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

N
r 

1
0

 -
  O

k
to

b
e

r 
2

0
1

3

Höstfint med Stormhatten ... sid 4-5

Allhelgonatid ... sid 8

Mittpunkt informerar 
- Läs bland annat om Sandholms inspirationskväll... sid 6

Hjärtstartare på Högsby Sparbank ... sid 16

Höstfint med Stormhatten ... sid 4-5

Allhelgonatid ... sid 8

Mittpunkt informerar 
- Läs bland annat om Sandholms inspirationskväll... sid 6

Hjärtstartare på Högsby Sparbank ... sid 16

2013-10 OKT INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2013-10-21  08:26  Sida 1



2
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www.innehall.se
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Distribution: Hushåll och företag
i Högsby kommun.
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Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 22 november.
Bokning: Senast tisdagen
den 12 november.

OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

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

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

Utnyttja ROT-avdraget!

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

• Öppet onsd-sönd kl 1100-1600 t.o.m. 17 november

• Farsdagsbuffé 225:- 

• Julbord med viltinslag 395:-, boka bord!
Start 23 november - Fredagar kl 1900. 
Lördagar kl 1300 och kl 1800. Söndagar kl 1300

• Lilla julbordet, 200:-, serveras onsdagar  
kl 1200-1500, start 20 november, boka bord!

Välkommen till Smålands vackraste plats!
À la carte, våfflor mm Fullständiga rättig heter Gilla oss på facebook:

aboda cafe och restaurang!

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.

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!

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!

Ring 076-83 28 149 eller besök www.rolant.se 
Ditt lokala byggföretag
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 35

Om något händer!
Är du rätt försäkrad?

Prata trygghet med oss!

Har ni råd att bo kvar om du 
eller din partner blir sjuk eller arbetslös?

Klarar sig din familj ekonomiskt 
om det värsta skulle inträffa?

Prata trygghet med oss!

Om något händer!
Är du rätt försäkrad?

Har ni råd att bo kvar om du 
eller din partner blir sjuk eller arbetslös?

Klarar sig din familj ekonomiskt 
om det värsta skulle inträffa?
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Hösten är här och med den sprakande färgskalor
från det gulaste gult till roströdaste rött.
Vi på Innehåll tog hjälp av Stormhatten, Högsby
för att få lite inspiration till ”höstfint” inomhus.
För vem kan motstå ett vackert blomsterarrange-
mang på ett bord i höstmörkret tillsammans med
lite tända ljus och en kopp te.

Nedan följer hur du steg för steg på egen hand kan skapa ett
blomsterarrangemang, med blommor och blad från din egen
trädgård varvat med blommor från din blomsterhandlare.

DETTA BEHÖVER DU FÖR JUST DETTA ARRANGEMANG:
Oasishållare, oasisfix, oasis, skål, vass kniv, sax, blommor, pinnar
och lite grönt. I detta exempel har Stormhatten använt galaxiblad,
läderblad, eklöv, gerbera, rosor, hypericum, krysantemum och
japanska lyktor.

GÖR SÅ HÄR 
Blötlägg oasis i ca ½ timma. Fäst
oasishållare i skålen och tryck fast
oasisen, runda till oasisen med
kniven.

Börja med att sätta dit de 
gröna bladen, för att dölja oasi-
sen. Blanda gärna med lite olika
gröna blad för att få lite mer liv i
arrangemanget.  

Nu är du färdig med själva grunden.
Så nu över till blommorna och rosor-
na. Börja i mitten med den blomman
som ska vara högst. Den sätter formen
och längden på resterande blommor.
Just detta arrangemang ska stå mot
en vägg, vilket gör att fokus läggs på
blommor uppåt och åt höger respek-
tive vänster sida om huvudblomman.
Tänk på att sidoblommorna ska vara
ungefär 50 % av längden på huvud-
blomman. Detta för att få balans i
arrangemanget.   

Gerberan håller
sig bäst om du för-
siktigt virar en
tunn ståltråd runt
stjälken.

Tänk på att fästa
blommor i oasisen
åt det håll den
lutar, så att blom-
morna ser ut att
”falla” åt ett natur-
ligt håll.

Efter att gerbe-
ran är på plats, så
är det dags för kry-
santemum och
japanska lyktor. De
placeras lite lägre
än gerberan och
de förbinder rosen
i toppen med de
gröna bladen i
botten. Hypericum
sätter du strax
under toppblom-
man och hela
vägen ner mot de gröna bladen i linjer så att arrangemanget hål-
ler ihop och ser homogent ut.

Var försiktig så att du inte sätter i för mycket blommor, då det
lätt kan se överarbetat ut. 

Nu är vi klara och sätt gärna lite egen prägel med någon per-
sonlig detalj, som glaskula, band eller dylikt.

Åsa som har arbetat inom branschen i 30 år har
tidigare drivit egen blomsterbutik i Ruda. Efter
några års uppehåll så är hon sedan 4 år tillbaka i
branschen och arbetar hos Anna-Lena och Bosse
på Stormhatten, något hon trivs mycket bra med.

- Jag gillar verkligen att skapa och få fram det fina hos varje
blomma. Det kommer hela tiden nya influenser så det gäller att
hänga med och samtidigt ha med sig erfarenheten. Mycket av det
jag arrangerar sitter i ryggraden.

TIPS FRÅN STORMHATTEN
• Blanda gärna färger men inom temat, det vill säga, höstfärger för
sig, vårfärger för sig och så vidare.  
• Var noga med att snitta blommorna innan du fäster blommor i
oasisen.
• Se till att hålla oasisen fuktig hela tiden, då håller sig blommorna
fina längre.

Anna-Lena och Bosse är inne på sitt 21:a år som företagare och
tillsammans med Åsa och Ingemo så servar man kunder med
blommor i allt från största glädje till största sorg.

- Vi kommer väldigt nära våra kunder då blommor används i så
många olika sammanhang. Det är något som vi genom åren allt
mer uppskattar säger Bosse och Anna-Lena Jonsson.

Höstfint med Stormhat

2013-10 OKT INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2013-10-21  08:26  Sida 4



5

Man firade inte 20-årsjubileum förra året på grund av Anna-
Lenas sjukdom, Mineres sjukdom. Hon är idag ännu inte helt åter-
ställd men är på bättringsvägen.

- Vi satsar istället på 25-årsjubileum, tiden går så fort när man
har roligt och trivs med det man gör.

Just nu är det många som gör höstfint både ute som inne och
det är många kunder som är inne i butiken och handlar under
den knappa timmen som Innehåll var på plats.

Vi tackar för besöket och det goda kaffet och önskar våra läsare
lycka till med att få in lite höstfärger i hemmet.

//Gunilla C Johansson   

atten
”

”
Vi kommer väldigt nära våra kunder 

då blommor används i så många 
olika sammanhang.

Vi kan ta hand om Dina tänder

Vi finns centralt i Oskarshamn !
Ring 0491-109 80 och boka en tid.

Tandläkarhuset, Drottningtorget, 572 30 Oskarshamn
www.tandlakareribman.praktikertjanst.se

Christina Gabrielsson Carin Ribman Catharina Petersson Therese Uppgården-Olsson

Tandhygienist Leg. Tandläkare Tandsköterska Tandsköterska

För mer info ring Maj Almert, tel 0491-913 78 (kl 8-10), 0706-79 13 78

www.stangakonsult.com

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

HHöösstteerrbbjjuuddaannddee!!
Långemåla  • 2:a marklgh 65 kvm 

Högsby • Kontorslokal 85 kvm • Verkstadslokal med port o kontorsdel ca 430 kvm

Ruda   • 2:a 63 kvm   • 3:a 70 kvm  • 5:a 129 kvm    

Björkshult  • 1:a 42 kvm  • 3:a 76 kvm    

Familjelördag den 26/10 kl. 10.
Vi firar Emil i Lönneberga med massor av aktiviteter.

Kulturmåndag den 28/10 kl. 19.
Staffan Sagrelius berättar om Lord Nelsons 
fascinerande kärlekshistoria med Emma Hamilton.

Spökpyssel på höstlovet tisdagen den
29/10 kl. 15. Från 6 år. Föranmälan på tel: 0491-29159

Fri entré till samtliga evenemang. Välkommen!
Plats: Högsby kommunbibliotek,
Storgatan 17. Tel: 0491-29159. 
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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 

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! Vi hjälper dig med olika kontakter i samband med nystart!
Informerar om ditt företag i tidningen Innehåll. 

