
Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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- Ruda de luxe 2013 -
PREMIÄR 26 JANUARI

Fo
to

: G
un

ill
a 

C
 J

oh
an

ss
on

2013-01 JAN_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2013-01-22  12.24  Sida 1



2

Redaktion och produktion:
Wåhlin’s
Oskarshamn

Adress:
Hantverksgatan 33, 
572 57 Oskarshamn  
Tel 0491-822 12 
Fax 0491-822 18
E-post info@wpab.se
www.innehall.se

Ansvarig utgivare: 
Gunilla C Johansson
Redaktionell text:
Gunilla C Johansson
Annonser:
Roger Engström

Distribution: Hushåll och före-
tag i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 22 februari 2013.
Bokning: Senast tisdagen
den 12 februari 2013.

OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

0491-511 62   •   076-80 50 741
olafsvvs@hotmail.de    olafsvvs@gmail.com

• Nyinstallation • Renovering
• Badrumsrenovering 
• Värmepumpar • Vedpannor 
• VV-beredare • Reservdelar

Utnyttja ROT-avdraget!

CARL MALMSTEN MÖBLER
Berga Form – HH Mattor – Bruno Mathsson – DUX
HÖGSBY Firma Helge Hamnert 0491-204 40

www.helgehamnert.se • helge.hamnert@hogsby.net
Ann-Christin Cedergren  
0491-698 90, e-post: kontorsbyran@hogsby.net

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

Copyright: Innehåll är skyddad av Upphovsrättslagen § 49, för texter, konstnärliga bilder samt fotografier. Om du kopierar detta utan tillstånd begår du ett brott mot Upphovsrättslagen. Ett enkelt sätt  är att helt enkelt fråga om du får publicera 
bilden/ textutdrag, samt att vara noga med att uppge källan, när du publicerar. Vid källhänvisning ange namn på Tidningen, namn på  fotograf, namn på skribent.

Bilverkstad, Blom- & Trädgårdsbutik • Högsby, Hanåsa 0491-207 30

MMJ

Storgatan 39, Högsby, tel 0481-700 44
Öppet: onsdagar 1400-1800, fredagar 1100-1500

MIAS PRYLBOD
Välkommen!

BERGA
0491-500 77

Bäckström Frukt & Grönt

Torget Högsby·Helgfria fredagar · Kl 9-17 · Information 070-283 84 11
Finns i Mönsterås på TORGET alla lördagar kl 8-13

• Ölandspotatis, 

- Satina, gul och fast, 69:-/10 kg.  

- Ölands King Edward, 79:-/10 kg.

- Asterix, vit och fast, 59:-/kg.  

- Västergötlands King Edward, 89:-/10 kg.

• Lokalt odlade rotfrukter.   • Tulpaner, lokalt odlade. 

• Ett flertal olika sorters svenska äpplen.  • Fodermorötter.

Allt till bra priser ! Välkomna !
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KLART SOM KORVSPAD?

PRIVAT

SPARANDE

AVTALSPENSION

TJÄNSTEPENSION

ALLMÄN PENSION

• INKOMSTPENSION • PREMIEPENSION

Pengar som du själv sparar .

Pengar från ditt jobb. 
Du kan påverka delar av placeringen.

Pengar från staten. 
Du kan påverka premiepensionen.

Nej precis, ring oss så berättar vi mer!

Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35
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Vem minns inte reportaget i Innehåll sommaren
2011 där Wiktor Johansson från Trånshult engage-
rat pratade om sitt målmedvetna beslut – att vida-
reutbilda sig för att kunna flyga de riktigt stora fler-
motoriga planen. Jag kommer så väl ihåg vårt möte
på flygplatsen i Virkvarn där Wiktor i varje mening
lugnt och metodiskt såg sig själv färdigutbildad. Att
han skulle klara studierna och att han skulle få ett
jobb, det fanns det inga tvivel om.

Innehåll fick via Ulla P på Misteln höra att Wiktor nu omvandlat sina
drömmar till verklighet. Han har fått jobbet som så många just nu
kämpar om att få.

- Ja jag är riktigt glad och stolt över att jag redan två månader
efter slutförda studier på yrkeshögskolan Scandinavian Aviation
Academy lyckades få anställning. Jag skickade många ansökningar
men kom inte på en enda intervju. Till sist så fick jag napp, skulle
äntligen få komma på intervju, och vem kunde tro att jag på en
enda intervju skulle lyckas få ett jobb. Det är ju många sökande till
varje utlyst tjänst och jag slåss ju emot alla de som har många tusen
flygtimmar på sin meritlista. Men ibland ska man ha tur.

Wiktor har nu avklarat sin grundutbildning som kommersiell pilot
och har även instrumentbehörighet. 

- Instrumentbehörighet betyder förenklat att man kan navigera
ett plan i mörker eller vid dåliga siktförhållanden. Att

vara klar med min grundutbildning betyder att jag kan spaka ett
plan som andrepilot eller Co-pilot som vi säger i branschen. För att
få bli kapten och ha det yttersta ansvaret vid en flygning krävs 1500
flygtimmar.

Det som nu väntar Wiktor härnäst är en så kallad typutbildning
på själva planet som han ska spaka.

- Först börjar jag i två månader med teori och simulator för att
lära mig allt jag behöver kunna om planet. Därefter sätter man
teorin i praktiken med att vi är tre i stället för två i cockpit, detta
under en hel månads flygningar. Det är oerhört viktigt att jag i detalj
kan allt om det plan som jag spakar.

Wiktor är anställd av flygbolaget och väljer tillsammans med
bolaget en av de cirka 50 baser bolaget har i Europa som sin egna
bas, utgångspunkt.

- Ja nu ser jag bara fram emot att få börja plugga igen, fast nu är
det ju på ett helt annat vis än tidigare.

Vi på Innehåll önskar Wiktor all lycka till i sitt nya jobb, och vi ser fram
emot en landningsbana i Trånshult på sisådär 2500 meter, för inget
fikaställe verkar gå upp emot mamma och pappas, eller hur Wiktor.

//Gunilla C Johansson
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Drömmen blev verklighet

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

Anette Christensen tel 0495-214 42 • E-mail anettemorlunda@hotmail.com

Innehar F-skattesedel

Foto: privat

Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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Från dröm till verklighet
sid 4

Nyheter från Mittpunkt
sid 6 och 28

Allsång i sommar
sid 7

Turista i Högsby kommun
sid 13-20

Foto: Gunilla C Johansson

Från dröm till verklighet
sid 4

Nyheter från Mittpunkt
sid 6 och 28

Allsång i sommar
sid 7

Turista i Högsby kommun
sid 13-20
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I samband med tidningen Innehålls pressläggning
är inte sportlovsprogrammet helt spikat.

Det som dock redan nu är klart är bland annat de traditionsenliga
badresorna som brukar locka många sportlovslediga ungdomar.

