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• Kulturbygd • Vildmark • Småländsk gästfrihet
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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!

Högsby • Sockens • Hembygdsförening

Kulturdagar i Lanhagen
1–4 aug. kl.

    

  
–16.000 11.0aug. kl.

    

  

    

  

•snekcoS•ybsgöH

1–4 aug. kl.
Underhållning torsdag och fredag kl.

Under lördagen finns flera utställare med konst-
hantverk på plats samt en utställning med veteran-

. På söndagen hålls friluftsguds-mopeder
tjänst kl.14.00. Byggnader och utställningar är 

öppna och kaffe serveras under alla dagar

armt vVVa

    

  

gnineröfsdgybmeH

–16.000 11.0aug. kl.
Underhållning torsdag och fredag kl.14.00.

Under lördagen finns flera utställare med konst-
hantverk på plats samt en utställning med veteran-

. På söndagen hålls friluftsguds-
Byggnader och utställningar är 

.öppna och kaffe serveras under alla dagar

armt välkomna!

    

  

CARL MALMSTEN MÖBLER
– Handtryckta tyger – 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.

Centerpartiet ser 
hela kommunen!
Välkommen att redan nu föreslå 

kandidater till kommun, landsting och
riksdagslista för Centerpartiet!

Kanske du är en av dem!

www.centerpartiet.se/lokal/hogsby

Förslag lämnas till:
Mikael Jonnerby  070-513 00 32, mikael.jonnerby@hogsby.net 

eller Stihna J Evertsson 070-586 05 17, staby.gardshotell@hogsby.net

Vi önskar er en trevlig sommar!

Högsby Centerkrets styrelse: Ewa Engdahl, Mikael Jonnerby, Axel Jonsson, Rosa Lopes,
Stihna J Evertsson och Anders Petersson.

Ann-Christin Cedergren  
0491-698 90, e-post: kontorsbyran@hogsby.net

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.
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Längs natursköna Emån finns flera
fina platser att stanna till vid när man 
tar bilen, cykeln eller MC:n.

Ett annat sätt att uppleva Emån är via 
vattenvägen.

Ett företag som tagit fasta på upplevelseturism är Emåturism, som nu
är inne på sin andra turistsäsong där stuguthyrning kombineras med
kanot- eller kajakturer.

- Vår premiärsäsong gick över förväntan när det gäller uthyrning av
kanoter och kajaker och den har börjat riktigt bra i år också. Intresset
för semester eller aktiviteter kopplat till naturupplevelser ökar stadigt
år från år och då faller sig vår satsning naturlig och logisk. Vi hoppas att
kunna vidareutveckla verksamheten med olika former av paketlös-
ningar. Vi har ju också ett spännande naturreservat, Lixhultsbrännan
inpå husknuten, som är ett bra exempel på mervärde till Emån, säger
Ewa Engdahl, Emåturism Lixhult.

Ewa och Gert visar runt på gården och vi stannar till vid de smakfullt
inredda stugorna, där hunden Tilda nyfiket följer våra steg. En ljus och
modern färgsättning i välutrustade stugor skall locka fler att uppleva
naturen på nära håll. Gerts ardennerhästar, som betar i hagen precis
bredvid, är också ett levande inslag i livet på landet.

Vi går vidare och passerar en spaavdelning, ett populärt komple-
ment till stugor och kanotturer.

Ewa och Gert lägger i en av kanoterna så Innehåll kan ta en fin bild.
Gert påpekar att ”man ska ha på sig räddningsväst” - men man gör ett
undantag i dag.

- Vi sätter säkerheten högt och vi är noga med att alla som hyr kanot
eller kajak av oss använder räddningsväst och vi erbjuder även hjälm.
Emåförbundets nyligen uppdaterade folder om Emån som kanotled
innehåller kartor med beskrivning av rastplatser, forsar och sevärd-
heter m.m. Precis som med allt annat så är det egna goda omdömet
viktigast av allt, och kanotturerna sker under eget ansvar både vad det
gäller säkerhet men också vad gäller respekt för omkringliggande
jordbruk och betande djur. 

BOLLEN BÖRJADE RULLA
När vi frågade hur det kom sig att man bestämde sig för att satsa på
turism så blev svaret från Gert och Ewa att man tänker på framtiden.

- Vi var på ett möte som arrangerades på Stabygården där Emåför-
bundet pratade sig varma om hur man på varsamt sätt kan låta en
känslig miljö som Emån kombineras med upplevelseturism. Efter detta
möte så drog vi i gång tankarna runt det som sades och efterhand
som tiden gått så har möjligheter med såväl stugor, kanoter och kaja-
ker dykt upp. Vi har så att säga gjort slag i saken, och där är vi idag.

Något som är en förutsättning i vår verksamhet är att samverka med
andra lokala aktörer. Det kan handla om restaurangnäringen med 

EmåturismEmåturism

Väl nere vid Emån möter vi en stillsam å, där
vassen försiktigt svajar i den varma sommar-
brisen. Det är en helt fantastiskt vy med en klar-
blå himmel som speglar sig i Emån där några
kritvita stackmoln bryter av det blå, och där ån
ramas in av en intensiv grönska.

”
”
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Stabygården, Mejeriet och Emågården m. fl. och inte minst med
Föreningssport som satsat på fiske. Vi har också kontakt med Oscar
Nordahl och Dennis Holmgren, två Högsbyungdomar som satsar på
fiskeguidning i Emån. I sommar har vi en bokning på 40 personer där
vi inte har tillräckligt med egna kanoter. Då samverkar vi med andra
företag och tar affären gemensamt. Det gäller att samarbeta för att
kunna utvecklas, säger Ewa. 

Gården är Ewas föräldrahem och turistsatsningen är ett sätt att hålla
landsbygden öppen och levande. 

- När jag var barn så var jag totalförbjuden av mina föräldrar att gå i
närheten av Emån. Då såg man Emån som något farligt, åtminstone
för barn. I dag så ser jag på Emån som en tillgång och något som be-
rikar företaget.

DET BÄSTA MED EN KANOT- ELLER KAJAKTUR PÅ EMÅN:
• Lugnet.
• Naturupplevelse.
• Frihetskänsla.
• Avkoppling.
• Avskildhet från stress och alla måsten.
• Härlig aktivitet med familjen eller med vännerna.

TIPS
Ni som är nybörjare rekommenderar vi att komma till Lixhult och star-
ta färden här och paddla sträckan fram till Högsby. Det är en stillsam
och lugn del av Emån som passar alla nybörjare. För den som önskar
en dagstur, varför inte fortsätta till Åsebo efter en bit mat och shop-
ping i Högsby?

OM 10 ÅR
Både Gert och Ewa säger gemensamt att de hoppas på en väl etable-
rad verksamhet med ytterligare några stugor och kanoter då de som
glada pensionärer säkert gärna sysselsätter dagarna med positiva
turister som vill uppleva vår svenska natur när den är som vackrast!

//Gunilla C Johansson

Bäckgatan 14, Oskarshamn  0491-812 00, 070-760 27 92 

med sallad, ost, dressing,baguette & chokladfontän

inkl. 1 glas 

vin el. öl alt. 

alkoholfritt

159:-

Varje onsdag

Sommarextra!
Räkfrossa

Fredag-lördag

Grillbuffé
Spice of 

Thaibuffé
Räkfrossa

3 bufféer

för

179:-

Fredag 5/7 kl 19.00
Fredag 12/7 kl 19.00

Trubadurkvällar med
JULIA ADOLFSSON
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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 

Kolla vår hemsida www.mittpunkt.hogsby.net

FÖRETAGSNYTT:

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby 
du också.

Vi närmar oss 
100 medlemmar!

Är du ung och funderar på en företagsidé ?
Fundera över sommaren och hör av dig längre fram i augusti !
Vi hjälper dig med bra kontakter om du vill utveckla din idé !

Det finns bra möjligheter att få hjälp…
Mittpunkt Högsby 0491-29258 el mittpunkt@hogsby.net

Årets sommarföretagare 
drar igång !
I ett samarbete med Mittpunkt Högsby och Högsby
Utbildningscenter blir det fyra gymnasieungdomar
som i år valt att driva eget företag under sommar-
lovet.  

Som vi tidigare berättat i förra Innehåll kommer Ebba Henriksson
att driva Staby Café. Vidare satsar Andreas Ohlsson på sitt företag
Bergabruksmusik, där han hjälper ungdomar att lära sig spela
instrument. Café Bergabacken kommer under tiden 2 juli-27 juli att
drivas av Viktorija  Zuperkaité. Jag tänker satsa på fin miljö, gott fika
och ett trevligt bemötande, berättar Viktorija som håller öppet 
tisdag-lördag 11-17. Slutligen kommer Iness Rusingiza att satsa på
jordgubbsförsäljning i sitt sommarföretag vid Karlssons Varuhus i
Högsby.

Fr v Viktorija Zuperkaité, Iness Rusingiza, Andreas Ohlsson och Ebba Henriksson.

ATTACUS FÅGELFORSHUS AB som i dagsläget har ett 30-tal
anställda, har nu fått in ytterligare order och kommer troligen 
behöva nyanställa personal framöver, berättar vd:n Tomas
Christoffersson.

Framtidsoptimism vid GOTLANDS ÄGG AB I RUDA, som nu
söker fem nya medarbetare. Företaget har fått flera nya leverantörer
och kunder under året och ser ljust på framtiden enligt vd:n
Magnus Bolin.

MEDIAKOMPANIET AB, expanderar i den tidigare dörrfabriken
som idag ägs av Högsby Energi AB. Företagets vd Gösta Råsmark
berättar att sedan man förvärvat HF Print i Högsby kommer man att
satsa på bl.a screen, textiltryck, web, design, reklam och jobbkläder.
Företaget har också verksamhet i Målilla och Färjestaden. Av de tio-
talet anställda finns ca hälften i Högsby.

HÖGSBY DJURKLINIK flyttar under sommaren över till nya loka-
ler intill Handelsbanken. Vi kommer att få betydligt större lokal och
hoppas kunna öka öppettiderna samt nyanställa personal berättar
Suzanne Sandquist vid Läckeby djursjukhus, där Högsby ingår.

Saneringen av miljön vid BJÖRKSHULTS GLASBRUKS-
OMRÅDE startar med projektering under året och fortsätter med
själva saneringen under 2014.

Glädjande byggstart på
Solhöjden i Berga !

Företaget Elsabo Herrgård KB med Teemu Tapani
Lehtimäki från Saltsjö-Boo i Stockholm som ägare,
satsar nu på en totalrenovering av den tidigare
brandskadade fastigheten. 

I dagarna har byggnaden fått ett nytt tak och arbete pågår med
restaurering av ytterväggarna. Byggnaden uppfördes åren 1909 av
Per Gustaf Tamm till privat bostad.

Upprustning av Solhöjden i Berga. 

Mittpunkt informerar om konsultcheck 
till nystartade företag:

Det kan exempelvis handla om att ta fram en hemsida, 
göra en e-handelslösning, delta i en mässa eller att ta fram 

en grafisk profil. Stödet riktar sig till företag som är max tre år 
och som har högst 5 anställda. Maxbidraget är 50 000 kronor, 
dock högst 50 % av konsultinsatsen. Regionförbundet lämnar 

inte stöd till konsultinsatser under 20 000 kronor.

Vill du veta mer kontakta Bruno Karlström,
Regionförbundet 0480-44 83 79 eller 0725-15 49
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GALLERIAN 

Järnvägsgatan 37 
Högsby 

 Tel: 0491-387011  
Mån-Fre 10-18   Lör-Sön 10-16 

SOMMARKAMPANJ 
VÄLKOMMEN ATT CHOCKAS AV VÅRA PRISER! 

VENTURA 
Ribbon pot 

Stor 298:- 

Liten 198:- 

Ord. Pris 869:- / 519:- 

SAMSUNGREA 
Samsung  

Galaxy SIII 4G 

2995:-  

Ord. Pris 4495:- 

Samsung 

Galaxy Note 

2995:- 

Ord. Pris 3995:- 

NYHET 

Galaxy Camera 

3495:- 

Ord. Pris 4495:- 

Köp någon av våra 

kampanjvaror och 

få ett Bluetooth 

Headset på köpet! 

Psst… visste Ni att vi är den enda 

butiken i Sverige som ger 50%  
på alla Venturas varor? 

Kom in i butiken så hjälper vi 
dig att hitta telefonen som 
passar just Dina behov och Din 
plånbok! 

Sunrise 

Stor 225:- 

Liten 130:- 

Ord.Pris  449:- / 259:- 

Planteringsbord 

  349:- 
Ord.Pris 898:- 

Tree of life 

Stor 749:- 

Liten 299:- 
Ord.Pris 1498:- / 598:- 
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Sola - Bada - Bo på camping

Välenbadet
Trung Dang Thang är sedan några månader tillbaka
ägare till Välenbadet i Fagerhult. En verksamhet som
Trung kommer att driva tillsammans med bland annat
Lilla Krogen i Oskarshamn. 

- Detta är något nytt och spännande för oss, men
jag gillar utmaningar och ser en stor potential i
Välenbadet menar Trung Dang Thang.

Man har för denna säsong arbetat med främst
målningsarbeten och röjt upp på campingen. 

