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Möjligheternas kväll 25 maj ... sid 5

Åke – så ska det låta ... sid 16

Sporten som har medvind ... sid 8

2013-04 APRIL_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2013-04-23  14.14  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 företag
i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 7 juni 2013.
Bokning: OBS!! Senast måndagen
den 27 maj 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!

www.bruksgarden.se

MORS DAG - Söndag 26 maj
BUFFÉ med Dessertbord

Välkomna att beställa bord!

KONFIRMATION, STUDENT, BRÖLLOP?

Vi fixar maten!

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

www.helgehamnert.se • helge.hamnert@hogsby.net

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.

www.hogsbylbc.se  •  0491-280 50

Din miljövänliga transportör!

Dags för...

Vi har allt du behöver

• Matjord
• Singel
• Sättsand 

till sten och plattor

• m.m. m.m.
VÄLKOMMNA TILL LANHAGEN!

Bergenskans orkester sjunger & spelar 20.00

Vårtal av Kristina Johansson

Dansuppvisning på scenen

Lotterier, fiskdamm & ansiktsmålning

Varm korv, kaffe & läsk

Fyrverkerier från Sandholm’s färg & golv

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
I LANHAGEN, HÖGSBY 

FRÅN 19.30!
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Ps. Sök på ”Sparbanken” i
AppStore eller Google Play Ds.
Ps. Sök på ”Sparbanken” i
AppStore eller Google Play Ds.

Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35

NYHET!
Nu finns Mobilbanken
med OCR-scanner
– uppdatera din 
Mobilbank och få rätsida
på dina räkningar!
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Möjligheternas kväll
Hallå där Lotta Berggren, huvudkordinator för
Möjligheternas kväll.

Hur går planeringen inför Möjligheternas kväll?
- Jo tack riktigt bra... nu är det stort tryck på biljettförsäljningen. 

Vem kan köpa biljetter?
-  Den som vill. Vi har sålt biljetter till personer som bor i Kalmar,
Oskarshamn och Fliseryd. Många har en eller annan koppling till 
kommunen, men alla har det inte, utan hänger på vänner som bokat
biljetter.

Måste man ha ett företag för att åka till Möjligheterna Kväll?
- Nej, det där är en missuppfattning som jag verkligen vill dementera,
däremot så har vi försökt att samordna utdelning av olika utmärkelser
och stipendier som vi delar ut denna kväll.   

Underhållning - blir det någon?
- Det kan man nog säga, klockan 17.30 slår vi upp portarna med ming-
el och tillbehör. Kvällens moderator Magnus Sandholm håller ihop
kvällen och underhållningen startar med Timoteij på scenen redan 
kl 18.30 - så kom i tid. Därefter tar prisutdelningen vid och följs av
underhållning på hög nivå av komikern Lars Magnusson tillsammans
med förrätt och huvudrätt. När vi alla är riktigt mätta och glada så
kommer På G att bjuda upp till dans natten lång.

Ständiga frågan, vad är det för klädkod som gäller?
- Det är en festkväll där vi vill fortsätta med att sätta lite guldkant på
kvällen, så vi har samma kod som vid förra året det vill säga, kavaj.

Hoppas alla tar på sig
sina bästa dansskor.

Något nytt för i år?
- Ja det är en hel del,
men nämnas kan att vi
har i år beställt stolar
som är klädda med tyg
så att vi sitter lite bättre
än förra året, det är ju
som bekant de små
detaljerna som gör det.

Ville du säga något
mer?
- Vi passar också på att
tacka alla sponsorer.

Tack också till er alla i
planeringsgruppen,
Sthina på  Stabygården,
Gunilla på Wåhlins, Karin
på Sandholms och
Roger Welke, RV AUDIO
för gott samarbete.
Hjärtligt välkomna önskar jag Lotta, Företagarna i Högsby, Jonas,
Högsby Kommun och Magnus, Högsby Sparbanks Näringslivsstiftelse.

// Gunilla C Johansson 

Gilla oss på Facebookoch läs mera om möjligheternas kväll  (sök efter möjligheternas kväll).

TA CHANSEN… UPPLEV EN OFÖRGLÖMLIG KVÄLL DÄR INGA 
KOMMUNGRÄNSER SÄTTER GRÄNSER! En fest där ALLA är välkomna!

Utlämningsställe för biljetter Sandolms Färg & Golv. Betalning BG-nummer 469-5789. Ange för och efternamn på samtliga samt totalt antal biljetter vid 
betalning. Medtag betalningskvitto när du hämtar ut biljetter.  Det går bra att anmäla och betala direkt i butiken. (Åldersgräns 18 år, biljetter återköpes ej)
Taxi finns på plats kl 11.00 till 01.00 på Stabygården. Går även att förbeställa. Boka gärna i förväg med Dick på Taxi Oskarshamn, öppet mellan 8.00-16.00.
Välkomna!   Lotta Magnus och Jonas

Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 

Arrangörer:

LÖRDAG 25/5
kl 18.00

TIMOTEIJPÅ G
Pierre Hagström 

Jakob Lindahl

Marcus Höglund

Cecilia Kallin
Johanna Pettersson 
Elina Thorsell 
Bodil Bergström

Lasse Magnusson
Ståuppkomiker

TIMOTEIJ

Foto: Oskar Karlsson
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2013: 
• Ordf. Lars Gabrielsson
• Vice ordf. Eva Lott Berggren
• Sekr. Jonas Lindh
• Övriga: Daniel Carlsson, Eva Gröön.

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 

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!

Informationsstugan
säljes vid Varuhus-
området i Högsby
Mittpunkt kommer att förändra informations-
utbudet vid Varuhusområdet framöver, och infordrar därför anbud på
stugan med yta av ca 10 kvm. Säljes i befintligt skick för avflyttning.
Anbud ska inlämnas till Mittpunkt Högsby senast 15 maj. Intresserade för
visning kontakta 0491-29258.

Anbudsadress: Mittpunkt Högsby, Storgatan 17,  579 30 Högsby. Märk
”Infostugan”.

Värdshuset Bruksgården i
Fågelfors med lång tradition !
Företaget Värdshuset
Bruksgården i Fågelfors,
som sedan 1967 drivs av
makarna Evy och Rune
Ohlsson samt dottern Pia
Bom serverar dagens rätt
och à la carte mellan
11.30-13.30 måndag-
fredag. 

Här erbjuds möjlighet till bl.a  
konferenser, festdagar, catering
samt hotellboende. Svenska
Turistföreningen erbjuder också
vandrarhemsboende på Bruksgården. Sedan något år finns även en
utomhusaltan för bl.a sommarhalvårets grillkvällar. Rune Ohlsson som
startade sin bana i Fågelfors som företagare redan 1955, har i dagarna
firat sin 80-årsdag. Tala om företagare med gedigen erfarenhet ! Kolla
www.bruksgarden.se eller ring direkt 0491-51250 så får du veta mer
om vad Bruksgården har att erbjuda !

Sammy Solstad ung entreprenör
bakom kameran !
Sammy Solstad började fotografera för 7 år sedan
och som fotograf med olika
uppdrag har han hållit på
de senaste 3 åren. 

Han är utbildad vid John Bauer
Gymnasiet i Kalmar med it-media
inriktning på foto. Bland jobb märks
uppdrag hos bl.a Bingo Rimér och
High Chaparral. Sammy är ständigt
på jakt efter nya utmaningar vid sin
fotostudio i Långemåla,  en del arbe-
ten förlagda även till Höllywood
Studio i Högsby.  För närvarande 
jobbar han också med en långfilm,
som beräknas vara klar i höst.  Är du
intresserad att ha hjälp med fotogra-
fering av olika slag, såväl privat som
företagsuppdrag ta då kontakt med
Sammy Solstad, Kyrkgatan 2 i
Långemåla. Tel 076-044 0333 eller 
futuresphotos@hotmail.com
Mer finns att läsa om Sammy Solstad
på www.facebook.com/FPSSammySolstad.

Hantverkar’n i Högsby utvecklar
sitt företag !
Rolant Pridaen vid företaget Hantverkar’n i Högsby,
har nyligen köpt in tidigare Sydkrafts förråd och
Bröderna Petterson & Larssons  Snickeri i Frövi. 

Här finns planer att fram-
över utveckla företaget
med nya inriktningar. Vill du
ha hjälp med renovering,
om- eller tillbyggnad så kan
du kontakta Hantverkar’n.
Vi monterar och bygger allt
från garage, staket, tak, kök,
villor, sommarstugor, frigge-
bodar och allt vad kunden
efterfrågar, berättar Rolant.
Kolla på www.rolant.se eller
ring 076-832 8149 får du
veta mer !

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. 

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Välkommen till Frukostmöte 
Två nya verksamheter presenteras under morgonen… 
Tisdagen 14 maj. Info och visning kl 8.00-9.00, fika fr 7.30.
Plats: F. d. ACE Skoaffären vid Karlssons.
Nya Lindra butiken (Human Bridge), information och visning  av P O Chaeder.
Macken Högsby, Torbjörn Carlreus , socialt företagande med inriktning på nya jobb.