På tegelbruket kom-
mer man att arrangera
olika typer av turnering-
ar och även discokvällar
utlovas. Biblioteket har
filmvisning och för alla
som gillar böckerna om
Lassemajas detektivbyrå
blir det spännande
skattjakt. Se mer om det
kommande sportlovs-
programmet i annons i
tidningen.

Vi hoppas alla att
många lediga barn och
ungdomar kommer till
de olika aktiviteterna
och i år verkar man även
ha tur med vädret när
det gäller snö i backar-
na.

//Gunilla C Johansson

den 28/1 kl. 19.00 
2012 års kulturstipendiater ”Kroppkakedamerna
från Skälsbäck” berättar om sin framgångsrika 

verksamhet i Norrgrändens bygdeförening.

Fri entré. Vi bjuder på kaffe med dopp. Välkommen!
Arr: Högsby kommunbibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.

Februarierbjudande!Sportlovet närmar sig
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2012: 
• Ordf. Lars Gabrielsson
• Vice ordf. Eva Lott Berggren
• Sekr. Jonas Lindh
• Ekonomiansv. Eva Gröön
• Övriga: Daniel Carlsson, Pär Lönn, 

Rolant Christenssen, 
John Friberg , 
Ingemar Pettersson och Jonas Högquist

•  Verksamhetsansvarig:
Bengt-Åke Lundin

Mittpunkt Högsby 
Storgatan 17, 579 30 Högsby
Tel.0491-29258  Fax 29295.
E-post: mittpunkt@hogsby.net

Agenda 

Investeringsstöd
Har du ett företag med max 9 anställda eller är egenföretagare?

Funderar du på att göra investeringar med maskiner eller i lokaler?
Stödet kan uppgå till 30 % av dina kostnader som ger rätt till stöd. 

Du kan även söka konsultcheck från Regionförbundet 
till marknadsföring i ditt företag.
Hör av dig till Mittpunkt Högsby. 

Vi hjälper dig med kontakter inom landsbygdsprogrammet!

LEDIGA LOKALER 
FÖR HANDEL OCH INDUSTRI 

I HÖGSBY KOMMUN!
Hör av dig till Mittpunkt om du vill hyra ut din lokal!

Ring 0491-29258 eller skicka e-post: mittpunkt@hogsby.net

Kolla vår hemsida www.mittpunkt.hogsby.net

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby 
du också.

Vi närmar oss 
100 medlemmar!

Erikshjälpen har inlett nystarten
vid Karlssons i Högsby !
Ett omfattande arbete har i dagarna dragits igång,
för att senare under våren kunna öppna upp en helt
ny, stor och fantastisk secondhand butik ! 

Genom detta skapas ytterligare ett populärt besöksmål, som kan ge
lite extra draghjälp till andra inom handeln.

PO Chaeder vid Erikshjälpen.

CityGrillen har startat vid
Trafikterminalen i Högsby !
Nyligen startade Faisal
Ahmed sitt nya företag 
CityGrillen utmed genom-
farten i Högsby vid trafik-
terminalen. 

Med öppettiderna kl 10-21 varje dag
serveras bl.a kebab, hamburgertallrik,
korv med bröd och mycket mera på
menyn. Utöver detta finns ett kiosk-
sortiment med choklad, drycker, glass
och framöver även tidningar. Vill du
komma i kontakt med CityGrillen 
ring då 076-22 46 348. Faisal Ahmed vid nyöppnade City Grill.

Olafs VVS firma i Fågelfors 
fixar det mesta !
Olaf Küster som sedan 2004 driver sitt företag i
Fågelfors, har många kunder runtom. 

Han erbjuder olika installa-
tioner med bl.a värmepum-
par och övrigt rörled-
ningsarbete. Utöver detta
jobbar Olaf med husservice
åt fritidsboende, där han
hjälper till att kolla så allt
funkar under t.ex vinter-
halvåret. Vill du nå Olaf
Küster, så ring 0491-511 62
eller mobil 076-80 50 741.

Olaf Küster med sitt företag i
Fågelfors.

Wickbergs Konditori 
och dess bröd har anor sedan
slutet på 1800-talet !
Sedan 1996 driver konditor Magnus Carlsson 
företaget utmed Storgatan i Högsby. 

Många även utanför
Högsby kommun besöker
ofta bageriet, inte minst för
dess kända wienerbröd och
oslaget bröd ! Just i dessa
dagar är det mycket semlor
som gäller och Magnus har
fullt upp med att hinna
baka dessa godsaker. 
Vill du veta mer, kan du
kolla på hemsidan
www.wickbergs.hogsby.net
eller beställa på 
tel 0491-200 49.

Jenny Löfgren vid 
Wickbergs Konditori säljer 

mycket semlor !

Tänker du starta EGET?
Tänker du starta eget företag, så har vi bra koll på lediga lokaler! Hjälper dig
med olika kontakter i samband med nystart!
Informerar om ditt företag i tidningen Innehåll. 
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Ett viktigt datum för såväl föräldrar som elever när-
mar sig med stormsteg. Den sista ansökningsdagen
till gymnasiet är nämligen 15 februari.

Många elever i åk 9 står inför
ett stort och viktigt val, att
välja inriktning för vidare stu-
dier efter grundskolan. Detta
val är inte alltid helt självklart.

Studie- och yrkesvägledare
Christina Henriksson, vid
Högsby Utbildningscenter, har
haft och kommer att ha fullt
upp fram till sista ansöknings-
dagen med att försöka vara en
hjälp i elevens val av inriktning
på studier. 

- För en del elever är valet
solklart och för andra svårt in i

det sista säger Elisabet Bjuvsjö, rektor på gymnasiet.
Elisabet hoppas att många elever väljer att studera på HUC. Man

brukar ha god tillströmning från såväl kommunen som grannkom-
munerna. 

-I år har vi även en informativ folder om det industritekniska pro-
grammet som vi gärna skickar
ut till de som önskar. Den går
även bra att läsa via hemsidan
www.hogsby.se/huc/. 

RIKSINTAG
Vi är riktigt glada och stolta
över att nu ha riksintag till just
industritekniska programmet
vilket förhoppningsvis ger
ökat elevantal.

Jag hoppas att du som
elev eller förälder till elev
som ska läsa vidare efter
grundskolan och som har
funderingar runt just studie-
val kontaktar grundskolans
SYV Birgitta Bom eller
Christina Henriksson på Högsby 
utbildningscenter. 

//Gunilla C Johansson
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Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Samverkan Skola - Näringsliv fortsätter…

–Mittpunkt Högsby informerar om 
Projektet Skola-Näringsliv –

Ung företagsamhet 
träffades med fokus på

Gröna Näringar !
Det var återigen dags för Ung Företagsamhets 
årliga VIP-mys, en kväll då UF tackade alla 
samarbetspartners som är inblandade i 
verksamheten och hela tiden hjälper till 
och stödjer ung företagsamhet i länet.  

