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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.

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!

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

Ring eller maila för offert:

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

Godkänd F-skatt •  RUT AVDRAG 50 %
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 35

RÅNÖVERFALL I THAILAND
- hemförsäkringen betalade allt

”Se till att även du är rätt

försäkrad – just nu bjuder

vi på 2 månadspremier!”

Rolant Pridaen var på semester i Rayong-provinsen i
Thailand. På väg hem en kväll råkar han ut för ett rån-
överfall och blir slagen medvetslös, länsad på sina vär-
desaker och lämnad åt sitt öde. Men omständigheterna
vill annorlunda än att historien om Rolant skulle ta en
ände med förskräckelse där i rännstenen. Han blir hittad
av ”locals” och förd till sjukhus. Väl där har han av för-
klarliga skäl inte ett papper på sig som styrker hans 
försäkringssituation. Men tur i oturen hade han en s k
VillaHemförsäkring PLUS via Högsby Sparbank som träd-
de in direkt. När vi nu, några månader efter den
mardrömslika händelsen, träffar Rolant för att prata 
igenom vad som skett, får vi hans egna ord på händelse-
förloppet:

- Jag låg tio dagar på sjukhus, första dygnet i respirator
på hospitalet i Rayong, och efter några dagar blev jag
flyttad till regionsjukhuset i Korat. Bara första dygnen
där i Rayong kostade 75.000 SEK! Utan min hemför-
säkring via Högsby Sparbank hade det varit en
katastrof.

-  Försäkringsbolaget tog utan knorr alla kostnader och 
täckte uppskattningsvis totalt över tvåhundratusen svenska
kronor för mig. Och det värsta är att det kan ju hända vem
som helst! Då är det skönt att veta att man har ett bra för-
säkringsskydd.

- Det kostar mig 160 spänn extra om året att ha PLUS-
varianten och det kan man väl lugnt säga att det har varit
värt varenda krona! SOS International i samarbete med
Försäkringsbolaget Tre Kronor och Banken skötte allt och jag
är tacksam för hur smidigt det ordnade sig hemifrån Sverige.
Att jag dessutom fick jag en egen kontaktperson hos
Tre Kronor sätter jag stort pris på!

Men historien är inte slut där: När Rolant kom hem igen efter
skräcksemestern väntade en ny obehaglig överraskning: 
Frysen hade gått sönder och 200 kg älgkött hade gått 
”åt skogen”. Om försäkringsbolaget tog det? Fråga en
omskakad men lyckligt hemkommen Rolant nästa gång
du ser honom! G
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Vintern har släppt greppet om naturen och våren
knackar på dörren. Blomlökarna tar sig så sakteli-
ga upp ur gräsmattor och trädgårdsland och fåg-
larna kvittrar och talar om att nu är det vår. I
Fagerhult, en del av Högsby kommun, har Ekevågs
öppnat upp för dagen. Bilar står parkerade utan-
för entrén till matbutiken och en man passerar på
gatan med sin hund. 

Inne i butiken trängs ett brett sortiment av varor på butikshyllor-
na. Allt från basmatvaror till apoteksvaror. En butik som under
många år varit och är en livsnerv genom samhället.

Ingemar, Margurite och Leif är de som du möter när du är inne
och handlar i den lilla Ica Nära butiken. De känner de flesta kun-
derna som kommer in under vinterhalvåret. Under sommaren då
turisterna letar sig till gröna oaser, så ökar butikens omsättning
dramatiskt och det är en förutsättning för butikens överlevnad.

- Under sommaren är det full fart i de båda butikerna och visst
är turisterna viktiga för oss. Men det som glädjer oss är att vi ser
att den lokala handeln faktiskt ökar i både antalet köp och att
man lägger lite mer i kundkorgen än tidigare.

Några hundra meter från matbutiken har man en ytterligare
butik, som är öppen sommartid. En riktig gammal lanthandel, som
det var förr i tiden.  

- Nu för tiden tror man ju att en lanthandel ska sälja livsmedel,
men förr var en lanthandel en affär där man sålde allt det där
praktiska, ungefär som en järnaffär i dag.  Själva butikslokalen
byggdes i början av 1900-talet och den fina glasade köpmansdis-
ken står kvar som en del av butikens originalinredning. Här inne
finns allt från spik, skruv, verktyg, ja allt som man behöver till
huset. Till och med gamla grimmor till kor i rostfritt stål hänger på
väggen, något som var en storsäljare förr. Även souvenirer finns
det gott om. 

Ingemar plockar fram en tomte från förrådet. En tomte som
köptes in från Tyskland i början av 1900-talet via NK i Stockholm.

- NK köpte in tio tomtar varav en hamnade här i Fagerhult, hur
han hamnade  här vet jag inte, men man vet ju inte allt om
Tomten, eller hur. Hur som helst så står han i skyltfönstret och vin-
kar till alla som passerar förbi.

TUSENKONSTNÄR
När Ingemar och jag pratas vid inne på kontoret så målas en bild
upp av tusenkonstnären Ingemar. Det är inte bara en matbutik
och en lanthandel som han driver i Fagerhult. Det är en matbutik
som är ombud för allt man kan vara ombud för som butik. Det
finns en serviceanda som är stark och som växer sig allt starkare
under samtalet. Ingemar driver även en begravningsbyrå och där
handlar det om allt från att ta hand om hela begravningar till att
se till att blommor finns vid graven. 

HELHETEN
- Inte en dag är den andra lik på något sätt. Ena dagen säljer vi
tyska tidningar till turister och glass till barn, den andra dagen
beställer jag en fin kista till någon som gått bort. Man kan säga
att det som gör att butiken finns här är att den är en del i något
annat.  Begravningsverksamheten kan ibland kännas extra tung
och då är det skönt att ha något annat att lägga tankarna på. Det

händer ju att jag varit behjälplig vid en begravning då det är en
god och nära vän som gått bort. Samtidigt som det känns tungt
att mista en vän känns det på samma gång fint att få vara nära en
sista gång. Men just då när man är där så nära de anhöriga, då
stannar tiden för en liten stund och man samlar sig och tänker på
vad som är viktigast här i livet.

- Det var ju så att min far och mor drev denna lanthandel när
jag och min bror var små. En butik som min farbror Gustav starta-
de en gång i tiden. Det året jag fyllde 16 år gick vår far Karl bort
hastigt. Han fick hjärtinfarkt och jag åkte hem för att hjälpa min
mor i butiken. Jag är visst kvar ännu, och likaså min bror, det är nu
46 år sedan. Vår mor Annikki, 87 år, är fortfarande med och hjälper
till med lite pappersarbete, viktigt för alla att känna sig behövd. 

ENGAGEMANG
Ingemar berättar med värme och med smittande glädje hur han
trivs med livet och hur närheten till barnbarnen i Växjö är viktigt
för honom och hans fru.

- Ja även om livet har sina motgångar och man kommer i kon-
takt med sorg så gäller det därför att ta tillvara på det där goda,
det där positiva som finns runt om oss.

Ingemar försöker vara noga med öppettiderna till butiken så
att det finns tid för att ladda batterierna under lediga stunder. 

- När jag inte jobbar så är det fiske som gäller, helst ädelfiske.
Åker gärna och provar fiskelyckan i Servegöl, Fågelfors eller

4

Bylyckan i Fagerhult
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VÄLKOMMNA TILl en trevlig kväll!
Arr. Filadelfia Högsby, Studieförbundet Bilda

Sponsorer: Apoteket Malen, Coop Högsby, Designgallerian,
Elmborgs, e.m.m.a, Föreningssport, Högsby Järn & redskap, 
Högsby Sparbank, Garpen, ICA Matmästar’n, Lantmännen,

PartyLite, Opticur, Salong 24, Sandholms färg & golv, Skobes, 
Stormhatten, Wickbergs & Wåhlin’s

• Perla Bjurenstedt sjunger & spelar 
från 20.00 

• Vårtal av Perla Bjurenstedt

• Lotterier

• Fiskdamm & ansiktsmålning

• Varm korv, kaffe & läsk

• Fyrverkerier fr Sandholms färg & golv

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
I LANHAGEN, HÖGSBY 

FRÅN 19.30!