Sandholms Inspirationskväll drog 100 personer in i ljuset !
Mångåriga företaget
Sandholms Färg & Golv i
Högsby lyckades fånga
intresset för den som är
intresserad av inspiration
kring färg, tapet, golv och
mattor. 

Till årets upplaga av Höstin-
spiration gick folk man ur huse
och fyllde företagets lokaler. Karin
och Magnus vid Sandholms var
mycket glada över uppslutningen
och hoppas kunna bjuda in fler
gånger. Mer info får du på
www.sandholms.se eller ring
0491-20862.

Inspirationskväll hos Sandholms.

Nytt företag inom 
VVS-branschen i Högsby !
Thomas Serrander har sedan några månader tillbaka
startat företaget TS Värme & Sanitet. 

Det hela började med att han varslades vid ett VVS-företag under
våren och då kom idén upp att bli egen företagare. Thomas har med
sig detta hemifrån, inte minst eftersom hans pappa redan som 18-
åring blev egen företagare i VVS branschen. Jag sysslar med bl.a. 
installationer av värmepumpar, vedpannor, kök, badrum och allt som
tillhör jobbet, berättar Thomas. Vill du komma i kontakt, hör av dig på
tel 070-537 0790 eller via e-post: tsvarme@outlock.com

Thomas Serrander vid sin servicebil.

Årets Julskyltning - Söndag 8 december
Vi efterhör nu intresse från butiker, föreningar och 
organisationer som vill medverka med någon 
aktivitet under skyltsöndagen.

Välkommen till träff på Misteln månd 11 nov kl 18.30.
Information 0491-29258, Mittpunkt Högsby.

Smålands Burgermeister hälsar
välkommen i Fågelfors  !

Fågelfors har fått en ny begivenhet. 
Företaget Smålands Burgermeister, som bedriver mobil verksamhet
med en ombyggd brandbil, har nyligen också öppnat gatukök
utmed Nygatan 19 i Fågelfors. Det är makarna Peter och Gevdi
Lohbusch som på ett trevligt och mysigt sätt skapat en samlings-
punkt i gamla Gulfmacken ! Öppettider Tisd-Fred kl 11-14 och 
16-20. Lörd-Sönd kl 15-20.
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Kyrkogatan 36, 6 rum, 
795 000 kr, Högsby

Ekeby 106, 5 rum, 390 000 kr, Högsby

Åsvägen 21, 9 rum, 495 000 kr, Högsby

Jon Engströms väg 9, 4 rum, 
285 000 kr, Ruda

Gillberga 114, 6 rum, 
250 000 kr, Gillberga

Hällgatan 12, 4 rum, 295 000 kr, Berga

Soläng 401, 3 rum, 330 000 kr, Fagerhult

Villagatan 10, 4 rum, 375 000 kr, Berga

Rövaremåla 302, 5 rum, 
595 000 kr, Grönskåra

Lindvägen 5, 4 rum, 425 000 kr, Berga

Lindvägen 3, 5 rum, 350 000 kr, Berga

Storgatan 38A, 38B, 38C 
(Komersiell fastighet), 995 000 kr, Högsby

Fänlid 107, 3 rum, 395 000 kr, Ruda

Ringvägen 10, 6 rum, 
275 000 kr, Fagerhult

Hornsö 131, 4 rum, 625 000 kr, Hornsö

Älmhult 302, 2 rum, 425 000 kr, Älmhult

Björnströms väg 8, 4 rum, 
450 000 kr, Ruda

Majestensvägen 31, 5 rum, 
700 000 kr, Högsby

Kyrkvägen 28, 7 rum, 
375 000 kr, Fagerhult

Södra vägen 20, 6 rum, 430 000 kr, Berga

Kyrkogatan 22, 4 rum, 
240 000 kr, Fågelfors

Kösebo 109, 4 rum, 460 000 kr, Grönskåra

Norra Storgatan 9, 6 rum, 
195 000 kr, Berga

Doktor Flisers väg 7, 5 rum, 
325 000 kr, Grönskåra

Lantmätaregatan 25, 4 rum, 
1 300 000 kr, Högsby

Lokes väg 10, 5 rum, 495 000 kr, Högsby

Byvägen 14, 4 rum, 365 000 kr, Fågelfors

Kyrkgatan 39, 3 rum, 
250 000 kr, Långemåla

Dammvägen 3, 5 rum, 590 000 kr, Högsby

Gösjön Björkvik 512, 4 rum, 
2 450 000 kr, Berga

Lilla Björkvik, 2 rum, 330 000 kr, Berga

Allgunnen 592, 3 rum, 
345 000 kr, Allgunnen

Stora Vägen 64, 7 rum, 
2 450 000 kr, Långemåla

SÅLDA

Kyrkogatan 21, 6 rum, 
1 100 000 kr, Högsby

Vetevägen 6, 6 rum, 
450 000 kr, Fågelfors

Värlebo 127, 4 rum, Värlebo, 424 000 kr 

Högsby Århult 206, 3 rum, Grönskåra, 
300 000 kr

Långhult 104, 5 rum, Berga, 150 000 kr

Hällgatan 13, 4 rum, Berga, 295 000 kr

Åsvägen 9, 4 rum, Högsby, 395 000 kr

Stora vägen 2, 8 rum, Långemåla (Ruda),
445 000 kr

Drageryd 313, 5 rum, Högsby, 
1 750 000 kr

Åsvägen 14, 4 rum, Högsby, 195 000 kr

VI FINNS 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

Bra med intressenter på våra objekt!

Kyrkogatan 21, Högsby

SÅLD

Gösjön Björkvik 512, Berga

Dammvägen 3, Högsby

Stora Vägen 64, Långemåla
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Allhelgonatid – alla människors tid
I början av grådisiga november firar vi allhelgona –
både vi som firar i våra kyrkor och alla andra, som
vid den tiden söker sig till sina anhörigas gravar.
Det är en märklig tid; bakgrunden är den kristna
församlingens firande av martyrerna, som tog sin
början i Rom – och firandet av alla de dödas minne,
som sammanhänger med Alla själars dag, som vi, i
vår tradition, numera firar på söndagen efter Alla
Helgons dag.

Att denna helg – numera en dubbelhelg i början av november – har
tagit ett så djupt grepp om den svenska folksjälen har säkert många
orsaker. Det är höst och det är tid att göra gravarna i ordning inför

vintern – precis som vi gör våra trädgårdar i ordning för den kom-
mande vintern. Och så det den allmänna känsla som infinner sig i
början av november. Kvällarna har blivit mörkare. Grådiset präglar
ofta dagarna. Och naturen tycks bereda sig på att dö – eller i varje
fall gå till vintervila. Allt detta stämmer oss ofta till reflektioner både
över meningen med människolivet och över tanken på döendet
och döden. Tänk om också vår död bara är en vintervila i väntan på
en kommande vår? 

Det nästan alla människor har anledning att tänka på så här års, är
vad de döda faktiskt har betytt för oss – både de helgonlika och de
som kanske inte precis var så helgonlika. Alla de människor som
kommit i vår väg, och som inte längre finns bland oss, har på olika
sätt inverkat på vårt liv. Några har stått oss nära, andra har kanske
funnits på avstånd men påverkat oss; åter andra har vi kanske inte
precis beundrat, men något har vi säkert också lärt av dem. Och våra
liv, vårt tänkesätt och våra attityder hade förmodligen inte varit
desamma som de är i dag, utan dessa många som vi på olika sätt
haft att förhålla oss till. 

Frågorna om vem jag själv egentligen är; om vilka värderingar jag
omfattar och mina attityder till de människorna och det samhälle
jag är en del av, handlar till stor del om vilka människor jag mött,
vilka som – positivt och negativt – har påverkat mig. Gissningsvis är
jag inte riktigt den självständiga person jag ofta inbillar mig att jag
är. Jag är nog, i högre grad än jag tror, en produkt av de människor
jag mött. Och så här års har jag anledning att tänka just på dessa
som ”gått före” mig – och kanske rikta min tacksamhet mot Livets
källa och Ursprung. För några av oss representerar den grav vi kom-
mer att besöka i allhelgonahelgen en människa som stått oss när-
mare än någon annan, och utan vilken vårt liv hade blivit annorlun-
da. Några av oss söker oss inte bara till graven, utan också till den
kyrka som representerar Honom som är just Livets källa och
Ursprung.

