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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!

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 (i mån av till-
gång), hallon, blåbär och lingon, 
VARJE TORGDAG!

• Ölandspotatis: King Edward, 
Puritan och Satina.

• Stor sortering av lokalt odlade 
grönsaker, rotfrukter, svenska 
plommon och ett flertal olika 
sorters äpplen från Urshult.

• Västeråsgurka 5 kg/60:-

• Obesprutade tomater från 
Hagalund, Ölvingstorp. 

• Stor sortering av växter och 
Asterbuketter.

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

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.

Vi finns nu på facebook: Storken i Långemåla

Höstens nyheter
är här!

Skor och kläder 
för både liten och stor

www.abodacafe.com
Bokning: 0491-230 08 • Mobil:  0703-98 85 06 

À la carte, våfflor mm Fullständiga rättig heter 

• Öppet onsdag - söndag kl 1100-1800 .
• Lunchbuffé, 100:-, t.ex. varmrätter med kött

& fisk och olika sallader, dryck, kaffe &
kaka, onsdag-fredag kl 1100-1400.

• Helgbuffé, 140:-,
lördag-söndag kl 1200-1500.

EXTRAÖPPET ÄLGJAKTSVECKAN
• Kvällsbuffé 275:- ”VILTTEMA”

onsdag 16/10 och fredag 18/10 från kl 1800.

• Boka vårt populära julbord redan idag! 
Start 23 nov, 395:-.

• Lilla julbordet, 200:-, onsdagar start 20/11.
Endast för bussresor, föreningar och 
större sällskap. OBS förbeställning.

OBS Nytt tel nr!

Gilla oss på facebook:
aboda cafe och restaurang!

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.
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www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35

Bra att ha när du är på vift vare sig 
det är i Svampskogen eller Regnskogen:

Försäkring
Mobilbank
Gott humör

Och skulle humöret tryta kan ett 

Högsbykort
komma väl till pass så man kan göra 
rätt för sig på närmaste lunchhak! :)

Trevlig Brittsommar önskar Högsby Sparbank

www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35

Bra att ha när du är på vift vare sig 
det är i Svampskogen eller Regnskogen:

Försäkring
Mobilbank
Gott humör

Och skulle humöret tryta kan ett 

Högsbykort
komma väl till pass så man kan göra 
rätt för sig på närmaste lunchhak! :)

Trevlig Brittsommar önskar Högsby Sparbank
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I år firar Christer Pettersson, FöreningsSport, 30 år
som företagare i kommunen. Ett stabilt företag
med trogna kunder och med en ledning och perso-
nal som gillar att göra affärer, stora som små.

I dag hittar du den välsorterade sport-, fritid- och fiskebutiken vid
Karlssonsområdet på Järnvägsgatan i Högsby, men företaget star-
tade bokstavligen i en garderob.

- Det är faktiskt sant att en garderob var starten för dagens verk-
samhet. Det var ju så att för 30 år sedan så fanns det ingen butik i
kommunen som sålde fritids- och sportkläder. Jag var ju på den
tiden även mycket aktiv inom idrotten då jag spelade både fotboll,
handboll, tennis och bordtennis. 

Så parallellt med mitt arbete på kontoret hos RA-plåt så bestäm-
de jag mig för att dra i gång lite försäljning av idrottsskor och klä-
der från hemmet. Det kom i gång bra och efterhand som kontakt-
ytan ökade så hängde en ökad kundkrets på och verksamheten, så
att säga, växte ur garderoben. Jag hade även då en strängnings-
maskin, så alla som spelade tennis, runt om, i och utanför kommu-
nen, kom till mig och ville stränga om sina racketar.

FLYTTKARUSELL
Christer ville efterhand som försäljningen ökade även utöka sorti-
mentet. Då ställde leverantörerna krav på att han gärna fick erbju-
da sina kunder märkesskor, men då måste han även han en butik,
och så blev det.

1988 gick Ingemar ”Pröjsarn” Gustavsson in som delägare, och
1990 slog vi upp portarna till vår första riktiga butik på Storgatan
och då kunde vi erbjuda märkesskor.

Ingemar hade ett stort kontaktnät inom fotbollen och vi tillsam-

mans fick allt mer och mer att göra i butiken. Samtidigt som vi
öppnade butiken så sa jag upp mig på RA, det gick inte att vara på
två ställen samtidigt. Fram till -88 var jag även deltidsbrandman,
säger Christer.

1990 flyttade man verksamheten till nuvarande Optik-Ur och var
där fram till 1996, då man förflyttade butiken till fd Vivo, numera
Pizzeria och OT, på Storgatan.

När flyttlasset skulle gå till butiken man har i dag så blev byggna-
tionen försenad på grund av överklagande.

- Vi hade ju redan sagt upp lokalen vi var i, så det blev att packa
ner allt och tillfälligt husera i före detta brandstationen i Högsby
under en längre tid än planerat. Det var en ny upplevelse och tur att
man sålde varma plagg då det inte var speciellt varmt i lokalen vin-
tertid. Det som var tråkigt var att vi under det året vi var i f.d. brand-
stationen hade inte mindre än 4 inbrott. 

I och med flytten till Karlssonsområdet där man är dag så har flytt-
karusellen stannat upp i mycket bra och ändamålsenliga lokaler.

FAMILJEFÖRETAG
I dag arbetar Christers dotter Elin, 23 år, på heltid i företaget. Något
som hon inte ångrar en enda dag.

Jag började hjälpa till i butiken efter skoldagens slut när jag var
7 år med att knyta rosetter och kontrollera att alla varor var märkta
med priser. När jag slutade åk 7 så var jag i butiken hela sommarlo-

FöreningsSport 30 år

”
”

Jag ångrar inte en enda dag då jag tog steget
för 30 år sedan med att lyfta luren och göra min
första beställning av träningsskor.

Elin, Christer 
och Oskar.
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ven. Betalningen i början var pizzabröd, helt ok då, men nu är det
andra bullar säger Elin.

Elin har vuxit in i verksamheten och allt eftersom åren gått har
hon tagit allt större ansvar och uppgifter i butiken. Val av yrke var
dock inte helt självklart.

Jag är ju utbildad frisör och hade faktiskt en anställning på en
salong i Oskarshamn. Jag kände dock att butiken lockade mer än
frisörsyrket, så jag sa helt enkelt upp mig.

Elin stormtrivs på jobbet och känner att hon gör nytta
-Vi är på ett sätt en hälsobutik. Hos oss kan man köpa utrustning

för friluftsliv och njuta av naturen, eller fiskeutrustning för att prova
fiskelyckan. Många som kommer in till oss vill starta om sina liv med
att börja träna för att orka mer och för att må bättre, säger Elin.

MÅNGA VIKTIGA PERSONER
- Det är många personer som på ett eller annat sätt varit aktiva i
företaget. Dels Paula som var delägare under några år och likaså
”Pröjsarn”.  Vi har många som varit i butiken och arbetat, antingen
på timmar eller deltid. En som var med och hjälpte till var min far
Bengt. Fast han gjorde lite som han ville. Det var inte helt lätt att
räkna ihop dagskassan, för han avrundade beloppen lite som han
tyckte lät bra för stunden. Han var även känd för att återberätta
fiskehistorier, och många skrönor om vad man kan få på kroken
kom nog från min far, berättar Christer. 

KUNDER
- Vi har trogna idrottsföreningar som lägger årliga beställningar
på skor och kläder och många trogna kunder som återkommer till
vår butik. Profilkläder är även det en viktig verksamhet. Vi är myck-
et stolta över att vi får förnyat förtroende varje år av våra kunder.
Vi försöker så mycket vi kan att ta hem det som efterfrågas och
oftast får vi tag i det kunden efterfrågar. En sån dag känns lite
extra bra poängterar Christer.

FAMILJEN VIKTIG
- Min fru Eva har hela tiden backat upp mig med att vara
bollplank, och utan det stödet, hade vi inte haft detta samtalet i
dag. Att ha med sig familjen i företagandet är en förutsättning för
att lyckas.

