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

Ring 076-83 28 149 eller besök www.rolant.se 
Ditt lokala byggföretag

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.

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

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

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

Välkommen till Smålands 
vackraste plats! Fullständiga rättig heter 

Gilla oss på facebook:
aboda cafe och restaurang!

Öppet fred - sönd kl. 11-16 under jan-april! Månd-torsd stängt!

Fredagar - Dagens rätt 85:-. 
Lördagar och söndagar kl. 12-15 - Helgbuffé 140:-

Sportlovet V.8 - Om skidbacken är öppen 
så har vi öppet ALLA dagar kl 11-16!

Lägg era konferenser på Smålands vackraste plats!
Vi satsar på konferenser måndag-torsdag under lågsäsong
jan-april och sept-nov för info ring Monica 0491-230 08.

Kika gärna in på program på www.abodacafe.com!
• Konferens • Minnesstund • Lunch 
• Middag • Bussresor för större sällskap 

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

CARL MALMSTEN MÖBLER
– Handtryckta tyger från Dalarna – 

– HH Mattor – Bruno Mathsson – DUX –

HÖGSBY Firma Helge Hamnert 0491-204 40
www.helgehamnert.se • helge.hamnert@hogsby.net
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 35

– vänd dig med förtroende 
till någon av våra 

Företagsrådgivare!

Urban Thorstensson (0491-209 46)
Thomas Ohlsson (0491-209 45)

För en trygg finansiering av ditt maskinköp 

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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Ny VD på Högsby energ
Ett av kommunens kommunala bolag, Högsby Energi
har sedan 1 januari ny VD, nämligen Magnus
Dahlman. Han är ett välkänt ansikte inom bolaget då
han under två års tid varit ansvarig för driften av
energibolagets alla panncentraler.

- Man kan säga att jag har vuxit in i bolaget med mer ansvar och
arbetsuppgifter allt eftersom tiden gått. Något som jag trivs med och
som fungerat bra för båda parter.

Magnus är utbildad högskoleingenjör och arbetade under många
år på dörrfabriken Invido innan verksamheten flyttades från kommu-
nen. Han fick erbjudande om ett bra chefsjobb om han valde att följa
med företagsflytten, men han och familjen trivdes bra här i kommu-
nen så de avstod erbjudandet. Istället drog Magnus i gång
Arbråstugan. En verksamhet där man erbjuder allt från enkla till lite
mer avancerade stugor till privatpersoner och företag.

- Nej, jag ville vara kvar här så jag och min familj köpte en hästgård,
Sjöudden som är beläget mellan Berga och Högsby. Trivs bra med att
ha nära till skogen, jakten och våra hästar och hundar.

Erbjudande
- En dag för drygt två år sedan fick jag en fråga av Lars Gabrielsson om
jag var intresserad av att vara ansvarig för driften av bolagets alla 
panncentraler, jag tackade ja och trivdes bra. Efter ett tag så frågade
Lasse om jag även var intresserad av att flytta in Arbråstugans verk-
samhet i bolagets delvis outhyrda lokaler, och så blev det. Flyttade in
verksamheten och jobbade vidare med de två olika arbeten jag hade.
Lasse gick dessvärre bort i augusti förra året vilket blev kännbart för
många på flera olika sätt. Han var bra på att se möjligheter i det mesta
och hade hela tiden Högsbys bästa framför ögonen. Saknar hans driv
och hans engagemang i olika frågeställningar, så det är med viss stolt-
het jag tagit över VD-stolen efter Lasse.

Informationsmöte - ny panna, nya möjligheter
Bolaget har byggt ut fjärrvärmenätet i delar av Högsby tätort och här
finns möjlighet för fler villaägare att ansluta sig nu när den nya pannan
på Industrigatan står färdig i höst.

- Vi kommer att köra informationsmöten och söka kontakt med 
villaägare med förhoppningen om att fler vill veta mer och beslutar sig
för att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Ju fler vi får anslutna ju större
möjligheter har vi att håll ner priset per Kwh. Vi hoppas att ännu fler
inser hur enkelt, smidigt och bekymmersfritt det är att ansluta sig till
fjärrvärme som levererar värme och varmvatten från en förnyelsebar
energikälla.

Sett ur ett miljöperspektiv så är det klart bättre att det eldas i en
stor panna med hög verkningsgrad och bra rökgasrening än ett antal
hundra villapannor.

Magnus berättar vidare att man i dag köper bränsle lokalt från
Hanåsa Sågverk.  

- Vi levererar i dag till villaägare och större enheter som Högsby
Bostad, Mogården, Fröviskolan, Räddningsstationen och Skobes för att
nämna några. Det är stora lokaler som mycket snabbt räknar hem fjärr-
värmeinvesteringen.

Direktverkande el
På frågan om det finns någon villaägare som inte kan räkna hem en
fjärrvärmeanslutning svarar Magnus;

- Den som precis borrat för bergvärme, där får man inte ihop kalky-
len att konvertera till fjärrvärme. Däremot får vi ofta frågan hur den
som har direktverkande el ska se på saken. Då brukar jag svara att låt
oss hjälpa till och ta fram en kalkyl. Det vi räknar på i fallet direktver-
kande el är att dra in två fläktkonvektorer som genererar värme till
huset och en värmeväxlare till varmvatten. Ofta kan man faktiskt räkna
hem även konvertering från direktverkande el till fjärrvärme. Det tips
jag verkligen vill ge villaägare som ännu inte anslutit sig och är osäkra
på om det kan löna sig med fjärrvärme är; 

- Låt oss räkna på det!

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

”
”

Om 10 år bor jag och familjen kvar i
Sjöudden och det är gott om älg i skogen
så att jag och min hund får fina jaktminnen
i de Småländska skogarna.

Månd-Lörd 0900-2000• Sönd 1000-2000

BERGA
0491-500 77
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Låt oss ta fram en kalkyl på just dina unika förutsättningar, för alla
har olika förutsättningar. I de fall kalkylen visar på mindre lönsam inve-
stering kan det vara så att man ändå överväger att konvertera. Det kan
vara så att man varken kan, orkar eller vill hålla på med vedeldning. Då
är argumentet bekymmersfritt och bekvämt kanske det som väger
över. Många vill bo kvar i sina hus när man blir lite äldre, och har man
då vedeldning, kan det vara tufft att orka med det pass som det kan
innebära. Så anledningarna till att se över sin uppvärmning kan vara
många. Men som sagt vi kommer att hålla informationsmöte i slutet
på februari till villaägare i centrala Högsby där man kan ställa frågor,
enskilt eller i grupp.

Om 10 år
Vi frågade Magnus om vad han tror att han gör om tio år.

-Trivs bra med det jag gör just nu så jag hoppas att 80 % av villa-
ägarna har anslutit sig till fjärrvärmen. Och vem vet, kanske står det en
Arbråstuga på var mans tomt eftersom kommunen och företagarnas
kampanjer om att turista i kommunen slagit så väl ut att varje stuga är
uthyrd 10 veckor om året, säger en glad Magnus och tillägger sedan,
jag trivs verkligen med allt just nu och om 10 år bor jag och familjen
kvar i Sjöudden och det är gott om älg i skogen så att jag och min
hund får fina jaktminnen i de Småländska skogarna.

Läs mer om det viktiga informationsmötet i denna tidnings annons.

//Gunilla C Johansson

rgi

Hos oss finns sol och värme året runt !

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

Välkomna!

Äventyrsbad 
Månd, onsd ...................................14.00-17.00

Tisd, torsd........................................15.00-19.00

Fred..........................................................14.00-20.30

Lörd, sönd........................................10.30-16.30

Motionssim
Månd, tisd, torsd....................19.00-20.30

Tisd, torsd........................................06.30-08.30

Tisd, torsd........................................14.00-15.00

Lörd, sönd........................................09.00-10.30

Solarie och Gym
Månd, onsd, fred....................09.00-20.30

Tisd, torsd........................................06.30-20.30

Lörd, sönd........................................09.00-16.30 

Gruppträning  
- Spinning, Core och Box mm
Tidsbokn. och info: 0499-14 000

Vattengympa drop in,
(ej sommartid)
Mån 13.15-14.00 och 18.15-19.00

Ordinarie öppettider 2014
Ordinarie tider vecka 2-7, 9-16, 18-22, 34-43, 45-51. 

Vecka 8, 17, 44, 52 och övriga lov och helgdagar 
samt våra sommartider ring 0499-14 000 

för mer information eller gå in på vår hemsida 
www.vattenpalatset.monsteras.se. 

Aktiviteter i gruppträningslokalen vt-14

Måndag ............................................................Spinning .............................................................................................19.15

Tisdag..................................................................Instruktörens val.......................................................................18.00

......................................................................................Box...............................................................................................................19.15

Onsdag...............................................................Spinning...............................................................................................18.30

Torsdag..............................................................Core.............................................................................................................18.30

Lördag.................................................................Instruktörens val.......................................................................09.30

Söndag ..............................................................Spinn-cirkel .....................................................................................15.00

Välkommen att boka tid på 0499-14 000

Sportlovet vecka 8
Kom till oss och bada på sportlovet, 
äventyrsbadet är öppet 
månd. - fred. 09.00-19.00. 
lörd. och sönd. 10.30-16.30.

KULTURMÅNDAG/FAMILJELÖRDAG/MEDITATION!

Kulturmåndag
den 10/2 
kl. 19.00.
Föredrag om
Franz Lizts liv
och musik.

