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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!

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.
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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!

Många av vårens

nyheter är hemma!

Stipendium 
Lions Club Högsby

Om du är mellan 16 – 25 år, 
hemmahörande i Högsby
kommun och har tänkt resa
utomlands för att fördjupa
dina kunskaper i främmande språk eller dess kultur 
kan du ansöka om vårt nyinrättade stipendie.

Ansökan skicka till Gillis Fredriksson senast 2014-05-15 
på mailadress gillis.fredriksson@skolan.hogsby.se  

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!

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 

Vanlig åkomma så här års:

P e n s i o n s å n g e s t . . .

– prata med oss så botar vi den!  G
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Innehålls miniserie Må Bra har denna gång riktat in
sig på ”att vara en del i samhället”. Ny teknik kan
vara lösningen på det mesta men även ett hinder.
Ordet kommunikation har betydelsen att överföra
information från en punkt till en annan. Fram till
slutet av 1900-talet hade ordet en helt annan bety-
delse. Då handlade det enbart om hur man fysiskt
kunde ta sig från en plats till en annan. På ett sätt
fortsätter dock ordets betydelse att vara detsamma.
Det handlar fortfarande om att överföra något från
en punkt till en annan punkt.

Vi på Innehåll stämde möte med Anna Lundberg, Bibliotekschef på
Misteln för att prata om den nya tekniken och där kommunikation i
allra högsta grad är aktuellt.

DIGIDEL
16 organisationer undertecknade ett upprop i slutet av 2010, där
målet var att minst 500 000 nya användare av internet skulle upp-

nås. Man hade då via undersökningar konstaterat att närmare 1.5
miljoner människor stod utanför det digitala samhället.

Ett landsomfattande projekt ”Digidel” startade mitten av 2011–
Detta för att få fler människor att använda internet.

-Vi på Högsby kommunbibliotek  har varit och är en del i projek-
tet som har varit så inspirerande och roligt. Vi har tillsammans med
studieförbunden varit ute på informationsträffar och pratat om den
digitala tekniken. Vi har även visat hur den fungerar och under alla
dessa möten fått genomgående mycket stort gehör. Alla är nyfikna
och vill veta mer och att se förvåningen hos många när de upptäck-
er hur enkelt det egentligen är känns mycket bra.

Projektets syfte är ju att alla människor ska känna sig delaktiga i
ett samhälle. Att då inte kunna hantera den digitala tekniken exklu-
derar många människor.

LÄSPLATTOR
I skrivande stund genomför biblioteket minikurser i användandet av
läsplattor, så kallade IPad:s. Under minikurserna tillhandahåller biblio-
teket läsplattor och kursdeltagarna får en grundläggande genomgång
av cirkelledarna om tekniken och hur man kommer igång med plattor-
na.

Viktigt att avdramatisera och att kunna erbjuda under enkla former
information och kunskap om i detta fall läsplattor. Det är
kommuninvånare i varierande åldrar som kommer på träf-
farna.

LÄSPLATTORNA HAR MÅNGA FÖRDELAR SÄGER
ANNA
Dels är de lätta att använda. Man kan enkelt ladda hem
böcker som man läser via läsplattan. Har man synnedsätt-
ning och inte kan läsa en tryckt bok, så kan man enkelt
förstora texten på läsplattan och läsningen underlättas.

Den digitala boken behöver man inte heller lämna tillbaka,
utan den försvinner automatiskt från läsplattan när låneti-
den tagit slut.

Genom att ladda ned så kallade applikationer, appar, till
läsplattan så kan man enkelt läsa tidningen, spela spel och
mycket annat spännande. 

- Vet att många använder både datorer och läsplattor för
att hålla kontakt
med sina barn
och barnbarn
som inte bor i
närområdet. Att
använda sig av
olika program
som gör att man
kan få visuell kon-
takt ger stora
mervärden. 

4

Tema – Må Bra

- Vet att många använder både
datorer och läsplattor för att
hålla kontakt med sina barn 

och barnbarn som inte 
bor i närområdet.
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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

Vi erbjuder även:
• Skogsröjning och plantering
• Tillsyn och service 

av sommarhus
• Trädgårdstjänster
• Flyttjänster inkl. städning
• Uthyrning av arbetskraft 

till näringslivet m.m.

Emådalens Farmartjänst, ek. för.
HÖGSBY

Emådalens Farmartjänst
för ROT & RUT-tjänster!

Ring 070-65 33 060 eller 0491-20 190

ANLITA 

”Mitt under intervjun så kommer det in en dam till biblioteket
och frågar efter  en liten grön bok. Anna hör frågan, tittar upp och
ser kvinnan. Innehåll ser bokstavligen hur Anna reagerar, reser sig
upp och säger till damen, - Ja du menar boken Det medeltida
Småland? Varpå kvinnan svarar, - Ja precis, det är den boken jag
menar. En glad stämning infinner sig på biblioteket.

Innehåll konstaterar att med kundkännedom och kunskap om
bibliotekets böcker så faller allt på plats.”

Damen som frågade efter den gröna boken var Ingrid Wernersson (t.h.), 
ses här tillsammans med dottern Karin Wernersson och Anna Lundberg. 

DIGITALA BIBLIOTEKET
Biblioteket är fyllt med inbundna böcker och som är noggrant kate-
goriserade, allt för att det ska vara lätt att hitta. Precis som ett biblio-
tek ska vara. Men det finns ett stort men, det handlar långt ifrån om
att bara låna ut böcker. Bibliotekets datorer används flitigt och per-
sonalen hjälper till flera gånger om dagen när det rör tekniska frå-
gor.

Det kan vara någon som behöver få hjälp med att skriva ut något
från ett mail, eller att söka efter fakta och blanketter på internet.
Dagligen kommer det in personer som vill ha hjälp med scanning,
det vill säga att göra om ett fysiskt papper till digitalt med hjälp av
fotografering.

- Hela projektet Digidel och minikurser för läsplattor, handlar om
att erbjuda så många som möjlighet kontakt till den digitala värl-
den. Många trodde att den stora dödsstöten för läsandet skulle
sammanfalla med digitaliseringen av samhället. Men det har ju bli-
vit precis tvärt om. Det skrivs och läses mer än någonsin tidigare. Vi
mailar,  bloggar och twittrar som aldrig förr. Däremot finns det en
utmaning i att få de unga att vilja läsa längre faktatexter i stället för
att bara söka snabbfakta via bilder och ingresstexter på nätet, men
det är en annan fråga, säger Anna. 

Anna tillägger sedan, - Du som inte bokat plats på några av studi-
eförbundens minikurser om läsplattor, kan gärna ringa eller komma
in till biblioteket, så bokar vi en tid där vi tillsammans går igenom
det mest grundläggande runt läsplattan. Vi finns här för dig!

Gunilla C Johansson
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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

Agenda 

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

FÖRETAGSNYTT:

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby 
du också.

Vi närmar oss 
100 medlemmar!

Hantverkarn i Högsby, Rolant Pridaen har sitt företag vilande pga skada i
samband med semestervistelse. Återkommer med mer info under våren.
Joakim Malmdahl lämnar sin tjänst som kommunchef vid Högsby Kommun
och tillträder i maj tjänsten som vd för Högsby Sparbank.
Landsbygdscentrum Storgatan 21 i Högsby byggs om till nya kontor.
Företaget Bed and Breakfast öppnar under våren vid Sjönäsgatan 2 i Berga.

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

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Intressant Frukostmöte hos
Högsby Djurklinik! (Intill Handelsbanken)

Tisdag 15 april, fika från kl 07.30

Klockan 8-9 berättar personalen om verksamheten vid djurklini-
ken i Högsby. Visning av de nya lokalerna.
Varmt välkommen med din intresse anmälan ! Måketorps Kött öppnar upp mitt i Fagerhult!

Inom det närmsta halvåret kommer Adéle Gillberg
och Fredrik Johansson att öppna styckeri med kött-
butik utmed Kyrkvägen Fagerhult i tidigare Roswalls
affär. 

De kommer att legostycka alla sorters tamboskap och vilt, samt erbju-
da hängmörning i kylrum, styckning, vakuumförpackning och etiket-
tering. I butiken skall man kunna köpa lokalt kött med total spårbarhet
av producenter i närområdet direkt över disk, berättar Adéle och
Fredrik. De har sålt hängmörade nötköttslådor i snart sex år från
Måketorp, och har sedan Kalvenäs Kött startade i Berga slaktat och
styckat sina djur där. - Vi har ett bra samarbete och tänker utveckla det
ännu mer.  Fredrik och Adéle har för
avsikt att kunna erbjuda andra lokalt
framställda varor i butiksdelen så som
t.ex. kallrökt kött, charkprodukter,
honung och endel grönsaker mm. Vill
du knyta nätverk som producent eller
komma i kontakt med Måketorps Kött
ring då 0474-51030 eller kolla in på
www.maketorps.se 

Lördagen den 29/3 serveras det
kött från Måketorp på Hotell sankt
Olof i Åseda på den lokala matmässan. 

Juvelernas Hus och Näringslivslunch
mötte Landshövdingen  !
Maggan Drottman, som startat upp företaget
Juvelernas Hus i Ruda fick besök av en intresserad
landshövding Stefan Carlsson och fick då möjlighet
att berätta om hur det är att driva privat företag inom
barnsomsorgen. 