Jag ångrar inte en enda dag då jag tog steget för 30 år sedan
med att lyfta luren och göra min första beställning av tränings-
skor. När jag var liten drömde jag om att arbeta på bank och räkna
pengar. Företagande är väl inte att räkna pengar, utan jag har
mera sett företagandet som en livsstil och att göra det jag tycker
om. Idrott, friluftsliv och företagande är något man inte klarar sig
utan enligt mig, säger Christer. 

TIPS TILL DIG SOM VILL STARTA FÖRETAG
• Dra inte på dig onödiga kostnader.
• Skaffa dig en grundplåt att stå på när det är tuffa tider. 
• Vårda och bygg upp ett nätverk runt dig själv och företaget.
• Skaffa dig en mentor som bollplank. 
• Det ska vara roligt att arbeta för dig själv, så räkna inte timmarna 

du lägger på företaget.

OM 10 ÅR
- Jag tror att verksamheten rullar på bra och att jag spelar golf om
dagarna, avslutar Christer.

//Gunilla C Johansson
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
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

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

Pär Lönn, Rolant Pridaen, 
John Friberg, Ingemar Pettersson och
Jonas Högquist

•  Verksamhetsansvarig:
Bengt-Åke Lundin

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

Agenda 

LEDIGA LOKALER FÖR HANDEL OCH INDUSTRI 
I HÖGSBY KOMMUN!

Hör av dig till Mittpunkt om du vill hyra ut din lokal!
Ring 0491-29258 eller skicka e-post: mittpunkt@hogsby.net

Kolla vår hemsida www.mittpunkt.hogsby.net

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby 
du också.

Vi närmar oss 
100 medlemmar!

Tänker du starta EGET?
Tänker du starta eget företag, så har vi bra koll på lediga lokaler! Hjälper dig
med olika kontakter i samband med nystart!
Informerar om ditt företag i tidningen Innehåll. 

Kalvenäs Kött AB
visar upp sig vid
Frukostmöte !

Frukostmöte hos företaget
Kalvenäs Kött AB äger rum 
tisdagen den 10 september. 

Intresserade är välkomna att få veta mer
om hur det gick till att starta ett slakteri
med gårdsbutik i Kalvenäs, strax öster om
Berga samhälle. Anette Darberg och Stefan
Jeppson visar runt bland Linderödsgrisar
och Highland Cattledjur på sin gård, där de
säljer lokalt närproducerat slaktat kött i sin
gårdsbutik. Du kan läsa mer på 
hemsidan www.kalvenas.se.

Anette Darberg och Eva Pettersson i gårdsbutiken.

Nya Macken Café 
ett lyft för Gallerian !

Här kan du njuta av nybryggt kaffe tillsam-
mans med nybakat fikabröd och matbröd
från vårt eget kök. 

Macken är ett nystartat företag vars affärsidé är att skapa
nya arbetstillfällen i vår del av länet berättar verksamhets-
ansvarig Torbjörn Carlreus. Idén med det hela är att försöka
slussa in arbetslösa på fasta jobb. Idag består vår verksam-
het av Café, hushållsnära tjänster, cykel- och maskinverk-
stad med försäljning samt vidare är en snickeriverkstad på
gång framöver. Macken Café är öppet dagligen kl 10-18, lite
längre fram i september kommer vi också att ha öppet i
helgerna berättar Torbjörn vidare kring nya satsningen.

Vid Caféet Emmelie Andersson och John Page.

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Frukostmöte hos Kalvenäs Kött AB i Berga

Frukostmötet tisdagen 10 sept. Start med fika fr 7.30.
Du som är intresserad av att se och veta mer om det lilla slakteriet i
Kalvenäs, strax öster om Berga är varmt välkommen!
Information och visning kl 8-9.
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Ytterligare erbjudanden i butiken!
Välkommen in!

PR Tee
Ord. 350:-  NU 150:-

T2T Singlet
Ord. 200:- NU 50:-

1170 
Joggingsko, dam & herr
Europas mest sålda löparsko

Ord. 1400:- NU 700:-

”Skinnbag” 
3 olika färger

Ord. 500:- NU 200:-
Träningsset
Shorts + T-shirt, strl 128-XXL

Ord. 450:- NU 200:-

Superlina, Fireline/Crystal Ord. 300:- NU 150:-
0,15 och 0,20. Max 1 st/storlek, kund

Fiske - alla ordinarie priser - 30%

1983-2013

30årFöreningsSport
Kom och fira med oss 
fre 30/8  – sön 1/9

Mission
Running-Walkingsko
dam & herr

Ord. 1200:- NU 600:-

dam & herr
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Fyra av Högsby pistolskytteklubbs aktiva och skjut-
glada medlemmar åkte den 260 mil långa resan till
Boden för att ställa upp i SM.

- Vi har bara missat SM ett år, annars har klubben varit ute konstant och
skjutit säger Mattias Gustavsson, Högsby Pistolskytteklubb.

Till detta SM tyckte vi det var långt att åka med en enkel resa på 130
mil, så det var mycket snack innan om vi skulle åka – både långt och
dyrt.

Men vi snackade ihop oss och bestämde oss i alla fall för att åka. Vi
såg resan som både semester och lite hobby, vi gör det definitivt inte
för prispengarna.

Inom pistolskytte finns nästan inga prispengar. Dagens bästa skytt
kan få, om han eller hon har tur, en prispeng på 500 kronor.

Man tävlar för eget nöje skull och man tävlar om äran, och den går
inte att köpa för pengar, säger Mattias.

Det tog 17 timmar med husbil att ta sig från Högsby upp till Boden.
Man övernattade inte utan bestämde sig för att turas om att köra.

Kvartetten som försvarade klubbens placeringar var Jonas
Garpenstedt, Björn Garpenstedt, Mattias Gustavsson samt Sören
Josefsson.

- Vi känner varandra mycket väl, då det är vi fyra tillsammans med
Mats Granström som oftast är ute och tävlar fast då lite mera lokalt
under tävlingssäsongen. Sammanhållningen är viktigt för att man ska
tycka att sporten är rolig, poängterar Mattias.

GULD, BRONS OCH HÖGA PLACERINGAR
Under de fyra tävlingsdagarna gick det ännu en gång mycket bra för
klubben.

- Vi tog hem ett guld i lag-SM i fältskytte, vapengrupp B, det vill
säga vi skjuter på rörliga och stillastående figurer ute i skog och
mark. När figurerna dyker upp enligt spelreglerna så gäller att vara
skärpt vid varje station så man träffar, och träffar just sin figur. 

Vapengrupperna delas in utefter vilken typ av vapen du använder
vid skyttet. De vi använder är regelrätta tävlingspistoler som kan vara
både fin- och grovkalibriga. 

Man tog hem ett lagguld och målsättningen var att ta hem minst
ett guld. Man tävlade varje dag och medaljskörden landade på att
Sören tog ett individuellt brons i precisionsskytte, Jonas tog en 7:e
plats i fältskytte vapengrupp B. Mattias tog en 10:e plats i revolver-
fältskytte.

- Det var många duktiga skyttar som tävlade under dessa dagar, var-
för våra placeringar är mycket bra. 

Ungefär 300 tävlande deltog i respektive tävlingsgren och under
hela SM genomfördes 1 700 starter, så det var minst sagt strid om
topplaceringarna.

BRA VAL MED BODEN
- Boden som är en gammal militärstad passade ju oss och alla andra
tävlande perfekt, och jag tror nog att vi var många som passade på att
besöka en av de många fästningarna.

Mattias och de övriga ångrar inte en minut att de åkte landsvägen
till Norrland, då det var mycket att se. Allt från Höga Kusten och den
vidunderliga utsikten man får när man åker norrut.

- På resan upp så körde vi ju mot ljuset och  det är ju inte mörkt
många minuter under sommardygnen i norr, så att sitta med solglas-
ögonen på sig kl 02.00 på natten var lite speciellt.