I ett nära samarbete med Mittpunkt Högsby samlades närmare 40
personer först på  Mejeriet intill Emån och sedan gjordes buss utflykt
till Hanåsa  Gård. Här berättade en av ägarna Milton Lindh om den
moderna robotdrivna ladugården som nyligen blivit klar. Under kväl-
len passade också Ung Företagsamhet på att dela ut läsårets första
UF-pris, nämligen i Bästa Affärsplan till Företaget Krok UF från
Vimmerby gymnasium med Anna Brogren, Helena Törnkvist och
Mattias Sjöström som utsågs som segrare och kvalar alltså nu om en
plats på SM i maj.  Ernst &Young agerade tävlingsvärdar och jury.
Erland Augustinsson från Ölands Bank höll föredrag om den gröna
näringens betydelse för våra bygder och inte minst just här i Högsby
trakterna. Kvällen avslutades på Mejeriet där Stefan Eriksson/Bradley
berättade om resan från köpet av ett gammalt mejeri till dagens char-
miga restaurangverksamhet intill Emån. Slutligen gav Bengt-Åke
Lundin en spännande historia om hur Kalmarkriget 1611-1613 tydligt
satt just platsen där Mejeriet ligger utmed Emån i ett historiskt per-
spektiv. Nämligen i och med att Högsby borna sommaren 1612 rev
träbron över Emån och lyckades försena danskarnas truppinvasion
norrut, så kan man säga att det rent av var i Högsby intill Mejeriet som
Sverige räddades undan dansken, och fred uppstod i området fram till
idag i hela 400 år !

Utdelning av
UF pris till
gymnasie-
ungdomar.

Ladugården
vid Lindhs

Djur och
Natur.

Välkomna att beställa bord!
www.bruksgarden.se

FIRA ALLA 
HJÄRTANS DAG

Söndag 17 februari med
BRUNCH kl 12-14

sill, strömming, sallader, köttfat, bacon

och äggröra, köttbullar, prinskorv, 

omelett, ostbricka, ostbricka, dessert, mm

Pris: 150,-

PÅSKDAGEN 31 MARS
PÅSKBORD

Innehåll nr 2 
I brevlådan 

fredagen den 

22 februari 

Bokning:
Senast tisdagen

den 12 februari

Hög tid att välja

Elisabet Bjuvsjö
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Mån-Fre 10-19   Lör-Sön 10-16   Tel: 0491-387011 
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Gäller alla skal 
för Smartphones 

Få 25% i 
rabatt på alla 
butikens 
Smartphone-
skal mot 
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Kontaktperson och kontaktfamilj till
Individ och familjeomsorgen sökes

Vi söker personer och familjer 
som har energi och intresse

att ställa upp för en medmänniska 
i samverkanmed socialtjänsten

www.högsby.se

Är du intresserad ring 0491-291 29 
eller maila

annelie.jarlevid@hogsby.se
malin.holgert@hogsby.se Fastighetsmäklare Mats Calmstierna  

Järnvägsgatan 35, Högsby
0491-201 25, 0734-31 35 21
www.maklarhuset.se 

Välj en mäklare som gör dig nöjd!

Fågelfors - Klobovägen 1 
Fd förskolan ”Ugglan”, 
lokaler i gott skick
Pris: Anbud, fri prövningsrätt

Fagerhult - Stationsvägen 24
Helfräsch villa, öppen planlös-
ning, låga driftskostnader, stort
garage. Pris 425 000 SEK

Ska ni sälja, 
kontakta oss NU!

Så hinner vi få med 
ditt objekt innan 

”vårruschen” sätter igång.
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LLÖÖRRDDAAGGEENN  DDEENN  
2255  MMAAJJ  22001133

”Äntligen har vi träffats för att lägga upp pro-
grammet för Möjligheternas kväll lördagen den
25 maj.

- På Sthinas nya glasveranda i Stabygården stod kaffe uppdukat
och bara doften fick oss att gå igång med planerna för festlig-
heterna den 25 maj 2013.

Att få planera en positiv och glädjefylld tillställning är så roligt.
Vi vill uppmärksamma alla de fantastiska och initiativrika kom-
muninvånarna, entreprenörerna och företagen som tillsammans
skapar MÖJLIGHETERNAS KOMMUN.

Möjligheternas kväll 2012 blev en succé. Den hade inte varit
möjlig att genomföra om inte Företagarna Högsby, Högsby
Sparbank tillsammans med Högsby kommun, sponsorer och alla
ni 250 som kom haft ett öppet sinne och ett intresse för att skapa
en positiv kväll.  Vi ser fram emot ett lika fantastiskt gensvar i år.

Precis som förra året kommer vi att dela ut många fina priser,

det utlovar vi. God mat och underhållning av hög klass står högt
upp på kvällens agenda. 

Nominera redan nu din/dina kandidater genom att antingen
maila till mojligheternaskvall@hogsby.se eller via facebook. (Sök
på möjligheternas kväll.)

Bjud in dina anställda, kollegor och vänner redan nu till
Möjligheternas kväll!

Välkomna
Lotta Magnus och Jonas”

Samma tid, samma plats, samma datum men nytt år - Vi ses den
25 maj. Väl mött!

//Gunilla C Johansson

Storgatan 68, Högsby • Tel 0491-202 02
E-post: info@garpenhogsby.se • www.garpenhogsby.se
Öppet: Mån-Fre 10.00-17.30, lunch 13-14, lör-sön stängt

www.garpenhogsby.se

• Smycken • Presenter • Matsilver 
• Doppresenter • Batterier • Klockor 
• Glödlampor • Lysrör • Fotofilm

ID- o körkorts-
foto 180 kr

Robusta och vackra knivar av danska designern och 
arkitekten Bent Severin. Skaft av genuin Stamina trä, 
bladet av rostfritt stål. Ord. pris 499:- 

OLD FARMER
KÖKSKNIVAR

NU 349:-
Le Gourmet är framställd i äkta gjutjärn, ett material som har en 
enastående och särskild förmåga att fördela och hålla värmen. 
De ger ett professionellt resultat och blir vackrare ju mer de används.

LE GOURMET

Plättpanna
NU 359:-
Ord. pris 449:-

Stekpanna
NU 369:-
Rörhandtag, 250 mm
Ord. pris 469:-

Kryddmortel
NU 249:-
Höjd 100 mm Ord. pris 319:-

ALLA 
HJÄRTANS DAG fina erbjudanden 11-14 febr.

Känner du igen 
en gallringsexpert?

www.sydved.se

Vi på Sydved är inte ensamma i den sydsvenska 
gallringsskogen. Men hos oss hittar du något som inte 
är självklart: 30 års erfarenhet av gallring med fokus på 
kvalitet, ekonomi och miljö. Vi samarbetar med de allra 
bästa lokala entreprenörerna med miljöanpassade 
skördare. När du gallrar med Sydved kan du räkna med 
ett bra resultat – både i skogen och i plånboken.