Besöket ingick i
Mittpunkt Högsbys
Näringslivs dag nyli-
gen, då man genom
sitt projekt Företags-
utveckling inom
Mitt i Småland hade
workshop på
Emågården i
Högsby. På plats
fanns ett närmare
60-talet intressera-
de, flera ungdomar 
från HUC.  Bland föreläsarna fanns utöver landshövdingen även
Andreas Ek från Tillväxtverket samt Helena Nilsson från
Regionförbundet. Moderator Jonas Jonsson höll ett bra tempo och
fick många frågor att fördela från deltagarna. Bl.a. om Stefan Carlsson
kunde ta upp frågan med Länsstyrelsen att lyfta ut landsbygdsenhe-
ten till Högsby och få en bra placering mitt i länet !

Morgan öppnar upp Hojbiten i Högsby !
Lagom till våren har Morgan Svensson vid företaget
Hojbiten i Mönsterås öppnat upp nya butiken i 
fd Verkstadsskolan. 

Här erbjuds ett stort sortiment av 
bl.a. mopeder, scooter och fyrhjulingar,
begagnade motorcyklar samt tillbehör
som kläder, stövlar, handskar, hjälmar
och övrig utrustning. Varför inte testa en
elcykel som lite extra krydda i tillvaron!
Vi hälsar Morgan välkommen till
Högsby och önskar honom lycka till i
affärerna. Öppet tider i början är 
måndag-fredag 13-16.30. Har du 
frågor ring då 070-344 3727 eller 
kolla www.hojbiten.se

Högsby har en egen ung silversmed !
Philip Kamras Nysten har ett brinnande intresse för
konsthantverk i silver. Efter att ha gått Waldorfs
gymnasiets hantverksprogram i Kalmar under tre
år, har nu Philip en egen ateljé vid Macken Högsby. 

Han berättar att i sin släkt sedan många
generationer tillbaks i USA finns hantverket
med silversmide.  - Jag gillar att utveckla och
forma konsthantverk i silver berättar Philip
och hoppas på att kunna utveckla detta fra-
möver. För mer info kontakta då Philip tel
070-523 4729 eller gör ett besök vid
Mackens Café i Gallerian. 
Här på plats finns en monter med lokalt sil-
verhantverk. Philip Kamras Nysten i sin ateljé !

Landshövding Stefan Carlsson
besöker Juvelernas Hus i Ruda !
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HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppettider: Vard 9–18. Lörd 9–13. www.sandholms.se 

Din idé – vår design!

FÄRGGLADA ERBJUDANDEN!
w
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ÅRETS FÄRG 2014:
CF
COLOUR FUTURESTM 
INTERNATIONAL COLOUR TRENDS 2014

VÄGG- & TAKFÄRG
Inova Silkematt 5 liter

Nordsjö Inova Silkematt är en skimrande 
matt väggfärg för inomhusmålning.

*Gäller en 50 mm 
pensel t o m 1/4 
2014. Värde 99:-.

SNICKERIFÄRG
Köp 1 liter Ready V40 
– få en 
proffspensel*
på köpet!

30 %
Gäller t o m 1 april 2014. Kan inte 
kombineras med andra rabatter.

Snickerifärg för inomhusmålning av 
trä- och ståldetaljer. 
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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

KULTURMÅNDAG!
den 14 april kl. 19.00 

på biblioteket i Misteln, Storgatan 17, Högsby

Nils Gunnar Danielsson föreläser 
om vårt grannland Polen

- dess historia, kultur och framtid.

Fri entré. Vi bjuder på fika. Välkommen!
Arr: Högsby kommunbibliotek och Studieförbundet vuxenskolan.

Hej, vi vill veta vad du saknar i vår kommun!

Vad vill du förändra?
Vi inom Moderaterna arbetar intensivt med att få fram bra 

politiska idéer, allt för att få en så attraktiv kommun som möjligt. 
Frågor som rör skola, arbete och äldreomsorg är viktiga för oss.

- Dina synpunkter och idéer är viktiga för Moderaterna
Vi du bolla idéer, bli medlem – Kontakta oss:

Anders Svensson: 0703854010, Marcus Schön: 070-2930844
Carl-Wiktor Svensson: 070-8987951, Rebecka Jonsson: 073-8047696, Monica Olsberg: 072-2456636

RUDA IF’s friidrottsungdomar

Inspirationsträff för
besöksnäringen
I slutet av april, närmare bestämt den 29:e vill
Högsby kommun och Misteln hälsa företagare, 
föreningar och organisationer varmt välkomna till
en inspirationskväll.

- Vi hoppas på att många tar chansen och kommer på detta möte
och låter sig inspireras av hur vi kan utbyta idéer och erfarenheter
inom just besöksnäringen. Det är ett sätt för oss att stärka besöks-
näringen.

Det handlar inte bara om att ta hand om besökare till kommu-
nen, utan även om hur vi kan få fler kommuninvånare att upptäcka
allt det fina som finns här. 

Temat för kvällen kommer att vara de goda exemplen på hur
samverkan och hur aktörer som har likande målbild kan göra att en
by eller region åter kan blomstra.

Föredragshållare som kommer till oss denna kväll är bland annat
representanter från Virum Älgpark som berättar om hur besökare
till parken generar ringar på vattnet för exempelvis Tuna By där ny-
etableringar varit möjliga tack vare ökat genomströmning av besö-
kare.

- Det vi ser som viktigt och som vi kan göra för att vara en del i
kommunens utveckling är att arrangera informationsmöten där
dialogen mellan aktörer och kommunen kan vara en pusselbit.

Under kvällen kommer även representant från Vilse AB, Kalmar
att berätta om hur man utvecklat sitt förtaget inom turism.

CARINA BERÄTTAR VIDARE.
- Vi kommer även att informera och diskutera om den gemensam-
ma portalen Visitsmaland.se. En portal för hela regionen Småland
och där de allra flesta kommunerna är ansluta till, så även vi. 

Carina uppmanar alla företag organisationer och föreningar att
komma denna kväll, men är man förhindrad kontakta Carina så att
kontaktuppgifter till verksamheterna kommer in på portalen.

Glöm inte vikten av att beskriva din verksamhet med bilder. En
bild säger ju mer än 1 000 ord.

Läs mer om informationsmötet i denna tidnings annons.

Text: Gunilla C Johansson. Bild: Susanne, Misteln

Carina Hansson och Christina Dahlen.
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Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum, 
395 000 kr

Hantverksgatan 6 i Ruda, 5 rum, 
249 000 kr

Skogsgatan 14 i Berga, 3 rum, 195 000 kr

Tallgatan 6 i Berga, 4 rum, 295 000 kr 

Furustigen 4 i Högsby, 3 rum, 350 000 kr 

Storgatan 75 i Ruda, 4 rum, 595 000 kr 

Jungnergatan 9 i Ruda, 5 rum, 375 000 kr 

Ekeby 106 i Högsby, 5 rum, 290 000 kr 

Åsvägen 21 i Högsby, 9 rum, 495 000 kr 

Jon Engströms väg 9 i Ruda, 4 rum, 

285 000 kr 

Gillberga 114 i Gillberga, 6 rum, 

250 000 kr 

Hällgatan 12 i Berga, 4 rum, 295 000 kr 

Soläng 401 i Fagerhult, 3 rum, 330 000 kr

Villagatan 10 i Berga, 4 rum, 375 000 kr 

Rövaremåla 302 i Grönskåra, 5 rum, 

595 000 kr

Lindvägen 5 i Berga, 4 rum, 425 000 kr 

Lindvägen 3 i Berga, 5 rum, 325 000 kr 

Storgatan 38A, 38B, 38C 

(Komersiell fastighet) i Högsby, 995 000 kr

Fänlid 107 i Ruda, 3 rum, 395 000 kr

Hornsö 131 i Hornsö, 4 rum, 625 000 kr

Björnströms väg 8 i Ruda, 4 rum, 

395 000 kr

Kyrkvägen 28 i Fagerhult, 7 rum, 

375 000 kr

Kösebo 109 i Grönskåra, 4 rum, 460 000 kr

Doktor Flisers väg 7 i Grönskåra, 5 rum, 

325 000 kr 

Dammvägen 3 i Högsby, 5 rum, 590 000 kr

Gösjön Björkvik 512 i Berga, 4 rum, 

2 450 000 kr

Lilla Björkvik i Berga, 2 rum, 330 000 kr, 

Allgunnen 592 i Allgunnen, 3 rum, 

345 000 kr

Stora Vägen 64 i Långemåla, 7 rum, 

2 100 000 kr

Sålda hittills!

Kyrkogatan 36 i Högsby, 6 rum, 

795 000 kr

Älmhult 302 i Älmhult, 2 rum, 425 000 kr

Kyrkgatan 39 i Långemåla, 3 rum, 

195 000 kr

Sjövägen 11 i Fågelfors, 7 rum, 350 000:-

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

Ring för tidsbokning till Ylva Sjökvist på 070-539 41 87 

Trädgårdsgatan 15 i Berga

Skogsgatan 14 i Berga

Tallgatan 6 i Berga
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Högsby kommun inför servicegarantier inom äldreomsorgen

Högsby kommun vill att invånarna ska veta vad kommunen
erbjuder och vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster.
Socialutskottet har beslutat om att införa servicegarantier för
olika tjänster inom äldreomsorgen. 

En servicegaranti är ett löfte om innehåll och kvalitet på den service
som du kan förvänta dig av socialtjänsten inom äldreomsorgen i
Högsby kommun.  Garantierna är en del i vårt systematiska 
kvalitetsarbete.  

