det ser ut i  
dagsläget.

EXPORT
VÄSTERVIK YNGLAR AV SIG
Vissa företag hittar rätt från början. De hittar  
en lucka på marknaden, kunderna älskar  
det och så bara kör de sin alldeles egna  
grej fullt ut. Här listar vi ett axplock av  
några imperium signerat Västervik. 

1	 BOLIGHETER. Inredning, inspiration  
och väl valda varumärken är det  
som utgör Boligheters varsamt och  
noggrant utmejslade säregna identitet.  
En slags influenser fast i företagsform. 

2	 GULDKANT. Efter tio framgångsrika år på  
hemmaplan etablerade sig Guldkant i  
Vimmerby. En multihybrid av hippa och  
traditionella influenser har alltid präglat  
Guldkants nyfikna krögarskap.

3	 EVERDAY. Kreativitet ska smitta av sig.  
Och yngla av sig. Hybridbyrån (som de kallar  
sig själva) Everday tar nu steget fullt ut och skall nu göra även Oskarshamn lite mer 
digitalt, lite mer formgivet, lite mer artikulerat, lite mer…

4	 BUSFRÖ. En gnista till affärsidé som slog an hos grundaren Stina Qubti när hon en gång 
i tiden jobbade på Åhléns har nu spridit sig till inte mindre än tio olika platser i Sverige. 
Cirkulärt affärstänk ut i fingerspetsarna hos Sveriges kanske största kommersiella 
secondhandkedja.

5	 BLUE PARTNER. Teknik- och managementföretaget som är en ninja när det kommer till 
konsulttjänster inom verksamhet- och organisationsutveckling, produktutveckling och 
konstruktion, el- och automation och projektledning. 

6	 SMART YTA. Snart sagt nästan varje människa och företag suktar efter mer förvaringsytor. 
Kompisgänget som utgör Smart Yta såg detta, tänkte smart och hittade en affärslösning 
som är enkel. Och genial. Kort sagt, du investerar och äger själv din yta. Som en bostads-
rätt för dina prylar.

7	 AT89. För några år sedan startade två unga, driftiga och för att inte glömma starka  
hockeygrabbar flytt- och transportföretaget AT89. Ett antal tömda och fyllda bostäder  
och kontor senare så finns de vips även tre andra ställen. Brains och muskler är en  
synnerligen framgångsrik kombination.
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Läs en längre artikel om Europas drönarcentrum på vastervik.com/365
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I Europaframkant
THOMAS RAGNARSSON är, när  
han inte till vardags driver teknik- och  
managementbolaget Blue Partner, 
projekt anställd av Västervik Framåt för 
att kratta terrängen och bereda väg för 
en av de kanske mest spännande och  
viktigaste drönarsatsningarna i Europa. 
Det visar sig nämligen att Västervik är 
som klippt och skuret för att testa, under-
söka och utveckla drönares framtida 
kapacitet och användningsområden. 
Det är som att Västervik blivit utvalt, 
att drönarframtiden är upp till oss nu. 
Vad innebär det att Västervik har 
fått ett nationellt drönarcentrum?

– Ett nationellt centrum för drönare 
innebär en helt ny arena och nya möjlig-
heter för Västervik. Centrumbildningen  
skapar förutsättningar för ny teknik, 
nya företag som vill etablera sig, nya 
utbildningsmöjligheter i en glödhet 
bransch och även en internationalisering 
av näringslivet långt utanför kommunens 
gränser. Detta är för hela Europa en unik 
möjlighet att på ett säkert sätt utveckla 
drönarsystem, utbildningar, certifie-
ringar med mera för såväl nationella 
som internationella kunder. Västerviks 
kommun kan alltså nu ta lead i en 
bransch som omfattar alla segment i 
samhället och som kommer att påverka 
oss alla i framtiden. En framtid som är 
faktiskt redan här. 
Och om vi skall försöka ringa in 
centrumet mer fysiskt konkret?

– Transportstyrelsen har beviljat 
Drone Center Sweden AB:s ansökan om 
att få upprätta en geografisk UAS-zon 
inom Västerviks kommun. Zonen är 
cirka 30u60 km (1 800 km²) stor och är 
indelad i fyra delområden. Transport-
styrelsen har i sina pressreleaser varit  
tyd liga med att denna satsning i Väster-
vik är början på ett nationellt centrum 
för drönarutveckling.

Varför just Västervik?
– Att valet har fallit på Västervik är 

bland annat beroende av att området har 
väldigt låg frekvens av passerande eller 
landande respektive startande flygplan 
och att testverksamheten i väldigt liten 
omfattning påverkar reguljär-, allmän- 
och alla former av räddningstjänstflyg. 
De fyra delområdena i zonen kan vart 
och ett avlysas för annan flygtrafik under 

den tid som testerna pågår vilket ger ett 
tydligt juridiskt skydd för verksamheten.
Man vädrar riktigt cool och hög-
kompetent arbetskraft?

– Unga välutbildade människor med 
bakgrund i Västervik kan komma till-
baka och bilda nya företag eller hitta sin 
utkomst i andra företag inom drönar-
branschen i en bygd som de känner som 
hemma. Kan vi sedan utveckla utbild-
ningar med flyg-/drönaranknytning, 
kanske med riksintag, så kan vi behålla 
de talanger som redan i unga år flyttar 
på sig för att hitta intressanta utbild-
ningar. Ett helt nytt kompetensområde 
vecklas ut inom både utbildning och 
arbetsmarknad i Västervik. 
Och allt är på plats för att dra i 
gång det?

– Drönarteknik är en miljardindustri 
och Västervik har med Drone Center 

Drönarnas framtida betydelse för människan och samhället börjar i Västervik. Det är något 
som Västervik365 skrivit om och konstaterat i tidigare nummer. Ett lokalt drönarprojekt som 
är så stort, coolt och viktigt nog att inte göra ständiga uppdateringar om. 
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Swedens testområde, Europas största 
testbädd, som dessutom omfattar alla 
terrängtyper och olika typer av infra-
struktur som finns i landet, förutom 
högalpin terräng. 
Vad är det som gör att Västervik 
lämpar sig så bra för testning 
av den här typen av förarlösa 
farkoster?

– Västerviks fantastiska skärgård, dess 
djupa skogar, sjöar och vattendrag samt 
järnvägar, kraftledningar, vägsystem med 
mera, ger oändliga möjligheter att testa 
och utveckla framtidens obemannade 
system, såväl i luften som på marken, 
under eller på vattnet. Västerviks flyg-
plats är ett naturligt nav för testverk-
samheten och ger kunderna möjlighet 
att flyga direkt till testområdet för sina 
tester och sedan snabbt lämna efter 
genom fört uppdrag. Vid flygplatsen 
finns även möjlighet att skapa en infra-
struktur för företagsetableringar med 
mera.
Och när börjar vi se de etablering-
arna?

– Den första etableringen pågår redan 
nu genom byggnation av två hangarer 
för ACC Innovation AB som flyttar all 
sin testverksamhet till Västervik. ACC 
Innovation bygger och testar den för 
närvarande största civila drönaren i 
världen, vilket redan har uppmärk-
sammats internationellt. 
Hur gör vi för att det inte skall 
stanna bara vid ett projekt?

– Ambitionen är att ett genomförande 
projekt ska ta vid direkt efter förstudien, 
där en organisation ska se till att bygga 
upp en arena för testbädden kring  
nationellt drönarcentrum i Västervik. 
Tankar finns om att bygga nya kontor, 
fler hangarer och verkstäder runt flyg-
platsen. Även drönarpilot- och drönar-
teknikerutbildning i kommunens regi är 
på förslag. Givetvis kommer det behövas 
kapital och kreativa entreprenörer som 
vill satsa runt detta. Kommunens roll 
kommer också bli viktig för att skapa 
förutsättning med mark och infra-
struktur för företag som vill etablera sig.

Västervik365 sa ju det, detta är för 
spännande för att inte ständigt åter-
komma till. Vi håller er uppdaterade.

 

INFRASTRUKTUR
DOWN THE DRAIN
VISSA BASALA, men ofantligt viktiga saker, tar man bara för givet. Man gör sin grej, 
spolar och kilar vidare ut i vardagen. 1972 stod dagens reningsverk ute på Lucerna klart 
för rening av avloppsvatten åt Västerviks stad samt Gunnebo och Verkebäck. I takt med 
hårdare krav på utsläppsrätter och ett 50-årigt slitage så är det nu dags för en ny stor 
ut- och ombyggnad. En mastodontåtgärd som kommer att resultera i en toppmodern 
anläggning med den senaste reningstekniken som kommer att sörja för generationer 
40–50 år framåt i tiden. En kapacitetsutbyggnad som också blir Västerviks enskilt  
genom tidernas största miljösatsning vilket kommer att bidra till att förbättra situa-
tionen för Östersjön. Projektet som planeras att gå ut till upphandling vid årsskiftet 
beräknas kosta 100 miljoner, flera gånger om. Entreprenadstart planeras till 2023 och 
det i princip nya reningsverket beräknas stå klart en bit in i 2026.

– Oavsett vilken entreprenör som vinner upphandlingen så kommer det att ha effekter 
på det lokala näringslivet då det över de tre åren behövs insatser inom el, vatten, VVS, 
gjutning av betong och så vidare. En investering och ett projekt man kanske aldrig får 
vara med om igen, det ska bli superspännande att följa och skönt när det är på plats, 
säger Ruben Öberg, projektchef på Västervik Miljö & Energi.

Att spola är mycket mer sofistikerat än du tror.

ETABLERING
NATIONELL ÄVENTYRSKEDJA
I MITTEN av april öppnade den nationella äventyrskedjan Upzone sin tionde park. En 
park som de hade den goda smaken att placera i Västervik. Fyra höghöjdsbanor av 
olika svårighetsgrad är placerade uppe bland trädkronorna längs den norra stranden 
på Västervik Resort. Perfekt för barnen, familjen, kompisgänget eller arbetsgänget. 

Så länge du inte tittar nedåt. Upzone – adrenalinkickar för alla åldrar.
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SVENSKEN OCH VÄSTERVIKAREN äter ute 
som aldrig förr och ibland kan det vara svårt 
att hänga med i alla nya ställen som kommer 
till eller byter ägare. Men Västervik365 tar 
hand om er. Här kommer en uppdatering. 
Burgare någon?

BRÖDERNAS. Alla pratar om Brödernas,  
men vilka är de? Brödernas består av 
bröderna Jonas och Joakim Wiklander som 
tillsammans driver företaget med entre-
prenören Monir Kalgoum och det svenska 
New York Rangers-proffset Mika Zibanejad. 
Deras ambition: associeras med riktigt goda 
burgare. Och de ynglar av sig. I skrivande 
stund har de 77 restauranger i Sverige och 
två ute i Europa. Platsen de valt för Västervik 
är i den klassiska Saluhallen på Fiskaretorget.

MISTER YORK. Mister York öppnade 2021 
under pandemin av Gustav Larsson och 
Gustav Haglund och blev snabbt en snackis 
som vittnade om ostkustens bästa burgare. 
Konceptet är enkelt, men väldigt gott: en 
foodtruck, de bästa råvarorna, det fluffigaste 
brödet, den krämigaste osten och hemma-
gjorda såser. Står uppe på Lunnargatan.  
Nu ska de ta världen.

PINK BISTRO. Krögarparet Linda och Janne 
Åhman drev tillsammans med sin ägarkollega 
Magnus Svensson under tio framgångs rika 
år en restaurang i brasserikedjan Harrys. De 
har sagt adjö till Harry och vi säger nu på 
samma plats hej till – Pink Bistro. En restau-
rang där trion fått leva ut sina idéer och 
drömmar om den perfekta restaurangen. 
Med maten i fokus, med värdskapet som 
paradrätt, i en alldeles underbart härlig 
lagom rosa bistromiljö.

LINNEA & BASILIKA. Bara namnet utstrålar 
fräsch mat. Och ja, det är fräsch mat. Linnea 
& Basilika är en asiatisk snabbmatskedja som 
idag finns på 15 ställen. Förlåt, 16 stycken! 
Under hösten öppnar de i Västervik vid 
Ljunghedens handelsområde.

MOCCA DELI. Mocca Deli är något så härligt 
som en trattoria. Det vill säga ett avslappnat 
italieninspirerat, personligt matställe där 
du kan fika, äta lunch, ta en aw eller äta sen 
middag. ”Ett modernt kafé med en varm, 
personlig och familjär framtoning. När Mocca 
Deli i maj slog upp dörrarna på Fiskaretorget i 
Västervik blev det nio delis runt om i Sverige. 
Och ännu fler är på väg…

LADDSTOPPET. Alla bilvägar längre än 10 mil 
förtjänar ett riktigt bra rastställe längs vägen. 
Det klassiska stoppet i Överum på väg 35, 
mitt emellan Västervik och Linköping, har de 
senaste åren haft en rad ägare och har väl 
egentligen inte hittat sin nisch. Tills nu. Nu tar 
Överrumssonen Jörgen Kalmerfjord över – 
och det med buller och brak.

– Det var i ett bedrövligt skick när jag var 
och kollade på lokalen, ändå blev det ett 
impulsköp och jag bestämde mig på stående 
fot. Jag har rivit ut allt. Det kommer fortsatt 
att bli ett grillkök, men nu med hemmagjorda 
burgare på lokalproducerat kött från Totebo 
Gård. Utöver grill kommer vi även att ha kafé 
och kiosk både inne och utomhus, säger en 
lika delar stolt och exalterad Jörgen Kalmer-
fjord som är född och uppvuxen i Överum.

Jörgen kommer från uthyrningsbran-
schen och har precis sålt det obemannade 
släputhyrningsföretaget 24Rental. I väntan 
på att få tillåtelse att köra i gång sin nästa 
affärsidé, obemannad transportbilsuthyrning 
av miljöbilar, så satsar han på det här stoppet 
i Överum som också kommer att ha möjlighet 
för laddning av elbilar.

– Jag kör själv elbil och vet hur viktigt det 
är med stopp på vägen som erbjuder ladd-
ning. Därför har vi valt att kort och gott kalla 
oss för – Laddstoppet, fortsätter den energi-
rika och typiska entreprenörpersonan Jörgen 
Kalmerfjord. Västervik365 hälsar lycka till!

GASTRONOMI

Västerviks matkarta 
ritas om… igen! 

Drömmen om en modern  
trattoria stavas Mocca Deli.
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MATKULTUR. Det finns ett gäng människor 
i Västervik som man förknippar med mat. 
Mikael And är verkligen en av dem. Under 
det senaste decenniet har han genom sin 
konsultfirma gått in och hjälpt till att arbeta 
fram nya koncept åt lokala restauranger. 
Tills nu. Tillsammans med sin kärlek Jennie 
Sjöblom tar de i sommar över och öppnar den 
nya restaurangen i det gamla saltmagasinets 
klassiska lokaler uppe på Kulbacken. Deras 
ambition är att skapa en kvarterskrog för alla 
gamla och nya områden som växer fram på 
andra sidan Stegeholmsbron.

Matkultur (bra namn) kommer att vara 
öppet året om och konceptet lyder historisk 
matlagning i modern form med både rökt och 
eldad mat, ja, bra mat till ett rimligt pris i en 
unik miljö. Mickes bakgrund som sommelier 
kommer självklart att gestalta sig i vinkvällar, 
och en gedigen vinlista där du kan beställa 
på flaska, i glas eller i ännu mindre mängd 
för avsmakning. Traditionsenligt kommer de 
även att driva kafé med hembakat i lokalerna, 
både sommartid men också helger framför 
brasan under resten av året.

Ett krav från Micke och Jennie till arrendatorn 
Västerviks Museum var att de fick bygga ett 
orangeri på baksidan av saltmagasinet mot 
Gamlebyviken. Orangeriet, som är vinter-
bonat kommer rymma runt 60 sittplatser där 
du kan njuta av både maten, drycken och 
ut sikten mot både Gamlebyviken och staden 
året runt. Men det får bli i höst. I sommar kon-
centrerar de sig på att etablera sina menyer 
och en atmosfär i och kring den gamla 
1700-talsbyggnaden uppe på Kulbacken.

Nytt namn, ny meny, 
ny färg = Pink Bistro!

Kulturskaparna av  
mat – Micke och Jennie.
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UTVECKLING
HYLLAD RESA
ATT SVENSKT näringslivs hållbarhetsarbete ligger  
i global framkant är något vi inte pratar tillräckligt  
mycket om. Västervik Framåt har genom destinations-
utvecklaren Jakob Franzén och företagsrådgivaren 
Peter Göransson tagit fram en hållbarhetsmodell 
som kartlägger och utvecklar besöksnäringens 
hållbarhetsbehov och -arbete. Över 100 företag 
har nyttjat den och fått utvecklingsstöd beviljade 
genom Tjustbygdens Sparbank. Och nu uppvaktas 
Västervik Framåts modell Utvecklingsresan av 
andra kommuner. Framkant!

STARTUP

Trädgårdsarkitekterna

UTVECKLING
BANKNYTT
LÄNSFÖRSÄKRINGAR Kalmar län  
fick i maj 2020 avslag att bygga ett  
sjuvåningshus centralt i Västervik. Ett  
hus, modell högre, kontra Västerviks 
övriga arkitektur och som skulle 
fungera som bankkontor i deras norra 
länsände, men också som bostads-
rätter och kaféverksamhet. Ett sätt att 
återinvestera i en bygd de verkat på 
i nästan 200 år. Om de har gett sig? 
Aldrig. Nu gräver de istället där de står 
och utvecklar sin befintliga fastighet 
på Storgatan i Västervik. Deras motto 
är att vara lokala och nära sina kunder 
och genom denna utveckling fort-
sätter de att skapa arbetstillfällen och 
attraktiva kundmötesplatser. Fastig-
heten skall få sig ett rejält ansikts lyft 
både invändigt och exteriört och 
innergården och kaféutbudet skall 
förbättras ytterligare.

STÖRSTA OMSÄTTNING 

2021
Engströms Bil

Elfa Sweden

Västervik Miljö & Energi

Västerviks Stormarknad 
(Ica Maxi)

Axalta Powder Coating  
Systems Nordic

Gunnebo Fastening Systems

Västerviks Bostads AB  
(Bostadsbolaget)

Plivit Trade

Windy Scandinavia

Tjustfastigheter

* AB med huvudkontor i  
Västerviks kommun, 10-i-topplista. 
Rangordnas efter omsättning  
enligt senaste bokslut. 
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 företag startades i Västervik under 2021.