- Detta är ju första året vi driver verksamheten
och det finns en
hel del invester-
ingsbehov för
att få camping-
en till ett 
mycket bra
besöksmål. Men
vi har en plan
och ser med till-
försikt på verk-
samheten.

Även i år
erbjuds det
minigolf, tennis-
bana, uthyrning
av båt och för-
säljning av 
fiskekort.

Vi kommer att hålla serveringen och kiosken öppen hela sommaren.
Dessutom så kommer vi att arrangera lite underhållning för våra
gäster vilket vi vet har uppskattats tidigare.

Två killar arbetar på campingen och ska ta emot badande dags-
gäster och alla nattgäster som väljer att ställa upp husvagnen eller
hyra tältplats, avslutar Trung. 

Nu hoppas man på riktigt fint väder och att många åker till den
fina insjön.

LÅNGLIGGARE
Två personer som
uppskattar Välen-
badets lugn är Maj-
Britt och Arne
Karlsson, Berga. De är
inne på sitt femte år
på Välenbadet där de
har sin husvagn upp-
ställd under hela
säsongen.

- Vi trivs så bra här
på Välenbadet med
den goda kamratska-
pen. Det är så avkopplande och lugnt. Vi har även en båt här och kan
ta en tur på sjön, och går det bra så blir det nygrillat, säger Maj-Britt.

De har sällskap av ytterligare ett 10-tal långliggare som kommer
dels från närområdet men även från Borås och Tyskland.

Maj-Britt och hennes familj flyttade till Berga och det nybyggda
huset 1979. Deras barn bor i Blomstermåla respektive Landsbro med
sina familjer men kommer gärna och hälsar på och då till Välenbadet.

- Det är mysigt att träffa barn och barnbarn och att få besök hit till
campingen, det uppskattas, avslutar Maj-Britt.

//Gunilla C Johansson

Gösjön
Det är första året som MMJ driver campingverksam-
heten vid Gösjön. Företaget har ett två-årsavtal och
man hoppas mycket på premiärsäsongen.

Kiosken och serveringen har
redan varit i gång några
veckor, och man räknar med
att hålla öppet under hela
augusti månad.

Kioskförsäljningen har kommit i gång bra och för den lilla mini-
golfbanan rullar bokningarna på. Man kommer även att arrangera
trubaduraftnar med start den 12 juli.

- Vi är glada att vi skickade in vår intresseanmälan till kommunen
för att driva verksamheten säger Maria Andersson, MMJ i Högsby.

Gänget som håller ordning på campingen är från vänster
Sandra, Göran och Emelie, på bilden saknas Kevin.

En del av sommarens upplevel-
ser är att bada. Innehåll träffade
ett gäng glada ungdomar vid
Gösjön, Berga som kommer från
trakterna runt Berga, Högsby
och Jönköping, och som gärna
ställde upp framför kameran.
Efter fotograferingen berättade
de att de stormtrivs vid Gösjön
och gärna åker hit under lediga
stunder.
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Fastighetsmäklare Mats Calmstierna  
Järnvägsgatan 35, Högsby
0491-201 25, 0734-31 35 21
www.maklarhuset.se 

Välj en mäklare som gör dig nöjd!

Ruda- Svenbo Hampekulla 102
Fastighet innehållande boningshus, verk-
stad, hus med gästrum och inredningsbar
övervåning samt garage och stor tomt,
tillfälle för er som söker lokal för egen
verksamhet eller som hobby.
Pris 795 000 kronor

Berga - Vallgatan 12
Villa i bra skick och läge, luft-vatten-
värmepump. Garage. Bara att flytta
in !  Pris 595 000 kronor

Berga - Södra Storgatan 13
Mindre hus lämpligt som fritids-
boende, lite uppfräschningsbehov
finns av ytskikten.
Pris 135 000 kronor

Berga - Granvägen 10
Välskött villa i lugnt villaområde
med naturen som granne, låga
driftskostnader. Pris 530 000 kronor

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!

Solvarma tips för fin färg 
i sommar!

Brun men inte
bränd. Vilken
hudtyp är du?

HUDTYP 1 -
KÄNSLIG OCH
FRÄKNIG
Tänk på att:
• Klä dig mot solen.

Kläder, hatt och sol-
glasögon är enkla
och effektiva skydd.

• Håll dig i skuggan.
Särskilt när solen
står som högst.
Under sommaren
brukar det vara
mellan kl 11 och 15.

• Undvik solarium.
Det gör mer skada än nytta.

HUDTYP 2 – LJUS OCH MELLANBLOND
Tänk på att:
• Undvik att bränna dig. Max 10-15 minuter i direkt sol.
• Skydda dig. Använd ljusa, tunna kläder, solglasögon och keps

eller hatt.
• Smörj in dig ofta. Använd en solkräm med hög solskyddsfaktor.

Snåla inte med krämen. Och kom ihåg att smörja in dig efter
dagens slut.

HUDTYP 3 – LÄTT BRUN, RÖD IBLAND
Tänk på att:
• Kom ihåg solkrämen. Trots att du tål sol väl kan det räcka med

20-30 minuter i solen för att din hud ska bli röd.
• Ibland är solen starkare. Tänk på att solen kan vara mycket star-

kare utomlands. Exempelvis på hög höjd, vid havet eller på syd-
ligare breddgrader.

HUDTYP 4 – MÖRKT HÅR, SÄLLAN BRÄND
Tänk på att:
• Mjukstarta säsongen. Använd tunna kläder. Komplettera i början

av säsongen med en hög solskyddsfaktor. När huden väl fått
färg kan du trappa ner på solskyddet.

HUDTYP 5 – MÖRK OCH ALDRIG BRÄND
Tänk på att:
• Tänk på att områden som normalt sett är skyddade från solen,

exempelvis fotsulorna, är extra känsliga.

BARN – SKYDDA DE SMÅ!
Tänk på att:
• Barn under ett år ska inte vistas i direkt solljus.
• Kläder, solhatt, soltält och parasoll är effektiva skydd.
• Välja en vattenfast solkräm med hög solskyddsfaktor.

/Text från foldern Solvarma tips, Apoteket

Sola säkert
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De nya flerfackssoptunnorna kommer att finnas till 
beskådande på Kolsrums återvinningscentral, 
lördagen den 24 augusti kl. 9-13.

Då finns även renhållningsingenjör Elin Svensson på plats och 
svarar på frågor om det föreslagna systemet.

Är du nyfiken på det nya 
sophanteringssystemet?

Under 2013 tar ÖSK tillsammans med medlemskommunerna
Högsby och Hultsfred fram riktlinjer för vår framtida avfalls-
hantering i en ny gemensam avfallsplan. Samverkan sker
med Vimmerby Energi & Miljö AB som ansvarar för avfalls-
hanteringen i Vimmerby kommun.

En utredning har tagits fram för att jämföra olika insamlings-
system. Det vill säga hur kommunernas soptunnor och sopbilar
samt hushållens sortering ska se ut i framtiden. Flera olika insam-
lingssystem har granskats, jämförts och värderats mot varandra.

Kommunfullmäktige i Hultsfred och Vimmerby kommuner har i
maj/juni 2013 beslutat att införa ett nytt insamlingssystem som
kallas ”fyrfacksmodellen”. Besluten förutsätter att alla tre kommu-
nerna fattar samma beslut. Kommunfullmäktige i Högsby kom-
mun har återremitterat frågan och kommer att ta beslut i septem-
ber. Om även Högsby kommun tar samma beslut så kommer syste-
met införas etappvis i de tre kommunerna med start 2015.

Nytt insamlingssystem 
för avfall

Nu har vi chansen att visa upp vår fina kommun! Under
vecka 33 kommer Sveriges television hit. 

Det kanske är något särskillt som händer just då som kan vara
intressant att berätta om. Varje vardag under den veckan 
rapporterar de om Högsby på Smålandsnytts hemsida. 

Har Ni några tips på vad de ska göra reportage om så kontakta
SVT på: smalandsnytt@svt.se
Tfn: 0470-77 88 11, Tfn: 0470-77 88 05 

Sveriges television kommer till
Högsby på en sommartur!
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När jag för snart 11 år sedan på-
började mitt andra läsår på det
Systemvetenskapliga programmet
vid BBS (Baltic Business School i
Kalmar), skulle vi börja terminen
med kursen General Systems Theory.
Alla var mer eller mindre förväntans-
fulla, inte minst beroende på att
föreläsare och kursansvarig var en
kinesisk professor… spännande! 

Döm om vår förvåning då han inleder föreläsningen med att visa
en film om, vad vi uppfattade som, ett svart hål… han pausar fil-
men och ställer följdfrågan; Vad är det ni ser? Hmm…. ja det är
svart och runt… vad mer ska vi säga? Varpå professorn återigen
startar filmen som då sakta börjar zooma ut och visar att det ”svar-
ta hålet” i själva verket bara är innandömet av ett rör, som i sin tur
bara är en del i en större installation. Det var således min första
kontakt med, vad som faktiskt kom att bli den mest intressanta
kursen under hela min studietid - Systemteori – som är det ämne-
sövergripande vetenskapliga studiet av system i allmänhet. Hos
många infinner sig nu säkert frågan; Varför i hela friden skriver han
om vetenskapliga studier i en krönika i Innehåll?

Jo, för att i likhet med det ”svarta hålet” som bara var en del av
något större – ett system – är även Högsby kommun en liten spela-
re på en betydligt större spelplan eller system om man så vill.
Högsby kommun är i sig självt ett system, men som i sin tur är
beroende av utbyte och samverkan med ett oändligt antal andra
system, t ex olika verksamheter, företag och organisationer i
Högsby kommun, andra kommuner, län och t o m länder, vilka till-
sammans skapar det globala systemet - planeten jorden. En kom-
plex verklighet som jag i korta ordalag ska försöka förenkla något.  

Om vi enbart utgår ifrån Högsby kommun, så har förhoppnings-
vis de flesta, i likhet med mig själv, som övergripande mål att
Högsby kommun ska vara en välmående kommun där såväl före-
tag som människor trivs och kan utvecklas. Hur ska vi nu lyckas
med detta? Utifrån systemteori tänkandet så vet vi nu att vi är
beroende av samspelet med andra system, varför det blir än vikti-
gare att kunna göra konsekvensbedömningar av vårt eget hand-
lande. Exempelvis genererar ett nystartat företag arbetstillfällen,
vilket i sin tur kanske leder till en ökad inflyttning, vilket skapar ett
ökat kundunderlag för matbutiker osv, osv… och som rentav
kanske också leder till ett ökat antal arbetstillfällen i Italien. Man
kan dra en parallell till vad som benämns fjärilseffekten och är ett
begrepp inom teorin för dynamiska system. En marginell påverkan
i systemet kan få stora och oförutsägbara effekter någon annan-
stans. Exempelvis kan en fjäril som i Mexiko slår med sina vingar
påverka luftströmmar så att en orkan drabbar södra Sverige sena-
re. 

När nu de flesta inom kort ska gå på semester (om ni nu inte alla
redan har gjort det) vill jag med ovanstående resonemang skicka
med er lite att fundera kring när ligger på stranden, i hängmattan
eller vad det månde vara. Skulle det nu (som idag) regna, så kan jag
rekommendera en riktigt bra film som (på ett fiktivt sätt) har sitt
ursprung i ovanstående resonemang och heter The Butterfly Effect
(2004) med bl a Ashton Kutcher och Amy Smart.

Ha nu en riktigt skön sommar och trevlig semester, så ses och
hörs vi till hösten igen fulla av nya tankar och idéer om hur vi ska
förverkliga en fortsatt positiv utveckling!

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...

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

Övriga sommaren får du 

20% rabatt på alla 
bijouterismycken (ej guld, silver, stål och titan)

t.o.m. 30/8

ID- & Kör-
kortsfoto 
180:-

Semesterstängt
tisdag 9/7 tom fredag 19/7
samt
måndag 5/8 tom fredag 9/8
lördagar och söndagar stängt

Vem ska toppa Centerlistan?
Var med du också, och påverka 

politiken och valet i Högsby 2014!

Välkommen som medlem!
Kontakta: 

Anders 076-109 77 56, anders.pettersson@hogsby.net 
eller Ewa 070-65 87 323, ewa.engdahl@gmail.com

www.centerpartiet.se/lokal/hogsby

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

Sommarerbjudande!
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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

• Nyplockade jordgubbar, bär och färskpotatis från Öland, 
VARJE TORGDAG!

• Stor sortering av lokalt odlade primörer och grönsaker.

• Obesprutade tomater från Hagalund, Ölvingstorp. 

• Stor sortering av växter och snittblommor.

• Från Evas kroppkakor, Köpingsvik, Öland - Isterband och Kroppkakor.

VÄLKOMNA!

• Nyplockade jordgubbar, bär och färskpotatis från Öland, 
VARJE TORGDAG!

• Stor sortering av lokalt odlade primörer och grönsaker.

• Obesprutade tomater från Hagalund, Ölvingstorp. 

• Stor sortering av växter och snittblommor.

• Från Evas kroppkakor, Köpingsvik, Öland - Isterband och Kroppkakor.