Nyhet!
Vi utför stenspräckning med krutladdning. 

ex. stenar i gräsmattan eller vid andra 
grävarbeten där berg och sten kan förekomma. 
Vi har även minigrävare för olika grävarbeten.

Fraktvägen 23,  Högsby
Mobil: 070-666 31 17 • E-mail: 24014@hotmail.se

LP TRANSPORT

• Vi säljer färdigkluven ved i stjälpt mått och i säck.

• Singel och sand i 1000 och 500 kg säckar, 
många olika fraktioner och färger.

• Vi levererar ved och grus med kranbil 
på lämplig plats

• Ved säljes   • Grus säljes
• Stenspräckning    • Grävning

• Skrot hämtas och köpes

- Hur han hamnade här 
vet jag inte, men man vet ju 

inte allt om Tomten ...

Lysegöl, Virserum. Men allra helst åker jag till Västindien eller
Gran Canaria. Jag fiskar och frugan solar. 

Det är även viktigt att engagera sig i de unga som finns här och
därför är det självklart att vi stöttar Fagerhult AIK. Sitter själv med
i styrelsen och försöker att göra det jag kan för föreningslivet. De
unga är ju framtiden och då ska vi visa att vi tror på dem.

OM TIO ÅR
- Vad jag tror om Fagerhult om tio år, det var en svår fråga men
jag hoppas att det finns en matbutik för träffpunkter är viktiga
för alla samhällen. I dag finns här ju en matbutik och den nyöpp-
nade köttbutiken hoppas jag verkligen att det kommer att gå bra
för. För egen del håller jag säkert på med något, kan nog inte låta
bli att engagera mig.  För mig är Fagerhults styrka den helt fan-
tastiska naturen och alla människor som bor och verkar här i byg-
den. 

Innehåll tackar för en mycket trevlig pratstund och lämnar ett
naturskönt Fagerhult. Tittar till i backspegeln och ser hur kyrktornet
reser sig mot skyn och jag tycker mig skymta en liten man som
springer över vägen, en liten man med skägg. Kanske är det som
Ingemar sa, man kan aldrig säkert veta hur Tomten från NK kom till
Fagerhult. En sak är dock säker, allt blir vad vi gör det till.  

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, Pär Lönn, Rolant Pridaen, 

John Friberg, Ingemar Pettersson och Jonas Jonsson

•  Verksamhetsansvarig: Bengt-Åke Lundin

Agenda 

LEDIGA LOKALER FÖR HANDEL OCH INDUSTRI 
I HÖGSBY KOMMUN!

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

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

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby 
du också.

Vi närmar oss 
100 medlemmar!

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

Högsby Djurklinik i nya lokaler !
Högsby Djurklinik finns sedan en tid i nya lokaler
vid Järnvägsgatan 8, intill Handelsbanken. 

Tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag står vi, två djur-
sjukvårdare och en veterinär beredda att hjälpa dig och ditt säll-
skapsdjur med både sjukvård, förebyggande vård och försäljning av
foder och djurtillbehör. Vi har ett eget mindre laboratorium samt en
ny röntgenanläggning!

Högsby Djurklinik hjälper dig också gärna med val av rätt foder
för dina djur, då våra djursjukvårdare är utbildade kostrådgivare.
Rätt foder förebygger, undviker och underlättar sjukdomstillstånd!
Vår affärsidé är att alltid ge KOMPETENS, KVALITET OCH SERVICE !

Vill du veta mer www.lackebydjursjukhus.se eller tel Högsby
20455.

Fågelfors visar spännande saker

”Från Järn till Trä” !
Med premiär lördagen 17 maj kommer Nostalgia i
Fågelfors att öppna en utställning, med bred doku-
mentation kring utvecklingen i Fågelfors under dess
270-åriga industriepok. 

Arbetet som
pågår konti-
nuerligt sker 
i form av ABF
cirklar, där ett
20-tal med-
lemmar i
Nostalgia-
föreningen
har engage-
rat sig i  ut-
ställningen. 
Vi hoppas nu
verkligen att
vårt arbete,
blir ett viktigt komplement till kulturutbudet i bygden och vår för-
hoppning är ju naturligtvis att träindustrin även i framtiden ska spela
en viktig roll i vår kommun, berättar Leif Loberg vid Nostalgia utställ-
ningen.

Bed & Breakfast Bibeloo 

öppnar upp i Berga !
Med öppet Hus på Valborgsmässoafton, öppnar ett
nytt företag i Berga, vid fastigheten Sjönäsgatan 2. 

Det är Klara
Gilliams som till-
sammans med sin
man Bert kommer
att driva inriktning
Bed & Breakfast
för turister och
andra intressera-
de. Vill du veta
mer så kom på
förhandsvisning
30 april kl 14-20.
De kommer båda
från Antwerpen i
Belgien, och kan
nu att erbjuda tre vackra rum för uthyrning, med möjlighet att t.ex
låna cykel eller kanot för spännande upplevelser i bygden! I huset
kommer också Klara Gilliams att ha sin ateljé med butiksförsäljning.
Mer om detta på www.bibeloo.se eller tel 070-232 5026.

Ida Mörstam och Fredrica Thunberg informerar om djurklinikens verksamhet på
Mittpunkts Frukostmöte hos Högsby Djurklinik.

Virserums Konsthall
har varit till god
hjälp vid arbetet
med utställningen.
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Välkommen till Nordsjödagarna! 
Till och med den 3:e maj har vi massor av färg-
glädje och fantastiska erbjudanden i butiken. Vi 
har dessutom extraöppet den 1 maj kl 9–13!

Sandholms Färg & Golv
HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. 
Tel: 0491-208 62. Öppettider: Vard 9–18. 
Lörd 9–13.  Extraöppet den 1 maj kl 9–13.
www.sandholms.se 

Erbjudandet gäller t o m 3/5 på all färg från Nordsjö.
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Järnvägsgatan 35, Högsby   
0491-210 70   I   www.foreningssport.se

ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR-SÖN 10-14

FöreningsSport

VÄLKOMMEN IN
Fiskeavdelningen 

komplett inför säsongen!

BESTÄLL ER NYA BÅT HOS OSS! 
Vi är numera återförsäljare för

HR BOAT SWEDEN

8

hogsby@centerpartiet.se          "centerpartiet Högsby"

Vilket Europa vill du ha?
Centerpartiet vill lägga mer kraft på

bättre klimat, minska detaljstyrningen 
och låta oss behålla kronan.

”Jag vill arbeta för lands-
bygdsutveckling, ungas
företagande och verklig-
hetsförankring av EU:s
politik.”

Stihna J Evertsson, 
EU-kandidat.

EU-val 25 maj. Din röst är viktig!