Allhelgonatid berör säkert oss alla – det är förmodligen alla männi-
skors tid.

Er tillgivne
LEIF NORRGÅRD
Prost, vik kyrkoherde i Högby m fl församlingar

” ”
Allhelgonatid berör säkert oss alla – det är 

förmodligen alla människors tid.

Bäckström Frukt & Grönt

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

• Ölandspotatis: Satina 10 kg 79:-,
King Edward 10 kg 89:-.

• Västergötlands King Edward 
(något mjölig) 10 kg 99:-.

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

• Obesprutade tomater från 
Hagalund, Ölvingstorp. 

• Fodermorötter.

• Gravsmyckning och kransar.

• Ljung och snittblommor.

• Pumpor och prydnadspumpor.

• Brunnebys saft, cider och must.

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

VÄLKOMNA!

Innehåll ”gjorde en pudel”…

Vi vill först be om ursäkt för att under Innehålls 
dryga 10 år haft 2 försenade utgivningar som 

dessvärre uppstått under 2013. 
Vi vill samtidigt informera om att vi nu 

skärpt upp rutiner för manusstopp och trycktider.
Detta för att säkerställa att du 

fortsättningsvis får din tidning i rätt tid.

Bästa hälsningar
//Redaktionen Innehåll
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Stor sortering av 
gravsmycknings-

kransar, dekorationer
och hjärtan

Gravlyktor,
gravljus

Cyklamen 
stor 39:-
liten 25:- Broderier

halva priset
50%

Nyhemkommet 
- Keramikkrukor,

glasfat och 
ljuslyktor

Höstens snitt-
buketter och 

samplanteringar

Höstfint

Varmt välkomna
Anna-Lena o Bosse, 

Åsa, Ingemo

Storgatan 54, 579 30 Högsby • Tel: 0491-205 66, 205 56 
Öppet: Mån-Fre 1000-1730 (lunch 1230-1330), 
Lör 1000-1200

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå ABBlommogram

Interflora

Höstglöd
endast 25:-

Stort utval 
av stick- 

och virkgarn
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VI BEHÖVER DIG 
I DEN KOMMUNALA POLITIKEN!
Vill du vara med och påverka vad som

händer i Högsby Kommun?

Moderaterna söker kandidater inför valet 2014.

Anmäl intresse/ föreslå kandidater senast den 31 oktober
via www.kalmar.moderat.se (Val 2014) eller kontakta

Monika Olsberg 072-245 66 36
Roland Waern 0491-698 58
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Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Länskommittén
Sveriges Nationaldag i Kalmar län delar varje år ut
flaggor och fanor till enskilda och föreningar/
organisationer. 

Utdelning sker vid de festligheter som anordnas i kommunen
i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. Enskilda
eller föreningar som önskar få en flagga eller fana är 
välkommen att beställa ansökningsblanketter hos
Länsstyrelsen tel 0480-820 00 eller ladda ner direkt via 
www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/blanketter. 

Ansökan skall vara Länsstyrelsen tillhanda årligen senast
sista vardagen i december månad.

Ansök om flagga eller fana

Enkät för förbättrat anhörigstöd 
i Högsby kommun

Samhällspolitiskt engagemang

Till alla som den närmaste tiden får en faktura från
äldreomsorgen i Högsby kommun bifogas en enkät om
anhörigstöd. Syftet med enkäten är att samla in informa-
tion om det anhörigstöd som ges i kommunen i dag och
vilka framtida behov och synpunkter som finns. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO), distribuerar enkäten inom sitt
kontaktområde och för LSS-verksamheten ansvarar enhetscheferna
för att enkäten skickas ut.

Enkäten vänder sig till alla anhöriga som hjälper, vårdar eller
stödjer en närstående, med långvarig sjukdom eller funktionsned-
sättning. 

Med hjälp av resultatet från enkäten räknar kommunen med att
få ett underlag för hur arbetet kan förbättras och utvecklas. 

Anhöriga är en betydelsefull resurs och tillgång för den som
behöver stöd och för kommunen som ansvarig men ibland kan
även du som anhörig behöva stöd för att orka stödja. Därför är det
viktigt att du tar dig tid och besvarar enkäten.

För ytterligare information kontakta;
Asta M Andersson 
Utvecklingsledare/anhörigstödjare
Högsby kommun
0491-291 47 

Högsby kommun är en mindre kommun i Sverige med färre
än 10 000 invånarna. Utmaningar och möjligheter skiljer sig
avsevärt mellan större och mindre kommuner ekonomiskt,
politiskt och socialt. 

Från oktober fram till valet 2014 kommer projektet
”Samhällspolitiskt engagemang i Högsby kommun” att genom-
föras och drivas av Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners.
Projektet är ett startskott för en välfungerande, representativ
demokrati i en mindre kommun. Genom olika arrangemang möj-
liggörs samarbete och kommunikation mellan kommun och kom-
munmedborgare. Ett ökat intresse och bredare deltagande är avgö-
rande för en bättre samhällsutveckling. Fram till och med valet
2014 (och även i fortsättningen) är det av stor betydelse att kvalita-
tivt arbeta för en ökad öppenhet, ett ökat förtroende samt ett större
engagemang. Inom projektet kommer ett antal arrangemang att
äga rum fram till valet i september. Förhoppningen är att kommun
och kommunmedborgare sluter upp, visar intresse och engagerar
sig. Redan i november kommer vi att anordna en samhällsdag/
samhällskväll där vi informerar ytterligare om projektet. Vid
samma tillfälle ges information om kommunens verksamheter
samt att vi bjuder in till öppen diskussion inom ramarna för pro-
jektets syfte och målbild. Samtliga aktörer i Högsby kommun är
välkomna att deltaga och
engagera sig i projektet.   
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STIPENDIER
Utbildningsutskottet och 
Myndighetsnämnden efterlyser 
förslag med motiveringar på 
kandidater till följande stipendier:

• IDROTTS- OCH 

UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM – 13

• KULTURSTIPENDIUM -13

• FÖRENINGSSTIPENDIUM -13 

(Obs nytt! Gäller alla föreningar)

• MILJÖSTIPENDIUM -13

Förslagen till idrotts- och ungdomsledarstipendium,
kulturstipendium samt föreningsstipendium 

skickas till Utbildningsutskottet, Christina Dahlén,
579 80 Högsby och förslagen till miljöstipendium
skickas till Myndighetsnämnden, 579 80 Högsby.

Förslagen skall vara mottagaren tillhanda 
senast den 8 november 2013.

Tack för ett värdefullt  ekonomiskt stöd av våra sponsorer

Varmt välkomna!

Äntligen 
HögsbyHöst!

Se program på
www.hogsby.se eller 

kom in till oss på Misteln,
Storgatan 17, Högsby 

och hämta ett program.

Har ni tänkt på att
det i viss mån kan
uppfattas som kon-
troversiellt när vi
lyfter fram positiva
händelser och
fakta? Av någon
(egentligen oför-
klarlig) anledning
måste det hela tiden
finnas en motvikt
(något negativt)
som skapar balans
och faktiskt även
trovärdighet, för
något så bra kan väl ändå inte vara sant...? 

Tänk bara på uttrycket: ”Det är för bra för att vara sant!”. Har ni
någonsin hört någon säga: ”Det är för dåligt för att vara sant!”?
Antagligen inte, det är snarare så att vi köper negativa händelser
med hull och hår utan att överhuvudtaget ifrågasätta trovärdig-
heten. Det är på något sätt lättare att acceptera att något är
dåligt snarare än bra.

Man kan, efter att ha följt nyhetsflödet i media, konstatera att
det oundvikligen är så att det finns någon form av förkärlek till
negativa händelser och skeenden, vilka oftast också får betydligt
större rubriker än motsvarande positiva händelser. Det hela är,
om än väldigt tragiskt, också oerhört fascinerande! Vad är det
egentligen som får oss människor att dras till dessa nyheter? 
För det är ju uppenbart att vi i större utsträckning attraheras av
negativa nyheter, i annat fall skulle tidningarnas rubriker se 
helt annorlunda ut (för de vill ju givetvis sälja så mycket som 
möjligt...). 