Inköpare Marcus Bloom
01046-78610
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Miljö & bygg informerar om nyheter från Boverket
Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som
inte är bygglovspliktiga;

Detta är allmänna råd till 6 kap. 5 § 3 och plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF.

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om
tillämpningen av ovan nämnd författning.

Till plan- och byggförordningen (2011:338)

6 kap. 5 § 3
Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal
Allmänt råd
Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder
som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till
omgivningen genom:

- ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller
- annan förändring av eldstadens funktion och användnings-
sätt.

Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga
konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder
Allmänt råd
Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller
rökkanal som normalt är anmälningspliktiga är följande:

- Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen 
eldstad.

- Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel 
till följd av bränslebyte t.ex. från olja till pellets.

Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder
Allmänt råd
Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

- Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig 
skorsten eller likande underhållsåtgärd.

- Byte av eldstadsplan.
- Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, 
storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

6 kap. 5 § 5
Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar 
brandskyddet i en byggnad
Dessa allmänna råd gäller från den 3 december 2012.

Allmänt råd
Med ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyd-
det avses dels åtgärder som om de installeras felaktigt kan få
stora konsekvenser för byggnadens brandskydd, dels åtgärder
som förändrar eller avskaffar delar av befintligt brandskydd.

Även åtgärder som förbättrar brandskyddet kan i vissa fall
betraktas som anmälningspliktiga då brandskyddet är en helhet
och installation eller förbättring av en brandskyddskomponent i
många fall kan göra att andra lösningar accepteras för andra
delar av brandskyddet i en byggnad.

Större ändring av en byggnads planlösning, väsentlig ändring
av ventilationssystem eller ändrad verksamhet i byggnaden
påverkar ofta brandskyddet i stor omfattning, men är bygglovs-
eller anmälanspliktigt av andra orsaker och har därför inte tagits
med bland exemplen nedan.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder
Allmänt råd
Exempel på åtgärder som normalt är anmälningspliktiga är 
följande:

- Förändrad brandcellsindellning.
- Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
- Nedmontering eller urdrifttagande av brandtekniska 

installationer, t.ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, 
automatiskt släcksystem eller brandgasventilation.

- Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, 
längd eller framkomlighet.

- Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd 
av ökat personantal eller ökad brandbelastning.

Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder
Allmänt råd
Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

- Byte av en branddörr till en likvärdig med samma eller bättre 
brandteknisk klass och liknande underhållsåtgärder.

- Håltagning i brandcellsgräns för mindre antal kablar, rör och 
liknande som omedelbart tätas med CE-märkta system eller 
motsvarande i rätt brandteknisk klass.

- Byte av befintlig röklucka i trapphus med wirestyrning till 
elektrisk styrning

Bra betyg för kommunens måltidsservice
Högsby kommun har tagit reda på hur äldre i eget boende,
som beställt måltidsleverans genom hemtjänsten, upplever
kvaliteten på maten och rutinerna i samband med distributio-
nen. 

Resultatet av undersökningen har sammanställts i en rapport som
finns i sin helhet att läsa på kommunens hemsida, www.hogsby.se

Intervjuerna har gjorts av Inger Gustavsson, anhörigsamordnare
och Asta Andersson, projektledare inom kommunens äldreomsorg
och har genomförts mellan maj och september 2012. 

I Högsby kommun levererar hemtjänstpersonalen varje dag
varm mat i portionslådor med tillbehör som sallad och eventuell
dessert i särskilda förpackningar. Matrundorna är uppdelade på
sex körrundor med olika bilar.

Efter biståndsbeslut har var och en möjlighet att själva avgöra
vilka dagar man vill ha måltid hemkörd. Man kan också välja vad
man vill äta från matsedelns meny. 

Resultatet av undersökningen visar att alla är nöjda med bemö-
tandet av personalen som kommer med maten. Nästan alla tycker
att maten är tillräckligt varm och att den ser aptitlig ut i sin för-
packning samt smakar bra. Däremot tycker många att förpackning-
en är svår att öppna. 

Tack till alla som framfört sina synpunkter i intervjuerna.
Resultatet av utredningen blir en viktig del i kommunens arbete
med ständiga förbättringar inom äldreomsorgen.

asta.andersson@hogsby.se
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Så var det då ett nytt år igen.
För flera av oss innebär det
sannolikt nya utmaningar,
men framförallt ett år fyllt av
nya möjligheter. Det gäller
bara att ta tillvara på de till-
fällen som ges eller som Mark
Twain uttryckte det:

“Twenty years from now you will be more
disappointed by the things that you didn’t
do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away
from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore.
Dream. Discover.”

Året har mer eller mindre bara börjat, mer redan nu är det mycket
på gång och mer kommer det att bli. En, i mina ögon, viktig strate-
gisk fråga är den om den presumtiva bredbandsutbyggnaden, en
fråga som verkligen har tagit fart och intresset är numera stort
hos flertalet av orterna runtom i Högsby kommun. Samtidigt har
nu Länsstyrelsen i Kalmar län fått ytterligare medel att fördela ut
till t ex byalag och samhällsföreningar som vill verka för etabler-
ingen av ett s k områdesnät (fiberoptiskt nät) i orter på landsbyg-
den. Totalt har de fått 15 miljoner kr, varav 8 miljoner utlyses till
den 30 april och resterande medel till den 31 augusti. Mer infor-
mation om detta finner ni på www.lansstyrelsen.se/kalmar.

Även Högsby kommun kommer att dra sitt strå till stacken. 
Vi kommer under ett antal år framöver ha möjlighet att medfinan-
siera såväl ortsnät som de s k ortssammanbindande näten,  vilka
knyter ihop områdesnäten med stamnätet via s k anslutningsno-
der och därmed möjliggör en bredbandsuppkoppling. För ytterli-
gare information är ni välkomna att höra av er till mig på tfn 
0491-291 37 eller via e-post jonas.hogquist@hogsby.se.

Under föregående år lanserade OECD en rapport kring närings-
livet i Kalmar län och dess framtid. Kontentan av rapporten är den
att näringslivet i Kalmar län går bra, men kommer framöver att
utsättas för en allt större konkurrens från låglöneländer, varför
våra företag för att möta denna utmaning måste höja innova-
tionsgraden eller förädlingsvärdet i produkterna. Med anledning
av detta har bl a Linnéuniversitetet ett projekt - RegSam – vilket 
bl a syftar till att utveckla samarbetet mellan det privata närings-
livet och den akademiska världen med sin forskning. Jag kommer
inom kort att träffa representanter för Linnéuniversitetet för att 
bl a diskutera hur vi i Högsby kommun ska agera för att fler stu-
denter ska ges möjlighet att komma ut till våra företag och där-
igenom bidra till utvecklingen. 