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. 27/4-2014

Blanda som du vill!
Plantjord, Naturgödsel, 

Täckbark och Barkmull 50l

5 för 100:-

Öppet vardagar kl. 1300-1630

Vi säljer även fyrhjulingar och mopeder

från                m.fl märken

Fullständig
verkstad

Verkstadsgatan 2C 
(f.d. Verkstadsskolan)
Högsby  •  070-344 37 27

Kymco MXU 700i IRS

NYHET! Kombivagn
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Bastugatan 16 i Högsby, 3 rum, 
375 000 kr

Kullbergs Väg 5 i Högsby, 475 000 kr

Åsvägen 27 i Högsby, 110 000 kr

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, 

330 000 kr (sänkt pris) 

Storgatan 75 i Ruda, 4 rum, 595 000 kr 

Jungnergatan 9 i Ruda, 5 rum, 375 000 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

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, 

350 000 kr (sänkt pris) 

Kyrkvägen 28 i Fagerhult, 7 rum, 

375 000 kr

Doktor Flisers väg 7 i Grönskåra, 5 rum, 

250 000 kr (sänkt pris) 

Dammvägen 3 i Högsby, 5 rum, 

545 000 kr (sänkt pris) 

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 kr

Ekeby 106 i Högsby, 5 rum, 290 000 kr 

Rövaremåla 302 i Grönskåra, 5 rum, 

595 000 kr

VI FINNS I HÖGSBY

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

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

Bastugatan 16 i Högsby

Kullbergs Väg 5 i Högsby

Åsvägen 27 i Högsby
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Supervalåret 2014

”Aktivera Mera”-dagen 

I år är det val vid två tillfällen. Den 25 maj är det val till Europa-
parlamentet. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Det
väljs 751 ledamöter att representera EU:s drygt 500 miljoner
invånare. Sverige väljer tjugo ledamöter. Förtidsröstningen star-
tar den 7 maj och kommer att hålla till på Misteln i Högsby.

Du har rösträtt till Europaparlamentsvalet om du är svensk medbor-
gare och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige. Senast
på valdagen måste du fylla 18 år.

Den 14 september är det val till riksdag, kommun- och landstings-
fullmäktige. Valsystemet grundar sig på på allmän och lika rösträtt
och valen ska vara fria, hemliga och direkta. 

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:
• senast på valdagen fyller 18 år 
• är svensk medborgare och
• är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.
Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt
om du:
• senast på valdagen fyller 18 år
• är folkbokförd i kommunen/länet och
• är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller 

Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit 
folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.
Om du har rösträtt får du ett röstkort. Det kommer med posten

cirka tre veckor före valet. Om du ska förtidsrösta måste du ha med
dig röstkortet. Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat det,
kan du få ett nytt. Ring Valmyndighetens telefonservice tel 020-825
825, mejla till rostkort@val.se eller kontakta kommunen!

För aktuell information om vallokaler och lokal för förtidsröstning,
gå in på www.hogsby.se eller www.val.se.

Förslag på bygglovsfritt 
boende upp till 25 kvm!

Regeringen har fattat beslut om en proposition som, ut-
över nu gällande undantag, ger möjligheten att bygga ett
hus på 25 kvm utan att behöva söka bygglov. I korthet
innebär förslaget att man ett- eller tvåbostadshus, även 
fritidshus, kan bygga en komplementbyggnad på högst 25
kvm bygglovsfritt. Byggnaden kan inredas och användas
som permanentbostad men även som garage, förråd eller
gäststuga. Man ska också få göra en tillbyggnad på en-
eller tvåbostadshus, och fritidshus, om 15 m2 utan bygglov.

OM DET NYA FÖRSLAGET GÅR IGEN FÅR MAN MED DE
UNDANTAG SOM REDAN FINNS 
UTAN BYGGLOVSANSÖKAN BYGGA:
• ett skärmtak över en uteplats om 15 m² (gäller redan)
• en eller flera friggebodar om totalt högst 15 m² (gäller redan)
• en tillbyggnad enligt ovan om 15 m² (ev. efter 2/7)
• och en komplementbyggnad enligt ovan om 25 m² (ev. efter
2/7)

Men helt fritt fram blir det inte, även om de senaste ändringarna
och tilläggen går igenom i riksdagen. Man behöver göra en
anmälan till kommunen, för komplementbyggnad om 25 m² och
för tillbyggnad om 15 m², för den tekniska granskningen, och det
kommer också krävas startbesked innan man kan börja bygga.

Målsättningen är att Plan- och bygglagen med de senaste 
ändringarna ska träda i kraft den 2 juli 2014, med det krävs alltså
först ett riksdagsbeslut.

Mera information finns på Boverkets hemsida.

Inflyttarnätverket i Högsby kommun hade premiär
för en av de planerade aktiviteterna under 2014.
”Aktivera Mera”-dagen gick av stapeln nere i
Lanhagen den 12 april och det var mycket god upp-
slutning på föreningar som var med. Cirka 35 % av
befintliga föreningar i kommunen var med och 
visade sitt utbud för medborgarna.

Besökarna var i alla blandade åldrar, allt från rullatorer
till barnvagnar syntes i området kring smedjan.
Föreningarna bidrog med olika saker besökarna fick
prova på, t ex orientering och friidrott. Föreningarna hade i förväg
fått anmäla om de ville visa upp någon ur deras program. Bland dem som tog tillfället i akt och gjorde detta var t ex Malen Gym tillsam-

mans med Vo2Max som visade prov på hur cirkelträning kan se ut
när de tränar. Filadelfiaförsamlingen tillsammans med
Missionskyrkan i Berga hade uppskattad teater för besökande barn.

Representerade föreningar var bland annat hembygds-, träning &
idrotts-, pensionärs-, skytte- och kulturföreningar samt religiösa, 
politiska och biodlingsföreningar.

Högsby kommun stod för kostnaderna kring arrangemanget och
fri tillgång till grillad korv med bröd, dricka, kaffe och/eller te fanns
tillgängligt under dagen, som pågick mellan klockan 10-14.

Alla föreningar gav ett mycket positivt gensvar på dagen och kom
även med förbättringsförslag, vilket vi tackar särskilt för. Detta är
första året som dagen hålls och från oss som arbetat med dagen så
var tanken att det skulle vara något årligen återkommande.

Vi vill tacka alla som var med och alla som besökte Lanhagen
under lördagen, för en mycket trevlig dag och så hoppas vi på en nya
tag till nästa år!! 
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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:

Du vet väl att vi är en butik med många möjligheter? 
Vi ordnar det mesta! 
Tala med oss - vi hjälper Dig

Gilla oss på Facebook: 
Coop Nära Berga

• Kött/Chark • Fiskleverantör • Coop Bageri 

• Blomsterleverantör • Kallskänksgourmet

• Exklusivare kött • Kolonial/Special 

Vårt primära mål är att hjälpa till med era 
önskemål, att erbjuda fräscha och färska 
varor i så stor variation som möjligt, och när 
vårt ordinarie sortiment inte räcker till, 
gör vi vad vi kan för att göra Dig nöjd… 

Kom in eller ring oss två, tre dagar 
innan, beroende på vad du behöver.

Högsby
Järnvägsgatan 8, Högsby
0491-76 20 50

Hej!

Hos oss är vi extra intresserade av allt 
som har med skog och lantbruk att 
göra och har bra produkter för att 
underlätta ditt arbete. Hör av dig om 
du vill veta mer eller om du vill ha ett 
tryggt bollplank för idéer. 

Välkommen till oss - du också!

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

Fagerhult    • 5:a vån. 2, 108 kvm 

Långemåla  • 2:a marklgh 65 kvm  • 4:a marklgh 85 kvm 

Grönskåra  • 2.a marklgh 65 kvm           Björkshult  • 1:a 42 kvm  • 3:a 76 kvm    

Ruda   • 1:a marklgh 42 kvm   • 2:a 63 kvm   • 3:a 70 kvm 

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

Vårerbjudande!Vårerbjudande!

NYHETSTIPS - ”SAXAT FRÅN FACEBOOK”

Fullsatt medborgarhus
Butikschef Maria Persson vill tacka alla deltagare för
en trevlig distrikts-
stämma i Berga.

Ett fullsatt Medborgarhus visar
hur stort engagemang det finns
för vår butik. Vi vill även rikta ett
stort tack till Berga Blås för den
upplyftande musikstunden. Nu
laddar vi inför en smakrik vår
och sommar.
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Storgatan 68, Högsby • Tel 0491-202 02
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

Konfirmations- och presenttips!