EN SERVICEGARANTI INNEBÄR ATT:
• Vi talar om vad tjänsten innehåller
• Du ska kunna mäta eller bedöma hur väl tjänsten utförs
• Du ska kunna framföra synpunkt eller missnöje
• Vi ska vidta åtgärder för rättelse eller förbättring

ETT EXEMPEL PÅ SERVICEGARANTI:
BEMÖTANDE OCH SERVICE

HÖGSBY KOMMUN GARANTERAR ATT:
• Vi ska vara tillgängliga för dig.
• Vi ska informera på ett tydligt och enkelt språk
• Du kan förvänta dig ett värdigt och professionellt bemötande. 

Den som tar kontakt med Högsby kommun ska alltid bli lyssnad
till och bemötas med respekt

• Den som tar kontakt med Högsby kommun ska uppleva att vi ger
god och snabb service

• Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och rättssäker, rätt sak ska
utföras på rätt sätt och till rätt pris.

• Du ska kunna få kontakt med kommunens verksamheter under
arbetsdagar

• Du får besked/kontakt/svar på brev och e-post inom fem arbets-
dagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig inom tre
arbetsdagar vem som handlägger ditt ärende eller hur ärendet
kommer att handläggas

• Vi lägger besök på tider som passar dig, dagtid 08.00 – 16.00

Du hittar den fullständiga servicegarantin på www.hogsby.se

Så är det dags för er ungdomar att söka feriearbete till somma-
ren. Främst är det du som just nu går första eller andra året på
gymnasiet som prioriteras. Om det finns platser kvar kommer
även ungdomar som till sommaren går ut nionde klass att
erbjudas ett feriearbete. Platserna som finns är begränsade, det
finns 40 stycken. Feriearbete riktar sig i första hand till ungdo-
mar som inte fått något annat arbete. 

I år har vi höjt feriearbetarnas lön från 50 kronor till 60 kronor, inklu-
sive semesterersättning per timme. Du kan via en blankett som du får
senare, ansöka om skattejämkning. Under sommaren arbetar en feri-
earbetare 90 timmar under en treveckorsperiod.

För att vi ska kunna behandla din ansökan och matcha dina önske-
mål med rätt arbetsplats, är det viktigt att du i din ansökan anger föl-
jande:
1. Skriv ner ditt för- och efternamn, samt adress och

mailadress/mobilnummer där vi kan nå dig. Tänk på att du ska
vara folkbokförd i Högsby kommun.

2. Ange alltid hela ditt personnummer, det vill säga sammanlagt 12
siffror.

3. För att hitta en arbetsplats som passar dig bäst, vill vi att du skriver
vilken gymnasieutbildning du läser. Låt oss även veta om du är
aktiv inom någon förening.

4. Ange vilka intressen du har, till exempel om du tycker om att laga
mat, ta hand om barn eller att du kanske föredrar utomhusarbete.

5. Om du haft feriearbete tidi-
gare, är det bra om du infor-
merar oss om det. Vi vill
gärna veta var du varit och
hur du trivdes.

Du har återstående delen av
mars och hela april månad på
dig att ansöka om feriearbete.
Efter det börjar arbetet med
att matcha de inkomna
ansökningarna med de ferie-
platser som finns i kommu-
nen. Om du fått en plats,
kommer du att bli kontaktad via brev under maj månad. Förutom att
du då får veta vilken arbets-plats du blivit tilldelad, kommer du även
att få ytterligare information om vilka papper du behöver fylla i och
vem som blir din handledare.

OBS!
Den som erbjuds feriearbete inom barnomsorgen, ska före första
arbetsdagen lämna ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregis-
ter. Blankett för detta hämtar du hos Polisen eller på deras hemsida.
För information om skatter och blanketter, se www.skatteverket.se
eller ring 0771-567567.

När du är klar med din ansökan, är du välkommen att skicka den
till Catarina Karlsson, catarina.karlsson@hogsby.se.

Feriearbete 2014

Den 12 april kl 10-14 hälsar Högsby kommun alla välkomna till
en ”aktivera mera-dag” i Lanhagen, Högsby. Vi vill att kommun-
invånarna ska få upp ögonen för vilka fritidsaktiviteter som
finns tillgängliga i vår kommun. Vi har bjudit in föreningar runt
om i kommunen för att de ska kunna presentera sitt utbud. Så
passa på att se vad som finns att göra på fritiden i din kommun! 

”Aktivera-mera-dagen” har sitt ursprung i en enkätundersökning
som gjordes under 2013. Den riktade sig till inflyttare och utflyttare.
Man ville ta reda på vad som var orsaken till att de flyttade hit, och

vad som gjorde att de flyttade härifrån. Det som framkom av enkäten
var att de bland annat saknar bättre möjligheter till aktiv fritid i kom-
munen. 

Så därför vill Högsby kommun att föreningarna i kommunen ska
få chansen att visa upp sig, samt att invånarna ska få se vilket utbud
som finns.

Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans!
Inflyttarnätverket i Högsby kommun

Välkomna till ”Aktivera-mera-dagen”!
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Det Du inte behöver - Behövs!

Har Du något att skänka 
till oss, vi behöver möbler, 
porslin och prydnadsföre-
mål.  Ring Eva på 
0491-213 80 och gör
upp om en tid 
för avhämtning.

Har Du något att skänka? 
Ring 213 80 - Vi hämtar!

Butiken har öppet: 
Månd-Fred kl 11-18,   Lörd kl 11-15

Järnvägsgatan 37, Högsby
(Bredvid Karlssons)

ÖPPET: MÅN-FRE KL 9.00-17.30

Total
utförsäljning av 

alla cyklar i lager
Butiken upphör i oktober

Prisexempel

Välkommen in!

Solhaga Classic
3-vxl 
Färger: Blå, svart, vit och röd   
Ord. pris 3.995:-

Solhaga Comfort
3-vxl 
Färger: vit och svart
Ord. pris 3.995:-

NU 3.500:-
inkl. korg för pakethållaren

NU 3.500:-
inkl. korg för pakethållaren

Posttorget, 579 30 Högsby
Tel./Fax: 0491-201 00, Mobil: 070-606 24 11

Finns även ett antal Barncyklar 16” 
samt Mountainbikes 26” i lager !

Denna modell med
Navgenerator

Prisexempel

Samtliga cykelhjälmar  250:-
ord. pris 399:-

Verkstad öppet som vanligt!
Vi fortsätter med service och reparationer av

mopeder, cyklar och trädgårdsmaskiner

Kom ihåg! 24 och 25 maj. 
Natur. och kulturutflykt med
öppet i Blomsterverkstaden

Lördag 12 april och Söndag 13 april kl 11–16
Andra tider efter överenskommelse 070-658 84 60

Påskinspiration i
Uranäs Blomsterverkstad

• Penséer & andra rara vårblommor  • Ljust & vackert  • Rostiga ägg & rostiga rosor  
• Trädgårdsdetaljer i gammalt och nytt • Fattigmanssilver, zink, glas & mycket mera

VÄGBESKRIVNING: FR. ÄLGHULT KÖR MOT BJÖRKÅ, FR. VÄG 37 VID FAGERHULT KÖR MOT UDDARYD/URANÄS

PÅ BLOMSTERVINDEN: 
 • Kjells Stenugnsbröd  • NYTT & NÖTT
• Servering: äggmacka och kaffe 

med något gott därtill

VÄLKOMNA

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

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

Björkshult  • 1:a 42 kvm  • 3:a 76 kvm                Fagerhult    • 5:a vån. 2, 108 kvm

Ruda   • 1:a marklgh 36 kvm   • 2:a 63 kvm   • 3:a 70 kvm 

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

Marserbjudande!Marserbjudande!
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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 till 

www.judinsons.se

Södra Storgatan 7 i Berga, Tel: 0491-50170

Nytt & begagnat ! 
Välkomna att fynda !

Judinsons Handel AB
- present och loppis -

NYINKOMMET   

NYTT & BEGAGNAT

Välkomna att fynda!
Imorgon lördag 29 Mars

öppet  kl. 10.00-15.00

ALLIANSEN GENOM LIVET

Flexibel barnomsorg

Jobb - Praktik - Fritid

Familjecentral

Marknadsföra
lokala näringslivet

Emådalens
Trygga Hem
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Följ oss på Facebook och
kom med synpunkter:
ALLIANSEN HÖGSBY

ALLIANSEN GENOM LIVET
Följ oss på Facebook och
kom med synpunkter:
ALLIANSEN HÖGSBY

ALLIANSEN GENOM LIVET
Följ oss på Facebook och
kom med synpunkter:
ALLIANSEN HÖGSBY

ALLIANSEN GENOM LIVETALLIANSEN GENOM LIVETALLIANSEN GENOM LIVET
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lokala näringslivet
Marknadsföra
lokala näringslivet

Emådalens
rygga HemT

Emådalens
rygga Hem

Flexibel barnomsorg

H
ög

sb
y

A
lli

an
se

n 
©

 Flexibel barnomsorg

Jobb - Praktik - FritidJobb - Praktik - Fritid

Familjecentral
lokala näringslivetlokala näringslivet
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Rykande färska biljetter till Möjligheternas Kväll finns
nu att köpa på Sandholms Färg och Golv. En kväll där
artister är bokade, menyn börjar sätta sig och där
grovplaneringen övergått till finjusteringar.