Familjelördag
den 15/2 kl. 10 
med Pappa
Kapsyl "Jagad
av en T-rex".

Torsdagen den
27/2 kl. 18.30.
En inspirerande
kväll om 
meditation.

Plats: Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17 • www.hogsby.se
Välkomna!

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
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2014: 
• Ordf. Eva Lott Berggren
• Sekr. Jonas Lindh
• Joakim Malmdal, Adj. ledamot Högsby

kommun
• Övriga: Daniel Carlsson, Eva Gröön.

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

•  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. 

Vill du ha hjälp med marknadsföring 
av ditt nystartade företag ?

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

Stödet riktar sig till företag som är max tre år och som har 
högst 5 anställda. Maxbidraget är 50 000 kronor, 

dock högst 50 % av konsultinsatsen. Regionförbundet lämnar inte
stöd till konsultinsatser under 20 000 kronor.

Kontakta Mittpunkt Högsby får du veta mer !  
0491-29258 eller mittpunkt@hogsby.net

Anmälan om deltagande till: 0491-292 58 eller mittpunkt@hogsby.net

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Frukostmöte hos Hojbiten
(f.d. Verkstadsskolans lokaler)
Tisdagen 11 februari. Fika från 07.30.

Kl 08.00 Berättar Morgan Svensson om framtiden 
som ny företagare vid Frövirondellen!
Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Leader Projekt  2013-2014  via Mitt i Småland 
– Företagsutveckling för attraktiv landsbygd i Högsby Kommun:

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING:
Tanken med projektet är således att skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivets 
utveckling och tillväxt, genom att samtidigt ta sig an den demografiska utmaningen
med en åldrande befolkningsstruktur,  vilket inte minst blir en påtaglig effekt av de
ungas utflyttning från kommunen.

Genom att verka för en ökad samverkan mellan skolan och det lokala näringslivet
förväntas projektet således att kunna leva upp till målsättningen att:
• Inspirera våra ungdomar till entreprenörskap och nyföretagande
• Öka intresset för det lokala näringslivets utveckling och tillväxt
• Lyfta fram möjligheten till anställning och på sikt också övertagande av 

befintliga lokala företag (generationsskiftesproblematiken)
• Skapa en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling med jämnare åldersfördelning 

Ungdomar från Högsbygymnasiet besökte Wåhlin’s  och SCANIA i Oskarshamn i syfte 
att få veta mer om hur företag jobbar. 
Fyra företagare, Lindhs Djur & Natur, Sandholms Färg och Golv, Jonssons Rör samt Wåhlin’s 
träffade 70-talet elever vid Fröviskolans åskurs 9 och pratade lokalt entreprenörskap.

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse
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Tallgatan 6, 4 rum, 295 000 kr, Berga

Furustigen 4, 3 rum, 350 000 kr, Högsby

Storgatan 75, 4 rum, 595 000 kr, Ruda

Jungnergatan 9, 5 rum, 375 000 kr, Ruda

Kyrkogatan 36, 6 rum, 

795 000 kr, Högsby

Ekeby 106, 5 rum, 290 000 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, 325 000 kr, Berga

Storgatan 38A, 38B, 38C 

(Komersiell fastighet), 995 000 kr, Högsby

Fänlid 107, 3 rum, 395 000 kr, Ruda

Hornsö 131, 4 rum, 625 000 kr, Hornsö

Älmhult 302, 2 rum, 425 000 kr, Älmhult

Björnströms väg 8, 4 rum, 

395 000 kr, Ruda

Kyrkvägen 28, 7 rum, 

375 000 kr, Fagerhult

Kösebo 109, 4 rum, 460 000 kr, Grönskåra

Doktor Flisers väg 7, 5 rum, 

325 000 kr, Grönskåra

Kyrkgatan 39, 3 rum, 

195 000 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, 

2 100 000 kr, Långemåla

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

Kösebo 109, Grönskåra Kyrkvägen 28, Fagerhult Furustigen 4, Högsby

30 sålda 2013!

Ju fler bostäder 
man säljer, desto 
bättre blir man på 
det. Något att 
tänka på när du vill 
ha en fri värdering.
Så varför inte ringa 
Sveriges största mäklare? 
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Gräv där du står...
Ett mycket välbesökt frukostmöte där minst sagt han-
del stod på agendan gick av stapeln för drygt en
vecka sedan och som arrangerades av Mittpunkt och
Företagarna i Högsby.

Frukostmöten för företagare i kommunen arrangeras månadsvis av
Mittpunkt och denna gång var man på Emågården där Peder Larsson,
VD på Hemtex, var föredragshållare.

Frukostmötet inleddes dock med att Lotta Berggren och Liselott
Arvidsson informerade om Företagarna som organisation och om
småföretagares förutsättningar att driva företag runt om i Sverige. Att
företagarna valt att lägga länskontoret i just Högsby har fått positivt
gensvar för kommunen. 

– Det är klart att länets företagare i större utsträckning fått upp ögo-
nen för Högsby då vi fysiskt har kontoret här säger Lotta Berggren.  

Idéer och utmaningar
Efter företagarnas inledning tog Peder Larsson över och som under en
halvtimma inspirerade till olika idéer om hur handeln på bästa sätt kan
möta morgondagens utmaningar. Peder Larsson som är född och upp-
vuxen i Kristdala har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom
handel. Först ut var det matbutik i Rosenfors 1979, därefter Högsby
med Matmästaren och därefter Maxi i Oskarshamn. 1994 flyttade
Peder och familjen till Norrköping, livsmedelsbutiken han var ansvarig
för där, omsatte lika mycket under en dag som butiken i Rosenfors
omsatte under ett helt år.

- Jag var under några år VD för ICA Sverige där jag arbetade intensivt
med struktur och företagsetableringar. Då ICA har många så kallade
portföljföretag inom koncernen så gick jag vidare till att arbeta med
Hemtex, ett bolag som då var i kris med stora minussiffror. Jag gillar att
arbeta där jag ser utmaningarna och möjligheterna.

Stora möjligheter för Högsby
Efter denna inledning så pratade Peder om hur handeln kan
utvecklas lokalt i kommunen. Vi har ett bra basutbud av butiker
och tjänster i kommunen menar Peder, och säger samtidigt;

- Gräv där du står!
- Jag menar att man ska påverka det man kan. Visst, det kan se

lite tomt ut på Storgatan, men vänd på det, det finns ett bra basut-

bud totalt sett. En sak som är positiv är att det finns ett hyfsats bra
mobilnät i kommunen. Det genererar förutsättning för att butiker
kan satsa på e-handel. Är det något som växer så är det just e-han-
del. Har du en butik med ett brett sortiment och inte kan ha alla
produkter hemma, se då till att satsa på en e-butik. När kunden
kommer in i din butik och efterfrågar något du inte har hemma, så
kanske du kan beställa den hos din leverantör och kunden kan
komma igen dagen efter och hämta ut varan.

- Peder berättar vidare att precis på detta sätt arbetar Hemtex.
Man har 5 bäddset hemma av en sort men kanske 19 till i nätbuti-
ken. Kunden beställer varan direkt och hämtar ut dagen efter.
Kunden kommer undan fraktkostnad när man hämtar i butik vilket
inte är fallet då det skickas hem.

Peder menar vidare;
- Jag tror att många butiker och verksamheter i kommunen kan

tjäna på att antingen skaffa sig en kompletterande e-butik för att
erbjuda kunderna ett större sortiment, eller att vara utläm-
ningsställe till kunder som beställer varor på nätet. En grundförut-
sättning för all e-handel är just utlämningsställen. Dessutom är det
så att 70 % av konsumenterna använder mobilen inför ett köp. Man
kanske inte alltid handlar på nätet, men man skaffar sig informa-
tion inför ett köp. Då är det viktigt att man syns eller är sökbar på
nätet.

Hur ser handeln ut om 10 år?
- En intressant fråga som är omöjlig att svara på, klart att man kan
ana hur det kommer att se ut, men att veta det är omöjligt, lika
omöjligt som att veta om texten på kapslar till utbränt kärnbränsle
som ska ligga under marken under 100 000 år ska vara på franska,
tyska eller engelska. Det jag tror är att butiksytorna kommer att bli
allt mindre och att e-butikerna kommer att bli allt viktigare.

Oavsett vad vi tycker om e-handel, om det är något bra eller
något man förfasar sig över så lever vi i ett föränderligt samhälle.
När jag för 30 år sedan beställde hem varor till matbutiken i
Rosenfors, gick jag med penna och block och hade alla artiklar i
huvudet. Idag känner datasystem av när en vara håller på att ta slut
i butikshyllan. En sak är dock säker, de ungdomar som i dag stänger
in sig i ett rum och spelar dataspel så ögonen nästan blir 4-kantiga,
det är de som är vår framtid. Det är de som bygger upp och tar
hand om e-handeln om sisådär 10-15 år.

””Gräv där du står!
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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

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.

Peder, vad är det bästa med Småland?
- Jag är uppvuxen i Kristdala och har goda minnen från Högsby kom-
mun eftersom vi bodde där så länge. Det goda sociala nätverket som
byggdes upp är fortfarande gott, och jag minns mycket väl den stora
tryggheten som fanns där. Mitt smultronställe i Småland, det är som-
marstugan på Öland. Något som också varit ett helt fantastiskt smult-
ronställe är Ekstigen i Högsby där jag och familjen bodde under 12 år.