Aldrig någonsin har väl människan rent estetiskt brytt sig mer om sitt hem och trädgård. 
Och aldrig någonsin har den väl varit bekvämare. Malin Somlins och Ida Lundqvists båda 
nystartade företag kunde inte ha bättre tajming och komma lägligare.

IDA LUNDQVIST
Ålder: 37 år 

Familj: Man, två barn 6 och 8 år 

Utbildning: Campus Kristiania Oslo, 
Norges Kreative Fagskole. 

Intresse: Familjen, fotografering, 
byggprojekt på hemmaplan. Dansar 
hiphop och streetdance, nyligen blivit 
ordförande i en dansförening här i  
Västervik (DSVK).

IDA. Efter tolv år som företagare i Norge flyttade Ida 
Lundqvist för två år sedan tillbaka till Sverige. Hon 
fick jobb som arkitekt/projektledare på Bostads-
bolaget, blev erbjuden fast tjänst, ja, fick en dröm-
start. Men den fastanställdes inrutade vardag var 
inget för Idas skapande entreprenörssjäl. Så för ett 
år sedan startade hon svenskt företag och breddade 
sitt tidigare inredningsarkitektsutbud med att också nu 
hjälpa företag och privatpersoner med den estetiska 
övergången från insidan till utsidan, arkitektur och 
trädgård. Idas företag IDLU AB etablerar just nu en 
designstudio ute på Lucernaområdet, vägg i vägg 
med de lokala entreprenörerna Jeanette Hammarstedt 
och Johan Hammarstedt. Ida hjälper privatpersoner  
och företag med allt från bygglovshandlingar, 
arkitekt ritningar, design, belysning, projektledning, 
konst och utsmyckning av både hem och trädgård.

MALIN. Inom kort avslutar 30-åriga Malin sin 
utbildning till Diplomerad Trädgårdsarkitekt vid 
Trädgårdsakademin och under våren startade hon 
parallellt aktiebolaget Sjöbacken Trädgårdsdesign. 
Malins företag kommer främst att fokusera på att 
bygga upp en grundstruktur till nyproducerade 
trädgårdar och där erbjuda både projektledning 
och samtliga skalenliga ritningar som behövs för 
en anläggning. Kunderna är allt från företag och 
bostadsrättsföreningar till privatpersoner. 

Du hittar Sjöbacken Trädgårdsdesign på  
Instagram/Facebook: sjobacken_tradgardsdesign 
och hemsida sjobackentradgard.se

MALIN SOMLIN
Ålder: 30 år

Familj: Man och två barn

Utbildning: Diplomerad Trädgårds-
arkitekt vid Trädgårdsakademin.

Intresse: Trädgård och båtliv med 
familjen.
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Västervik 
Allén 68

Tel 0490-41 99 91 
www.electroluxhome.se

ÖPPETIDER 
Vardagar kl 10:00-18:00
Lördag kl 10:00-14:00

BO I VÄSTERVIK
Nära naturen, tid till annat

Spötorget 1, Västervik | 0490-25 72 50
www.bostadsbolaget.vastervik.se

www.resinit.se

THROUGH TECHNOLOGY

RESINIT AB erbjuder precisionsbearbetade komponenter och 
sammansatta produkter i polymer- och laminatmaterial.

Sedan 1936 har Resinit utvecklat kunskap och tillverkningsprocesser för att 
tillgodose högt ställda krav på hållbarhet, kvalitet och leveranssäkerhet till 
världsledande företag inom bland annat Medicinteknik, Livsmedelsindustri, 
Flyg & Rymd, Infrastruktur och OEM-tillverkning. RESINIT FOR LIFE.



VÄSTERVIK365 Sommar 2022 | 21

VÄSTERVIK365 | ÖGONBLICKET

Fiskaren 
Sedan 19-års ålder har 29-årige Alexzander 
Hjalmarsson varit fiskare. Fyra månader 
om året fiskar han med sin 24 meter stora 
fiskebåt ute på stora, öppna Östersjön, men 
under maj varje år ägnar han sig endast åt 
småskaligt fiske i Tjust skärgård. Drömliv! 

Text: Niklas Lind
Foto: Nathalie Chávez
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J inte längre än att man kan åka till Stock-
holm. Vi har haft som motto att även i en 
liten stad finns det plats för stora drömmar.
Hur ser de drömmarna ut?

– Vi tänker oss att man ska sträva efter 
att leva sitt bästa liv. Allting blir så mycket 
närmare här. Man får ut mer av tiden. 
Många av mina kompisar och kunder är 
renodlade stockholmare och många är 
avundsjuka på mig som är lantis, för jag 
har både storstaden och småstaden eller 
landsbygden att återvända till. Man får en 
större del av kakan, av Sverige, när man 
har båda världar.

– Jag vill hundraprocentigt fortsätta 
med allt det jag gör, och jag tänker att jag 
kommer att kunna göra det. Jag tycker 
inte att det är några svårigheter. Jag lever 
min dröm väldigt mycket faktiskt. Jag har 
en underbar familj och en ordnad tillvaro 
och ett jäkla roligt jobb. Det är aldrig en 
tråkig stund. Snarare att det ibland blir lite 
mycket och att det brinner i hjärnan för att 
man har så många trådar ute. 

Annie Ankervik är uppvuxen i Långe-
måla socken mellan Kalmar och Oskars-
hamn. Efter att ha gått ut frisörutbildningen 
vid Lars Kaggskolan i Kalmar flyttade 
hon till Västervik.

– Jag var trött på Kalmar och i Västervik 
hade jag varit en gång under Visfestivalen 
och mindes den pampiga röda kyrkan, 
så jag tänkte att ”i den här staden kan jag 
söka jobb”. Jag fick jobb direkt. Du vet, 
jag var en ganska lat tonåring, och första 
jobbet jag ringde på fick jag. Salongen 
hette ZicZac och låg vid Stora torget. Där 
träffade jag Letitia Lindberg, som senare 
såg till att jag hamnade på People.

Efter bara sex månader i Västervik 
träffades Annie och Ola, på det klassiska 
utestället Morella.

– Jag klippte Olas bäste kompis Tomas, 
och jag började se honom överallt på stan. 

ag vet ärligt talat inte vad 
det är hon håller på med. 

I bara strumplästen 
cirkulerar Annie Ankervik 
ljudlöst runt mig på de 
såpade, granplankorna, som 
hon och maken Ola sågat 

till vid hennes barndomshem i Långemåla. 
Allt som hörs är ljudet av saxens två slipade 
eggar som möter varandra med oregel-
bundna mellanrum efter att ha dekapiterat 
ännu några dyrköpta hårstrån från min 
hjässa. Inte en spegel så långt ögat når, bara 
en kisande måttning från Annies vana öga 
lite då och då.

Ceremonin är motsvarigheten till 
musikbranschens backstagegig: en köks-
klippning. I det här fallet bokstavligt talat. 
Vi befinner oss nämligen i familjen Annie, 
Ola, Sigge och Elli Ankerviks nyrenoverade 
kök på Vitudden. Huset har varit i släkten 
Ankerviks ägo sedan det byggdes av legend-
aren Anker Ankervik 1929. Ett enplanshus 
på 120 kvadratmeter med järnvitriolgrå 
ytterpanel med vita knutar och tegelrött 
plåttak. Utsikten från köket är bedårande 
och består i stort sett av Vituddens kanot-
varv, detta vattenfarkosternas tempel och 
uppfinnarverkstad klätt i puts, plåt och 
eternit, som försett äventyrare, tävlings-
kanotister och vanligt folk runt om i 
världen med hett eftertraktade kajaker 
ända sedan grundandet 1925.

– Både min mamma, moster och mor-
bror har haft det här som sina barnrum, 
berättar Ola och nickar mot det hörnrum 
som idag är treårige sonen Sigges, när vi 
går på husesyn. 

Allt är noga utvalt, från de blommiga 
tapeterna till retroströmbrytarna, de 
klassiska funkishandtagen på köksskåp 
och lådor till den gröna Bumlinglampan 
över det stora matbordet. På några ställen 
blottas den gamla gulnade panelen prydd 

med måttanteckningar från morfar 
Ankers penna.

– Mamma är sladdis, så hon kom ganska 
långt efter min morbror, Ingvar, som är 
83 år och fortfarande jobbar på varvet, 
men numera ”bara” 40 timmar i veckan. 
Hans barn och min kusin, Kåre, tog över 
verksamheten för några år sedan. Jag var 
här och sprang när jag var i Ellis och Sigges 
ålder, och satt just här där vi sitter, i det 
här i huset. Visst har flytten en del att göra 
med att vi redan har en fastighet som vi 
gjort i ordning, men det primära är att vi 
i samband med barn två och pandemin 
kände att ”Herregud, det känns viktigt att 
komma nära våra familjer”. Och det blir 
såklart extra härligt att förvalta och göra 
fint när man har en sådan tydlig koppling 
till platsen. Jag har en väldigt go känsla för 
hela stället, inte bara staden, även om vi 
kanske drömt om en herrgård med stora 
salar någonstans ute på landet, förklarar 
Ola, och Annie fyller i:

– Det är också en slags reflektion över 
att man har bara ett liv, och vad man ska 
göra av det. Olas största oro är ju att jag 
ska stagnera och bli rastlös, men jag tror 
verkligen inte att jag kommer att bli det. 
Jag vet vad jag kan och jag vet var jag kan 
leta upp samarbeten och lite sånt. Det är 

ANNIE EVA IDA  
CHRISTINA ANKERVIK
Ålder: 36 år.

Familj: Maken Ola, sonen Sigge och dottern Elli.

Yrke: Frisör och hårstylist.

Karriär: Frisör på Swimming on Mars. Arbetar 
som hårstylist inom reklam, mode och med 
artister. Utbildar och inspirerar andra frisörer 
som en del av Davines internationella team.

Aktuell med: Öppning av konceptet Swimming 
on Mars i Västervik.

Motto: ”Hur svårt kan det va?”

Mästaren
Text: Albin Wiberg Foto: Nathalie Chávez

Från New York Fashion Week till Vitudden. Annie Ankervik 
är tillbaka i Västervik för att öppna eget och bli bäst i världen.



Kreativ ut i finger-
spetsarna. Annie 

Ankervik ser inga 
begränsningar, 

bara möjligheter, 
när hon skapar sina 
kreationer. Det och 

en hel del hårt slit 
har gjort henne 

till en av världens 
främsta hårstylister.
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modellerna under sin visning… Men då 
fick jag till svar att det bara får ta typ fem 
sekunder att sätta upp det på scenen, så det 
kanske inte går den här gången.

Förutom att casta alla modeller ska det 
produceras moodboards, video och musik. 
Resor och team ska bokas med allt från 
fotograf, makeupartist till assistenter. Det 
är otroligt viktigt att hitta rätt personer 
att arbeta med, som förstår visionen. 
Organisationen sköter Annie själv, men 
med hjälp av Ola. 

– Ibland ofrivilligt, haha, svarar Ola, 
samtidigt som han försäkrar att det här 
med att Elli i samma stund sitter på mat-
bordet och leker med rester från vår lunch 
inte har något med hans pappaledighet 
att göra.
Var finner du inspiration till en 
visning med de här kraven?

– Temat för hela eventet i Parma är Into 
the woods. Davines är väldigt mycket för 
natur och hållbarhet, och i samband med 
att de släppte temat såg jag dokumentären 
Fantastic fungi på Netflix. Den är så jäkla 
fint filmad och det är så himla fint hur 
svampar och dess rotsystem, mycelet, 
fungerar. Det är naturens internet, så träd 
och växter kommunicerar med varandra 
genom mycelet, och finns det ingen svamp 
så finns det inget liv. Dessutom används 
mycel som byggmaterial och i kläder och 
du kan odla det i princip utan att använda 
några naturresurser. Det är extremt håll-
bart, och vackert, så jag kände att jag var 
tvungen att ha det som mitt tema. 

Annie tar fram sin bärbara dator och 
visar sitt moodboard, ett myller av fakta 
och inspiration. 

– Man jobbar utifrån en grundidé, och 
sedan bollar jag den med i det här fallet 
Davines team, vilket är jättekul. Jag gjorde 
en video för några veckor sedan där jag 
liksom lät håret växa över modellen. Sedan 
filmade vi när jag flätade och tog upp 
flätorna på en annan modell, och så ska 
vi spela upp det baklänges. Det blir coolt! 
Halo, en frisyr som jag tävlade med 2018, 
känns härligt svampig så där kommer jag 
att göra fyra exakt likadana klippningar 
i olika färger. Sedan spånar jag på kläder, 
och då hade Davines önskemål om att det 
skulle vara lite mindre textur i kläderna än 
de jag valt, för att håret ska hamna i fokus. 
Så jag funderar på att göra dip dye-grejer. 
Hur lång är din slot?

– Sex minuter.
Och hur många timmar kommer du 
att lägga ner på förberedelser?

– Det där är jäkligt intressant! Jag fick 

Med honom var alltid Ola, och när jag såg 
honom på krogen sa jag till mina kompisar 
att jag tyckte att han var så himla söt. De 
tyckte att jag skulle gå fram till honom, 
men jag vågade inte, så en kompis till mig 
– en långhårig hårdrockare – gick fram till 
Ola och sa till honom att jag tyckte att han 
var snygg och att han borde prata med mig.

– Så då gjorde jag det, inflikar Ola. Det 
var 2006, jag var 21 år och Annie 19, och 
det har ju gått bra. 

Annie jobbade på People i cirka fem 
år och sedan började Ola att plugga till 
socionom i Kalmar. De pendlade ett tag, 
men det blev för jobbigt, så de bestämde 
sig för att flytta ner permanent. Även i 
Kalmar hamnade Annie på en bra salong, 
och det var där hon på allvar började 
utveckla en egen stil.

– Jag hade börjat tävla lite redan i  
Västervik, men i Kalmar fick jag bra 
kontakt med en fotograf och det släppte 
lite. Ett tag var jag med varje år i Årets 
frisör i olika tävlingskategorier. Det var 
inte bara tävlingar, utan jag började jobba 
med reklam och mode och lite sånt, och 
jag utbildade mig till make up-artist. 

De blev kvar i Kalmar i fem år. Annie 
var anställd och jobbade parallellt med 
klippningar på salongen och hårstylist-
uppdrag i Stockholm. 

– Det kunde innebära att jag var på  
en inspelning i Stockholm till klockan  
två på natten, och sedan körde hem till 
Kalmar för att ha min första kund klockan 
åtta på morgonen. Jag minns en gång när 
jag var så trött att Ola och mamma fick 
komma och möta mig halvvägs för att jag 
inte orkade köra. Då kände vi att det här 
är inte hållbart. 
Vad var det som drev dig?

– Utvecklingen, tror jag. Att göra 
någonting jag inte hade gjort förut och 
bli bättre på det. Jag tror stenhårt på att 
man behöver röra sig utanför sin comfort 
zone om man vill utvecklas. Står du och 
gör saker som du är jättebekväm med hela 
tiden så kommer du att stagnera, och det 
är därför jag sällan tackar nej till saker och 
sammanhang som är nya för mig. Man 
måste ha ett öppet sinne, för det är då de 
riktigt bra möjligheterna kommer till dig. 
Vi har aldrig haft livet utstakat, utan den 
ena saken får leda till den andra. 

Annie började hyra stol på DOM Hair - 
dressing på Krukmakargatan 26, på Söder-
malm i Stockholm.

– Jag insåg att det är svårt när man är 
en så rörig person som jag, som gör allt 
möjligt, att komma till en ny arbetsgivare. 

Med stol kunde jag styra över mitt eget 
schema. Det är sex år sedan, och jag är 
kvar där än.

Tillvaron har inte blivit mindre rörig, eller 
inspirerande mångfacetterad snarare. Under 
åren i Stockholm har Annie vuxit ut till att 
bli en av världens främsta hårkonstnärer. En 
snabb titt på hennes hemsida understryker 
detta. Den ena hårkreationen är mer sensa-
tionell än den andra, och hennes meritlista 
talar för sig själv med visningar, kollektioner, 
nomineringar och priser. Annie vann Årets 
stylist vid Davines World Style Contest både 
2017 och 2018. Hon har vunnit Sveriges 
största hårtävling Årets frisör två gånger 
i kategorin Avant-garde. Dessutom har 
hon flera nomineringar i världens största 
hårtävling Oneshot Hair Awards. Annie 
har även ansvarat för visningar under 
Stockholm Fashion Week, och flera gånger 

”Jag tror stenhårt 
på att röra sig 
utanför sin com-
fort zone om man 
vill utvecklas.”

 ANNIE ANKERVIK

jobbat i team backstage under New York 
Fashion Week. 

Framgångarna har lett till att Annie 
Ankervik i dag är en av det internationella 
italienska hårproduktmärket Davines 
affischnamn, vilket såklart är förenat med 
skyhöga kravställningar.

– Just nu är det ganska mycket. Vi 
flyttar hit och öppnar en ny salong, jag 
har visningar i Estland och Lettland, och 
en stor visning i Italien inför 3 000 pers. 
Det är den största visning jag gjort. Alla 
Davines distributörer från hela världen 
kommer att vara där så det är en jätte-
möjlighet för mig att visa upp vad jag gör, 
så jag vill att det ska bli topptopp! 
Vilket innebär?

– Jag har aldrig tänkt att jag ska göra 
det här enkelt, utan det blir maxat. Man 
får ha max tio modeller, så jag ska ha tio 
modeller. Och jag fick ett formulär där 
man kunde fylla i ”props”, så jag fyllde i 
att jag skulle vilja ha en utställning också. 
Tänk dig vad coolt med en utställning där 
man gör som stilleben med mingelfeeling, 
och att man har det på scenen ihop med 
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frågan före jul och sedan dess har jag tänkt 
på det mer eller mindre varje dag. 
Vad får du för det?

– Jag har fått en budget från Davines, 
som jag kommer att gå över... Men jag ser 
det här som en gratis spot för mig på ett 
event med återförsäljare från hela världen, 
så man kan inte inte göra sitt bästa. Och 
det karaktäriserar mig; jag är väldigt dålig 
på att ta genvägar. Jag är väldigt ambitiös, 
men jag försöker att lära mig att inte över-
arbeta saker. Ola är bra på att säga till när 
jag går till överdrift.
Med din kreativa energi kanske det 
kan vara bra med en kritiker, som vill 
ditt bästa, för att det inte ska skena 
iväg?