ANDREAS WEISE
Underhållningen i år kommer Andreas Weise stå för, tillsammans med
coverbandet Mannerz. Andreas slog igenom redan 2010 som en av
deltagarna i TV4’s underhållningsprogram IDOL. Andreas har sedan
dess etablerat sig som en folkkär artist. Inte minst via medverkan i 
programmet Så ska det låta och Let’sDance samt sommarturnén
2013 med Diggilogänget.

MANNERZ
Coverbandet Mannerz har ett förflutet i danzbandskampen, därav
bokstaven Z i namnet, men är numera ett coverband med stor bredd
som turnerar friskt landet runt och bjuder på god stämning för alla
åldrar. Så i år lär det blir fart på dansgolvet.

- Vi har ett stort tryck på biljetterna vilket vi är mycket glada över.
Det känns som att denna fest som vänder sig till alla har satt sig i kom-
munen. Som med allt man drar i gång för första gången så vet man ju
aldrig på förhand om det slår väl ut.  Vi är nu inne på tredje året i rad
med detta arrangemang något man inte vågat hoppas på när det hela
startade, säger Lotta Berggren, projektledare för Möjligheternas Kväll.

STABYGÅRDEN
Festen är som vi tidigare skrivit om i Innehåll förlagd på Stabygården
och antalet biljetter är oförändrat 250 stycken.

- Förra året så satte vi lapp på luckan och det hoppas vi på även
denna gång. Nytt för i år är att man kan reservera bord vid sällskap
från 8 personer och uppåt. Vi har också justerat biljettpriser något.
Biljettpriser har ju varit oförändrade under två års tid, men för att klara
hög kvalité på mat och underhållning så har vi valt denna prisjuster-
ing. Vi vill från Möjligheternas Kväll hälsa er alla hjärtligt välkomna
denna försommarkväll, avslutar Lotta.

Läs mer om Möjligheternas Kväll i denna tidnings Annons. Vi vill även
påminna dig som läser Innehåll om möjligheten att nominera pristagare
de kategorier som räknas upp i annonsen. Maila namnet på den du vill
nominera (oavsett kategori) till lotta@shelterab.se

Gunilla C Johansson

13

Högsby Utbildningscenter

FÖRETAGSUTVECKLING INFORMERAR
I Mittpunkt Högsbys Leaderprojekt via Mitt i Småland: 

Företagsutveckling jobbar vi med att öka ungdomars kunskap
om näringslivet, där det också ingår att försöka minska 

ungdoms arbetslösheten !  Just att inspirera unga människor
är viktigt, inte minst för ökat entreprenörskap och nyföre-
tagande. Betydelsefullt är att få fler företag att ta emot fler

praktikanter och lärlingar i vår egen kommun. Vi har i projektet
den senaste tiden genomfört ett flertal företagsbesök runt 

om regionen. Framöver kommer vi att besöka ELMIA 
Svets- och fogningsmässa samt Hultsfreds Husindustri.

Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Oskarshamns Tidningen.

Signalen Mönsterås.

Källreda Plåt Rottne. 

Hemtex Oskarshamn.

Företagsbesök vid:

LÖRDAG 24 MAJ 2014 KL 17.30
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Butiken är träffpunkten i Berga!
Vi är vad vi heter - Nära! 

Generösa öppettider: Mån-Lör 0900-2000 • Sön 1000-2000

Norra Storgatan 8, Berga

Ombud för:

Ett av våra viktigaste mål är att erbjuda stor valfrihet,
trots att vi är en liten butik!

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.

Gilla oss på Facebook: 
Coop Nära Berga

Glöm inte !

Distriktsstämma den 10/4 !
Medborgarhuset i Berga kl 19.00 

Vi bjuder på något gott att äta samt underhållning av Berga Blås.

Kom och hör mer om butikens utveckling och passa på 

att framföra Dina synpunkter. Varmt välkomna!

Du vet väl att vi är en butik med många möjligheter? 
Förutom vår ”vanliga” försäljning erbjuder vi ett stort beställningssortiment av festmat 

– plankor, festfat, smörgåstårtor och förstås bakverk & tårtor!

Kom in till oss, ring, eller kolla www.festbutiken.nu 
så kan vi hjälpa Dig med kalaset!

Högsby Utbildningscenter

Vill du veta mer kontakta:
Chris�na Henriksson, HUC, 0491-29352,

chris�na.henriksson@huc.hogsby.se 

Alla gymnasieungdomar från Högsby

kommun, med förtur åk 1 och 2 har möjlighet a�

driva e� sommarföretag under
sommarlovet. Varje entreprenör får e�

startkapital från kommunen på 2 000:-

med en bonus på 1000:- för den som 
genomgå� introduk�onskurs under våren, med start 8 april.

Sommarföretagare
- Något för dig !

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 29 april 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 

- Andreas Rindsäter, VD Vilse AB

- Ulrica Wall, projektledare Turistutveckling Tuna

• Vad kan turistbyrån göra för ditt företag?

Anmälan senast torsdag 24 april 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 16 april). 

Glada besökare på Virum Älgpark
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Ta hand om dina
utemöbler
Innehåll har tagit hjälp av Sandholms Färg & Golv och
Nordsjö för att få handfasta tips på hur du kan få dina
gamla utemöbler nästan som nya.
Nedan rekommendationer för hur du impregnerar,
grundmålar och färdigbehandlar är framtagen för
möbler som behöver stå pall för väder och vindar i
flera år.

MÅLA UTEMÖBLER:
1 Ordentlig rengöring gör att grundfärg och täckande färg fäster ordentligt.

Tvätta därför trädgårdsmöblerna med Målartvätt och skölj rent med vatten.
Mattslipa även blanka ytor.

2 Om möbeln har varit målad tidigare behöver du skrapa eller slipa bort löst
sittande färg och gråträ från ytan.

3 Om du ska måla nytt trä impregnerar du hela möbeln med olja. Om du
målar om tidigare målat trä räcker det att grundolja de ytor som blivit träre-
na efter skrapning och slipning.

4 När det gäller nytt trä applicerar du sedan en primer på hela ytan. Om du ska
måla om tidigare målat trä räcker det att grundmåla de ytor som blivit träre-
na efter skrapning, så som bilden ovan visar.

5 Färdigstryk två gånger. Låt torka, klart!

BEHANDLA UTEMÖBLER:
1 Ordentlig rengöring gör att oljan sugs in ordentligt. Tvätta därför trädgårds-

möblerna med målartvätt och skölj rent med vatten.
2 Slipa bort nedbrutet trä och gamla oljerester som kan bidra till att den nya

oljan inte fäster ordentligt. Borsta sedan bort slipdamm och annat löst mate-
rial.

3 Rör om ordentligt i den olja som du har valt till dina möbler, både före och
under användning. Applicera oljan på alla ytor.

4 Upprepa vått i vått med ca 25 min intervall tills träet är mättat med olja.
Torka bort överflödig olja efter ca 25 min. Upprepa igen efter 48 timmar när
oljan har trängt in. Tänk på att använda trasor kan självantända.

5 Låt oljan torka in ordentligt och slappna av i dina ”nya” utemöbler!

BEHANDLA TRÄDÄCK
Att se över trädäck och altan kan vara en bra start på årets målnings-
säsong. Med pigmenterad olja får du ett slutresultat som ger flera års
hållbarhet utan att du döljer träets fina ådring.

Oljan tränger väl in i underlaget och förhindrar fuktinträngning och
sprickbildning. Dessutom skyddar produkten mycket bra mot solens
UV strålar. Du kan även använda dig av opigmenterad färg, men som
pigmenterad har den längre livslängd. Innan du oljar in ditt trädäck
eller altan är det viktigt att rengöra underlaget.

Vi tackar Sandholms och Nordsjö för månadens Gör-Det-Själv-tips. 

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

Hos oss finns sol och

värme året runt !
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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!

100:-
KÖR DU BMW?BROMSTEST

950:-

Martin med en bred 
erfarenhet av just 

BMW servar och lagar
din bil hos oss!

Redovisningstjänst
Vi hjälper små och medelstora företag med det administrativa arbetet.

Program vi arbetar med är Visma. 

Kontakt: Ann-Louise Karlsson, tel 0491-224 00

ann-louise@legoproduktion.se

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!

www.albertssons.se  
info@albertssons.se • tel 073-202 30 80

SVEP-certifierad värmepump- och kyltekniker

Över 30 år i VVS-branschen

SPARA upp till 50%

• Vatten • Värme • Kyla
• Olje- och pellets-brännarservice

Compress 5000 AA
Luft-luftvärmepump för Nordiskt klimat
Bosch Compress 5000 AA är en luftvärmepump som är 
konstruerad för nordiska förhållanden. Den är dimensionerad  
för att ge högsta effekt även i ett riktigt kallt klimat.

Nu även 
RUT-tjänster

Med ROT-avdraget 
får du monteringen 

till 1/2 priset !

av dina uppvärmningskostnader 
och få skön luftkonditionering på köpet!

Förläng säsongen,höj komforten och 
frostsäkra sommarstugan!

www.bruksgarden.se

PÅSKDAGEN

Sönd. 20 april kl. 12-15

PÅSKBORD
Välkomna att boka bord!

Middagar, Bufféer. Plankor,

Smörgåstårtor m.m. 

Även för avhämtning

Behöver du visitkort,
reklamblad, kuvert, 

ny företagslogga eller 
uppdaterad hemsida

- kontakta oss!