DÄRFÖR SKYTTE
• En individuell sport där man tävlar mot sig själv.
• En ärlig sport, du får de poäng du skjuter dig till, det går inte att skylla
på ett dåligt domarbeslut.
• Alla som testar tycker att det är en sport som utmanar, då det är
mycket som ska klaffa för att det inte ska klicka.

Mattias hälsar de som vill prova på sporten varmt välkomna på ons-
dagskvällar till skjutbanan vid Stora Hanåsa, Högsby, där man tränar
fram till mitten på september.

//Text Gunilla C Johansson Foto: Björn och Jonas Garpenstedt.

88

Stora framgångar för lokal klubb i SM

Högsby Pistolklubbs SM medaljer 3-mannalag

År Ort Guld Silver Brons
2004 Jönköping Fältskytte vapengrupp C Fältskytte vapengrupp B
2005 Östersund Förening deltog ej vid dessa tävlingar
2006 Bollnäs Precision vapengrupp C Precision vapengrupp B

Fältskytte vapengrupp B
2007 Sunne Precision vapengrupp C
2008 Kristianstad Fältskytte vapengrupp B
2009 Skövde Precision vapengrupp C

Fältskytte vapengrupp B
2010 Stockholm Fältskytte vapengrupp B
2011 Göteborg Fältskytte vapengrupp B Fältskytte vapengrupp C Precision vapengrupp C
2012 Jönköping Fältskytte vapengrupp C Fältskytte vapengrupp B Precision vapengrupp C
2013 Boden Fältskytte vapengrupp B

”
”

Man tävlar för eget nöje skull och man 
tävlar om äran, och den går inte att 
köpa för pengar!

SM i pistolskytte går av stapeln första helgen i juli varje år. Man har delat in Sverige i fyra
olika distrikt och enligt ett rullande schema arrangeras SM av ett distrikt. 
I år var det alltså det nordligaste distriktets tur att arrangera SM, och då i Boden.

Sören, Mattias och Jonas på prispallen.
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Mäklarbyråns Bobutik på Storgatan 42 i centrala Högsby.
Fri värdering i samband med försäljning, förhandlingsbara arvoden.

Jan Ridder, Registrerad fastighetsmäklare jur kand

Smakfullt renoverad
villa centalt i Högsby,
kakelugnar och 
trägolv.
Järnvägsgatan 44, Högsby - 475 000 kr
1½-plansvilla, 94 m² fördelade på 5 rum varav 3
sovrum. Lada med fem förråd och matkällare.

Trevlig villa med
hel källare. 
Nyrenoverat kök.
Kombipanna el/ved.
Jonas Stolts Väg 5, Högsby - 875 000 kr
1-plansvilla med källare, 95 m²  fördelade på 4
rum varav 3 sovrum. Vidbyggt garage.

Mycket representativ
villa med nio rum,
parkliknande
trädgård
Kyrkgatan 7A, RUDA - 595 000 kr 
2-plansvilla med källare, 205 m² fördelade på 9
rum varav 5 sovrum. Trädgård m fruktträd. Dubbel-
garage. Hundgård m hundkoja.

Fritidshus mitt i 
skogen på arrende-
tomt med egen 
strand vid Sinnern
Sinnerbo 395 000 kr
80 m², 5 rum varav 3 sovrum. Möjlighet till egen
brygga med båtplats, del i fiskevatten. Arrendetomt
6000 kr per år.

Nyrenoverad villa 
på bästa läge 
centralt i Högsby
Storgatan 50, Högsby -
425 000 kr
1½-plansvilla med källare, 120 m² fördelade på 
4 rum varav 2 sovrum. Nyrenov under 2011 -
2012.

Trevlig sommarvilla
på Oknö, friköpt 
tomt med gräns 
mot allmänning
Sångarvägen 44, Mönsterås - 925 000 kr
1-plans sommarstuga, 80 m² fördelade på 3 rum
varav 2 sovrum. Renov under årens lopp. Cykelför-
råd/vedbod/redskapsbod/isolerad gäststuga 15
kvm/fiskrök.

PRISSÄNKT

MED LOKALA ENTREPRENÖRER 
FÖRÄDLAR VI SMÅLANDS
SKOGAR

 

ALLTID NÄRA 
DIN EGEN SKOGSMAN
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Högsby kommun ska genomföra en sanering av marken
vid Björkshults nedlagda glasbruk.

Björkshults glasbruk ligger på fastigheterna Björkshult 2:21 och
2:22 i Björkshults samhälle, Högsby kommun. Området som tidi-
gare använts för glasbruksverksamhet omfattar även fastigheter-
na Björkshult 2:2 och 1:35. Fastigheterna ligger vid Badebodaåns
strand och omfattar cirka 10 000 m2. Badebodaån mynnar i sjön
Allgunnen som till stora delar ingår i Allgunnens naturreservat.

Utförda undersökningar på området har visat att jorden är
starkt förorenad med ett flertal grundämnen och cancerframkal-
lande kolväten. Området har genom åren fyllts ut med material
som innehåller glasavfall, tegel och trä. Det är framför allt i
denna jord som åtgärder behöver göras. 

En översiktlig plan för hur området ska åtgärdas för att männi-
skor och djur ska kunna vistas på fastigheterna och använda
marken utan risk togs fram i samband med undersökningarna.
I stora drag kommer all jord som utgör en risk på området att

grävas upp, forslas bort från området och ersättas med ny jord.
För att kunna finansiera dessa åtgärder skickade Högsby kom-
mun in en bidragsansökan till Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket beviljade ansökan i september 2012 och står
därmed för den största delen av projektets finansiering. En
mindre del betalas av ägaren till Björkshults glasbruk (Björkshult
2:21).

Projektledning av saneringsarbetena har under våren 2013
handlats upp av Högsby kommun, och avtal har tecknats med
Sweco Environment. Projektledningen ska med utgångspunkt
från de tidigare utförda undersökningarna leda arbetet med
saneringen. Under hösten 2013 kommer ytterligare upphandling-
ar att genomföras för att kunna starta saneringsarbetet under
våren 2014. Saneringsarbetena beräknas vara klara under 2014
och området beräknas vara återställt efter sommaren 2015.

Projektet går också att följa på Högsby kommuns 
hemsida: 
http://www.hogsby.se/Kommun/Organisation/Miljoe-
Haelsa/Projekt-Hoegsby-Bjoerkshults-Glasbruk

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Anders Ivansson på Högsby
kommun, tfn: 0491 - 291 05

Projekt Högsby-Björkshults
glasbruk

Kontaktpersoner sökes!

Kommunkalender 2014

Individ- och familjeomsorgen i Högsby söker personer i, eller
i närheten av, Högsby kommun som kan tänka sig att göra
en insats för en medmänniska.

Att vara kontakt-
person innebär att
utgöra en positiv
kontakt på fritiden,
ex. att göra utflyk-
ter tillsammans
eller att hjälpa
enskilda att bryta
en social isolering.
Det kan också inne-
bära att stötta per-
soner som har ett
missbruk eller psykisk ohälsa att få en social kontakt i vardagen
och att motivera/uppmuntra till nykterhet/drogfrihet.

Du ges en ersättning enl. överenskommelse utifrån hur ofta du
och din klient träffas samt om insatsen innefattar bilkörning.

Välkommen att kontakta oss med din intresseanmälan till:
Individ- och familjeomsorgen
Socialkontoret, Högsby kommun
579 80 HÖGSBY

Du kan även ringa till Socialkontoret i Högsby kommun på tele-
fon 0491-291 29 och anmäla ditt intresse alt. 
skicka e-post till maria.sten-lundgren@hogsby.se

Till dig som är kontakt-
person för en förening i
Högsby kommun:
Högsby kommun
kommer i höst att
ta fram en kalender
för 2014. Den kom-
mer att delas ut till
alla hushåll i kom-
munen.

I kalendern tänkte
vi lägga in evenemang/
aktiviteter som händer runt om i kommunen. Därför
skulle vi behöva just din förenings hjälp. Har Ni några trevliga
evenemang/aktiviteter som är inbokade under 2014?

