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Från Västervik har varit och spelat DM i bowling i Eksjö. 
Fina framgångar då Anette Oskarsson vann Damernas A-klass och 

Linn Palmqvist blev tvåa och Simon Sundqvist vann Herrarnas B-klass där 
även Johannes Hult blev tvåa. 

En bild på Team Taggens deltagare: 

Från vänster Lars-Inge Malmgren, Göran Göransson lite skymd, 
Dick Sernfalk, Johannes Hult, Anette Oskarsson, Johan Carlsson skymd, 

Simon Sundqvist, Oscar Nilsson samt Linn Palmqvist. 
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Hej! 

Jag heter Lars-Inge och jag ska nu berätta lite om när Emma och jag 

fick jobba på en lördag och sälja Amaryllis. 

Vi hade hand om försäljningen i Folkets park, 

Skyttepaviljongen mellan klockan 11 till 15. 

Det tycker jag var roligt. 

Vi fick sälja och ta hand om pengarna och allt möjligt. 

Jag tycker det är kul, det är inte första gången jag stod för försäljning. 

Vi har också varit en gång i Västervik och en gång i Loftahammar. 

På Julmässan fanns julsaker, de sålde tomtar o smycken , handdukar och mössor, cement 

tomtar och julkort, man fick prova healing. Det fanns fika att köpa, korv och chokladhjul och 

julkärvar ja det var en blandad kompott. 

Under hela dagen spelade dom julmusik och det var en lyckad dag. 

Text: Lars-Inge Malmgren 
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Ledtråd: 

Psssssss…. 

Svaret f inns i   ”Rätta  lösningar” p å  sidan  18  
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Idag har vi intervjuat Seija Ojanperä som fyllde 60 år i juni. 

Seija jobbar nu två dagar på Garpekullen med legojobb och målar och pysslar. 

På onsdagar jobbar hon på Glädjekällan i Västervik. 

Hon har beslutat att sluta skriva. 

 Varför slutar du att skriva i Surret ? 

Jag känner att jag har svårare att koncentrera mig och att minnas. 

Har även fått ett problem med ett öga. 

 Har du något minne av något reportage som du tyckte var roligt att göra? 

Mina semesterminnen från Bergslagen. 

 Hur länge har du skrivit i Surret? 

Jag började på Stora Trädgårdsgatan för länge sen, på 80- talet någon gång. 

 Har du alltid utgått från Gamleby? 

Sedan 90-talet då jag började arbeta på Gamlebys Dagcenter 

som nu heter Garpekullen. 

*Finns det något du vill säga till dina läsare? 

Tack för den här tiden och jag önskar Surret Lycka till i fortsättningen. 

Reportage av Lars-Inge Malmgren 
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Vad heter du? 
Peter Andersson 

Hur gammal är du? 
Nu måste jag tänka efter, jo 41 år är jag, fyller 42 i år. 

Vad jobbar du med? 
Jag jobbar dels som boendestödjare, sen jobbar jag i daglig verksamhet på Speeddata. 

Vad gillar du för filmer och serier? 
Jaa du, jag är allätare skulle jag vilja säga, men jag tycker mycket om när det är något spännande. 

Ibland tycker jag att det är kul med action och ibland gillar jag drama också. Sedan har jag lite 

förkärlek till Marvels filmer och Superhjältarna. 

Vad gillar du för musik? 
Jag gillar hård, tung, snabb och skrikig musik. Mycket metal, hårdrock och punk. 

Vilka är dina favoritfärger? 
Jag går ofta klädd i svarta kläder, tyvärr, men jag försöker att få på mig lite mera färg. Brunt och 

orange, lite höstfärger kan jag tycka är rätt så trevligt. 

Har du någon hobby eller fritidsaktivitet? 
Ja, jag försöker komma igång med lite träning. Jag har tränat mycket förut men haft uppehåll, så 

nu vill jag komma igång igen med att springa och lite vikter. Sedan har jag varit involverad i 

kampsportsklubben här i stan i många år. 