WWW.WPAB.SE
0491-822 12
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Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

Vasaloppsresan från Fågelfors och Berga till Dalarna
första helgen i mars är en klassiker i sig. 
Det är en över 30 år gammal tradition. 

Men i år var det nära att Stellan Häggbrink från Berga, Anders Martin
från Fågelfors och de andra 22 profilerna i Vasagänget hade tvingats
stanna hemma. Anledningen var inte att Christian Ragnar, Joakim
Enarsson, Kristina Svensson och övriga anmälda åkare fått för få skid-
mil i benen på grund av den snöfattiga vintern. Nej, orsaken till den
totala osäkerheten dagarna före var att hela Vasaloppet, det nittionde
i ordningen, höll på att ställas in på grund av för många dagar med
plusgrader.

Men loppet blev av och buss-
gänget från Högsby kommun
nådde, via traditionsenlig lunch i
Bångbro i Västmanland, tippande av
den egna sluttiden i Vasaloppet och
de sista vallainköpen i Mora, fram till
vandrarhemsboendet i Malung på
fredagskvällen. 

Högsbys Olle Sehammar, som
gjorde comeback i Vasaloppet efter
25 års vila, laddade tillsammans med
de andra vid uppstigningen halv
fyra på tävlingsdagen med extra
mycket gröt i magen. Åkarna ägna-
de dagen innan framför allt åt att
prova nya Berga SOK-kläder och att
assistera varandra med användning
av diverse klisterblandningar på ski-
dorna, fast den här gången hjälpte
det inte för loppet blev blev tufft

och mestadels utan riktiga spår. Men de allra flesta deltagarna från
Högsby kommun lyckades ändå nå ända fram till upploppet och
målet i Mora och så även jag. Den här gången hade jag med mig en
kamera i magväskan så när jag blev för trött kunde jag istället ägna
mig lite åt fotografering längs spåret. Det
hade inte Högsbys nye skidåkarfantom
Kristian Furuskog tid med. Han åkte in på en
imponerande 880:e plats bland de drygt 15
000 deltagarna i årets Vasalopp. 

Text och bild: Fredrik Loberg, Frilansjournalist

Busslast med åkare 
trotsade vädrets makter

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, mjölig,   
prisex 39:-/10 kg.     

• Västergötlands King Edward.

• Loklat odlade grönsaker.         

• Brunnebys drycker.

• Ägg från frigående höns, 
Hägerås i Nybro.             

• Stor sortering av Penséer, Påskliljor, 
Perenner, Tulpaner mm.

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

VÄLKOMNA!

Påskveckan kommer vi på Skärtorsdagen 17/4

Ölandsfiskar’n på torget i Högsby
Vi finns på plats fredagar ojämna veckor 
samt även Långfredagen 18/4!

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!
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Macken vars affärsidé är a� skapa nya arbets�llfällen och en posi�v 
samhällsutveckling i vår del av länet. För närvarande består vår verksamhet av:

Kafé  Erbjuder fika, dagens lunch och catering. Hos oss 
är allt som serveras �llagat och bakat i vårt eget kök, 
med råvaror köpta av de lokala handlarna.

Cykelbu�k och repara�onsverkstad
Bu�k med cykel�llbehör och nya cyklar i Karlssonvaruhuset
bredvid Gallerian. Öppet: måndtorsd 716, fred 714. 
Tel 0760178 114. Repara�on av cyklar, gräsklippare, 
mopeder etc. eller hi�a något begagnat a� köpa. 

Gallerian, Karlssonvaruhuset • 0727122 940
Öppet: vard 1018, lördsönd 1014

Håll utkik snart öppnar Mackens uteservering!

Kaffe och räkmacka 60:-

Dags a� vårrusta cykeln! 
Service från 195:-, exkl. delar

Nu säljer vi cyklar 
från DACKE-cyklar!!

RUT & ROT & Entreprenad
Städar, klipper gräs, röjer buskar, trädgård och 
fas�ghetsunderhåll, snöröjning m.m.

Snickeriverkstad  Få dina möbler renoverade och 
lagade. Start av nyproduk�on av trädgårdsmöbler från �digt
1900tal. Försäljning av egen�llverkade dockhus med �llbehör.
Repara�oner av fönster och fasaddetaljer m.m.

Silversmide  På Macken har vi startat en silversmides
verkstad. Där arbetar Philip Kamras Nysten som sä�er sin
egen unika prägel på smyckena. Det går också bra a� beställa
smycken e�er dina önskemål.

De 10 första kunderna får en fågelholk!

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

www.macken.n.nu

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

Cyklar 28" 2895:-
Cyklar 26" 2795:-

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

Sinnerbo - Bo 104
Härligt ställe med två boningshus, 
ladugård mm, i lantlig ostörd miljö,
Hästställe? Stor tomt. Pris 750 000 kr

Högsby - Husebyvägen 4
Verkstadslokal i mycket bra läge nära
handelsområdet Karlssons. Detaljplanen
godkänner handel-kontor-småindustri.
Pris 565 000 kr

Högsby - Skolgatan 32
För er som söker det stora huset, 
6 rum och kök, möblerbar hall, garage
med verkstad. Pris 305 000 kr

INGA 
dolda avgifter, 

kostnad för 
Hemnet och 

energideklaration 
ingår ALLTID i 

mäklararvodet hos
oss, VÄRDE 
ca 5 000:-

Start av valp och
fortsättningskurs

Inskrivning 6:e April
kl 11.00

Ta med vaccinationsintyg.

Anmälan till:
Katarina, tel 070-625 56 23 eller

Nettan, tel 0708-32 17 32

Emådalens
Brukshundklubb

Skrivarkurs på
Högsby bibliotek!
lörd-sönd den 12 - 13/4 
leder Mia Wiman en kurs i

kreativt skrivande. 

Pris 1.300. 
Välkommen med din anmälan 

på tel: 0491-29159 eller 
på biblioteket@hogsby.se 

senast den 4/4.

Ring eller maila för offert:

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

Godkänd F-skatt •  RUT AVDRAG 50 %

UTHYRES
Mycket charmig 4:a, 130 m2, centralt i Högsby.

Egen tvättmaskin och torktumlare. Ledig 1:a juni.
Tel. 0491-913 78 eller 070-679 13 78
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Påsk – de motstridiga
känslornas tid
Det är motstridiga känslor som rör sig inom
oss i påsktid. Det är vår, och vårkänslor av
lite olika slag rör sig inom oss. Den milda vin-
tern det här året har gjort att många redan
börjar att förhoppningsfullt påta i jorden.
Här och var vittnar ett knippe snödroppar
om den annalkande våren. Fast bilden störs
av fjolårslöven som vårvindarna har drivit in
i våra trädgårdar och fjolårsgräs och annan
gammal bråte som vi ser på med vemod och
som vi helst inte vill ha kvar i trädgårdarna.
Det är en märklig tid – av både förhoppning-
ar och vemod! 

Några av oss har stått vid våra käras gravar de sista dagar-
na och konstaterat att det är med dem som det är med
våra trädgårdar: Fjolårsgräset måste bort och vi måste
börja plantera på nytt.

Det är som om hela naturen bekräftar det som förkun-
nas i våra kyrkor så här års. Kyrkans påsk börjar på skärtors-
dagskvällen och slutar på påskdagskvällen (eller i vår
svenska tradition på annandagens kväll). Vårt påskfirande
omfattar både sorg och glädje. Det är kanske detta till
synes motstridiga som gör att många bland oss har svårt
att få till det med påskfirandet. Långfredagens mörker
bryts av påskdagens ljus. Det är som om kampen mellan
liv och död bekräftas av kyrkoårets budskap så här års.
Och både det mörka allvaret och ljuset behövs. Glädjen
utan den allvarliga bakgrunden blir gärna glättig och inne-
hållslös. Men allvaret och vemodet kan inte få sista ordet –
då ligger depressionen nära oss.

Egentligen är det oss alltsammans handlar om.
Långfredagens förspel med falska anklagelser, svek, feghet
och justitiemord handlar om drag som finns inom oss alla.
Påskdagens jubel handlar om det vi förmodligen alla läng-
tar efter att få uppleva: Befrielse från de mörka krafterna
och frihet från ångesten över vår egen annalkande död.
Båda känslorna behövs. Utan hopp kan ingen leva. Och
utan att erkänna allvaret, med mänskliga misstag och
mänsklig ondska, blir gärna vår glädje innehållslös och
meningslös.

Kanske vårt påtande i jorden eller kanske i en balkong-
låda, som för många redan har börjat och för andra väntar
de närmaste veckorna, kan få vara en tankeställare som
erinrar oss om nödvändigheten av att se allvaret – den
mänskliga själviskheten och ondskans uppfinningsrike-
dom firar alltför många triumfer och det är allvarligt – men
också mänsklig godhet är uppfinningsrik och därför kom-
mer till sist glädjen att få sista ordet.

Er tillgivne påskfirare

LEIF NORRGÅRD
Prost, t f kyrkoherde i Högsby m fl församlingar

 

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

www.vida.se
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Vid Tingebro står vägvisaren till Kolsrum och återvin-
ningscentralen. En vägvisare som inte bara visar
vägen dit utan även vägen till hur vi tar hand om och
återvinner allt vi årligen slänger.

En ombyggd och strukturerad central möter Innehåll när vi svänger in
en regnig morgon i mars. En breddad väg går igenom hela anlägg-
ningen som kantas av containers och behållare. Tydligt uppmärkta
med glas, metall, trä, brännbart och så vidare. En förändring som vi på
Innehåll vet uppskattas av många som kommer till centralen.