Pia, Evy och Rune Ohlsson vid
Värdshuset Bruksgården i Fågelfors.

Sammy Solstad fotograf från
Långemåla.

Foto: Buster Trolin, redigerad av
Sammy Solstad.

Rolant Pridaen vid sitt företag 
Hantverkar’n i Högsby.
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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!

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 • ID- & Körkortsfoto • Glödlampor • Lysrör • Fotofilm

Konfirmationstider 
- 20% rabatt på alla kors

Studentdax! 
Beställ studentskylten
nu! (379:-)

Lattemugg på köpet -
för varje glas du köper!

Vi påminner om Mors dag i maj. 
Fina presenttips hos oss!

SLÄCK TRÄETS TÖRST!

Din idé – vår design!

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

Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. 
www.sandholms.se 
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DAGS FÖR ÅRETS 
INOLJNING!
Vi har alla produkterna du 
behöver! Hos oss hittar du 
både rengöring och olja för 
terrassen och utemöblerna. 
Släck träets törst så håller det 
sig fi nt i många år framöver!

DEMIDEKK TERRASSLASYR 
– lasyren som skyddar träet i upp till 3 år.

KAMPANJ PÅ UTEOLJOR

PASSA PÅ!
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Sporten som har medvind
Högsby Bordtennisklubb, Högsby BTK grundades i
mitten av 1930-talet av bl.a. Evald Ljungström.
Intresset för sporten har varierat, men i dag är trycket
stort på tränare då intresset ökat markant för spor-
ten.

- Jag själv har varit med sedan 1980 med endast några små uppehåll.
Började som tränare vid 13 års ålder, och idag är jag ordförande, ledare
och tränare. Så det blir runt 15-20 timmar i veckan i genomsnitt på det
idrottsliga säger Patrik Jonsson, Berga.

Såväl Patrik som hans fru Camilla är tränare i Högsby BTK, men även
sönerna Alexander, Kim och Emil hjälper till på träningarna med stor
energi.

EMIL KVALIFICERADE SIG TILL SM
Det är med stolthet och ödmjukhet i rösten som Patrik berättar att
hans yngsta son Emil, 12 år, är den som nu satt Högsby BTK på kartan
genom att som första ungdom i klubbens historia blivit uttagen till
Ungdoms SM i Helsingborg, som arrangerades förra helgen.

- Emil kämpade med glöd och energi och tävlade mot 80 spelare i
hans grupp P-12 som kom från hela Sverige. Han slutade på en impo-
nerande 19:e plats.

INNEHÅLL FRÅGADE EMIL HUR DET KÄNDES 
ATT STÄLLA UPP I SM
- Ja det var riktigt nervöst innan vi började spela, jag har ju aldrig innan
ställt upp i en så stor tävling. För att få tävla så måste man ju kvalificera
sig och jag är rankad 71:a i Sverige och jag blev så glad när jag kom på
19:e plats. Mamma och pappa var lika glada som jag när tävlingen var
slut och att det gick så bra.

Emil kommer under sommaren delta i två träningsläger och ser
fram emot dessa. Han varvar träning med lite dataspel och kompisar
men så säger Emil, – Jag håller ju på med lite annan sport, men inget
kan slå bordtennis.

STOR INTRESSE
Just nu har klubben hela 30-talet ungdomar från bland annat Berga,
Högsby och Bockara som tränar i Berga skola.

Man har träning 4 gånger i veckan med 5 olika träningsgrupper och
3 lag i seniorsammanhang. Ytterligare tränare i Högsby BTK är
Christoffer Forsberg, Stefan Johansson och Kjell Lindvall. Var fjortonde
dag tränas spelarna av Kaj Eriksson, Oskarshamn.

HÖJDPUNKTER
- Det måste varit 2004 då Jan-Owe Waldner kom till semifinal i OS. Den
hösten var vi som mest 44 spelare på en träning, då vi bara hade fem
bord så det var en prövning.

Vi åker ofta ut på tävlingar alla spelare tillsammans. Under sista täv-
lingen lyckades jag med bedriften att i min klass med 48 personer som
gick till start, stå som vinnare. Även en nybliven 43-åring kan man säga
är still going strong. Vi hade vid den tävlingen ytterligare en på första
plats och två på andra plats.

SM VINNARE TILL BERGA
För att ytterligare sporra alla aktiva spelare mot högre höjder så kom-
mer man att anordna en träningsdag den 5 maj med Fabian Åker-
ström, SM-vinnare 2013, och hans klubbkompis från BTK Frej, Växjö,
Andreas Thörnqvist.

- Jag är oerhört glad över att  de båda tar sig tid att komma till oss i
Berga. Båda har ju själva varit nybörjare och haft sina förebilder, vilket
gör att de vet hur viktigt det är för spelarna att få träffa personer som
lyckats i sitt spel.

Denna säsong går snart mot sitt slut men man kommer fortsätt-
ningsvis att träna en gång i veckan efter sommaren. Alla som vill börja
spela hos oss är varmt välkomna.

Innehåll tackar för ett härligt möte och önskar hela gänget lycka till
med de sportsliga utmaningarna. Idrottsutövning är verkligen nytta med
nöje.

//Gunilla C Johansson

Fr. vänster: Christoffer Forsberg, Kim Jonsson, Josef Hamnert, Adam Bradley, Kevin Robertsson, Patrik Jonsson, Tränare  Kaj Ericsson, Tränare  Johan André, Tränare, 
Oskar André, Christopher Frösemo,  Agnes Frösemo, Simon Karlsson, Aron Eriksson, Fanny Månsson, Oskar Persson.

Närmast i bild: Emil Jonsson 
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GOLVKAMPANJ I BUTIKEN!

Din idé – vår design!

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

Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. 
www.sandholms.se 
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EK PLANK & 3-STAV 
EASY LINE!

 119 :-
per kvm. Ord pris 199:-.

NYTT GOLV?
Upptäck alla våra vackra 
golv! Här hittar du bland 
annat Soundlogic från 
Tarkett – ett ljuddämpande, 
slitstarkt laminatgolv med 
silikonförstärkta vattenav-
visande fogar. Välkommen!

TARKETT 
SOUNDLOGIC
Gäller 3 färger: Loft anthracite 

slate, dark fumes & brushed oak.

179 :-
per kvm. Ord pris 219:-.

Kampanjpris!

Majerbjudande!

S T Å N G Å K O N S U L T  I  K A L M A R  H B
D E T  P E R S O N L I G A  F A S T I G H E T S B O L A G E T

Majerbjudande!

Första Majblomman,
Högsby

Hjälp barnen
hjälpa!

Första Majblomman,
Högsby

Hjälp barnen
hjälpa!

OBS!!!

Nästa 
nummer

fredag 7/6!

Manusstopp 
måndag 27/5
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SOCIALSTYRELSENS NATIONELLA
BRUKARUNDERSÖKNING 2013 

Årets mätning blir den första som omfattar samtliga äldre i landet
som erhåller hemtjänst eller bor permanent på särskilt boende. 

Motivet till en nationell totalundersökning är att resultaten ska
kunna användas för kvalitets- och verksamhetsförbättringar och
för jämförelse kommuner emellan. 

Högsby kommuns eget arbete med Uppsökande verksamhet i
äldreomsorgen berörs inte utan fortsätter på den inslagna vägen.

Socialstyrelsens nationella enkät skickas ut till samtliga äldre
under maj månad.

Vill du veta mer kontakta gärna
Asta M Andersson, 0491-291 47, asta.andersson@hogsby.se

Enligt  Plan- och Byggförordningen (SFS 2011:338) 5 kap. 
§§1-7, ska den som äger en byggnad där det vistas 
människor, se till att byggnadens ventilationssystem fungerar
så att ett tillfredsställande inomhusklimat säkerställs.
Detta ska ske genom återkommande funktionskontroller.

Boverket har tagit fram en ”Regelsamling för funktionskontroll av
ventilationssystem, OVK” (BFS 2012:7) i vilken framgår att:

Kravet på återkommande funktionskontroll gäller inte följande 
byggnader:
• En- och tvåbostadshus med självdragsventilation 
• En- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan

värmeåtervinning.
• Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämför-

lig näring.
• Industribyggnader
• Dock gäller det för kontors- och personalutrymmen som finns i

industribyggnader.

Återkommande besiktning ska utföras med följande intervall:
Byggnader Besiktningsintervall
1.   Förskolor, skolor, vårdlokaler och 

liknande, oavsett typ av ventilationssystem
samt flerbostadshus, kontorsbyggnader
och liknande med FT- och FTXventilation. 3 år

2.    Flerbostadshus, kontorsbyggnader och 
liknande med F-, FX- och S-ventilation. 6 år

Intyg om godkänd besiktning ska anslås på väl synlig
plats i byggnaden.