Det går ju att spekulera i hur bra det egentligen är med detta
fokus på det negativa, för nog skulle vi alla må lite bättre av att i
grund och botten utgå ifrån en positiv världsbild. Självklart finns
det och  kommer det att finnas negativa nyheter, vilka hur obe-
kväma de än må vara, givetvis ska lyftas fram så länge de är san-
ningsenliga och bygger på fakta, men vi kanske inte behöver
lägga fullt lika mycket fokus på det negativa och älta detta. Tänk
istället på hur vi gör detta till något bra, se det som en möjlighet
till positiv utveckling.

Vi har så mycket att vara stolta över och det finns så oerhört
mycket positivt runtomkring oss, så varför inte fokusera på detta!
Om var och en utgår ifrån sig själv och tänker positivt i alla situa-
tioner så kommer sannolikt också vår upplevda världsbild att så
sakteliga förändras. Detta är en utveckling som vi alla i Högsby
kommun kan gå i bräschen för. Betänk att: ”Det bara är döda 
fiskar som följer strömmen!”.

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...
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SKOGSDAG
i Bockara (Skruvshult)
Lördag 9 november kl 10-14
Skyltat mellan Bockara och Glahytt.

SKOGSDAG
i Bockara (Skruvshult)
Lördag 9 november kl 10-14
Skyltat mellan Bockara och Glahytt.

Arrangör: Döderhults LRF
Högsby LRF

Medarrangörer:

• Skogsslinga
• Tipspromenad
• Mat till försäljning

Farsdagsbuffé 10 nov kl 1200-1500

Övriga julmatsbeställningar 
enligt överenskommelse

Julbord med
trubadur

7&14 december
välkomna att boka bord!

Pubkväll med 

Bergeskans orkester
Lör 26 okt 2100-0100. Entré 50:-

Pubkväll med 

Bergeskans orkester
Lör 26 okt 2100-0100. Entré 50:-

Julbord med
trubadur

7&14 december
välkomna att boka bord!

Övriga julmatsbeställningar 
enligt överenskommelse

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

Föreläser även för gymnasieleverna 
vid HUC i Högsby kl 13-15.

Vi bjuder på lättare förtäring. Arrangemanget är fritt och även du som inte 
är medlem i Företagarna och Mittpunkt  är hjärtligt välkommen.
Först till kvarn....

Anmälan senast den 31 oktober
till Bengt-Åke Lundin, 0491-292 58, mittpunkt@hogsby.net
eller Lotta Berggren, 070-549 63 31, lotta@shelterab.se 

Mittpunkt och Företagarna gör gemensam sak och via vårt
Leader projekt inbjuder vi till en kväll på biografen i Berga.

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Foto: Ingela Eriksson

Föreläsning och Entreprenörskap med Pigge 
Werkelin, Gotlänningen ”Entreprenör sedan födseln”
Tisdagen 5 nov kl 19.00 i Berga Biografen

Mästare på att se möjligheter 
där andra ser problem.

Storgatan 17, 579 30 Högsby
Tel: 0491-292 58, Fax: 0491-292 95
E-post: mittpunkt@hogsby.net 
www.mittpunkt.hogsby.net

Järnvägsgatan 5, 579 40 Berga
Tel: 070-549 63 31
www.foretagarna.se
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Solarie och Gym
Mån,Ons, Fre ......09.00-20.30
Tis, Tors.................06.30-20.30
Lör,Sön .................09.00-16.30 

Spinning, Core och Box
Tidsbokning och information
ring 0499-14000

Vattengympa drop in, (ej sommartid)

Mån 13.15-14.00 och 18.15-19.00

Äventyrsbad 
Mån,Ons ..............14.00-17.00
Tis,Tor ...................15.00-19.00
Fre..........................14.00-20.30
Lör,Sön .................10.30-16.30
Motionssim
Mån,Tis,Tor .........19.00-20.30
Tis,Tor ...................06.30-08.30
Tis,Tor ...................14.00-15.00
Lör,Sön .................09.00-10.30

Ordinarie öppettider 2013
Vid lov och helgdagar ring 0499-140 00 

eller gå in på www.vattenpalatset.monsteras.se

Kom till våra trevliga spa-kvällar 
med motionssim, bubbelbad, och bastu. Vi bjuder
på frukt och dricka, lugn musik och doft i bastun.

Följande torsdagar: 31/10, 28/11.

Hos oss finns sol och värme året runt !

Tel 0499-140 00 
www.vattenpalatset.monsteras.se

Välkomna!

Äventyrsbad
Mån - fre kl 09.00 - 19.00
Lör och Sön kl 10.30 - 16.30

Motionssim
Mån och Ons 19.00-20.30 
Tis och Tors 06.30-09.00, 19.00-20.30 
Fredag ------------ 
Lör och Sön 09.00-10.30 

Solarie och Gym
Mån, ons, fre kl 09.00 - 20.30
Tis och tor kl 06.30 - 20.30
Lördag kl 09.00 - 16.30
Sön kl 09.00 - 16.30 

Höstlovstider V 44
Kom til oss och bada på höstlovet!

Nu är det dags för Energispalten att ta lite plats här i
Innehåll igen. Det var ett par månader sedan sist.
Därför fokuserar spalten på flera korta nyheter denna
gången, både nationella och lokala.

NY STATLIG CERTIFIERING AV INSTALLATÖRER
Den 31 december 2012 trädde en frivillig och EU-gemensam cerftier-
ing av installatörer av vissa värmesystem i kraft. I Sverige har Boverket
tagit fram reglerna för certifiteringen och de beslutades i mars i år. Det
finns dock inget organ som genomför certifiering än. Energimyndig-
heten tror att certifieringen kommer vara i full gång inom 2-3 år

Certifieringen gäller för en eller flera av följande behörigheter; 
pannor som drivs med biomassa, solcellssystem, solvärmesystem och
värmepumpar. De som blir certifierade har de färdigheter som behövs
för att insatallera och underhålla dessa system, de kan regelverket och
standarder samt ta fram miljö- och kostnadskalkyler. 

STIGANDE ELPRISER I VINTER?
Elpriset har varierat mellan 35-45 öre sedan mitten av oktober. Än så
länge syns ingen tydlig höjning vilket förmodligen beror på den
varma inledningen av hösten. Priserna ligger dock högre än vad de
gjorde motsvarande period förra året. Mycket talar dock för att priser-
na kommer att stiga framöver då vattenkraftens magasin har lägre
fyllnadsgrad än normalt och två kärnkraftsreaktorer fortfarande står
still pga. underhållsarbeten. Vädret är dock den mest avgörande fak-
torn för elpriset så om det blir kallt snabbt kommer också elpriset att
stiga.

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR I HÖGSBY
Fröviskolan och Sporthallen i Högsby genomgår omfattande energi-
effektiviseringar. Bl.a. kommer den nya ventilationen i Sporthallen
minska energianvändningen med drygt 200 000 kWh/år. Fönsterbytet
på Matsalen beräknas ge en besparing på nästan 50 000 kWh/år. Så
utöver bättre inomhusklimat och fräschare lokaler gör man också
stora energi- och klimatbesparingar.  

STUDIECIRKEL - ”TYDA ELFAKTUROR”
Tisdagen den 29/10 kl. 8.30 börjar en studiecirkel om hur man ska
tyda sina elfakturor igång i Högsby. Det är ett sammarbete mellan
energi- och klimatrådgivningen samt Studieförbundet Vuxenskolan
och ABF. Är man intresserad kan man höra av sig till Reidun Ullström
på 0499-71 41 50 eller reidun.ullstrom@sv.se 
Cirkeln är kostnadsfri och det är först till kvarn som gäller, max 10 plat-
ser.

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

Energispalten

GLÖM INTE ATT KIKA IN PÅ VÅR BLOGG, 
WWW.RADGIVNINGSEKOT.BLOGSPOT.COM.
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BERGS SKOG
Bergs väg 13 | 570 84 Mörlunda | Tel 010-19 98 500

Bråtemålavägen 3 | 380 40 Orrefors | Tel 010-19 98 500 
www.bergstimber.se

MED LOKALA ENTREPRENÖRER 
FÖRÄDLAR VI SMÅLANDS
SKOGAR

Mats Holm 
070-584 96 00

Carl-Wiktor
Svensson
070-231 78 19

ALLTID NÄRA 
DIN EGEN SKOGSMAN

Bengt Axelsson 
070-341 32 35

 

Birgitta & Evalds Kött
Ekologiskt naturbeteskött

av Highland Cattle & Hereford

Hängmörat. Köttlådor pris 95 kr/kg
Köttet levereras färdigstyckat i 1/8 eller1/4, 
köttdetaljerna är märkta. 1/8 är ca 25 kg av 

Highland Cattle, ca 40 kg av Hereford. 
Fraktfri leverans till kund. 