Tror att det är viktigt att man utvecklar boendet, dels för de äldre
som blir äldre och fler, men även utveckla boende för de yngre. De
yngre jämför boendet här mot större städer, och lär de sig att arbets-
pendling på 45 minuter är okej, då ser man att man kan bo kvar i kom-
munen och pendla till skola eller arbete.

Vad gör du om 10 år?
- Bor troligen kvar i Norrköping och åker ofta till Öland och sommar-
huset. Är säkert också ofta här i kommunen då jag har många goda
vänner som bor här.

Jag själv om tio år; 
- Jag hoppas att jag är fortsatt mycket aktiv och men gått från att vara
operativ till att arbeta med mer strategiska frågor via styrelsearbete.

//Gunilla C Johansson

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

Fortsatt upprustning av Fröviskolan

Olika slags insatser från hemtjänsten avser att underlätta
den dagliga livsföringen och i många fall också möjliggöra
ett kvarboende i det egna hemmet. Det kan handla om
människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska
och/eller sociala funktionshinder behöver stöd och hjälp i
det dagliga livet. 

Hemtjänstinsatserna delas in i uppgifter av servicekaraktär och
uppgifter av personlig omsorg. Med serviceinsatser avses exem-
pelvis praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning och
tvätt eller hjälp med inköp, ärenden, matdistribution och trygg-
hetslarm. Med personlig omsorg avses de insatser som behövs
för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan
handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta
sig, sköta personlig hygien och insatser för att bryta isolering, för
att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

Dessa insatser omfattas av biståndshandläggning enligt
Socialtjänstlagen 4 Kap 1 §. För att ansöka om hemtjänst, v g kon-
takta Högsby kommuns biståndshandläggare, tel: 0491-29 000.

Om du behöver hjälp med andra praktiska göromål som inte
omfattas av hemtjänst, såsom att bära in ved och vatten, skotta
snö, klippa gräs, kratta löv eller liknande finns möjligheten att
kontakta företag som är verksamma i Högsby kommun. 

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER – FÖRETAG VERKSAMMA I
HÖGSBY KOMMUN

Lokalhjälpen Pernilla Qvist, Hornsö, tfn 0733-67 90 67, e-post
pernilla.qvist@hogsby.net
Maries Hemtjänst & Städservice, tfn 070-228 27 69
NUM Städ & Flytt, tfn 0702-77 70 00, e-post num_susuk@hot-
mail.com
Extramamman, tfn 070-769 38 60, e-post anna@extramamman.se
Anettes Hemservice, tfn 0495-214 42, e-post
anettemorlunda@hotmail.com
Macken Högsby, tfn 072-333 76 09

Sporthallen vid Fröviskolan har renoverats och är nu klar
för användning. Under ombyggnaden har idrottsundervis-
ningen och uthyrningen kvällar och helger legat nere. Det
har varit värt besväret när vi nu har en betydligt fräschare
sporthall.

Nu har turen kommit till byggnaden med kök, matsal, slöjdsal
och fritidsgård. Det är ventilationen som ska byggas om.
Dessutom ska en handikappanpassad toalett tillföras.

Även detta kommer tyvärr att påverka verksamheten under
ombyggnadstiden. 

Tillagningsköket kommer att vara avstängt åtta veckor från
vecka 8-15. Den tillagning på nästan 1 000 portioner per dag till
elever i hela kommunen som görs vid Fröviskolan kommer att
flyttas till Kvillgården, Mogården och Välengårdens kök. 

Direkta konsekvenser för elever är:
• Några grundskoleelever (Ruda, Fågelfors, Berga, Högsby) 

kan bli serverade kall mat några dagar per vecka
• Barn i förskola ska serveras varm mat varje dag
• Barn i fritidshem vid Fröviskolan får byta matsal under 

vecka 8
• Gymnasieelever vid HUC kan bli serverade kall mat några

dagar per vecka
• Matsedeln kommer att variera på olika platser i kommunen
• Appen Skolmaten kommer inte att vara uppdaterad under

perioden

Vår målsättning är att minska dessa konsekvenser så mycket
som möjligt. Vi ber om överseende med detta då målet är att få
ett bättre inomhusklimat med en ny ventilation och ny toalett.
Efter påsklovet ska allt vara tillbaka till de normala rutinerna.

Måltidsverksamheten
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ÅRETS folkfest!

Kontakt: e-mail info@hogsbydagen.se
www.hogsbydagarna.se   

Projektledare: 
Stellan Emrin 070-642 35 95

Nyhet!
I år kan du som privatperson 

vara med och stödja föreningen

Högsbydagarna 2014!

SMS:a högsby till 72550 

så stödjer du föreningen 

med värdefulla 100:-
(ev operatörs/trafikavgift kan tillkomma)

Tack för ditt stöd!

Föreningen Högsbydagarna

Planerna är redan
igång för 2014 :)

Senaste nytt
från föreningen
Högsbydagarna
Föreningen och arbets-
gruppen arbetar inten-
sivt med planeringen
av kommunens största
publika evenemang.

- Vi kan avslöja att karnevals-
tåget har ett nytt upplägg för i
år med ett speciellt utvalt tema
och att även Sambadansarna
är tillbaka i tåget efter många
år. Jag vill verkligen rekom-
mendera Innehålls läsare att
hålla utkik i tidningen längre
fram i vår för att få mer infor-
mation om karnevalstemat
och hur du gör för att
delta. Självklart är det en fin
vinstsumma i år också säger
Stellan Emrin, Föreningen
Högsbydagarna.

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
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Tema - Må bra
Vi på Innehåll hoppas att våra läsare haft en bra jul,
ett gott slut på 2013 och en bra start på 2014.
Under hösten inledde vi ett tema under namnet Må
bra. Ett begrepp som vi tidigare nämnt är ett vitt
begrepp och som innefattas av många subjektiva
beskrivningar på vad som betyder att må bra.

I detta nummer har turen kommit till en person som under hela sitt
tidigare och nuvarande arbetsliv arbetat med att få människor att må
bättre, Anne Kängström, medicinsk yogaterapeut. Hon bor på gården
Kalvenäsmåla, strax utanför Berga och har under de senaste sex åren
drivit sitt företag Anne’s Kroppsvård & Yogaklinik.

- Jag har alltid under alla mina yrkesverksamma år arbetat nära
andra människor och då med målet att de ska må bättre, eller behålla
en god hälsa. Jag började min yrkesbana på Solhöjden på den tiden
det var omfattande rehabverksamhet i bassängen och behandlings-
rummen under 1970-1990-talet. Därefter arbetade jag under 13 år hos
Kerstin och Rune Persson samt Therese Ekblad som assistent vid
behandlingar via Mittlänets Rehab och Högsby sjukgymnastik. Här fick
jag mycket arbetslivserfarenhet och goda insikter inom sjukgymnastik.

EN KURS FÖRÄNDRADE FRAMTIDEN
Anne har tidigare själv haft problem med migrän och en höstdag för
sex år sedan tog Anne tåget till Stockholm och gick en kurs i medicinsk
yoga. Denna dag förändrade hennes liv. 

- Jag kände hur den medicinska yogan hjälpte mig, hur migränen
släppte efter och hur jag sakta med säkert fick tillbaka ett drägligt liv.
Numera används inte begreppet medicinsk yoga utan Mediyoga,
detta för att inte blandas ihop med andra former av behandlingar. 
Jag utbildade mig till terapeut inom området och har sedan dess varit
egenföretagare och hållit många kurskvällar och yogatimmar för kurs-
deltagare. 

HANDLAR OM ATT TA HAND 
OM SIG SJÄLV - STANNA UPP
Ordet yoga och att gå på yoga kan vara lika främmande för vissa som
välkomnade för andra.

Enkelt förklarat så är yoga en dynamisk träningsform som bygger på
mentala tekniker, och fokus som sammanlänkas med fysiska rörelser
och andning. Man använder sig av enkla tekniker för avslappning och
koncentration och man arbetar bland annat med andning, muskler,
leder, nervsystem och hjärna. Målet
är att kropp och tanke följs åt och
man eftersträvar en helhet.

- Det känns extra stimulerande
att arbeta med Medi-yoga när
även sjukvården väljer att rekom-
mendera detta som alternativ vård
vid exempelvis migrän.

Anne berättar vidare, mycket
engagerat och med värme, om alla
personer som passerat genom
åren, en del som lämnat och en del
som fortfarande är kursdeltagare
och som fått lindring av symptom
med hjälp av Mediyoga.

Ja, att få vara en del i en männi-
skas resa från att må riktigt dåligt
till att kunna komma tillbaka till
arbetslivet och vardagen igen är
något som är svårt att sätta ord på.
Att se hur det riktigt lyser i ögonen

på en person som fått
tillbaka livsgnistan
och som känner att
de fått tillbaka sin
självkänsla, det är det
som gör mitt jobb så
bra som det är.

KURSDELTAGARE
När vi träffade Anne
så hade hon två kurs-
deltagare på plats
som berättade lite
om hur de upplever
Mediyoga.

- Jag fick kontakt
med Anne för cirka
sex år sedan och jag
hade tidigare erfaren-
het av yoga. Sökte
mig hit för att jag
kände mig stressad
och behövde komma ner i varv. För mig handlar yoga om att dels få
egentid och att bara vara, men även om att jag tar hand om mig själv.
Det finns säkert flera sätt att stressa ned och känna lugn men för mig
passar Mediyoga mycket bra. Jag kommer hit en gång i veckan och har
gjort så under flera år. Kan varmt rekommendera den som är nyfiken
på detta att gå på de prova-på-kurser som Anne har. För mig var yoga
ett lätt val eftersom jag alltid varit intresserad av detta, säger Birgitta
Petersen.