I så fall, skriv ner vad evenemanget/aktiviteten heter, var det
kommer att äga rum samt vilket datum som gäller. Tänk på att
alla evenemang/aktiviteter ska vara öppna för allmänheten.

Skicka in uppgifterna snarast möjligt, men absolut senast den 
1 oktober. Det går bra att skicka in via e-post (kommun@hogsby.se)
också, skriv ”Till kalendern 2014” i ämnesraden.

Adress: Högsby kommun, 579 80 HÖGSBY

Med vänliga hälsningar 
Fredrik Sandqvist
Informatör

VARMT TACK!
2013

Åke Nilsson blåser in HögsbydagenFoto:Henrik Tingström
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Trött på standardsnickerier  - Vi utför allt inom snickeri

När du behöver bygghjälp
Vi monterar och bygger allt från garage, staket, tak, kök, villor, sommarstugor, friggebodar, till stall och  

andra typer av byggnader. Vi monterar kök, fönster, dörrar, trappor m.m.
Specialdesignar bl.a. lister, elementskydd, fönsterbänkar och andra typer av finsnickerier.

Vi tillverkar på plats för bästa passform.

Allt till bra priser 
inom utlovad tid

Vi kommer gärna med
förslag om du känner
dig osäker

Vilken fart!
Vi på Tidningen Innehåll vill uppmärksamma
några av er som tävlat i tävlingsgrenar som är lite
utöver det vanliga.

Stort grattis till Nick Danlid Burke och Mikael Hellgren till fram-
gångarna i en av världens tuffaste tävling, Ironman, Kalmar.

En stort grattis till Ulrika Svantesson som tog inte mindre än 

5 medaljer i VM för transplanterade i Durban. Efter VM-tävlingarna
så besteg hon även Kilimanjaro som Sveriges första Svenska trans-
planterande att nå toppen.

Hatten av för er och alla ni andra som tränar
och tävlar runt om i kommunen.” ”

Foto: Rikard Melzén Foto: Rikard Melzén Foto: Privat
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Hämtning av  
hushållens grovsopor
sker i samband med ordinarie hämtning av 
hushållssopor den 16-29 september.
Grovsoporna ska vara sorterade efter materialslag, 
brännbart etc, förpackade samt uppmärkta som grovso-
por. Grovsoporna ska placeras där din soptunna töms.  
Abonnenter som enbart betalar grundavgift ställer grov-
soporna vid väg där hämtningsfordonet passerar.
Till grovsopor räknas bl. a. större föremål som t ex barn-
vagnar, möbler, större emballage. Dessa ska i möjligaste 
mån lämnas hela. Undantag är soffor, sängar och liknan-
de som ska vara fria från metall.

Följande avfall ingår inte i hämtningen 
Vitvaror och elektronik lämnas vid Kolsrums återvin-
ningscentral.
Trädgårdsavfall lämnas vid Kolsrums återvinnings-
central eller komposteras.
Bygg- och rivningsavfall lämnas vid Kolsrums åter-
vinningscentral.

Returpapper och förpackningar av metall, plast, pap-
per och glas lämnas vid återvinningsstationerna.

Upplysningar: Patric Baier 0491-291 87. 

Insamling av  
hushållens farliga avfall 
Miljöbilen står uppställd på följande platser och tider 
där hushållen kostnadsfritt kan lämna sitt farliga avfall. 
Lämna gärna glödlampor, lågenergilampor och lysrör 
men inte elektronikavfall. Farligt avfall får inte lämnas 
innan miljöbilen anlänt.

Fredagen den 20 september
Berga Åsevägen kl 15.00-15.30
Högsby SJ-plan  kl 15.45-16.15
Ruda  Kanalg./Järnvägsg. kl 16.30-17.00
Långemåla Återvinningsstationen kl 17.15-17.45

Lördagen den 21 september
Fågelfors Återvinningsstationen  kl 09.30-10.00
Fagerhult Brandstationen   kl 10.30-11.15
Björkshult   Bruksgatan  kl 11.30-11.50
Grönskåra    Järnvägsg.      kl 12.00-12.30
Allgunnen    Klintv./Hornsöv.      kl 13.30-14.00
Hornsö       Kraftstationen                kl 14.30-15.00
Upplysningar: Ragnsells 0491-76 81 31, 070-927 27 40. 
Hushållens farliga avfall kan också kostnadsfritt lämnas 
alla vardagar på Kolsrums återvinningscentral.

Kolsrums återvinningscentral har lördagsöppet  
28 september och 26 oktober kl. 9 - 13.

Besök gärna Bergadagen, Berga nästa lördag. 
En årlig tradition där man i år bland annat utlovar
marknadsknallar och information om framtidsloka-
len i Berga. Serveringen är öppen i Berga Café.

Under dagen blir det musikunderhållning i form av bandet Get
Rythm med Andreas Johansson, Alexander Olsson, Håkan och
Oliver Hammarsten.

Information från Högsby Nät om bredbandssatsningen i Berga
runt kl 12 och dagen avslutas med matiné och filmen Hokus
Pokus, Alfons Åberg.

Dagen arrangeras av Berga samhällsförening och är en upps-
kattad dag av såväl invånare som besökande och arrangeras runt
stationsområdet.

//Gunilla C Johansson

Bergadagen 
gör det igen !

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
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Janne, 072-002 00 43, Södra Storgatan 72, Berga, Öppet mån-fre 7-16, Lunch 12-13

Omlackering 
av dina

• köksluckor  • dörrar

Ring oss för bästa pris!

Vi fixar det!

ProductionProduction

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 SEK

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

Högsby - Stabyvägen 17
Charmigt äldre hus i Staby, bo på 
landet men ändå nära till det mesta. 
4 rum och kök, badrum, öppen spis.
Pris 350 000 SEK

Björkshult - Idrottsvägen 5
Härligt sommarställe med närhet till
bad och natur, fastigheten i bra skick,
härligt läge.  Pris 350 000 SEK

Klurig  
underhållning  
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Buskiskungen Stefan Gerhardsson 
tar med sig musikern Lennart Palm 
för detta Musikkryzz! 
Musik, tävling och skratt kommer att varvas 
om vartannat och fina priser utlovas i kryzzet. 
Fika säljs i pausen. Biljettpris vid entrén: 220 kr
Förköp: 200 kr (finns på Högsby Turistbyrå den 2-13 sept.)

Arr: Route 47 Music & Entertainment i samarbete med Staby Gårdshotell
Kontaktperson: Andreas Johansson, telefonnummer 073-848 97 90

KURSSTART
Inskrivning onsd 4:e sept

För anmälan och info
• Valpkurs - Sascha 070-5352475

• Fortsättningskurs
- Katarina 070-6255623 
• Appell  Spår/Lydnad
- Nettan 070-8321732 

GLÖM INTE VACCINATIONSINTYG
VÄLKOMNA !

Emådalens
Brukshundklubb

www.anneskroppsvard.n.nu
annekangstrom@hotmail.com

Medicinsk Yoga
• Prova-på V 36

• Fortsättningskurs V 37

Vid intresse och anmälan 
kontakta Anne
070-532 85 47

Plats: Karlavägen 20
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ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Butiken med service
• Postombud • Paketservice: DHL och SCHENKER

• Kontantuttag i kassan • Harry Boy och Lotto i kassan

• Manuell delikatess • Smörgåstårtor, plankor, smörgåsar, landgångar

Salladsbar - Plocka ihop 
din egen nyttiga sallad!

Succé för vår salladsbar!
Snabbt och nyttigt 

till lunchen!

www.centerpartiet.se/lokal/hogsby

Staby Gårdshotell söndagen 
den 15 september kl 17.00.

UUnnddeerr kkvväälllleenn kkaann dduu kkoommmmaa mmeedd fföörrssllaagg 
ttiillll kkaannddiiddaatteerr ttiillll kkoommmmuunn,, llaannddssttiinngg 

oocchh rriikkssddaaggsslliissttaa fföörr CCeenntteerrppaarrttiieett!!
Anmälan till vildsvinsfest sker till 

Mikael Jonnerby mobil 070-513 00 32.