Samtidigt är det oerhört viktigt att våra företag är öppna för
nya tankar och idéer, och inte minst inför möjligheten att jobba
med en student eller forskare. Jag och mina kollegor på
Linnéuniversitet kommer gärna ut på företagsbesök för att infor-
mera er ytterligare, så ni som är intresserade får väldigt gärna höra
av er till mig.

Till sist, men absolut inte minst, så kan jag till mångas stora
glädje meddela att vi nu också påbörjat planeringen inför
Möjligheternas Kväll 2013, vilken kommer att gå av stapeln 
lördagen den 25 maj på Stabygården i Högsby. Jag ska inte gå
händelserna i förväg… men det kommer definitivt att bli en av
årets absoluta höjdpunkter, så mycket vågar jag lova…☺

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...

Ombud för:

Järnvägsgatan 45 (Vid Karlssons) • Tel 0703-111 232
Fullständiga rättigheter. Köket stänger kl 20.30 alla dagar.

I helgen öppet till 01.00

Helgmeny
tillsammans med 

gammal och ny musik

Sista helgen 
i februari

After ski 
med grill 

i trädgården
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Då är det dags för 22:a upplagan av Rudarevyn
som i år är riktigt lokalpatriotisk. Bara själva 
namnet på årets revy ”Ruda de luxe” utlovar lite 
utöver det vanliga.

- Vi var många som under hösten lyssnade till lokalradions inslag
om Ruda som gick under namnet Ruda de luxe. Inslagen sändes
under en hel vecka och där fokus kanske landade på mindre posi-
tiva saker. Efter dessa inslag så dök en trailer upp på internet, som
var än mindre positiv spegling av Ruda. Vi i revygänget kände då
direkt att vi ville visa på allt positivt som faktiskt finns i Ruda,
därav namnet på årets upplaga.

Å förresten lilla Ruda har ju till och med en revy uppkallad efter
sig, och hur många orter i landet kan skryta med det säger
Maggan och tillägger att se saker och ting positivt, det är något
som gör att livet faktiskt blir lite roligare.

Revyns besättning är i år totalt nio personer varav två är musi-
ker.  I år har revygänget valt att satsa på livemusik genom hela
föreställningen. Maggan tror att många uppskattar att man åter-
går til att bara spela livemusik efter några års uppehåll. Varje spel-
kväll går 23 nummer av stapeln med sedvanligt upplägg. Även i
år ger man 10 föreställningar med start 26 januari.

Några glimtar ur programmet
Revyn kommer att ha en alldeles unik glesbygdseurovision.
Sverige har ju vunnit i eurovisionsammanhang 5 gånger genom
åren, och dessa fem bidrag med omskriven text kommer att be-
röra kommunens fem ytterområden. Så i år är hela kommunen

omnämnd på ett
eller annat sätt.
Givna inslag är
en och annan
politiker och
olika samman-
komster och
träffar som ägt
rum under året.
Några hus i Ruda
kommer att
prata med
varandra om hur
de trivs i kom-
munen säger
Maggan.

Sammantaget
så är fokus i år
att visa på allt
positivt som
finns runt om i
kommunen, och inte minst i Ruda.

- Det är lite extra roligt att allt fler från grannkommunerna hit-
tar till oss. Så på så sätt kan man säga att årets revy kan bli värsta
inflyttningskampanjen. Vi vill ju bli fler.

Innehåll önskar Revygänget varmt lycka till

//Gunilla C Johansson

ny skorsten eller renovering av din befintliga

Erbjudandet gäller tom 21/3 2013.
Utnyttja ROT-avdraget!

Passa på! Nu lämnar vi 30% rabatt 

på rostfria insatsrör godkända 

för utdömda rökkanaler.

Plåtslageriet i Fågelfors monterar 
skorstenar för de flesta
eldstäder och miljöer.
Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Vi utför även renovering 
av skorstenskanaler.

Bruksgatan 4
570 75 Fågelfors

Tel kontor: 0491-51144
Mobil Jan: 070 519 0048  
Mobil Andreas: 070 221 99 36

Kronobergs Förenade Plåtslageri AB

Revy med äkta känslor
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ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Butiken med service
• Postombud • Paketservice: DHL och SCHENKER

• Kontantuttag i kassan • Harry Boy och Lotto i kassan
• Manuell delikatess • Smörgåstårtor, plankor, smörgåsar, landgångar

Semlor, 2-pack, 24.90:-
Laxfilé, Norsk lax, 4x125 g, 49.90:-

Kycklingfilé, Rose Poultry 900 g, 29.90:-
Gäller t.o.m. 27/1

KÄRLEKSMIDDAG
Om du älskar din partner 
åk till Staby Gårdshotell 
lördagen den 16 februari

Bokning per telefon 0491-281 20, 070-586 05 17 
e-post staby.gardshotell@hogsby.net • www.stabygarden.se

Skvadronvägen 1 A, 579 92 Högsby
Varmt välkomna önskar Stihna med personal!

Hos oss kan ni boka allt till konferens, catering, boende, bröllop, dop eller minnesstund. 

Staby Gårdshotell 25 maj • Mer information i nästa nummer av Innehåll.

Vi repeterar den oförglömlig kvällen
Prisutdelning, mingel, mat, underhållning, 
dans och överraskningar... precis som förra året!

25 maj 
Samma tid, samma plats, samma datum men nytt år

Gilla oss på Facebook och läs mera om möjligheternas kväll(sök efter möjligheternas kväll).
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Under november fick innehall.se nytt 
utseende. 

Här hittar du alltid den senaste informationen om utgiv-
ningsplan, manusstopp, priser med mera. 

Vill du läsa tidningen i
digitalformat, finns den
alltid under rubriken
”läs innehåll”.

Har du nyhetstips,
kontakta redaktionen
eller använd kontakt-
formuläret under ”kon-
takta oss”.

Vi är tacksamma för
idéer och synpunkter
som leder till en ännu
bättre och inspireran-
de Innehåll.

/Redaktionen

WWW.INNEHALL.SE

Läs nya Innehåll
på nätet

Vårens kurser & 
studiecirklar i Högsby
Antikt start on 13/2 13.00 – 15.30
Vi tar bl.a. upp stilhistoria tidsbestämmer föremål.  
Vi tittar på glas, porslin, olika metaller- silver, guld, 
koppar & tenn. Värderingar av föremål.

Data för nybörjare start må 4/2 17.30 - 20.00

Data fortsättning start ti 5/2 17.30 – 20.00

Matlagning för män må 18.00 - 21.00

Grundkurs för skogsägare start to 7/2
röjning, gallring, virkeslära 

Skogsplanering, ekonomi, skoguppskattning
Start on 6/2

PC – skog för dig som har lite erfarenhet 
av datorprogram för skoglig planering.