– Precis. Jag har också ett tjejkollektiv 
som heter Kollektivet KAI, där vi är fyra 
stycken hårstylister som gått ihop för att 
stötta varandra. Vi träffades när vi tävlade 
i Årets frisör för fem år sedan. Frisöryrket 
är ett kvinnodominerat yrke i Sverige, men 
det har ändå varit väldigt mycket killar som 
synts och tagit plats på de stora scenerna. 
Det blev vi lite trötta på. Vi kände att nu är 
det dags för oss tjejer att ta för oss, så där får 
jag otroligt mycket bra input när jag jobbat 
med exempelvis min visning i Parma. 

det var någon jag kände, och så var mitt 
namn där! Det är inget man får veta i 
förväg, så det kändes helt sjukt. Jag fick 
titta en extra gång, men mitt namn var 
där, som ett av 50 från hela världen.
Hur många andra svenska frisörer 
var nominerade?

– Inga. Jag var den enda från Norden.
Vad tänkte du då?

– Först var jag bara extremt förvånad, 
men det skulle ju vara en dröm att få vinna 
en sådan grej. 
Så du drivs inte bara av det kreativa 
utforskandet?

– Nej, jag är en vinnarskalle till hundra 
procent. Men jag har blivit en bättre för-
lorare, tycker jag. Eller jag tycker om att 
förlora mot personer som gör ett bättre 
jobb än jag, men det där är svårt när man 
tävlar i något som har med personlig smak 
att göra. 
Hur ska du nå världsmästartiteln?

– Jag tror att det bara är att fortsätta. Är 
det inte sjukt att man sitter och säger det?
Det sjuka är väl att det inte på något 
vis är en orealistisk målsättning?

– För mig känns det inte orimligt. Det 
gäller att fortsätta leta, hålla sig inspirerad, 
ha alla kanaler öppna hela tiden för då 

Du måste ha ett ganska gott själv-
förtroende?

– Ja, jag tror på det jag gör och min egen 
konstnärliga förmåga, men samtidigt 
tänker jag att jag alltid kan bättre. 
Men du tror på att din briljanta idé 
om mycelet ska slå alla med häpnad 
i Parma?

– Ja, absolut. Jag är inte ens nervös inför 
den där visningen, för jag vet att håren 
kommer jag att fixa, och det kommer att 
bli svinballt.
Kan du förklara för en novis hur stort 
det här är?

– Det är svårt, men man kan jämföra 
det med när exempelvis Acne Studios gör 
en visning under modeveckan i Paris. Jag 
utbildar ju under Davines flagg, men att 
få gå ut och göra min visning under mitt 
eget namn, Annie Ankervik, är ett stort 
erkännande. 

Ett lika stort erkännande fick hon en 
kväll i höstas när kom hem från jobbet 
och låg i sängen just nattat Elli.

– Jag fick upp ett meddelande på min 
mobil om att de nominerade till Inter-
national Hairdresser of the Year, som är 
exakt så stort som det låter, hade släppts. 
Jag skrollade igenom listan för att se om 

Familjen samlad där de trivs som allra bäst, mitt i naturen vid släkten Ankerviks nygamla hem på Vitudden i Västervik. 
Från vänster: Annie, Elli, Ola och Sigge.



Storgatan 30 Västervik, tis-fre 11-18  
lunch/hundpromenad 13-14, lör 11-14   

ateljesmalgränd.se  Välkommen! 
/Anette Landström-Pettersson 070-551 36 43

Vacker inredning till ditt hem!

Välkommen till  
min butik  

ateljesmalgränd.se

Vacker belysning, tidlösa ting, tyger & 
tapeter från världsledande märken 

 
Morris, Sanderson, Osborne&Little,  

Pierre Frey, Dedar, Designers Guild, Ralph Lauren,  
Mulberry, Christian Lacroix, GP JBaker, Brunschwig&Fils, Ardmore,  

SallyChapman, Jobs, Jean-Paul Gaultier, The Isle Mill,  
Colefax&Fowler, Manuel Canovas, Zoffany, Simply Scandinavia, 

BergoLampskärmar, BRDR KRüGER, Studio Lisa Bengtsson, 
Långelid/Von Brömssen, Stackelbergs med flera. 

ÖPPETTIDER
Onsd–fred kl 12–18

Lörd kl 10–14Öppettider
Onsdag-fredag kl.12-18

Lördag kl.10-14

rostkardemumma
 Adr. Tallängsgatan 17, Vimmerby

rostkardemumma

Besöksadress; Tallängsgatan 17, Vimmerby

Retro, Antikt & Begagnat 
Reparation av symaskiner. 
Allén 68, 070-282 65 41
Vardagar 10.00–18.00 
Lördag 10.00–14.00
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kommer idéerna att komma till dig. Som 
med min visning nu i Parma. När vi fick 
skogstemat tänkte jag direkt ”Typiskt, alla 
kommer att välja svamp!”, men när jag 
frågade min kollega om hon tyckte att det 
kändes trist så sa hon ”Nej, alla kommer att 
köra på en massa grenar i håret”. Och det 
var så roligt för Davines reaktion på min 
idé var att de tyckte att mitt tema var så 
kul, att det var nytänkande och innovativt. 

Köksklippningen är över. Den blir perfekt. 
Inte ett bortglömt hårstrå. Vi tittar ut genom 
fönstret och ser en äldre, vithårig man traska 
förbi utanför gärdesgården och gå ledigt in 
genom dörren till varvet.

– Det är Ingvar, konstaterar Ola, när 
han får syn på sin morbror. 

Det har blivit dags att lämna idyllen på 

Vitudden och rulla in mot Storgatan 3 för 
att ta en närmare titt på vad som väntar 
Västervikspubliken. 

– Det var när vi var ute och plockade 
svamp här som vi träffade hyresvärden 
Katarina Larsson, som berättade att de 
hade en lokal ledig som kunde passa oss, 
berättar Annie när vi sitter i bilen, och 
fortsätter med att berätta om när de hade 
en födelsedagsfest på tomten förra som-
maren och en nyfiken älg kom på besök.

– Naturen är så nära här ute. I Stock-
holm åkte vi ofta ut till olika naturreservat 
så ofta vi kunde. Här befinner man sig 
mitt i naturen bara man kliver ut genom 
dörren. Jag funderar på att paddla kajak 
till jobbet i sommar. Fatta vad ballt!

Samma dag som vi ses har Annie och 
Ola haft möten med hyresvärd och hant-
verkare för att diskutera detaljer kring 
renoveringen av lokalen. Den mörkbruna 
plastmattan är täckt av ett tunt skikt bygg-
damm och några färska färgprover i brunt 
och aprikos bryter av på de vitmålade 
väggarna. 

– Tanken är att väggar och tak ska gå i 
samma varma aprikosfärg, förutom golvet, 
där hoppas vi få en ljusblå linoleummatta, 
men det är lite oklart om det går. Det 
skulle matcha vår spegel med Klineblå 

Flytten till Västervik och öppnandet av den egna salongen Swimming on Mars innebär  
testandet av ett nytt affärskoncept, en förhöjd livskvalitet och fritt kreativt spelrum.

TATIANA SHUMILOVA 
UPPDRAGSGIVARE  
DAVINES, PARMA

– Annie Ankervik är en fantastisk 
person! Jag hade förmånen att arbeta 
med henne både som frisör, bakom 
scenen och som projektledare inför 
våra evene mang. Hon är en sann 
representant för hållbar frisörverksam-
het, vilket återspeglas i vad, varför och 
hur hon skapar. Hon är kreativ, flexibel, 
ödmjuk, samarbetsvillig och kapabel 
att förverkliga de mest banbrytande 
idéerna på ett mycket organiskt sätt. 
Jag tror att detta är något som gör 
Annie unik. Och naturligtvis är vi på 
Davines superstolta över att ha Annie 
i vår internationella portfölj, så att våra 
frisörer från hela världen kan lära sig 
och bli inspirerade av henne.

HILLEWI GOTTFRIDSSON 
KASSAB, KOLLEGA  
KOLLEKTIVET KAI, STOCKHOLM

– Jag minns inte första gången vi 
träffades, men de var sannolikt i sam-
band med något frisörevent. Sedan 
några år tillbaka jobbar vi tillsammans i 
Kollektivet KAI. Annie är drivande, rolig 
och jag har alltid sett upp till hennes 
tålamod vare sig det gäller att göra en 
komplicerad håruppsättning eller vänta 
på en försenad lunchleverans, haha! 
Hon är en unik själ och det mest unika 
med Annie är att hon lyckas vara enormt 
kunnig, kreativ och sprudlande av positiv 
energi samtidigt som hon har båda 
fötterna på jorden och alltid är ödmjuk. 
Jag är så tacksam över att få umgås och 
jobba med Annie. Hon är ett lyckopiller! 

MARIE SEVLIDIS
FD ARBETSGIVARE  
PEOPLE, VÄSTERVIK

– Redan när Annie kom till oss 
var hon intresserad av att styla och 
fotografera, så att jobba med det hon 
gör nu passar henne väldigt, väldigt 
bra. Hon är en konstnär som tycker om 
att pyssla och dona med olika projekt, 
och man kände direkt när hon började 
tävla att det var hennes grej. Hon är 
jätteduktig och kunde stå i timmar och 
jobba med små detaljer för att få exakt 
det resultat hon ville ha. Hon kanske 
inte är den optimala anställda, så att 
hon nu kommer tillbaka till Västervik 
och öppnar en egen studio här tror jag 
passar henne och familjen perfekt.

Röster om…

a

”Här befinner  
man sig mitt  
i naturen bara 
man kliver ut  
genom dörren.”

 ANNIE ANKERVIK
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– Mitt koncept kommer att bygga på att 
en klippning måste få ta tid. Jag vill inte att 
det ska kännas som något löpande band. 
Jag har insett hur mycket bättre jag mår av 
att slippa stressa, och det smittar såklart av 
sig på kunderna också. När man kommer 
till Swimming on Mars ska man inte bara 
få en bra kvalitetsklippning, det ska dess-
utom vara en skön stund där kunden ges 
energi och känner sig inspirerad. Vanligt-
vis tar en klippning kanske 45 minuter, 
medan jag lägger runt 1,5 timme, så även 
om jag kommer att ligga kvar på samma 
pris per klippning som i Stockholm, 1 050 
kronor, så blir det lägre timdebitering 
än de flesta. Och jag hoppas på en bra 
blandning av kunder, från studenter till 
pensionärer och allt däremellan. 
Det handlar väl till syvende och 
sist om att kunden ska få valuta för 
pengarna?

– Exakt. Och på 1,5 timme kan man 
ge riktigt bra service, och det kommer att 
vara jag som klipper alla kunder.
Hur stort tålamod har du?

– Mycket! Jag kommer ju att driva 
Swimming on Mars parallellt med att 
jobba i Stockholm och åka runt och hålla 
utbildningar, så vi har flera ben att stå på. 
Jag räknar inte med att ha kalendern full 
med klippningar, utan att det ska rulla på 
i lite lagom takt.

Plötsligt ringer det i Annies mobil. En 
leverans från DHL är på ingång. 400 kilo 
omonterad inredning som anländer ett 
dygn tidigare än aviserat.

Jippie.

ram, och neonskylten med vår logga… 
Vi vill jättegärna ha naturmaterial och 
jobba så hållbart som det bara går. Vi har 
hittat en färgtyp som är naturlig, liksom 
linoleummattan, och frisörstolarna är 
begagnade, men ska kläs om, så det känns 
bra, förklarar Ola.

Salongens namn blir det i frisörsamman-
hang oortodoxa Swimming on Mars.

– Det började med att jag gjorde en 
kollektion för 2–3 år sedan, som jag döpte 
till just Swimming on Mars. Idén byggde 
på en slags drömföreställning om hur en 
människa från Mars skulle kunna se ut. 
Alltså, det här låter så flummigt, men Mars 
är något som människan under extremt 
lång tid har varit intresserad och fascinerad 
av. En förutsättning för liv är att det finns 
tillgång till vatten. Swimming on Mars är 
alltså förverkligandet av en dröm. Vi har 
hittat vårt vatten på Mars och vi simmar 
runt. Lite den grejen.

Vi tar en liten rundtur i lokalen och Ola 
och Annie pekar ut var schamponeringen, 
färgdisken och butiksdelen – där man ska 

sälja Davinesprodukter och produkter från 
lokala konsthantverkare – ska vara. Bred-
vid personalrummet gapar ett stort svart 
hål i marken, som avger en jordkällarfuktig 
doft och blottar en grovhuggen mur som 
andas Stegeholms slottsruin och består av 
stora stenblock.

– Det här ska bli min kreativa verkstad! 
Så jäkla skönt att kunna ha ett helt rum med 
dockor, peruker, löshår och annat material 
där jag kan skapa fritt. I Stockholm har jag 
bara ett litet skåp på salongen. 
Vad har du fått för reaktioner från 
lokala kollegor?

– Jag messade Marie på People för några 
veckor sedan och berättade att vi skulle 
flytta ner och öppna ett eget ställe, och 
att jag ville berätta det för henne innan 
ryktet börjar gå. Hon svarade: ”Det vet 
jag redan”, haha. Och så önskade hon mig 
lycka till och skrev att hon tyckte att det 
var ett bra beslut.
Så det är inga hard feelings?

– Nej, som jag ser det kommer jag inte 
att konkurrera med någon av de befint-
liga salongerna. Jag hoppas kunna hitta 
en egen nisch, och jag tror och hoppas 
att jag kommer att kunna locka kunder 
utanför Västervik. Jag har redan fått en 
del förfrågningar, så vi får se hur det blir. 
Det hade varit kul om man kunde få hit 
folk utifrån som kommer för att klippa sig 
och kanske stannar kvar och gör ett besök 
på Warmbadhuset, käkar middag och tar 
in på hotell.
Vad snackar vi om för priser för att 
bli klippt av en av världens främsta 
hårstylister?

TIMID, NOT TODAY!, KOLLEKTIVET KAI, 2021 (Vänster)
– Vi hade en visning med 60-talstema och ville göra något 

kul med en twist!

MINUTIAE, PARMA, 2019 (Höger)
– Snapshot från en visning jag gjorde i Italien. Denna 

bild bidrog till att jag kom till final i en av världens största 
hårtävlingar.

EPCOT, 2013 (Stora bilden)
– Inspirationen till den här frisyren kom från Epcot building 

i Orlando, Florida. Jag gjorde ”hår-papper”, som jag klippte ut 
trekanter i som jag sedan sydde ihop tredimensionellt.

Best of Annie

”Mitt koncept  
kommer att  
bygga på att  
en klippning 
måste få ta tid.”

 ANNIE ANKERVIK
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Se mer på annieankervik.com, swimmingonmars.com 
samt @annie.ankervik och @swimming.on.mars.! 
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Kreativ fulländning signerad Annie Ankervik.
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invånare och de vi fyller vår vardag med, 
allt från jobb, boende, utbildning, fritids- 
aktiviteter och de som finns däremellan för 
att det ska fungera och vara trivsamt att leva 
här. 27 % av västervikarna arbetar inom 
vård och omsorg, en procentsats som vi har 
uppskattat extra mycket under de senaste 
pandemiåren. I Västervik finns också många 
företag som är duktiga på tillverkning där vi 
återfinner hela 13 % av den totala arbets-
kraften. Fritiden är både stor och viktig i 
Västervik. Cirka 30 000 är medlemmar i 
någon av kommunens 350 föreningar. 

Varje individ av dessa 36 747 har en 
berättelse, en funktion och är en del av 
vårt Västervik. 

36 747 fantastiska invånare. Det består 
idag Västerviks kommun av. Invånare som 
tillsammans bidrar till att skapa den här 
mysiga, något pittoreska kommunen. En 
kommun som också består till 74,7 % av 
skog och endast 3,9 % bebyggelse. Vilket 
kan jämföras med till exempel Stockholm, 
där hela 55,2 % är bebyggelse. Så vill du 
ha naturen runt knuten är det nog bättre 
att låta huset stå i Västervik. Här kostar 
dessutom ett hus i snitt 2 076 000 kronor 
vilket kan jämföras med snittpriset för 
hela Sverige på 3 267 000 kronor. Detta 
kan nog vara en bidragande faktor till att 
så många här föredrar att bo i hus, hela 
22 850 västervikare gör nämligen det. 

På vintern utgör Västervik en lugn oas 
för återhämtning. Skärgården, skogarna 
och naturen är ständigt nära. Samtidigt 
som du får precis lagom stadspuls, bland 
de personliga affärerna och restaurangerna 
med en – alla-känner-alla-attityd, en riktig 
småstad med allt vad de innebär. Denna 
långsammare period byts successivt ut 
under våren för att under sommaren vara 
en fartfylld sommarstad med stora evene-
mang, uteserveringar, skärgårdsbåtar  
och mysiga sommarkaféer längs någon 
snirklig landsväg. Västervik lever upp och 
välkomnar alla sina besökare som 2021 
utgjorde 440 000 gästnätter. 

Men en stad är så mycket mer. De är dess 

Vi i Västervik
Text: Caroline Björkgren och Hedvig Nittve Foto: Nathalie Chávez

ERIK HEMMINGSSON
Ålder: 28

Jobb: Krögare på Guldkant- 
restaurangerna och fastighetsägare

– Jag tänkte väl alltid att jag skulle 
flytta från Västervik, men sen har det bara 
kommit nya möjligheter hela tiden och det 
har inte blivit av. Nu är jag jätteglad över 
att det har blivit så, jag tycker verkligen, 
verkligen om Västervik.

Enligt Erik är Västervik en kulinarisk 
stad med ett rikt utbud av restauranger. 
Allt ifrån genuin libanesisk mat, bistromat 
i trendig miljö, till lyxiga avsmaknings-
menyer med havsutsikt.

– Jag får en känsla av att Västervik är 
väldigt gastronomiskt intressant som stad. 
Det är många som är väldigt intresserade 
av mat och dryck, och som gillar att gå ut 
och äta. Så jag känner att mitt intresse för 
mat passar väl in här.