Högsby kommun uppmanar alla som äger en byggnad
vilken omfattas av bestämmelserna att låta genomföra
obligatoriska kontroller av ventilationssystem.

Besiktningsprotokoll ska skickas till:
Högsby kommun
Miljö- och Bygglovskontoret
579 80 Högsby

För ytterligare information:
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0110338.htm (pdf)
http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-
forfattningssamling/BFS-efter-ar/2012/  (pdf)
http://www.hogsby.se/Foeretagare/Bygg/Obligatorisk-ventila-
tionskontroll-OVK

Högsby kommun informerar
om obligatorisk 
ventilationskontroll

Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?

Nu behöver vi dina syn-
punkter på kommunens
hemsida www.hogsby.se! 

Vi arbetar ständigt med att
förbättra hemsidan, men nu
vill vi veta vad just DU tyck-
er. Därför ber vi dig att
besvara en enkät som kom-
mer finnas på hemsidan från
och med den 30 april.
Enkäten ligger ute i 14 dagar
och du hittar länken till
enkäten på höger sida på
hemsidan. Vi är ytterst tacksamma om du kunde besvara våra frågor
och hjälpa oss i förbättringsarbetet med hemsidan. 

Har du frågor om enkäten så kontakta Fredrik Sandqvist, informa-
tör, tfn 0491-29103.

Vad tycker du om
www.hogsby.se?

Högsby kommunfullmäktige
har beslutat att varje år vid
svenska nationaldagen, väl-
komna samtliga familjer och
enskilda som under det
senaste året blivit svenska
medborgare och som är
bosatta i Högsby kommun.

Den 6 juni skulle vi därför vilja uppvakta Er som under 2012 
blivit svenska medborgare och för att veta i förväg att Ni kommer
till detta gemensamma Nationaldagsfirande ber vi Er att kontakta
Högsby kommun och bekräfta Ert deltagande senast den 4 juni 
till Agneta Rodriguez på telefon 0491-291 04 eller via mail
agneta.rodriguez@hogsby.se alternativt servicekontoret 
0491-290 00, mail kommun@hogsby.se 

Uppvaktning av nya svenska
medborgare 
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Tiden går fort, är det möjligt-
vis för att jag börjar bli
äldre…hmm… Nåväl våren är
här och inom kort även som-
maren… och som vi längtar!!! 

Jag har faktiskt inte reflekterat över det
tidigare, men tanken slog mig idag att
det faktiskt har blivit några (om vi ska
kalla det) krönikor i Innehåll, då jag i
mer än ett års tid har delat med mig av
mina funderingar och tankar kring
framförallt utvecklingen i Högsby 
kommun. Det är inte alltid jag haft klart
för mig vad jag ska skriva eller berätta om, och vid ett och annat 
tillfälle har jag också varit ut i sista stund. Det brukar dock alltid lösa sig
och jag hoppas också att Ni kära läsare fått ut något av allt mitt 
pladder… ;-)

BREDBAND – EN FRÅGA SOM STÖTTS OCH BLÖTTS 
FLITIGT UNDER DET SENASTE ÅRET!
En del av er kanske minns min krönika från senaste numret av
Innehåll, där jag bl a pratade om att vi måste vara öppna för nya tankar
och idéer, inte minst då det är mer eller mindre omöjligt att veta vad
morgondagen för med sig, varför man ibland också måste våga sig ut i
det okända.

Nu kanske inte bredband är så okänt i sig, men hos många infinner
sig ändå en viss osäkerhet när frågan kommer på tal om att kanske
ansluta sig till ett fiberoptiskt nät som förväntas byggas ut på orten.
För många handlar det om en investering i storleksordningen 15 –
25 000 kr och det är då inte konstigt att man börjar fundera; Vilka är
mina behov? Vad är nyttan? 

Behov och nytta är givetvis individuellt, varför var och en själva får
ta ställning till detta. Dock är verkligheten den att då tekniken utveck-
las kommer sannolikt flera äldre tekniker på sikt att avvecklas till för-
mån för den ny teknik. I farozonen ligger t ex de gamla telefonledning-
arna (kopparledningarna), vilka Telia redan idag håller på att avveckla
och sannolikt kommer även de traditionellt markbundna TV-sänd-
ningarna att så småningom övergå till att sändas via fiberoptiska nät.

Det är nästintill omöjligt att sia om framtiden och så även om bred-
bandets vara eller inte vara, men utifrån mina personliga erfarenheter
så anser jag att det definitivt är en bra investering. Det är framförallt en
framtidssäker investering, oavsett hur bra t ex en trådlös uppkoppling
kommer att bli, så är ändå en fiberoptisk anslutning betydligt mer
driftsäker (den ligger nedgrävd i marken och är således inte känslig för
väder och vind) och med potential för oerhört snabba hastigheter,
inte minst då man sänder information (data) med hjälp av ljus. Till
dags dato är det också så att mänskligheten inte känner till något som
färdas fortare än ljuset… 

MÖJLIGHETERNAS KVÄLL 2013
Du har väl inte missat att om ungefär en månad är det återigen dags
för förra årets succé – Möjligheternas Kväll!

Årets evenemang som återigen går av stapeln den 25 maj kommer
att bli en riktig höjdpunkt. Jag skulle nog kunna säga hur mycket som
helst om kvällen och vad ni kan förvänta er, men jag tänker kort och
gott nöja mig med att säga: 
Köp era biljetter nu!! Ni kommer definitivt att ångra er annars!

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...

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

Kom in till oss för rådgivning
och synundersökning!

Ring och boka tid!

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

Plantjord, Gödsel, Mull 50 l   4st 99:-

Skogaholmslimpa 500 g  15:-

Kaffe, Löfbergs Lila  2 st 49:-

Wienerbröd. butiksbakade  4 st 20:- G
äl

le
r t

.o
.m

 2
8/

4
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Högsby Jaktvårdskrets erbjuder nya och gamla
medlemmar subventionerat övningsskytte på älg

eller på korthållsbanan vid Ryckhults jaktskyttebanor 
i Högsby, med egna eller med klubbens vapen.

Lördagen 25 maj 2013 anordnas återigen, 
mellan kl. 09.00-12.00

Mot uppvisande av ”Sponsorbiljett” som delas ut på
platsen subventionerar Jägareförbundet Högsby JVK
skyttet med 20:- per serie på älgskyttebanan eller kort-
hållsbanan. Max 3 serier per skytt. Passa på att redan
nu skjuta Dig godkänd till ett rabatterat pris.

En mindre kuljaktstig, på i huvudsak vildsvinsmål,
kommer att finnas i markerna runt Ryckhult, där Du
med eget vapen kan träna under mera naturliga 
förhållanden.
Övningsammunition för kaliber 6,5x55, .308 W 
och 30-06 finns att köpa på plats.
Fina priser utlottas bland deltagarna i kuljaktstigen.

Diskutera jakt och medlemskap i respektive förening
med representanter för de arrangerande föreningarna.
Jägareförbundet och LRF kommer att presentera sina
förvaltningsplaner för vildsvin.

Högsby Jaktvårdskrets

Nytt företag
När Thorbjörn Carlreus fick kontakt med
Coompanion, Göteborg för drygt ett år sedan,
kunde han inte ana att han i dag skulle vara tjänst-
ledig från sin tjänst som verksamhetschef på
Tegelbruket.

Thorbjörn har arbetat för
Tegelbruket under ett antal år, och
trivts bra med detta. I den roll han
har haft har sysselsättning varit
central. I ett projekt som
Coompanion i Göteborg arbetar
med som går under namnet
Explosion fick de kontakt med
varandra via en verksamhet som
heter Macken i Växjö. Detta för att
man skulle ta fram en handbok i
socialt företagande.

- Enkelt kan man säga att vi tre
fick kontakt med varandra då vi
skulle vara bollplank i
Coompanions projekt. Varefter
tiden gick ju mer nyfiken blev jag
på att själv starta upp en verksam-
het liknande Macken i Växjö.

På den vägen är det. Macken i
Högsby är en ekonomisk förening
och är som vilket företag som
helst. 

- Vi ska vara ett bollplank till de
som står en bit ifrån arbetsmark-
naden. Alla som jobbar via oss har
ett jobb och en anställning precis
som vem som, precis som Macken i Växjö.

- Butiken Lindra här i Högsby ska ses som en av våra samarbets-
partners för att kunna hitta arbetsgivare till människor.

Det kan också vara så att en person är anställd hos oss och utför
arbete åt andra företag. Låt oss säga att en arbetssökande elektriker
som sökt jobb men inte riktigt nått ända fram till anställning, han
kan börja hos oss på Macken och så letar vi tillsammans efter arbete
på arbetsmarknaden.

Så personer som står till arbetsmarknadens förfogande av olika
anledningar är Mackens målgrupp.