Motorsågskörkortet A & B start ti 19/3

Röjsågskörkortet RA +RB on 18.00 –21.00

Spanska nybörjare on 18.30-20.00

Svenska som andraspråk 
må 13.00-15.30

Foto/bild on 18.00-20.30

Jägarskolan ti 18.00 – 21.00

Anmälan & Info 0491- 200 33 eller

www.sv.se/kalmarlan

SV ger människor möjlighet att växaBoka din annons direkt
på hemsidan! 

JMM som varit i gång under några månader med för-
säljning av blommor, utökar nu sin verksamhet med
att även omfatta försäljning av 4-hjulingar.

Vi har nu i dagarna fått hem terrängfordonen, något helt nytt för oss
och som redan rönt intresse. Vi säljer enbart modeller för vuxna.

TIPS FRÅN MARIA
Till dig som inte har men vill få gröna fingrar är att fråga om skötselråd
när du köper en blomma, eftersom det skiljer sig rejält från blomma till
blomma.

Redan nu så kan den som vill förgro vårens- och sommarens
grönsaker köpa hem fröer. Vad mer kan smaka så somrigt som egen-
odlad tomat säger Maria  Andersson, JMM i Högsby. 

//Gunilla C Johansson

Blommor och nu även 
4-hjulingar
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HÖGSBY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

Nyhet! coop mjölk
Vår egen mjölk från eget mejeri 

Med mycket konkurrensmässigt pris
du tjänar upp till 1:-/liter

Nyhet! coop mjölk
Vår egen mjölk från eget mejeri 

Med mycket konkurrensmässigt pris
du tjänar upp till 1:-/liter

Energispalten

GLÖM INTE ATT KIKA IN PÅ VÅR BLOGG, 
WWW.RADGIVNINGSEKOT.BLOGSPOT.COM.

TIPS
Vanor
Genom att förändra sina vanor kan man minska sin vatten- och varm-
vattenanvändning utan att det kostar något. Till exempel kanske man
inte behöver duscha varje dag och lika länge, eller diska under rin-
nande vatten.

Kranar och duschmunstycken
Att byta till snålspolande kranar och duschmunstycken kan spara så
mycket som 20 procent vatten utan att påverka komforten. Man
behöver inte byta hela kranen heller utan det kan räcka med att byta
munstycket till något som kallas för perlator eller sparlator för att
spara vatten. 

Har du några frågor om din vatten- eller varmvattenanvändning 
är du välkommen att höra av dig på 0495-24 08 07 
eller jens.karlsson@osk.hultsfred.se. 
Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk. 

Månadens energi- 
och klimattips
Vatten använder vi oss alla av. Det man kanske 
glömmer bort ibland är att även vattenanvändningen
kräver energi. 

I denna månads energispalt kan du läsa om riktvärden för din totala
vatten- och varmvattenanvändning samt några tips på hur du kan
göra för att minska dem.

Lägenhet Sparsam användning Hög användning

Inkommande 40 kubikmeter 140 kubikmeter 
kallt vatten per person och år per person och år

Energiåtgång för upp- 800 kWh 2 200 kWh 
värmning av varmvatten per person och år per person och år

Villa Sparsam användning Hög användning

Inkommande kallt vatten 35 kubikmeter 80 kubikmeter 
per person och år per person och år

Energiåtgång för upp- 500 kWh 1 800 kWh 
värmning av varmvatten per person och år per person och år

Källa: Energimyndigheten
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Välkommen till 
sydöstra Sveriges 

STÖRSTA
nöjescenter...

Boka online: www.thebigbang.se

Nöjescenter

OSKARSHAMN

Åk till BigBang på sportlovet

Boka våra populära fartfyllda
barnkalas från endast 90:-/pers.

Tillsammans med våra aktiviteter
blir er konferens/företagsfest 

oförglömlig !

I ett av södra Sveriges största nöjesanläggning finner du även:
Bowling • Lasergame • Barnkalas • Restaurang • RaceRoom • Sporstbar • Biljard 

• Evenemang • Fester • Xer DanceJaktsimulator • 3-kamper • 5-kamp • Gym • Dart • Air Hockey 
• Golfsimulator • Barnkalas • Pingis • Unicurl • Bullride

The Big Bang, Sörviksvägen 15b, Oskarshamn • 0491-78 44 00 • www.thebigbang.se

Big Bang har öppet:
• Ons-tors 16.00-22.00 • Fre 15.00-01.00 

• Lör 12.00-01.00 • Sön 12.00-19.00
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TORBJÖRN MIDUNGER REKOMMENDE-
RAR GÄRNA BOKEN (FINNS ÄVEN INLÄST
PÅ CD) GUSTAVS GRABB AV LEIF GW
PERSSON.
Boken är bra och flyhänt skriven. Leif GW
berättar med inlevelse om sin uppväxt och
olika händelser som formade hans liv och
just nu är författaren väldigt het i medierna.
Vill man ha en bra bakgrund till Leif GWs
andra böcker och även till tv-serien En pil-
grims död så skall man inte tveka att läsa
denna självbiografi. Den ger på många sätt en annan bild än den
gängse av en omdiskuterad och inflytelserik författare och polis.

LOUISE NILSSON HAR JUST LÄMNAT TILL-
BAKA BOKEN EN STORM KOM FRÅN
PARADISET AV JOHANNES ANYURU OCH
DEN VILL HON GÄRNA REKOMMENDERA:
Jag tycker om den här boken dels för att
språket är fantastiskt (det märks att författa-
ren startade sin karriär som poet) och dels
för att den berättar en spännande och fasci-
nerande historia. Johannes Anyurus far
hade en dröm om att bli pilot men dröm-
men krossades när Idi Amin tog över mak-
ten i Uganda. I och med detta fattade han sitt livs svåraste beslut –
att hoppa av pilotutbildningen och i stället bli en statslös flykting
utan någon som helst aning om vad framtiden hade att erbjuda.
Louise tycker att boken ger en bra inblick i historiska händelser
som många av oss minns och att det människoödet som berättas
är mycket gripande.

KRISTINA LARSSON ÄR OFTA INNE PÅ
BIBLIOTEKET OCH PÅ FRÅGAN OM VIL-
KEN BOK HON SKULLE VILJA REKOMMEN-
DERA SÅ VÄLJER HON NÅGON AV HÅKAN
ÖSTLUNDHS DECKARE:
Böckerna utspelas på Gotland som för oss
fastlänningar är en skimrande semesterö.
Som läsare färdas man genom landskapet
med ett igenkännande leende, men den
uppdiktade verkligheten är långt ifrån idyl-
lisk. Vi får följa teamet från Visby polisstation
både i deras yrkesroller och i den privata sfären. De våldsamma
brott som skall klaras upp slutar ofta med stor dramatik. Håkan Öst-
lundhs böcker är spännande och den senaste har titeln Laglöst
land. Andra titlar i samma serie är Inkräktaren och Jag skall fånga
en ängel.

Boktips !   Boktips !   Boktips !   Boktips !