VÄLKOMNA!
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V åg rätt
1. Heter Birk i efternamn  
4. Avger blomma 
7. Färggrann men giftig svamp 
8. Leta efter

10. Skogens gula guld
11. Har nöden ingen
14. Färgglad på himmel efter skur
16. Får får
19. Vann Let's dance 2013  
21. Lång och smal fisk 
22. Accelerera
23. Se bilden

L o d rätt
2. Bärhjälp 
3. Isvak 
4. “Bakom sjöbloms” i visan 
5. Minstingen i Kungahuset
6. Bilhus
9. Känd Greta

10. Får vi äta på lördagarna

12. Populär social nätverkstjänst
13. Hej på italienska 
15. De små vi sjunger om på midsommar
17. Har namnsdag den 23/7  
18. Tidigt 
20. Lång regnjacka 

Runt om i kommunen genom-
fördes många väl arrangerade
midsommarfiranden.

En av dessa platser var vid idrottsplatsen i
Berga, som besöktes av Innehåll. Vi vill
sända ett litet tack till Berga GoIF - Berga
gymnastik och idrottsförenings ordföran-
de Mikael Lager och alla som var aktiva
under firandet där aktiviteter varvades
med dans runt midsommarstången.

//Gunilla C Johansson

Midsommarfirande 
med Berga GoIF

IInnnneehhåållll  öönnsskkaarr  aallllaa  eenn  
ggllaadd  oocchh  ssoolliigg  ssoommmmaarr!!

Kryssa och vinn !!!

Lycka till!

Vinst - 2 TRISS-lotter vardera till tre vinnare

Skicka den rätta lösningen 

senast tisdagen den 20 augusti 2013 till:  

Innehåll, Hantverksgatan 33, 

572 57 Oskarshamn. 

Vi drar tre vinnare med rätt lösning. 

Namn:............................................................................

........................................................................................

Adress: ..........................................................................

........................................................................................

Postnr:...........................................................................

Ort: .................................................................................

Foto: Christina O Axelsson 
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Turistsäsongen har börjat bra och 
intresset är stort för att semestra i 
kommunen.

Många har ett intresse att vistas i naturen på ett eller 
annat sätt. Det kan handla om att man letar efter bra platser
att slå läger med campingutrustning, men även att prova 
fiskelyckan för en dag.

- Vi får även in frågor om var man kan hyra boende, äta mat och om bra besöks-
mål i kommunen. Vi har många nya och fina fika- och matställen i kommunen,
bland annat Ebbas Café vid Stabygården, Högsby, sommarcafé i Fågelfors och
Bergabackens Café i Berga. Vi har även fått in nya ställen att bo på som Snickar-
boden i Fagerhult och Trollbergets gästhus. Staby Gårdshotell har byggt ut och
har en vacker punschveranda som har hög tillgänglighet för personer med funk-
tionsnedsättning.

Carinas tips på besöksmål och vacker natur är många, men för att 
nämna några så ligger Emån och våra härliga sjöar högt upp på hennes
favoritlista. 

På turistbyrån säljer man förutom souvenirer även lokalt producerade
produkter.

//Gunilla C Johansson 

TIPS ! Läs hela turistbilagan som börjar på nästa sida och upplev vår
natursköna kommun.

14

Turista i kommunen

- Jag gillar verkligen mitt arbete då det
finns så mycket att se och uppleva på
nära håll. Jag hoppas att några av de 
som besöker kommunen, gillar oss så

mycket så att man vill flytta hit.

”
”
 

 
 

”Snart 
hettar det 
till igen”

 

Fyrhjuls-
mätning 

från 
1.150:-

Stängt för  
     semester

v.29
 v.30

Personligt hela vägen. 

ät i
Fyrhjuls-

ä i

 

 
 

 

 

 

let att serva bilen, och inte minst att se till 
hägra så smått. Plötsligt är det högaktuel
Snart slår hettan till och semester
Kontrollera din AC i tid.

 

 
 

 

 

 

let att serva bilen, och inte minst att se till 
hägra så smått. Plötsligt är det högaktuel

n börjar Snart slår hettan till och semester
Kontrollera din AC i tid.

 

 
 

 

 

 

se til

”Snart 
hettar det 

hägra så smått. Plötsligt är det högaktuel
börjar

Kontrollera din AC i tid.

 

 
 

 

 

 

”Snart 
hettar det 

 

 
 

 

 

 

både däck och drivmedel samt öka din  

1.150:-

ollera din fyrhjulsinställning och spara Kontr
Var rädd och d

från 
mätning 

å

 

 
 

 

 

 

kontakta oss för felsökning och prisförslag.
ndra. Har du bekymmer med din AC, 
att undvika köer är att boka tid för
att AC´n fungerar som den ska. Ett bra sätt 

både däck och drivmedel samt öka din  
ollera din fyrhjulsinställning och spara 

ina däck!

 

 
 

 

 

 

kontakta oss för felsökning och prisförslag.
ndra. Har du bekymmer med din AC, 

e alla att undvika köer är att boka tid för
att AC´n fungerar som den ska. Ett bra sätt 

 

 
 

 

 

 

försla

hettar det 
ätt

ndra. Har du bekymmer med din AC, 
e alla 
bra sä

till igen”

 

 
 

 

 

 

hettar det 
till igen”

 

 
 

 

 

 

- En nära och komplett verkstad

es säkerhet!och dina passagerar

 

 
 

 

 

 

- En nära och komplett verkstad

es säkerhet!

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2013-07 JUNI_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2013-07-02  09.40  Sida 14



• Kulturbygd • Vildmark • Småländsk gästfrihet

VVäällkkoommmmeenn  ttiillll
HHööggssbbyy  kkoommmmuunn

Turistbilaga_2013-07_Handelsstaden uppslag_03-08  2013-05-02  13.11  Sida 1



Ms Solsund  www.olandsfarjan.se

Bokning och förfrågningar 0499-449 20, 070-621 42 60
Biljetter säljes på kajen innan ombordstigning. Vid hög sjögång kan trafiken inställas.

Oskarshamn Avgång: 08.00 och 14.00
Byxelkrok Avgång: 11.00 och 17.00
Restid 2 timmar och 20 minuter

BILJETTPRISER ENKEL ENDAGSTUR

Vuxen 150:- 200:-
Barn 7-16 år 100:- 150:-
Bil max 5 m inkl. förare 450:-
Bil + 2 pers 550:- 900:-
Bil + 3-5 pers 600:- 950:-
Husvagn max 5 m 500:-

BILJETTPRISER ENKEL ENDAGSTUR

Husbil max 5 m inkl. förare 650:-
Längdtillägg/fordon 100:-/m
MC inkl. förare 250:- 450:-
Cykel Gratis
Moped 100:-
Barn under 7 år i målsmans sällskap åker gratis.

Storgatan 15, 579 30 Högsby • Tel 0491-215 35

Hotell
Dagens rätt 

kl 1000-1400

Fullständiga rättigheterFullständiga rättigheter

Hotell
Dagens rätt 

kl 1000-1400

Natur 
Till dig som vill komma naturen nära, vand-
ra gärna längs Högsbyleden, Rudahagarna,
Jonas Stolts vandringsled eller genom de
fantastiska bokskogarna längs Alsterån.
Ekopark Hornsö är en av västeuropas vikti-
gaste områden för bevarande av hotade
insekter. I ekoparken ligger byn Barnebo
med sina långa, mäktiga stengärdesgårdar
och hela 11 naturreservat. Förkastnings-
sprickan Moreravinen, ett enastående
naturfenomen med More kastell, är väl värt
ett besök. En milsvidd utsikt erbjuds längst
upp i utkikstornet som är 21 meter högt vid
Aboda Klint, Allgunnen. Vid klart väder
skymtar Öland. 

Emån erbjuder fantastiska naturupplevel-
ser och är södra Sveriges mest värdefulla
vattendrag. Huvudfåran rinner upp på det
småländska höglandet och efter 22 mil når

vattnet Kalmarsund. Emåns hela vatten-
system med alla biflöden består av mer än
80 mil rinnande vattendrag och fler än 950
sjöar.

Fiske
Fiske är mycket populärt! Utmana släkt och
vänner i vem som drar upp största gäddan.
Vi erbjuder mycket goda möjligheter till fis-
kelycka. Turistfiskekortet innefattar hela 29
sjöar och vattendrag inklusive Emån. Detta
kort ger dig rätt att fiska en eller två veckor
och detaljerad information får du på köpet.
Natursköna Emån är ett av Europas renaste
och bästa fiskevatten. Det är inte för inte
som naturintresserade turister väljer att åka
just till Småland och Högsby kommun. Du
kan även köpa fiskekort för separata sjöar
och vattendrag. Turistbyrån informerar
gärna. 

Hantverk, konst & design
Unna dig en stunds upplevelse med kreativ
konst i bl.a. textil, trä, keramik, glas och
målning.

Vill du se miljövänlig omformning av flas-
kor till bruks- och konstglas utan omsmält-
ning åker du till Hauges Hantverksglas i
Kulltorp. Vill du se mer? Besök då t.ex. AoS
Keramik hos Annika Olsson Sonntag,
Kösebo, Galleri Korpen hos Titti Svärds-
hammar, Grönskåra, Uranäs Blomster-
verkstad, Uranäs eller Fågelfors Hattateljé.
Dessutom anordnas ett antal hantverksda-
gar/mässor under året på olika platser. I
Fagerhult finns designstudion VillaPernilla.
Kreativa Pernilla Lindfors har skapat kläder
till filmer som t.ex. Harry Potter, Fantomen
på Operan, Gladiator, Kingdom of Heaven
och Mamma Mia. 

Här börjar semesteräventyret 
Högsby kommun är den moderna landsbygden med allt vad det innebär. Här finner du lugnet i naturen bland träd och sjöar.
Om du vill aktivera dig så finns det många möjligheter. Varför inte ta en cykeltur längs ringlande cykelleder. Eller paddla i
sakta mak längs fantastiskt vackra Emån. Vi har också vandringsleder som inbjuder till långa härliga turer med välbehövliga
pauser. Kanske vid en sjö? Isåfall kan det vara läge att ta fram fiskespöet och prova fiskelyckan. Ta en svalkande simtur på
någon av våra badplatser och njut sedan av ett glas i solen. Att semestra i Högsby innebär både avkoppling och äventyr!

Hopptornet vid Gösjön i Berga
Foto: Bengt-Åke Lundin Arkivfoto

Turistbilaga_2013-07_Handelsstaden uppslag_03-08  2013-05-02  13.11  Sida 2



Din idé – vår design!

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

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

ALLT INOM FÄRG, GOLV, TAPETER OCH KAKEL
VI UTFÖR ÄVEN MÅLERI, GOLV- OCH VÅTRUMSARBETE

HÖGSBY

grillkol/briketter 3 st/99:- 
Hela sommaren !

Aktiviteter
Bor det en liten äventyrare i dig? Vid Aboda
Klint finns två äventyrsbanor: en höghöjds-
bana 8 meter upp i trädtopparna och en
samarbetsbana på marken. Kontakta gärna
Vilse i Småland AB för mer information. På
vintern kan du åka skidor, pulka eller snow-
board i backarna som är utrustade med lif-
tar. Gillar du att cykla kan vi erbjuda en 15
mil lång cykelled uppdelad på fyra etapper
genom kommunen. Det finns många vack-
ra sjöar och härliga badplatser med bryggor.
Paddla kanot är en fantastisk naturupplevel-
se. Kontakta gärna Emå-turism Lixhult om
du vill hyra kanot. Utomhusdanser med
underhållning brukar arrangeras i Fågelfors
och Långemåla. 

Barnen kanske gillar …
att bada i våra underbara sjöar och kanske
till och med hoppa från hopptornet vid
Gösjön i Berga. Är de stora nog att ta med
ut på sjön så finns det härliga möjligheter
till att paddla och fiska. Det finns säkert
många chanser till kul aktiviteter för barnen
ute i naturen. Dessutom är det nära till Nils
Holgerssons värld i Södra vi eller Astrid
Lindgrens värld i Vimmerby! Det finns även
flera älgparker på nära avstånd. 

Sevärdheter
Vill du se något riktigt unikt? I Högsby finns
världens enda permanenta utställning om
Greta Garbo. Greta Garbo, en av de fem
internationellt mest kända svenskarna
genom tiderna. Greta Garbos mamma,
mormor och flera generationer tillbaka i
tiden var födda i Högsby. På utställningen i
Högsby kan du följa hennes karriär med
hjälp av t.ex. fantastiska studiobilder och 
filmrekvisita. 

Om du är intresserad av historia är du
välkommen till våra fina hembygdsgårdar
och ta del av historiens vingslag. Mycket
kultur och hantverk finns att njuta av under
året. Nämnas kan bl.a. arrangemang i
Lanhagen, Högsby och kultur- och hant-
verksdagarna i Bötterum, som även har
öppet sommarcafé. Kom gärna och 

fira midsommar vid en av våra fina hem-
bygdsgårdar. 

Gillar du loppis och antikt? Missa inte Tre
Århundraden i Berga som är öppet 
lördagar och söndagar året runt. Besök
också Larssens Antikt & Kuriosa i Fager-
hult, Emmaus Björkå i Björkå m.fl. De är
alla värda ett besök!  