Om du fick resa vart du ville, vart skulle du resa då? 
Till något varmt. Grekland skulle jag vilja åka tillbaka till. Där var jag för några år sedan. 

Det tyckte jag var väldigt mysigt. 

Om du fick uppfylla en dröm, vad skulle det vara? 
Det var en jättesvår fråga, men jag är flygrädd och har alltid haft någon liten dröm om att lära mej 

att flyga. Flyga flygplan. Just därför att jag är flygrädd tror jag. Så det skulle jag nog vilja lära mig. 

Har du någon familj? 
Jaa, jag har en fru och två söner och en liten hund, som väl får ingå i familjen nu också. 

Vad har du jobbat med förut? 
Jag har jobbat inom skola, jag har jobbat inom kriminalvården i många år, på fängelset 

här i stan, både gamla och nya fängelset. Jag har jobbat på Försäkringskassan också. 

Vad har du för utbildning? Jag har precis i dagarna blivit klar socionom. 

Tack Peter 
Linn 
Palmqvist 
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Mina allra finaste minnen från 2019 – 2021. Skrivet av Linn Palmqvist. 

Ett riktigt fint minne från 2019 

Det är en mörk onsdagskväll den 11 december år 2019 och klockan var runt 19:00 när jag sitter 

och gråter floder utanför stora Dagcenter här i Västervik. Jag gråter på grund av att ett av mina 

ex som heter Tom Ellingsworth precis har gjort slut med mig. Då helt plötsligt får jag ett sms ifrån 

en kompis till mig som heter Oscar Nilsson som jag har känt sedan år 2009 och han skriver 

så här till mig. 

”Hej Linn. jag undrar vad gör du just nu? Mvh din vän Oscar.” 

Då svarar jag – ”Hej Oscar. Jag sitter utanför stora Dagcenter här i stan och gråter på grund av 

att ett av mina ex som heter Tom Ellingsworth precis har gjort slut med mig och jag är så himla 

ledsen så jag vet inte vad jag ska göra. 

Då svarar Oscar såhär – ”Okej det låter inte bra, men jag skulle gärna vilja bli ihop med dig. 

Men det är bara om du vill?” 

Då svarar jag såhär ”Okej. det vill jag gärna.” 

(Slut på det fina minnet från 2019...) 
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Ett riktigt fint minne från 2020. 

Det är en ljus fredag den 11 december år 2020 när jag sitter på Glädjekällan och jobbar vid min 

privata dator när min fina pojkvän som heter Oscar Nilsson kommer fram till mig och ger mig en 

bukett rosor och sedan så sätter han sig på knä framför mig och tar fram både en ask med två 

förlovningsringar och en lapp där han skrivit såhär. 

Ett brev till min fina flickvän. 

Hej min söta fina älskling. Jag älskar dig för den snälla och busiga flickvännen du är och du gör mig 

alltid glad när jag ser dig. Jag fattar fortfarande inte att det redan har gått 11 år sedan vi träffades 

för första gången och det vill jag inte ändra på för någonting i världen och jag hoppas att det får 

fortsätta vara så, för är det någonting som jag inte ångrar, så är det att jag har fått träffa dig Linn 

Palmqvist. Och ja just det ja, jag har en fråga till dig. Jo jag undrar om du vill förlova dig med mig? 

Då svarar jag såhär - ”Åh vad gullig du är min fina älskling. det vill jag gärna.” 

Jag minns att alla de andra på glädjekällan blev riktigt överraskade. (Och det dom på 

glädjekällan inte visste var att Oscar och jag hade planerat allt i ungefär 2 veckor innan 

och det var jag som köpte ringarna på guldfynd här i Västervik) 

(Slut på det fina minnet från 2020) 

Ett riktigt fint minne från 2021... 