- Dessutom är det så att låt säga att vi har en person som är en
duktig skomakare, men behöver uppbackning på olika sätt för att
etablera sig på arbetsmarknaden. Då kan vi inom Mackens verksam-
het starta upp verksamheten tillsammans med personen i fråga. När
vi ser att det rullar på och verksamheten kan stå på egna ben, då
knoppar vi av och den dagen har vi ännu en egenföretagare i kom-
munen eller dess närhet.

- Jag hoppas mycket på denna satsning och är glad över att jag
fått tjänstledigt för att pröva något nytt avslutar Thorbjörn.

//Gunilla C Johansson 

Ekströms Bilverkstad AB
Rekond  I Solfilm  I Bilstereo
ekstromsbilverkstad.se
Jim Ekström, Kyrkogatan 41, 579 33 Högsby
070-353 02 69 • DJ.Boomboom • jim.ekstrom@hogsby.net
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Ann-Christin Cedergren  
0491-698 90, e-post: kontorsbyran@hogsby.net

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

Dags att göra om? Vi utför allt inom tapet och måleri!
Ring oss idag för kostnadsfri offert.

072-548 32 95 I malaren@home.se I www.malaren.eu

Målaren 
som gör allt 
och lite till!

S E R V I C E  I K VA L I T E T  I Y R K E S K U N N A N D E

P-O och Bibbi Chaeder lämnar Storgatan och öppnar
upp secondhandbutiken Lindra i morgon lördag på
Järnvägsgatan, intill varuhuset Karlsson. Butiksytan
ökar från 170 till hela 850 kvadratmeter. Vid flytten
byter man namn på samtliga 11 butiker från Human
Bridge till Lindra.

- Ja äntligen höll jag på
att säga så öppnar vi upp
denna till golvytan stora
butik. Det är inte helt
enkelt att samtidigt flyt-
ta, bygga upp och iord-
ningställa en butik av
denna storlek, men det
går bra med engagerad
personal, säger P-O
Chaeder, utvecklingschef
på Human Bridge.

- De som varit inne i
vår butik på Storgatan
kommer inte att känna
igen sig allt för mycket.
Tidigare var vi mycket
trångbodda och det var
svårt att exponera varor-
na rättvisande. Nu har vi gott om plats för större produkter som barn-
vagnar, möblemang med mera. Produkter som vi vet har stor efter-
frågan tillägger Bibbi, personalansvarig.

IDEELL VERKSAMHET
De 11 butikerna som finns runt om i Sverige har ett syfte, att stödja
Human Bridges humanitära hjälpverksamhet.

- Det är ju så att även om många sjukhus och hjälpmedelcentraler
skänker utrustning, mediciner och hjälpmedel så behöver själva 
transportkostnaden till de behövande i länder runt om i världen finan-
sieras. Det är precis där vi kommer in med våra secondhand-butiker.
Personalen som jobbar hos oss får givetvis betalt, men vi har även 
personer som arbetar som volontärer lite då och då. Alla arbetsinsatser
stora som små är lika viktiga och betydelsefulla.

Allt överskott av verksamheten går som sagt till transporter av
hjälpmedel från Sverige och ut i vida världen.

INSAMLING
Lindra samlar årligen in 6 miljoner kilo kläder som sorteras tvättas och
paketeras om. För att försöka ge en bild av hur mycket kläder det
handlar om så kan man säga att i en vanlig matkasse ryms cirka 3 kilo
kläder, alltså är 6 miljoner kilo en ansenlig stor mängd.

SAMVERKAN VIKTIGT
- Vi har behov av personal till våra butiker och verksamheter varför
samverkan med såväl Tegelbruket och nystartade Macken i Högsby är
mycket viktiga.

Human Bridge som vi hette tidigare har haft ett långt och gott
samarbete med kommunen under drygt 15 år.

Vi ser fram emot vår nyöppning av butiken och hälsar alla varmt 
välkomna, avslutar P-O.

// Gunilla C Johansson

Nya lokaler 
nytt namn
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Axelssons i Aby. Högsby Sparbank. Kalles Gårdsservice. 

Shelter Transport AB. Kalvenäs Kött. LRF Konsult. 

Birgitta & Evalds kött. Bockara Maskincentrum.

Kalmar Lantmän. Bygg-Kjell. Axelssons Gräv. 

LRF Fagerhult-Högsby

Parkera din bil på Högsby LBC 
och ta Lionståget till Hanåsa.

10.00 Utställare på plats

Närproducerad förtäring och kaffe 
till självkostnadspris från Staby Gårdshotell

Närproducerat från våra utställare till försäljning

11.00 Musikunderhållning

12.00 Invigning av Anders Eek. KS ordförande

13.00 Musikunderhållning

Guidade rundturer på gården. Ponnyridning. Lotteri.

Beakta skydd för skor och läs skyddsåtgärder 
för djurens säkerhet.

VÄLKOMNA
DEN 18 MAJ KL.10.00-14.00 
Kom och se en satsning utöver det vanliga!

Sponsorer:

Våra utställare:

INVIGNING
PÅ HANÅSA GÅRD
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Utförsäljning & Loppis 
i Ekeby alla dagar kl 12-18

Piké, dam och herr, 
4 för 100 kr

Foppatofflor från 20 kr

Canvasskor, 100 kr, 
2 par 150 kr

One piece, 200 kr 

Pippitröjor, 200 kr 

Fleece jackor, 
underställ

sommarbyxor & shorts
skor & foppatofflor 
Blanda fritt 60 kr, 

2 för 100 kr

Canada Hood, 149 kr

Garageportar, 1500 kr

nightmareontour.se

Lördag 28/4  & söndag 29/4 - Gratis kaffe & våffla

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

Boka in lördagen den 15 juni
Innehåll har träffat Mathilda Eriksson, nyvald ordfö-
rande i föreningen Högsbydagarna och Lina Danlid
Burke ledamot i styrelsen. Båda känner att det är ett
stort engagemang i år för Högsbydagen och många
kommuninvånare som hjälper till för att den årliga
folkfesten ska bli bra.

- Ingen nämnd, ingen glömd, men det känns att vi
har vind i seglen säger Mathilda. 

MYCKET KLART I SKRIVANDE STUND
- Det kommer bli knallar och utställningar i sedvanlig ordning samt
aktiviteter i och omkring Tingshusparken. Duran och Mollan var ett
mycket uppskattat inslag förra året och kände själva stort stöd från
publiken, så självklart har föreningen bjudit in dom i år igen och de
har tackat ja.

HÖGSBYDAGSLOTTEN
Just nu håller gruppen på att spika programmet, så hör av er till för-
eningen om ni har förslag på utställningar, uppträdanden eller
andra aktiviteter under såväl fredag som lördag.

- Jag tycker att flera lokala företag ska ta chansen att visa upp sig,
det är ett ypperligt tillfälle att synas och prata med så väl trogna
som nya kunder, säger Lina Danlid Burke, som uppmanar företagare
att kontakta föreningen för boka utställningsyta.

KAMPEN OM 10 000 KRONOR
I år har vinsten på karnevalståget bästa ekipage höjts till hela 10 000

kronor, så ta chansen att
kamma hem vinstpotten
genom att anmäla ditt 
ekipage till HG Strömer
som håller i själva karne-
valståget.

Triathlon kommer också
att arrangeras under lörda-
gen och man hoppas att
uppslutningen blir stor.

- Nytt för i år är ett mini-
race för de lite yngre bar-
nen, ingen föranmälan
behövs till detta, men vi
tror att det kommer att
vara ett uppskattat inslag.

För den som vill komma i kontakt med föreningen, läs mer i
denna tidnings annons. 

// Gunilla C Johansson

14-15 juni 2013

Årets folkfest!
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Åke-så ska det låta
Musik ska byggas av glädje, av glädje bygger man
musik sjunger Lill Linfors. Inget stämmer väl mer
överens med Åke Nilsson, Berga Gård Högsby

- Man kan väl säga att jag fått musiken med modersmjölken. Min mor
spelade gitarr och sjöng så fort det fanns tillfälle och min far spelade
althorn kanske om möjligt ännu oftare än min mor sjöng.

Åke har sina rötter i kommunen och bor sedan ett antal år tillbaka i
föräldrahemmet tillsammans med sin fru. Åke är en känd profil i trak-
ten för sig stora engagemang för musiken och inte minst för sitt upp-
drag som musikmästare i Frälsningsarmén.

- Jag har på ett sätt vuxit upp inom Frälsningsarmén då jag redan
som barn var med på möten. Min tro och min glädje för musiken har
vävs samman till en helhet. Det är väl det som är drivkraften till det jag
gillar allra mest, lära andra spela och själv spela musik i olika samman-
hang .

UTBILDNING VIKTIGT
Efter grundskolan och militärtjänstgöring så flyttade Åke till
Stockholm för studera musik på Dalarö folkhögskola och musiklinje
med valfri inriktning, för Åke var målet med studierna att kunna vara
musikledare eller musiklärare. Så blev det ju, lite så här med facit i
hand. 