Dags att beställa studentskylt 379:-

Smycken till
bra priser Sallads-, tårt- och

serveringsbestick

Silversbestick
25% rabatt 19/5-1/6

Lasse Åberg
Coupeglas 4 för 200:-

Lasse Åberg 
Champagneglas.

Halva priset!

FilippaK Rörstrand 
Muggar, skålar, assietter 

till förmånliga priser

Prisvärda
armbandsur

Köp ett Lasse Åbergglas
få en skål eller mugg på

köpet värde 99:- Servisdelar i 
glas och porslin

Skålar, vaser,
ljuslyktor

Bra tips även till Mors dag den 25 maj!

Jonssons Rörfirma är ett väletablerat VVS-företag som utför alla 
förekommande installations- och servicearbeten inom VVS 
branschen. Vi hjälper både privatpersoner, företag, kommuner, 
industrier och lantbrukare. Ingen kund är för liten eller stor! Vi är 
lokalt förankrade i Hultsfred, Mörlunda och Högsby. Vi försöker 
alltid anställa montörer som är bosatta i det område dom ska 
jobba i, detta skapar trygghet hos kunden och arbetstillfälle för 
orten. 

Jens Loord är vår ordermottagare, som 
samordnar våra resurser föra att skapa den 
bästa lösningen för er! Han har sitt kontor i 
våra Högsbylokaler på verkstadsgatan 3, 
men tar emot förfrågningar från hela vårt 
verksamhetsområde. Välkommen! 

0495-122 85       0491-122 85 
    

                www.jonssonsrorfirma.se 
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INLÄMNINGSAUKTION 
LÖRDAG 26 APRIL KL 10-15 CA

Utställare med lokala produkter

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

Öppet: fred 1200-1800, lörd 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

• Kom och se gården,
djuren och verksamheten!

• Gårdsbutiken öppen hela dagen! 

• Mat finns till 
försäljning! 

Fr.o.m. 16/4 tar vi emot vilt!

JÄRNVÄGSGATAN 37, HÖGSBY
ÖPPET: MÅN-FRE 11-18 LÖR 11-15

Har du något att skänka? 
Ring 0491-213 80 – vi hämtar möbler, 

porslin och prydnadsföremål.

Sju smarta steg 
till ett nymålat hus 
1. VÄLJ FÄRGTYP 
Det bästa är att
använda samma typ
av färg som huset var
målat med tidigare.
Då vet man att fär-
gen inte kommer att
flagna eller få svårt
att fästa. 

2. KOLLA 
UNDERLAGET 
Du kanske måste
laga, eller rent av
byta ut, vissa brädor
innan du börjar
måla? Lös puts
kanske ska skrapas
bort etc. Kolla även
upp hängrännor,
stuprör och taket, så
att allt på huset är
ok.

3. GÖR ETT BRA
UNDERARBETE 
Börja med att se till att fasaden är ren från mögel, pollen och ytbelägg-
ning. Målartvätt hjälper dig att lyckas! Skydda fönster, växter och mark
med papp innan du börjar måla. 

4. ANVÄND RÄTT VERKTYG 
Detta är faktiskt viktigare än man tror. Med rätt penslar, en bra stege och sköna
kläder, blir jobbet både roligare och enklare. Tipsen får du av din färghandlare. 

5. VÄLJ RÄTT DAG ATT MÅLA 
Det får inte vara för varmt och soligt, men det får heller inte regna eller
vara för kallt. Under 5°C är inte bra målningstemperatur. Om solen skiner
för mycket, torkar träet för snabbt och det kan bildas blåsor i färgen.
Färgens skyddande egenskaper blir också sämre.

6. MÅLA 
Själva målningen beror på vilken typ av fasad du har: trä, puts, betong,
tegel? Är träfasaden redan målad sedan tidigare eller är träet nytt?

OM DU JOBBAR MED EN TRÄFASAD GÖR DU SÅ HÄR:
Nymålning
1. Impregnera framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. 
2. Grundmåla hela ytan 
3. Färdigmåla 2 gånger 

Ommålning
1. Ytan tvättas med Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan
behandlas med Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka
innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattsli-
pas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först och grundmålas därefter.
4. Färdigmåla 2 gånger 

7. NJUT AV ATT SLIPPA MÅLA PÅ FLERA ÅR 
Har du gjort jobbet ordentligt, kommer du inte att behöva måla igen 
- på länge. Sköt om fasaden genom att tvätta den då och då, så håller sig
huset fint ännu längre. Grattis till ditt fina, nymålade hus!

Vi på Innehåll tackar Sandholms Färg och Golv och Nordsjö för goda” gör
det själv tips”
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Inför Möjligheternas kväll den 24 maj har Innehåll
nöjet att presentera företagare och personer som till-
delats priser under 2014. I detta nummer presenterar
vi 6 av totalt 10 pristagare som tilldelats pris innan
Möjligheternas Kväll. De pristagare som tilldelas 
priset under Möjligheternas Kväll den 24 maj, 
kommer vi att skriva om till nästa nummer av Innehåll 

– Vi ses den 24:e!
ÅRETS FÖRETAGARE, FÖRETAGARNA
”Årets företagare i
Högsby kommun, Lars-
Ola har genom sin stora
handlingskraft och
nytänkande bidragit till
näringslivsutvecklingen i
Högsby kommun.

Lars-Ola har visat att
han har modet att våga
satsa i oroliga tider. Att i
en hårt konkurrensutsatt
bransch skapa nya idéer
och investera stort för
framtiden.  Med en god
lyhördhet och affärs-
mässighet har han 
verkligen lyckats.”

- Först blev jag överraskad, jag satt ju och väntade på besök av bland
annat revisorn och så dyker Eva-Lott Berggren från Företagarna upp i
stället. Det är ju alltid skojigt att bli uppmärksammad säger Lars-Ola
Svensson på Fågelfors Pellets, Fågelfors.

Lars-Ola har satsat på energi och med de två stora investeringar
man genomfört så närmar vi oss investeringar på 50 miljoner kronor.
Dock är det uppdelat i två projekt, först var det pelletspannan 2008-
2009 och nu senast 2013 med anläggningen värmeloggs, spåntork
och asfaltering.  Med denna nya anläggning så står företagets produk-
tions konkurrenskraft sig väl. Den nya anläggningen är den modernas-
te i Norden och står för 50 % av den Svenska produktionen.

- En sak som jag gärna vill poängtera är vår oerhört lojala personal.
De ställer upp i vått och torrt, och till och med kommer hit på ledig tid
för att titta till anläggningen. Våra medarbetare har arbetat här i snitt
ca 20 år, vilket gör att vi dessutom har ytterst yrkeskunnig personal.
Det är en viktig grundförutsättning i allt företagande.

ATT DRIVA FÖRETAG I HÖGSBY KOMMUN
- Jag och familjen trivs bra här i Fågelfors, bor här med min fru och tre
barn, två är dock utflugna. Precis som för mig, andra företagare och
även för kommunen så finns det stora utmaningar, inte minst på att
hålla ordning på ekonomin.  Men har man koll på ekonomin så rullar
det mesta på.

OM TIO ÅR
- Ja du, det är svårt att säga men klart är att vi hela tiden tittar på 
olika former av utvecklingspotentialer och den bransch vi är i, 
energibranschen utvecklas ständigt och energi är något som vi alltid
behöver oavsett konjunktur.

ÅRETS STIPENDIAT, 
HÖGSBY SPARBANKS NÄRINGSLIVSSTIFTELSE 
”Företagarna Anette Solstad Hansson och Bengt Hansson köpte 2009 den
nedlagda skolan i Långemåla för att där starta en klädesbutik. Butiken
Storken är ett lyft för bygden och innehavarna har en genuin servicekäns-
la med ett stort samhällsengagemang.

De bidrar därmed till stor samhällsnytta till gagn för både närboende
och turister.