Sjönäsgatan 26, 579 90 Berga
För mer information & bokning ring uppfödaren: 0491-500 88, 

070-644 46 28 Birgitta eller 070-245 06 73 Evald. www.dittekokott.se

Vi säljer även 

hamburgare, påläggskorv 

samt frysta vacuumpackade

köttdetaljer.

Håll landskapet öppet & levande - Köp lokalproducerat !
Butiken är träffpunkten i Berga!

Följande kommer att hända hos oss under hösten: 

GENERÖSA ÖPPETTIDER:
Mån - Lör 0900-2000 • Sön 1000-2000

Norra Storgatan 8, Berga

Ombud för:

Vi är vad vi heter - Nära! 
Handla hemmavid och värna om
både Din butik, Din plånbok och vår
miljö. Vi har det mesta, för de flesta
och skulle något fattas gör vi allt för att hjälpa Dig.

Välkomna!

17 dec
Trivselkväll med julens

smaker

1 nov 
Allhelgonakaffe

29 nov 
Adventsglögg

13 dec 
Luciakaffe
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Mustig köttgryta

Har Du 
något att skänka?

Hjälp oss att
hjälpa!

Lindra seconhand 
Järnvägsgatan 37 HÖGSBY 

Tel 0491/213 80

Butiken har samma inlämningstider 
som öppettider

Måndag - fredag 11.00 - 18.00
Lördagar 11.00 - 15.00

Tveka inte, 
ring om du har något att skänka!

En mör och fyllig njut-
ning att samla vänner-
na kring. Grytan serve-
ras gärna med jordärts-
kocksmos, sockerärtor
och vitt bröd. Tänk på
att grytan gärna ska
koka i nästan 3 timmar
för att köttet ska bli
riktigt mört!

Antal portioner: 4
Ingredienser
2 pkt bacon (à 140 g)
800 g nötkött, tärnat i 3x3 cm tär-
ningar
2 st gul lök, skurna i centimeter-
tjocka ringar
3 st schalottenlök, halverade
1 st morot
1 st palsternacka
3 st vitlöksklyftor
800 g krossade tomater
0.5 l rött vin
3 st lagerblad
0.5 dl kalvfond
1 kapsel vegetabilisk fond du
chef
3 dl vatten
5 msk tomatpuré
2 msk soja
2 msk smör
timjan
10 st champinjoner, eller annan
svamp
salt
peppar

Gör så här
1. Köttgryta
Bryn nötköttet i en separat stek-
panna (gärna gjutjärn).
2. Påbörja grytan med att steka
bacon.

3. Lägg till mellanstora bitar gul
lök och schalottenlök när baco-
net börjar bli färdigstekt.
4. Tillsätt vitlöken.
5. Späd med de krossade toma-
terna och tillsätt därefter i rask
följd rödvin.
6. Fortsätt med vatten, kalvfond
och den vegetariska fonden.
7. Skeda i tomatpuré och soja och
svep ner nötköttet.
8. Lägg i lagerblad och löva av 5-6
timjanstänger och lägg i bladen.
9. Salta och peppra.
10. Låt bubbla länge på låg
värme utan lock.
11. Om man går över 3 timmar
kan man behöva titta till och
kanske späda vid behov. Då tar
man lämpligen lite fond och vat-
ten. Man bör inte gå under 2 tim-
mar.
12. Någon halvtimme innan man
betraktar grytan färdig så sveps
slantade moroten, palsternackan,
samt champinjoner eller annan
svamp ner. (Torkad svamp något
tidigare, färsk svamp något sena-
re).

Kock: Rikard - Stockholm från  
TV 4’s Halv åtta hos mig.
www.recept.nu

Foto: TV 4
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Hjälp nära dig

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

www.garpenhogsby.se

• Smycken • Presenter • Matsilver • Doppresenter • Batterier 
• Klockor • ID- & Körkortsfoto • Glödlampor • Lysrör • Fotofilm

15% rabatt på all SILVERRENGÖRING 
(dip, silverduk, polish) t.o.m. 15/11-13

25% rabatt på alla delar i Uppsala-
modellen äkta silver t.o.m. 31/10-13 OBS!

15%rabatt på STÅLPUTS 
för bestick och smycken i rostfritt stål t.o.m. 15/11-13

15% rabatt på alla stålsmycken
t.o.m. 15/11-13

15% rabatt på SMYCKESRENT (för guld,
platina, diamanter, safirer och rubiner) t.o.m. 15/11-13

15% rabatt på guldörhängen
t.o.m. 15/11-13
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Högsby Sparbank har i dagarna köpt in en hjärt-
startare som nu finns strategiskt placerad i bank-
lokalen på Storgatan Högsby. En hjärtstartare, vars
funktion är att rädda liv med att ge första hjälpen
med att få i gång hjärtat igen på en person som fått
hjärtstillestånd.

Initiativtagare till bankens investering är Ewa Andersen, VD på
Högsby Sparbank, som delvis fått inspiration till detta via sina
affärsnätverk.

- Det är flera Sparbanker som tagit initiativ och verkställt beslut
om att det ska finnas en hjärtstartare och då vill vi givetvis vara en
av dessa banker som tagit detta beslut. Vi anser att det är viktigt att
det finns hjälp att få när så nöden kräver. Att stå inför det faktum att
inte kunna vara behjälplig vid hjärtstillestånd är något som bara
inte får hända.

Ewa berättar vidare om hur stor nytta hjärtstartare runt om i lan-
det har haft. För henne privat så fanns inte hjälpen när hennes egen
far behövde, vilket fick en tragisk utgång.

- Det är klart att min personliga upplevelse att min far inte gick
att rädda delvis påverkar mig i mitt beslut, men oavsett det så är det
oerhört viktigt att rätt hjälp finns att få när man befinner sig ett
antal mil från närmaste sjukhus. Att då investera i en hjärtstartare
var ett naturligt beslut för oss.

Utbildning
I dagarna har all personal på banken genomgått utbildning i han-
tering av hjärtstartaren som finns tillgänglig under bankens 
kontorstider.

- Vi vill att alla ska veta att det finns en hjärtstartare hos oss på
banken om olyckan är framme, även om det inte sker just i bank-
lokalen att någons hjärta stannar.

Högsby Sparbank har anlitat TM Utbildning AB (Högsby Taxi) för
såväl inköp av utrustning som tillhörande utbildning.

//Gunilla C Johansson

Marie mobil: 070-228 27 69

Maries hemtjänst & städservice
• Städning  • Inhandling 

• Ledsagning • Fönsterputs

Lena och Magnus Axelsson vid TM Utbildning
AB (Högsby Taxi) samt Ewa Anderssen och
Thomas Ohlsson vid Högsby Sparbank.
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Boktips från Högsby
kommunbibliotek !

HÖGSBY KOMMUNS KOMMUNALRÅD INGEMAR
SVANSTRÖM TYCKER OM ATT LÄSA SPÄNNANDE BÖCKER.
HÄR KOMMER TVÅ BOKTIPS FRÅN HONOM:
”Marcoeffekten” av Jussi
Adler-Olsen är en spännande
men också humoristisk bok
som speglar samhällets två
världar. Dels den kriminella värl-
den och dels den värld som
poliserna verkar i. Femtonårige
Marco flyr från sin kriminella
familj där farbrodern Zola styr
med järnhand. Hans nya liv blir
en mardröm eftersom inte bara
familjeklanen jagar honom
utan också personer med
anknytning till finansvärlden
och regeringen. Kriminalin-
spektör Carl Mörk vid polisen i
Köpenhamn ställs inför en
spännande utredning vars ledtrådar för honom ända till Afrikas djung-
ler. Boken finns även inläst som bok på cd.

Romanen ”Tretton timmar” av Deon Meyer utspelar sig i
Sydafrika. Landet lever fortfarande kvar i sviterna efter apartheidtidens
skräckvälde, en tid då den färgade befolkningen behandlades som
djur och lag och rätt var satt ur spel. Boken är spännande och huvud-
personen Bennie Griessel (som även förekommer i den prisbelönta
boken Devils Peak) slits mellan våldsamheter och mörka hemligheter
under de tretton timmar som boken handlar om. 

Biblioteket tipsar!