I Fågelfors finns Nostalgia med utställ-
ningar om revykungarna Ernst Rolf och 
Karl Gerhard m. fl. som har anknytning till
bygden. 

Fagerhults marknad i juli är en gammal
traditionsrik marknad med många besökare
och den fina hantverksdagen i Svindla kvarn
i juli är också mycket sevärd.  

Historiskt
Visste du att…
- Högsby samhälle vilar på en rullstensås

från istiden för ca 10 000 år sedan.
- Storgatan i Högsby bygger på en ridväg

från medeltiden som utnämndes till
Kungsväg år 1559 av Gustav Vasa.

- I kommunen finns gravfält och andra
lämningar från järn- och bronsåldern
som ligger vid Emåns stränder.

- Drageryds by anses vara en av Smålands
mest välbevarade radbyar.

Foto: Adam Lewenhaupt

Foto: Leif Loberg Foto: Privat
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Bo 
Man ska ha husvagn…trallala…
det är mysigt att campa! Vid
Välen i Fagerhult och Gösjön i
Berga finns trevliga camping-
platser. Vill du bo lite ovanligt
kan du välja Skälsbäcks skol-
museum. Tidigare folkskola
som var i bruk 1883-1958. Idag
museum med utställning över
folkskolans verksamhet
genom 100 år. Här erbjuder
även de gamla renoverade
lärarbostäderna ett annorlun-
da boende med självhushåll.

I vår kommun finns flera
olika former av boende bl.a.
hotell, vandrarhem, stugor,
övernattningslägenheter, cam-

ping, rum med frukost och för
grupper finns en läger- och

kursgård. Fråga på turistbyrån. 

Äta & fika
Vi har ett ess i rockärmen! Du kan

skatta dig lycklig om du råkar vara fika-
sugen en lördag eller söndag för då kan

vi tipsa om Café Tre Århundraden i
Berga. Detta fantastiska café med sitt

roliga loppis! I centrala Högsby finner du
Wickbergs konditori med sin berömda
oslagna limpa. Aboda Café & Restaurang
på Aboda Klint är öppet året runt och här
kan du njuta av den oslagbart vackra utsik-
ten samtidigt som du tar en fika eller god
mat t.ex. viltbuffé! På Värdshuset Emå-
gården i Högsby och Värdshuset Bruks- 
gården i Fågelfors njuter du av svensk hus-
manskost. Staby Gårdshotell i Högsby 
serverar god mat och är samtidigt en bra
konferensanläggning. Detta är ett urval av
våra trevliga fika- och matställen. 

Shoppa loss á la country
Det är en lanthandel, men vi tycker att
det är ett besöksmål i sig, Ekevågs
lanthandel i Fagerhult. En nostalgisk
upplevelse med nära 12 000 artiklar

av olika slag. Besök även affären i

Grönskåra, sko- och klädaffären Storken i
Långemåla eller någon av de andra lokala
butikerna i våra samhällen. I varuhuset
Karlsson finner du många olika produkter
och missa inte övriga möjligheter till shop-
ping i centrala Högsby. 

Hemlighetsfull
fisk och mistel-
pussar

Visste du att…
- Högsby förknippas med den hemlighets-
fulla malen som gömmer sig djupt nere vid
Emåns botten. Malen kan bli upp till fem
meter lång och väga över 400 kg. En mal
på 139 kg har fångats i Emån. Malen är idag
utrotningshotad i Sverige och därför frid-
lyst. Malar som fångas måste därför sättas
tillbaka oskadade. Malen är framför allt
aktiv under natten.

- Vid Högsby kan man hitta drygt 20-
åriga mistlar med en diameter på mer än
en meter. Idag anses misteln ge lycka och
välsignelse om man fäster den i taket eller
ovanför en dörr i juletid. Det är tillåtet att
kyssa den person som råkar befinna sig
under den. Misteln är grön året om och
därför ansåg de keltiska druiderna att den
hade övernaturliga egenskaper och betrak-
tades som helig, särskilt om misteln växte
på ek. Den skördades på ett speciellt sätt
för att inte förlora sin magiska kraft.
Misteln sprider sig i och kring Högsby sam-
hälle och vid Berga gård är lövträden fulla
av mistlar. Här finns ett av norra Europas
mistelbestånd.

Vi har många fina platser och sevärdheter i
kommunen och nära till kända besöksmål
som t.ex. Glasriket, Nils Holgerssons värld,
Astrid Lindgrens värld, Kalmar och Öland.
Upplev hela Småland. 

Öppet
alla dagar

9-21
Välkommen till en

matglad ICA-butik!
Järnvägsgatan 8, Högsby  •  Tel 0491-200 12

Postens Brev- och Paketservice,  Frimärken

Bruksgatan 17, Fågelfors

0491-515 99 • 070-593 72 87
Öppet tisdag - onsdag kl 14.00-17.00
Vill du komma andra tider - Ring!

Välkommen /Ann-Catrin

Hattar, Mössor, Kepsar,
Väskor, Halsdukar, Handskar

för både Dam och Herr

Nyhet!
handla online

www.fagelforshatt.se
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Die Gemeinde Högsby-Dein Ferienabenteuer
mit Erinnerungen, die bleiben!

• Wanderpfade, u.a. Der Högsbypfad mit 88 km in 6
Etappen, Rudahagarna, Jonas Stolt Wanderpfad und
Wandern in den phantastischen Buchenwäldern 
entlang des Alsterån.

• Ekopark Hornsö ist eine grössere, zusammen-
hängende Waldlandschaft mit insgesamt 9200
Hektar. Dies macht den Ekopark Hornsö zu einen
der grössten Sveaskogsparks 

• 150 km lange Radwege, baden und Kanupaddeln
in unseren schönen Seen und Flüssen. Einen
Kanuverleih gibt es bei Emåturism, Lixhult.                                                                                                             

• Aboda Klint med einer phantastischen Aussicht
vom 21 m hohen Aussichtsturm, eine
Abenteuerbahn, Langlauf- sowie
Abfahrtsskimöglichkeiten. Auf der Spitze liegt das
Aboda Café und Restaurant, welches gutes Essen
bietet und zum Kaffee trinken animiert.

• Der Emån mit seinen Naturerlebnissen und 
beliebten Angelmöglichkeiten. Die
Angelgenehmigung für Touristen umfasst 29
Gewässer und ist gültig für 1 bzw.2 Wochen. Sie 
können diese und die Lizensen für einzelne Seen der
Umgebung im Touristbüro erweben.

• In Högsby gibt es die einzige permanente Ausstellung
über Greta Garbo, welche eine der 5 meist internationell
bekanntesten Schweden darstellt. Ihre Mutter, Grossmutter
und weitere Generationen zuvor  waren in Högsy geboren.

• Mehrere schöne Heimathöfe mit zahlreichen Aktivitäten, z.B.
Bötterums Heimatshof, Långemåla und Lanhagen in Högsby

• Trödelmärkte und Antiquitäten sind beliebt, u.a. Tre Århundra-
den in Berga. Dort gibt es ausserdem noch ein sehr beliebtes
Café.

• Kreatives Handwerk, Kunst und Design z.B. Hauges
Handwerksglas (umweltfreundliches Glasrecykling) in Kulltorp,
AoS Keramik in Kösebo, Gallerie Korpen in Grönskåra.

• Wohnen und campen, Hotelzimmer, möblierte Wohnungen,
Zimmer mit Frühstück, Wanderheim, Hüttchen oder ein etwas
anderes Wohnen: im Schulmuseum mit Selbstverpflegung.

• Högsby wird verbunden mit einem Gemeindetier sowie mit
einem Gemeindegewächs. Das Tier ist der Seewolf, der 
geheimnisvolle Jagdfisch, welcher sich tief am Boden des
Emåns versteckt und bei der Pflanze handelt es sich um
Misteln. In Högsby kan man 20-jährige Mistelbäume finden,
die einen Durchmesser von  mehr als einem Meter haben.

• Sie befinden sich in der Nähe von Nils Holgerssons Welt, 
Astrid Lindgrens Welt, zum Glasreich, Kalmar und Öland.

Wir wünschen einen schönen Aufenthalt! 
Willkommen im Högsby Touristbüro, Storgatan 17, Högsby.
Tel. +46 (0)491  291 64, turism@hogsby.se  
www. hogsby.se           hogsby turistbyra

Högsby municipality - your holiday 
adventure with memories to preserve!

• Walking trails, including Högsbyleden 88 km in 6 
stages, Rudahagarna, Jonas Stolts vandringsled and
trekking in the magnificent beech forests along the
river Alsterån. If you like to go biking, we have a 150
km long bike trail.

• Ecopark Hornsö is a large woodland. The ecopark is
about 9200 hectares and one of Sveaskog’s 
largest ecoparks in south of Sweden. 

• Swimming and canoeing in our beautiful lakes and
streams. Canoe rentals you will find at Emåturism,
Lixhult.

• Aboda Klint with a stunning view from the 21 meter
high viewing tower, adventure courses, cross-country
and downhill skiing. At the top you’ll find Aboda
Café & Restaurang offering tasty food and refresh-
ments.

• Fabulous fishing awaits you! The River Emån with its
natural scenery and popular fishing. 
The Tourist fishing permit gives you one or two weeks
of fishing in 29 different fishing areas all on the same
permit. You can also buy licences for individual lakes
and streams at the tourist office.

• In Högsby you’ll find the world’s only permanent
exhibition of Greta Garbo, one of the five most 
internationally famous Swedes of all time. Garbo’s
mother, grandmother and several generations back
were born in Högsby.

• Several fine homesteads have many activities, such
as Bötterums hembygdsgård in Långemåla and
Lanhagen in Högsby.

• Flea markets and antiques are popular, including Tre
Århundraden in Berga which also has a popular café.

• Creative crafts, art and design such as Hauges
Hantverksglas (glass recycling) in Kulltorp, AoS
Keramik in Kösebo, Galleri Korpen in Grönskåra.

• Stay at the campsite, hotel room, furnished apart-
ment, bed and breakfast, hostels, cottage or in a 
different living; a school museum with selfcatering.

• Högsby is associated with a local animal and a 
municipal plant. The animal is catfish, the 
mysterious giant fish, which hides deep in bottom of
the river Emån. The plant is mistletoe and in and
around Högsby you can find mistletoes more than 
20 years old and with a diameter of more than one
meter. Here is one of the mistletoe stocks in northern
Europe.

• Close to Nils Holgersson´s World, Astrid Lindgren’s
World, the Kingdom of Crystal, Kalmar and Öland.

We wish you a pleasant stay! 
Welcome to Högsby Tourist Office, Storgatan 17,
Högsby.Tel. +46 (0)491 291 64, turism@hogsby.se
www.hogsby.se          hogsby turistbyra

PÅ VÅRT FISKESORTIMENT 
ERBJUDANDET GÄLLER VID MAX 1 KÖPTILLFÄLLE OCH KUND. 
ENDAST PÅ ALLA ORDINARIE PRISER.   TAG MED ANNONSEN IN I BUTIKEN!

Våra öppettider se: www.bruksgarden.se

STF VANDRARHEM
HOTELL - RESTAURANG
Vi arrangerar:

BRÖLLOP, MIDDAGAR, MINNESSTUNDER, 

FÖRENINGSFESTER MM   

Du kan också beställa:

TÅRTOR, SMÖRGÅSTÅRTOR, PLANKOR, 

BUFFÉER, MIDDAGAR MM 

Även för avhämtning

Aboda Café & Restaurang
Foto: Gunilla C Johansson
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Elisabeth & Albert Eliasson
Ramshults Gård 301, 570 76 Ruda
Tel. +46 (0)499-310 75, 
+46 (0)73-534 96 97
albert.eliasson@ramshult.se

Välkommen till Ramshults Gård, där kan ni
uppleva kor, får, katter och hund samt naturen inpå knutarna. Lägenheten ligger
i en separat byggnad ca 75 m från huvudbyggnad. 3 rum o kök med 5 bäddar
+ 1 spjälsäng. Köket är fullutrustat. WC/dusch, tvättmaskin, tv, radio, utemöbler
och grill. Inom 1 tim kan ni nå Glasriket, Astrid Lindgrens värld och Öland. Hus-
djur: Nej  Rökning: Nej. I priset ingår lakan och handdukar. Slutstädning ansva-
rar gästen för.  3.500 kr /vecka eller 600 kr/dygn under lågsäsong.

Hornsögården
384 91 Blomstermåla
Tel. +46 (0)499-300 27

Hornsögården är en läger- och kursgård
i Högsby kommun. Gården ägs av Nykter-
hetsrörelsens scoutförbund, Kalmar län. 
Alla är välkomna att förläggaaktiviteter 
till denna gård. Rummen hyrs ut till logi och övernattning för alla.
Information och bokning: Maj Blom, tel +46 (0)499-300 27, 
+46 (0)70-527 32 10

Bo som i Bullerbyn!
Skälsbäcks Skolmuseum
& Vandrarhem

Övernatta i lärarbostäder med
gammaldags charm. Uthyres per
dygn eller vecka. Naturskönt beläget
längs kulturvägen, nära till upplevelser
och aktiviteter. Information och bokning: Högsby Turistbyrå,
tel +46 (0)491-291 64, +46 (0)70-384 69 62.

