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Ny mässa i Västervik 
för vanliga familjer 
som vill ha lite 
vardagslyx 
Äta choklad, shoppa och mingla. Njutning behöver inte vara mer 
avancerat än så. Och inte dyrt heller.  
Första helgen i mars öppnar portarna till mässan "Livsnjutning till 
budgetpris" på Weluxområdet i Västervik. 
  
- Det blir en mässa där vi vill visa upp att det finns mycket att njuta som 
inte är så dyrt, säger Ann-Sofie Wilensjö, en av arrangörerna.
  
  
Målgruppen är vanliga familjer som vill ha lite vardagslyx.
  
- Vi vänder oss till svensson, alla ska ha råd att komma ut, säger Chatrine 
Eriksson på butiken Lager 157, där stora delar av mässan kommer att 
rymmas. 
  
Hittills är cirka 25 utställare bokade. Det blir bland annat mat och dryck från 
Plivit Trade, Söderköket, Smultronboda och Fondberg, kläder och 
accessoarer Borka Sport och Onyx och roligt för barnen med Teaterskeppet 
och Hannas Pysselstuga. 
  
  
Bakom mässan står ett gäng företagare som vill visa upp allt bra som finns i 
Västerviks kommun. Ann-Sofie Wilensjö driver tillsammans med maken 
Peter och kompisen Daniel Geisler eventföretaget "Smakarna" som knutit  
ihop mässan tillsammans med fem företag på Welux. Morgan Olsson, som 
driver antikaffären Olsson-mogge, hoppas att mässan ska göra att fler 
kunder hittar till butikerna på Welux.
  
  
- Det är många som inte tar sig hit, inte vet att vi finns eller tycker att det är 
långt. 
  
- Men de flesta som varit här en gång hittar tillbaka, säger Chatrine 
Eriksson.
  
Förhoppningarna ligger på 800 besökare.
  
- Får vi det är vi jättenöjda, säger Ann-Sofie.
  
Förutom en rolig dag för kunderna hoppas hon att företagen ska lära känna 
varandra bättre.
  
- Vi vill att folk ska ta vara på varandra. Ensam är inte alltid stark, man 
behöver lite andra ben.
  

Jennie Lorentsson jennie.lorentsson@vt.se 

Sida 1 av 2Njut på nya mässan

2011-01-29http://www.vt.se/Print.aspx?articleid=5249397



Foto: Hertz Karin 

Det blir en massa god mat och dryck och rolig shopping när Chatrine 

Eriksson, Ann-Sofie och Peter Wilensjö och Morgan Olsson fixar en mässa 

för livsnjutare. Foto: Karin Hertz 
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