Det var en varm och ljus fredag morgon den 30 april år 2021 när jag och alla de andra kollegorna 

på glädjekällan satt som vanligt och hade morgonmöte. När min fästman plötsligt sätter sig på knä 

framför mig och läser samma brev igen fast han hade skrivit om det lite granna… 

Ett brev till min fina fästmö. 

Hej min söta fina älskling, jag älskar dig för den snälla och busiga fästmön du är och du gör mig 

alltid glad när jag ser dig. Jag fattar fortfarande inte att det redan har gått 13 år sedan vi träffades 

för första gången och det vill jag inte ändra på för någonting i världen, och jag hoppas att det får 

fortsätta vara så, för är det någonting som jag inte ångrar så är det att jag har fått träffa dig Linn 

Palmqvist. Och ja just det ja, jag har en fråga till dig. Jo jag undrar om du vill gifta dig med mig? 

Då svarar jag såhär - ”Åh vad gullig du är min fina älskling. Det vill jag gärna.” 

Och jag minns att alla de andra på glädjekällan blev riktigt överraskade. För det har jag 

filmbevis på... 

(slut på det fina minnet ifrån år 2021) 

Linn 
Palmqvist 
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I DE LODRÄTA FÄRGADE RUTORNA 

SKA DU FÅ FRAM NÅGOT SOM ÄR FINT 

PÅ VÅREN I BLOMRABATTEN Madde 
Sjöö 

  

 
   

        

      
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



  

 

 1.  Vad heter  helgonet s om  var  upphov  till  alla  hjärtans  dag?  

  1.  Sankt  Valentin               X.  Sankt  Valencia                2.  Sankt  Valientia  

 2.   ”Borta  med  vinden”  är  1930-talets  storslagna  kärleksfilm. V ad heter   
       huvudpersonerna  i filmen?  

  1.  Scarlett  och  Rhett             X.  Olivia  och  Leslie              2.  Vivien  och  James  

3.  Hur  många  Oscars  har  den  romantiska  filmen  ”Titanic”  belönats  med?  

 1.  2 st.                                 X. 11  st.                             2.  0 st.  

4.  När  är  den  äldsta  kända  alla  hjärtans  dag hälsningen  ifrån?  

 1.  År  105  f.Kr.                       X.  År  1477                          2.  År  1901  

5.  Hur  gammal  måste  man  vara  i Sverige  för  att få gifta  sig?  

 1.  16 år                                X. 21 år                              2.  18 år  

6.  Vilket år h amnade  alla  hjärtans  dag i  svenska  kalendern  officiellt?  

  1.  1909                                X.  1985                              2.  2002  

7.  Hur  många  år  har  man  varit gift v id  ett s ilverbröllop?  

 1.  10 år                               X. 40 år                              2.  25 år  

8.  Det s ägs  att italienska  är  kärlekens  språk. V ad heter  ”kärlek”  på   
    italienska?  

 1.  Amore                             X.  Vo  lare                           2.  Roma  

9.  Valentine  levde  på 200-talet,  men  var?  

 1.  I  Jerusalem                      X.   I  Rom                           2.  I  Paris  

10.  Vad är  den  vanligaste  presenten  på Alla  Hjärtans  Dag  enligt Svensk         
 Handel?  

 1.  Valentinkort                      X.  Förlovningsringar            2.  Röda r osor  

Gjort  av  
Christoffer  
Lundgren  
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Vår sjuksköterska kom till Garpekullen och jag frågade henne om jag fick intervju henne. 

Hon heter Jessica Liew. 

Hon fick tjänsten efter Annica Lyngell som gick i pension föra våren i april. 

Hon har ansvar över område Garpe i Gamleby och Syrsa gården. 

Jessica är född och uppvuxen i Gamleby och flyttade från byn när hon var 18 år. 

Nu lever hon i Västervik med sin man och sitt barn Astrid 4 år och 2 katter. 