Alla politiskt intresserade välkomna!

CCeenntteerrppaarrttiieett sseerr hheellaa kkoommmmuunneenn!!

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

VViillddssvviinnssffeesstt!!

    
 

    
    
     

   

   

  

I Kalvenäs
Gårdsbutik 

finns nystyckat kött
av nöt, gris och lamm. 

NYHET! Nu även rökt fläsk!

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
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Kylmaster AB  •  Västergatan 8, 579 40 Berga
E-mail info@kylmaster.se  •  www.kylmaster.se

Tillfällig
kampanj

med konkurrens-
kraftigt pris!

Vi erbjuder kraftfulla värmepumpar 
inkl. installation och moms. 

Upp till 6 års garanti.

Vi erbjuder kraftfulla värmepumpar 
inkl. installation och moms. 

Upp till 6 års garanti.

Gäller så långt lagret räcker!

Kylmaster som firade 15 år i branschen förra året
har många uppdrag i mellersta och norra länsde-
len samt angränsande län och orderboken och
arbetsfältet utökas med ett antal mil varje år. 

- Vi är tre som jobbar heltid och vi utgår från Vimmerby med
Morgan och Ulf i Västervik och jag utgår från Högsby och Berga.
Detta gör att vi kan ha ett så stort upptagningsområde som vi
har, berättar Peter Ewerth.

VARIERAD MÅLGRUPP
Företagets kundkrets är minst sagt varierande fortsätter Peter.

- Ena dagen kan vi reparera kylanläggningar till entreprenad-
maskiner och andra dagen åker vi på jobb där vi arbetar med
process-kyla inom större industri. Det handlar ju om att vi finns
till för alla, som behöver tjänster inom kyla- och värmeprocesser.

Kylmaster har mångårig erfarenhet av att installera värmepum-
par eller ta hand om överskottsvärme. 

- Värme är ju inte alltid av godo, beroende på i vilka miljöer vär-
men befinner sig.

I dagarna så har förfrågningar dragit i gång angående värme-
pumpar vilket påminner oss om att hösten är på väg och därmed
även ökade elräkningar om man inte ser över sin uppvärmning.

Peter uppmanar villaägare att se över husets uppvärmnings-
källa och att man tar hjälp av fackman för såväl arbete som för-
slag på förändringar innan byggstart.

// Gunilla C Johansson

Kylmaster 
- varma i kläderna
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Från vrak till åk
Då står hon äntligen färdig, pärlan från 1950, en
Ford Anglia som rullat 6 900 mil. Ett renover-
ingsobjekt som Magnus Hamnert, Högsby köpte
på Blocket.se för ca ett år sedan och som genom-
gått en stor förvandling innan hon ser ut som hon
gör i dag.

- Jag har nästan varje kväll under 6 månaders tid arbetat med
bilen. När jag fick hem den så såg den inte mycket ut för världen.
Tidigare ägare har lackat den minst tre gånger för hand och då
med roller. Taket, som är ett vinyltak, var sprucket efter att en katt
rasat igenom det. Regnet hade därigenom runnit rakt in i bilen, så
all textil var möglig och förstörd.  

Det första Magnus gjorde med sin bil var att plocka ner den i
delar, förutom motorn som var intakt. Därefter påbörjades arbetet
med att slipa bort all gammal färg, detta under 6 veckors tid.
Därefter, eller snarare parallellt, började han leta upp nytillverka-
de originaldelar till bilens inredning.

- Bra med internet, det är bara att söka efter detaljer på engels-
ka så hittar man delarna till sist. Jag hade tur som hittade ett före-
tag som specialiserat sig på att nyproduktion av delar till engels-
ka bilar. Så många beställningar och leveranser har det blivit från
England.

INTRESSE SOM VUXIT SIG ALLT STARKARE
Efter grundskolan gick Magnus fordonsteknisk utbildning på
dåvarande Åsaskolan. Intresset för fordon har med åren vuxit sig
allt starkare och vad passar då bättre än att jobba hos Skobes och
sälja Ford.

- Nu är jag ansvarig för nybilsförsäljningen för Ford hos Skobes,
så att kombinera jobbet med att renovera Fordbilar på fritiden
passar väl in som omväxling.

UTMANING
När Innehåll frågade Magnus hur han kom på idén med att ta sig
an detta bilprojekt så berättar han
att han behövde en utmaning.

- I samband med att jag skulle
byta till vinterdäck på bilen, så ska-
dade jag ryggen så pass illa att jag
råkade ut för ett akut diskbråck.
Fick enorma smärtor och låg
inlagd på sjukhuset med morfin
som smärtlindring. Efter ca 2 veck-
or på sjukhuset, blev jag opererad
och dagen efter var jag uppe och
gick igen. Helt underbart. Jag
kände då att jag behövde något
att göra där jag kunde bevisa för
mig själv att jag kunde, eller snara-
re vågade göra saker igen. Att då
ta mig an projektet att renovera
bilen, ja det var så här i efterhand
ett bra sätt att komma på banan
igen, berättar Magnus.

Magnus är född och uppvuxen i
kommunen och bor just nu i som-
marhuset i Sadeshult. 

- Här trivs vi bra och det finns alltid något att göra när man har
hus och bil. Att pendla till jobbet är något som jag gillar för då får
man ju köra bil.

TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR 
PÅ ATT RENOVERA EN BIL
• Köp en bil som är klar säger Magnus och skrattar, och säger sedan i
nästa mening, glöm inte bort att det oftast tar mångfalt fler timmar
att få i ordning på en bil, så förankra tiden med familjen.
• Akta dig för rost, det tar tid att åtgärda. Fördelen med bilar från 50-
talet är att det är tjock plåt och därmed lite rostskador.
• Engelska bilar byggs med tummått, vi är vana vid millimeter. Tänk
då på att nya verktyg är en stor startkostnad.
• Satsa på 60-talsbilar,
de har bra ram, plåt
och oftast bra kom-
fort.

VAD ÄR NÄSTA
PROJEKT
Det är lite hemligt,
men det är en bil till
min fru, en Ford från
60-talet avslöjar
Magnus.

//Gunilla C
Johansson

Tog hem priset Kvällen trevligaste fordon,
Fordonsträff Brädholmen, sommaren 2013.

Det är inte bara bilen som ska vara fin
även vi får svida om till 50-talsstil. 

Bilden tagen på Motorns dag i Målilla.
Foto: Tommy Wiksten

Jag kände då att jag behövde något att
göra där jag kunde bevisa för mig själv 
att jag kunde, eller snarare vågade 
göra saker igen.  

”
”
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Boktips från Högsby
kommunbibliotek !
Lästips för dig som är ung

”TREDJE TECKNET” 
AV INGELIN ANGERBORN 
ISBN 978-91-29-68730-9
Äntligen en ny bok av Ingelin
Angerborg. Tyckte du om ”Rum 213”
och ”Sorgfjäril” så kommer du inte att
bli besviken på den nyutkomna ”Tredje
tecknet”. Huvudpersonen Olivia har just
börjat sitt efterlängtade sommarlov
men hon känner sig olustig av flera
anledningar. Bästisen Sonja har blivit
ihop med Milo (som Olivia sedan länge
varit kär i), katten Smilla vägrar att ligga
och gosa i hennes rum, hissen far hela tiden ner i den mörka käl-
laren fast Olivia trycker på knappen till andra våningen och vem
har lagt en rostig nyckel i hennes badväska? Boken är spännande
och svår att lägga ifrån sig. Läs den!