Duon är en värdig mottagare av Högsby Sparbanks Näringslivs-
stiftelses stipendium för år 2014”

- Vi tackar ödmjukas för denna utmärkelse och vet inte riktigt vad vi
ska säga. Vi
tycker att det är
mycket positivt
att verksamhe-
ten fått den
utveckling som
den har. Vi drog
i gång 2009 och
bestämde oss
för att ha
öppettider som
är lätta att
komma ihåg,
alla dagar om
året förutom
julafton. Det har
fungerat bra.

- En måndag
ena veckan kan vara riktigt låg försäljning medan mån-dagen veckan
efter står för veckans bästa försäljning, så det är dumt och chansa och
hålla stängt menar Bengt.

De båda företagarna är mest kända för sin butik i Långemåla, men
de driver även grossistverksamhet för skor via bolaget Pinosos. 

- Dessa skor säljer vi även här i vår egen butik tillsammans med klä-
der som vi själva importerar. Det är tack vare de egna inköpsresorna
som gör att vi kan hålla låga priser i butiken. 

OM TIO ÅR
- Det är svårt att säga hur allt ser ut om tio år men eftersom vi är i en
före detta skola så är det många som kommer hit och känner viss
nostalgi när de kliver in i butiken som under några år i deras liv var en
skola där de lärde sig grunderna i livet.

Anette och Bengt bor själva intill huvudbyggnaden, närmare
bestämt i byggnaden där man hade matbespisningen. 

- Nu kan man verkligen säga att vårt kök är toppmodernt eftersom
allt ska vara retro nu för tiden och köket är från 50-talet. Vi trivs så bra
här i Långemåla, mitt i kommunen och lagom nära till allt, tycker både
vi och våra kunder.

TRÄFFA ALLA ÅRETS PRISTAGARE PÅ MÖJLIGHETERNAS KVÄLL – KÖP BILJETTER IDAG HOS SANDHOLMS FÄRG OCH GOLV, HÖGSBY 
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ÅRETS ENTREPRENÖR, HÖGSBY KOMMUN 
”Årets pristagare har under lång tid varit en viktig kugge i det lokala när-
ingslivet. Han har tillsammans med sina bröder skapat en välmående
koncern inom IT- och fastighetsbranschen. Med sin förmåga att se kun-
dens behov och förväntningar har han paketerat smarta och kostnads-
effektiva lösningar.

Som en god representant för entreprenörerna, har han visat att timing,
ekonomiskt risktagande, målmedvetenhet samt skicklighet att styra
genom alla blindskär, är och förblir framgångsreceptet för ett lyckat 
entreprenörskap! ”

Innehåll var på plats när Ingemar Svanström och Jonas Erlandsson
knackade på
kommunchefens
dörr till rummet
där pristagaren
satt i möte med
kommunchefen.
En minst sagt
överraskad och
även rörd Sammy
Gabrielsson fick 
ta emot kommu-
nens pris Årets
Entreprenör. 

- Oj detta var
jag verkligen inte
beredd på, det
kom som en rejäl
överraskning
säger Sammy Gabrielsson.

Ingemar överlämnade en bukett blommor och diplom medan
Jonas läste upp motiveringen.

PÅ FRÅGAN HUR DET KÄNDES ATT BLI UPPMÄRKSAMMAD
SVARAR SAMMY:
- Givetvis roligt att bli överraskad på detta sättet, ett fint kvitto på att
någon tycker att vi lyckats med det vi har gjort och gör. För oss som
företag är det viktigt att kommunen utvecklas. Det är en form av sym-
bios, går det bra för företagen går det bra för kommunen. När vi en
gång i tiden startade verksamheten var grunden tekniskt kunnande,
och det har följt oss genom åren. Den bransch vi är i kräver att vi hela
tiden följer utvecklingen och framför allt håller hög kompetens för att
kunna ge kunder goda råd. Det vi i dag säljer handlar mer om våra
tjänster och att hålla god och hög service före leveranser av tekniska
produkter.

UNGT VAL, HÖGSBY SPARBANK
Högsby Sparbank vill . . .
”För sin driftighet. Sin mogna nyfikenhet och
realistiska passion. Som lovande och hän-
given kocktalang med en uttalad ambition 
att både ta världen med storm. Och komma
tillbaka!”

. . . hälsa Morgondagens ambassadör 
välkommen åter till oss och sin hembygd.

GRATTIS EBBA
HENRIKSSON G
Thomas Olsson, ansvarig för 
UF-företagare Högsby Sparbank 
i Högsby, om årets pristagare
Ebba Henriksson:

- Först vill jag berätta att 

vi i år har döpt om namnet på utmärkelsen till att heta Unga val. Vi
tycker att begreppet UF kan uppfattas som lite smalt. Med denna änd-
ring får priset en helt annan bredd och tyngd då det handlar om att
uppmärksamma unga företagsamma entreprenörer. 

Ebba har med sitt studieval och sitt café på Staby, Högsby visat på
god entreprenörsanda och att med sina studier och praktik satsar fullt
ut på sin bransch, visat att hon är en god förebild för andra unga som
också ska göra sina val här i livet och vad passar då bättre än att
Sparbanken även ändrar namnet till just Ungt Val menar Thomas. 

- Mycket här i livet handlar ju om att välja.

INSTÄLLNING
Thomas började på Högsby Sparbank redan 1998 och har under åren
mött många unga personer som stått inför valet att våga satsa och
våga tro på sin idé, antingen som blivande företagare eller att våga
välja något som i framtiden kan bli företagsamt.

- En av bankens viktigaste uppgifter är ju faktiskt att ge unga chan-
sen men också samtidigt att våga ställa tuffa frågor. Myntet har ju två
sidor och det är viktigt att göra rätt från början.

- En tjej som Ebba har stora möjligheter att lyckas framöver då hon
har rätt inställning, envis, målmedveten och tro på sin affärsidé.

ÅRETS UPPSTICKARE, MITTPUNKT
”Diana Olsson och Mikael Olsson har med ett riktigt härligt kundbemö-
tande och en skön och fräsch förvandling av lokalerna utmed väg 34 lyck-
ats med att locka våra blickar till verksamheten och affärskonceptet. 

På kort tid har ni skapat en trovärdighet och nöjdhet hos kunden som
VILL göra affärer med just er. Därför känns det mycket roligt att dela ut
årets Uppstickarpris till er.”

Överraskningsfaktorn var mycket hög när Eva-Lott Berggren och
Bengt-Åke Lundin, Mittpunkt Högsby en fredagsmorgon besökte
Mikael Olsson
och Diana
Olsson på
MDO Bilar för
att överlämna
blommor och
utmärkelsen
Årets
Uppstickare.

- Men oj,
utbrister
Mikael, vilken
överraskning
det här hade
vi verkligen
inte förväntat
oss. Diana fyl-
ler i, nej verkli-
gen inte.

De båda företagarna tackade för utmärkelsen och vi på Innehåll frå-
gade hur det känns att få detta lite speciella pris.

- Jo men att få ett sådant här pris, det uppskattas verkligen. Vi hop-
pas och tror på vår verksamhet med att ha två starka ben, försäljning
och förmedling av bilar och att arbeta med rekonditionering och lack-
försegling av bilar.

FÖRSTA ÅRET
Verksamheten har gått över förväntan och närmare 150 fordon har
bytt ägare under de första 13 månader vi varit igång.

forts. nästa sida...

TRÄFFA ALLA ÅRETS PRISTAGARE PÅ MÖJLIGHETERNAS KVÄLL – KÖP BILJETTER IDAG HOS SANDHOLMS FÄRG OCH GOLV, HÖGSBY 
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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 !

Prisexempel

Samtliga cykelhjälmar  250:-
ord. pris 399:-

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

mopeder, cyklar och trädgårdsmaskiner

... forts. från föregående sida

- Ungefär hälften av våra kunder kommer från trakten och den
andra hälften tack vare alla som sett oss på Blocket.se eller som passe-
rat längs 34:an och sett verksamheten.