”KNÄCK KODEN – EN HOPPFULL BOK OM DYSLEXI” AV
ANNA LAGERSTRÖM (ISBN 978-91.633-9668-7)
Bokstaven S är ett kurvigt streck som låter som en väsning. R är två
streck och en halvcirkel som är tänkt att få tungan att vibrera. För den
som har lätt för att lära går det enkelt att koppla ihop kurvorna och
strecken med ljud för att sedan sätta ihop dem till ord. För den som
har dyslexi fungerar det inte riktigt så. Delarna som är tänkt att samar-
beta vill inte riktigt göra det och läsinlärningen blir tröttsam och
påfrestande. Om du är dålig på att sjunga kan du hoppa av kören men
om du har svårt för att läsa måste du kämpa, kämpa och åter kämpa. I
denna bok berättar personer med dyslexi om sin vardag, om sina tips,
svårigheter och om hur de lyckats att få ordning på bokstäverna. En
bok som alla borde läsa!

Emil firar 50-år i år och det firar vi lördagen den 26 oktober! Se
mer på www.hogsby.se. Kom ihåg att läsa alla fantastiska böcker om
Emil. De kan läsas om och om igen och är lika härliga för gammal som
ung. 

Högsby kommunbibliotek. Öppet vardagar 9-18 och lördagar 10-13.
Tel: 0491-29159. Välkommen!

Järnvägsgatan 45 (Vid Karlssons) • Tel 0703-111 232
• Mån-Tors 11.00-16.00 • Fre-Lör öppet fr.11.00, köket stänger 20.30 

• Sön 11.00-17.00, köket stänger 16.00

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

Restaurang 
Mejeriet i Högsby

God mat i rustik miljö intill Emån

Vi finns på facebook: mejeriet högsby 

10 nov - Farsdagsbuffé, 
kaffe samt dessert 225:- 

kl 1200-1700

2 nov - Livemusik 
med Elvis von Bülow

Mexikansk afton - Buffé 185:-

Mejeriets Julbord 395:-
Lörd 30 nov, 7 dec och 14 dec,

två sittningar kl 1300-1700 & kl 1800-2100

Sönd 1 dec och 8 dec, 15 dec kl 1300-1700

Torsd 5 dec och12 dec kl 1800-2100

Fred 13 dec kl 1800-2100

Livemusik 
30 nov, 13 dec,
25 dec & 26 dec

ÖPPET: månd-fred 700-830, 900-1730

lörd 930-1200, lunch 1200-1300

Växjövägen 5, Högsby • Tel. 0491-204 60

PRISER SOM TÅL ATT JÄMFÖRAS!
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Gå på teater i höst

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

Välj en mäklare som gör dig nöjd!

Berga- Vallgatan 12
Villa i bra skick och läge, luft-vatten-
värmepump. Garage. Bara att flytta in
! Pris 550 000 kronor, SÄNKT PRIS!

Fågelfors- Klobovägen 3
Fd förskolan ugglan till försäljning, lä-
genheter? Kontor ? Handel? Möjlighe-
terna är många, bra skick på
byggnaden. Pris 150 000 kr

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

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

Fläskytterfilé  Sverige 79:-/kg

Vetemjöl Kungsörnen 3x2kg  29,90 
Max 1köp/hushåll

Lösviktsgodis Karamellkungen 5,90 hg

Svenska äpplen 15:-/kg
Priserna gäller t.o.m. 27/10

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

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

Månd-Lörd 0900-2000• Sönd 1000-2000

BERGA
0491-500 77

Emådalens Kulturförening informerar om sina nästkommande före-
ställningar.

Den första "Villande Mo" - en musikalisk
komedi av Regionteatern Blekinge
Kronoberg/Musik i Blekinge kommer till
Staby Gårdshotell tisdag 5 november.

Vi har redan nu en del bokade biljetter,
där vissa personer är imponerade av att vi
har fått hit duktiga sångerskan Lena Hoel
med ett mångårigt förflutet på Kungliga
Operan och en del tycker att det ska bli
intressant att följa berättelsen om skillna-
derna med att vara kvinna/människa då
och nu och vad den moderna människan har för nöjen och "måsten".

Stihna kommer att erbjuda fika i pausen.

För den lite yngre publiken erbjuder vi två olika Mamma Mu-
föreställningar under samma dag.
Det blir lördag 23 november där "Mamma Mu i stan" ges i Ruda i
samarbete med Juvelernas Hus på förmiddagen för att sedan ge
"Mamma Mu får ett sår" i Högsby i samarbete med Högsby kommun,
kultur och fritid. Det är Tomas K teater som kommer hit med de före-
ställningarna. Det är första gången vi ger en familjeföreställning i
Ruda,så vi tyckte att det var dags för det och att det blir god uppslut-
ning av Ruda-barnen.

Med vänlig hälsning
Marinett Målberg/Emådalens KulturföreningHögsby
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Volvo V70 D5. -03, 26900mil, 59000:-
Volvo S70 2.5 GLT, -99, 31000mil, 16500:-

Mercedes-Benz E220 CDI, -03, 17300mil, 59000:-
Peugeot 406 ST 2.0, -00, 16000mil, 15000:-
Peugeot 207 1.6 HDI, -10, 9000mil, 95 000:-
Peugeot 407 ST 2.0, -05, 13000mil, 49000:-
Peugeot 307 XR 1.6, -03, 16000mil, 24500:-

Chevrolet Kalos 1.4 SX, -04, 12900mil, 29 000:-
Saab 9-3 2-0T 185hk, -02, 23000mil, 12000:-

Saab 9-5 2.0T, -03, 21000mil, 22000:-
Saab 9-5 2.0T Linear SportCombi,

-05, 15600mil, 49000:-
Saab 9-5 2.0T BioPower, -06, 25500mil, 49000:-

Skoda Octavia MPI 1.6, -09, 7600mil, 86000:-

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!
HELREKOND

• Handtvätt • Motortvätt • Invändig Rekond 
• Polering • Lackförsegling

Pris 2 599:- inkl moms 
(ord. pris 3 125:-  inkl. moms)  

NYTT GOLV? VÄLJ DIN FAVORIT!

Din idé – vår design!

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

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

w
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TARKETT 
LAMINATGOLV

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

VACKRA GOLV!
Visst skulle ditt hem må 
bra av en uppfräschning i 
höst? Nu har vi fyllt buti-
ken med höstens mode för 
dina golv! Välkommen in 
för idéer och inspiration!

TARKETT VIVA 
3-STAV EK

249:-
per kvm. Ord pris 299:-/kvm.

Erbjudandena gäller så långt lagret räcker.

Besöksadress Storgatan 17, 579 30 Högsby
Tel 0491-292 42 • E-post hogsby.bostads@hogsby.se

Web www.hbab.hogsby.se

Hemma i Högsby
Bekvämt, tryggt & enkelt med hyresrätt
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I Kalvenäs Gårdsbutik 
finns hängmörat nystyckat kött

av nöt, gris och lamm. 

Jullåda av Linderödssvin
Ca 10-12 kg - 129 kr/kg

Innehåller: Nätad julskinka( ca 3-4 kg),
revben, färs, kotletter, karréskivor, prinskorvar,

medvurst (korvarna är tillverkade av vårat  
linderödsgris och highlandkött)

Ca 10-12 kg

Nötlåda - Highland kött: 
Hel, halv, kvarts, 1/8 dels nöt (hängmörad) - 115 kr/kg

Innehåller: filé, biff, entrecote, innanlår, rostbiff, 
fransyska, rulle, ytterlår, högrev, bog, 

läggskivor, färs, bringa
1/4 låda av nöt är ca 50 kg

Öppet: Fred 1200-1800 och Lörd 1000-1500

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

Hej!

Hos oss är vi extra intresserade av allt

som har med skog och lantbruk att

göra och har bra produkter för att 

underlätta ditt arbete. Hör av dig om 

du vill veta mer eller om du vill ha ett

tryggt bollplank för idéer.

Välkommen till oss – du också!

Skog och lantbruk

Järnvägsgatan 8, Högsby  •  0491-204 44

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

Välkommen !

Allt för 
gravsmyckningen 
till våra bra priser!

IInnnneehhåållll
nnrr  1111

ii  bbrreevvllååddaann
2222//1111!!

MMaannuussssttoopppp
1122//1111!!

Välkomna att boka bord!