Spänning för vuxna

”VÅLNADER OCH SKUGGOR” 
AV JAN STENQVIST  
ISBN 978-91-637-2360-5
Författaren är till vardags reporter på
Barometern OT och detta är hans
debutbok. Handlingen utspelar sig i
Rom, i Kalmar och i trakterna kring
Fliseryd. Huvudpersonen och tillika
journalisten Erik Wallin blir utsänd att
bevaka det italienska tennismästerska-
pet där två svenska spelare skall delta. I
samband med detta träffar han italiens-
ka Sofia och livet tycks helt plötsligt
visa sig från en ljusare sida. Boken bju-
der både på spänning, kärlek och dessutom på en hel del
igenkännande miljöer från vår småländska horisont.

Ett litet smakprov på höstens boknyheter – och
ännu fler är på gång!
”Handen” av Henning Mankell
”En egen strand” av Aino Trosell
”Mellan rött och svart” av Jan Guillou
”Morfar skrev inga memoarer” av Gustav Fridolin
”Storsjöodjuret” av Jonas Moström
”Marcoeffekten” av Adler Olsen

Är du nyfiken på Internet och vill veta mer? Välkommen att boka
tid för 1 timmes visning på Högsby bibliotek tel: 0491-29159.

Din kandidat 
till stiftsfullmäktige i Växjö

i Kyrkovalet den 15 september

www.centerpartiet.se/Lokal/Hogsby/

Stefan Carlsson
- För mig är kyrkovalet vik-
tigt. Kyrkan står för att alla
människor har lika rätt och
värde och finns där för en
människa i kris med tröst 

och en varm famn.

Centerpartiet jobbar också för
att Svenska kyrkan ska:

* skapa 1000 ”Du behövs-jobb”
för välfärdstjänster.

* öppna Språkcaféer 
i församlingarna

* utrusta 100 kyrkor 
med solceller på taket

* starta 100 nya familjekörer
som skapar glädje
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Det hela började med att några personer
tyckte att barnen och ungdomarnas sam-
lingsplats uppe på Hanåsa i Högsby, såg
lite väl sliten och trist ut. Det var då idén
kläcktes om att dra i gång ett projekt där
målet var en mötesplats utomhus för
alla. En mötesplats där stor variation på
aktiviteter var viktigt och att det fanns
något för alla att göra.

Så var tanken och så blev det. En stark projektgrupp
med Patrik Axelsson, Högsby i spetsen, tillsammans
med Fredrik Gräntz, Annika Persson, Oskar Sjöberg och
Jesper Johansson, alla från Högsby satte sig ned och
samlade in fakta och ideer runt hur man skulle kunna
omvandla området till en attraktiv samlingspunkt.

- Jag och projektgruppen slog våra kloka huvuden ihop och efter en
hel del arbete tillsammans och med hjälp från kommunen via Jonas
Högquist, så satte vi ihop en projektansökan och sökte pengar ur
Landsbygdsprogrammet. Hela projektet finansierades med stöd från
Högsby Sparbank, Högsby kommun och Landsbygds-programmet,
berättar Patrik.

Många timmar har lagts ned ideellt i projektet och dessa timmar till-
sammans med ekonomiska medel från de tre aktörerna har gjort
denna samlingsplats möjlig.

- Det är mycket som man kan genomföra, när alla drar åt samma håll
och det som varit positivt under hela projekttiden och nu när det står
klart så här långt är att det hela tiden varit idel glada miner.

Redan i vintras var arenan klar varpå man spolade upp isen som
sedan låg länge då det var en lång och kall vinter.

- Vi arrangerade såväl pulkatävlingar som hockeyturnering i vintras
där många barn och ungdomar deltog.

VIKTIGT MED MEDLEMMAR
I samband med att projektgruppen drog i gång upprustningen av
området, tog man även över Isbaneföreningen och omvandlade
denna till dagens Hanåsa Aktivitetsförening. Föreningen har i dag 80-
tal medlemmar och jobbar sig upp emot 100, för man behöver bli fler
för att kunna utveckla området ytterligare.

- Man behöver dock inte vara medlem för att komma hit, men
många blir medlemmar när man ser området och medlemsavgiften
går oavkortat till upprustning och underhållsarbeten. De medel vi får i
överskott går i huvudsak till att utveckla området ytterligare.

INVIGNING 
Nästa lördag invigs arenan under festliga förhållanden och där det ges
möjlighet att prova på alla aktiviteter. I dag går det bra att utöva, skrid-

skor, boule, tennis, beachvolley, pingis, freesbee, basket, fotboll, hand-
boll och innebandy. På frågan vad arenan ska heta så var svaret inte
helt självklart.

- Den heter allt från Hanåsa, Arenan, Rinken, Stadion och ett antal
namn till, men jag tror nog att Rinken ligger närmast till hands avslutar
Patrik. 

Läs mer om invigningen i denna tidnings annons.

Innehåll önskar lycka till och vem vet, morgondagens idrottsstjärna
kanske tränar just här, på Rinken i Högsby.

//Gunilla C Johansson
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Invigning nästa lördag

Foto: Privat

Det är mycket som man kan genomföra, 
när alla drar åt samma håll.” ”
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PS... Nu kan du boka din
Personliga 
Servicetekniker...

www.skobes.se
HÖGSBY: Verkstadsgatan 5. 0491-209 90. 
- En nära och komplett verkstad

Fyrhjuls-
mätning

från
1.150:-

Var rädd om dina däck!
Kontrollera din fyrhjulsinställning och spara 
både däck och drivmedel samt öka din
och dina passagerares säkerhet!

MED SKOBESKORTET KAN DU DELA UPP KOSTNADEN PÅ FYRA MÅNADER, UTAN RÄNTA ELLER AVGIFTER.

Skobes 
i Högsby. 
Personligt 
hela vägen.

Välkommen till Skobes 

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

Kom in till oss för 
rådgivning och 
synundersökning!
Ring och boka tid!

Nu är höstens

nyheter här!

Kulturmåndag!
den 16 september kl. 19.00 

på biblioteket i Misteln, Storgatan 17, Högsby

Ros-Marie Edinius berättar 
om Carl von Linnés liv och verk.

Fri entré. Vi bjuder på kaffe. Välkommen!
Arr: Högsby kommunbibliotek, Emådalens trädgårdsförening 

och Studieförbundet vuxenskolan.

Sensommarerbjudande!
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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

Fredag 30 aug - räkfrossa med buffé, 195:-.
À la carte med plankstek mm. Levande musik
med Trubadur Micke Hultqvist.

Fredag 6 sept - räkfrossa, 195:-.
Trubadurafton med Andreas Johansson. 

Fredag 13 sept - räkfrossa 195:-. 
Karaoke. Levande musik med Jörgen f Lundell.

Lördag 14 sept - Mejeriets helgrillade gris 
från Kalvenäs gård, inkl. buffé 195:-
Karaoke. Levande musik med Jörgen f Lundell.

BMW 520D M-Paket, -10, 8600mil, 225 000:-
Chevrolet Kalos 1.4 SX, -04, 12000mil, 29 000:-

Volvo S60 2.4T, -03, 13000mil, 63 500:-
Volvo S60 2.4T, -02, 25000mil, 35 000:-

Citroën C3, -05, 8800mil, 39 000:-
Peugeot 207 1.6 HDI, -10, 9000mil, 95 000:-

Skoda Octavia, -09, 7600mil, 95 000:-

Peugeot 307, -03, 16000mil, 29 000:-
Volvo V70 GLT, -99, 27000mil, 27 500:-
Volvo V40 2.0T, -01, 25000mil, 28 500:-
Mazda B2500D, -03, 14500mil, 35 000:-

Saab 9-5 2.0T Kombi, -04, 25600mil, 39 000:-
Mercedes-Benz SL300 Cab, -92, 

18000mil, 109 000:-

MDO BILAR
Skolgatan 33, 579 32 Högsby • Mikael: 070-590 09 68, Diana: 070-590 09 86

Vi köper och säljer bilar, med kunskap att kunna erbjuda dig som kund just den
bilen du letar efter. Vår fokus ligger i att sälja bilar i prisklassen 20 000-120 000:- 

men givetvis kan vi erbjuda dyrare bilar vid förfrågan.  Enligt ö.k. kan vi även 
erbjuda fordonsförmedling. Välkommen in till oss på MDO Bilar AB.