Även om han till en början hade tankar 
på att flytta, har de sju åren i Västervik 
gjort så att Erik inte längre lockas av att bo 
i en storstad. Han är nöjd med ett besök då 
och då. 

– De flesta som bor i större städer har en 
sommarstuga på landet och flyr stressen så 
fort de får chansen. Vi som bor i en liten 
stad kan göra lika dant, fly till storstaden 
när vi vill ha storstadspuls, säger Erik.
Vad är det som utmärker just  
Västervik tycker du?

– Jag tycker att befolkningen är super-
trevlig, och jag kände mig väl omhänder-
tagen när jag flyttade hit. Närheten till 
havet är fantastisk, och trots att det är en 
liten stad finns ett bra utbud av mode, 
restauranger och outdooraktiviteter.

Ett stenkast från Västerviks centrum i en 
gammal skolbyggnad bor Erik Hemmings-
son, 28 år gammal tillsammans med sin 
flickvän. Lägenheten på 60 kvadrat ligger 
högst upp i huset och taket lutar in på båda 
sidor. De exponerade balkarna, som låtits 
behålla sin naturliga färg, sticker ut mot 

de vitmålade väggarna. Inredningen känns 
varsamt kurerad och är full av personliga 
detaljer. Allt tycks ha sin specifika plats.

– Jag har alltid gillat lite speciella hem, 
och vill gärna att det ska kännas lite unikt. 
I Västervik finns det många möjligheter för 
den som vill ha ett lite annorlunda hem, 
säger Erik.

Lägenheten ligger centralt, med gång-
avstånd till nästan allt, men ändå tillräck-
ligt avskilt för att slippa sommarnätternas 
sorl, ljudet av bilar och fiskmåsarnas skrin, 
menar Erik.

– Tidigare bodde vi mitt på Storgatan, 
men jag trivs bättre här en liten bit ifrån 
stan. Det är lugnare. Jag trivs fantastiskt bra.

Intresset för mat och dryck har funnits 
med Erik så länge han kan minnas, och han 
har många år inom restaurangbranschen 
i ryggen. På de lediga kvällarna hemma 
är det en charkbricka och ett glas vin som 
avnjuts, snarare än chips och läsk.

– Jag vet inte varifrån intresset för mat 
kommer, jag har bara alltid haft det. Sen 
tycker jag att det är väldigt, väldigt roligt 
med service. Det är kul att prata med 
människor och se till så att de har en bra 
upplevelse.

Det var också intresset för mat och 
service som gjorde att Erik flyttade till 
Västervik från Vimmerby 2015. På ett 
bröllop gjorde han ett särskilt gott intryck 
på en av gästerna han serverade och fick 
sedan jobb på Gränsö slott. Sedan dess har 
han blivit kvar.



”Jag har alltid gillat  
lite speciella hem, och 
vill gärna att det ska 
kännas lite unikt.”

 ERIK HEMMINGSSON
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JOHAN NILSSON
Ålder: 46 år

Jobb: Utvecklingsingenjör på SMHI

Familj: Särbo och två barn

En liten bit utanför Loftahammar, i Tjust 
skärgård, ligger ön Hultö. Trots att han 
först för två år sedan flyttade hit har den 
lilla ön alltid varit Johan Nilssons hem. 
Här har han så länge han kan minnas 
tillbringat sina somrar. Under pandemin 
tog han steget och följde sin dröm: Att bli 
skärgårdsbo på heltid.

– Sedan jag var i 20-årsåldern har jag 
funderat på att flytta ut till Hultö. Det 
här har alltid varit hemma. Jag har aldrig 
känt mig hemma någon annanstans, säger 
Johan.
Vad var det som gjorde att du tog 
steget att flytta ut till Hultö?

– Jag har tänkt på att göra det väldigt 
länge, och jag kände att det var ett bra 
tillfälle, när det inte är 40 timmar på 
kontoret varje vecka. Så det var egentligen 
pandemin som var startskottet.

Hultö-gården har i flera generationer 
tillhört Johans familj. För över hundra 
år sedan började Johans farfars farfar att 
arrendera gården på Hultö. 1936 flyttade 
familjen in permanent. Senare kom gården 
att användas mer som en sommarstuga, 
snarare än ett året-runt-boende.

– Innan jag bestämde mig för att flytta 
hit för två år sedan hade ingen bott på ön 
permanent sedan 1970-talet, berättar Johan.

På den lilla ön vandrar kor fritt om 
somrarna mellan de rödvita husen. En 
fridfull idyll, med en gård som hämtad 
från Astrid Lindgrens sagovärld, enligt 
Johan.

Omställningen till det lite mer avskilda 
livet ute på ön har varit enkel för Johan. 
I mångt och mycket lever han samma liv 
som han gjorde tidigare och bortsett från 
att det är lite svårare att ta sig till jobbet 
vissa vinterdagar så har hans liv bara blivit 
bättre.

– Det är samma liv, men man mår bättre.  
Det är inte lika stressigt och det är ett 
lugnare tempo med närhet till naturen. 
Man blir en bättre människa tror jag.

På gården har Johan gjort plats för 
sitt stora intresse – musiken – och byggt 
en studio där han gärna tillbringar sina 
lediga timmar.

– Jag är främst gitarrist, men spelar 
också trummor, bas och piano. I studion 
gör jag en del egen musik, men på senaste 
tiden har jag också börjat mixa och mastra 
åt andra artister. Musiken är något som jag 
alltid brunnit för och alltid tyckt varit kul.

Utöver musikintresset har Johan enga-
gerat sig både i föreningen Tjust allmoge-
båtar, hembygdsföreningen i Loftahammar 
och driver ett skärgårds museum på Hultö. 

Johan tror att många räds i onödan 
över att bo i skärgården. Det är inte så 
omständligt som man kan tro.

– Vi som bor här hjälps åt. Kommunika-
tion och service är ganska bra och det är en 
skärgård med många möjligheter och stor 
potential. Är man intresserad av att flytta 
ut till skärgården, kör!

”Det är samma liv, 
men man mår  
bättre. Det är inte 
lika stressigt och 
det är ett lugnare 
tempo med närhet 
till naturen.”

 JOHAN NILSSON 
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LENA SVENSSON
Ålder: 61

Jobb: Lärare på folkhögskolan 
i Gamleby

Familj: Sambon Björn  
och två döttrar

– Pappa frågade om jag ville hyra gården 
och det var inte så svårt att gå med på. 
Jag var intresserad av hästar redan då. 
Efter att jag flyttade in byggde vi om 
ladugården till stall, berättar Lena.

Några fler flyttar har det inte blivit. 
Räknar man bort några få år då hon 
bodde i en lägenhet i grannbyn Grönhult 
har Lena inte flyttat mer än några hundra 
meter från föräldrahemmet. När hon 
studerade till lärare gjorde hon det på 
distans. Och på frågan om hon någonsin 
funderat att flytta till någon annan del av 
kommunen är svaret kort.

– Aldrig.
Varför är det så bra att bo här?

– Det är en frihet att bo i ett enskilt hus, 
det är ingen insyn och inga grannar som 
stör. Sedan att kunna ha häst, hund och 
katt, det är viktigt för mig.

Att bo ute på landet med en kvarts 
biltur till närmaste affär har aldrig varit 
något som besvärat Lena.

– Bor man i Stockholm behöver man 
sitta i tidskrävande köer för att ta sig från 
en del av staden till en annan. Här slipper 
man det.

Lite extra tid i bilen får man räkna med 
om man bor på landet, men det man får i 
stället är en närhet till naturen och en god 
granngemenskap, menar Lena.

– Jag vet att mina grannar kan ringa mig  
mitt i natten om de har problem med något, 
och då får man gå upp ur sängen och hjälpa 
till. Det finns ett utbrett kontaktnät här 
omkring och en stark gemenskap. Många 
är engagerade i samhället.

Hästarna tar mycket av Lenas tid. Varje 
morgon innan jobbet går hon ut i stallet 
för att släppa ut gårdens sju hästar i hagen, 
sätter på alla hästarna täcken, går ut med 
hö och mockar. När hon kommer hem 
från jobbet är det återigen hästarna hon 
ägnar sig åt.

– Jag tycker fortfarande att det är roligt, 
fast att jag har gjort det i 40 år. Man kom-
mer i gång i kroppen, det får mig att vara 
utomhus och jag får rörelse i kroppen. 

– För mig är det här livskvalitet. Det 
räcker för mig att vara i nuet, och jag är 
inte en sån som längtar efter andra saker. 
Jag jagar ingenting, utan är positiv till där 
jag är nu.

Lena tycker att fler borde överväga att 
flytta ut på landet.

– Att vara i en miljö med skog och natur 
det gör att du får energi tillbaka och den 
lugna atmosfären skapar rekreation, en 
läkning. Du slipper stress, prestation.  
Du är i nuet.

Lena Svensson är en välkänd figur i 
trakterna runt Blackstad. Hon har 
jobbat närmare 20 år i Blackstad skola 
som lärare, drivit den lokala simskolan 
varje sommar sedan tidigt 2000-tal, och 
dessutom varit en eldsjäl inom den lokala 
idrottsrörelsen och hästsporten. Många 
timmar i bilen har det blivit genom åren 
till olika idrottsaktiviteter.

– Jag tror jag kan varenda väg i kom-
munen, jag har varit i varenda liten ort 
och håla. Man kan säga att jag har en 
väldigt bra lokalkännedom, säger Lena 
med ett leende.

Hon bor på den lilla gården Ålandsbo, 
några kilometer utanför Blackstad. Det 
röda huset ligger på en liten höjd. Här-
ifrån kan Lena speja ut över sina marker, 
hästarna i hagen, ridbanan och stallet.

– För mig är det viktigt att bo på en 
plats där jag kan ha hästar. Det skulle jag 
nog inte kunna vara utan.

På mitten av 1980-talet köpte hennes 
pappa gården, då han äger den angrän-
sande marken, och frågade om den då 
24 åriga Lena ville hyra huset av honom. 
Intresset för hästar var redan då stort och 
valet blev enkelt.

” För mig är det  
viktigt att bo på  
en plats där jag 
kan ha hästar.  
Det skulle jag  
nog inte kunna 
vara utan.”

 LENA SVENSSON
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LEDARSKAP
EN UNG GENERATION TAR VID
MÅNGA DELAR vi nog drömmen och ambitionen om att göra 
karriär eller att få vara chef. Men att vara en bra chef handlar 
om så mycket mer än att bara ta beslut. Du ska kunna leda 
och inspirera dina anställda. När jag frågar Benny och Jerry 
på Campus Västervik vad som gör en bra ledare så möts jag 
av ett härligt skratt och frågan om hur mycket tid jag har. 
– Det är mycket som krävs för att du ska bli en bra ledare 
och det är inget man bara kan läsa sig till, säger Jerry. Framför 
allt handlar det om ett driv och förståelse för att man aldrig är 
fullärd och att man alltid kan bli bättre. 
– Att bli chef kan nästan vem som helst bli, men att vara en 
bra ledare kräver någonting mer och framför allt engage-
mang, säger Jerry lite skämtsamt. Men att ta chansen att 
lära sig mer och skaffa verktygen till hur man blir en bra 
ledare är en bra början.
Skulle du stöta på en företagsledare i Västervik så kan  
du alltid chansa på att personen i fråga heter Karl. Det är 
näm ligen det vanligaste namnet på våra företagsledare, 
enligt en rapport av Företagarna.
Medelåldern ligger på 52,9 år, jämfört med 51,8 år i hela 
Sverige. Hela 19 % av våra företagsledare är 65 år eller äldre 
vilket kan jämföras med att endast 9 % är under 35 år. Den 
yngre generationen är helt enkelt underrepresenterad i den 
här gruppen. 
På frågan om hur man ställer sig till att utbilda fler unga 
ledare på Campus och om det finns något fokus på det svara 
Jerry att man absolut skulle vilja se fler yngre på seminarierna 
och man behöver heller inte vara chef idag för att gå utbild-
ningarna. Kanske är man bara en person som har ambitioner 
att bli en bra ledare i framtiden. Men tanken på att skapa ett 
seminarium riktat till unga kunde verkligen vara en framtids-
plan, tycker både Jerry och Benny. 

26 % 
av skatteintäkterna i Västerviks kommun kommer  
från småföretagen och deras anställda vilket  
motsvarar: 404 miljoner kronor

5 753 
jobb finns inom de små företagen  
de med mindre än 50 anställda. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
ATT UTBILDA FRAM JOBBEN
KOMPETENS känns som ett hett ord just nu och finns på många före tagares  
läppar. Det pratas om kompetensbrist, kompetens försörjning och kompe tens- 
utveckla. Många begrepp men alla med en tydlig kärna. Vi kunskaps törstar 
och mitt i denna törst står Campus Västervik med en utsträckt hand. 
Campus med sina 700 elever, och under ständig ökning, blir också navet i 
den här artikelserien där vi tittar närmare på kompetensförsörjning och närings-
liv. Det är en förmån som vi kanske ibland glömmer bort, att få ha vårt alldeles 
egna Campus Västervik. Här tar man tillvara på modern teknik för att koppla 
ihop vårt Campus med föreläsare, universitet och orter runt om i Sverige. Ett 
modernt och nytänkande studiesätt som enligt campuschefen Jerry Engström 
är rätt unikt i sitt slag – en egen forsknings- och utvecklingsmiljö. 
På Campus träffar Västervik365 just Jerry Engström och Benny Ahlsén 
för att skapa sig en bild av hur de arbetar med de här frågorna och vilka 
utmaningar de står inför. Just nu väntar man med spänning in ansökningarna 
till höstens utbildningar. Extra spännande är det med söktrycket på den 
nya utbildningen Systemutveckling – IT och samhälle som startar upp i 
Västervik i samverkan med Högskolan Väst. 
Den är ett tydligt exempel på Campus uppdrag: att förse Västervik med den 
kompetens som efterfrågas av näringen och som det finns ett behov av. 
– Vi för ständig dialog med näringslivet om vilken kompetens som efter-
frågas och det är viktigt för oss att de utbildningar vi ger här ska leda till arbete 
efteråt och att det finns en efterfrågan. Minst 98 av 100 som studerar hos 
oss får jobb efter sin utbildning idag, säger Jerry. 
Det hela är som en kedja där varje länk är viktig för att vi ska ha en attraktiv 
plats att bo, leva och arbeta i. Utan företag och arbetsmöjlig heter blir det inte 
lätt att uppnå det och för att skapa ett bra närings liv behöver vi se till att vi 
kan erbjuda företagen rätt kompetenser. Campus för ett ständigt arbete nära 
näringslivet för att skaffa sig en så bra överblick som möjligt och anpassa sina 
utbildningar. En av dessa satsningar heter Benny Ahlsén och är anställd som 
utbildnings koordinator näringsliv. Via honom har man skapat en enklare och 
tydligare länk mellan näringslivet och Campus. Under de senaste åren har han 
drivit ett projekt där företag kostnadsfritt kan få hjälp med kompetenshöjande 
insatser och utbildningar direkt anpassade efter deras behov. Trots pandemin 
som ställde till det lite har intresset från näringen ändå funnits där, tycker  
Benny, och ännu finns det lite tid kvar i projektet för företag som känner 
ett behov. Men inte försvinner Benny och den upparbetade kopplingen 
mellan Campus och närings livet när projektet tar slut inte. 
– Vi kommer fortsätta att jobba på ett liknande sätt även efter. Vi ser att 
detta är viktigt och något vi vill fortsätta med och utveckla, säger Benny.
Det rimmar också bra ihop med att Företagarnas senaste rapport kring 
företagsfakta som pekar ut “svårt att finna lämplig arbetskraft/personal” som 
vårt största tillväxthinder. Ett fortsatt ökat samarbete mellan utbildning och 
näringsliv ger förhoppningsvis positiva effekter.
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VÄLKOMMEN TILL: 

Blankaholm! 

I kommunens södra delar, i skarven mellan Tjust och Misterhults 
skärgård, döljer sig en av ostkustens pärlor – Blankaholm. En kort 
avstickare från E22 eller en seglats genom Gåsfjärden tar dig till 
det idylliska lilla samhället. Här finns en gästhamn, camping, kafé 
och lanthandel.
SAMHÄLLET SÄGS ha grundats av drottning Blanka (1320–1363), som kom in-
seglande genom Gåsfjärden och sägs ha gillat det hon såg. Men det är nog ”sågen” 
som ska ha äran för att ha byggt upp Blankaholm. Sågverket, som bildades på 
1890-talet, lockade arbetskraft från hela området kring Blankaholm och var under 
1900-talet ett av Sveriges största sågverk. Under slutet av 1970-talet lades sågver-
ket ned på grund av konkurs och arbetarna vid sågverket byttes ut mot turister.

Idag är Blankaholm populärt både bland turister, båtfolk och som-
marstugeägare. Nere vid gästhamnen finns ett mysigt kafé och med M/S Paulina 
kan man ta en tur genom Gåsfjärden. Längre upp i byn finns lanthandeln och 
Blankaholms Gästgiveri, och i det angränsande naturreservatet kan man hitta den 
ovanliga orkidén Adam och Eva. I Blankaholm möts både lantliv, hav och natur.

Karl/Carl Lars Johan Erik Anders Gunnar Per Magnus Anna
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NAMNSTATISTIK
DE MEST FÖREKOMMANDE 

NAMNEN BLAND FÖRETAGS
LEDARE I VÄSTERVIK

VAD ÄR DET BÄSTA 
MED BLANKAHOLM?
"Det är ju vattnet! Det är ett jättetrevligt ställe, 
framför allt att man har öppenheten till vattnet. 
Det är ett väldigt inbjudande samhälle och alla 
som bor här är väldigt trevliga.”

John-William, 38

"Det bästa är att man bor på landet men samtidigt 
inte så långt från stan. Man har det nära till både 
naturen och havet."

Kerstin, 73

"Förutom närheten till havet så är det en väldigt 
bra grannsamverkan. Vi hjälps åt här på landet!"