Högsby Jaktvårdskrets

Industrivägen 4, Fagerhult
070-911 52 55 • info@fstransport.se

www.fstransport.se

FS-TRANSPORT
Utför alla slags transporter

• Kranbilstransporter 
• Entreprenadarbeten

• Snöröjning (även skogsbilsvägar)
• Vägtrummor

• Kantskärning av skogsbilsvägar m.m.
• Vi säljer ved, kapad och klyvd 

med transport hem till dig!

Läs allt om årets sportlovsaktiviteter

vecka 8 på www.hogsby.se
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I HUVUDET PÅ
SÖDERSTRÖM

S
äsongen går in i sin mest intressanta del. Ordningen är 
återställd, NHL har äntligen dragit igång och nu åter-
står att se vilka konsekvenserna blir. Rent sportsligt 

råder inga tvivel om att vissa lag gick från en tung inledning 
till betydligt större framgång med dessa spelare som en be-
tydande del av laget. Några klubbar valde att marknadsföra 
hockeyn som intressant genom lockoutade spelare, dessa 
bör rimligtvis märka av en vikande publiksiffra. Vi valde att 
inte jobba på en lösning med att plocka in NHL-spelare, ett 
beslut som känns helt rätt idag. Nu sitter vi med den befint-
liga truppen, med samma mål och visioner som vi formade 
under försäsongen. Vi vill vara ett av de sju främsta lagen, 
och därmed uppnå spel i förkvalserien. 
Det är alltid en fråga om balans mellan dagens tillfällen och 
framtidens möjligheter. Vi jobbar självfallet stenhårt i nuet, 
för att vinna varje match. Det kräver en hel del av oss, men 
det faller sig naturligt, att uppnå framgång är en stark driv-
kraft. Vi ser också framåt, till utvecklingen av varje individ 
och med avsikten att lyfta hela den sportsliga delen för fram-
tiden. Jag känner en stimulans i klubbens ambitioner att 
växa med omdöme, det handlar om att utveckla alla delar, 
där vi inom det sportsliga vill ta upp kampen med större dra-
kar. Vi är fortfarande den lilla klubben, med mindre resurser 
än många av våra konkurrenter. Desto större anledning att 
hitta vår väg till framgång, som till stora delar handlar om 
passion, attityd och hög ambition.
Det återstår en fjärdedel av grundserien, det är nu placering-
arna ska fördelas. Vi har hela tiden haft fokus över lång tid, 
vis av erfarenheter från förra säsongen vet vi att det blir en 
tuff kamp in i det sista. Det går att spekulera kring det mesta, 
men en sak vet jag med säkerhet, vi kommer kriga så hårt 
det är möjligt hela vägen fram. Jag känner en stark tilltro 
till laget vi förfogar över, där finns såväl hög ambition och 
starka personlighet, som ett tillförlitligt spel och en kraftfull 
energi. Det handlar om 52 omgångar, därefter drömmer vi 
om nya utmaningar. Stå gärna upp för oss, det ger oss större 
möjligheter till lycka.
FREDRIK SÖDERSTRÖM
Tränare IK Oskarshamn
fredrik@ikoskarshamn.se

0491-205 77
Stefan 070-584 7191 eller Daniel 070-648 53 89
www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

Vi köper era tallar.
Kontakta oss före avverkning.

Leg. optiker
Storgatan 44 · Högsby · Tel 0491-200 62

Kom in till oss för rådgivning
och synundersökning!

Ring och boka tid!
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Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidorna www.hogsby.se/evenemang. 
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• Vill du ha utförligare text i Innehåll är du välkommen att sätta in en annons.

Studiecirkeln ”Att välja glädje”,
Högsby - 13 sep - 18 april,
Majestensvägen 17 A, Högsby 
(kan ändras) 
Intressanta ämnen som ligger i tiden.
Torsdagar kl.18.30-21.30 ung. var 3:e
vecka. Sista anmälningsdag: 12-09-01.
Bindande anm. och info. ring eller
maila! Arr: NBV Sydost i samarbete med
Kati’s Eko. Kontakt: Katherine Berggren
Telefon: 076-1432280
E-post: kati.berggren@hotmail.com
Bridge SPF - 7 jan - 27 maj
16:00, Seniorum, Storgatan 9,
Högsby Vill du vara med kan du kontak-
ta Staffan Sagrelius tfn 070-589 16 11
Arr: SPF
PRO Högsby-Berga BINGO 
- 10 jan - 16 maj 14:00,
Kvillgården varannan torsdag
Arr: PRO Högsby-Berga
Medicinsk yoga, Högsby 
- 14 jan 2013 - 21 april 2013 
Mogården, Högsby
Vecka 3 - Gratis prova på! Månd kl.
17.00 och kl. 18.45. Sönd kl. 16.15.
Vecka 4 - Fortsättning. Samma tider som
vecka 3. Friskvårdskort gäller. 
Anm och frågor: Anne Kängström, 
tel 0491-50455, 070-5328547.
www.anneskroppsvard.n.nu
PRO Högsby-Berga Sånggruppen 
- 14 jan - 13 maj 13:30, Bikupan
övar måndagar
Arr: PRO Högsby-Berga
Gympa i Berga - 16 jan 
- 27 mars 19:00 -20:00,
Gympasalen i Berga
Nu kör vi igång igen! Mixgympa herr och
dam på onsdagar. Alla hälsas välkomna!

Studiecirkel i "En Kurs i
Mirakler", Ruda - 1 dec 2012-
19 juni 2013, Solgården 124
Gillberga, 570 76 Ruda
Unikt tillfälle! Möt KÄRLEKENS budskap - 
studiecirkel i "En Kurs i Mirakler" EKIM.
Cirkeln vänder sig till alla och ger oss en
manual för hur vi kan leva våra liv. Vi träffas
varannan onsdagkväll kl 18.30-21.30.
Vi arbetar hemma och under cirkelkvällarna
med text och övningar. Kontakta mig om
exakt startdatum i januari, pris (kurslittera-
tur ingår) samt anmälan snarast.
Startdatum är angett till 1 december bero-
ende på att böcker ska beställas i tid, med
det går bra att höra av sig även efter detta
datum. Carina Hansson, tel 0707-126824,
0491-22211,
carina.b.hansson@gmail.com. Arr: State of
Grace i samarbete med studieförbundet NBV
Sydost. Kontakt: Carina Hansson. 
Tel: 0707-126824, 0491-22211 
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