Hos oss kan du alltid göra en trygg bilaffär!  / Mikael & Diana

Just nu! Kampanjpris!
LACKFÖRSEGLING

• Handtvätt • Polering • Lackförsegling

Pris 1 499:- inkl moms 
(ord. pris 2 399:-  inkl. moms)  

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

OBS!
Fredag 6/9

STÄNGT
Håltagning inkl rengöringsservetter

Få med 

rengörings-

servetter vid 

håltagning

Du måste vara minst 6 år och ha 
förälders medgivande under 18 år.

ID- & Körkortsfoto 180:-

Klock-
batteri-

byte 70:-

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!
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Nästan som nytt

BERGA
0491-500 77

LÖFGRENS BYGG
ANDREAS LÖFGREN
BYGGER   RENOVERAR   MONTERAR

Kyrkogatan 16, Högsby
073-509 38 64 • andreas.lofgren@hogsby.net

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

www.lixhult.se

Prim Production tvingas till förändring-
ar i personalstyrkan i den minst sagt
tuffa träbranschen. Nu lägger man om
kursen och fokuserar på ROT och tren-
den på att ta till vara på det gamla.

- Vi ser redan nu förfrågningar och beställningar
från villaägare på att fräscha upp befintliga kök-
sluckor och dörrar. Att bara slänga ut fina köksluck-
or, det vill allt färre och färre göra, utan man lämnar
hellre in för omlackering. Vi spacklar igen gamla
skruvhål och lackar om och luckorna blir som nya
berättar Ragnar Nilsson, PrimProduction.

Företaget har i dagarna levererat en stor order till
Kalmar Kommun där man ytbehandlat cirka 200
köksluckor.

Man räknar med att nå en ny bred marknad och
därmed även kunna öka personalstyrkan.

Janne Carlsson, som arbetar på Prim Production
har mångårig erfarenhet inom just lackering.

- Tidigare arbetade jag
inom bilindustrin och
lackering, så den erfaren-
heten kommer väl till
pass, säger Janne.

Redan idag kommer
beställningar på att lacka
om fönsterbågar, köks-
möbler, lösa bildelar och
man lackerar om kompo-
nenter i såväl plast, metall
som trä.

Det mest udda som jag
lackerat om är en droska
från ett säteri i Stockholm
och där vagnen rullar på
gatorna och det är nu 10
år sedan jobbet utfördes.

//Gunilla C Johansson

• Läs innehåll på www.innehall.se
• Lämna nyhetstips !!! på www.innehall.se 

eller till Gunilla 070-33 65 018 eller på mail info@wpab.se
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Stefan Gerhardsson, känd från
tidigare Stefan & Krister som
framförde revyer på västkusten
under ett antal år, och Lennart
Palm står på scenen på Staby i
mitten på september.

Stefan har under de senaste 10 åren
underhållit Sverige på antingen egen
hand eller tillsammans med andra artister.

Lennart Palm är även mannen bakom
alla jinglar till radions melodikryss.

Musik sprider alltid glädje så arrangören
hoppas på utsålt till en kväll, där musik, täv-
ling och skratt utlovas. I prispotten finns bland annat biljetter till
Vallarnas teater och revyförställning där Stefan medverkar.

Andreas Johansson och Route 47 Music & Entertainment som står
som arrangör, är själv musiker och bor i Tenhult. Han är född och upp-
vuxen strax utan för Berga, närmare bestämt Släthult.

- Jag har länge funderat på att starta ett företag, och nu bestämt
mig för att göra slag i saken. Kände att jag ville starta upp event där
jag känner folk och där jag redan har ett nätverk.  Att det blev hos
Stihna på Staby, är dels för att det är så bra lokaler och en bra samar-
betspartner. 

Läs mer i denna tidnings annons.

//Gunilla C Johansson

Buskiskungen 
kommer till stan

Hälsar 
Gunilla, Annelie, Gorani och Roger
Gunilla: 070-33 65 018, Roger: 070-513 65 09

Vinsterna kommer med posten :)

Vinnare av 
Sommarkrysset: 
Elisabeth Lindén, Högsby, 
Eva och Sven Säfvenblad, Fagehult 
samt Gunvor Johansson, Mörlunda

Grattis!

Andreas Johansson
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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.

Sommarcafé, Fågelfors - 1 maj - 31 aug 
Hammarsmedsbacken 7, Fågelfors
Öppet varje dag kl. 12.00 - 18.00.
Tårtor (finns också laktosfria), korvar och smörgå-
sar! 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 kl. 10.00-16.00
Arr: Jan-Olof Lindblad Kontakt: 0491-27007

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. 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

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@hogs-
by.net. Arr: Ruda Samhällsförening. Kontakt: Majlis
Axelsson 0491-223 40

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

Bussresa till föreställningen - 
15 aug - 31 dec, Byteater Kalmar
Emådalens Kulturförening anordnar en bussresa
till byteatern i Kalmar till "Don Quijote-Riddaren
av den sorgliga skepnaden". Vid intresse hör av
er till Marinett Målberg. Arr: Emådalens
Kulturförening Tel: 070-3120637
E-post: marinettm@hotmail.com

Studiecirkel i "En Kurs i Mirakler", Ruda -
21 aug - 11 dec Solgården 124 Gillberga, 570
76 Ruda. Möt Kärlekens budskap. Studiesättet syf-
tar till att vi ska få en djupare upplevelse av "vem
vi är" och "varför vi är här". Unikt tillfälle att stude-
ra kursen tillsammans under resterande 2013
samt 2014. Träff varannan onsdagskväll (jämna
veckor) kl. 18.30-21.30. Vi arbetar hemma och
under cirkelkvällarna med text och övningar.
Investering: 700 kr för hela terminen. Kurslitteratur
säljes. 9 träffar under ht 2013. Anm snarast och
löpande under terminen. För mer info kontakta
Carina Hansson. 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

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

Kurser i linedance, bugg och zumba,
Fågelfors - 1 sep 16:00 - 19:00 
Fågelforsparken. Linedance kl. 16-17. Bugg kl.
17-18. Zumba kl. 18-19. Entre: 60kr/pass eller
100kr för en helkväll. Instruktörer är certifierade
och godkända, Sandra Rydstrand och Tobias
"hajen" Karlsson. Kontakt: Sandra Rydstrand
Telefon: 072-2216406
E-post: zumbasandra@hotmail.com

Bakluckeloppis - 1 sep 11:00 - 15:00 
Berga Idrottsplats. 100 kr/plats.
Förs. av paj och sallad, korv och bröd, fika, lot-
ter. Arr: BB 2001 i samarbete med Damklubben.
Kontakt: Mats Strand  076-1154208

Medicinsk yoga, Högsby - 2 sep - 01
dec Karlavägen 20, Högsby
Prova på Medicinsk Yoga gratis månd och sön-
dag V.36. Vid fortsättning samma dagar V.37 -
V. 48. 12 ggr. Månd 17.00-18.30, 18.45-
20.15. Sönd 16.15-17.45. Läs mer:
www.anneskroppsvard.n.nu
Arr: Anne's Kroppsvård och Yogaklinik
Kontakt och anm: Anne Kängström
Telefon: 070-532 85 47
E-post: annekangstrom@hotmail.com

Bridge SPF, Högsby 2 sep-9 dec 
kl 16.00 Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Vill du vara med? Ring Staffan Sagrelius, tel
070-5891611. Arr: SPF E-post:
staffan.sag@gmail.com

Fotboll, Fågelfors - 3 sep 
18:15 - 20:15 Hyltamalm IP, Fågelfors
Fågelfors IF - Mönsterås GOIF
Arr: Fågelfors IF. E-post: ronnieper@gmail.com

Brasafton, Bötterum - 4 sep 19:00 
Tingshuset, Bötterum. Rolf Andersson berättar
om Rudabor som varit i Amerika. Servering och
lotterier. Arr: Långemåla Hembygdsförening
Tel: 0491-22325