Ulrika, 44

Folkmängd: 160 
Area: 55 hektar 
Medianpris villa: 1 360 000 kronor
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Nu kan du söka våra

kurser och  
utbildningar

inför hösten!

www.vimmerbyfolkhogskola.se

En av Sveriges 
bästa värmepumpar!
Ny teknik, ny design och otroligt låg ljudnivå gör  
CTC EcoAir 600M-serien till några av Sveriges  
bästa luft/vattenvärmepumpar! 
CTC EcoAir 600M-serien är varvtalsstyrda och kan spara 
upp till 75 % av din uppvärmningskostnad! Dessutom är 
serien utrustad med EnergyFlex vilket betyder att du kan 
ansluta solvärme, din befintliga panna eller poolen. 
Läs mer på ctc.se

www.ctc.se

peder@vattenvarme.nu  Tel 0490-309 62, 070-872 43 77

Villa Josefine
128 m², 5 rum och kök

 
Fast pris
Totalentreprenad
Grund ingår

Se pris på älvsbyhus.se eller kontakta mig på 
073-037 56 00 eller thomas.birgersson@alvsbyhus.se

Vi har fastigheter i Valdemarsvik,  
Loftahammar, Västervik och Vimmerby.

Välkommen att titta lite närmare på de
lägenheter och lokaler vi har att erbjuda!

www.fogelvikfastigheter.se Info lägenheter Västervik 0490-31495.
Valdemarsvik, Loftahammar & Vimmerby 0123-510 90

Vi säljer din båt

Båtförmedling
Du får nu bra betalt för Din Beg. båt! 

Västervik  Tel: 070-512 37 82 • www.maxibryggan.se
49 år i båtbranschen! Du får bra betalt för din beg. båt! Ring oss idag!

Västervik  Tel: 070-512 37 82 • www.maxibryggan.se



Utbildningen ger dig kunskaper för att planera, driva och 
vidareutveckla en småskalig men affärsmässig och resurseffektiv 
livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet. Du får även 
övergripande kunskaper om besöksnäring och entreprenörskap, vilket 
ger dig möjlighet att bredda kärnverksamheten och få ökad lönsamhet.

Småskalig affärsmässig
livsmedelsproduktion
med fokus på hållbarhet

Ny YH-utbildning!

Startar på Gamlebygymnasiet i januari 2023
Läs mer på gamlebygymnasiet.nu/yh

Läs mer om våra utbildningar 

Djurvård, Djursjukvård, Hund, Ridsport, Lantbruk,

Entreprenad, Trädgård, Bygg och Anläggning,

Jakt & Viltvård samt Naturvetenskaplig profil

www.gamlebygymnasiet.nu

Den lilla skolan med
det stora hjärtat!

Följ oss på

Vi erbjuder skräddarsydda och 
moderna lösningar inom IT,  
telefoni, ekonomi, e-handel,  
affärssystem & beslutsstöd.

Hos PrimeQ får du en partner 
med många specialister som  
förenklar ditt företags vardag.

Tveka inte att höra av dig till primeq.se  
0490-655 200 | hej@primeq.se

Du hittar oss även i anrika Saluhallen,  
Hamngatan 31 mitt i centrala Västervik.

Mycket mer än en  
redovisningsbyrå

PrimeQ är stolt Huvudsponsor till Visfestivalen   
Huvudpartner & Diamantsponsor till Drakbåtsfestivalen  
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olika miljöer att välja bland där. För mina 
outfitbilder till Instagram letar jag främst 
efter fina byggnader. Men det beror mycket 
på vilken typ av bild man vill ha just för 
tillfället. 
Vem knäpper bilderna?

– I Västervik är det främst min mamma, 
men hemma i Stockholm är det olika 
vänner som ställer upp. Det är en fördel 
att vara i samma bransch som flera av sina 
nära vänner, vi hjälps åt väldigt mycket. 
Stylist och Profile Brand Manager 
lyder din jobbtitel. Berätta vad det är 
du gör?

– Som Profile Brand Manager på tech- 
företaget Einride är jag en del av kommu-
nikationsteamet där jag främst arbetar 
med de två grundarnas personliga brands. 
Jag tar fram strategier, skapar awareness 
och sköter samtidigt deras styling samt 
content, kort beskrivet, men det är en ny 
och spännande roll vi format. Uppskattar 
en arbetsplats där man får vara med och 
skapa sin egen tjänst. Vid sidan av mitt 
heltidsjobb fotar jag influencers samt för 
olika varumärken. Har mina återkommande 
profiler som jag trivs väldigt bra med. 
Du har jobbat ihop med bland andra 
Isabella Löwengrip och Andrea  
Brodin. Ta med oss bakom kulisserna 
och avslöja ditt mest minnesvärda 
uppdrag?

– Oj, var ska jag börja! Det finns så 
mycket att välja på. Men jag minns starkt 
när vi på Löwengrip Invest hade jobb i tre 
länder på ett fåtal dagar. Vi spenderade 
några timmar i New York för ett event 
(smink, hår och kläder fixades i taxin på 
väg från flygplatsen), sedan satte vi oss 
på ett flyg till Skavlan som spelades in i 
London, och intervju i Helsingfors dagen 
därpå. Eller när vi (Isabella) lyckades få in 
ett helt filmteam på Golden Globes efter-
fest under Filmfestivalen i Cannes, som var 
superexklusivt och strikt. Nu blev det visst 
två exempel…
Hur bär man sig åt för att bli en 
framgångsrik influencer?

– Var tidig på nya plattformar. TikTok 
är ett bra exempel. Sedan tror jag tyvärr 

SASCHA BEETZ
I exil.

EN INFLUERANDE influerare, som har 
som yrke att lyfta fram andra. Sascha Beetz 
är där det händer, och vänder hem till 
Västervik för att andas ut.
Vad minns du starkast från din upp-
växt i Västervik? 

– Någonting jag kan se tillbaka på och 
uppskatta idag är hur trygg uppväxt jag 
hade i Västervik (om man bortser från 
skoltiden, då trivdes jag inte alls). Minns 
starkt hur vi sprang mellan trädgårdarna, 
cyklade överallt och var alltid ute på havet 
med båten. Den bästa tiden hade jag i 
huset på Odelmarksgatan samt på häst-
gården Horns gård. 
Hur ser ditt förhållande till Västervik 
ut i dag? 

– Jag har mina föräldrar och ett fåtal 
vänner kvar som jag besöker så ofta jag 
kan. Spenderar även stor del av mina 
somrar där, framför allt när vänner som 
bor i olika städer och länder kommer hem 
samtidigt. För några år sedan när jag reste 
konstant i jobbet åkte jag ofta hem för att 
komma till lugnet. 
Har du någon favoritplats i Västervik 
som du gärna återvänder till? 

– Återvänder till Slottsholmen nästan 
varje gång jag är hemma, antingen för att 
äta eller bara ta en kaffe och njuta av den 
fina miljön. Även Grönö är en favoritplats 
på sommaren. 
Kikar man på ditt Instagramkonto så 
är det en hel del bilder på dig i olika 
Västerviksmiljöer. Är det ett betalt 
samarbete? 

– Tyvärr inte haha, det är gratis reklam 
av Viken. 
Vad skulle du säga är den bästa 
fotofonden i Västervik?

– Måste nog säga Gränsö, finns flera 

att livsstilen man har spelar stor roll idag. 
Ju lyxigare och mer spännande liv du lever 
desto intressantare är det för följarna. Är 
troligtvis därför många influencers åker 
på ett flertal resor per år för att endast 
skapa innehåll till sina kanaler. Men det 
beror såklart på vilken typ av nisch du har. 
Idag är det även en otrolig utseende- och 
pengahets på sociala medier, det börjar jag 
tröttna på att se i mitt flöde. Känns som  
om det har blivit värre för varje år, men det 
är bara min personliga uppfattning. 
Vad har du för drömsamarbeten?

– Med tanke på att jag är totalt  
ointresserad av matlagning hade jag  
gärna haft ett långsiktigt samarbete med 
Wolt eller UberEats ;). 
Var får du dina kickar utanför  
jobbet?

– Genom att skjuta luftpistol bland annat.
Luftpistol?

– Jag har varit med min pappa på skjut-
banor sedan jag var liten. Älskar kicken 
och att man inte tänker på någonting 
annat för en kort stund.
Vad har du för mål framöver, profes-
sionellt och privat? 

– Försöker leva efter mitt motto att inte 
berätta om mina mål. Tror att det har 
mindre chans att bli av då. 
Du får 100 miljoner kronor för att 
sätta Västervik på världskartan.  
Vad gör du? 

– Med tanke på att Slottsholmen är det 
bästa som hänt Västervik på länge hade jag 
gett Björn Ulvaeus fria händer. Han får 
gärna involvera ABBA på något vis, såklart. 
Nu vet jag inte vad det kostar att produ-
cera en långfilm, men några scener i en ny 
Mamma Mia-film hade väl kunnat spelas 
in i Västervik? 
När flyttar du hem – så att du slipper 
leva i exil? 

– Tyvärr kan det bli svårt att flytta hem 
och samtidigt jobba med det jag gör. Sedan 
trivs jag otroligt bra i en större stad. Men 
ett sommarhus i Viken vill jag gärna ha  
i framtiden, kanske på Gränsö eller Sol-
sidan. Det kommer nog dröja många år, 
vill skaffa familj först. 

SASCHA BEETZ
Familj: Mamma och pappa.
Ålder: 30 år.
Yrke: Profile Brand Manager, stylist och fotograf.
Hobbies: Älskar att titta på serier, räknas det? 
Förebild: Har ingen specifik utan flertal personer 
i min närhet som jag ser upp till och inspireras av.
Motto: ”Don’t tell people your goals” 

Text: Albin Wiberg Foto: Julia Höjner



Sascha Beetz där hon 
trivs som allra bäst: 
felfri, i perfekt ljus, i en 
snygg outfit framför en 
matchande husfasad.



Det här uppslaget är en annons från Amici 

Anette och Veronica har arbetat ihop i snart 20 år. Tillsammans 
driver de salong Amici i Västervik och har länge burit på drömmen 
om att öppna en till salong. Men det var först en sommardag 
på sjön som konceptet för den nya systersalongen verkligen 
uppenbarade sig.

– Plötsligt slutade barnen prata och vi satt där hela familjerna, 
på stilla vatten, helt tysta och bara njöt. Det här lugnet, det hittar 
man inte i stan, kände vi, berättar Anette. 

Tillsammans började vännerna prata om att man borde åka 
på spa och retreat oftare, men att det händer alltför sällan. Vänta 
nu. Går det att kombinera med salongens tjänster? Redan 2017 
berättade Anette och Veronica för första gången om den nya idén 
och konceptet för sina medarbetare.

– Det kändes så självklart. Genomsnittskunden kommer var 
sjunde eller var åttonde vecka och en klipptid tar en timme och 
en färgning upp till tre timmar. Det är perfekt. Självklart ska vi 
öppna en salong där kunden bara får vara och koppla bort alla 
annat, säger Anette och fortsätter:

– När vi presenterade idén för våra kollegor fick vi enormt bra 
respons och massor med nya idéer och bra input. Vad gör oss 
lugna? Efter det har alla bidragit och gjort ett jättejobb för att 
göra salongen till vad den är idag. Det är också en helt fantastisk 
arbetsmiljö för oss.

Frisör och spaupplevelse i ett
Stora gammeldags fönster, moderna träpaneler, gröna växter 
och en vacker fiskbensparkett som fått nytt liv i samband med 
renoveringen. Det doftar gott. Ljuset i salongen är dämpat och i 
bakgrunden hörs inget förutom lugn akustisk musik. Precis som 
på ett spa, tänker jag.

Efter intervjun förflyttar vi oss och jag slår mig ner i en av de 
vita klippstolarna. 

Jag berättar att jag gärna testar axellångt igen, ungefär som 

jag hade sommaren 2019. Jag visar en bild och Anette gillar idén. 
Hon ställer några fler frågor om mitt hår och undrar om jag vill ha 
latte, espresso eller smoothie till mitt fika från Bageri 96 °. 

Under konsultationen får jag några bra tips för hur jag ska 
ta hand om mitt hår och vi går längre in i salongen. Där väntar 
schamponeringsstolen för en djupgående hårbottenmassage och 
lugnande ljusterapi. Visst är massagen längre än vanligt? Det 
är den. Och hela behandlingen sker under stillhet. Mina tankar 
är något helt annanstans. Långt borta från Västervik. Långt 
borta från vardagen. Jag blundar och lutar mig tillbaka.

”Tror många behöver den återhämtningen”
När jag öppnar ögonen igen är håret färdigt. Wow. Jag frågar 
Anette hur konceptet har tagits emot av andra och om alla har 
blivit lika nöjda som jag. Hon skrattar.

– Vi har fått väldigt varm respons faktiskt, det är jättekul. 
Och ibland kommer det från lite oväntat håll också.

Jag frågar vad hon menar. Anette berättar att flera kunder 
som är väldigt sociala och pratglada har valt att konvertera från 
den stora salongen till stillheten på Amici Silence.

– En av våra återkommande kunder jobbar till exempel som 
undersköterska, både dagar och nätter. Supersocial men hon 
är 100 % Amici Silence nu. Att få sitta i en eller tre timmar och 
inte behöva tänka på något annat än sig själv. Jag tror många 
behöver den återhämtningen.

Det tror jag med. 
Jag tackar Anette så mycket för intervjun och besöket och 

går tillbaka ut i den gamla världen. Men nu med ny energi och 
min nya frisyr. 

Jag visste inte att jag behövde det här. Nu vet jag.

Text: Victoria Appeltofft
Foto: David Wall och Anette Bergström

AMICI SILENCE – EN 
PAUS I VARDAGEN

JAG KLIVER IN I EN ANNAN VÄRLD. AXLARNA SJUNKER. ANDNINGEN BLIR 
LÄTTARE. BAKOM DEN RUSTIKA TRÄDÖRREN PÅ STRÖMSGATAN 5 DÖLJER  

SIG VÄSTERVIKS EGEN OAS, AMICI SILENCE, DEN NYA FRISÖRSALONGEN  
JAG INTE VISSTE ATT JAG BEHÖVDE. NU VET JAG.

” Tror många behöver 
 den återhämtningen”



Det här uppslaget är en annons från Amici 

Anette och Veronica har arbetat ihop i snart 20 år. Tillsammans 
driver de salong Amici i Västervik och har länge burit på drömmen 
om att öppna en till salong. Men det var först en sommardag 
på sjön som konceptet för den nya systersalongen verkligen 
uppenbarade sig.

– Plötsligt slutade barnen prata och vi satt där hela familjerna, 
på stilla vatten, helt tysta och bara njöt. Det här lugnet, det hittar 
man inte i stan, kände vi, berättar Anette. 

Tillsammans började vännerna prata om att man borde åka 
på spa och retreat oftare, men att det händer alltför sällan. Vänta 
nu. Går det att kombinera med salongens tjänster? Redan 2017 
berättade Anette och Veronica för första gången om den nya idén 
och konceptet för sina medarbetare.

– Det kändes så självklart. Genomsnittskunden kommer var 
sjunde eller var åttonde vecka och en klipptid tar en timme och 
en färgning upp till tre timmar. Det är perfekt. Självklart ska vi 
öppna en salong där kunden bara får vara och koppla bort alla 
annat, säger Anette och fortsätter:

– När vi presenterade idén för våra kollegor fick vi enormt bra 
respons och massor med nya idéer och bra input. Vad gör oss 
lugna? Efter det har alla bidragit och gjort ett jättejobb för att 
göra salongen till vad den är idag. Det är också en helt fantastisk 
arbetsmiljö för oss.

Frisör och spaupplevelse i ett
Stora gammeldags fönster, moderna träpaneler, gröna växter 
och en vacker fiskbensparkett som fått nytt liv i samband med 
renoveringen. Det doftar gott. Ljuset i salongen är dämpat och i 
bakgrunden hörs inget förutom lugn akustisk musik. Precis som 
på ett spa, tänker jag.

Efter intervjun förflyttar vi oss och jag slår mig ner i en av de 
vita klippstolarna. 

Jag berättar att jag gärna testar axellångt igen, ungefär som 

jag hade sommaren 2019. Jag visar en bild och Anette gillar idén. 
Hon ställer några fler frågor om mitt hår och undrar om jag vill ha 
latte, espresso eller smoothie till mitt fika från Bageri 96 °. 

Under konsultationen får jag några bra tips för hur jag ska 
ta hand om mitt hår och vi går längre in i salongen. Där väntar 
schamponeringsstolen för en djupgående hårbottenmassage och 
lugnande ljusterapi. Visst är massagen längre än vanligt? Det 
är den. Och hela behandlingen sker under stillhet. Mina tankar 
är något helt annanstans. Långt borta från Västervik. Långt 
borta från vardagen. Jag blundar och lutar mig tillbaka.

”Tror många behöver den återhämtningen”
När jag öppnar ögonen igen är håret färdigt. Wow. Jag frågar 
Anette hur konceptet har tagits emot av andra och om alla har 
blivit lika nöjda som jag. Hon skrattar.

– Vi har fått väldigt varm respons faktiskt, det är jättekul. 
Och ibland kommer det från lite oväntat håll också.

Jag frågar vad hon menar. Anette berättar att flera kunder 
som är väldigt sociala och pratglada har valt att konvertera från 
den stora salongen till stillheten på Amici Silence.

– En av våra återkommande kunder jobbar till exempel som 
undersköterska, både dagar och nätter. Supersocial men hon 
är 100 % Amici Silence nu. Att få sitta i en eller tre timmar och 
inte behöva tänka på något annat än sig själv. Jag tror många 
behöver den återhämtningen.

Det tror jag med. 
Jag tackar Anette så mycket för intervjun och besöket och 

går tillbaka ut i den gamla världen. Men nu med ny energi och 
min nya frisyr. 

Jag visste inte att jag behövde det här. Nu vet jag.

Text: Victoria Appeltofft
Foto: David Wall och Anette Bergström

AMICI SILENCE – EN 
PAUS I VARDAGEN

JAG KLIVER IN I EN ANNAN VÄRLD. AXLARNA SJUNKER. ANDNINGEN BLIR 
LÄTTARE. BAKOM DEN RUSTIKA TRÄDÖRREN PÅ STRÖMSGATAN 5 DÖLJER  

SIG VÄSTERVIKS EGEN OAS, AMICI SILENCE, DEN NYA FRISÖRSALONGEN  
JAG INTE VISSTE ATT JAG BEHÖVDE. NU VET JAG.