- Det är ju roligt att de som kommer hit tycker att de förändringar
som jag gjort här är bra, det gör jobbet ännu lite lättare. När jag börja-
de här för fyra år sedan var vi tre man, nu är det bara jag på heltid. Får
dock lite hjälp några dagar i veckan av Jörgen Eriksson, Högsby som
gör ett kanonjobb här hos oss säger Patric Baier ansvarig för anlägg-
ningen.

Patric som har ett förflutet inom kommunen på före detta gatu- och
parkavdelningen är väl förtrogen med kommunen som arbetsgivare.

- Ja det är jag verkligen så att när jag fick ansvaret för anläggningen
här så var jag snabb med att skicka i väg skisser till ÖSK (Östra
Smålands Kommunaltekniska förbund) på hur jag ville att anläggning-
en skulle se ut. Fick igenom förändringarna och nu rullar det på riktigt
bra här ute. Inga köer för de som kommer hit eftersom man numera
försiktigt kan köra förbi ett fordon som lastas av för att komma fram
dit man själv ska lasta av.

ORDNING OCH REDA
Patric vill verkligen ge en eloge till alla som kommer till centralen.

- Tittar jag på totalvolymerna på allt som kommer in och vad som
har hamnat i fel container så är det försvinnande lite. Det enda som jag
vill slå ett extra slag för är plast.

Tänk på att i containern där det står plast är det endast plastför-
packningar och frigolit som ska ligga. All annan plast ska läggas i con-
tainer för brännbart.

Även om det är en pulka i plast eller en vattenslang så går den som
brännbart.

Ett annat tips är att sortera gärna materialet hemma så går urlast-
ningen ännu smidigare.

Centralen är en självbetjäningscentral, det vill säga att man lastar ur
sin bil eller sitt släp själv. Personalen hjälper gärna till och svarar på frå-
gor om man är osäker på i vilken container saker och ting hör hemma.

Självklart så hjälper vi även till att lyfta ur tunga saker när vi ser att
någon behöver hjälp.

BÄSTA MED HÖGSBY: 
Nära till Kalmar, Växjö och Oskarshamn. Bra ort att bo i och nära till mitt
arbete. Trivs bra här med familjen. När jag inte arbetar så är det fiske,
fiske och åter fiske som jag sysselsätter mig med när inte huset pockar
på uppmärksamhet.

Om tio år: – Bor nog kvar här och fiskar säkert ännu mer än nu. Har
förhoppningsvis utvecklat anläggningen ännu mer.

Gunilla C Johansson

Kolsrum – till för alla

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

Redovisningstjänst
Vi hjälper små och medelstora företag med det administrativa arbetet.

Program vi arbetar med är Visma. 

Kontakt: Ann-Louise Karlsson, tel 0491-224 00

ann-louise@legoproduktion.se
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Skriftlig ansökan, med kort motivering 
av behov, skickas senast 2014-05-19 till:

Högsby Sparbank c/o Thomas Ohlsson, 
Box 134, 579 23 Högsby
Ange fullständiga kontaktuppgifter.
Upplysningar (Ordf.) tel. 0491-209 45

Välkommen in 

med din ansökan!

Stiftelsen
Gunilla Welanders fond

Ansökan om bidrag ur

Bidrag kan sökas av permanentboende i 
Högsby Kommun med funktionshinder,

framförallt CP-skada för 
”rekreation, rekreationsresor, 

utflykter och förströelse”

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

Köp två servisglas av Intermezzo, 
Divine, Chateau, Line, Differense 

och få 100:- rabatt
gäller t.o.m. 4/5-2014

Smyckeskrin, randigt, 
Stort röd 349:-, Litet blå 249:-

Halsband 
med tofs 139:-
Armband 
med tofs 79:-

Halsband, 
glaspärlor 169:-

Armband, 
glaspärlor 69:-

NYHET!

Kontakt: e-mail info@hogsbydagen.se   •   www.hogsbydagarna.se     
Projektledare: Stellan Emrin 070-642 35 95

Stöd Högsbydagarna 2014! SMS:a högsby till 72550 så stödjer du föreningen med värdefulla 100:-

Karnevalståg med
tema SCHLAGER!

Anmäl ditt bidrag idag! 
info@hogsbydagen.se, 0491-200 75 (Strömer)

Första pris 7000:-, andra pris 5000:-, 

tredje pris 3000:- och extra priser 

till de yngre deltagarna i tåget.

Succétävlingen är tillbaka. 

Företagskampen i rubberrace! 
Anmäl ditt företag: info@hogsbydagen.se

”Fetis” 070-5653199

Bingopromenaderna fortsätter!

Varje söndag vid Frendo kl. 1400-1600

Tänk på att ta med kontanter!

Varmt välkomna!
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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

Drive på 
fritidsbatterier

fr. 749:-

Välkommen till Skobes

Vi säljer däck med 
åtgång! 

Kom till oss 
för ett bra pris!

RYKANDE

Kom till oss 
för ett bra pris!

Vi säljer däck med 
åtgång! 

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. 30/3-2014

Blanda som du vill!
Plantjord, Naturgödsel, 

Täckbark och Barkmull 50l

5 för 100:-

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

Butiken är nu
fylld med 

nyheter
inför våren!

Vi bjuder på 
kaffe och kaka :-)

Välkomna!
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DEN FARLIGA RESAN AV TOVE JANSSON
ISBN 91-638-3098-1
Flickan Susanna träffar på en fräsig katt, en 
eldsprutande vulkan och en otäck snöstorm på
sin vandring. Men vilken tur att hon också stöter
på Hemulen, Tofslan, Vifslan och hemulens lilla
hund. För vem vill inte åka luftballong in bland
höga berg och komma till Mumindalen som är
full av sol, vänlighet och färg!
VÄLKOMMEN PÅ FAMILJELÖRDAG MED
MUMINTEMA DEN 22/3 KL. 10 – 13!

MIN PAPPA ANN-CHRISTINE 
AV ESTER ROXBERG
ISBN 978-91-46-22499-0
Ingen var förberedd på att prästen och tre-
barnspappan Åke skulle förändra sitt liv, allra
minst hans egen familj. Men femtioåtta år 
gammal kom han ut som Ann-Christin och i
dag lever han som en kvinna. Dottern Ester
skriver innerligt om sin pappa men också om
sina känslor inför en förändring som satte hela
familjens tillvaro i gungning. En bok om ofrånkomliga val och
modet att kunna genomföra dem!

TILLBAKA TILL LIVET AV DAVID
BALDACCI
ISBN 978-91-87519-04-8
Bokens huvudperson Jack Armstrong är van
att hantera tuffa situationer när det gäller att
försvara sitt land. Men hur vinner man kam-
pen om sin egen familj när läkarna har gett
upp hoppet om ett tillfrisknande?
Vardagsdramatik i kombination med känslor
och igenkännande. 
Rekommenderas av flera låntagare!

För dig som vill lyssna:
AKADEMIMORDEN 
AV MARTIN OLCZAK
Svenska Akademien skakas av skoningslösa
mord på flera av sina ledamöter. Dåden tycks
oförklarliga men polisen misstänker att ett 
litterärt mysterium ligger bakom och får hjälp
av en antikvariatsägare. Spåren leder ner i
underjorden och till gamla hemliga skrifter.
Skall polisen lyckas lösa gåtan och rädda 
återstående ledamöter? Tiden är knapp….

FLER TIPS HITTAR DU PÅ 
WWW.HOGSBY.SE/BIBLIOTEKET   
GILLA OSS PÅ FACEBOOK!

Lästips från Högsby
kommunbibliotek !
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Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

HÖGSBY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

GRILLKOL/BRIKETTER,
2,5 kg, 3 st 99:- 39:-/st

Helgerbjudande
COOP VATTEN 
1,5 l, 3 för 20:- +pant 8.90/st

CLOETTA STYCKSAKER 50 g
(PLOPP, CENTER, 

POWER BREAK, TARRAGONA

3 st för 15:- 7.70/st
Gäller t.o.m.13/4-2014

Vårjobb i trädgården
I mars-april börjar det bli dags att se över vad som
behöver göras i trädgården. Eftersom vi bor i ett
avlångt land kan det vara stora skillnader i var och när
man kan göra vad, men alla får vi nöjet av vårens
ankomst till slut. 

Det finns massor av skulle kunnan, ganska många borden och nästan
inga måsten när det kommer till trädgårdsarbete. Det viktigaste är att
man sätter upp en nivå som passar de egna önskemålen och förutsätt-
ningarna. Här kommer en lista på sådant som man skulle kunna borde
eller bara måste göra i trädgården under mars och april.

Plocka in kvistar från tidigblommande buskar och träd för blomning
inomhus. En vas gulblommande forsythiakvistar på köksbordet kan
göra vem som helst glad.

Klipp ner fjolårets perenner och ta bort växternas skyddande löv-
täcke först när risken för kraftig nattfrost är förbi. Det gäller att vänja
växterna långsamt och inte utsätta dem för stora chocker när det gäl-
ler solljus och temperatur. 

Köp hem krukor med fördrivna narcisser och andra lökar så fort du
får tillfälle. De lyser upp i fönstret såväl som på köksbordet och längre
fram när de vissnat ner är det bara att gräva ner dem i rabatten för vår-
fägring i många år framöver.