SPF i Fagerhult - 4 sep 14:00 
Isabogården Månadsmöte
Arr: Styrelsen SPF Fagerhult

Filmstudion visar "Jakten" 
- 4 sep 19:00 - 21:00 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Avgift 200 kr / 7 filmer.
Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Arr: Emådalens Filmstudio

Bergadagen - 7 sep 10:00 - 15:00 
Järnvägsgatan/stationsområdet i Berga.
Marknadsknallar, försäljning, musikunderhåll-
ning, Berga-loppet, matiné på Berga Bio (Alfons
Åberg), info om bredbandssatsning i Berga, kaf-
feservering på Café Bergabacken m.m. Läs mer
om tider etc på www.bergastation.se Arr: Berga
Samhällsförening. Kontakt: Raymond Asp, ordf.
Telefon: 0491-50328

Berga Bio visar "Hokus Pokus Alfons
Åberg" - 7 sep 14:00 - 15:15 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Matinéföreställning på Bergadagen. Animerad
familjefilm. Barntillåten. Biljettpris: 50 kr
Info: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Hantverksdagar, Tingshuset Bötterum
7-8 sep kl. 11.00 - 16.00

Skälsbäcks kroppkakehelg 7-8 sep 
Skälsbäck skolmuseum Båda dagarna kl 11-16.
I skolträdgården är det torghandel
* smycken och hängen gjorda av gamla nysilver-
bestick * hembakat bröd * träskor * lokalprodu-
cerad honung * tombola, med vinster från
Skälsbäcks skafferi * kaffeservering med ostka-
ka och hembakat bröd I skolmuséet konstutställ-
ning * konstutställning av konstnären Sören
Falk, Fagerhult som själv är på plats.
Arr:  Norrgrändens Bygdeförening

Grundkurs Reiki 1 - 7-8 sep 10-17
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda
Reiki: En japansk metod för Djupavslappning och
Stressreducering. Betraktas som förebyggande
och rehabiliterande Friskvård av
Skattemyndigheten. Lär dig grunderna i Reiki.
Teori och praktik. Kursmaterial ingår. Investering:
1200 kr eller 600 kr vid repetition av kursen.
Bindande anm. Sista anm datum 28 aug.
Forts.kurs: Reiki 2 sker den 5-6 oktober.
www.stateofgracesweden.net
Arr: Maria Kvillegård Ekström, Munayflores och
Carina Hansson, State of Grace samt studieför-
bundet NBV Sydost (teorin). Kontakt: Maria
Kvillegård Ekström, 076-310 64 44 E-post:
maria@munayflores.se

Svamputflykt, Högsby - 8 sep 09:00 
Vi samlas vid Gösjöbadet. Ledare Stig Noordh.
Arr:Handbörds naturskyddsförening
Kontakt: Wilhelm Alström 0491-50205

Berga Bio visar "Hur många kramar
finns det i världen?" - 8 sep 18:00 -
19:40 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svensk familjefilm. Barntillåten. Biljettpris: 60 kr
Info: www.bergastation.se. Arr: Berga samhälls-
förening

Buggkurs - 8 sep - 3 nov 
Ruda Folkets Hus. Start söndag den 8/9 (totalt
9 ggr). Nybörjare steg 1: Kl 15.00 - 16.00
Kursavgift: 420 kr, ungdom: 100 kr Fortsättning
steg 3: Kl 17.00 - 18.45. Kursavgift: 420 kr för
samtliga. Anm senast den 3/9 till
rudabugg@hotmail.com eller till Marie-Sofie tel:
073-301 77 06. Ledare: Andreas Åhlin
Begränsat antal platser - först till kvarn gäller.
Arr: Rudabuggarna Telefon: 073-301 77 06
E-post: rudabugg@hotmail.com

SPF Högsby Månadsmöte, Högsby 
- 10 sep 14:00 Högsby församlingshem
"Att åldras är att växa". Dr Arne Sjöberg, verk-
samhetschef för geriatriska kliniken, Kalmar.
Gillis Fredriksson spelar och sjunger.
Arr:SPF Högsby

SPF Högsby Bingo 11 sep 14:00 
Seniorum. Arr: SPF Högsby

SPF Högsby Stickcafé 12 sep-21 nov 
Seniorum, Storgatan 9 varannan torsdag kl. 14
Arr: SPF Högsby

SPF Högsby Fredagscafé 13 sep-22 nov
kl.13-15 Seniorum, Storgatan 9
Arr: SPF Högsby

Musikkryzz Högsby 14 sep 16:00 -
18:00 Stabygården Högsby
Buskiskungen Gerhardsson samt musikern
Lennart Palm, ofta medverkande i Melodikrysset
i radio, ställer tillsammans upp med konceptet
Musikkryzz. Biljettsläpp den 1/6!Reservera din
biljett fr.o.m den 12/4. End förbokning på
www.andreasj.se eller på tel 0738-489790.
Pris: 195 kr. (T.o.m den 30/8 vid betalning mot
faktura) 220 kr. (F.o.m den 31/8 samt kontant
betalning vid entrén). Kontakt: Andreas
Johansson, 0738-489790 E-post:
kontakt@andreasj.se

Fotboll, Fågelfors 14 sep 14:00 - 16:00 
Hyltamalm IP, Fågelfors - Fågelfors IF - Nickebo
IK. Arr: Fågelfors IF. E-post:
ronnieper@gmail.com

Berga Bio visar "Tyskungen"
(Fjällbackamorden) 15 sep 18:00 -
19:45  Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svensk thriller efter Camilla Läckberg
15-årsgräns. Biljettpris: 70 kr
Info: www.bergastation.se
Arr:Berga samhällsförening

Kulturmåndag på biblioteket! 16 sep
19:00 Högsby kommunbibliotek Storgatan 17
Högsby. Föredrag om Carl von Linnè. Rose.Marie
Edinius berättar om vår världskände biolog. Fri
entrè. Vi bjuder på fika. Arr: Högsby bibliotek,
Emådalens trädgårdsförening och
Studieförbundet vuxenskolan.

Filmstudion visar "Änglarnas andel" 18
sep 19:00 - 21:00 Berga Bio, Järnvägsgatan
4 A, Berga. Avgift 200 kr/7 filmer.
Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Arr: Emådalens Filmstudio

Gympan i Berga 18 sep-27 nov 19:00
Berga gympahallen Nu är det dags! Mix damer
och herrar onsdagar kl.19-20. Kom ihåg att ha
kul med oss. Arr: Carina Turowski-Neuman och
Gunilla Eskilsson

Dagledigträff Filadelfia Högsby 19 sep
14:00 Sångarpastor Ingemar Olofsson från
Ingarp sjunger och spelar under temat "En salig
blandning i ord och ton". Det blir även allsång
och servering av hembakat bröd.
Arr: Högsby Filadelfia
Kontakt: Kristina Johansson

SPF Högsby Kyrkresa 22 sep 
Kristdala kyrka. Samling kl. 9.45 vid
Resecentrum i Högsby. Vi åker i egna bilar till
Kristdala kyrka. Arr: SPF Högsby

Berga Bio "Monica Z-ett lingonris i ett
cocktailglas" 22 sep 18:00 - 19:55 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga. Svensk
dramadokumentär om Monica Zetterlund
7-årsgräns. Biljettpris: 60 kr Info: www.bergasta-
tion.se. Arr: Berga samhällsförening

SPF Högsby Onsdagsträff 25 sep 14:00 
Seniorum, Storgatan 9. Torbjörn Carlreus infor-
merar om den nystartade verksamheten
"Macken" och dess kommande vänförening
Arr: SPF Högsby

SPF Högsby Berättardags 29 sep 15:00 
Seniorum, Storgatan 9. Peder Larsson berättar
om "Upplevelser från tiden i Högsby och vad
som hänt därefter" Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar "Känn ingen sorg" 29
sep 18:00 - 20:00 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svensk drama. 11-årsgräns. Biljettpris: 60 kr
Info: www.bergastation.se. Arr: Berga samhälls-
förening
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50% 
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