NYBYGGARPROJEKT
1982 drog Frälsningsarmén i gång ett projekt över hela Sverige som
gick ut på att årligen få i gång fler musikkårer och ungdomsbrassband.
Man gick ut och handplockade tolv musikledare och Åke var en av
dessa tolv.

- Ja det var en härlig tid. Jag minns hur jag och ungdomarna i början
på 90-talet åkte till Stockholm. Vi uppträdde tillsammans med andra
musikgrupper inom frälsningsarmén som skulle spegla FA musiken
under en 50-årsperiod.

Vi representerade då nybyggarprojektet och vi spelade upp tre
musikstycken. 

Många från detta brassband spelar musik i dag. Mikael Jonsson är
trombonist i Wasakåren Stockholm, Johan Ådvall, vice musikmästare i
Wasakåren Stockholm, Roger Blom, musikmästare i Frälsningsarmén
Skövde, Anna-Karin Andersson, yrkesmusiker i symfoniorkester, just nu
i Brasilien, Fredrik Vernersson, tubanist i Söderkårens Musikkår,
Stockholm. 

Listan kan göras riktigt lång på alla de elever jag hade på
Fröviskolan och delvis har kvar via FA som spelar i dag.

RING KLOCKA RING
Varje nyårsfirande så tackar vi för det gångna året och under pompa
och ståt ringer vi in det nya året.

Så länge som Högsbydagen har funnits har Åke varit med och invigt
dagen. De första åren marscherade hela kåren och de senaste åren har
Åke tagit fram sitt flygelhorn och på sitt sätt tackat för förra årets
Högsbydag och spelat och hälsat årets upplaga av Högsbydagen väl-
kommen med att stå längst upp i Högsby kyrkas klocktorn.

- Ja det är verkligen ett hedersuppdrag att tacka och hälsa alla väl-
kommen till en årlig och trevlig sammankomst. Det är ju en vidunder-
lig utsikt där längst upp i tornet där jag ser ut över Emån, byggnader
och strömmen av bilar och gående på väg till Högsbydagen.

FRITID
- Enkelt kan man säga att när jag inte är skolbarnschaufför så håller jag
på med musik. Många timmar i veckan blir det med såväl spelkvällar
med engagerade ungdomar som aktiviteter inom FA.

- Jag och ungdomarna träffas tre kvällar i veckan då vi övar och spe-
lar tillsammans. Just nu är det ett 15-tal aktiva ungdomar.

Jag är tacksam och glad över att min fru stöttar mitt engagemang
till 100 % vilket gör det möjligt för mig att lägga mycket av min lediga
tid på musiken.

ALLA HJÄLPS ÅT
- Måste säga att det inte är någon större arbetsbelastning med att vara
musikmästare och kåransvarig inom FA i Högsby. Vi har delat upp
arbetsuppgifterna och alla gör det dom ska och lite till med ett beund-
ransvärt engagemang och glada miner. Det är ju så med det mesta här
i livet, med glädje och engagemang klarar man mycket. Att då krydda
med lite musik och trevlig gemenskap, då blir det riktigt bra.

DÄRFÖR TYCKER ÅKE ATT DU SKA BÖRJA SPELA NÅGOT
INSTRUMENT 
- Alla har vi mer eller mindre musik inom oss.
- Våga prova spela något instrument, du har nytta av musiken i livet.
- Ett bra sätt att få fram känslor.
- Du blir en säkrare och tryggare person.
- Du lyssnar till musik på ett helt annat sätt når du själv spelar.
- Det är aldrig försent att börja spela .
- Det finns inget som heter omöjligt.

OM 10 ÅR
- Ja du Gunilla, då är jag 68 år och håller på med musik på ett eller
annat sätt och intresset för musik i kommunen är på topp. Eftersom
jag idag mer än gärna tar dagsturer med min motorcykel så gör jag
nog även det om tio år. Att köra lite MC är en härlig kontrast till musi-
ken.

//Gunilla C Johansson 

HemEl Antennservice/HemEl i Högsby AB
John Friberg, Tel: 076 136 48 88, john.friberg@hogsby.net, 

www.hemelantennservice.seBilverkstad, Blomster- & Trädgårdsbutik • Högsby, Hanåsa 0491-207 30

MMJ
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Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

BERGA
0491-500 77

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

Välj en mäklare som gör dig nöjd!

Sinnern- Sinnerbo 101
Trevlig och välskött arrende-
stuga vid Stora Sinnern, egen
brygga och båt ingår. 
Pris 475 000 sek

Berga - Sjönäsgatan 2
Hus med stora ytor,berg-
värme, dubbelgarage, stor
altan. Bra skick!
Pris 495 000 sek

Högsby - Trollbergsvägen 18
Renoveringsobjekt med bra
läge i centrala Högsby.
Pris 110 000 sek

Gösebo - Gösebo 127
Sjönära sommarställe med
egen brygga, perfekta som-
marstället! Stor tomt i bra läge
och bra skick på stugan.
Pris 575 000 sek

Övningsskyttedag
på Ryckhult

Lördagen 25 maj anordnas för tredje gången en
övningsskyttets dag på Ryckhults jaktskytte-
banor mellan Högsby och Berga.

Jägareförbundet Högsby JVK, Högsby Jaktskytteklubb och LRF
Högsby står för samarrangemanget och hoppas att många jakt-
och skytteintresserade möter upp även denna gång. Skyttet 
kommer att pågå mellan 09.00-12.00 på Ryckhult i Högsby.

Det som erbjuds är övningsskytte på älgbana och korthålls-
bana, samt en kuljaktstig.

ANDERS EK, ORDFÖRANDE I JÄGAREFÖRBUNDET 
HÖGSBY JVK:
- Jakt är stort fritidsintresse för många i vår omgivning! För en
lyckad jakt och en god jaktetik är det viktigt att träna. Den som
tränar ofta blir säkrare när det blir allvar i skog och mark och man
ställs inför snabba beslut. Risken att avge dåliga skott minskar
med en ökad träningsdos och flertalet långdragna eftersök
kanske kan undvikas, till gagn för både jägare och vilt.

Det viktigaste är själva träningen, inte resultatet i sig. Genom
att övningsskjuta får man en bättre avfyringsteknik, och blir 
tryggare med själva skottet och framför allt lär man sig sina egna
gränser

Vi vill att så många som möjligt kommer som är träningssugna,
både medlemmar och blivande medlemmar.

Jägareförbundet Högsby JVK kommer även denna gång att 
subventionera skyttet med 3 serier på älgbanan eller korthålls-
banan om vardera 20 kronor per skytt. Det betyder att i stället för
90 kronor betalar man endast 30 kr.

Representanter för Jägareförbundet, Jaktskytteklubben och
LRF finns på plats att tillsammans med deltagarna diskutera jakt-
och skyttefrågor. Dessutom finns möjlighet att köpa kaffe, korv
mm.

AVSLUTNINGSVIS SÄGER ANDERS EK:
Vi hoppas på en välbesökt övningsskyttedag i ett samarbete 
mellan oss arrangörer, i ett samarbete som kommer att utvecklas
vidare framöver med andra arrangemang!

Håll därför utkik i lokalpress och på hemsidor!

VARMT VÄLKOMNA TILL RYCKHULT I HÖGSBY 25/5!

Järnvägsgatan 45 (Vid Karlssons) • Tel 0703-111 232
•Mån-Tors 11.00-16.00 •Fre-Lör öppet fr.11.00, köket stänger 21.00 •Sön 11.00-17.00

Fullständiga rättigheter.  mejerinnan@gmail.com  www.mejerinnan.se

God mat i rustik miljö intill Emån

Valborgsmässoafton

30 april
• Fullt ös med Jörgen F Lundell

• Karaoke, livemusik

• Eld i trädgården

PRESSMATERIAL

2013-04 APRIL_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2013-04-23  14.15  Sida 17



18

TID FÖR TRÄDGÅRD!

VILDHONUNG OCH HONUNGSROS – KLÄTTERVÄXTER
FÖR GRÖNA RUM AV SANNA TÖRINGE.
ISBN 978-91-552-5910-5

Klätterväxter passar överallt, bara man väljer rätt sort. Detta påstående kommer
från bokens författare Sanna Töringe, som är en välkänd och erfaren mat- och
trädgårdsskribent. I boken presenteras en rad både kända och okända klätter-
växter och vad som är viktigt att tänka på vid plantering och skötsel av dessa.
Varför inte tillåta att en honungsros klättrar upp i det gamla knotiga äppelträ-
det eller att ett romantiskt vildvin breder ut sig på uteplatsen eller varför inte en
slingrande kaprifol runt balkongräcket? Boken bjuder på inspiration och njut-
ning för alla trädgårdsintresserade. 

Låna även: Min gröna passion av Gunnel Carlsson, Den naturliga trädgården av
Susanna Widlundh och Stefans lilla gröna av Stefan Sundström.