Hans & Carina Hansson
Solgården 124 Gillberga
570 76 Ruda
Tel. +46 (0)491-222 11
+46 (0)70-662 22 11, 
+46 (0)70-7126824
carina.b.hansson@gmail.com
www.stateofgracesweden.net
Välkommen till Solgårdens sommartorp!4-5 bäddar, kök m. bänkspis, mikro,
kyl, WC/dusch, öppen spis, TV. Högsby 5 km, Ruda 2 km. Njut av lugnet och
fina upplevelser som att fiska, paddla kanot, vandra, cykla, bada eller måla
Vedic Art. Nyhet! Hundpensionat i familjemiljö. Husdjur: Ja. Rökning: Nej.
Slutstädning ansvarar gästen för. Välkommen!

Margareta Wallenstein Axelsson
Tel. +46 (0)70-659 73 83
margareta.wa@telia.com

Modern stuga i Högsby. 5 bäddar,
välutrustat kök, TV, toalett, tvättmaskin
och dusch. Balkong och lummig uteplats 
med utsikt över Emån. Tillgång till fiske, 
bl. a. öring, gädda och abborre. Fiskekort krävs. Byte lördagar.

Privatuthyrning i Högsby kommun med omnejd

Trollbergets Gästhus
Corrie & Arie Biemans
Trollbergsvägen 19
579 33  Högsby  
tel. +46 (0)70 302 59 11
corrie.en.ariebiemans@hotmail.com
www.trollbergets-gasthus.eu

Rum med frukost, Högsby. 3 rum varav 2 familjerum, 10 bäddar, 
Tv samt kaffe- och tefacilitet på rummet, gemensam wc/dusch. 
Spjälsäng finns. Hund: Nej. Rökning: Nej. 
Dagsutflykter till Glasriket, Astrid Lindgrens värld och Öland. 
Information och bokning: Corrie & Arie Biemans, tel. +46 (0)70 302 59 11.

Eva Lindgren
Ringvägen 16
570 72 Fagerhult
tel. +46 (0)481-712 85, 
+46 (0)70-726 68 84
evalin2009@live.se

Övernatta i snickarboden!
Rum i uthus med 2 sängar 
(+ 2 extrabäddar), kokvrå och 
mindre matplats. Grillmöjligheter och egen uteplats. Utedass el. toalett i 
bostadshuset. Hembakat nygräddat bröd till frukost.
Priser: rummet 350 kr/dygn, frukost 50 kr/pers.

Fagerhultsbygdens samhällsförening
Strandgården, 570 72 Fagerhult
Tel. +46 (0)70-396 33 12, +46 (0)70-726 68 84

Lägenhet om 2 rum, kök och badrum. Uthyres per
dygn eller vecka. Möjlighet att fiska i 29 insjöar.
Gångavstånd till sjön Välen. Dagsutflykter till
Glasriket, Astrid Lindgrens Värld eller Öland.
Information och bokning: Ingemar Pettersson, 
tel +46 (0)70-396 33 12

Hyr kanot eller kajak hos oss och paddla i Emån, i en insjö eller i havet.
Önskar ni transport av kanoter ombesörjer vi det. Avsluta gärna er 

paddling i vår vedeldade badtunna. Hur skönt som helst!
Därefter sover ni gott i våra stugor. Hyr stuga dygn eller veckovis, 

2 stugor med 4 bäddar vardera.
www.kanot.info • www.ematurism.se

Koppla av i modern stuga med ostört läge.
Bada vid badstrand med egen brygga. 

Sex sängplatser + tre extrabäddar i 
gäststuga. Fiska, bada bastu, hyr roddbåt

eller cyklar… Uthyres veckovis. 
www.lixhult.se

Ved till stugan eller fritidsboendet 
- Björkved och blandved säljes! 

Beställ önskad längd och mängd. 
Vi ordnar hemleverans vid behov.

www.lixhult.se

Mobil Gert: 070-248 60 28                                                                                                      Mobil Ewa: 070-65 87 323  
www.ematurism.se  ı  GPS Koordinater: 57.2067023, 15.9275173
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www.abodacafe.com
Bokning: 0491-230 08 • Mobil:  0703-98 85 06 

À la carte, sommarbuffé, våfflor mm Fullständiga rättig heter 

• Öppet alla dagar kl 1100-2000

• SOMMARBUFFÉ - Alla dagar kl 1200-1600, 140:-

• Taccobuffé 150:- fredagar 1700-1900 - BOKA BORD!

•  Vi har även a la carte & catering!
Köket stänger 19.30

OBS Nytt tel nr!

Gilla oss på facebook:
aboda cafe och restaurang!

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

Welcome 

Välkomna

Willkommen Bien venu

Velkommen Welkom

Tervetuloa Bienvenido

”Fullt ös” i sommar
med livemusik !

Varmt välkomna önskar Maria med personal!

För bokning ring: 
Maria 072-204 02 84 Göran 070-684 86 26

GARBOMUSEET
Storgatan 26, Högsby

Öppet 15 juni - 31 aug.
måndag-fredag 11-15

Övrig tid endast förbokningar.
Tel. 0491-291 36

Nysatsning i sommar med 
nya aktiviteter och utställningar 

– se hemsidan för mer information

www.garbosallskapet.hogsby.se
garbo@hogsby.net

Garbosällskapet
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Välkommen att kontakta oss på Misteln!
Högsby Turistbyrå, Misteln  •  Storgatan 17, 579 30 Högsby  •  tel. +46 (0)491-291 64  •  fax +46 (0)491-292 95

turism@hogsby.se  •  www.hogsby.se  •        hogsby turistbyra
Nyfiken på Högsby kommun och vill veta mer om att flytta hit? 

Kontakta Besök- och Inflyttarservice tel. +46 (0)491-292 92, carina.hansson@hogsby.se   www.hogsby.se 

Övernatta, ta en bit mat eller fika hos oss!
Välkommen att övernatta längre eller kortare tid i Högsby kommun. 

Ett centralt beläget hotell, ett vandrarhem eller varför inte en stuga där du kan njuta av naturen? 
Välkommen till Högsby turistbyrå för mer information, www.hogsby.se 

FIKA

Aboda Café & Restaurang
Aboda Klint
tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Bötterums Gästgiveri Café
Bötterum, Långemåla
Öppet 23/6-11/8 
tel. 0499-300 27, 070-527 32 10

Café Fyrklövern
Klobovägen 3, Fågelfors
Öppet 5/5-31/8 2013 kl.13-17
tel. 072-243 87 05

Café Gallerian
Järnvägsgatan 37, Högsby 
tel. 072-333 76 09

Café Tre Århundraden 
Norra Storgatan 45, Högsby
Öppet: jun-aug lör-sön kl.11-17
Resten av året lör-sön kl.11-15
tel. 070-748 83 87

Ceema Café & Servering
Järnvägsgatan 37, Högsby
tel. 0491-206 66

Citygrill
Järnvägsgatan 7, Högsby  
tel. 076-224 63 78
Öppet kl. 10-21 alla dagar

Restaurang Mejeriet
Järnvägsgatan 45, 579 32 Högsby
tel. 070-311 12 32

Skälsbäcks skolmuseum
Skälsbäck
Öppet 6/7-18/8 2013 kl.13-17
tel. 0481-730 39, 
070-384 69 62, 0481-713 27

Sommarcaféet i Fågelfors
Hammarsmedsbacken 7, Fågelfors
Öppet 1/5-31/8 2013 kl.12-18
tel. 072-226 89 21

Wickbergs konditori
Storgatan 45, Högsby
tel. 0491-200 49

ÄTA

Aboda Café & Restaurang
Aboda Klint
tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Café Gallerian
Järnvägsgatan 37, Högsby 
tel. 072-333 76 09

Ceema Café & Servering
Järnvägsgatan 37, Högsby
tel. 0491-206 66

Citygrill
Järnvägsgatan 7, Högsby  
tel. 076-224 63 78
Öppet kl. 10-21 alla dagar

Högsby Gatukök
Verkstadsgatan 4, Högsby
tel. 0491-200 28

Pizzeria Shalom
Storgatan 61, Högsby 
tel. 0491-214 44

Pizzeria Monterosa
Järnvägsgatan 14 A, Högsby
tel. 0491-213 93

Restaurang Mejeriet
Järnvägsgatan 45, Högsby
tel. 070-311 12 32

Ruda Pizzeria
Storgatan 51, Ruda
tel. 0491-220 90

Staby Gårdshotell
Skvadronvägen 1, Högsby
tel. 0491-281 20, 070-586 05 17

Värdshuset Bruksgården
Bruksgatan 65, Fågelfors
tel. 0491-512 50, 070-312 07 40,
070-600 67 77, 070-655 78 38

Värdshuset Emågården
Storgatan 15, Högsby  
tel. 0491-215 35

BO

Gösjöns camping
samt övernattningsrum
Berga
tel. 072-204 02 84, 070-684 86 26 

Emåturism 
Lixhult, Högsby  
Stuguthyrning
tel. 070-248 60 28

Hornsögården, Hornsö
Blomstermåla
42 bäddar
tel. 0499-300 27, 070-527 32 10

Högsby Bostad AB
Högsby, möblerade lägenheter
tel. 0491-291 64

Leela Retreat
Bruksvägen 7, Björkshult
tel. 0481-703 00

Rum med frukost
Övernatta i snickarboden
Fagerhult
tel. 0481-712 85, 070-726 68 84

Sinnerbo bygdegård
Sinnerbo, 8 bäddar
tel. 0491-230 18, 070-678 33 02

Skälsbäcks skolmuseum
Skälsbäck, vandrarhem
8 bäddar fördelade på 2 lgh.
tel. 0481-730 39, 
070-384 69 62, 0481-713 27

Staby Gårdshotell
Skvadronvägen 1, Högsby  
26 rum (48 bäddar) 
tel. 0491-281 20, 070-586 05 17 

Strandgården
Fagerhult
Lägenhet 2 r.o.k. 6 bäddar
tel. 070-396 33 12, 070-726 68 84

Trollbergets gästhus
Trollbergsvägen 19, Högsby  
Rum med frukost 
tel. 070-302 59 11

Välenbadets camping
Fagerhult
tel. 070-363 36 29

Värdshuset Bruksgården
Bruksgatan 65, Fågelfors
Vandrarhem 30 bäddar
tel. 0491-512 50, 070-312 07 40,
070-600 67 77, 070-655 78 38

Värdshuset Emågården
Storgatan 15, Högsby  
12 bäddar fördelat på 6 rum
tel. 0491-215 35

Övernattningslägenhet
Bruksgatan 17 A, Fågelfors 
1 r.o.k. med 3 bäddar 
tel. 070-679 13 78

" Välkommen till oss. 
Vad sägs om vinterfiske, tur på
skidor i naturskön miljö eller

varför inte prova utförsåkning
vid Aboda Klint. Kommunen du

kan åka till, året om."
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I Kalvenäs
Gårdsbutik 

finns nystyckat kött
av nöt, gris och lamm. 

Du finner även:
Isterband, grillkorvar, 

ölkorvar och medwurst 
av vårat kött. 

I butiken finns även pasta,
parmesan, kryddor, 

oljor m.m.
Isterbanden är gluten- och laktosfria

tel. 070-717 64 04
www.kalvenas.se

Sjönäsgatan 25, BERGA

Öppet: Fredagar 1200-1800

och Lördagar 1000-1500

Stängt V. 31, 32 och 33.
Vi öppnar igen fredagen den 23 augusti.

tel. 0491-213 53, 
0760-25 69 60, 0737-56 04 54

Trädgårdsgatan 10, BERGA

Lilla Butiken
i Berga

(låg tidigare vid Karlssons)

HALVA PRISET
på alla tyger i metervara

och på utvalda 
inredningsartiklar

Öppet: Onsdag-Fredag 1200-1800

Lördag & Söndag 1100-1700

Annan tid enligt överenskommelse.

Inredning, presenter
loppis & antikt

Välkommen till oss i Berga� �

2013-07 JUNI_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2013-07-02  09.40  Sida 23



Kön till ansiktsmålning tog fart tidigt på morgonen och höll i sig fram till 13.30. Vi tackar 

ödmjukast för alla hejrop och alla trogna läsare vi haft under våra dryga 10 år.  

Från vänster i bild: Jonna Gustavsson, Färjestaden, pappa Ronny Gustavsson och Lina Danlid Burke.

Ronny; – Är så trevligt att träffa folk från förr och att se så många på stan. 
Jonna; – Att träffa familjen och vänner under trevliga former. 

Lina; – Det har varit roligt att engagera sig och ännu roligare att allt arbete vi lagt ner givit resultat.
Att vi även fick till vädret, ja det var inte speciellt svårt säger en glad Lina,

marknadsansvarig för Högsbydagen.

Arne Carlsson och Nisse Carlsson, två glada herrar som 

båda betonar vikten av en mötesplats. – Vi från sågen gick

in och sponsrade Högsbydagen, för vi vet hur viktig den är

för så många och för bygden. Perfekt att den är på en 

lördag då många är lediga och att den avslutas med dans.

Shelter Transports senaste lastbil tjänstgör under dagen 

som scen och glänser i kapp med Duran och Mollan.