” Tror många behöver 
 den återhämtningen”



Gissa Linda Åhmans favoritfärg? 
Med öppnandet av Pink Bistro har 
hon förverkligat sin krögardröm 
som hon närt i många år.
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Krögare
 TRE STARKA : 

Text: Albin Wiberg Foto: Nathalie Chávez

Hårt arbetande entreprenörer  
i en ständigt föränderlig bransch.  
Möt tre personer som gör våra liv lite smakrikare.

” Vi har just upp
fyllt en av våra 
stora drömmar:  
vi har öppnat  
vår egen krog och 
äger vårt eget  
varumärke.” 

 LINDA ÅHMAN

bästa kocken – är det tack och godnatt! 
Då kan jag som gäst skapa en bättre 
upplevelse hemma i mitt eget kök. Allt 
hänger ihop, från det att man kliver in till 
restaurangen till att du lämnar den. 
Din bästa krogupplevelse all time? 

– Den är svår. Matresan vi gjorde i Syd - 
afrika med fantastiska viner och ett magiskt 
kök var svårslagen, men jag gillar och upp-
skattar det enkla och kravlösa. Mr P och 
Epoque är helt klart mina favoritställen i 
Göteborg, där hämtar jag både inspiration 
och idéer. 
Vad när du för några krögar-
drömmar? 

– Vi har just uppfyllt en av våra stora 
drömmar: vi har öppnat vår egen krog och 
äger vårt eget varumärke, Pink Bistro! Vi 
får nu sätta vår egen prägel och signatur på 
vår egna restaurang. 
Hur står sig Västerviks kommun på 
krogfronten, tycker du?

– Jag tycker att vi har en bra bredd i 
utbudet, och vi är många drivna krögare 
som lyfter och kompletterar varandra. 
På vilket/vilka sätt har corona-
pandemin påverkat er verksamhet? 

– Att uppskatta livet och det man har 
byggt upp i företaget, och att hitta lösningar 
och skapa möjligheter i stället för att se 
hinder. 
Ge oss ditt bästa argument för ett 
krogbesök istället för att dra igång 
grillen på hemmaplan i sommar? 

– Vardagslyx, där du bara är i en av  - 
s lappnad miljö och blir uppassad med  
god mat och dryck. Givetvis med en  
fantastisk service och det bästa; disken,  
ja, den tar vi hand om!

LINDA ÅHMAN

Ålder: 45 år.

Krog: Pink Bistro, Västervik.

Karriär: Pizzeria Träffpunkten 1996–
1997, Simson 1997–1999, Västerviks 
stadshotell 1999–2001, Krabbes Krog 
två säsonger, Harrys 2001–2004,  
Harrys 2012–2021, Pink Bistro 2022–

Hur hamnade du i krogbranschen?
– Jag började jobba extra på en pizzeria 

när jag var 15 år gammal. Efter ett år där 
frågade min bästa väns faster om jag var 
intresserad av att börja jobba extra på 
Simson, och givetvis tackade man inte 
nej till det att få testa någonting nytt och 
få chansen att börja jobba på en ”riktig” 
restaurang. Där blev det några säsonger i 
disken, lite i köket och även i servicen. Så 
min resa i restaurangbranschen började på 
Simson, och där väcktes även mitt intresse 
för mat och service. 
Vad är tjusningen?

– Mötet med människan, och att ge det 
lille extra till gästen, en upplevelse att bära 
med sig och att känna sig sedd och upp-
skattad precis som man är. Just service är 
någonting jag alltid har brunnit för och det 
är pricken över i:et vid ett restaurangbesök. 
För mig är det otroligt viktigt att när våra 
gäster väljer att komma just till oss ska vi 
göra allt för att leverera en service utöver 
det vanliga och sätta ”avtryck” och få våra 
gäster att känna sig som hemma. 
Vad kännetecknar ett riktigt bra 
krogbesök, enligt dig? 

– Service! Kan du inte leverera det ut till 
gästen – ledsen det kvittar att du har den 
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och kök hos Jonas Thorsson, och sedan 
kom möjligheten att ta över Sjökrogen i 
Loftahammar.
Vad är tjusningen?

– Det är flera saker. Mötet med kunderna, 
att ta fram nya koncept och möjligheten 
att kunna jobba med det man tycker är 
roligast på den ort där man valt att leva.
Vad kännetecknar ett riktigt bra 
krogbesök, enligt dig?

– Ett riktigt bra krogbesök bygger ju  
på sällskapet man har med sig, så själv-
klart är det bästa krogbesöket med min 
fru. Servicen man får ska vara personlig 
och professionell. Maten får gärna vara 
enkel men vällagad.
Din bästa krogupplevelse all time?

– Jag tror och hoppas faktiskt att jag 
inte har haft min bästa upplevelse än,  
men Restaurang Matzano i Brasilien var 
något alldeles fantastiskt.
Hur står sig Västerviks kommun på 

MARTIN KRÜGER

Ålder: 38 år.

Krogar: Sjökrogen i Loftahammar,  
Gertrudsvik restaurang i Västervik.

Karriär: Restaurang Räken  
2002–2003, Tre rum och kök  
2003–2004, Sjökrogen 2004–,  
Torget 1 i Gamleby 2011–2019,  
Gertrudsvik restaurang 2015–

Hur hamnade du i krogbranschen?
– Som liten kille när man gick med 

familjen till Restaurang Loftis i Lofta-
hammar och kocken Janos kom ut från 
köket och berättade om den goda maten, 
som han lagade, så började mitt intresse 
för restaurang så sakta ta form. Jag gick 
sedan hotell- och restaurang på Västerviks 
gymnasium, och efter studenten och lite 
resor så hamnade jag på Restaurang Räken. 
Efter det blev det cirka 1,5 år på Tre rum 

” Krogarna i vår 
kommun håller 
hög klass. Det är 
många som sätter 
sin egen prägel på 
sin verksamhet.” 

 MARTIN KRÜGER

a

Att vara sin egen arbetsgivare har sin fördelar. En helt vanlig jobblunch för Martin Krüger på Sjökrogen i Loftahammar.

krogfronten, tycker du?
– Krogarna i vår kommun håller hög 

klass, utbudet ökar ständigt känns det som. 
Det är många som nu verkligen sätter sin 
egen prägel på sin verksamhet. Men en 
riktigt bra italiensk restaurang hade inte 
varit fel.
På vilket/vilka sätt har corona-
pandemin påverkat er verksamhet?

– Coronapandemin har fått oss att bli 
mer kreativa. Vi har fått jobba under helt 
nya förutsättningar där många timmar 
gått åt till att anpassa verksamheten till 
nya rekommendationer och restriktioner. 
Naturligtvis har vi haft det tufft under 
pandemin, speciellt under vintersäsongen.
Ge oss ditt bästa argument för ett 
krogbesök istället för att dra igång 
grillen på hemmaplan i sommar?

– För att bli omhändertagen, slippa 
disken, och känna av den härliga stämning 
som ett bra restaurangbesök innebär.
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ekologiska utegrisar, potatis och olika 
grönsaker. Likaså i butiken, där är fläsk-
köttet från gården alltid i centrum. 
Hur står sig Västerviks kommun  
på krogfronten, tycker du?

– När både jag själv och min sambo  
har varsina företag samtidigt som vi lever  
i småbarnslivet så hinns det tyvärr inte 
med så särskilt många krogbesök. Men jag 
tycker det finns ett stort utbud med bra 
restauranger i Västerviks kommun. 
På vilket/vilka sätt har corona-
pandemin påverkat er verksamhet?

– Vi öppnade vår verksamhet strax innan 
coronapandemin bröt ut, så vi har inte så 
mycket att jämföra med, men vi tror att 
fler letade sig ut till oss under pandemin 
då vi har gott om plats både ute och inne. 
Dock försvann alla större bokningar med 
bussbokningar, födelsedagsfiranden med 
flera, men vi hoppas såklart att de kommer 
när pandemin är över.
Ge oss ditt bästa argument för ett 
krogbesök istället för att dra igång 
grillen på hemmaplan i sommar? 

– Det är alltid lite extra lyxigt att få 
sätta sig ner vid ett bord och få vällagad 
mat serverad. Skulle man ändå föredra 
grillen på hemmaplan så finns det gott om 
kvalitativt kött i de olika gårdsbutikerna 
runt om i Västerviks kommun. 

MARTINA NILSSON

Ålder: 26 år.

Arbetsplats/krog: Mat-torpet Solliden.

Karriär: Gränsö Slott 2014–2016, Astrid 
Lindgrens Värld (sommarsäsong) 2016, 
Linas Skafferi Gamleby 2016–2018, 
Mat-torpet Solliden 2019–.

Hur hamnade du i krogbranschen?
– Intresset för matlagning väcktes i 

barndomshemmet i köket med mamma. 
När det var dags för gymnasium så 

utbildade jag mig till kock och servitris på 
restaurang- och livsmedelsprogrammet på 
Västerviks gymnasium. Har sedan jobbat 
på några olika restauranger i Västervik och 
Vimmerby. 
Vad är tjusningen?

– Matlagningen har jag i mig och  
kommer antagligen alltid att ha. Att  
tänka ut och komponera ihop olika  
smaker i huvudet och sedan arbeta ihop 
det till en rätt på en tallrik är så roligt.  
Att sedan få positiv respons från sina 
gäster gör det ännu roligare. 
Vad kännetecknar ett riktigt bra 
krogbesök, enligt dig? 

– Det absolut viktigaste är att maten är 
tillagad på bra råvaror – mat smakar alltid 
bättre då. Det ska vara svenska och helst 
närproducerade produkter som finns i 
vårt land. 
Din bästa krogupplevelse all time? 

– Skulle kanske inte kalla det ”krog”, 
men under det andra året på gymnasiet  
hade jag praktik på Operakällaren i 
Stockholm. Det var väldigt roligt och 
intressant att se hur det går till i ett sådant 
stort och fint kök och hur skickliga 
serveringspersonalen var med att ta hand 
om gästerna. Allt var som ett skådespel ute 
i matsalen när de servade gästerna. Dock 
upptäckte jag då att sådan fine dining  
inte var något för mig, men det är väldigt 
roligt att få ha upplevt det på nära håll. 
Vad när du för några krögar-
drömmar? 

– Drömmen var länge att få vara med 
och utöka verksamheten på gården där 
jag är uppvuxen, Solliden i Odensvi, med 
gårdsbutik och tillhörande kafé/restau-
rang. Hösten 2018 beslutade jag, min 
mamma och pappa att vi skulle försöka 
få den drömmen att slå in. I september 
2019 stod Mat-torpet Solliden redo för 
öppning. Där driver vi nu gårdsbutik 
och kafé med lunchservering året runt. 
Vår meny utgår alltid från vad vi har för 
råvaror från gården, såsom kött från våra 

Rykande färska råvaror från den egna gården, hemlagat och en massa söta  
tamdjur har fått folk att ta den ringlande grusvägen till Mat-torpet Solliden.

” Vår meny utgår 
alltid från vad vi 
har för råvaror 
från gården,  
så som kött från 
våra ekologiska 
ute grisar, potatis 
och olika grön
saker… ” 

 MARTINA NILSSON



JUNI
 1  Tillväxtdagen, Gränsö Slott

 2  Speedway: Västervik – Lejonen

 4  Rockabillykväll, Blackstad Bygdegård

 4–5 Västervik Outdoor Festival

 4  Västerviksmilen & VO Joggen City

 6 Nationaldagsfirande, Stadsparken

 11 Dans i parken med Highlights, Gamleby Folkpark

 14 Konsert i Stadsparken med Gunnebo Musikkår

 14 Speedway: Västervik – Rospiggarna

 16–18 HojRock, Västervik Resort

 19 Parkkonsert med Gunnebo musikkår, Gränsö Slott 

 24  Traditionellt midsommarfirande på flera  
  platser i kommunen

 27 Allsång i Stadsparken med Tjust Spelmanslag

 29 Konsert i Stadsparken med Västerviks Salongsorkester

 30 Speedway: Västervik – Smederna

 30 Sommarmusik i Sankta Gertruds kyrka
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JULI
 2 Gamleby öppnar upp – konsert och shopping

 4 Allsång i Stadsparken med Krona & Klavér

 5–6 Tjust 2-dagars, orienteringstävling Överum

 5 Konsert i Stadsparken med Glädjekällan

 6–9 Swedish Floorball Open

 7 Sommarmusik i Sankta Gertruds kyrka 

 8 Byrundan, Gamleby

 8 After Beach på Gränsö Slott

 9  Hamnplan Live, Skeppsbrokajen

 9 Drakbåtsfestivalen, Skeppsbrokajen

 11 Västervik City Run

 11 Allsång i Stadsparken med Russinorkestern

 13 Kanalsimmet, Gränsö kanal

 13 Konsert i Stadsparken med Kimcity Rockers

 13  Konsert med Emil Jensen, Lofta Caffè

 14–16  Visfestivalen, Slottsruinen

TIDER, PROGRAM OCH FLER EVENEMANG PÅ: VASTERVIK.COM/EVENEMANG
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JULI
 15 Barnkonsert med Algot & Vilgot, Fiskaretorget

 15 Auktion vid Hasselö Missionshus

 15–21  Ostkustens Pärla, Stefanhallen

 16 Vivassen Runt, Loftahammar

 16 Skärgårdsdagen i Händelöp

 16 Barnkonsert med Gun Granat och Christer  
  Världsminister, Fiskaretorget

 18 Allsång i Stadsparken med Ulvan Brothers

 19 Speedway: Västervik – Dackarna

 20 Hasselörodden, Fiskaretorget

 20 Konsert i Stadsparken med Sandeks

 20–23 Classic Boat Meet

 23 Rågödagen, Rågö

 27–30 Revyvecka ”På´t igen”, Gamleby Folkpark

 29–31 Durspelsstämma i Ankarsrum

 30 Löga Beach Party, Lögarebergen

AUG
 1 Allsång i Stadsparken med Västerviks Manskör 

 3 Konsert i Stadsparken med Shandies

 3–4 Västervik Kammarmusikfestival, Gränsö Slott

 6 Lofthammar Endurance Day

 8 Allsång i Stadsparken med Glapack

 9 Speedway: Västervik – Indianerna

 12 Dans i parken med Titanix, Gamleby Folkpark

 13 Västervik Triathlon, Fiskaretorget

 20 Beer & Whiskey Festival On Tour, Fiskaretorget

 20 Nostalgisk Musikfest, Gamleby Folkpark

 21 Garpedagen i Unos Park, Gamleby

 26 Augusti Fiesta, Grönsakstorget

SEPT
 2 Dans i parken med Casanovas, Gamleby Folkpark

 3 Sportbilsdagen, Skeppsbrokajen

 3 Militärhistorisk träff, Västerviks flygplats

 3  Konsert med Jack Vreeswijk, Hotell Fängelset



Fast Freddie
Fredrik Lindgren är en av svensk speedways starkast lysande stjärnor.  
Och en av Västervik Speedways alla kungar. Vi satte oss ned med Fast  
Freddie för att prata om Västervik, familjelivet, speedway, nerver, krascher,  
revanscher, förväntningar och naturligtvis en hel del om nakenbad.
Text: Niklas Lind Foto: Nathalie Chávez

”Den rutin som Fredrik besitter efter alla år i världseliten är 
ovärderlig”. Lagledaren Morgan Andersson om Fast Freddie.
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Född: 1985.

Familj: Fru, dotter 1,5 år och hund.

Nuvarande klubbar: Västervik Speed-
way och Chestochowa (Polen). 

Tidigare svenska klubbar: Indianerna, 
Masarna, Dackarna , Smederna.

Meriter (ett axplock): Lag VM-guld 
Sverige, lag VM-brons u 2, 2 individuella 
SM-guld, GP-deltävlingar: 6 guld,  
8 silver, 14 brons, bästa GP totalt:  
brons u 2 (2018, 2020)

Intressen: Motocross.

FREDRIK LINDGREN 

D et är en solig efter-
middag i maj när vi 
kör in bakvägen till 
Hejla Arena. Inne på 
området står det fullt 
av minibussar med 
utländska nummer-

skyltar och speedwayförarnamn på sidorna. 
Människor med speedwaykläder går runt 
med stora leenden och hälsar glatt i hand 
på varandra. Det är något i luften, det 
luktar raderade coronarestriktioner, 
förväntningar och dagen före-premiär. 
Morgan Andersson, lagledaren för 
Västervik och Sveriges landslag, hälsar 
oss välkomna och introducerar oss för 
Fredrik Lindgren, aka Fast Freddie.
Jag tänker att de flesta elitidrotts-
män har en kromosom i sig som vi 
vanliga dödliga saknar. Att man mer 
eller mindre hade kunnat bli bra 
på vilken sport man än tagit sig an. 
Varför just speedway? 

– Jag var tidigt fascinerad av speedway. 
Min far och farfar körde så jag har varit 
på speedwaybanan sedan jag väldigt liten 
och jag började köra redan när jag var tre 
år. Sen höll jag även på med andra idrotter 
som fotboll och ishockey. Men speedway 
har något som de andra sporterna inte har. 
Det går inte att jämföra det här adrenalin-
påslaget man får av speedway, ja, den här 
nervositeten, det är något extra. 
Jag läste någonstans att din speed-
way präglas av målmedvetenhet 
och en teknisk och tuff körstil, håller 
du med? 

– Ja, jag håller med. Jag är tekniskt 
duktig på att hantera cykeln i svåra situa-
tioner. När många förare kanske skulle 
krascha kan jag reda ut det. Ingen vill väl 
köra på dåliga banor, men jag kan oftast 
kontrollera det relativt bra med andra 
konkurrenter. Jag kan kontrollera hoppiga 
och dåliga banor. Jag hade mer respekt 
och var snällare mot medtävlare när jag var 
yngre, men skall man vinna så måste man 
ge en känga åt medtävlare ibland. 
I september förra råkade du ut för 
en riktigt otäck krasch där du for in 
som en kanonkula i sargen, men du 
klarade dig förhållandevis oskadd. 
Hur påverkar en sådan händelse 
ens fortsatta körstil på banan? 

– För mig i stort sett ingenting. Jag 
lyckas förtränga de situationerna. Just i 
det fallet skadade ju mig ingenting, men 
jag var med om en riktigt otäck olycka 
2017 då jag bröt nacken och var nära att 
bli rullstolsbunden och hade en lång, lång 

rehabtid efteråt. Men det påverkar mig 
ändå ingenting negativt efteråt. 
Ditt Instagram är ju drömmen för 
speedwayälskare, samtidigt som 
man får ta del av ditt liv med din fru 
och er lilla dotter. Hur är det att vara 
pappa? 