- Jag har gått hos Anne i fyra år och lärde känna henne via vatten-
gympan på Solhöjden. Jag har kraftig Artros vilket innebär värk och
stelhet i rygg, knä och höfter. När jag kom hit första gången så 
kände jag; 

- Men oj vart har jag kommit? När alla satt eller låg på dynor på gol-
vet kändes det som alla stirrade på mig, vilket de inte gjorde. Men jag
gav mig inte utan bestämde mig för att gå hit och efter 2-3 terminer så
kände jag att mina besvär lindrades. När jag kom hit första gången
kunde jag inte komma ner på golvet utan satt på en stol. I dag har jag
ökad rörelseförmåga och mindre besvär och kan komma ner och sätta
eller lägga mig på dynorna på golvet. Jag var sjukskriven när jag kom

En stund att bara vara hos Anne’s kroppsvård och Yogaklinik.
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hit, vilket jag inte är i dag utan klarar min vardag och mitt arbete som
undersköterska inom kommunen. Jag säger inte att detta passar alla,
men för mig har detta varit nyckeln till att komma tillbaka till ett nytt
liv. För den som är här första gången eller bara hört talas om yoga så
kan det låta flummigt, det tyckte jag med. Men jag vet hur det är att
vara sjukskriven och inte kunna något och jag vet hur detta har hjälpt
mig tillbaka. Men som sagt, allt passar inte alla men hoppas att fler
vågar prova, säger Eva Petersson.

ANNE BERÄTTAR VIDARE
Exempel på positiva effekter som framkommit i såväl studier som från
kursdeltagare är bättre sömn, man upplever mindre stress, känner sig
starkare psykiskt och fysiskt, lägre blodtryck. Mediyoga används bland
annat vid symptom som utbrändhet med mera.

- Precis som Eva säger så passar inte yoga alla, precis som med allt
annat. Viktigast är att man väljer att göra något som man mår bra av.
Jag hoppas att den som är nyfiken på yoga faktiskt provar och känner
efter om det kan vara något för just honom eller henne. Man måste ju
vara lite nyfiken och våga prova saker och ting här i livet.  Vill tillägga
att jag har en hel del kursdeltagare som kommer hit för att, just det,
bara vara och få må bra.

Vi tackar Anne och kursdeltagarna för en trevlig pratstund och det var
enkelt att fotografera i den svagt upplysta lokalen tack vare konsten att
kunna sitta stilla och bara vara. Det i sig kan nog vara en utmaning för en
och annan…

//Gunilla C Johansson

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

INGA dolda avgifter, kostnad för 
Hemnet och energideklaration 

ingår ALLTID i mäklararvodet hos oss,
VÄRDE ca 5 000:-

Berga - Lövhällsvägen 4
Mysigt hus med bra läge 
i Berga, kakelugnar.
Pris 260 000 SEK

Berga - Lindvägen 4
Välplanerad och välskött villa
med bra läge, fin trädgård, 
garage, hela 4 sovrum.
Pris 530 000 SEK

VÄLJA MÄKLARE ÄR ENKELT. FRÅGA DEN SOM HAR 
DE NÖJDASTE KUNDERNA FÖR SJÄTTE ÅRET I RAD.

Dags att välja gymnasieskola?

På HUC blir Du väl förberedd för högskolestudier och arbetsliv. 
Här får Du uppleva en härlig gemenskap där Du som elev verkli-

gen syns och Din åsikt räknas. Gör ett smart val - välj HUC!

Besök vår hemsida
www.hogsby.se/huc

eller vår Facebook-sida
www.facebook.com/huchogsby

eller kontakta 
SYV Madelene Willinder

tel 0491-29205

NA  SA

Dags att välja gymnasieskola?

Högsby Utbildningscenter
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Välkommen till Skobes 

 

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

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

Skobes i Högsby. Personligt hela vägen. 

TELEFON TILL DIN TEKNIKER: 
Anders Rundberg 0491-209 93
Torbjörn Hermanson 0491-209 98
Anders Lundström 0491-209 96

Vi har fortfarande 
bra pris på Yuasa batterier

fr. 749:-

Spolarvätska 
3 liter koncentrerad

89:-

På Skobes säljer 
vi vätska så man 
ser bra ut! 
SE PÅ OSS!!

Ekströms Bilverkstad AB

LYKTPOLERING 

Rekond  I Solfilm  I Bilstereo
ekstromsbilverkstad.se
Jim Ekström, Kyrkogatan 41, 579 33 Högsby
070-353 02 69 • DJ.Boomboom 
• jim.ekstrom@hogsby.net

500:-
FYRHJULS-
INSTÄLLNING

Nu hos oss!

2495:-

Ord. pris 1095:-
Med kupong

100:- rabatt på
fyrhjulsinställning

Gäller t.o.m. 2014-02-28

UT- & INVÄNDIG 
REKOND
INKL. 
TVÅKOMP. 
FÖRSEGLING 995:-

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

Vid intresse och anmälan kontakta Anne 070-532 85 47

Just nu - fåtal lediga platser till
mina kurser i Högsby och Oskarshamn

• Högsby ‐ måndagar 17.00‐18.30 samt 18.45‐20.15.

• Oskarshamn ‐ tisdagar 17.00‐18.30 samt 18.45‐20.15.
‐ torsdagar 13.15‐14.45, Lättyoga 15.00‐16.00

Till dig som vill ”prova på” - 1:a gången kostnadsfritt!
Friskvårdskort gäller.

Anne’s Kroppsvård
& Yogaklinik

Välkommen!

PS: Jag har även Yogakurser i Mönsterås, men för tillfället 

är det fullbelagt. V15 ‐ onsdagar 17.00‐18.30  

startar jag därför upp en ny Yogagrupp.
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Tel. 0499-310 09

Det lönar sig att åka till Storken!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET  ALLA DAGAR  10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

Nu 
på allt 

i butiken
50%

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

LÖRDAG 24 MAJ 2014
KVÄLLEN DÄR INGA KOMMUNGRÄNSER SÄTTER GRÄNSER OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA!

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

VI KÖR I ÅR IGEN !!!!!VI KÖR I ÅR IGEN !!!!!

LÖRDAG 24 MAJ 2014
KVÄLLEN DÄR INGA KOMMUNGRÄNSER SÄTTER GRÄNSER OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA!

2014-01 JAN INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-01-24  13:24  Sida 15



16

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!

Macken är ett nystartat företag vars affärsidé är att skapa
nya arbetstillfällen och en positiv samhällsutveckling i vår

del av länet. För närvarande består vår verksamhet av:

Café - Erbjuder fika, dagens lunch och catering. Hos oss är allt

som serveras tillagat och bakat i vårt eget kök, med råvaror köpta av de
lokala handlarna.

Cykel och reparationsverkstad
Här kan du lämna din cykel, gräsklippare, moped etc. och få den repare-
rad, alt. hitta något begagnat att köpa. Under våren öppnar vi vår butik
med cykeltillbehör och nya cyklar i Karlssonvaruhuset bredvid Gallerian.
Öppet: månd-torsd 7-16, fred 7-14.

Gallerian, Karlssonvaruhuset • 0727-122 940
Öppet: vard 10-18, lörd-sönd 10-14

Kaffe och semla 30:-
14/2 Alla hjärtansdagsbakelse och kaffe 30:-

RUT & ROT & Entreprenad
Vi flyttar, möblerar upp lägenheter, städar, klipper gräs, 
röjer buskar, trädgård- och fastighetsunderhåll, snöröjning m.m.

Transport - Genom avtal med Human Bridge samlar vi in

textilier och underhåller insamlingsboxar och ställplatser i Kalmar län.

Språkverkstad - Vi vill att de ska meritera eleverna för

det fortsatta arbetslivet i Sverige, och därmed i sin inriktning anknyta till
efterfrågan på arbetsmarknaden. För eleverna är verkstäderna både till för
att lära sig språk och för att lära sig en svensk arbetskultur. Verkstäderna
fungerar också som platser för validering av tidigare kunskaper, och för 
att få en första tydlig referens för att komma vidare in på den svenska 
arbetsmarknaden.

Snickeriverkstad - Du kommer få dina möbler 

renoverade och lagade. Vi kommer även att starta nyproduktion av 
trädgårdsmöbler från tidigt 1900-tal. Försäljning och vidareförädling av
produkter från ett numera nedlagt lokalt snickeri. Reparationer av fönster
och fasaddetaljer m.m.

Silversmide - På Macken har vi startat en silversmides-

verkstad. Där arbetar Philip Kamras Nysten. Just nu håller han på att ta
fram en unik kollektion av silversmycken som alla har en stark personlig
prägel. Eftersom det är ett konstnärligt arbete är allt som Philip gör unikt
och ett enda i sitt slag. Nu har du en möjlighet att titta lite på det han hit-
tills gjort. Det går också bra att beställa smycken efter dina önskemål. 
Ta gärna tillfället i akt och prata med Philip om du har frågor o.s.v. 
Vi kommer att prissätta våra smycken inom kort

Har du frågor om jobb eller om vår verksamhet i övrigt, tveka
inte att höra av dig. Tobbe 072-333 76 09, Janne 076-339 09 14

Genom att du fikar, beställer tjänster, köper begagnad cykel m.m hos oss 
bidrar du till att göra det möjligt för fler att få arbete.

PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG

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

Utförsäljning av bords-
armaturer och lampskärmar
40% rabatt!

Bijouterismycken 
25% rabatt!!
ALLA andra smycken 
10% rabatt!!
gäller t.o.m. 14 februari 

Vi har även små tänkvärda böcker 
i KÄRLEKENS tecken.

Tips till ALLA HJÄRTANS DAG!
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Innehåll hälsade på det glada gänget bakom
Rudarevyn i Ruda, Folkets Hus. Bommarna genom
samhället var som vanligt lite väl länge nerfällda,
men till sist passerade tåget och bommarna fälldes
åter upp och Innehåll kunde ta sig till rep- och före-
ställningslokalen.

Vi frågade alla som var på plats vad det är som gör att just hon eller
han engagerade sig, vad de har för roll och vad man gör när man inte
är och repar.

Sara Velke – Tar hand om ljus och lite ljud, det är roligt att få vara
med och mycket är bra med revyn men bäst är att man känner igen
sig och att man satsar på aktuella händelser. Jag går i 8:an på
Fröviskolan och trivs bra här. Kanske pluggar jag vidare inom foto.

Ann-Krestin Johansson – Står på scenen för andra året. Trodde
inte att jag skulle våga, men jag gör detta dels för att det är så himla
roligt, men även för att visa för mig själv att jag vågar göra något nytt
och våga stå på scen inför andra. Mina roller är snälla, de lite mer
vassa och tuffare scenerna får de som har lite mer skinn på näsan ta.
Jag bor i Högsby och arbetar på ett gruppboende i kommunen.

Elinore Wikström – Är den som syr upp scenkläder och i år är det
mycket speciella scenkläder som sys upp. Så det blir nog en riktigt
spännande revy. När jag inte är här så sysslar jag gärna med hus och
hem. Här har vi en så fantastisk sammanhållning som innebär att
man med lätta steg tar sig hit.

Linda Thunberg – Har stått på scenen under några år, men gör det
inte i år. Jag hoppar in och hjälper till backstage där det behövs. Det
bästa med  detta är att se hur allt slit och arbete som läggs ned på
revyn resulterar i bra framträdande och nummer med knorr.
Underbart och se hur alla bjuder på sig själva och vågar skoja om
saker och ting som i grunden kan vara allvarliga. Jag bor i Berga och
trivs med tillvaron med att arbeta som frisör och deltid inom vården.

Sussi Sidenbäck – Var med de första 3 åren och är efter långt
uppehåll nu tillbaka igen för fjärde året. Alltid gillat att synas och
driva saker och ting till sin spets. Att få göra saker och ting roligt och
få med sig publiken och tycka detsamma, det är bara så underbart.
Har under många år varit med i revyn i Misterhult under mitt uppe-
håll från Rudarevyn. När jag inte är här arbetar jag på Juvelernas Hus
och alla fina barn här i Ruda och pendlar hit från Högsby.

Anders Brandell – Pendlar gärna hit från förorten till Kalmar och
är som dom säger regissör. Kul att arbeta med detta gäng. Man har
en god och stabil stomme att arbeta utifrån och där lång erfarenhet
varvas med kort erfarenhet av revy, vilket skapar god dynamik.
Personligen trivs jag på de lite mindre scenerna man kommer nära
publiken och en stämning som man nästan kan ta på. Den som kom-
mer i år får uppleva stark, bra och riktigt häftigt musikval till de olika
numren. Janne och Roger har jobbat hårt med musiken i år. Bäst av
allt är att här är mycket högt i tak, känslomässigt, det är just därför vi
fungerar så bra ihop.

Laila Johansson – Har tidigare stått på scenen, nu är det backsta-
ge som gäller och hjälpa till att klä på, klä av och serva gänget på
scenen.  När jag inte är här så vaktar jag kylskåpet, haha. Är ju före
detta lantbrukare och nu skogsbrukare så jag vet vad jag ska syssel-
sätta mig med om dagarna på gården i Bötterum, Långemåla. Här är
min speciella roll att vakta manuspärmen.

Ulla-Britt Thunberg – Är inne på mitt tredje år med att arbeta
backstage. Jag hjälper, som Laila, till med kläder, kringservice och är
sekreterare. När jag inte är här så arbetar jag inom äldreomsorgen
och trivs bra med mitt jobb som innebär att jag pendlar från Berga
där jag bor.

Eva Velke – har liknande roll som jag och Laila med att hålla ord-
ning på allt runtomkring scenen.

Maggan Drottman – Står mycket på scenen och man frågar sig
själv ibland varför man utsätter sig för detta, att klämma in en 2 tim-
mar lång revy på tid som man egentligen inte har, men det där dri-
vet, att det är så roligt och att få med publiken är obetalbart. Man får
inte tänka på tiden man lägger på all repetition, det handlar om att
göra något man tycker om, det gör livets guldkant. Till vardags driver
jag barnstugan Juvelerna och har fullt upp i rollen som tvåbarns-
mamma.

Butiken i Berga - Din träffpunkt!

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

Norra Storgatan 8, Berga

Ombud för:

Välkomna!
25/3

Våffeldagen

10/4
Distriktstämma

(Medborgarhuset, Berga kl 19.00)

Viktiga datum:

Nybakade 
semlor i 
butiken

GODA 
SNACKS!

Salta skruvar & 
Frasiga trianglar

2 för 20:-

Bakom kulisserna
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Vi är eldsjälarnas bästa vän!

Har du ett fritidsintresse som du delar med några vänner så kan 
ni starta en studiecirkel. Du kanske spelar i ett band, fotograferar, 
stickar, målar eller dansar? Eller är ni en grupp föräldrar som vill 
läsa bokcirkel? Jobbar du i skogen och vill ta Motorsågskörkort eller 
Röjsågskörkort? 

Hör av er till SV, vi kan hjälpa er med tex ledare, material, lokal och 
kontaktnät! 

Reidun Ullström, verksamhetsutvecklare Högsby 0499-714150

www.sv.se/kalmarlan 
0771-20 20 70
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I dagarna har Hemel/RingUp fått klart sin data-
verkstad och numera kan du som kund lämna in
din telefon och datautrustning till ett och samma
ställe.

- Tidigare har man som datakund fått ta sig till Storgatan och
lämna in sin dator och åka till Järnvägsgatan och Gallerian för att få
hjälp med sin telefoni. Nu har vi samlat allt på ett och samma ställe
vilket vi hoppas att våra kunder uppskattar säger Markus
Jakobsson, butikschef på Hemel/RingUp.

I dataverkstaden arbetar Stefan André sedan 11 år tillbaka och
trivs bra med sitt arbete som tekniker.

- Det är verkligen varierande arbetsuppgifter och man vet inte
vad för arbete som dyker upp under dagen. Att vara här inne i
Gallerian är positivt då det är mycket liv och rörelse här jämfört
med tidigare lokaler. Hoppas att ännu fler får vetskap om data-
verkstaden nu när vi är mera, så att säga, publika.

STEFAN PASSAR PÅ ATT GE ETT PAR TIPS 
TILL DIG SOM HAR EN DATOR
- Öppna inte upp mail eller klicka upp bifogade filer från okänd
avsändare, de innehåller med största sannolikhet virus. Just nu är
det många som får mail med falsk avsändare som påstås komma
från ”Skatteverket” och att man ska få tillbaka pengar och därför
uppmanas ange sitt kontonummer. Se även till att du har ett upp-
daterat antivirusprogram som kan ta hand om virusattacker.

HÖGSBY FILIAL TILL BERGA
Sedan nyår så har Lilla Butiken i
Berga inredningsdetaljer inne på
Gallerian till försäljning.

- Ja det är lite roligt att Högsby är
filial till en verksamhet i Berga med
fina inredningsdetaljer säger
Markus med glimten i ögat.

Nyanställd sedan nyåret som 
säljare hos Hemel/RingUp är
Dennis Herdinius, 19 år.

- Jag trivs bra och gillar att
träffa kunder och kunna ge tips
och råd inom telefoni. Jag hjäl-
per även till i Gallerian och i 
kassan. Det blir väldigt varieran-
de arbetsuppgifter som jag
verkligen gillar säger Dennis.

Markus flikar in, 
- ja nu finns det ett större

utbud här i Gallerian och med
den nya serveringen som
Mackens Café står för så tycker
vi och de kunder vi pratat med
att området fått en liten nystart.

//Gunilla C Johansson

Nystart

NU RUSTAR VI VÅRA 
ANLÄGGNINGAR 

INFÖR FRAMTIDEN
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DIN EGEN SKOGSMAN
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9070-231 78 1
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Carl-Wiktor
0070-584 96 0

Mats Holm
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Bråtemålavägen 3 | 380 40 Or
Bergs väg 1070-341 32 35

Bengt Axelsson

       

 

 

 

.se.bergstimberwww
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.....på möjligheterna att ansluta din villa till fjärrvärmenätet.
Det är viktigt att du som villaägare kommer. 

Kanske har din granne redan anslutit sig till ett enkelt, bekvämt och bekymmersfritt 
energisystem? Vi vet att intresset för fjärrvärme är stort 

och att flera har hört av sig till oss för att få veta mer om förutsättningarna att 
konvertera från direktel, egen vedeldning till fjärrvärme.

25 februari kl 1800-2000

Högsby utbildningscenter (HUC),  Ringvägen 5

Alla varmt välkomna!

Vi vill träffa dig – vi vill bli fler!