Hon har gått omvårdnads programmet på Tjust skolan och utbildade sig till 

sjuksköterska i Jönköping 2014—2017. 

Jessica berättar att hon trivs bra känner sig inte ensam då hon har mycket kollegor i stan, 

alla har mottagit mig bra. 

Alla är snälla, trevliga och nyfikna. 

Varje eftermiddag kan hon rådfråga en doktor för stöd och vad patienten behöver för hjälp. 

Jag frågar om hon är bra på blommor? 

-Nää, jag har bara plastblommor hemma. 

Foto och text: 
Lars-Inge Malmgren 
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På S peeddata h ar  vi  en  egen  balanskonstnär,   

-Stewen!  

Han  har  en  fantastisk  talang  med  kvasten  och  

kan  balansera  den  på h akan  och  på  foten.  

Länge!!!  



  

 
 
            
 

     
 

               

          

             

              

     

    

                

    

               

              

          

             

              

        

Kära dagbok 

Från en onsdag från 2002 

Idag är det onsdag. Vi åkte till Ölands djurpark, först var det kallt sen blev 

det smällhett. Jag är fortfarande förkyld det är jätte-jobbigt. 

Våran hund Mixa var på hunddagis men inte så länge. Vi köpte sockervadd 

och en varsin munk men jag orkade inte munken så jag sparade den. 

Vi badade i vattenland. 

En dag år 2003. 

Jag, mamma och pappa har varit på bio. Vi såg på filmen ”Sommaren med Göran”. 

En söndag år 2009. 

Idag är det söndag. Det är den sista dagen på mitt allra sista sommarlov. 

I morgon börjar jobbet på allvar. Jag och familjen har spelat minigolf i 

Stadsparken. Jag saknar fortfarande skolan. Jag och mamma köpte blandgodis 

och McDonalds, vi åt det hemma. Mamma, pappa och våran andra hund Crut 

åkte iväg till min farfar. Sen var dom hos Kenneth och Rose dom 

kom hem vid 1 tiden på natten. 
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Kära dagbok 

En dag i november år 2021. 

Jag har äntligen kommit på lite till i en av mina älskade berättelser som är som en 

skräckbok. Den heter ”Schizofreni och spöken” den blir jättebra. 

jag fattar fortfarande inte att jag äntligen har fått diagnosen Autism jag är så glad 

och lättad. Det känns verkligen overkligt. Jag är super duper glad. 

En onsdag år 2021. 

Idag är det onsdag den 24 november. Jag har haft gympa som vanligt. Sen gick jag 

och mamma en timmes promenad. 

År 2022. 

Jag har varit med min kontaktkompis vi badade i simhallen jag tog ett simmärke 

äntligen, det var den blåa baddaren. Hon tittade på. Jag blev jätteglad för jag vill 

börja samla på simmärken. 

Jag och mamma har gjort ärenden vi var på loppis också. Jag stor-shoppade det 

var jättekul. Jag köpte en hel hög med filmer och en hel hög med cd-skivor. 

Jag och mamma gick på stan en dag och jag köpte studsbollar igen, jag är besatt. 
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Min dotter som har öppnat en egen arkitektbyrå här i Västervik (Seavers_arkitetaktbyra) som finns 
på Instagram, hon ville ha sällskap upp till Stockholm. Där hon skulle träffa en kund och sa : 
-Mamma jag bjuder dig på hotellrum, så nappade jag direkt. 
När min dotter var ute på jobb så passade jag på att träffa min kusin och en av mina bästa vänner. 

Sen fick jag idén att jag ska recensera hotell i Stockholm. 
Så det här är det första reportaget om hotell i Stockholm. 
I guiden med olika hotell kan jag nog hålla med att jag också ger hotellet 3,5 i betyg. 

Hotellet ligger centralt 
Personal 
Att hotellrummen ligger under mark 
Sängar –1 Kanske bättre i andra rum. 
Affär och saluhall 
Hiss  -5  ����� Trasig.  