Fyll några stora krukor vid entrén med generösa mängder penséer,
narcisser och annat vårblommande. Byt ut sånt som vissnat så att du
alltid har blomfägring vid dörren.

Kalka gräsmattan tidigt, gärna direkt på snön. Gödsla gräsmattan
när snön smält och lökväxterna när de blommat över. Plocka också
bort blommorna på överblommade lökväxter.

Förgro potatis i låga
papplådor med lite fuktig
jord i botten. Placera lådan
ljust och svalt.

Städa verandan så snart
du kan – när de första vär-
mande solstrålarna finns
det trevligare saker att göra
än att sopa verandagolv
och torka av trädgårds-
möbler – då vill man hellre
sitta ner och njuta.

Vårstäda i trädgården!
Räfsa bort gamla löv och
nedfallna kvistar och ge
gräsmattan en rejäl
omgång med räfsan för att
få bort mossa. 

Börja så på friland i bör-
jan av april om du bor
söderut. Många grönsaks-
fröer och sommarblommor
kan sås tidigt och när jor-
den rett sig och inte längre
klibbar fast på spaden så är det absolut dags. Man kan alltid slänga
över lite fiberväv om fröna börjat gro och det är risk för frost.

Gräv upp och dela perenner som blivit för stora eller kala i mitten.
Speciellt höstblommande sorter är bäst att dela nu på våren. 

Beskär rosorna när björkarna fått musöron.
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Anpassa 
barnomsorgen
till familjernas behov!

Vi jobbar för flexibel 
barnomsorg i Högsby kommun

H
Ö
G
S
B
Y

Josefin Gustafsson (m) med sonen Sigge 
och Lina Danlid Burke (c)

INNEHÅLL ÖNSKAR 

ALLA LÄSARE EN 

GLAD PÅSK!

www.hogsbylbc.se  •  0491-280 50

Din miljövänliga transportör!

Dags för...

Vi har allt du behöver !

• Matjord
• Singel
• Sättsand 

till sten och plattor

• m.m. m.m.

Stenar i vägen?
Vi spräcker och tar bort dem!
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Minst 70% utav avverkningsnettot 
kommer från timret. Vi hjälper  
Er att vidareförädla skogen,  
från planta till  
planka!
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PUBAFTON

PÅSKAFTON
2100-0200

Musikunderhållning - Strömers Sista Pack. 
Fri Entré. Buffé 1900- 2100

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

Bruksgatan 4
570 75 Fågelfors

Tel kontor: 0491-51144
Mobil Jan Carlqvist: 070 519 00 48  
Mobil Andreas Ljung: 070 221 99 36

Medlem i:

Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB

Utnyttja
rotavdraget!

Vi på Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB lägger om Ditt papptak 
med POLYGUM SEP 5500, 15 års garanti på materialet.

Vi utför alla typer av PLÅTSLAGERI ARBETEN.
Såsom ny takavvattning, skorstensbeslag, bandtäckning, skorstensbågar.
• Vi utför takrenoveringar med Tegelpannor.
• Vi utför renovering av skorstenskanaler med flexibla insatsrör.

Läcker ditt gamla
papptak/plåttak eller hustak

Kontakta oss för kostnadsfri offert!
JUST NU LÄMNAR VI 30% RABATT PÅ MATERIALET
TILL HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR!! 
Gäller vid beställning innan den 30 april.

Chokladbrownies
med hallonglasyr
Här är ett helt oemotståndligt recept med de mest
chokladiga brownies du kan tänka dig, toppade
med en fruktig och frisk hallonglasyr.

INGREDIENSER
200 g smör
100 g mörk choklad
1 ½ dl mjöl
½ dl kakao
100 g vit choklad
3 ägg
2 ½ dl socker
Hallonglasyr
3 dl florsocker
1 dl hallon
1 tsk pressad citron

Skär smöret i bitar och lägg det i
en skål (glas eller rostfri) tillsam-
mans med den mörka chokla-
den, bruten i bitar. Smält över ett
vattenbad på låg värme och rör
om då och då för att blanda cho-
kladen med smöret. Ställ sedan
blandningen att svalna.

Sätt ugnen på 180 grader och
lägg bakplåtspapper i en smörad 

form på cirka 20x20 cm. Blanda
mjöl och kakao i en skål och
vispa ägg och socker poröst i en
annan skål. Vänd försiktigt ner
den svalnade smör- och choklad-
blandningen i äggblandningen
och rör försiktigt för att behålla
luften i smeten. Vänd slutligen
ner mjölblandningen tillsam-
mans med den grovt hackade
vita chokladen och rör försiktigt
så att allt bara blandas.

Häll smeten i formen och gräd-
da i mitten av ugnen i 25-30
minuter. Ta ut formen och låt
kakan svalna.

Nu är det dags för hallonglasy-
ren. Mosa hallonen med en gaffel
och rör ihop med florsocker och
pressad citron. Bred ut glasyren
över browniekakan och låt den
stelna. När glasyren stelnat är det
bara att skära kakan i bitar och
servera. Mums!
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Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidan www.hogsby.se under Evenemang. 
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En kurs i mirakler, Ruda - 8 jan-14 maj 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda. Möt
Kärlekens budskap. Cirkeln vänder sig till alla. Träff
onsdagar jämna veckor kl. 18.30-21.30. Även du
som inte varit med tidigare är välkommen. Investering:
700 kr för vårterminen. Kurslitteratur säljes. Anm. sna-
rast 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 Karlav. 20, Högsby.  Mån kl 17.00-18.30
och 18.45-20.15. Sön kl 16.00-17.30. 12 gånger
från V 4 till V 16. Info o anm. Anne Kängström. 070-
5328547 www.anneskroppsvard.n.nu.  Arr: Annes
Kroppsvård, Anne Kängström

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

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

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

Tonår för dej som är 13 år och äldre - 
31 jan-9 maj 20:00 Missionskyrkan, Västerg.
7, Berga. Fredagar kl 20.00-23.30, Innebandy i
sporthallen Berga 19.30-21.00. Fika, andakt,
lekar, tävlingar m.m. Arr: Missionsförsamlingen
Berga

Gymnastik Karlavägen - 3 feb-7 april
09:30-10:30 Karlavägen, Högsby
Varje måndag i 10 veckor. Arr: Högsby PRO

Rejoice för barn 6 år & äldre - 
7 feb 4 april 18:30 - 
Ungdomsvåningen i Filadelfia, Storgatan 10,
Högsby. Fredagar kl 18.30-20.00. På rejoice har
vi andakt, sång, fika, lekar, tävlingar och andra
aktiviteter, som t.ex att baka något gott.
Arr: Filadelfia Högsby

Yoga for life, Ruda - 24 feb-05 maj
18:00 Odlarstigen 7 A, Ruda. We are starting
Happiness Programme first ever in Ruda Mid
Awais Sheikh. Yoga meditation, fitness exercises,
paintings exhibitions and fun. Classes starting on
Monday Feb. 24. Info: Annika tel. 073-
0305433. Arr: Awais Sheikh, Ruda
Kontakt: Annika Sonntag 
Telefon: 073-0305433

Bingopromenader, Högsby 
2 mars-18 maj 14:00
Frendo (f.d. Statoil), Kyrkogatan 41, Högsby
kl 14-16.Var med och stöd Högsbydagarna och
ha chans på vinst!
Arr: Högsbydagsföreningen
E-post: info@hogsbydagen.com

Vårauktion PRO Fågelfors - 29 mars
14:00 PRO-lokalen, Bruksgatan,
Fågelfors
Vi håller vårauktion. Ruda PRO sånggrupp under-
håller. Arr: PRO Fågelfors

Berättardags SPF Högsby - 30 mars
15:00 Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Kl. 15.00 - 17.00. Maria Morsing berättar "Mitt
vardagsliv i Kamerun". Kaffeservering
Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar "Skumtimmen" -  
30 mars 18:00-19:40 Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Sv. dramathriller efter
Johan Theorins bok. Från 15 år. Biljettpris: 80 kr
Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening

Månadsmöte SPF Fagerhult - 2 april
14:00  Välengården, Gröna Salen
Förhandlingar och trevligt mys
Arr: SPF Fagerhult

Brasafton Bötterum - 2 april 19:00 
Tingshuset Bötterums Hembygdsgård
Vårens sista brasafton. Du får vara med i en liten
tävling kring bilder och foton från när och fjärran.
Servering och lotterier
Arr: Långemåla Hembygdsförening

Barnteater "I Mumindalen" - 5 april
14:00  Högsby församlingshem, Odensvivägen
2, Högsby. Musik- och teaterföreställningen med
Muminensemblen och Muminbandet. Entré 50
kr/person. Biljettbokning och försäljning på
Misteln.Arr: Högsby kommun, kultur/fritid i
samarbete med Emådalens Kulturförening

Vår- och påskmys Lilla Lyckan Fågelfors
- 5-6 april 11:00-15:00 
Lilla Lyckan, Kronobo 109, 57075 Fågelfors
Varmt välkomna till butiken som är fylld med
vårens nyheter! Arr: Lilla Lyckan
E-post: lillalyckan@hotmail.se

Föredrag Rabarber - 6 april 14:00 
Misteln, Högsby. Föredrag av Hans Naess från
Flen. Arr: Emådalens Trädgårdsförening

Berga Bio visar "Mandela - Vägen till
frihet" - 6 april 18:00 - 20:30 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Brittiskt/sydafrikanskt drama. Från 15 år
Biljettpris: 80 kr. Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening

Vårstädning PRO Fågelfors - 7 april
09:00 PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors
Vårstädning. Arr: PRO Fågelfors

Månadsmöte SPF Högsby - 8 april
14:00 - 16:00 Församlingshemmet,
Odensivägen 2 i Högsby. Visning av äldre hem-
bygdsfilmer. Medverkan från Högsby Sockens
Hembygsförening. Arr: SPF Högsby

Filmstudion visar: "En oväntad vänskap"
- 9 april 19:00 - 21:00 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga. Franskt
drama som bygger på en sann historia om stark
vänskap mellan den förlamade aristokraten och
hans från fängelse nyss utsläppta personliga assi-
stent. Avgift: 200 kr för 7 filmer
Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Arr: Emådalens Filmstudio

Filmafton PRO Fågelfors - 11 april
18:30. PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors
Filmafton med Inge och Leif
Arr: PRO Fågelfors

Seminarier Filadelfia Högsby - 12 april
15:00  Filadelfia, Storgatan 10, Högsby
"Har yoga & mindfulness något med andlighet
att göra?" Kl. 15.00, 16.00 och 18.00
Medv: Gertrud Storsjö från Stockholm, missionär
som rest i ca 50 länder, författare till boken
"Buddha eller Kristus?" Helena Nilsson från
Linköping berättar om egna erfarenheter av medi-
tation & medialitet. Ingen anmälan eller entréav-
gift. Arr: Filadelfiaförsamlingen Högsby

Helgkurs i Dirty Foxx - 12 - 13 april 
Staby Gårdshotell i Högsby. Micke Lund och Åsa
Jonsson från Vesterli och Co. För info/anm. se
vår hemsida www.rudabuggarna.se 
Arr: Rudabuggorna

Skrivarkurs på Högsby bibliotek - 
12- 13 april 10:00 
Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17, Högsby
Anmäl dig till en kurs i kreativt skrivande. Ledare
är Mia Wiman som har studerat vid Lunds univer-
sitets författarskola. Anmäl dig senast den 2
april. Lörd, kl 10-17 och sönd, kl 10-15. Pris
1300 kr inkl fika (egen lunch medtages).
Arr: Högsby kommunbibliotek
E-post: biblioteket@hogsby.se

Berga Bio visar "Monica Z" - 
13 april 18:00 - 19:50 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Sv. drama om Monica Zetterlund. Från 7 år
Biljettpris: 80 kr. Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening

Kulturmåndag på biblioteket - 14 april
19:00 Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17,
Högsby. Nils Gunnar Danielsson berättar och visar
bilder om vårt grannland Polen. Fri entré. Vi bju-
der på kaffe. Arr: Kommunbiblioteket i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan

Sånggudstjänst Filadelfia - 18 april
18:00 - 19:30 Filadelfia, Storgatan 10,
Högsby. Tema: "Korset i centrum"
Påskens budskap framförs av flertalet solister och
kör. Arr: Filadelfiaförsamlingen Högsby i samarbe-
te med studieförbundet Bilda

Classic Rock'n Roll Tour, Långemåla - 
18 april 18:00 Sporthallen i Långemåla
The Cadillac Band. Artister: Janne Lucas Persson,
Little Gerhard, Gert Lengstrand, Claes Göran
Hederström, Alicia Helgesson, Tommy Blom.
Gästartister: James Burton m.m.
Anmäla dig till en trevlig kväll med god mat och
härlig musik!Tid: 18.00, mat serveras kl. 19.00.
Vi avslutar kl. 01.00.
Pris/pers: 395 kr med mat och 295 kr utan
mat. Anmälan till: Peter 070-249 60 48
Nenne 070-948 38 05. Calle 070-512 24 03
Mats 070-344 37 40. Michael 070-999 77 39
OBS! Sista anmälningsdag 6 april.
Arr: Långemåla IF

Fotboll i Fågelfors - 18 april 13:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Annebergs GIF
För ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr: Fågelfors IF

Påskbingo i Berga -  21 april 11:00 
Start och mål är vid Café Bergabacken, man
köper bingobricka pris 20kr / bricka. Det finns
även möjlighet att köpa fika på cafeét.
Tid: 11.00-13.00 Välkomna hälsar Berga
Samhällsförening! Arr: Berga Samhällsförening

Seniordag i Fagerhult - 22 april 15:00 
Fagerhults församlingshem. Välkomna till en dag
tillsammans med SPF, PRO och Isabogården. Gott
att äta, trevlig underhållning och lotteri.  Arr: SPF,
PRO och Isabogården

SPF Högsby:Vernissage - 23 april 14:00
- 15:00 Seniorum, Storgatan 9 i Högsby
SPF:s grupper måleri, snickeri och stickcafé visar
sina alster. Arr: SPF Högsby

Seniordag Högsby -  24 april 14:00 
Högsby Församlingshem, Odensvivägen 2,
Högsby. Underhållning av Mona G:son
Britt Karlsson områdeschef Högsby kommun
Arr: Högsby-Berga PRO, SPF Högsby, Röda Korset
Högsby, Högsby Hembygdsförening samt Högsby
Församling

Seniorträff PRO Fågelfors - 25 april
14:00 PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors
Seniorträff med Hembygdsföreningen
Bernth Åberg från Oskarshamn underhåller
Arr: PRO Fågelfors

Garbosällskapets årsmöte - 26 april
15:00 Höllywood Studios lokal, Industrigatan 3,
Högsby. Årsmötesförhandlingar, Tuva och Timo
från Höllywood Ideell förening, som driver studi-
on, berättar om sin intressanta verksamhet.
Lätt förtäring. Anmälan till garbo@hogsby.net 
Arr: Garbosällskapet

SPF Högsby Berättardags -  27 april
15:00 - 17:00 Seniorum, Storgatan 9 i
Högsby. Nils Gunnar Danielsson kåserar om sitt
yrkesliv som polis inom rikskriminalen i
Stockholm. Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Äldrefest, Allgunnen - 27 april 15:00 
Allgunnen Betania. Sång och musik av gruppen
"Släkt & Vänner". Kaffe.
Arr: Allgunnens Alliansförening

Månadsmöte Högsby-Berga PRO -  
29 april 14:00 Högsby Församlingshem,
Odensvivägen 2, Högsby. Underhållning av Sven-
Olof Blad. Herrarna bjuder in till denna eftermid-
dag. Arr: Högsby-Berga PRO

Valborgsmässofirande i Lanhagen - 
30 april 20:00 - 23:00 Hembygdsparken
Lanhagen, Ringvägen, Högsby. Sång och vårtal
av Perla Bjurenstedt. Fiskdamm, ansiktsmålning,
lotterier, varm korv och kaffe, majbrasa och fyr-
verkerier. Arr: Filadelfiaförsamlingen Högsby

Valborgsmässofirande i Högsby
Missionskyrka - 30 april 18:00 
Valborgsmässofirande med Enar Ankarberg och
musiker från Frälsningsarmén. Sång av
Ekumeniska kören. Kaffeservering
Arr: Högsby Missionskyrka

Valborgsmässofirande, Grönskåra - 
30 april 19:30 Isabogården, Grönskåra
Valborgsmässoafton firas på Isabogården.
Talare: Elin Fredriksson. Kaffeservering, varm
korv, lotterier, underhållning. Arr:
Hembygdsföreningen Isabogården

27
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Evenemang hittar du på sid på sid 27

LÖRDAG 24 MAJ 2014 KL 17.30

� Årets företagare, Företagarna   � Årets kommunala tjänsteman, Företagarna
� Årets företagare i Kalmar län, Företagarna Kalmar län

� Årets personlighet, Innehåll    � Årets uppstickare, Mittpunkt
� Årets entreprenör, Högsby Kommun  � Det gröna guldet, LRF   
� Årets näringslivspris, Högsby Sparbanks Närlingslivsstiftelse

� Ungt val, Högsby Sparbank  � Möjligheternas pris, Möjligheternas Kväll
Maila din nominering till lotta@ shelterab.se

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

medArrangörer:

HUVUDArrangörer:

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

Utlämningsställe för biljetter Sandholms Färg & Golv, 
Smedmästarevägen 3, Högsby. 

Biljettpris 450:-. Klädsel: Kavaj. Betalning BG-nummer 469-5789. 
Ange för- och efternamn på samtliga samt totalt antal biljetter vid betalning. 

Medtag betalningskvitto när du hämtar ut biljetter.  
Det går bra att anmäla och betala direkt i butiken. (Åldersgräns 18 år, biljetter återköpes ej).

Vid anmälan uppge önskemål om bordsreservation, före den 30 april.
Minsta antal 8 st. Glöm inte att köpa drinkbiljetter, 60:-/st.

Kvällens konferencier Magnus Sandholm
Välkomna till en oförglömlig kväll!

INLÄMNINGSAUKTION
LÖRDAG 26 APRIL 

KL 10-15 CA

Utställare med lokala produkter

• Kom och se 
gården, djuren 

och verksamheten!

• Gårdsbutiken öppen 
hela dagen! 

• Mat finns till 
försäljning! 

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

Öppet: fred 1200-1800, lörd 1000-1500

Påsköppet: Skärtorsdagen 1200-1800

Långfredagen 1000-1500

Vid intresse av försäljning, 
anmäl era objekt på info@kalvenas.se 
eller ring Patrik Lindh, 070-515 30 11

Läs mer på www.kalvenas.se

Utropare: Kenneth Sjöqvist
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