0491-290 00 • www.hogsbyenergi.se

Informationsmöte 25/2 kl 18-20
Hösten 2014 står den nya panncentralen klar 

på Industrigatan, Hanåsabacke, Högsby

Kom och lyssna ...

Start 18.00 - Träffa representanter från Högsby Energi, Skatteverket, Energikontor Sydost, Högsby Nät 
och de lokala bankerna. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Kom och ställ dina frågor!

18.30 - Gemensam information från samtliga representanter med tid för gemensam frågestund.
ca 19.45    - Avslutning
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primpanel.se   Din skivleverantör

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

Jag tackar för gott samarbete med 
kunder och leverantörer och lämnar 

nu med varm hand över verksamheten 
till Niklas och Janne.       /Ragnar

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

Priserna gäller t.o.m. 2/2-2014

Blandfärs 800 g 49,90 kg
finmald. Ursprung Sverige

Tulpaner 10-pack 39:-
ICA, Svenskodlade

Ägg 12-pack 19,90
Frigående höns

Man borde äta 
mer fisk…
”Mm, vad gott…man borde äta mer fisk…”, är en
sådan där standardfras som ofta dyker upp när man
äter fisk. Och det är ju sant – fisk är gott och man
borde äta mer. Hur kommer det sig då att svensken,
omgärdad av långa kuster och många sjöar bara äter
13 kg fisk och skaldjur om året? I Portugal äter man
60 kg per person och år. Kanske är det brist på fisk-
handlare, brist på fantasi eller brist på kunskap? Fast
idag vet väl alla hur fantastiskt nyttigt det är med
fisk?

Så varför äter vi inte mer fisk?
Kanske är det rester av barn-
domsfördomar om att fisk är trå-
kigt. Kanske gör man fiskgratäng
någon gång ibland och grillad
lax någon gång ibland och pane-
rad rödspätta någon gång ibland
eftersom man inte riktigt vet vad
man ska göra med de där hala,
fjälliga, glosögda firrarna som
kastar sådana trånande blickar
från isbädden i fiskdisken. Och
vad gör man när maken eller sonen (eller för all del frun eller dottern)
kommer hem från fisketuren och stolt slänger upp en gädda på köks-
bordet? Här kommer ett fantastiskt enkelt recept som passar fint till de
flesta vita fiskar som i ärlighetens namn inte smakar sådär jättemycket
och som därför mår bra av lite selleri och pepparrot. 

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

GÄDDGRYTA
Ca 1 kg gäddfilé
1 hackad gul lök
1 paket stjälkselleri, skivad
½ citron
3 dl fiskbuljong
2,5 dl crème fraiche
1 msk riven pepparrot
salt och peppar

Rensa gäddan så fort som möjligt
– skär av huvud och stjärtfena,
klipp upp buken och rensa ur inäl-
vorna. Använd en vass fiskkniv för

att filéa fisken. Hetta upp lite olja i
en stor gryta och stek igenom
löken. Häll i den skivade sellerin,
pressa i citronen och rör ner fisk-
buljong, crème fraiche och peppar-
rot. Smaka av med salt och peppar
och låt såsen puttra i 10 minuter.
Lägg ner gäddfiléerna och låt koka
i ca 15 minuter tills fisken är
genomkokt. Servera med kokt
potatis och säsongens grönsaker
och toppa gärna med en klick
smör.

LÖFGRENS BYGG
ANDREAS LÖFGREN
BYGGER   RENOVERAR   MONTERAR

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

För dig som är ung
SÅ FUNKAR DINOSAURIER AV ALAN SNOW 
ISBN 978-91-501-1503-1
Vad vet vi egentligen om dinosaurier? Var en T-rex verkligen så farlig
som den såg ut? I den här boken får du reda på spännande fakta om
de forntida bjässarna. En växtätande stegosaurus huvud var lika stort
som ett kohuvud med dess hjärna var inte större än den hos en kanin.
Och varför försvann dinosaurierna från jorden? Det vet vi inte riktigt
men kanske var det en stor meteorit som slog ner. Mycket fakta hittar
du i boken men också lite dinoskoj – vet du vad man kallar en dino-
saurie som sover? Snarkosaurus så klart!

MISSA INTE FAMILJELÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET DEN 15/2! 
DÅ KOMMER PAPPA KAPSYL MED SIN MUSIKTEATER 
”JAGAD AV EN T-REX”.

Lättläst för dig som gillar fotboll
DRÖMLÄGE AV BALI RAI  - ISBN 978-91-86579-82-1
Vem drömmer inte om att få provspela för Liverpool? För Baljit och
hans kompisar är fotboll allt, men deras föräldrar har en helt annan
uppfattning om vad som är viktigt dvs de tycker att skolarbetet går
före. För att överhuvudtaget få chans att åka på uttagningen och
provspela, måste Baljit dra till med en vit lögn om att klassen skall på
skolresa. Kanske inte någon bra idé men ibland finns det inga andra
utvägar om drömmar skall gå i uppfyllelse. Läs den spännande boken
om fotbollskillen Baljit och hans kompisar.

Deckartips!
SVARA OM DU HÖR MIG AV NINNI SCHULMAN 
ISBN 978-91-37-14113-8
Boken är den tredje fristående delen om poliserna Petra Wilander och
Christer Berglund i Hagfors. Samhället skakas efter att älgjägaren Pär
Sanner hittats mördad på sitt pass. Genast börjar rykten surra och livet
för Pers änka förvandlas till en mardröm, när familjehemligheter börjar
grävas fram en efter en. Mordutredningen blir mer och mer komplice-
rad och i det lilla samhället vet snart ingen vem som är vän eller fien-
de. 

De andra delarna i serien heter Flickan med snö i håret och Pojken
som slutade gråta.

Välkommen till Högsby kommunbibliotek i Misten, Storgatan 17 i Högsby 
Öppet: vardagar 9 – 18 och lördagar 10 – 13
www.hogsby.se gilla oss på facebook!

Skrot köpes!
All slags skrot

hämtas och köpes!

Fraktvägen 23,  Högsby
Mobil: 070-666 31 17 

E-mail: 24014@hotmail.se

LP TRANSPORT
Högsby Torsdag 27 feb. kl. 18.30

Lionslokalen
Järnvägsgatan 30, Högsby

Mötesförhandlingar, förtäring, lotteri
och Lionsorkestern underhåller.

Medlemmar och övriga intresserade
hälsas varmt välkomna.

Årsmöte
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Julmys på Högsby Sparbank
Under Högsby Sparbanks julmyskväll veckan innan
jul så fick vi på Innehåll bildbevis på att bankens
tomte verkligen finns, och som vi gärna publicerar.
Ett trevligt arrangemang där alla barn som tömde
sin sparbössa fick en biobiljett till Berga Bio. Hade
man tur träffade man även Tomten och fick en
godispåse.

- Det är trevligt att kunna bjuda på lite julstämning med kaffe, kaka
och charkprodukter från Kalvenäs och inte minst julmusik från duon
Alexander Ohlsson och Linda Ingvarsson, säger Ewa Andersen.

Musiken ramade in aktiviteten på ett stämningsfullt sätt och
under tiden Innehåll var på besök fylldes banklokalen efterhand på
av barn med spargrisar och vuxna som tog en kopp kaffe.

Även Innehåll fick en kram av Tomten, och så här efter
jul och januari månad närmar sig februari så kan
man inte annat än tänka på om det var den riktiga
Tomten som var där eller hur det egentligen låg till. Vi
kommer nog inte få något svar på den frågan, men en
klok man sa en gång: 
”- Att vara snäll och att tänka på andra och sprida
värme, det behövs nog en Tomte till det emellanåt”. 
Då tror jag att det finns många Tomtar, eller vad tror
du?

//Gunilla C Johansson
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JÄGAREFÖRBUNDET HÖGSBY JVK

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE

MÅNDAG 10/2 KLOCKAN 19.00
LIONSLOKALEN JÄRNVÄGSGATAN HÖGSBY

Vår nya Länsjaktvårdare Fredrik Ustrup

presenterar sig och berättar om den nya

älgförvaltningen!

Vi bjuder naturligtvis på fika!

Varmt välkomna!

Styrelsen

Vinter = vinterfiske
Alla årstider har sin tjusning även om vi alla har vår
egen favorittid på året. I skrivande stund ligger tem-
peraturen utomhus på strax under 0. Vindarna är
desto mer intensiva så den faktiska temperaturen lan-
dar oftast runt 8-10 minusgrader under dessa förhål-
landen. Att då tillbringa delar av fritiden utomhus och
för att få det så bra som möjligt, ta på dig de där
extraplaggen. För vem vill väl sitta och frysa när man
provar fiskelyckan i något av alla de fina fiskevatten vi
har runt om i kommunen. Vi på Innehåll har tagit hjälp
av Oskar Nordahl, FöreningsSport för att få några
goda tips inför vinterfisket.

”Att fiska från isen innebär goda möj-
ligheter till att fånga fina fiskar, samti-
digt som det går att kombinera med
korvgrillning och skridskoåkning ihop
med familj och vänner. För att turen på
isen ska bli trevlig, säker och ge fina
fångster så finns det ett par saker att
tänka på.

Angelfiske efter gädda och pimpel-
fiske efter abborre är nog de absolut
populäraste fiskemetoderna under vin-
tern. Därutöver kan jag rekommendera
pimpelfiske efter regnbåge och lake.
Både regnbågen och laken trivs och är
huggvilliga i kallare vattnet, laken till

och med leker under isen under vårvintern! Isfisket kräver ingen avan-
cerad utrustning, ett enkelt pimpelspö med en pirk, isborr och något
att sitta på är allt som krävs för ett pimpla abborre, regnbåge och lake. 