SPF Stickcafé - 17 jan - 2 maj
14:00 Seniorum. Stickcafé varannan
torsdag. Arr: SPF Högsby
SPF Seniorum fredagscafé - 25
jan 2013  - 26 april 2013 10:30-
13:00, Storgatan 9 i Högsby. 
Arr: SPF Högsby
Ruda revyn 2013, Ruda - 26 jan
- 23 feb 18:00, Ruda folkets hus
Ruda de luxe - Rudas största revy
Premiär 26 januari kl. 18.00 
Övriga föreställningar: • Lörd 2/2 kl.
18.00 • Lörd 9/2 kl. 18.00 •
Lörd 16/2 kl. 15.00 och 19.00 (efter

föreställningen pubkväll med Oskar
Sjöberg) • Fred 22/2 kl. 19.00 
• Lörd 23/2 kl. 18.00. Biljettbokning
och förköp görs hos Maggan Drottman på
telefon 0702-100987, eller hos
Turistbyrån på 0491-29164, eller på
Matöppet, Ruda 0491-22118
Entrépriser: Vuxna 200 kr, barn och ung-
dom 100 kr. www.rudisarna.nu
Arr: "Rudisarna" i samarbete med
Studieförbundet vuxenskolan
Berga Bio: "Rust and Bone" 
- 27 jan 18:00 
Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio
SPF Berättardags - 27 jan 15:00
Marianne Ek berättar "Min släkt i Staby".
Kaffeservering. Arr: SPF Högsby
Kulturmåndag med "Damerna
från Skälsbäck", Högsby - 28 jan
19:00, Misteln, Storgatan 17 i
Högsby 2012 års kulturstipendiater
"Damerna från Skälsbäck" berättar om
sina berömda kroppkakor och om
Norrgrändens hembygdsförening. Fri
entré. Vi bjuder på fika. Välkommen!
Arr: Högsby kommunbibliotek och
Studieförbundet vuxenskolan
Sopplunch, Högsby - 30 jan
12:00 - 13:30 Mötesplats KUPAN  
Öppet måndag-fredag 11-15. Lördagar
10-13. Soppluncher 1 ggr/mån 
Arrangemang tillsammans med Kyrkan
Onsdagar jämna veckor. Första tillfället är
den 30 januari i Högsby församlingshem
Arr: Röda Korset i Högsby och Kyrkan
Filmstudion: Tinker Tailor, Soldier,
Spy - 30 jan 19:00, Berga Bio,
Berga. Engelsk spionthriller. www.ber-
gastation.se
www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Fågelfors Aktiva "Öppet Hus",
Fågelfors - 2 feb 13:00 - 17:00,
Förskolan Ugglan, Klobovägen 3,
Fågelfors Välkomna att se våra olika
aktiviteter i lokalerna! Prova våra goda
sallader, lotterier finns att köpa på plats.
Vinster t.ex. internationell middag för fyra
m.m. Arr: Fågelfors Aktiva
Kontakt: Monica Eriksson Tel: 072-
2438705
E-post: fagelforsaktiva@gmail.com

Berga Bio "Ego" - 3 feb 18:00 
Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio
Årsmöte SPF - 6 feb 14:00,
Gröna salen SPF i Fagerhult håller 
årsmöte. Arr: SPF Fagerhult
SPF Seniorum Bingo - 6 feb
14:00 Arr: SPF
Stickcafé, Högsby - 6 feb 
10:00 - 12:00, Wickbergs 
konditori, Högsby
Nu är det dags för stickcafé. Alla som öns-
kar vara med är välkomna. Vi stickar till
nyfödda i Högsby kommun och delar
sedan ut paket när vi tagit beslut om
datum för paketets utdelning. Ni som vill
delta får garn. Välkomna till trevlig sam-
varo! Kontakt: Inger Gustavsson
Telefon: 0491-29197
Cafékväll, Berga - 9 feb 18:00,
Missionskyrkan, Berga
Sång & musik, andakt, servering.
Arr: Missionskyrkan, Berga
Kontakt: Kristina Johansson
Telefon: 0491/21421
E-post: kristina.johansson@hogsby.net
Berga Bio "Flight" - 10 feb 18:00 
Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio
SPF Högsby årsmöte - 12 feb
14:00, Församlingshemmet
Musikunderhållning
Arr: SPF Högsby
Filmstudion årsmöte/Searching
for Sugarman (film) - 13 feb
18:00, Berga bio
årsmöte kl. 18.00, film  kl.19.00Avgift
200 kr./8 filmer
Arr: Emådalens filmstudio
PRO Högsby-Berga Trivselträff -
13 feb 14:00, Bikupan
Arr: PRO Högsby-Berga

Årsmöte/Parentation i PRO
Fågelfors - 14 feb 14:00, 
PRO-lokalen
Vi håller årsmöte med parentation av
Marie Darte. Underhållning av Gullan, Ida
och Annika. Arr: PRO Fågelfors
Familjelördag på biblioteket,
Högsby - 16 feb 10:00 - 13:00,
Misteln, Storgatan 17 i Högsby
Biblioteket i Misteln fyller 5 år. Vi firar
med barnteater och andra  aktiviteter.
Program meddelas senare.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Kultur/Fritid
Välkommen till färgernas värld -
Måla Vedic Art, Ruda - 17 feb,
Solgården 124 Gillberga, Ruda
Med Vedic Art kan du hitta din egen ska-
parglädje och kraft! Grundkurs och fort-
sättningskurs i Vedic Art kl. 10.00-
16.00. Investering 500 kr/tillfälle.
Medlem i Kulit 20% rabatt. 
Se www.kulit.se
Info och anm (bindande) på tel/epost
nedan senast 1 vecka före kursdatum dvs.
den 10 februari. Arr: Studieförbundet NBV
Sydost i samarbete med State of Grace
Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com
Berga Bio "De fem legenderna" -
17 feb 18:00 
Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio
Stickcafé, Högsby - 20 feb 10:00
- 12:00, Wickbergs konditori,
Högsby
Nu är det dags för stickcafé. Alla som öns-
kar vara med är välkomna. Vi stickar till
nyfödda i Högsby kommun och delar
sedan ut paket när vi tagit beslut om
datum för paketets utdelning. Ni som vill
delta får garn. Välkomna till trevlig sam-
varo! Kontakt: Inger Gustavsson
Telefon: 0491-29197
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Evenemang hittar du på sid på sid 19

Din idé – vår design!

HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. 
Tel: 0491-208 62. 

Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. 
www.sandholms.se 

Du hittar även               produkter hos oss

Biljettbokning och förköp:  
Maggan Drottman 0702-10 09 87, 
Turistbyrån 0491-291 64, Matöppet, Ruda 0491-221 18
Entrépriser: Vuxna, 200:-, Barn & Ungdom t.o.m. 16 år, 100:-

I SAMARBETE MED

www.rudisarna.nu
Reservation för slutförsäljning, inställd föreställning samt tryckfel.

Övriga föreställningar:
Lördag 2/2 Kl: 18.00
Lördag 9/2 Kl: 18.00
Lördag 16/2 Kl: 15.00 o 19.00
Fredag 22/2 Kl: 19.00
Lördag 23/2 Kl: 18.00

PREMIÄR 
26 JANUARI 18.00
RUDA FOLKETS HUS

16/2 - Efter 
föreställningen -

Pubkväll med 
Oskar Sjöberg
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