BÖCKER SOM BERÖR
THUNDER DOG. Den sanna berättelsen om en blind
man, hans ledarhund och deras gemensamma överlev-
nad mot alla odds den 11 september 2001 av MICHAEL
HINGSON & SUSY FLORY
Huvudpersonen Michael har varit blind sedan födseln men kan
röra sig hemvant i New York tack vare sin ledarhund Roselle. Den 11 september
2001 är de på besök i World Trade Center då omgivningen plötsligt fylls av
skräckslagna människor, explosioner, rök och förtvivlan. Tack vare Roselles hjäl-
temodiga insats lyckas de med att ta sig ut ur infernot och även rädda och hjäl-
pa andra drabbade medmänniskor. Läs en gripande skildring om samspelet
mellan människa och hund.

Låna även: Begravda i himlen – en extraordinär berättelse om K2:s dödligaste
dag och Raoul Wallenbergs sista dagar av Alex Kershaw.

Ändrade öppettider på Högsby bibliotek: Tisd.  30/4 öppet kl. 9-13. Onsd. 1/5 stängt.
Onsd. 8/5 öppet kl. 9-13. Torsd. 9/5 (Kristi himmelsfärdsdag) stängt.

Välkommen!

Boktips från Högsby kommunbibliotek

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.

I vår nyöppnade Gårdsbutik 
finns nystyckat kött 

av nöt, gris och lamm. 
Även färsk nymalen färs.

Du finner även:
• Isterband av Linderödsvin

• Färska Öländska kroppkakor
Både Isterband och Kroppkakor 

är gluten- och laktosfria

Öppet: Fredagar 1200-1800 och Lördagar 1000-1500

tel. 070-717 64 04
www.kalvenas.se • Sjönäsgatan 25, BERGA

 
Jonssons rörfirma är ett väletablerat 
VVS-företag som har sedan starten 1960 
hjälpt företag och privatpersoner med alla 
installationer som förekommer i branschen. 

Vi åtar oss allt från badrum/kök till 
installationer av värmepumpar, pannor, 
fjärrvärmecentraler samt VVS-arbeten inom 
industri, lantbruk, nybyggnation och 
offentliga fastigheter. 

0495-122 85 
www.jonssonsrorfirma.se 
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14-15 juni 2013Årets folkfest!

Vi ses på årets folkfest 
i Högsby Kommun!

Axplock från programmet:
• En stor favorit i repris, Duran o Mollan! 
• Uppvisningar och lokala företag ställer ut
• Ett mini-race för barnen och ett triathlon för er vuxna. 
• Karnevalståget - Glöm inte anmäla er! Företag, föreningar, eller kompisgänget, 

1:a priset har i år höjts till 10 000:-   Missa inte din chans att kamma hem storvinsten!

• Underhållning i Lanhagen med tivoli, öltält och dansband.  

Vi kan också stolt presentera FRONTBACK på scenen!

Hjälp Högsbydagarna att lyckas!
Du kan hjälpa till, som privatperson, förening eller företag - Vi välkomnar alla!
• Genom att visa upp ditt företag eller förening!
• Var med i Karnevalståget, anmälan via H-G Strömer, hgstromer@telia.com eller på 0491-200 75
• Utmana kompisarna i Triathlon, anmälan via Magnus "Gabbe" Gabrielsson, 070-323 17 59
• Genom att skänka en slant till föreningen Högsbydagarna, bankgiro: 5324-3333

Du/ni kontaktar eller anmäler er enklast på hogsbydagen@hotmail.com. 
Har du en idé? Tveka inte att höra av dig!

Ombud för:

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 69:-/10 kg, King Edward 79:-/10 kg.

• Västergötlands King Edward 89:-/10 kg.

• Sättpotatis: ett flertal olika sorter, tidiga och sena.

• Premiär för obesprutade cocktailtomater och 
tomater från Hagalund, Ölvingstorp.

• Stor sortering av utplanteringsväxter, penseér, 
perenner, pelargoner mm

Ölandsfiskar’n på torget i Högsby
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Marknadsföring med tryck
trycksaker

reklamutskick 

hemsidor

affischer

kundtidningar

rollups

visitkort

trycksaker

reklamutskick 

hemsidor

affischer

kundtidningar

rollups

visitkort

”- Snabba säkra    

leveranser    

hos Wåhlin’s”

”- Snabba säkra     

leveranser    

hos Wåhlin’s”

GALLERIAN 

Järnvägsgatan 37 
Högsby 

 Tel: 0491-387011  
Mån-Fre 10-18   Lör-Sön 10-14 

Ta del av erbjudande och 
butikens alla nyheter! 

www.facebook.se/gallerianhogsby 

Stor 69:- 
Liten 39:- 

Denna kupong ger dig rabatt på 
våra fat i härliga sommarfärger! 

Ta med dig musiken 
ut i sommar! 

Nu finns vi även på Facebook! 

Ord. Pris 99:-/49:-, max två fat per kupong 

• Portabel högtalare med stativ 
• Njut av musik i 6 timmar 
• Rundstrålande ljudfält så att alla 
kan höra. 

169:- ord. pris 199:- 
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Juvelernas hus satsar på 
simkunskaper

Juvelernas Hus fortsätter uppbyggnaden av verksam-
heten. Senaste nyheten är simkunskaper. Många, för
att inte säga alla, barn gillar vatten. Lika härligt som
det kan vara där vid vattenbrynet vid insjön, poolen
eller havet, lika farligt kan det vara. Om man inte har
simkunskaper vill säga.

- Vi åker numera en gång i veckan till Oskarshamn och simhallen. Här
leker vi fram barnens färdigheter. Barnen som är mellan 4-6 år upp-
skattar verkligen tiden de får vara i simhallen, vilket är det bästa bety-
get vi kan få för vår verksamhet. Jag är så stolt över att vi lyckats få till
samarbetet med grannkommunen säger Maggan Drottman,
Juvelernas Hus.

Det är 8 månader sedan Maggan startade sin verksamhet - månader
som gått över förväntan.

- När vi startade i augusti förra året så hade vi 21 barn inskrivna, idag
har vi 30 barn, vilket vi är oerhört glada och stolta över.

Vi har barn som kommer från närområdet som Högsby, Ruda och
Hornsö, men har även fått samtal från föräldrar från grannkommuner-
na som hört talas om oss och funderar på att låta sina barn gå hos oss i
Ruda.

Maggan kommer även i år att lära barn att simma via simskolor i
Misterhult och Basthult, totalt ca 130 barn.

- Om ni bara visste hur glad man bli inombords när man ser ett litet
barn ta sina allra första trevande simtag helt på egen hand. Det ögon-
blicket och den självkänslan önskar jag att många barn tar med sig i
sin resa genom livet.

// Gunilla C Johansson 

Blomstermåla Folkets Hus 1963 - 2013

år

Blomstermåla 
Folkets Hus 

fyller 50 år den 11 maj  
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Blomstermåla Folkets Hus 1963 - 2013

 S o n g 
GUGUSUS

g S o n gGUS

 
 

  

 

 
  

 
 
 

  
 

  

 

 
  

 
 
 

  
 

  

 

 
  

 
 
 

 
Storgatan 20, Högsby, Tel 0491-208 14, 200 45

Välkommen !Vårens alla 
blommor finner 
ni hos oss 
till bra priser!
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Liza och Catarina

Vi finns nu på facebook
Storken i Långemåla

PASSA PÅ
i hus nr 2

• 1000 par skor
• 2000 heminrednings-/

presentartiklar

MAXPRIs 50:-
Gäller så långt lagret räcker

Duon Liza Furuskog
och Catarina
Karlsson delar på
ledarrollen på
Tegelbruket. 

Ett uppdrag som fungerar
bra att kombinera med
duons övriga arbetsuppgif-
ter på samma arbetsplats. 

- Vi jobbar på tillsam-
mans med alla medarbeta-
re och de olika uppdrag vi
har åtagit oss att göra. Det

handlar om allt från sortering av textilier till rekonditionering av for-
don och utförande av trädgårdsarbeten.

Vi utför även vissa arbetsuppgifter som att tvätta och stryka plagg
åt pensionärer i kommunen för att avlasta hemtjänstpersonalen.

Vi är glada över att bland annat många pensionärer uppskattar våra
tjänster som vi på Tegelbruket kan erbjuda. Tyvärr har vi inte möjlighet
att hjälpa alla pensionärer, utan får ge hjälpen till de som bäst behöver
det.

LIZA OCH CATARINA FORTSÄTTER
- Det är viktigt att våra medarbetare här på Tegelbruket som står en bit
från arbetsmarknaden, har ett meningsfullt arbete tills man får ett
annat arbete. 

Det ligger även på Liza och Catarinas ansvar att fördela feriejobb till
kommunens ungdomar, samt att genomföra det så kallade KIA-arbe-
tet. KIA är en förkortning för det ”kommunala informationsansvaret”
och Catarina förklarar att syftet med detta, är att få kontakt med ung-
domar i åldern 16-20 som varken studerar eller är i någon annan form
av sysselsättning. Vi kan hjälpa ungdomarna med samtal och kontak-
ter för att komma igång efter avhopp eller uppehåll från skolan.