Peter Reinholdsson och Anna Karlsson, Berga. Båda tycker att
det är en bra familjeaktivitet att åka på Högsbydagen och

skickligt att man prickade in det fina vädret. – Jag gillar att
bo i kommunen och pendlar därför gärna till mitt arbete. 
Att bo bra med familjen är ju det viktigaste och att pendla 

3 mil är inget avstånd att prata om säger Peter.

HÖGSBYD
201

Helená Svensson en av många hemvändare 
tillsammans med Roland Hultqvist.

- Jag flyttade från kommunen reda 1976, men har
syskon  och föräldrar i kommunen. Jag brukar 
åka på Högsbydagen och tycker att det vore 

tråkigt om den skulle läggas ned.
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Maya Köhler, Högsby, en företagsam tjej somjobbar med allt från makeuprådgivning tillfestmakeup och som sminkade karnevals-tågets kung och drottning dagen till ära.

Mona Neuman, Högsby. 
– Bra att ta sig fram med rullstol och

mycket att se och lyssna på.

Björn Johansson tillsammans med dotter Lovisa

snart 1 år. - Jag bor sedan 4 år tillbaka i Långemåla
och brukar åka hit. Bra att de har något för alla åldrar.

Ulrika Svantesson, pristagare Möjligheternas pris Möjligheternas kväll25 maj. - Jag är så stolt över uppmärksamheten och jag och Johanär glada över ett erkännande på hemmaplan. Gillar Högsbydagenoch i dag är det verkligen en folkfest och det finns något för alla.Innehåll ber att få gratulera Ulrika till sina 20 år som företagare och frisör i kommunen!

Anki Schöön och Ulf tillsammans med lilla Tyra ses på bilden och där Anki vill framföra  
en eloge till alla som jobbat med Högsbydagen, och att det är så trevligt 

att se man ur huse en dag som denna.

Susanne anmäldes av sina väninnor till årets triathlon. Hon var den enda tjejen som ställde upp i samtliga tre grenar och flankeras här av väninnorna. Anmälan till tävlingen var en del i ett 50-årsfirande. Hela gänget  uppskattar Högsbydagen  och hoppas att få se så här mycket människor i Högsby varje lördag framöver.

Fullsatt framför scenen när Duran och Mollan underhåller de lite yngre.

DAGARNA
013

Vid dragning ur Innehålls 
nyhetstipslåda så gick vinsten till 

Hanna Sandkvist, Oskarshamn

- Skriv gärna om lokalproducerat och 
om ”Gamla”  Högsby, intervjuer med

äldre som kan berätta om förr och 
skriv gärna om sevärdheter. 
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www.oskarshamn.se/arena

VÄDERPROGNOS
Äventyrsbad: 

Luft 30°C, Vatten 30°C, nederbörd 0 mm
Varmvattenbassäng: 

Luft 30°C, Vatten 33°C, nederbörd: 0 mm

BAD & GYM
Döderhultsv. 5
0491-882 10

Smalspåret
Mönsterås-Åseda Järnväg har
en mycket spännande och bro-
kig historia som finns i en trev-
lig bok med samma namn.
Föreningen Smalspåret Växjö-
Västervik, som nu funnits i snart
30 år, kämpar inte bara med att
hålla sin egen järnväg och sina
nostalgiska miljöer levande
utan även minnena och histori-
en bakom andra smalspåriga
banor, därför nylanserar vi nu
boken för alla som är intresse-
rade av historia i sin egen när-
het! Där kan man läsa historien
om järnvägen som aldrig kom
fram till Åseda, pengarna tog ju
slut i Fagerhult, och hur man
trätte i bygderna om vilken by
som skulle få det nya snabba
transportmedlet och gå en
blomstrande framtid till mötes! 

Boken om MÅJ, som järnvä-
gen förkortas, gavs ut av Svenska
Järnvägsklubben härom året och går igenom både historien om
järnvägens tillkomst och tiden i full drift, en hel del roliga episoder
och intressanta detaljer om samhällena den passerade berättas
också. Den tar dessutom upp vad som idag finns kvar av de forna
järnvägsmiljöerna, ofta ligger banvallen kvar och lämpar sig för en
utflykt eller promenad, med namnet Luhr-leden har banvallen iord-
ningsställts mellan Sandslätt och Alsterbro, där har man även infor-
mationsskyltar som berättar. Många stationshus finns kvar och på en
del ställen, som t.ex. i Skoghult ligger perronger kvar mitt iskogen
och ger ett spöklikt intryck! Och vissde du att banan närmast
Mönsterås faktiskt finns kvar idag? Jo för den breddades till nor-
malspår och är idag förlängd till Mönsterås bruk med sina tunga
godståg! I både Sandbäckshult och Knivingaryd finns pampiga vat-
tentorn kvar som minner om ånglokstiden, i Grönskåra kan man
beskåda den höga bron över ån med sina imponerande stenfunda-
ment, i Flatehult ligger hela stationsmiljön kvar med stationshus
(med namnskylt), godsmagasin, ekonomibyggnader och plattforms-
kant!

En varning är på plats till den som är nyfiken på boken, för när
man läst den är det närmast omöjligt att låta bli att göra en utflykt
för att jämföra platser då och nu och drömma sig tillbaka till en tid
som nu är borta!

Beställ boken Mönsterås-Åseda Järnväg!
Läs boken om järnvägen
som bara kom till 
Fagerhult, hela den
spännande historien 
från förr till nu!  

125 kr + porto, beställ på 
forsaljning@smalsparet.nu 
eller 070-600 30 30. 
www.smalsparet.nu

Foto: Smalspåret

” Pressmaterial”
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Tänk efter före
De två polisinspektörerna Lasse Sigheim och Kjell
Hultman var på plats i Högsby med den mobila enhe-
ten enligt fastlagt schema. Innehåll passade då på att
ställa lite frågor inför stundande semestertider. 
- Det finns en hel del man kan göra för att förebygga
inbrott, men även för att underlätta arbetet för att
klara upp ärenden menar inspektörerna.

- Det är alltid bra att försöka förhindra eller i varje fall försvåra för
inbrottstjuvar så mycket man kan. Det kan handla om att grannen
tömmer brevlådan, timer på belysning, tvätt hänger ute och saker som
gör att ditt hus ser bebott ut då du är iväg på semester. Det handlar
även om att tänka på vad du skriver på sociala medier. Det är en bättre
idé att skriva om en resa när man kommit hem, än att skriva att man
just nu befinner sig långt hemifrån säger Lasse Sigheim.

KJELL TILLÄGGER
- Det är även viktigt att du har tagit foto på lösöret i ditt hem om du
drabbas av inbrott. Dels för att användas när du pratar med försäk-
ringsbolaget, och dels för att underlätta för oss att identifiera stöld-
gods och hitta den rättmätige ägaren. 

3 ÅR
Polisens projekt med mobila poliskontor har varit igång under tre års
tid och Kjell har varit med sedan starten och tycker att lösningen fun-
gerar bra.

- Det finns en kontinuitet i vår fysiska närvaro via den mobila lösnin-
gens fastlagda schema. Många kommuninvånare känner igen oss och

vice versa
och vet att 
vi är på plats
varannan
tisdag.
Platsen vi
står på är central och lätt att hitta till. Vi får besök till enheten där vi
hanterar allt från anmälningar till att man vill att polisen gör extra fart-
kontroller. 

Den mobila enheten har ett brett användningsområde och används
vid nykterhetskontroller, kommenderingar och som kontor för att ta
emot iakttagelser.

De båda inspektörerna har mångårig erfarenhet av polisyrket och
har varit med om både solskenshistorier och tragiska händelser.

- Ja vi har många riktigt bra dagar på jobbet. Men de dagar då det
inträffat en dödsolycka i trafiken, eller vid mordfall och där döda barn
finns med i bilden, så är det en mycket tung dag på jobbet. Barn ska
inte vara döda. Samtidigt mitt i allt så är det ändå en styrka att finnas
till och vara en resurs när livet är som svårast för de anhöriga. Myntet
har alltid två sidor.

HJÄRTSTARTARE
Inspektörerna vill till sist påminna om att det finns en hjärtstartare i
det mobila poliskontoret. Hjärtstartare har räddat många liv runt om i
Sverige.

- När olyckan är framme så är första hjälpinsatserna avgörande för
hur personen klarar ett hjärtstillestånd så vi vill än en gång påminna
om att denna utrustning alltid finns med oss.

//Gunilla C Johansson
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Boktips från Högsby
kommunbibliotek !

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

Salladsbar - Plocka ihop 
din egen nyttiga sallad!

Succé för vår salladsbar!
Snabbt och nyttigt till 
stranden eller lunchen

TAKKAMPANJ

Halleplattan

Takavvattning
Hängrännor och tillbehör

FÖRLÄNGD KAMPANJ 
T.O.M. 19/7

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

Karin Emrin och hennes barn Eddie och Milla tipsar
om boken ”Men…det är ju Bolibompadraken” av
Mats Wänblad och Micaela Favilla. 
ISBN 978-91-29-66832-2.

Det är väldigt mörkt på
morgonen när Boli-
bompa-draken vaknar
och han måste tända
stearinljuset för att
kunna äta frukost. Men
hur skall han kunna
hitta tändstickorna när
det är så rörigt i köket?
Följ med på den spän-
nande jakten efter eld
…

Eddie pekar på bil-
den i boken som före-
ställer en läskig eldslåga
och mamma Karin tyck-
er att boken går att läsa om och om igen. Lilla Milla tittar förundrat på
den snälla draken i boken.

Läs också böckerna om mysiga familjen Monstersson av
barnboksförfattarenMats Wänblad..

Nyinkommen till biblioteket är också boken ”Första sagoskat-
ten” med fina ramsor, visor och sagor för de minsta barnen. 

Barbro Samuelsson tipsar om boken ”Himlens fånge”
av Carlos Ruiz Zafón. 
ISBN 978-91-0-012993-4.

Den här boken tycker jag att många skall läsa och njuta av, säger flitiga
låntagaren Barbro Samuelsson. Den är både spännande, magisk och

fängslande. Handlingen
utspelas i Barcelona under
femtiotalet när Franco-
regimen håller landet i ett 
järngrepp. En morgon kom-
mer en främling in i herr
Semperes bokhandel och skri-
ver en mystisk dedikation i
boken han nyss köpt. Detta
blir upptakten till en berättel-
se om svek, dunkla hemlighe-
ter och fångenskap. En oför-
glömlig berättelse. Läs också
”Himlens fånge” av samme
författare.

Besök oss på www.hogsby.se och följ oss på Facebook.
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JA, PRECIS SÅ ÄR DET! NU SATSAR VI ÄVEN 
PÅ HÖGSBY MED OMNEJD. ETT NATURLIGT

STEG I VÅR UTVECKLING. ETT KUL 
OCH MYCKET SPÄNNANDE STEG.

Vi har under många år varit marknadsledande i Mönsterås och
under vår vår tid här har vi fått den äran att träffa många

trevliga människor med stora framtidsdrömmar. Vi är mycket
stolta över att få vara en del av era drömmar och ser nu fram
emot att träffa ännu fler säljare och köpare från vår region.

Efter ett par stillsamma år är fastighetsmarknaden nu på
väg uppåt och vi står nu rustade till tänderna för att hjälpa

just dig till en riktigt bra affär. I Mönsterås finns vi självklart
på Storgatan och i Högsby flyttar vi nu in i Högsby Sparbanks

lokaler där vi nlett ett mycket givande samarbete 
med Eva Andersen och hennes personal.

Välkommen in till oss, Michael Sjöholm och Ylva Sjökvist
och ta del av vad både banker, jurister och besiktningsmän

kan hjälpa er med när det kommer till fastighetsaffärer.

Otto Sjökvist
Fastighetsbyrån i Mönsterås och Högsby

Michael Sjöholm, Ann Karlsson, Ylva Sjökvist och Otto Sjökvist.

”FÖR OSS ÄR DET EN SJÄLVKLARHET 
ATT FINNAS PÅ PLATS HÄR I HÖGSBY.”

FASTIGHETSBYRÅN MÖNSTERÅS ı Storgatan 42, 383 30 Mönsterås ı 0499-106 66 ı monsteras@fastighetsbyran.se ı www.fastighetsbyran.se/monsteras
FASTIGHETSBYRÅN HÖGSBY ı Storgatan 41, 579 30 Högsby

Vi satsar på Högsby!
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Högsäsong för utomhusmålning

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

Då är det ännu en gång högsäsong för det som man
antingen inte vill, kan eller som man längtar till.
Utomhusmålning.

Vi tog kontakt med Karin Sandholm på Sandholms Färg och Golv i
Högsby, som har full koll på vad man bör tänka på när det är dags att
jaga rätt på pensel och framför allt rätt färgburk.

- Ta reda på vilken typ av färg som är målad med tidigare.
Huvudregel är att fortsätta med samma typ av färg vid ommålning,
om du är osäker försök att ta med en liten bit färgflaga till oss alter-
nativt så kommer vi ut och tittar på huset.

- Tänk på att du målar endast när vädret är torrt och fint. Kolla
väderleksprognoser. Bäst för färgen är om det är uppehåll minst 12
timmar från det att du målat klart. Måla inte i direkt solljus.