– Det var en stor omställning. Jag var 
inte helt bekväm i den rollen från början. 
Livet förändras ganska mycket, men som 
tur har jag en fru som gör det absolut 
mesta så att jag kan fokusera på träning 
och min sport. Men idag älskar jag min 
dotter över allt annat och vi har bondat 
otroligt bra. 
Och din fru Carolina är också din 
manager. Det känns vågat, men 
samtidigt måste det vara otroligt kul  
att göra det här tillsammans? Speed- 
wayen blir liksom hela familjens grej? 

– När jag kom hit förra så hade jag 
inte varit i Sverige på två år på grund 
av pande min. Det var fint väder så jag 
gick längs vattnet och kände hur vackert 
Sverige är. Särskilt med en sådan här 
stad som Västervik och som också har 
skärgård. Man får ett lugn inom sig. Bara 
att vara ute på en löptur eller en power-
walk längs vattnet ger energi. 
Förutom nakenbad, vad gör du när 
du är här? 

– Jag tränar väldigt mycket mellan 
tävlingar, så mycket av tiden går ju att 
förbereda mig inför min sport. Det blir 
därför mycket löpning och cykling ute i 
skog och mark. 
Jag vet att Västervik Speedways 
tränare Morgan Andersson bety-
der mycket för dig. Hur stor del är 
han bakom ditt beslut att köra för 
Västervik? 

– Väldigt stor. Morgan lägger ju  
ned ett sådant engagemang för den här 
klubben och för den här sporten. Han  
går ju in i det hundra procent och jag 
gillar ju verkligen det, vilket gör att man 
själv vill ge extra tillbaka.
Västervik Speedway nådde semi-
final förra året och hade guld-
vittring. Hur känns laget och era 
chanser i år? 

– Jag tycker att vi har goda chanser. Vi 
har ett bra lag på pappret och många av 
våra förare har kört tillsammans under 
några år vilket gör att vi känner varandra 
ganska väl innan vi kommer in i säsongen. 
Sen har vi ju ett tapp i att den regerande 
världsmästaren och vår ryska lagkamrat 
Artem Laguta blev avstängd på grund av 
kriget i Ukraina. Han är ju omöjlig att 
ersätta. Men vi får arbeta oss in i säsongen 
och vi har goda chanser. Vi går för final 
först och främst. Om vi kommer dit så 
går vi ju för guld. 
Och nakenbaden fortsätter? 

– Det kan bli så. 
Vi lämnar hörnet i VIP:en. Fredrik 

går och svidar om, det är dags för sista 
träningen innan morgondagens match. 
Innan vi lämnar honom vill vi dock ha en 
bild. Vi packar in honom i min gamla tre 
barn senare-skitiga Toyota Avensis och kör 
runt Ljunghedens Handelsområde och 
in på soptippen och upp på höjden med 
fin blick över Hejla Arena. Här sätter vi 
Fredrik som på en tron. Västervik Speed-
way och Fredrik har många förväntningar 
på sig i år. Han verkar må bra och vara 
glad där i solen, det är det viktigaste, för 
då kommer resultaten av sig självt. 

– Ja, det blir det ju. Hon vill ju likväl 
som jag att jag skall lyckas. I en relation 
där man arbetar ihop och där mycket 
kretsar kring en persons resultat så är det  
klart att det kan bli slitningar, men jag 
tycker att vi hanterar det här väldigt bra.  
Carolina har hand om alla mina sponsorer, 
kontrakt, kontakten med mina klubbar 
och mediagrejer. Hon har även koll på 
mekaniker och de som arbetar för oss. 
Ni måste föra ett ganska flackande 
liv. Var är hemma för er? 

– Hemma är där familjen är för till-
fället. Just nu är de i Polen, då är hemma  
i Polen. Vintrarna spenderar vi mycket  
i södra Spanien och då är hemma där.  
Sen kommer familjen att vara här i 
Västervik en tid i sommar och då får ju 
hemma vara här. 
På en av Instagram-bilderna står du 
komplett naken med ryggen mot 
kameran på en brygga i skärgården 
här i Västervik? Förutom speedway-
en, vad betyder Västervik för dig? 



Info och bokning:
www.solkustturer.se

Högsäsong 2022, 25/6–29/8  
Dagliga turer från Oskarshamn kl 09.30–16.00
från Byxelkrok kl 09.30–15.30

Lågsäsong från Oskarshamn  
5/6, 11/6, 14/6, 18/6, 19/6

Räkkryssning i Oskarshamns skärgård  
Onsdag och fredag

BESÖK NATIONALPARK 
BLÅ JUNGFRUN (BLÅKULLA)

www.hotellpark.se

Med
kärlek och omsrog

En härlig frukost gör susen när du är på resande fot.
Känner du dig som hemma hos oss är det pricken över i:et.

Så vi har tänkt. Mysigt, ombonat och som hemma. 

S O M  H E M M A



hallens.se   •   hallensbuss.se #hallensgruppen

Ett familjeföretag  
i ständig utveckling!

Här bor du bekvämt med hög standard mitt i 
staden ett stenkast från havet. Vi är ett familjeägt 
hotell i tredje generation som drivit hotellet sedan 
1968. Vi är medlemmar i Best Western Hotels & 
Resorts – Sveriges största hotellkedja för privat
ägda hotell.

Välkommen till 
Centralhotellet i Västervik

Sure Hotell by Best Western Centralhotellet
Brunnsgatan 23, 593 30 Västervik, 049089550  centralhotellet.comwww.garpek.seinfo@garpek.se

Välkommen till en lokal Redovisningsbyrå 
med Auktoriserade Redovisningskonsulter 

Vi finns i: 
VÄSTERVIK 0490-83340
GAMLEBY    0493-10880

Hos oss får du en 
personlig handläggare 
med engagemang för 
din verksamhet.

Ordning & reda på din bokföring gör att du kan planera 
och ta rätt beslut i din verksamhet. Låt oss sköta före-
tagets administration, eller de delar du väljer och du får 
tid över för det du är bäst på, driva ditt företag.

Det krävs stor erfarenhet för att Det krävs stor erfarenhet för att 
bli en bra Redovisningskonsult. bli en bra Redovisningskonsult. 
Vi anser att vi tillhör de bättre.Vi anser att vi tillhör de bättre.

Idag hjälper vi 
ca 500 företag i 

Västerviks Kommun 
med deras ekonomi. 

Välkommen du 
också!
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VISBY SJU DAGAR I VECKAN

KNEIPPBYN
Kneippbyn tre kilometer söder Visby, precis i linje 
med kalkstensklipporna, startade som kurort tidigt 
1900-tal. Sedan 1976, då familjen Werkelin tog över, 
så har det minst sagt hänt grejer. Idag finns det plats 
för över 700 bäddar i villavagnar, 200 camping-
tomter, trädkojor, hotell, lägenheter, fiskestugor.  
Allt aktivitetsomgärdat av ett megastort vattenland 
och ett sommarland med karuseller Villa Villekulla 
(SVT:s original) i centrum. 

VISBY GK
Visby GK är rankad som Sveriges bästa golfklubb 
av Svensk Golf. Klubben ligger majestätiskt uppe 
på Kronholmens kalkklippor någon mil söder Tofta 
och således förhållandevis nära Visby vilket gör att 
du snabbt tar dig till banan om du åker till Gotland 
över dagen. 

 
VISBY INNERSTAD
Världsarvslistade Hansestaden Visby har den  
unika förmågan att få en att känna sig super - 
exotisk och något så annorlunda som medeltida 
och turistiskt helrätt på en och samma gång. Myllret 
av rosbeklädda gränder, solvarma kullerstenar, 
medeltida tysk arkitektur, pelarvarv av raserade 
kyrksalar, tyskar med strumpor i sandaler, glass-
barn, stekare, säkert tjugotvåtusen uteserveringar 
och massor av småfinurliga butiker utgör – efter 
Västervik – det bästa Sommarsverige har. 

TOFTA STRAND 
En av Sveriges kanske mest kända och populäraste 
stränder som det varje dag går skytteltrafik från Visby 
till. Silkeslen het sandstrand med solläge hela dagen 
och klart vatten mot öppen horisont. Svårslaget. 

KALLIS
Rakt nedanför Almedalen på strandpromenaden vid 
vattnet ligger en av svensk sommars mest swagiga 
ställen – Kallis. Dj:bås mitt i folkhavet, drömartist-
kalender, stilriktiga och brunbrända sommarung-
domar med säkert 80-procentig solglasögonnärvaro, 
drinkar, händer i luften. Inte stekigt, bara skönt! 

TRE KORTA FRÅGOR 
TILL MARCUS RISBERG, 
VD PÅ DESTINATION 
GOTLAND 
Hur har det första året som vd 
på Destination Gotland varit? 

– Inspirerande och intensivt. 
Gotland är ett favoritresmål  
för många, vilket återspeglas  
i förra sommarens rekord-
volymer. Nu siktar vi på att slå 
nya rekord sommaren 2022, 
såväl för trafiken som helhet 
som på rutten Visby–Västervik. 

Som ålänning och uppvuxen 
på en isolerad landmassa i 
Östersjön. Känner du igen dig  
i det gotländska kynnet? Ja, 
sätt fingret på gotlänningen! 

– Haha, ja, absolut. Havet, 
vinden och solen formar en när 
man växer upp eller verkar på 
en ö. Gotlänningen är, precis 
som ålänningen, varm, vänlig 
och välkomnande samt har driv 
och engagemang. 

På vilket sätt utgör Gotland 
och Västervik ”den perfekta 
semesterkombinationen” 
som Destination Gotland och 
Västervik Framåt säger i sin 
marknadsföring? 

– Visor och skärgård. Klippor  
och medeltid. Fiske och primörer.  
Västervik Resort och Sudersand. 
Behöver jag fortsätta? 

Kärleksrelationen mellan en av Sveriges vassaste semester- 
kombinationer fortsätter. Den 20 juni–21 augusti går det  
dagliga turer mellan Visby och Västervik. 

VISBY BÖRJAR  
MED BUSS
Från den 1 juli till den 14 augusti går 
det dagligen en gratis (!) shuttlebuss
till Gotlandsterminalen. Bussen kör 
ut dig på morgonen och hämtar dig
på kvällen och stannar på sju olika 
platser i Västervik. 

vastervik.com/gotland

5 över dagenpärlor 

RESA av Hedvig Nittve och Niklas Lind
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enom historien har Västerviks  
kommun varit en betydelsefull 
plats. Under bronsåldern fanns 
här flera bosättningar, under 

medel tiden var Västervik en viktig utpost mot 
dansken och under tidigt 1900-tal startade  
hungerupproret här. Runt om i kommunen  
har historien lämnat sina spår, varför inte ta  
en resa tillbaka i tiden i sommar?
 

CIRKA 8 000 F.KR. 
LITTORINAS STENAR 
HORNSLANDET, VÄSTERVIK. Klapper-
stensfältet Littorinas stenar är ett av 
naturens under och är en lämning från den 
senaste istiden. Stenarna har slipats och  
rundats genom friktion från vågrörelserna. 
När vattnet dragit sig undan har det lämnat 
efter sig ett enormt stentorg.
 

CIRKA 1500 F.KR. 
BRONSÅLDERSOMRÅDET  
I HERMANSTORP 
HERMANSTORP, VÄSTERVIK. I området 
Hermanstorp utanför Västervik finns flera 
lämningar från bronsåldern och äldre järn- 
 åldern. Det finns en stig som guidar besök aren 
mellan lämningarna och informations skyltar 
är uppsatta.
 

CIRKA ÅR 1000 
RUNSTENEN I HELLERÖ 
HELLERÖ, TJUST SKÄRGÅRD. Under  
2020 hittades en tidigare okänd runsten 
från vikingatiden. Från runorna på stenen 
går att uttyda att den en gång restes av 
Gärdar till minne av sin far Sigdjärv. Intill 
runstenen ligger ett gravfält.
 

1100-TALET 
GLADHAMMARS GRUVOR 
GLADHAMMAR. Gruvorna i Gladhammar 
tillhör de äldsta i landet. Här bröts järnmalm 
från år 1525 och kopparmalm från år 1560, 
men arkeologiska undersökningar visar att 
det funnits någon form av metallbrytning 
här sedan 1100-talet.

1870-TAL
SMALSPÅRET
VÄSTERVIK–HULTSFRED. Smalspårs-
järnvägen invigdes 1879 för att köra gods-
trafik men övergick sedan till persontrafik. 
Kliv på en av rälsbussarna under något av 
tågens stopp i sommar och upplev en tåg-
resa från förr i tiden.

En resa i tiden
G

Vältra dig i naturens 
egen konst i sommar.
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VÄLKOMMEN ATT BESÖKA VÅRA KYRKOR 
OCH MÖTESPLATSER. VI ERBJUDER ETT 
RIKT MUSIKPROGRAM, GUDSTJÄNSTER, 
UPPLEVELSER, FIKA OCH GEMENSKAP!
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/sodratjust

Västerviks Begravningsbyrå
Brunnsgatan 4, 593 30 Västervik

Tel 0490-334 50
info@vasterviksbegravningsbyra.se

VBB.365.indd   1VBB.365.indd   1 2020-03-06   09:012020-03-06   09:01

En hyllning till livet som varit,  
en omfamning, ett vackert farväl.

En begravning kan vara svår och jobbig att  
stå inför. Men den kan också vara varm,  

ljus och kärleksfull. Vi hjälper dig att skapa  
en vacker och personlig begravning.

Vi värnar om det personliga mötet där  
vi tillsammans planerar er ceremoni.  
Borglig eller enligt kyrkans ordning.

Kom in till oss så sitter vi ner en stund och  
samtalar om livet och den sista önskan.

Alla dagar 
är en 

spadag!

Elon Coldman i Västervik AB
Allén 72, Västervik, 

Tel: 0490-332 80 Mejl: vastervik@elon.se

VISKAN SANDÖ eller BOKÖ
White edition

Sandö White Edition Bokö White Edition

109.995 kr

WHITE EDITION ger dig mer.

• Touchpanel III   

•  3,8kW Titaniumvärmare   

•  Dual Speed pump   

• ACS reningssystem   

•  Helvit skalskiva   

•  Vita jets   

•  Svart eller ljus Alumi panel med 

 inbyggd LED belysning   

•  Weather Shield lock i grått eller svart  
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av Albin WibergHÄLSA
XRUNDAN
TRÄNINGSTIPS
HAR DU INSETT att det är dags att börja röra på 
påkarna, eller är du redan en friskus som gärna 
sätter av så fort tillfälle ges? Oavsett vilket så 
kommer här ännu en smart, social och hälso-
bringande anledning att motionera både kropp, 
hjärta och hjärna. Den stavas Xrundan (fråga oss 
inte hur det uttalas…) och består av en applika-
tion, som du enkelt kan ladda ner i din smart-
phone. I och med detta får du tillgång till inte 
mindre än 12 olika tipspromenader i kategorierna 
barn, ungdom och vuxna, på olika håll i Väster-
viks kommun. Skyltar med QR-koder ger tillgång 
till respektive fråga, och frågorna byts ut varje 
söndag, så om du kör två rundor per dag kan du 
unna dig en vilodag per vecka.

POWER NAP
ZZZ…
PÅ BERGHÄLLEN, i hängmattan eller med saliven 
rinnande längs mungiporna i en soldränkt baden 
baden-stol. Att blunda lite är aldrig fel, men hur ser 
den perfekta tuppluren ut? Jo: den varar i 20–30 
minuter, tas mellan klockan 13 och 15, och sker 
helst i skugga.

MEDICINALVÄXTER
ODLA DITT APOTEK
GRÖNT ÄR SKÖNT, och kan dessutom göra gott. 
I kombination med det som bara är bedårande 
vackert eller ätbart kan lite gamla hederliga 
medicinalväxter i odlingarna ge dig ett friskare 
liv. Torka och drick som te.

Citronmeliss: kan lindra besvär med mag- och 
tarmsystemet. 
Röd solhatt: påstås ha en positiv inverkan på 
immunförsvaret.
Mattram: lär vara bra mot huvudvärk och ha en 
kramplösande effekt.

MATLAGNING
CRASHKURS I SMASHBURGARE
ÄVEN OM det myllrar av högpotenta burgarställen i Västervik är det aldrig fel med tips 
på hur man gör en själv. Burgarnörden Gustav Larsson, en av två grundare på hyllade 
Mister York, som knep silvret vid SM i hamburgare så sent som 2021, avslöjar hur man 
får till den perfekta smashburgaren. 

1 Det allra viktigaste oavsett om man gör smash eller formade puckar är att det ska 
vara 100 procent nötkött och en fetthalt på minst 25 procent. Maler man inte själv 
så kan man ofta få det i bemannade charkdiskar.

2 Ta 100–150 gram färs och rulla till en boll. Lägg den på ett 250 grader hett stek-
bord eller stekpanna och tryck till med ett smashstål eller botten på en kastrull 
så att burgaren blir cirka en centimeter tjock. Salta, peppra och stek till önskad 
genomstekning och yta.

3 Brödet lägger du i en separat stekpanna i matolja eller smör på medelhög 
värme i 5–10 minuter så att det blir krispigt, absolut inte svampigt!

4 Gör du en cheeseburgare kan du sätta ett konformat litermått i metall över 
burgaren så smälter osten innan burgaren blir torr.

5 Servera med dina favorittillbehör.
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PSYKOLOGI
PRATA AV DIG
DE SENASTE två åren har inte direkt varit någon dans på rosor för psyket, med allmän 
ångest över en okontrollerbar pandemi och Putins invasion av Ukraina. Ett sätt att  
lätta på trycket är att dela med sig av sina känslor med ett riktigt proffs, exempelvis  
den före detta Radiopsykologen Lasse Övling, med en del av sin praktik i Västervik.
Varför ska man gå i terapi?

– Jag tycker att man ska se terapi som en del  
av en personlig utveckling, ett sätt att lära känna  
sig själv mer helt enkelt och det kan man hålla  
på med hela livet. Den spännande kopplingen  
är att om du på djupet accepterar den du är kan  
du välja friare hur du beter dig. Jag förespråkar  
det man kalla ett fenomenologiskt arbets- 
sätt, och det innebär i stora drag att  
vara öppen och nyfiken på sig själv  
och levande relationer. 
Ett livslångt lärande?