FARS DAG - Söndag 10 nov
SMÖRGÅSBORD Öppet 1 2.30-1 6.00

JULBORDSPREMIÄR Lördag 23 nov
Fredag 6 och 13 dec. Julbord med Trubadurunderhållning

Övriga dagar med julbord se www.bruksgarden.se
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HHÖÖGGSSBBYY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

coop mjölk
Vår egen mjölk från eget mejeri 

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

coop mjölk
Vår egen mjölk från eget mejeri 

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

Järnvägsgatan 35, Högsby   
0491-210 70   I   www.foreningssport.se

Följ oss på Instagram
foreningssport - för alla!

foreningssportsfiske - för fiskeintresserade

Välkomna!

FöreningsSport

Vinterkläder från

till hela familjen!
Upp till strl 48 i dam och XXXL i herr!

20% rabatt

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

TALLSPECIALISTEN

Vi köper era tallar.
Kontakta oss före avverkning.

Tel. 0499-310 09

Det lönar sig att åka till Storken!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET ALLA DAGAR 10-18

Vi finns nu på facebook:  Storken i Långemåla

Vinterns nyheter
är här!

Skor och kläder 
för både liten och stor

Vinterns nyheter
är här!

Skor och kläder 
för både liten och stor
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Till företag och föreningar inom besöksnäringen 
i Högsby kommun med omnejd

Vi hälsar dig varmt välkommen till en informations- och inspirationskväll 
på Misteln, Storgatan 17, Högsby, tisdagen den 12 november 18.30.

 
 
 

                                                  

• Moderator Gunilla C Johansson, Wåhlin´s

• Axplock ur programmet:   • Info om visitsmaland.se   

• Nyheter inom besöksnäringen   • De goda exemplen   

• Externa företagare berättar om hur företagare ökat 

omsättningen tack vare samverkan: 

Kjell Svensson, VD Virum Älgpark, 
Ulrica Wall, projektledare Turistutveckling Tuna och 
Annelie Gunnarsson, Lunchtåget.   

• Vad kan turistbyrån göra för ditt företag?

Anmälan senast fredag 8 november till 

christina.dahlen@hogsby.se tel 0491-29290 eller 

carina.hansson@hogsby.se 0491-29292

Vi bjuder på enklare förtäring: Kakor från Wickbergs 

/ Bullar från Macken / Kaffe från ICA / Frukt från Coop

Vad tycker du är viktigt 
som du vill att vi samtalar om under kvällen, 

tipsa oss (senast 1/11). 

Glada besökare på Virum Älgpark

2013 Åke Nilsson blåser in Högsbydagen

Foto:Henrik Tingström

Årsöversikt 2012 I 1

Årsöversikt
2012

Med kund och kvalitet i centrum

Vi önskar en glad sommar!

En tidning för dig som hyr av Hultsfreds BostädER       Nr 1-2013  Årgång 25

VVii    öönnsskkaarr  eerr  aallllaa  eenn  rriikkttiiggtt  hhäärrlliigg  ssoommmmaarr !!        

WEB
HEMSIDA - UNDERHÅLL  |  UPPGRADERING  |  WEBBHOTELL  |  E-POST  |  FTP  |  FOTOGALLERIER  |  BLOGG  |  FORUM  |  WEBSHOP

SÖKOPTIMERING -  MARKNADSANALYS  |  SÖKORDSANALYS  |  TEKNISK ANALYS  |  KONKURRENTANALYS
HÅRDVARA - ÅTERSTÄLLNING FÖRLORAD DATA  |  BRANDVÄGGAR  |  VIRUSSANERING  |  RÅDGIVNING

TRYCK & MARKNADSFÖRING
AFFÄRSTRYCK - VISITKORT  |  KUVERT  |  FOLDRAR  |  BROSCHYRER  |  BLANKETTER  |  BLOCK  |   OFFERTMAPPAR

STORFORMAT - AFFISCHER |  ROLL-UP  |  STORFORMATUTSKRIFTER   |  VIKVÄGGAR  |  VEPOR  |  KAPASKIVOR
MARKNADSFÖRING - FOLDRAR  |  BROSCHYRER  |  KOPIOR OCH UTSKRIFTER |  INBINDNING  |  LAYOUT  |  GRAFISK PROFIL 

|  LOGOTYPE  |  FÄRGER  |  TYPSNITT  |  BILD & TEXTREDIGERING  |  ANNONSER

MARKNADSFÖRING MED TRYCK
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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.

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". Träff 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. Mer info
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.hans-
son@gmail.com

Medicinsk yoga, Högsby - 2 sep - 01 dec
Karlavägen 20, Högsby. Prova på Medicinsk Yoga
gratis månd och söndag 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

Buggkurs - 8 sep - 3 nov 2013 
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. Forts 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. Tel: 073-301 77
06. E-post: rudabugg@hotmail.com

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

Rejoice, barnsamling för 6-12 år,
Filadelfia Högsby - 13 sep - 15 nov kl
18:30 Filadelfia, Storgatan 10, Högsby
Fredagar kl 18.30 - 20.00. Olika aktiviteter: lekar,
tävlingar, bakning, dans m.m. Andakt, sång och
ibland fika. Ingen avgift. Arr: Filadelfia Högsby

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

Tonår, Missionskyrkan Berga - 13 sep -
13 dec Sporthallen, Berga och missionskyrkan,
Berga. Fredagar 19.30 - 23.30. För Dej som är
13 år och äldre. Innebandy i sporthallen Berga
19..30-21.00. Missionskyrkan Berga öppen
20.00-23.30, där det är fika, andakt, tävlingar
etc. Ingen avgift! Arr: Missionskyrkan Berga

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

Filmvisning "Med fötterna på jorden"
Farshult - 25 okt  19:00 
Farshults bystuga - "Med fötterna på jorden" av
Agneta Ulfsäter-Troell. Entré inkl fika  50 kr
Arr: Farshults byalag

Månadsmöte PRO - 25 okt 14:00 
Församlingshemmet, Högsby. Fest på kroppkakor.
Per-Gunnar Jörke nyckelharpa och Tom Lindström
dragspel medverkar. Arr: PRO Högsby/Berga

Familjelördag på biblioteket! - 26 okt
10:00 Högsby bibliotek, Storgatan 17, Högsby
Emil i Lönneberga fyller 50 år! Alla barn är väl-
komna att vara med och fira! Det blir sagostund,
pyssel med VillaPernilla, frågesport,filmvisning och
fika. Fri entré! Arr: Högsby kommunbibliotek

SPF Högsby Berättardags - 27 okt 15:00 
Seniorum, Storgatan 9. Ingvar Gunnarsson  berät-
tar om "Minnen från bygden". Kaffeservering. Arr:
SPF Högsby

Berga Bio visar "Vi är bäst!" - 27 okt
18:00 - 20:00 Järnvägsgatan 4 A, Berga.
Svensk ungdomsfilm av Lucas Moodysson. För mer
info se: www.bergastation.se. Arr: Berga samhälls-
förening

Välkommen till färgernas värld - Måla
Vedic Art, Ruda - 27 okt 10:00 - 16:00 
Solgården 124 Gillberga, Ruda. Anmäl dig till
grund- eller fortsättningskurs i Vedic Art!
Tid för lunch och fika. Vedic Art är en väg till själv-
kännedom genom konstnärligt skapande. Läs mer
om Vedic Art på www.vedicart.com
En kompl grundkurs består av sex tillfällen och
kommande tillfällen informeras om senare. Pris:
500 kr/tillfälle. Obs. Anmäl dig på tel./epost
nedan senast 1 vecka före kursdatum. Anmälan är
bindande. Medlem i Kulit 20% rabatt, se
www.kulit.se  Infooch anm till: Carina Hansson, cir-
kelledare/utbildad Vedic Art lärare tel. 0491-
22211, 0707-126824,
carina.b.hansson@gmail.com
www.stateofgracesweden.net
Arr: State of Grace, Ruda i samarbete med studie-
förbundet NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Höstlov på Högsby bibliotek! - 28 okt -
31 okt. Storgatan 17 Högsby
Måndagen den 28/10 kl. 14.30
Bok- och filmklubben träffas. Kom och var med du
också! Ledare Gunilla Gustafsson.
Tisdagen den 29/10 kl. 15.00
Spökpyssel med VillaPernilla. För barn från ca. 5
år. Anmälan på tel: 0491 - 29159.
Onsdagen den 30/10 kl. 9.30 Minibio för barn 3
- 5 år.  Kl. 13.00 Minibio för barn från 6 år.
Torsdagen den 31/10 kl. 9.30 Minibio för barn 3
- 4 år. Arr: Högsby kommunbibliotek