Det är en kul upplevelse att ha sovit där, men inget ställe där jag vill sova igen. 
Affären och saluhallen var magisk, så dit går jag absolut nästa gång och handlar och pratar med den 
supergulliga personalen. 

Här är ingången till hotellet. 
Det låg perfekt nära tunnelbanestationen, Hötorget. 
Nära till alla butiker. Det ger läget 5 stjärnor 

Rummen låg under markplan och det kändes väldigt märkligt, 
lite som att komma till Finlandsfärjan. 
Interiören var moden och väldigt hipp. 
Det kändes lite som att hamna på en annan planet. 
Så att rummen låg under markplan får betyg 2 stjärnor 

Det var helt en ny och spännande upplevelse då att 
titta på hur de gjort med inredning. 
Jag och Rebecca kände som att vi var riktiga lantisar 
när vi strosade runt på hotellet. 
Det finns mycket tavlor för dem som är intresserade av konst. 
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Rummet vi hade var väldigt litet. 
Det fungerar typ om man bara ska sova någon natt. 
Annars rent och fint. 
Sängen var jättedålig. 
Det kändes som att sova på en tjock madrassfjäder. 
Så det blir bara 1 stjärna. 

Frukosten var lagom tycker jag men inte så mycket veganska alternativ. 
Äggröran var nog av pulverägg. Jag var nöjd med frukostalternativen. 
Min dotter som rest mycket och bott på hotell tyckte att den var rätt medelmåttig. 
Kanske det beror på att frukosten ingick i hotellpriset. 

Här är presenter 
jag köpte för att 
ta hem. 

Det som är unikt med detta hotell 
är deras fantastiska butik 
med internationell Streetfood. 
Det var verkligen mat och smaker 
från hela världen. 

Här är underbara blommor 
som såldes överallt i Stockholm 

Annette 
Tyrebrant 
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Vilken är den bästa film du sett? Hur många gånger har du sett den? 

Ante:   
Första S tarWars-filmen  
som  kom  ut  minns   
jag  tydligt.   
Säkert  3-4  gånger.  

Lisa:   
Den  gröna m ilen.   
Ett  10-tal  gånger  
tror  jag.  

Anna-Klara: 
Titanic. 
Minst 100 gånger. 

Jens:  
Braveheart.  
3  gånger.  

 

Johan 
Reinholdsson 

1,1,X,X,2,X,2,1,X,2 

En kapsyl 
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Den 14 februari är det ”Alla Hjärtans Dag”, men det är också ”Clean Out Your 

Computer day” , ”Internationella Epilepsidagen” och ”Alla hjärtebarns Dag.” 

Den 1 mars är det ”Fettisdagen”, men det är också ”Internationella 

Pannkaksdagen”, ”Krama en bibliotekarie-dagen” och ”Internationella 
Dagen mot diskriminering”. 

Numera finns det många dagar att fira, som till exempel ”Veganpizzadagen” 29 

januari eller ”Morotskakans dag” 3 februari, eller vad sägs om ”fotens dag” 18 

februari… 

Vi har flera dagar, som ”Bananens dag”, ”Ostbågens dag”, ”Alla korvars dag”, men 

också en mer känd dag som ”Våffeldagen” 25 mars. 

27 januari hade vi ”Förintelsens minnesdag”. Denna dag är baserad på dagen 

med samma datum då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades 1945 av 

sovjetiska Röda armén. 

Denna dag är till för alla som bekämpar antisemitism, intolerans, främlingsfientlighet 

och rasism. 

Sedan 1999 har detta varit en nationell minnesdag i Sverige och FN deklarerade 2005 

denna dag som internationell minnesdag. 

Omvärlden fick denna dag bevittna vad 12 år av nazistiskt styre hade skapat. 

Källa: Wikipedia 

Så här fint var det i Västervik på ”Alla Hjärtans Dag”  

Foto: Sonny Johansson: 