Syskonen bor i kommunen och på frågan hur man tror att det ser ut
om tio år svarar de:

- Då har vi förhoppningsvis ännu fler nöjda och glada kunder över
hela Sverige. Ett speciellt och ödmjukt tack till alla ni som handlar
lokalt, hoppas på det även framöver.

DET GRÖNA GULDET, LRF I HÖGSBY
”Familjen Gustafsson har utvecklat ett framgångsrikt skogs- och lant-
bruksföretag med såväl mjölk- och köttprodukter som skogsbruksentre-
prenad.

Den höga serviceandan och det personliga engagemanget gör före-
taget till en stark aktör på marknaden lokalt som regionalt.”

Representanter från LRF i Högsby i form av Milton Lind och Thomas
Ivarsson och pressen och mötte upp på gårdsplanen i Bökemåla,
Långemåla för att dela ut året pris Det Gröna Guldet.

Trion bestående av Henrik, Ulf och Helena Gustafsson tog emot en
solig måndagsförmiddag och de blev minst sagt överraskade och
glada över utmärkelsen.

- Det här hade vi inte väntat oss, men vad trevligt och roligt att bli
uppmärksammad på detta viset säger de tre gemensamt.

Milton läser upp motivering och Thomas överlämnar blommor till
pristagarna.

- Detta pris är till familjen Gustafsson. Ni är ett gott exempel på hur
man kan få ett företag att växa och att låta familjemedlemmar bli del-
aktiga i företaget. Alla era ungdomar, även Simon och Johanna är
engagerade i verksamheten, och det tillsammans med era medarbeta-
re har ni visat hur ett företag i den gröna näringen kan utvecklas till att
i dag ha 11 anställda och vara en aktör att räkna med.

Företaget och gården i Sibbetorp har efter förvärvet av Bökemåla
gård utökat antalet mjölkkor från 50 till 150 kor. Även köttproduktio-
nen har ökat kraftigt. Skogsbruksentreprenaden med skördare och
skotare rullar på och man utför skogsvårdsåtgärder långt utanför
kommungränsen.

- Vi försöker att jobba på och klart att det var en stor omställning.
Man får inte räkna timmarna man lägger ner, men å andra sidan gör
man inte det när man har roligt säger Ulf.

Vi frågar Henrik hur han trivs med att arbeta i familjeföretaget?
- Det går riktigt bra. Det var väl inget man riktigt kunde föreställa sig

att det skulle kunna bli så här en dag. Har gått på Ingelstorp och lärt
mig mycket om djurhållning och tycker att det mesta är roligt inom
lantbruket. 

HUR SER NI PÅ FRAMTIDEN
- Den ser ljus ut. Vi tror på det vi gör och förhoppningsvis har vi utökat
verksamheten eftersom konsumenterna uppskattar lokalproducerat.

TRÄFFA ALLA ÅRETS PRISTAGARE PÅ MÖJLIGHETERNAS KVÄLL – KÖP BILJETTER IDAG HOS SANDHOLMS FÄRG OCH GOLV, HÖGSBY 
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BERGS SKOG | Tel 010-19 98 500 | www.bergstimber.se

Minst 70% utav avverkningsnettot
kommer från timret. Vi hjälper
Er att vidareförädla skogen,
från planta till planka!

Carl-Wiktor Svensson 
070-231 78 19   

Mats Holm 
070-584 96 00 

Bengt Axelsson 
070-341 32 35 

 

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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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!

Vill du också få 
rent och naturligt    

vatten ur din brunn? 

Aqua Expert AB   Mårdvägen 7, 352 45 Växjö   Tel 0470-700 600   info@aquaexpert.se   www.aquaexpert.se

Hos Aqua Expert
finns lösningen 
du letar efter

   

   
 

 

tExperHos Aqua 
finns lösningen 

    

   

   
 

 

    

   

   
 

 

    

   

   
 

 

finns lösningen 
terdu letar efft

tentan vaör ktssons RAlbert och Aqua Exper
.tenfiltertoch va

fektiv lösning ostnadsefäddarsyr en ki skrV
.ter århåller år ef

Ring Htnet.tAllt börjar med en analys av va
ovflaNyman 0470-700 617 och beställ en pr

ör och hämta dtssons RAlberom förbi eller k
edan idag!r

ärlenostfria kanti på de rterialgar* 20 års ma
ärlt filterkostfritt ra* Svensktillverk

eningturlig r* Med na
* CE-märkt

    

   

   
 

 

    

   

   
 

 

    

   

   
 

 

* CE-märkt
tentt vaaer* Ger flerfiltr

* Miljövänligt
essoprofor/hydre hydras för* Monter

alieremik* Utan k

    

   

   
 

 

    

   

   
 

 

ARTISTSLÄPP!

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:-

Strandbergz Orkester och NOTJAFS
Det kommer också att vara disco båda kvällarna 

med DJ Boom Boom.

till Ruberrace 

& till Karnevalståget!
info@hogsbydagen.se

Glöm inte anmäla er 
Nu även cykelbingo!

Varje Söndag med start kl. 14.00-14.30

Sträckan är ca 10 km och starten är vid Frendo.
Bingopromenaderna fortsätter 

som vanligt mellan kl. 14-16.

Varmt välkomna!
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Nästa vecka hälsar vi våren välkommen med att tända
elden på Valborgsmässoafton. En traditionsenlig aktivitet
där många i Högsby samlas runt elden och sjunger ut vin-
tern och in våren och sommaren, i år tillsammans med tru-
baduren Perla Bjurenstedt i Lanhagen.

- Tidigare var det scoutkåren som höll i arrangemanget, men vi fick frå-
gan om att driva arrangemanget vidare och tackade ja till detta säger
Kristina Johansson, pastor i Filadelfia Högsby och Missionskyrkan i
Berga.

Perla är en erkänt duktig trubadur som är känd för att få publiken att
sjunga med. Arrangemanget brukar vara välbesökt men är väderbero-
ende så vi hoppas på uppehåll denna vårkväll. Vi hoppas att fiskedam-
men och ansiktsmålningen får besök av många barn. Kvällens aktivite-
ter är många men fyrverkeriet höjer firandet upp till skyarna. Dagarna
innan Valborg kommer han dessutom att besöka elever på skolorna
och sjunga tillsammans med temat, alla får vara med.

Kristina som är utbildad barnmorska arbetar i dag som pastor på
heltid sedan 7 år tillbaka. Hon har även en viss teologisk utbildning
och hon trivs bra i kommunen.

- Det är positivt för mig att kunna vara en del i ett arrangemang som
just valborgsmässofirande, vilket gör att jag träffar nya människor
utanför kyrkans väggar. 

VI FRÅGADE OM DET FINNS NÅGOT SOM HON TAGIT MED
SIG TILL TRAKTEN? 
- Det måste vara att baka tunnbröd. Jag är uppvuxen med tunnbröd
och tycker att det är fantastiskt gott. Då det är lite svårt att baka själv så
frågade jag vid ett tillfälle om någon ville hjälpa till, och det var många

händer som sträcktes upp.
Numera bakar vi tunnbröd
utomhus vid ICA ett par
gånger om året, vilket
uppskattas av många.

VAD HAR DÅ
SMÅLAND LÄRT DIG
- Det var en enkel fråga,
det är att vara ute i skogen
och plocka gula kantareller, det är Småland för mig.

Gunilla C Johansson

Våren är här med fyrverkeri

2014-04 FEB INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-04-16  07:56  Sida 19



20

Dofterna av nystekt potatis, falukorv och stuvade
morötter sprider sig i den lilla gemytliga matsalen i
Fågelfors skola. Några mindre bord är uppdukade
med tallrik, bestick och små skålar med grönsaker.
Om en liten stund sitter de allra yngsta barnen här
och äter tillsammans med sina fröknar. 