Dagledigträff Allgunnen -  29 okt 14:00 
Betania Allgunnen. Sånggruppen Glada Toner med-
verkar. Servering.
Arr: Allgunnens Alliansförsamling

Berga Bio visar "LasseMajas detektivby-
rå" - 29 okt 18:00 - 19:30 
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Svensk familjefilm 
7-årsgräns. Biljettpris 60 kr. Info: www.bergasta-
tion.se. Arr: Berga samhällsförening

SPF Högsby Studiebesök på ett bageri -
30 okt 13:30 Stenugnsbageriet i Fliseryd
Info om surdegsbakning. försäljning av ovannämda
bröd. Kaffeservering. Samåkning i egna bilar.
Samling kl. 13.30 vid ICA, Högsby Anälan senast
24/10 till Leila Larsson 0491-21030
Arr: SPF Högsby

Filmstudion visar "Den gröna cykeln" -
30 okt 19:00 - 21:00 
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Avgift 200 kr / 7 fil-
mer.. Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Arr: Emådalens Filmstudio

Berga bio visar "LasseMajas detektivby-
rå" - 31 okt 18:00 - 19:30 
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Svensk familjefilm
7-årsgräns. Biljettpris 60 kr. Info: www.bergasta-
tion.se. Arr: Berga samhällsförening

Spökbingo i Berga - 1 nov 18:00 - 20:00
Café Bergabacken. Start och mål: Café
Bergabacken. Fikaservering, baklotteri. Info:
www.bergastation.se Arr: Berga samhällsförening

Berga bio visar "Gravity" - 3 nov 18:00 -
20:00 Järnvägsgatan 4 A, Berga. Amerikansk
thriller/science fiction med George Clooney och
Sandra Bullock.Info: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Villande Mo-teater på Staby Gårdshotell
- 5 nov 18:30 Villande Mo- en musikalisk
komedi. Kristina Nilsson, en kvinna i vår tid, kom-
mer hem. Och vem sitter i hennes kök om inte
hennes namne, Den världsberömda operasångers-
kan Christina Nilsson (1843-1921)!
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Arr: Emådalens Kulturförening

Brasafton, Bötterum - 6 nov 19:00 
Tingshuset, Bötterum. Allsång. PRO:s sånggrupp
medverkar.  Servering och lotterier.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Nybörjarcirkel i biodling - 6 nov 18:00 
Vuxenskolan, Storgatan 21, Högsby. Start onsd
den 6 novr , kl 18-20.30. Cirkelledare Veine
Jernemalm, Högsbyortens biodlarförening. Anm till
Vuxenskolan tel070-455 25 15 eller Veine
Jernemalm tel 070-547 75 95. Info: www.högs-
bybiodlarna.se. Arr: Vuxenskolan och Högsbyortens
biodlarförening. Kontakt: Veine Jernemalm
Telefon: 070-547 75 95

Månadsmöte SPF Fagerhult - 6 nov
14:00 SPF i Fagerhult har månadsmöte i Gröna
salen på Välengården. Förhandlingar, lotteri och
kaffeservering. Arr: SPF Fagerhult

Höstsupé i PRO lokalen - 7 nov 14:00 
PORO Lokalen. Vi träffas under trevliga former och
blir underhållna av Margareta Johansson. God mat
serveras och sedan blir det kaffe. Alla är hjärtligt
välkomna! Arr: PRO Fågelfors

Auktion Fagerhult - 9 nov 19:00 
Skälsbäcks skola. Ostkakor, hembakat, hantverk
och mycket annat säljs. Kaffeservering från kl.
18.00 i gamla skolan. Arr: Norrgränden
Bygdeförening. Kontakt: Conny Lindgren Tel:
0481-73021. E-post: clpl@spray.se

Berga bio visar "Turbo" - 10 nov 15:00 -
16:00 Järnvägsgatan 4 A, Berga. Matiné
Amerikansk animerad familjefilm. Åldersgräns 7 år.
Biljettpris 60 kr. Info:  www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening, Järnvägsgatan 4 A,
Berga

Berga bio visar " Blue Jasmine" - 10 nov
18:00 - 19:45 Järnvägsgatan 4 A, Berga.
Amerikansk drama/komedi av Woody Allen med
Cate Blanchett och Alec Baldwin. 7-årsgräns.
Biljettpris 60 kr. Info:  www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening

SPF Högsby månadsmöte - 12 nov 14:00 
Församlingshemmet. "Ruskaby skola". Teatergrupp
från SPF Strandaveteranerna i Mönsterås. Vi sjung-
er gamla skolsånger tillsammans med f.d. skolkan-
tor Göran Petersson. Arr: SPF Högsby

SPF Högsby Bingo - 13 nov 14:00 
Seniorum, Storgatan 9. Arr: SPF Högsby

Filmstudion visar "Dom över död man" -
13 nov 19:00 - 21:00 Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Avgift 200 kr / 7 filmer. Info: www.ema-
dalensfilmstudio.hogsby.se Arr: Emådalens
Filmstudio

Trivselträff PRO - 13 nov 14:00 
Bikupan, Högsby. Arr: PRO Högsby/Berga

Julmarknad Isabogården - 16 nov 10:00
- 15:00 Lokala utställare, servering och kroppka-
kor efter kl 12.00. Kaffeservering och tombola. Fri
entré. Arr: Hembygdsförening Isabogården

Höst- & julmarknad, Fågelfors - 16 nov 
Fågelfors idrottshall, Fågelfors. Kl.11.00-16.00.
Försäljning av Kaffe och lotterier i PRO. Arr:
Fågelfors samhällsförening och PRO

Träffa socialdemokraterna på marknaden!
- 16 nov 11:00 - 15:00 Gympasalen,
Fågelfors skola

Berga bio visar "Mig äger ingen" - 17
nov 18:00 - 19:50 Järnvägsgatan 4 A, Berga.
Svenskt drama med Mikael Persbrandt. 11-års-
gräns. Biljettpris 60 kr
Info. www.bergastation.se. Arr: Berga samhällsför-
ening

Kulturmåndag på biblioteket - 18 nov
19:00  Storgatan 17, Högsby. Katarina och Peter
från Dillbergs bokhandel i Kalmar berättar och tip-
sar om  höstens nya böcker. Bokförsäljning.
Fri entré. Vi bjuder på kaffe! Arr: Högsby bibliotek
och Studieförbundet vuxenskolan

Julmarknad i Sinnerbo - 19 nov 11:00 -
18:00 Sinnerbo Bygdegård. Ett stort antal hant-
verkare och utställare. Smedjan är öppen
Arr: Sinnerbo Bygdeförening

Filmstudion visar "Beasts of the Southern
Wild" -  20 nov 19:00 - 21:00 
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Avgift: 200 kr / 7 fil-
mer. Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Arr: Emådalens Filmstudio

Filmafton med Inge och Leif - 21 nov
18:30 PRO lokalen i Fågelfors. Alla är hjärtligt
välkomna. Vi serverar kaffe i pausen. Arr: PRO
Fågelfors

Dagledigträff Filadelfia Högsby - 21 nov
14:00 Annika Gren från Kalmar sjunger och spe-
lar med tema: "Sånger som burit och hjälpt mej
genom livet". Servering. Fri entré
Arr: Filadelfia i samarbete med studieförbundet
Bilda
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TRÖTT PÅ ATT FIXA HEMMA?

Din idé – vår design!

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

Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. 
www.sandholms.se 
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VI HJÄLPER DIG!
Vi har hantverkare som 
kan hjälpa dig med 
golvläggning, målning, 
tapetsering och våtrums-
arbeten. Kom in till oss 
så berättar vi mer! 

UTNYTTJA 
ROTAVDAGET!
Med ROT får du jobbet 

gjort för halva 
priset.

kreation.se

Åk buss, tåg och båt till vänner, jobb, studier och affärsbekanta i hela Sverige. Och utanför. 

Enkelt, bekvämt och säkert. Flera gånger om dagen – från och till Oskarshamn. 

Besök klt.se/ENKLT för mer information eller ring oss på 010-21 21 000. Enkelt eller hur?

KLT FRÅN OCH TILL OSKHMN. ENKLT.

OSKHMN
HGSBY
ENKLT.
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