//Gunilla C Johansson 

den 29 april kl. 19.00 
på biblioteket i Misteln, Storgatan 17, Högsby

Författarbesök med Pontus Brandstedt från 
Björkshult och presentation av hans nyskrivna bok

om Edward Persson. Bokförsäljning.

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

Marie mobil: 070-228 27 69

Maries hemtjänst & städservice
• Städning  • Inhandling 

• Trädgårdsarbete m.m.

Catarina och Liza
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Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidorna www.hogsby.se/evenemang. 
Vill du ha med dina evenemang, lägg in dom på ovanstående hemsida, vilket du kan göra själv om du har internetuppkoppling. 

Eller tala med turistbyrån i Högsby, tel 0491-291 64. OBS! Publiceringen är kostnadsfri!  Reservervation för eventuella fel i evenemangsuppgifterna. 
• Vill du ha utförligare text i Innehåll är du välkommen att sätta in en annons.

Bridge SPF - 7 jan-27 maj 16:00 Seniorum,
Storg. 9, Högsby. Vill du vara med ring 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

PRO Högsby-Berga Sånggruppen 
- 14 jan -13 maj 13:30 Bikupan, övar måndagar.
Arr: PRO Högsby-Berga

SPF Stickcafé - 17 jan - 2 maj 14:00 
Seniorum. Stickcafé varannan torsdag. Arr: SPF Högsby

SPF Seniorum fredagscafé - 25 jan-26 april
10:30-13:00. Seniorum, Storgatan 9 i Högsby. Arr:
SPF Högsby

Nytt i Högsby kommun: Zumba Gold 
- 29 jan-30 april 17:00-18:00. Högsby
sporthall. Tisdagar kl.17:00 till 18:00. Zumba Gold
för aktiva äldre och nybörjare. Gympa kläder och vatten-
flaska. Kontakt: Ana Rosa Lopes. Tel: 070-3514855

Zumba Fitness - 29 jan-26 maj 18:30-
19:45. Högsby sporthall upp på scen. Tisdagar,
torsdagar och ojämna söndagar till vecka 21. Dansglädje
till alla åldrar. OBS: Gympakläder och vattenflaska. Arr:
Ana Rosa Lopes. Tel: 070-3514855

Studiecirkel i "En Kurs i Mirakler", Ruda 
- 1 dec -12- 19 juni -13, Solgården 124
Gillberga, 570 76 Ruda. Unikt tillfälle! Möt
KÄRLEKENS budskap. Cirkeln vänder sig till alla och ger
oss en manual för hur vi kan leva våra liv. Varannan ons-
dagkväll kl 18.30-21.30. Kontakta mig om exakt start-
datum i januari, pris (kurslitteratur ingår) samt anm. sna-
rast. Start 1 dec., med det går bra att höra av sig även
efter detta datum. Arr: State of Grace i samarbete med
studieförbundet NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson.
Tel: 0707-126824, 0491-22211 E-post: carina.b.hans-
son@gmail.com

Föreningsbigården, Högsby - 25 april 
- 29 aug 18:00, Storgatan 64 Öppnar för
säsongen. Lokalproducerad honung säljes. Arr:
Högsbyortens biodlarförening. Kontakt: Veine
Jernemalm. E-post: veine.jernemalm@telia.com

Seniorveckan: Välengården Fagerhult 
- 26 april 10:00 Sång, musik och danslekar
Förskolan Ekebacken och Välengården Jan Israelsson
spelar. Vi smakar på exotiska frukter och fruktdrinkar.
Arr: Seniorveckan

Seniorlördag på biblioteket! Föredrag om
släktforskning - 27 april 10:00 - 13:00 
Misteln, Storg. 17 i Högsby. Sam Blixt - släktforsk-
ningsexpert från Oskarshamn föresläser kl. 11.00.
Konstutställning av funktionshindrade från
Blåsippegränd. Fri entré. Arr: Högsby kommunbiblio-
tek. Kontakt: Inger Gustavsson. Tel: 0491-29197

Välkommen till färgernas värld - Måla
Vedic Art, Ruda - 27 april 10:00 - 16:00,
Solgården 124 Gillberga, Ruda
Grundkurs och fortsättningskurs i Vedic Art!
Investering 500 kr/tillfälle. Medlem i Kulit 20%
rabatt. Se www.kulit.se. Info och anm. (bindande) på
tel/epost nedan senast två veckor före kurs. Med
Vedic Art kan du hitta din egen skaparglädje och
kraft! Arr: State of Grace i samarbete med studieför-
bundet NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

SPF berättardags, Högsby - 28 april 15:00
"Seniorum", Storgatan 9, Högsby
Nils-Erik "Pigge" Gustafsson berättar om erfarenheter
och upplevelser under tiden i Högsby. Kaffeservering.

Tre besöksmål i Klebo - 28 april 10:00 
Vi besöker Borrebacke fornborg, Silverbäck och avslu-
tar med en gammal skogsbränna. Avresa vid busster-
minalen i Högsby. Ledare Stellan Häggbrink. Arr:
Handbörds naturskyddsförening. Kontakt: Per-Ove
Oskarsson. Tel: 0491-50007

Seniorveckan: Betania Allgunnen - 28 april
15:00 Sång och musik - tal av "Lyckans trio" från
Eksjö. Kaffeservering. Arr: Allgunnens Alliansförsamling

Kulturmåndag/Författarbesök - 29 april
19:00 Misteln, Storg. 17 i Högsby. Pontus
Brandstedt från Björkshult berättar om sin nyutkomna
bok. Fri entré. Vi bjuder på fika. Arr: Högsby kommun-
bibliotek och Studieförbundet vuxenskolan

Valborgsmässofirande i Skälsbäck 
- 30 april 19:30 Skälsbäck skola. Korvgrillning
utomhus. Inomhus kaffeservering med hembakat bröd
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Valborgsmässofirande i Högsby
Missionskyrka - 30 april 18:00 
Pastor Ingvar Mellblom och Frälsningsarméns musiker
medvr. Kaffeservering. Arr: Högsby Missionsförsamling

Valborgsfirande i Fågelfors - 30 april
20:00 Stureplan. Vårtal av kommunalrådet Ingemar
Svanström. Vårsånger, kaffe, varm korv och fyrverke-
ri. Arr: Fågelfors Samhällsförening

Valborgsmässofirande Isabogården 
- 30 april 19:30 Vårtalare Ingrid Axelsson.
Underh. av Sångjuntorna. Kaffeservering, varm korv
och lotterier. Arr: Henbygdsföreningen och
Studieförbundet Vuxenskolan

Valborgsmässofirande i Långemåla 
- 30 april 19:00 Evigheten. Vårtal, lotterier och
fyrverkerier. Medtag egen fikakorg/korv, vi har grillen
igång. För mer information se: www.langemala.se.
Arr: Långemålabygdens medborgarförening

Valborgsmässofirande Berga - 30 april
20:00 - 22:00 Kalvenäsesjön Berga. Underh. av
Sångbubblorna. Vårtal av Nils-Gunnar Danielsson.
Lotterier, korv, fikaförsäljning och fyrverkerier Arr:
Berga GIF. Kontakt: Michael Lager. E-post:
michael.lager@hogsby.net

Valborgsmässofirande, Ruda - 30 april
19:30 Traditionellt valborgsmässofirande på
Tallåsvallen. Vårtal av Hans Birgersgård. Lotterier, ser-
vering och fyrverkerier. Arr: Ruda IF

Valborgsmässoafton, Sinnerbo - 30 april
19:30 Sinnerbo Bygdegård. Korvgrillning utomhus.
Vårbrasan tänds kl. 20.00. Kenneth Bengtsson håller
vårtal och sjunger vårsånger med oss. Kaffeservering
inomhus. Underhållning och lotterier. Arr: Sinnerbo
Bygdeförening

Här nu och framtiden. Misteln - 2 maj
18:00 - 20:00 Högsby Turistbyrå, Misteln, Storg.
17, Högsby. Välkommen till en kreativ kväll där vi läg-
ger grunden till din förändring! Med ett coachande för-
hållningssätt ägnar vi kvällen åt att måla/rita fram
vårt drömläge om framtiden. När vi har det klart blir
nästa fråga, hur vi kan ta oss dit? Kostnad: 250 kr,
coaching, fruktpaus och material ingår. Coach: Jenny
Lindell Bakke, Diplomerad coach. Anm. på epost
utbildning@guldkanten.com eller via www.guldkan-
ten.com. Arr: Guldkanten Tel: 0474-650 750 Jenny
Lindell Bakke. E-post: utbildning@guldkanten.com

Skytte på lerduvebanan - 2 maj 18:00 -
20:00 Lerduvebanan öppnas på Ryckhults
Jaktskyttebana. Övriga öppettider hittas på 
hjsk.zoomin.se. Arr: Mikael Olofsson