Karin berättar vidare att innan man målar bör man se över fasa-
den då man kan behöva byta ut ruttna bräder. Viktigt att man även
tvättar huset innan målning, framför allt vid mögel och algpåväxt.

- Skölj med rent vatten från trädgårdsslangen, inte högtryckstvät-
ten, då det finns risk att du pressar in vatten i träet. Låt torka minst ett
dygn innan du börjar måla.

MÅLA EFTER EN TAVLA
När Innehåll var på besök i butiken så fick vi bland annat kontakt
med Birgitta Rösegård. Hon berättade om sitt nymålade hus och hur
färgsättningen har ursprung från en tavla målad runt 1920-talet.  Vi
på Innehåll blev nyfikna och åkte till Släthult, strax utan för Berga,
där Birgitta mötte upp med tavlan i högsta hugg.

Det var någon gårdfarimålare som målat tavlan. Vi har sedan anli-
tat lokala entreprenörer för målning och snickeriarbeten. Den ingla-
sade verandan fanns men var mer som en öppen planlösning. De

har sedan uppfört den vinterbonade glasverandan som sedan
målats tillsammans med övriga huset.  Detta hade vi inte orkat själ-
va, men tack vare rot så blev det gjort säger en mycket nöjd Birgitta.

Innehåll tackar för det redaktionella tipset och håller med om att
färgsättningen på huset är snarlik målningen. 

PRAKTIKPLATS LEDDE TILL LÄRLINGSANSTÄLLNING
- Daniel har under studietiden
haft sin praktik hos oss och det
har fungerat bra och därför har
han nu en lärlingsanställning hos
oss säger Karin Sandholm. 

Hon betonar även vikten av att
företag ser praktikplatser som
något bra för både elev som före-
tag.

- Skola och företagande hänger
ihop och är inga isolerade händel-
ser utan endast olika faser i livet
avslutar Karin.

- Jag trivs mycket bra, med
både jobbet som är varierande
och bra arbetskamrater så det är
riktigt roligt att gå till jobbet. Jag
rekommenderar andra i min ålder
att testa min bransch. Man får ta
eget ansvar och träffa kunder, det
är något som jag gillar säger
Daniel Karlsson från Berga.

//Gunilla C Johansson Foto: Sandholms

En glad Karin Sandholm ger praktiska
målartips. Birgitta Rösegård håller upp målningen framför sitt nymålade hus i Släthult.
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Fiskeguide på väg

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

www.hemelantennservice.se

BERGA
0491-500 77

Två företagsamma killar, Oscar Nordahl och Dennis
Holmgren är i planeringsstadiet med att ta fram en
fiskeguide. Detta för att lyckas att fånga de riktigt
stora fiskarna som resultat.
En guide som de tror att det finns stort intresse för.

- Vi vet att intresset är stort för att fiska i någon av de många insjöarna
runt om i kommunen. Platsen som lockar flest turister är Emån och vad
passar då bättre med en fiskeguide. Förutom guiden så planerar vi
även för att utveckla området vid gamla Hanåsa fritid och använda
dammsystemet för fisketurism. Tack vare dessa planer så är vi med i
projektet, Entreprenörer inom fisketurism, där blivande entreprenörer
inom fisketurism utbildas och marknadsförs. Guiden tas fram i samar-
bete med Emåturism.

Oscar är 24 år och har läst fil. kand inom biologi och håller som bäst
på att avsluta sina studier på masterprogrammet i Akvatisk Ekologi vid
Linnéuniversitetet där fokus har legat på fisk. Så intresset är stort för
branschen menar Oskar Nordahl.

Dennis Holmgren även han 24 år, jobbar på Östra Smålands
Kommunalteknikförbund (ÖSK) har liksom Oscar vuxit upp i Högsby
och haft fiske som hobby.

Intresset för fiske har vuxit sig allt starkare allt efter åren gått och i
dag tävlar båda i specimenfiske, där fokus ligger på att fånga så stor
fisk som möjligt inom varje fiskart. 

- Man tävlar både mot sig själv, att slå sina egna rekord, men framför
allt är det lagtävlingarna som är prestigefyllda. Vi lägger mycket tid på
tävlandet och konkurrensen är stenhård. Det gör att vi söker oss runt
hela södra Sverige för att hitta de vattendrag där fisken är som störst
och fisket är som bäst för tillfället. Det är däremot inte alltid som man
behöver åka så långt. Emån runt Högsby hyser grov fisk av flertalet
arter och med hjälp av vår lokalkännedom har vi fångat stora fiskar
som resulterat i fina framgångar i regionala tävlingar. 

Dennis tog t.ex. en Sarv på 1 071 g förra året i Emån utanför Högsby,
vilket var den näst största Sarven som fångades i Småland under 2012.
Oscar kammade hem segern i Småländska Specimentävlingen 2012. 

Ökat intresse
Oscar som i skrivande stund jobbar på Föreningssport märker dagli-
gen av det ökade intresset för att fiska. Trots att guiden ännu inte är
färdig, så kan vi på Innehåll redan nu publicera några handfasta och
bra fisketips:
• Emån varierar i djup och strömförhållande. Använd jigg eller ett

sakta hemtaget bottenmete så är du säker på att du följer botten-
strukturerna och hittar fisken de dagarna då de står och trycker
längs bottnen.

• Om själva upplevelsen med fisket är viktigare för dig än matvärdet i

fisken, så erbjuder
Emån många uppskat-
tade sportfiskar för-
utom de traditionella
arterna. Emån är ett av
de artrikaste vattendra-
gen i Sverige, och de
flesta kan fångas på
bottenmete. 

• Testa gärna metet efter
Färna och Sutare i ån.
Sveriges största Färnor
simmar i Emån. 

• Varma sommarkvällar
jagar fisken strax under
ytan. Använd då ytgå-
ende små drag som går på eller strax under ytan. Det blir ofta spek-
takulära hugg när fisken attackerar underifrån.   

• Tänk på säkerheten! Använd flytväst och var aktsam.
• Visa respekt för fisken och djurlivet runt ån. Släpp varsamt tillbaka

fisk som inte ska tas upp, så ökar chanserna för att du kan få den
igen när den vuxit till sig. Tänk på att ålen och malen är fredade och
fiske efter dessa arter är därför förbjudet.

Kom in till Föreningssport för mer tips och råd hälsar Oscar.

Innehåll önskar alla som prövar fiskelyckan lycka till.

Foto Dennis Holmgren

Fr v Dennis Holmgren och Oscar Nordahl.
Foto: Föreningssport
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Wickbergs 
jordgubbsbakelse

Magnus på Wickbergs får många förfrågningar om
det är möjligt att dela med sig av receptet på den
mycket populära jordgubbsbakelsen som går att
köpa på konditoriet.

Magnus delar gärna med sig av sommaren läckerheter och därför
publiceras receptet i Innehåll.

RECEPT
Ingredienser
Tårtbotten: Sockerkaka med
ägg (grundrecept).
½ l jordgubbar 
½ dl socker
4 dl Marsankräm
2 dl  hårt vispad grädde

Dekoration
2 dl grädde
4 dl jordgubbar

Gör så här
Baka en sockerkaka med ägg
(grundrecept) grädda i en
avlång, bröad form. 
Låt kallna.

Mosa 1/2 liter jordgubbar
tillsammans med ½ dl 
socker. Dela 
sockerkakan försiktigt på
längden i tre delar.
Fyll första lagret 
med ca 2/3 av de mosa-
de jordgubbarna och
lägg därefter på det 
andra lagret (låt kakan
vila i 15 minuter så att fruktsaften 
får dra in i sockerkaksbotten).

Bred ut ett väl tilltaget lager med marsan- eller vaniljkräm på det andra
lagret av sockerkaka. Blanda resterande delen av de mosade jordgubbar-
na med den hårt vispade grädden och bred ut ovanpå krämen.

Lägg på det sista lagret, dekorera med lätt vispad grädde och jordgub-
bar.  Skär upp i önskad storlek och avnjut tillsammans med nykokt kaffe.

Magnus har drivit Wickbergs sedan 1996 närmar sig med snabba steg
20 år som företagare. 

- Åren går fort men än är det 2,5 år kvar till vi firar jämnt, men klart
att jag gillar branschen och företagandet. Vi har många trogna kunder
men såväl för oss som många andra är turistsäsongen viktig.

För Wickbergs är det frallor och fikabröd som gäller för morgon-
kunder, medan det på eftermiddagarna är bakelser som är mest 
uppskattat.

- Än har inget dock hamnat högre upp på tio i topplistan än
Högsbylimpan och den oslagna limpan.

Brödrecepten är Wickbergs egna väl bevarande lilla hemlighet, så
för den som vill smaka på det goda i Högsby, besök det anrika lilla
konditoriet på Storgatan.

//Gunilla C Johansson

Mönsterås + Högsby
= Sant
Mäklare Otto Sjökvist som driver fastighetsbyrå
i Mönsterås och numera även i Högsby, summerar
första halvåret med kontor på två orter.

- Vi vill driva verksamhet på proffsigt sätt och banken ville att vi
skulle vara i Högsby på ett  mer strukturerat och tidsbestämt sätt
än tidigare. Ska man finnas på en fastighetsmarknad så krävs det
att man är på plats menar Otto.

Fastighetsbyråns mäklare är i Högsby varje fredag, då är det
bara att titta in på Sparbanken där vårt kontor finns.

Man kan även boka personligt möte med mäklare via bank-
personalen.

- Det är vår representant Mikael Sjöholm fastighetsmäklare
som man träffar i Högsby. Vår mäklarassistent Ylva Sjökvist är på
plats 5 dagar i veckan och är den som tar hand om alla visningar
och som kommer mest i kontakt med köpare och säljare. Bra att
vi har Ylva på plats, dels för att hon bor i kommunen och snabbt
kan åka på visningar, men även för att hon har stor lokalkänne-
dom.  

Fastighetsbyrån har varit på plats sedan nyåret och försäljning-
en av hus har överträffat byråns förväntningar. I dag sysselsätter
fastighetsbyrån totalt 4 personer 

//Text: Gunilla C Johansson.  Bild: Fastighetsbyrån.

Michael Sjöholm, Ann Karlsson, Ylva Sjökvist och Otto Sjökvist.

Storgatan 54, 579 30 Högsby • Tel: 0491-205 66, 205 56 

Blommogram

Vi önskar er alla 
en trevlig sommar

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Öppettider under sommaren
på Stormhattens Blommor
1/7–31/8 öppet kl 1000-1500 

OBS! EJ lunchstängt!

Lördagar stängt

Vi önskar er alla 
en trevlig sommar

Wickbergs och vi på Innehåll vill önska 
alla läsare en riktigt somrig och god 
sommar (i dubbel bemärkelse) och 

önskar varmt lycka till i köket!
”

”
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Efterlysning - har du lotten
med 10 000:- vinstpengar?

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

Betongkonst i Berga  

www.lixhult.se
Mobil Gert: 070-248 60 28

I Berga, på Sjöslättsvägen finns en stor och intres-
sant kulturskatt. Nämligen över 40 skulpturer i
betong tillverkade av Boris Melzén, som visas
intill familjens bostad i Berga. 

Skulpturerna bildar tillsammans 15 grupper. Alla dessa i betong
av människor och djur, speglar på ett fantastiskt sätt hur samhäl-
let en gång i tiden har sett ut. Boris berättar att det hela började
med att hans fru Margareta, som tidigare jobbade som dagbarn-
vårdare ville att barnen skulle få nåt extra att leka med i anslut-
ning till tomten. Sagt och gjort, Boris tillverkade ett antal loko-
motiv i trä och så var det igång! Med start 1981 byggdes sedan
ett stort antal skulpturer i betong, och dessa människor och djur
bildar idag ett välkänt besöksmål i Berga. Har du inte redan sett
detta, så är det första avfarten till vänster, när du kommer in i
Berga samhälle söderifrån.

//Bengt-Åke Lundin

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

Välkommen !Sommarens alla 
blommor finner 
ni hos oss 
till bra priser!

Vi publicerar här dragningslistan från årets Högsby-
dagslotteri. Kolla noga dina lotter så du inte går miste
om din vinst. Högsta vinsten är hela 10 000:-

Även i år hade lotteriet totalt 35 vinster, varav de första 10 är kon-
tantvinster som du hämtar ut på Högsby Sparbank (mot uppvisande
av lott). Presentkortvinsterna hämtas ut på Misteln (även här mot upp-
visande av lott).

Utfört och kontrollerat av Jonas Erlandsson.

Dragningslistan finns även på www.hogsbydagarna.se

Tack till alla som köpt Högsbydagslotter.
Vi ses nästa år!
Föreningen Högsbydagarna

11-35 presentkort:
Lottnr: 1452, 954, 1417, 398, 2846, 701, 188, 1232, 964, 2170, 659, 1754, 1093, 2915,
1384, 2887, 2937, 132, 1986, 1282, 2608, 1947, 202, 1302 och 629.

Pris: ................Lottnr:
1. 10 000kr ..............1672

2. 5 000kr ................2396

3. 2 500kr ..................908

4. 1 000kr ..................578

Pris: ................Lottnr:
5. 1 000kr ..................577

6. 500kr ...................1998

7. 500kr .....................833

8. 500kr .....................347

Pris: ................Lottnr:
9. 500kr .....................957

10. 500kr ...................669
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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.