Klockan närmar sig 11.00 och ljudet av skolbarn som är på väg in i
matsalen för att äta blir allt starkare. Inne i matsalen står skolans två
mattanter Ann Nilsson och Kaisa Sjöberg beredda att servera
dagens lunch. Skolbarnen tar själva sin mat och bär allt utan att
använda sig av matbrickor. Ett glatt sorl uppstår och där barnen mer
än gärna dricker mjölk till maten före ett glas vatten.

HÖG TRIVSEL
- Vi trivs så bra på vårt arbete. Vi arbetar med både att servera mat
till barnen och att se till att lokalerna är välstädade och fina. Skulle
aldrig byta bort jobbet mot något annat, säger duon med instäm-
mande av varandra.

Ann har arbetat inom kommunen sedan 1991 och de senaste 10
åren på skolan i Fågelfors. Hon är född och uppvuxen i Fågelfors och
bor här med sin familj.

- Har svår att sätta ord på hur bra jag trivs på jobbet, men vi är alla
som en enda stor familj. 

Kaisa fortsätter; - Det kan man verkligen säga att vi är. Vi fikar med
lärarna, barnen berättar det mesta för oss. Vi får veta det mesta som
allt från att någon är kär, hunden har dött, att man ska på fest, stopp
i avloppet, ja allt mellan himmel och jord dyker upp under en
arbetsdag. Så som Ann säger, vi är en stor familj.

Kaisa är uppvuxen i Oskarshamn men bor i Drageryd sedan 1992
med sin familj och stormtrivs med detta.

- Att bo bra och att ha ett jobb som man själv styr över, det kan
inte bli bättre. Önskar att alla fick ha det så.

OM 10 ÅR
- Vi hoppas verkligen att skolan finns kvar och att Fågelfors har vänt
utflyttartrenden. En idyllisk miljö och skola som alla uppskattar. I
dag serverar vi mat till hela 52 barn, och det är mycket sett ur lilla
Fågelfors perspektiv.

OCH VAD SÄGER BARNEN DÅ:
- Vi gillar vår mat och den får 7 poäng, nästan 8 av 10 möjliga.
Favoriträtten är den hemlagade fiskgratängen med dill och potatis.

Barnen hoppas även att de kan få två maträtter att välja bland, pre-
cis som på Fröviskolan.

VAD TYCKTE NI OM DAGENS LUNCH DÅ 
OCH OM STUVADE MORÖTTER 

– Den fick en 8:a, ibland har mattanterna rätt när de säger att
något är gott.

BARNEN HAR MÅNGA HÄRLIGA DRÖMMAR OM VAD DE
GÖR OM 10 ÅR DÅ DE FLESTA ÄR 22 ÅR
- Konditor, fotbollsspelare, veterinär, sjuksköterska, arbeta med häs-
tar dyker upp när vi sitter och pratar. Drömmarna och framtidstron
bland barnen när Innehåll var på besök var stark och glädjefylld. Att
sitta bland unga och lyssna till drömmar, se framtidsgnistan lysa, det
ger guldkant på en arbetsdag. 

Innehåll tackar för den goda lunchen och ger dagens besök 10
poäng av 10 möjliga.

Gunilla C Johansson

Maten får högt betyg i Fågelfors

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.
• Sättpotatis: ett flertal olika sorter
• Obesprutade tomater från 

Hagalund i Ölvingstorp
• 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!

FÖRETAGARNA BJUDER IN TILL ROADSHOW 
#4AV5JOBB SKAPAS I SMÅFÖRETAGEN

Välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som syftar till 
att lyfta fram de viktigaste lokala förbättringsfaktorerna, och vän-
der sig till dig som är företagare, politiker eller tjänsteman.
      Vill du vara med och skapa bättre förutsättningar för företa-
gande och tillväxt där du bor och verkar, så ska du självklart delta 
i seminariet.

Högsby, Berga Station 5 maj kl 12.00

Anmäl dig senast 29 april i kalendern på
www.foretagarna.se/hogsby
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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

Mari och Gittan i vår manuella
charkdisk hälsar dig välkommen !

- Vi har charken med det breda utbudet och lokala
leverantörer av pastej och wienerfärs från Åseda.

Charken öppen vard. 9-18, lörd. 9-13 

”Personlig service och
charkvaror av hög kvalité”

Vanliga smörgåstårtor är basvara. 
Större tårtor och plankor beställs 2 vardagar innan.

 

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! 
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Stärk möjligheterna tilljobb, praktik och fritid för unga i Högsby kommun!

HÖGSBY
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Stärk möjligheterna tilljobb, praktik och fritid för ungai Högsby kommun!
i j komVi jobba

 
Stärk möjligheterna tilljobb, praktik och fritid för ungai Högsby kommun!

bi admbineradar för en 
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HÖGSBY

rolin (FP)Timo TTiIness Rusingiza (KD) och 

 

Tel. 0499-310 09

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET  ALLA DAGAR  10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

350 kvm 
med kläder 

storlek 50 cl-6 xl 
och skor storlek 18-50

Alltid bra priser 
och vi bjuder på kaffe!

Högsby Utbildningscenter

FÖRETAGSUTVECKLING INFORMERAR

Leader Projekt  2013-2014  
via Mitt i Småland 

– Företagsutveckling för attraktiv 
landsbygd i Högsby Kommun:

JOBBSAFARI MED BESÖK PÅ
HUSFÖRETAGET

CONSTRUCTIO I HULTSFRED
Nyligen besökte elever vid Högsby

Utbildningscenter med inriktning byggpro-
grammet, husföretaget Constructio i Hultsfred. 

Detta företag startades 2012 på samma plats där det 
legendariska Hultsfreds Hus funnits en gång tidigare. 

Vd Torgny Svensson berättade vid företagsbesöket om hur 
de jobbar inom Constructio. De har kapacitet att tillverka 

ca 50-70 hus per år och levererar prefabricerade väggelement
till alla typer av projekt. Vi är helt oberoende tillverkare och 
vår produktion är inte ”låst” till något specifikt byggsystem 
och har därför inga begränsningar. Vid besöket i Hultsfred 
fick ungdomarna ta del av hela produktionskedjan och en 

diskussion följde kring dagsläget för just husindustrin i
Sverige. Från Mittpunkt Högsby ser vi stora möjligheter att 
på detta sätt ge ungdomar en tydlig inblick i näringslivet 

i hela regionen och räknar här närmast att besöka 
ELMIA-mässan för automation, svets och fogningsteknik 

den 8 maj i Jönköping med elever från 
bl.a Industri/Tekniska programmet i Högsby. 

Läs mer på www.constructio.se

Elever från HUC besöker husföretaget Constructio i Hultsfred !

Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse
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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 !

 

 
 

 

 

 

 

MAT- OCH BIMARKNAD 
 
 

Staby Gårdshotell, Högsby 
Söndag 1 juni kl. 10.00 - 16.00 

 
 

* Lokala matproducenter säljer sina varor 
* SBR:s förbundsordförande Marita Delvert föreläser 

 om honung i matlagningen klockan  12 och 14 

* Provsmakning av olika sorters honung 

* Information om biodling 

* Biredskapsförsäljning 

* Staby Gårdshotell serverar lokal mat och kaffe 
 

I samarbete med LRF, Hushållningssällskapet, Staby 
Gårdshotell, Studieförbundet Vuxenskolan, Södra Kalmar 

Biodlardistrikt 
 
 

Fri entré 
 

Högsbyortens biodlarförening 
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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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Innehåll fortsätter miniserien ”Må bra”  även i detta
nummer. Denna gång får vi upp pulsen lite mer, i alla
fall om Malen Gym får bestämma. Marina Hedman
ledamot i styrelsen och en flitig användare av gymet
fattade pennan, och nedan kan du läsa om hur hon
kom i gång och tränade och hur du själv kan komma
igång och träna.  Vi på Innehåll ber att få gratulera
Gymet Malen till den imponerande medlemsiffran
som närmar sig hela 400 medlemmar!