Fotboll, Fågelfors - 3 maj 19:00 - 21:00 
Hyltamalm IP, Fågelfors. Fågelfors IF - IFK
Oskarshamn. Arr: Fågelfors IF. E-post:
ronnieper@gmail.com

Skytte på älgbanan - 4 maj 13:00 - 16:00
Älgbanan öppnas på Ryckhults jaktskyttebana. Övriga
öppettider hittas på hjsk.zoomin.se. Arr: Mikael
Olofsson

Rosklippardag i Fågelfors - 4 maj 13:00 
Bruksgatan 43, Fågelfors. Vi klipper rosor och frukt-
träd och bjuder på ört-scones tillsammans med välkän-
de rosexperten *Erik. Hemslöjds- och plantlotteri, samt
en kort presentation av ABF-cirkeln "Från Järn till Trä".
Arr: Nostalgiaföreningen Fågelfors
Kontakt: Leif Loberg

SPF i Fagerhult - 8 maj 14:00 
Gröna salen. Månadsmöte. Förhandlingar, lotteri,
kaffe med dopp.  Arr: SPF Fagerhult

Gökotta med musikgudstjänst och fiske-
tävling - 9 maj 09:00 Böta kvarn. Gökotta med
musikgudstjänst och fisketävling i Böta kvarn på Kristi
Himmelfärdsdag. Grillen är igång, medtag korv och
fikakorg. För mer info se:  www.langemala.se. 
Arr: Långemålabygdens medborgarförening

Loppis Brusemåla Gård - 9 maj  - 11 maj
10:00-15:00 Arr: Malin Karlsson

Natur och kultur i Staby - 12 maj 10:00 
Kulturvandring i Staby. Avresa vid bussterminalen i
Högsby. Ledare Christina Dannesäter. Arr: Handbörds
naturskyddsförening. Kontakt: Wilhelm Alström. Tel:
0491-50205

Välkommen till färgernas värld - Måla
Vedic Art, Ruda - 12 maj 10:00 - 16:00,
Solgården 124 Gillberga, Ruda
Grundkurs och fortsättningskurs i Vedic Art!
Investering 500 kr/tillfälle. Medlem i Kulit 20%
rabatt. Se www.kulit.se. Info och anm. (bindande) på
tel/epost nedan senast två veckor före kurs. Med
Vedic Art kan du hitta din egen skaparglädje och
kraft! Arr: State of Grace i samarbete med studieför-
bundet NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

SPF Högsby Månadsmöte - 14 maj 14:00
Församlingshemmet i Högsby. Försommarfest!
Tipspromenad och trivsam samvaro. Towe Widerberg
medv. med sång och musik. Arr: SPF Högsby

Stickcafé, Högsby - 15 maj 10:00 - 12:00
Wickbergs konditori, Högsby.  Alla välkomna. Vi stick-
ar till nyfödda i Högsby kommun och delar sedan ut
paket när vi tagit beslut om datum för paketets utdel-
ning. Ni som vill delta får garn.
Kontakt: Inger Gustavsson. Tel: 0491-29197

PRO Högsby-Berga Trivselträff - 15 maj
14:00 Bikupan. Arr: PRO Högsby-Berga

Dagledigträff i Filadelfia Högsby - 16 maj
14:00 "Pastorales", en kvartett med 4 kvinnliga 
pastorer bjuder på ett varierat sång- & musikprogram.
"Pastorales" består av Eva Joelsson Oskarshamn,
Violet Andersson Alstermo, Kerstin Ekblom
Blomstermåla och Kristina Johansson Högsby.
Servering. Arr: Filadelfia Högsby

Trivselträff PRO Fågelfors - 16 maj 14:00
PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors. Underhållning av
härliga "Musik-Folket". Vi träffas och trivs vid kaffe-
bordet. Arr: PRO Fågelfors

Fotboll, Fågelfors - 16 maj 19:00 - 21:00
Hyltamalm IP, Fågelfors. Fågelfors IF - Timmernabben
IF. Arr: Fågelfors IF. E-post: ronnieper@gmail.com

Vedanta Retreat, Björkshult - 16 maj - 
22 maj 16:00 Kursgård Leela Retreat, Björkshult
Vedantic wisdom teachings from the East in the form
of a morning DVD with teachings useful for your jour-
ney. Each afternoon Jacqueline will answer questions,
guide silent and dance meditations. There will be eve-
ning satsangs. Price: 450 kr/person/dygn (mat &
logi) To Jacqueline - a donation for the ashram in
India. For more info: www.cosmicairport.com. Arr:
Kursgård Leela Retreat, Björkshult
Kontakt: Tongriela Dahl. Tel: 0481-70300

Ruda PRO, Ruda - 22 maj 14:00 
Ruda Folkets Hus. Kvartalsmöte. Underhållning och
kaffe med dopp. Arr: Ruda PRO

Fotboll, Fågelfors -  25 maj 13:00 - 15:00
Hyltamalm IP, Fågelfors. Fågelfors IF - Överums IK.
Arr: Fågelfors IF. E-post: ronnieper@gmail.com

PRO Högsby Berga månadsmöte - 28 maj
14:00 - 14:00 Berga kyrka. Per-Erik Munter och
Sören Adolfsson underhåller. Arr: PRO Högsby-Berga

SPF onsdagsträff, Högsby - 29 maj 14:00
"Seniorum" , Storgatan 9 Högsby. Rosor i Sverige -
Irene Nettelbrant visar bilder och berättar.
Kaffeservering. Arr: SPF

Stickcafé, Högsby - 29 maj 10:00 - 12:00
Wickbergs konditori, Högsby.  Alla välkomna. Vi stick-
ar till nyfödda i Högsby kommun och delar sedan ut
paket när vi tagit beslut om datum för paketets utdel-
ning. Ni som vill delta får garn.
Kontakt: Inger Gustavsson. Tel: 0491-29197

Sånggudstjänst i Högsby Missionskyrka 
- 2 juni 15:00 Hjördis och Åke Green medv. med
sång och musik. Kaffeservering. Arr: Högsby
Missionsförsamling

Bimarknad, Högsby - 2 juni 11:00 - 15:00
Staby gårdshotell. Kl. 11.00-13.00 försäljning av
biredskap. Klo. 13.00-14.30 föreläsning om allergier
speciellt insektsallergier. Föreläsare är Eskil Hedberg,
Astma- och Allergiföreningen. Kaffeservering. 
Arr: Högsbyortens biodlarförening
Kontakt: Veine Jernemalm. E-post: veine.jerne-
malm@telia.com

Fotboll, Fågelfors - 4 juni 19:00 - 21:00 
Hyltamalm IP, Fågelfors. Fågelfors IF - Hultfreds FK.
Arr: Fågelfors, IF. E-post: ronnieper@gmail.com

Svenska Flaggans dag i Lanhagen - 6 juni
12:00 Arr: Högsby hembygdsförening

Nationaldagsfirande med Tårtkalas i
Fågelfors - 6 juni 14:00 Fågelfors Folkets Park.
Underh. av trubaduren Escoz och Gycklargruppen
"Fatta eld". Kyrkokören medv., tips-promenad, fisk-
damm, lotterier, kaffe/saft och tårta. Fritt inträde för
medlemmar i Fågelfors Samhällsförening - medtag
medlemskort. Icke medlemmar 50 kr. Arr: Fågelfors
Samhällsförening och Fågelfors Föräldraförening

Dans, Fågelfors - 8 juni 21:00 - 01:00 
Fågelfors Folkets Park. Dans till Drifters. Öltält med
trubadur. Disco. Arr: Fågelfors Folkets Park
E-post: fagelforsfolketspark@gmail.com
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Din idé – vår design!

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

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

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

BLI DEMIDEKKARE DU OCKSÅ!
DEMIDEKK 
ULTIMATE

FÄRG MED MER
ÄN 40 ÅRS 

ERFARENHET

RINGPLATSEN OSKARSHAMN • 0491-161 67
ÖPPETTIDER:  mån-fre 10-18, lör 10-15

www.euronicsoskarshamn.se

Ett klassiskt serviceföretag med anor från 1960-talet

Utför allt från  nymontering till  service och support 
av  antenner,  paraboler,  datorer och hemelektronik

Numera ingår GK i en av  
Europas största kedjor

Teckna abonnemang från
 Viasat - just nu

första 3 månaderna 
kostnadsfritt!

Montering och installation ingår

Montering/service:
Mikael Annegård 070-313 08 33

Fri antennbesiktning (Värde 899:-)
Komplett översyn av din antenn eller parabol. Vid eventuella brister ger installatören

ett förmånligt kostnadsförslag på vad arbetet och materialet kostar.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast hos Euronics Oskarshamn och vid ett köptillfälle mot 

uppvisande av kupong. Kupongen giltig t.o.m. 31/5 2013.
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