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

Sommarcafé, Fågelfors - 1 maj - 31 aug 
Hammarsmedsbacken 7, Fågelfors
Öppet varje dag kl. 12.00 - 18.00.
Här säljer vi tårtor (finns också laktosfria), korvar
och smörgåsar! Härlig atmosfär och en underbar
utsikt över sjön. Kontakt: Laura Wurker 
E-post: Laura.wuerker@gmx.net

Loppis i Nyckleven - 1 juni - 31 aug 
kl. 10:00 -16:00 
Läge: 3 km s Allgunnen mot Sandbäckshult.
Öppet lörd och sönd mellan kl. 10.00-16.00
Arr: Jan-Olof Lindblad Kontakt: 0491-27007

Garbomuseet Högsby - 15 juni - 30 aug 
Museet speglar Greta Garbos filmkarriär. Den
består av en stor bildsamling med originalfoton
samt en mängd andra föremål. Souvenirshop.
Öppet: vardagar 11.00-15.00
Entré: 30:-/vuxen. Grupper>20 pers. 25:-/vuxen.
Medlemmar gratis.Arr: Garbosällskapet
Kontakt: Rune Hellquist (Ordförande i
Garbosällskapet) Telefon: 0491-22234

Sommarkaféet Bötterum - 
23 juni - 11 aug kl 11:00-17:00

Sommarloppis, Ruda - 25 juni - 31 aug 
Västra Kulle, Ruda. Till förmån för en liten klinik i
norra Indien. Sinnerbovägen, 1 km från Ruda skola
mot Allgunnen där skogsbranden härjade förra
sommaren. Öppet tisd - fred kl. 13.00 - 17.00,
lörd kl. 11.00 - 15.00
Arr: Helping hands - Hjälpande händer
Kontakt: Margaretha Ljungkrantz Gautam
E-post: vastrakulle@swipnet.se

Garageloppis i Blankan 4 juli - 28 juli 
kl. 11-15
v.27: 4.-6. juli, v.28:12.-14. juli, v.29: 18.-21.
juli, v.30: 25.-28. juli
Arr: Birgitta Andefred
Telefon: 0491-50564, 076-8283222

Musik i sommarkväll - 6 juli 18:00 
Fågelfors kyrka. Gitarrduo Mårten Falk & Rasmus
Vamos Fecher. Arr: Högsby pastorat

Skolmuseum och café - 6 juli - 18 aug
13:00 -17:00 
Skälsbäck skolmuseum är öppet onsd-sönd. Månd
och tisd stängt. Bokningen av vandrahemmet och
lokal görs på tel 0481-71327, 0703846962
eller e-post ann-marie.hagelin@telia.com.
Beställning av guidning i skolmuseet och kaffe till
större sällskap görs på telefon 0481-73039.
www.skalsback.skolmuseum.dinstudio.se
Arr: Norrgrändens Bygdeförening

Loppis i Ruda - 6 juli - 31 aug 
Kom och sälj/fynda! Loppis alla lördagar i juli och
augusti i Ruda Aktivitetspark (bakom
Matöppet/Bilisten) kl. 10-16. Försäljning av fika.
Försäljare tar med eget bord = gratis. Kontakt Laila
Hellquist tel 0491-222 34
epost:lailah@hogsby.net. Arr: Ruda
Samhällsförening. Kontakt: Majlis Axelsson
Telefon: 0491-223 40

Sommarfest på Lovisaplatsen i Allgunnen
- 7 juli 15:00 
Sång till gitarr med Fredrik Wahledow Färjestaden.
Därefter äter vi sill och potatis med öl/läsk.
Lottförsäljning. Kaffe med dopp.
Kostnad 75,- inkl. mat, kaffe och musik
Arr: Allgunnens samhällsförening

Allsång, Bötterum - 10 juli 19:00 
Allsång i Hembygdsparken med Nöjesteamet!
Servering och lotterier. Vid regn i Tingshuset. 
Arr: Långemåla Hembygdsförening

Dans, Fågelfors - 13 juli 21:00 - 01:00 
Dans till Remembers. Öltält med trubadur. Disco
Arr: Fågelfors Folkets Park
E-post: fagelforsfolketspark@gmail.com

Sommarmarknad i Sinnerbo bygdegård -
13 juli 10:00 - 16:00 
Hantverk, lotterier, kaffeservering mm.
Arr: Sinnerbo bygdeförening

Tennisresa till Båstad - 17 juli 
Följ med Berga TK och upplev tennismetropolen
Båstad. I år kommer världsettan Serena Williams
och alla svenska toppspelare. Pris för vuxen 750
kr, barn/ungdom 400 kr. I priset ingår inträde och
bussresa. Anmälan senast 30/6 till Thomas
Ohlsson 0491-50391 eller ohlsson@hogsby.net.
Inbetalning till bg 5685-6316. Arr: Berga TK

Musik i sommarkväll: "Till minne av Jan
Johansson" - 20 juli 2013 18:00 
Fagerhult kyrka, th trio. Arr: Högsby pastorat

Sommarfest Skälsbäck - 20 juli 
17:00 - 21:00 Skälsbäck skolmuseum
Sommarbuffé serveras. Anm senast 2013-07-15
till Birgitta Lindgren tel. 0481-73021
Arr: Norrgrändens Bygdeförening

Utflykt till medeltidsborgen i Ringhult -
21 juli 14:00 Samling vid Fagerhults kyrka kl
14.00 Medtag gärna en kaffekorg.
Arr: Fagerhults hembygdsförening

Friluftsgudtjänst - 21 juli 15:00 
Västrakulle, Ruda (kör 1 km från Ruda skola mot
Allgunnen) Härlig sångstund i trädgården hos
Margaretha och Jagannath Ljungkrantz Gautamm.
Medverkande bl.a.: Åke Nilsson, familjerna
Rusingiza och Chauca. Ta gärna med en egen kaf-
fekorg. Vi sjunger och spelar och efter kaffepausen
har Helping Hands-Hjälpande Händer sitt årsmöte.

PRO Högsby-Berga Sommarfest 
- 23 juli 14:00 Lanhagen
Arr: PRO Högsby- Berga och Hembygdsförening

Hantverksdag, Fågelfors -  27 juli 10:00
- 16:00 Svindlakvarn
Arr: Gunilla och Sven Mörstam

Black Jack/Långemåla idrottspark 
- 27 juli 21:00 
I puben Sweet Jessie and the Blue Grapes
Arr: Långemåla idrottsförening

Musik i sommarkväll: Kvartetten SPÅR -
27 juli 18:00 Högsby kyrka. Fabian Wåhlin,
Fredrik Eidenskog, Erik Bratt, Sara Wåhlin
Arr: Högsby pastorat

Loppis på Brusemåla Gård
- 27 juli - 21 sep 10:00-15:00 
Möjlighet till fika finns. 27/7, 31/8, 21/9
Arr: Malin Karlsson

Konstutställning och hantverksdag,
Svindla kvarn - 27 juli 10:00 - 16:00 
Konstutställning och hantverksdag vid Svindla
kvarn med Christina Bergh(akvarell), Thomas
Tege Gustavsson(akvarell, olja). Försäljning av
div hantverk. Arr: Gunilla Mörstam. Telefon:
072-235 15 63

Kulturdagar i Lanhagen 
- 1 aug - 4 aug 12:00 
Utställningar, program, servereing av kaffe, 
lotterier. Arr: Högsby hembygdsförening

Musik i sommarkväll: Bergeskans
orkester - 3 aug 18:00 Högsby kyrka
Arr: Högsby pastorat

Fotboll, Fågelfors - 9 aug 19:00 - 21:00 
Hyltamalm IP, Fågelfors - Fågelfors IF - VSG/JAIK
Arr: Fågelfors IF. E-post: ronnieper@gmail.com

Musik i sommarkväll: Silfver Barock-och
folkmusikgrupp - 10 aug 18:00 
Högsby kyrka. Pelle Björnlert, Johan Hedin, Nora
Roll & Sven Åberg. Arr: Högsby pastorat

Vandring i Rudalund - 11 aug 10:00 
Vi vandrar runt i vårt blivande naturreservat.
Samling för avresa vid bussterminalen i Högsby.
Ledare är Per-Ove Oskarsson.
Arr: Handbörds naturskyddsförening
Kontakt: Per-Ove Oskarsson. Telefon: 0491-50007

Friluftsgudstjänst, Bötterum - 11 aug
14:00 Hembygdsparken

Rockabillyfest, Fågelfors - 17 aug 21:00
- 01:00 Fågelfors Folkets Park. På scenen JLT.
Kom till en helkväll i rockabillyanda! Öltält med
trubadur. Arr: Fågelfors Folkets Park
E-post: fagelforsfolketspark@gmail.com

Musik i sommarkväll: Ungdomskören -
17 aug 18:00 Berga kyrka. & Robin Mållberg
med vänner. Arr: Högsby pastorat

Skapa med Vedic Art, Ruda - 18 aug
10:00 - 16:00 Solgården 124 Gillberga, Ruda
Anmäl dig till grund- eller fortsättningskurs i Vedic
Art! Kompl. grundkurs består av sex tillfällen. Gå
kursen helt i din egen takt. Pris: 500 kr/tillfälle.
Obs. Anmälan senast 1 vecka före kursdatum.
Anmälan är bindande. Medlem i Kulit 20% rabatt,
se www.kulit.se. Du tar med egen mat och dryck.
Ta med dig antecknings-material till första tillfället,
övrigt material får Du på plats. Fr.o.m. tillfälle två
tar du med eget material; akrylfärger, penslar och
pannåer el. duk att måla på samt annat material
du tycker är inspirerande att få med in i bilden.
Info och anm till: Carina Hansson,
cirkelledare/utbildad Vedic Art lärare, tel 0491-
22211, 0707-126824,
carina.b.hansson@gmail.com. Arr: State of Grace i
samarbete med studieförbundet NBV Sydost

Grillfest med Ruda PRO, Bötterum 
- 21 aug 14:00 Hembygdsparken, Bötterum
Välkommen på grillfest med Ruda PRO onsdagen
den 21 aug! Pris:100 kr/person.
Anm senast 18 aug till Ingegärd tel 0491-224 53.
Arr: Ruda PRO

Studiecirkel i "En Kurs i Mirakler", Ruda -
21 aug - 11 dec Solgården 124 Gillberga, 570
76 Ruda. Möt Kärlekens budskap. Boken vi läser
är skriven som en symfoni och tar oss ödmjukt
förbi våra rädslor och visar oss att vi är älskade.
Studiesättet syftar till att vi ska få en djupare upp-
levelse av "vem vi är" och "varför vi är här". Unikt
tillfälle att studera kursen tillsammans under reste-
rande 2013 samt 2014. Vi träffas varannan ons-
dagskväll (jämna veckor) kl. 18.30-21.30. Vi
arbetar hemma och under cirkelkvällarna med text
och övningar. Investering: 700 kr för hela termi-
nen. Kurslitteratur säljes. 9 träffar under ht 2013.
Anm snarast och löpande under terminen. För mer
info och pris kontakta Carina Hansson. Se
www.stateofgracesweden.net 
Arr: State of Grace i samarbete med studieförbun-
det NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson, 0707-
126824, 0491-22211. 
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Fotboll, Fågelfors - 23 aug 18:45 -
20:45 Hyltamalm IP, Fågelfors - Fågelfors IF -
Trekantens IF. Arr: Fågelfors IF
E-post: ronnieper@gmail.com

Elisas /långemåla idrottspark - 24 aug
21:00 I puben Connies Gramp and the Big Jims
Arr: Långemåla idrottsförening

Reiki, Högsby - 25 aug 10:00 - 16:00 
Frövivägen 24, Högsby
Reiki: En japansk metod för Djupavslappning och
Stressreducering. Betraktas som förebyggande och
rehabiliterande Friskvård av Skattemyndigheten.  
Reiki: ”Prova på-Dag” den 25 aug kl. 10 -16 
Teori och praktik, behandlingar, fika och frukt ingår.
Investering: 250 kr. Bindande anm. Sista anmäl-
ningsdag 20/8. Grundkurs: Reiki 1 sker den 7-8
sept. Forts: Reiki 2 sker den 5-6 okt. Maria
Kvillegård Ekström (Reikimaster) och Carina
Hansson, State of Grace (Reikimaster) www.state-
ofgracesweden.net Arr: Maria Kvillegård Ekström
och Carina Hansson, State of Grace. Kontakt:
Maria Kvillegård Ekström Telefon: 076-3106444
E-post: mariakvillegard@hotmail.com

SPF Högsby Grillafton - 28 aug 18:00 
Lanhagen. SPF föreningen bjuder på korv och
dricka. Tipspromenad, tävlingar, lotteri, m.m..
Medtag kaffekorg. Anm senast 20. aug till Leila
Larsson 0491-21030 eller Inger Perfeldt 0491-
21274. Arr: SPF Högsby

Dans, Fågelfors - 31 aug 21:00 - 01:00 
Fågelfors Folkets Park. Dans till Lasse-Stefanz.
Öltält med trubadur. Arr: Fågelfors Folkets Park
E-post: fagelforsfolketspark@gmail.com
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