– Ja, verkligen. Jag önskar att  
vi genom hela skolgången fick de  
verktyg som krävs för att kunna  
utforska hur vi fungerar på ett  
medvetet och konstruktivt sätt.  
På så vis skulle många må bättre  
och till exempel oroa sig i onödan  
i mindre utsträckning. 

Tuppa av, när du får en stund över.
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Vad händer på Bökensved?
Nu satsar vi stort på folkhälsa och idrott i Västervik. Ny simhall, ishall, rackethallar, 
utomhusplaner och mer ytor för idrott och evenemang.  

Följ arbetet på www.vastervik.se/bokensved
 

VÄSTERVIKS NYA AKTIVITETSOMRÅDE



I 173 DAGAR har Moa Kronståhl Pil synts på 
omslaget till Västervik365. Men nu är det över. 
Hur har det varit att se sig själv i ögonen 
när du handlat, varit på affärsmöten och 
hemma hos folk? 

– Mycket kul! Och jag har fått oförtjänt 
många fina kommentarer, vilket såklart 
värmer hjärtat.
Hur har det flutit på med jobbet?

– Jobbstatusen är att vi har varit på plats 
i de nya lokalerna sedan i januari. Vi storm-
trivs och har hunnit bo in oss. Alla nyfikna är 
välkomna in på en kaffe!
Sist men inte minst, hur går det med Loves 
garage?

– Loves garage är under uppbyggnad 
och förhoppningsvis klart till sommaren.  
Så med andra ord är alla nöjda och glada. 
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av Albin WibergOUTRO
PORTRÄTTET

Moa 365

ISHOCKEY
DA CAPO
DE HAR GJORT DET IGEN. Likt 
asa trons Särimner käkas Västervik 
IK:s hockeytrupp traditionsenligt 
upp av allsvenska konkurrenter och 
SHL-jättar efter varje säsong – ibland 
knapras det lite även under pågående 
säsong – bara för att stå där med en ny 
slagkraftig trupp till nästa år. Säsongen  
2021–2022 var inget undantag, tvärt - 
om var det en succésäsong där laget  
skrällde genom att ta sig till play off- 
kvartsfinal där man föll mot monster- 
klubben HV71. Utmaningen och 
frågan alla ställer sig inför säsongen 
2022–2023 är: Hur ska VIK klara 
sig utan sin magiske sportchef Emil 
Georgsson, som kilat vidare till 
seriekonkurrenten Södertälje SK? 
Och hur ska man bära sig åt för att 
locka tillbaka folkmassorna till Plivit 
Trade-hallen…

REDAKTIONEN  
REKOMMENDERAR

Podcast
Grönt är lönt
Vill du få ovärderliga och handgripliga no 
nonsense-tips på hur du får en mustigare 
trädgård ska du genast leta upp Pernilla 
Månsson Colt och John Taylors nystartade 
podd. Klurigt att komma ihåg poddnamnet? 
Nä, Trädgården.

Reslust
Kollektiv trafik
Lasse Åberg har sagt det i sina trötta reklam-
filmer med Da Vinci-koppling: det är genialt 
att resa tillsammans. Och, förutsatt att inte 
covid-19 muterar till en resistent variant och 
blossar upp igen, han har rätt. Sällan har det 
varit så härligt att återigen befinna sig på 
ett tåg, en buss eller en färja med bestämd 
destination tillsammans med andra. 

Valet 2022
Kalla fakta
Det lackar mot val, och i takt med att medie-
landskapet förändras och alternativa media 
tar allt större plats är det av yttersta vikt att 
ta del av faktabaserad information. Visst, det 
tar lite tid att leta upp sanningar i stället för 
att tugga i sig det man matas med, men det 
ger en skön självkänsla att gå till botten med 
frågor man anser viktiga. På myndighetssidor 
hittar du det mesta.

BOKSLÄPP
Elin släpper nytt
I en tid då skärmen närmast ersatt snutte-
filten blir man extra glad när lokala författare 
släpper analoga barnböcker. Elin Björnsson 
är ett bekant namn med både barn- och 
historieböcker om Västervik på diskografin. 
”Brie och Salami hittar en farmor” handlar 
om barns och människors behov av närhet 
över generationsgränserna. Go Elin!

LIVSKVALITET
POST COVID
DET HEMLÄNGTANDE femtonde numret av 
Västervik365 hade temat ”Den stora flykten”,  
där vi gjorde en djupdykning i hur en tillvaro utan-
för storstäderna kan erbjuda ett bättre liv. Och 
gör det för allt fler. Är det något positivt corona-
pandemin fört med sig så är det att många, både 
arbetsgivare och arbetstagare, insett fördelarna 
med att helt eller delvis jobba på distans. Nära 
naturen. Där är Västervik ett svårslaget alternativ 
med både kust, skärgård, landsbygd och fiber.

Tack för kaffet!

IDROTTSLIV
BÖKENSVED TAR FORM
EFTER EN HEL DEL planerande, som ni 
kunde läsa om förra Västervik365 #15, 
börjar det röra sig på allvar på Bökensved i 
Västervik. I slutet av april godkände kommun- 
fullmäktige programhandlingen för den 
nya arenan och en upphandling har pågått 
sedan dess. Dessutom har kommunen 
tillsammans med Tjustbygdens Sparbank 
presenterat ytterligare en satsning som 
bland annat innebär att Bökensved dess-
utom får en aktivitet- och skatepark.
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Bygga nytt, till eller om?
Vi hjälper dig igenom byggprocessen. 
 

Bygglovhandlingar, 3d-illustrationer, tekniska sektioner, konstruktioner, 
rådgivning, kontrollansvar, platsbesök, arbetsmiljö och förfrågnings-
underlag. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

VÄLKOMNA!
Dan och Amanda

www.byggkonsultjonsson.se  
info@byggkonsultjonsson.se 

• Plåtarbeten • Byggsmide
• Tillverkning • Reparationer

Christer Danesten, 070-512 60 16
Thomas Danesten, 070-696 75 34

Barlastgatan 7,  Västervik

Svets & Montage
i Västervik AB

Bud och transporter, 
magasinering och 

flytttjänster

www.stadsbudskontoret.com

Bud och transporter, 
magasinering och 

flytttjänster

www.stadsbudskontoret.com

Bud och transporter, 
magasinering och flyttjänster
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ANGE 365  
VID BOKNING 

OCH FÅ  
5% RABATT

SKAPAR klimatsmartA hem
HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR

ASSISTANCEKÅREN • 

0490-372 22 
020-912 912



Installerat & Klart

Utedusch 
Demerx Sunny 20
Med blandare och 
soluppvärmd varm-
vattenberedare som 
rymmer 20 liter och 
ger ca 10 min tempe-
rerad duschning. 
Kopplas direkt från 
trädgårdsslangen med 
standardkoppling.

Köksblandare Mora Cera K5
Modern köksblandare med hög svängpip 
och Ecoflöde 9 l/min. Miljöanpassad. Mjuk-
stängning förebygger smällar och tryckstötar 
i rör och blandare. Diskmaskinsavstängning. 

INSTALLERAT & KLART

SPARA 955:-

1.995:-
Ord. pris 2.950:-

Inkl. installation.*

Jordfelsbrytare
Installation vid standardcentral. 
Ord. pris Installerat & Klart 2.950:-

Vi erbjuder säkrare el!
Nio av tio elolyckor förhindras 
med jordfelsbrytare.

INSTALLERAT & KLART

SPARA 966:-

2.849:-
Ord. pris 3.815:-

Inkl. installation.*

KAMPANJPRIS

SPARA 680:-

1.999:-
Ord. pris 2.679:-

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL

Installerat & Klart

Utedusch 
Demerx Sunny 20
Med blandare och 
soluppvärmd varm-
vattenberedare som 
rymmer 20 liter och 
ger ca 10 min tempe-
rerad duschning. 
Kopplas direkt från 
trädgårdsslangen med 
standardkoppling.

Köksblandare Mora Cera K5
Modern köksblandare med hög svängpip 
och Ecoflöde 9 l/min. Miljöanpassad. Mjuk-
stängning förebygger smällar och tryckstötar 
i rör och blandare. Diskmaskinsavstängning. 

INSTALLERAT & KLART

SPARA 955:-

1.995:-
Ord. pris 2.950:-

Inkl. installation.*

Jordfelsbrytare
Installation vid standardcentral. 
Ord. pris Installerat & Klart 2.950:-

Vi erbjuder säkrare el!
Nio av tio elolyckor förhindras 
med jordfelsbrytare.

INSTALLERAT & KLART

SPARA 966:-

2.849:-
Ord. pris 3.815:-

Inkl. installation.*

KAMPANJPRIS

SPARA 680:-

1.999:-
Ord. pris 2.679:-

Vi är din lokala installatör!

Installerat & Klart

Utedusch 
Demerx Sunny 20
Med blandare och 
soluppvärmd varm-
vattenberedare som 
rymmer 20 liter och 
ger ca 10 min tempe-
rerad duschning. 
Kopplas direkt från 
trädgårdsslangen med 
standardkoppling.

Köksblandare Mora Cera K5
Modern köksblandare med hög svängpip 
och Ecoflöde 9 l/min. Miljöanpassad. Mjuk-
stängning förebygger smällar och tryckstötar 
i rör och blandare. Diskmaskinsavstängning. 
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Jordfelsbrytare
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Ord. pris Installerat & Klart 2.950:-
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med jordfelsbrytare.
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2.849:-
Ord. pris 3.815:-

Inkl. installation.*

KAMPANJPRIS

SPARA 680:-

1.999:-
Ord. pris 2.679:-

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL

Installerat & Klart

Utedusch 
Demerx Sunny 20
Med blandare och 
soluppvärmd varm-
vattenberedare som 
rymmer 20 liter och 
ger ca 10 min tempe-
rerad duschning. 
Kopplas direkt från 
trädgårdsslangen med 
standardkoppling.

Köksblandare Mora Cera K5
Modern köksblandare med hög svängpip 
och Ecoflöde 9 l/min. Miljöanpassad. Mjuk-
stängning förebygger smällar och tryckstötar 
i rör och blandare. Diskmaskinsavstängning. 

INSTALLERAT & KLART

SPARA 955:-

1.995:-
Ord. pris 2.950:-

Inkl. installation.*

Jordfelsbrytare
Installation vid standardcentral. 
Ord. pris Installerat & Klart 2.950:-
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med jordfelsbrytare.

INSTALLERAT & KLART

SPARA 966:-

2.849:-
Ord. pris 3.815:-

Inkl. installation.*

KAMPANJPRIS

SPARA 680:-

1.999:-
Ord. pris 2.679:-

Känn dig trygg - anlita våra duktiga montörer 

Installerat & Klart
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rerad duschning. 
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rerad duschning. 
Kopplas direkt från 
trädgårdsslangen med 
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VI ÄR PROFFS PÅ VÄRMEPUMPAR, 
BADRUM, EL OCH VENTILATION! 

Välkommen till oss på Ternstedt Invent!



Hållbarhet i en orolig värld

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ALMI FÖRETAGSPARTNER KALMAR LÄN

Det har gått en tid sedan jag träffade 
David senast, Almi har hunnit flytta 
till nya fräscha lokaler i samma 
område som det nya universitetet 
i Kalmar och mycket har hänt i vår 
omvärld. 

Med varsin kaffe slår vi oss ner i 
ett av de nya konferensrummen på 
Barlastplan 4 och jag konstaterar 
att vi inte kan undvika att kommen-
tera läget i omvärlden och Rysslands 
krig i Ukraina. 

– Nej så är det ju, den oron som finns i 
hela vår omvärld nu går inte att undvika. 
Varken som människa eller som företag, 
alla påverkas på ett eller annat sätt. Före-
tagen i vår region, de allra, allra flesta 
i alla fall, kommer inte att känna av så 
många direkta effekter när vi stänger av 
Ryssland mot omvärlden. Men indirekt 
kommer vi alla att påverkas. 

– Företagen i vår region kommer också 
att påverkas och det blir viktigt för oss 
att arbeta med de här frågorna. 
På vilket sätt kan ni göra det?

– Det beror helt på företaget och vilket 
behov som uppstår men vi har många 
sätt att stötta och hjälpa företag. Vi har 
också många erfarenheter med oss från 
pandemin och den krisen, hur vi hjälpte 
företagen då. 

– En kris, hur jävlig den än är, kan föra 
något positivt med sig. Vi har exempel-
vis sett hur människor har samlats och 
visat på medmänsklighet och solidaritet 
gentemot Ukraina och det ukrainska 
folket. Vi tvingas också göra omställ-
ningar snabbare än vad vi annars skulle 
ha gjort. När pandemin kom tvingades 
vi att bli mer digitala och digitaliseringen 
tog fart på allvar. Nu kanske vi kan se en 
liknande skjuts för hållbarhetsfrågan. 
Hur tänker du då?

– Vi måste hitta ett alternativ till att 
vara så beroende av rysk olja och gas 
och vi kommer att tvingas driva på 
utvecklingen av hållbara energikällor, 
hållbara produkter och hållbart leverne. 
Kanske kan detta vara krisen som vi i 
efterhand kan se accelererar hållbar-
hetsarbetet. 

– Vår ökade e-handel och digitalisering 
under pandemin har också satt fokus 
på frågan om frakter och leveranser när 
vi handlar digitalt. Hur levereras våra 
produkter? Och företag som erbjuder 

”fri frakt och fria returer”, för vem är 
det fritt? Det är definitivt inte hållbart 
ur miljösynpunkt. Transportindustrin är 
ett område som definitivt ser över mer 
hållbara lösningar
När vi träffades sist pratade vi bland 
annat om att göra saker schysst, 
ligger det också i linje med hållbar-
hetsfrågan?

– Ja men verkligen. Jag tycker att vi 
kan se att kravställandet i näringslivet 
ökar. Konsumenter är mer medvetna 
idag och ställer helt andra krav. Det gör 
att det blir väldigt centralt för företag  
att göra saker schysst. Att göra affärer 
på ett schysst sätt. Dagens konsumenter 
vill inte bara köpa schyssta produkter eller 
tjänster, man vill se att det är schysst i 
alla led, hela kedjan.
Det känns som att de allra flesta 
företag ändå vill göra saker schysst 
eller?

– Ja det hoppas man ju och de företag  
vi möter har många gånger de ambitio-
nerna vilket är roligt att se. Men det finns 
också områden som kanske vill mer men 
där det inte finns färdiga lösningar än. 
Ta jordbruket som ett exempel, många 
lantbruk har egna solceller idag och är 
självförsörjande vad gäller energi. Men 
maskinparkerna är fortfarande väldigt 
beroende av fossila drivmedel, varför 
finns det inga eltraktorer eller elskörde-
tröskor ännu? Här behöver vi accelerera 
utvecklingen. 

Ja varför finns det inte det?
– Det enkla svaret är väl att hittills har 

det inte behövts. Det har varit möjligt att 
fortsätta med vanliga traktorer efter som 
det har varit tillräckligt lönsamt. Men nu, 
med så höga priser på energi och driv-
medel, så ser kalkylen annorlunda ut
Så det är först när priserna blir för 
höga som vi gör faktiska föränd
ringar?

Vi har sett flera gånger genom historien 
att det behövs någonting dramatiskt för 
att driva fram beteendeförändringar. I 
exemplet med lantbruken så saknas nog 
de hållbara alternativen fortfarande men 
kanske kan den här situationen göra att 
vi driver på utvecklingen?
Det låter ju inte så schysst av oss 
människor?

– Nej verkligen inte men om man ser  
till hur det ser ut och hur lång tid om-
ställningen faktiskt tar, trots att forsk-
ning och expertis har visat oss svaren 
och försett oss med fakta under lång tid, 
så är det nog trots allt så det är. 
Ok, men om jag då är ett företag 
som känner att jag vill göra mer och 
bättre, schysstare. Hur går jag till 
väga?

– Du kan börja med att kontakta oss 
på Almi. Vi har en mängd produkter och 
tjänster för detta, bland annat vår fram-
tidsdialog och hållbarhetsworkshop där 
vi ser över ett företags nuläge, vad man 
redan gör, vad man kan göra mer och 
bättre och utvecklingsområden. Före-
taget får sedan en konkret handlings-
plan med sig hem att arbeta vidare med. 
Det är ett bra första steg att ta. 
Det låter ju som en bra start, hur får 
jag tillgång till den som företagare?

– Det är bara att ringa eller maila till 
oss på Almi så hjälper vi dig! 

Info.kalmar@almi.se eller via vår 
växel 0771-55 85 00. Har man redan 
en kontakt med oss går det jättebra att 
vända sig till sin rådgivare direkt. 

Jag tackar för kaffet och vårt möte 
börjar närma sig sitt slut. Vi konstaterar 
att det enda man med säkerhet vet är 
att vi inte vet vad som kommer att ske 
i framtiden men att om vi får hoppas 
något så är det att kriget i Ukraina får ett 
snabbt slut och att världen får uppleva 
en tid att lugn därefter. 



Västerviks sjukhus
Regionkalmar.se/Jobb

Vi är många som finns för dig när du kommer till oss  
- vi vill alla ge dig en bra upplevelse och en trygg och säker vård.  

Utan oss stannar sjukhuset

Hos oss har vi förutom vanliga vårdyrken även yrken  
som ekonom, controller, apotekare, måltidsvärd, kock 
restaurangbiträde, , kundtjänstmedarbetare, tekniker,
elektriker, transportör, städare, steriltekniker, HR-konsult 
eller tvätteripersonal. 



BERÄTTELSER OM HUR DET EGENTLIGEN ÄR I DEN OFRIA VÄRLDEN.
LYSSNA PÅ UTAN ATT PASSERA GÅ. FINNS DÄR PODDAR FINNS.

Hur går det till att hälsa på? Får man äta oxfilé när 
man sitter inne och funkar verkligen behandling?

Lyssna på Utan att passera gå. Finns där poddar finns.

Vill du vara med och förändra en annan människas liv? 
Sök lediga jobb på anstalten Västervik.

www.kriminalvarden.se

Avsändare: Västervik Framåt AB, Stora torget 4, 593 33 Västervik