Det traditionella angelfisket med angeldon och saxar efter gädda
har utvecklats till vad som kallats modernt ismete. Principen är den-
samma, en betesfisk fästs på kroken och sänks ner med en tyngd till
önskat djup. Linan hängs på en vippa som signalerar hugg genom att
vaja fram och tillbaka när en gädda tagit betesfisken och dragit av
linan från vippan. Skillnaden är att du vid ismete använder ett kort
ismetespön för att drilla upp fisken och du använder trekrokstackel
istället för angelkrokar. 

Om du vill maximera dina chanser till bra isfiske är det viktigt att
vara rörlig. Flytta spöna om det inte hugger. Hittar du fisken så koncen-
trerar du fisket till den plats och djup du får hugg på. Vassar, uddar och

sund är klassiska ställen som ofta ger fisk, men djuphålor och stora
öppna områden ger ofta färre men större gäddor. 

När isen legat som ett lock på sjöarna under en längre tid så börjar
syrenivåerna att sjunka under isen. Fisken blir då mindre huggvillig
och flyttar till områden med bättre förhållanden. Vid låga syrenivåer
bildas svavelväte som är giftigt för fisk, du märker detta genom att det
luktar illa om vattnet i borrhålen. På sådana ställen är det oftast ingen
idé att fiska. Detta är vanligast i små, grunda och produktiva sjöar sena-
re på säsongen.

Tänk på att skyndsamt släppa tillbaka de största och minsta fiskarna
och att inte ta hem mer fisk än vad som du och dina vänner äter upp.

Att tänka på inför isfisket:
• Ha alltid med isdubbar, livlina, isbill (eller motsvarande), första för-

band och mobiltelefon i vattentätt fodral.
• Gå inte ut själv på isen.
• Låt inte isborr ligga på isen utan eggskydd. Skären är mycket vassa

och kan orsaka svåra skador. Borra fast borret i isen eller sätt på
eggskydd när borret inte används. 

• Var uppmärksam på isens hållbarhet. Isen kan vara tunn nära land,
vid inlopp, vid strömsatta sund och den kan försämras snabbt under
varma vårdagar. Tänk även på att isens hållbarhet inte bara beror på
tjockleken, ha därför gärna med någon erfaren person ut på isen.
Läs mer om hur du bedömer isens hållbarhet på www.issakerhet.se ”

Oscar Nordahl

Tack Oscar för dina goda tips och råd – Nu hoppas vi på att isen
ligger kvar och att vi får en och annan ”lokalproducerad” fisk på
matbordet!

Högsby • Sockens • Hembygdsförening
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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

Björkshult  • 1:a 42 kvm  • 3:a 76 kvm    Fagerhult  • 4:a 1:a vån. 88 kvm

Grönskåra  • 2.a marklgh 65 kvm            Långemåla  • 2:a marklgh 65 kvm   

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

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

Boka redan nu in 4-5 april och ta dig till Hultsfred
och RockCity. Här arrangeras nämligen en stor 
energimässa.

Att ämnet energi är högaktuellt kan knappast ha undgått någon
om man följer medias rapportering i frågan. Mässan vänder sig till
allt från det lokala näringslivet, offentlig sektor, föreningar och inte
minst allmänheten i Hultsfred, Högsby och Vimmerby kommuner.

Vi hoppas på god uppslutning runt de två mässdagarna och har
försökt att satsa på ett så varierat program som möjligt, allt för att
locka den riktigt breda publiken. Vi kommer bland annat att hålla
ett antal seminariepass med den gemensamma nämnaren, energi,
säger Jens Karlsson på Östra Smålands Kommunalteknikförbund,
ÖSK.

Man startar redan kl
07.30 på fredagen med
första seminarie-passen
som vänder sig i första
hand till näringslivet, före-
ningar och offentlig sek-
tor. Lördagen vänder man
sig till allmänheten när
det gäller såväl seminarier
som utställare och här
hoppas man på de riktigt
stora besökssiffrorna.

Mässan anordnas av
energi- och klimatrådgi-
varna och näringslivsen-
heterna i Hultsfreds,
Högsby och Vimmerby kommuner i samverkan med Astrid
Lindgrens Hembygd, Campus Hultsfred, Rock City, Regionförbundet
Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län.

Läs mer i kommande nummer av Innehåll

Energimässa 

Ring eller maila för offert:

Tel 0702-777 000 •  E mail: info@numstad.se • www.numstad.se

Godkänd F-skatt •  RUT AVDRAG 50 %

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

www.apalmers.se tfn: 070-697 89 87

 AVLOPPS-
PROBLEM?

   

Ring 070-697 89 87

Avloppsspolningar

 Öppet alla dagar och dygnet runt!

Kamerainspektioner

Utför kompletta 
avlopps-

anläggningar
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Ölandsfiskar’n på torget i Högsby
Vi finns på plats fredagar 
ojämna veckor fr.o.m. vecka 7!

Torget Högsby · Fredagar, ojämna veckor 

Kl 930 -1400 • Info 070-201 13 91 

Förbeställ gärna på telefon 070-201 13 91.

Torskfilé, Flundra, Strömming m.m.
Rökt fisk, Ål, Varmrökt och kallrökt lax.
Öländska kroppkakor!

Laxfilé 0,6-1 kg/st, 79:-/kg vid köp av minst 2 filéer!

0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91
www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

• Vi vidareförädlar dina tallar 
från stock till planka

• Kontakta oss före avverkning

Välkommen att 

”prova på Ipad”
Tisdag 11/3 kl. 13.00,   Onsdag 19/3 kl. 15.00

Ingen kostnad

Kortkurser i Ipad kommer att anordnas 

veckorna 11,12,13 
Måndag 10/3 kl. 13.00- 15.30, 3 ggr/pris: 100 kr

Torsdag 13/3 kl.10.15 – 12.45, 3 ggr/ pris: 100 kr

Torsdag 13/3 kl.13.30 – 16.00, 3 ggr/ pris: 100 kr

Anmälan till kurserna kan göras direkt till 

Högsby Kommunbiliotek tel: 0491-29 159

Storgatan 17 i Högsby. 

biblioteket@hogsby.se • www.hogsby.se  

OBS! Alla kurser och ”prova på” kommer att vara på biblioteket

Vedugnsbageri & Charkuteridelikatesser
Varje fredag i Högsby på torget!

Gårdsbageriet Alsterfors

Hembakat – Handgjort – Utan �llsatser – Hembakade kakor – Semlor

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 av bästa kvalitet,  
prisex 39:-/10 kg 

Västergötlands King Edward, vit något mjölig.

• Grönsaker.     • Ägg.       

• Svenska äpplen, ett flertal olika sorter.

• Brunnebys drycker.        • Tulpaner.

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

VÄLKOMNA!

Välkomna att beställa bord!
www.bruksgarden.se

FIRA ALLA 
HJÄRTANS DAG

Söndag 16 februari med
BRUNCH kl 12-14

sill, strömming, lax, sallader, köttfat, 

bacon och äggröra, köttbullar, prinskorv, 

omelett, pannkakor, ostbricka, dessert, mm

Pris: 165,-

PÅSKDAGEN 20 APRIL
PÅSKBORD

Vilket gensvar!
Vi på Innehåll blev minst sagt överösta 
med svar på decembernumrets annonspussel.
Därför dubblerar vi vinstplanen från 
3 till 6 vinnare, som får två Trisslotter vardera.

Vi ber att få gratulera följande vinnare och hoppas på storvinster!
Karin Robertsson, Högsby, Roger Peterson, Fågelfors, 
Thina Petersson, Högsby, Marianne Sjöstam, Fliseryd, 
Rasmus Andersson, Norrköping, 
Siv Ragnar, Berga

Stort grattis!
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Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidan www.hogsby.se under 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.

En kurs i mirakler, Ruda - 8 jan-14 maj 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda
Möt Kärlekens budskap. Cirkeln vänder sig till alla och
ger oss en manual för hur vi kan leva våra liv. Vi träf-
fas varannan onsdagskväll (jämna veckor) kl. 18.30-
21.30. Även du som inte varit med tidigare är välkom-
men. Investering: 700 kr för vårterminen.
Kurslitteratur säljes. Anm. snarast och även löpande
under terminen. Info o anm. Carina Hansson.
Se www.stateofgracesweden.net. State of Grace i
samarbete med studieförbundet NBV Sydost. 
Kontakt: Carina Hansson. Tel: 0707-126824, 0491-
22211. E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Medicinsk yoga (Mediyoga) - 
13 jan-20 april 17:00 Karlavägen 20, Högsby.
Prova på medicinsk yoga vecka 3. Mån kl 17.00-
18.30 och 18.45-20.15. Sön kl 16.00-17.30. Forts.
vecka 4 med samma tider, 12 gånger från vecka 4 till
vecka 16. Info o anm. kontakta Anne Kängström 
070-532 85 47 www.anneskroppsvard.n.nu. 
Arr: Annes Kroppsvård. Kontakt: Anne Kängström

Bridge - 13 jan - 19 maj 16:00
Seniorum Högsby. Vi spelar bridge på måndagar 
kl  16.00. Arr: SPF Högsby

Gympan i Berga - 15 jan-2 april 
19:00 - 20:00 Gympasalen i Berga. Dags att
komma igång igen! Mix dam och herr gympa på 
onsdagar. Carina och Gunilla hälsar alla välkomna till
en härlig termin! Arr: Carina och Gunilla. 
Tel: 070-1900604

Stickcafé, SPF Högsby - 16 jan - 8 maj
14:00 -16:00. Seniorum, Storgatan 9, Högsby.
Varannan tors kl 14.00 - 16.00. Arr: SPF Högsby

Fredagscafé SPF Högsby - 24 jan-25 april
11:00-14:00 Seniorum, Storgatan 9, Högsby.
Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar "Hästmannen - Sista stri-
den", Berga - 2 feb 18:00-19:45 Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Svensk dramadokumentär
av Peter Gerdehag. Barntillåten. Biljettpris: 80 kr. Info:
www.bergastation.se. Arr: Berga samhällsförening

Bingo SPF Högsby - 5 feb 14:00-16:00
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. Kaffeservering
Arr: SPF Högsby

SPF Fagerhult Årsmöte - 5 feb 14:00 
Gröna salen. Förhandlingar, kaffe och trevlig samvaro.
Välkomna alla både gamla och nya medlemmar. 
Arr: SPF Fagerhult

Brasafton Bötterum - 5 feb 19:00 
Tingshuset i Bötterum. Ingegerd Forsman berättar om
hur det var att växa upp i Böta på 1940-talet.
Servering och lotterier. Arr: Långemåla
Hembygdsförening

Trivselträff Högsby-Berga PRO - 5 feb
14:00 PRO-lokalen, Storgatan 70, Högsby
Kerstin Branting medverkar, ta med 2 saker för värder-
ing. Kaffeservering pris 30 kr. Arr: Högsby-Berga PRO

Foxtrotkurs fortsättning - 8 feb 13:00 -
17:00 Ruda Folkets Hus. Välkomna till en fortsätt-
ningskurs i foxtrot. Kostnad: 250kr/person, fika
ingår! Kursledare Niclas Jonsson och Yvonne
Albinsson. Anmälan senast 4/2 till: 
rudabugg@hotmail.com eller tel: 070-512 20 08.
Först till kvarn gäller! Arr: Rudabuggarna

Berga Bio visar "Mig äger ingen" - 9 feb
18:00 - 19:50 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Favorit i repris. Svenskt drama med Mikael
Persbrandt. 11-årsgräns. Biljettpris: 80 kr. Info:
www.bergastation.se. Arr: Berga samhällsförening

Kulturmåndag med Miriam Tapper - 10 feb
19:00 Misteln, kommunbibliotek och turistbyrå på
Storgatan 17. Författarbesök med Miriam Tapper, som
berättar om sin nya bok om tonsättaren Franz Lizsts liv
och musik. Vi bjuder på kaffe. Fri entré. 
Arr: Kommunbiblioteket i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

Årsmöte SPF Högsby -  11 feb 14:00 
Församlingshemmet, Odensvivägen 2, Högsby. 
Årsmöte 14.00-16.00. Musikunderhållning av
Christina och John Erik Wåhlin. Arr: SPF Högsby

Filmstudion visar: "Broken" - 12 feb 19:00
- 21:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga.
Brittiskt drama om livsöden i ett villakvarter i norra
London. Avgift: 200 kr för 7 filmer. Info: www.ema-
dalensfilmstudio.hogsby.se. Arr: Emådalens Filmstudio

Familjelördag med teater - 15 feb 10:00 
Misteln, kommunbibliotek och turistbyrå på Storgatan
17. Familjelördag på biblioteket. Föreställningen
"Jagad av en T-rex" med Pappa Kapsyl." Program
kommer senare. Arr: Kommunbibliotek i samarbete
med Emådalens kulturförening

Årsmöte Högsby Tennisklubb, Högsby - 15
feb 17:00 Restaurang Mejeriet, Järnvägsgatan 45,
Högsby. Högsby Tennisklubb håller årsmöte. 
Arr: Högsby Tennisklubb. Kontakt: Jenny Nilsson 
Tel: 073-0506607

Berga Bio visar "Hallå Hallå" - 16 feb
18:00 - 19:40 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Svensk dramakomedi av Maria Blom
("Masjävlar"). Barntillåten. Biljettpris: 80 kr. 
Info: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Berga Bio visar "Sune på bilsemester" - 18
feb 18:00 - 19:35 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Svensk familjekomedi med Morgan Alling.
Barntillåten. Sportlovsfilm. Biljettpris 50 kr. Info:
www.bergastation.se. Arr: Berga samhällsförening

Onsdagsträff SPF Högsby - 19 feb 14:00
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. Onsdagsträff 14.00-
16.00. "Nya glödlampor - vad skall jag välja?". Ola
Strömbom medverkar. Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar "Hobbit; Smaugs ödemark"
- 19 feb 18:00 - 20:25 Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Andra delen i den tredelade
filmatiseringen av Tolkiens bok. Fantasy, äventyr. 
Från 11 år. Sportlovsfilm. Biljettpris 50 kr. Info:
www.bergastation.se. Arr: Berga samhällsförening

Berga Bio visar "Bamse och tjuvstaden" -
20 feb 18:00 - 19:05 Berga Bio, Järnvägsgatan
4 A, Berga. Svensk animerad familjefilm. Barntillåten.
Sportlovsfilm. Biljettpris 50 kr. Info: www.berga- 
station.se. Arr: Berga samhällsförening

Zumba party, Fågelfors - 22 feb 
12:00 - 14:00 Fågelfors gymnastiksal. Välkomna
till ett härligt zumba fitness pass med massor av härli-
ga instruktörer. Pris 80 kr. Ditch the workout - join the
party

Berättardags SPF Högsby - 23 feb 15:00
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. Berättardags 15.00-
17.00. Evy och Rune Ohlsson berättar om "59 år i
Fågelfors som företagare". Kaffeservering. Arr: SPF
Högsby

Berga Bio visar "Hundraåringen som klev
ut..." - 23 feb 18:00 - 19:55 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga. Favorit i repris.
Svensk dramakomedi med Robert Gustafsson. Från 11
år. Biljettpris 80 kr. För mer info se: www.bergasta-
tion.se. Arr: Berga samhällsförening

Årsmöte Högsby-Berga PRO - 
25 feb 14:00 Högsby församlingshem
Bengt Kronblad från distriktsstyrelsen och PRO:s sång-
grupp medverkar. Kaffeservering 30 kr.
Arr: Högsby - Berga PRO

Filmstudion visar: "Mitt liv med Liberace" -
26 feb 19:00 - 21:00 Berga Bio, Järnvägsgatan
4 A, Berga. Amerikanskt drama om livet tillsammans
med den extravaganta världspianisten. Avgift: 200 kr
för 7 filmer. För mer info se:  www.emadalensfilm-
studio.hogsby.se. Arr: Emådalens Filmstudio

Transmissionsmeditation, Högsby - 
27 feb 18:30 - 20:00 Högsby kommunbibliotek,
Storgatan 17, Högsby. Eleonor Sagrelius och Adriane
Trottner berättar om Transmissions-meditation. Fri
entré. Arr: Högsby kommunbibliotek och teoridelen i
samarbete med studieförbundet NBV Sydost

 

VIDA arbetar nära marknaden 
och vet vad kunderna  efterfrågar. 
En skog med högt timmerutbyte 
som matchar marknadens efter-
frågan ger ”klirr i kassan”.  
Välkommen att kontakta mig så 
tar vi en kopp kaffe och diskuterar 
hur vi på bästa sätt värdesäkrar 
just ditt skogsbruk.

www.vida.se
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Allt inom: glasreparationer, glas till fönster, altaner m.m.

Kontakt: 0491-210 00, 070-518 46 97 Tommy Östman
Smedmästarev. 3, Högsby ÖPPET: Måndag dropin 10-18 • Tis - Ons 10-18 • Tors 12-21 • Fre 9-16

Boka tid hos salongens duktiga praktikant Nelly 
som finns på plats fredagar, pris från 100:-. 
Boka på 0491-50271Järnvägsgatan 4 C i Berga. VÄLKOMNA!!

Salong Stinsen 
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ER A !

HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. www.sandholms.se 

Din idé – vår design!

UPP TILL 70 % RABATT 
– på diverse färg, tapeter, golv & verktyg!

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

I SAMARBETE MED

www.rudarevyn.se
Reservation för slutförsäljning, inställd föreställning samt tryckfel.

Ta chansen och ge bort en upplevelse!

Ett presentkort är alltid en uppskattad gåva.

Övriga föreställningar:
Fredag 7/2 kl: 19.00. Lördag 8/2 kl: 18.00.
Fredag 14/2 kl: 19.00. Lördag 15/2 kl: 14.00.
Lördag 15/2 kl: 18.00

PREMIÄR 
1 februari 18.00

RUDA FOLKETS HUS
F

ot
o:

 T
or

e 
H

el
ls

tr
öm

Rudarevyn
2014

Stabygården lördag 22/2 kl 18.00
– Boka gärna revysupé

INTE LÄTT
360 kg REVY 

2014-01 JAN INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-01-24  13:26  Sida 28



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E500200027005B0054007200790063006B006B00760061006C0069007400650074005D0027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006F006D002000640075002000760069006C006C00200073006B006100700061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D002000E400720020006C00E4006D0070006C0069006700610020006600F60072002000700072006500700072006500730073002D007500740073006B00720069006600740020006D006500640020006800F600670020006B00760061006C0069007400650074002E002000200053006B006100700061006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F00630068002000730065006E006100720065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