”Malen Gym är ett gym där alla ska ha möjlighet att träna utifrån sina
förutsättningar och där ekonomin inte ska sätta stopp om någon vill vara
aktiv. Det är våra motton, och det verkar fungera. Vi har i nuläget cirka 400
aktiva medlemmar, det vill säga att det är många medborgare i kommu-
nen som aktivt väljer att vårda sin fysiska och psykiska hälsa. Vi tror att vår
tillgänglighet, våra priser och vår lyhördhet för allas intressen är det som
gör att medlemsantalet stiger hela tiden. Att kunna träna när som helst
dagtid (6.00 - 24.00) passar många. När vi flyttade till nya lokaler skedde
dessutom en förändring i träningsutbudet. I förra lokalen var det mest
fokus på maskiner och råstyrka då det inte fanns plats till så mycket
annat, i de nya lokalerna får alla plats - alla de som vill träna med hjälp av
maskiner samt med fria vikter/hantlar, få bättre kondition i vår kondi-
tionsdel eller ägna sig åt funktionell träning med bollar och gummiband.
När det handlar om ledda pass kör vi spinning 4-5 gånger i veckan där det
råder högt tryckt under halvåret oktober till april. I kombination till det
finns ledda pass i pump, som sker i sporthallen. 

Gymmet är en ideell förening där vi som är med i styrelsen eller är leda-
re och öppethållare gör allt på frivillig basis. Vi är många som hjälps åt
och tack vare det kan gymmet fungera så bra som det gör. Det är också på
grund av detta vi kan hålla en så låg årsavgift som vi gör. I och med att
gymmet är en förening har alla medlemmar ett ansvar, alla ska ta reda på
efter sig och hjälpas åt med underhållet av lokalen. Vi i styrelsen är bara
några som sätter upp riktlinjer och ser till att de följs. Vi har inte så många
regler i nuläget mer än att det råder 15-årsgräns och att alla ska ta ansvar
för att allt lämnas i välskött skick. När alla hjälps åt fungerar det bra! 

Det viktigaste för alla att veta om är att hos oss är alla välkomna. Det
spelar ingen roll om man är vältränad eller helt ovan vid ett gym, det finns
något för alla. Det handlar bara om att samla mod till att ta sig dit på ett
besök för att få en visning över vad som finns och hur man gör. Jag
(Marina) var livrädd för gym tidigare. Jag trodde att alla som var där var
dundertränade och starka, att jag skulle skämmas och bli utstirrad. Jag
bestämde mig en dag att det bara var jag själv som kunde påverka om
jag skulle leva ett aktivt liv eller inte, det valet har jag aldrig ångrat. Malen
Gym blev min väg till ett hälsosammare liv och idag är jag med i styrelsen
i föreningen tillsammans med Leif Svensson, Hanna Olsson, Anders
Johansson och Andreas Löfgren. Vi fem har varit aktiva i föreningen olika
länge och ägnar oss åt olika träningsformer men vi är alla överens om
vissa saker; vi brinner för vårt gym och vi 
älskar att se vilken central plats det blivit för många. Vi är inte längre bara
ett gym, vi är en mötesplats”

Malen Gym - ALLA ska ha råd och möjlighet att träna! 
/Styrelsen, via Marina Hedman. 

Hanna Olsson och Marina Hedman. Foto: X Gorani 

Malen Gym – Tema Må bra 

Foto: X Gorani

Hjälp barnen
hjälpa!

Hjälp barnen
hjälpa!

Första Majblomman,
Högsby

Första Majblomman,
Högsby

Behöver du visitkort,
reklamblad, kuvert, 

ny företagslogga eller 
uppdaterad hemsida

- kontakta oss!

WWW.WPAB.SE
0491-822 12

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!

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

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

Högsby – Järnvägsgatan 38
Helfräscht nyrenoverat hus, nytt kök
och vitvaror, nytt badrum mm, Kakel-
ugnar, vedspis, öppen planlösning.
Uppvärmning med pellets. Bör ses!
Pris 640 000 kr

Ruda – Hampekulla 102
Fastighet innehållande boningshus, verk-
stad, hus med gästrum och inredningsbar
övervåning samt garage och stor tomt, till-
fälle för er som söker lokal för egen verk-
samhet eller som hobby. Pris 795 000 kr

Ruda – Värlebo 132
Fritidshus med bra läge, stor tomt,två
inredda friggebodar. Mindre ladugård
med verkstad och förråd. 
Pris 420 000 kr

INGA dolda avgifter, 
kostnad för Hemnet och 

energideklaration 
ingår ALLTID i 

mäklararvodet hos oss,
VÄRDE ca 5 000:-

Till: Kalaset
Till: sammans
Det är roligare att resa kollektivt – och tillsammans. 
Men också bekvämare, tryggare och mer miljövänligt. 
Så åk med oss på KLT, vart ni än ska.
Vi har resan som tar er dit.

En del av Landstinget i Kalmar län  |  010 - 21 21 000  |  www.klt.se

Naturdag i juni
Den 5 och 6 juni organiseras Naturdagen BioBlitz,
en hel rad av naturaktiviteter kring Emån mitt i
Högsby. Naturdagen arrangeras av Högsby kom-
mun och Naturskyddsföreningen i Kalmar län i
samarbete med det lokala föreningslivet. 

BioBlitz är en 24-
timmars inventer-
ing av alla arter som
finns i ett bestämt område.
Det är ett internationellt känt 
evenemang som nu kommer att
organiseras i Sverige för fjärde gången. 
Inventeringen samlar forskare, studenter och amatörbiologer i
Lanhagen för att dokumentera den biologiska mångfalden i
naturen.

- Vi hoppas att vi kan hitta fladdermöss under gryningen och
helst även insekter som är aktiva under natten, berättar Pepijn
Klaassen. 

Den 6 juni planeras även invigningen av fågeltornet i Ryningen
på kommungränsen till Hultsfred. 

Under naturdagen får alltså Högsbybor och besökare möjlighet
att uppleva den unika naturen kring Emån genom att delta i olika
aktiviteter

Läs mer om aktivitet i denna tidnings annons.
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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. 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

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

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 sport-
hallen Berga 19.30-21.00. Fika, andakt, lekar, täv-
lingar m.m. Arr: Missionsförsamlingen Berga

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

Garbosällskapets årsmöte - 26 april 15:00
Höllywood Studios lokal, Industrigatan 3, Högsby. Års-
mötesförhandlingar, Tuva och Timo från Höllywood
Ideell förening, som driver studion, berättar om sin
intressanta verksamhet.
Lätt förtäring. Anm. 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

Boule i Allgunnen - 28 april 14:00 
Lovisaplatsen i Allgunnen. Nu startar vi boule för som-
maren. Tag gärna med fika eftersom vi tar en paus i
halvtid. Så kör vi hela sommaren utan uppehåll, möjli-
gen för skyfall. Arr: Allgunnens Samhällsförening

Månadsmöte Högsby-Berga PRO - 29 april
14:00 Högsby Församlingshem, Odensvivägen 2,
Högsby. Underhållning av Sven-Olof Blad. Herrarna bju-
der in till denna eftermiddag. 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 fyrverkerier
Arr: Filadelfiaförsamlingen Högsby

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

Valborgsmässofirande, Grönskåra - 30
april 19:30 Isabogården, Grönskåra
Talare: Elin Fredriksson. Kaffeservering, varm korv, lot-
terier, underhållning. Arr: Hembygdsföreningen
Isabogården

Valborgsmässofirande vid Kalvenässjön -
30 april 20:00  Sång och musik av bröderna
Ohlsson. Vårtal av Mattias Wärnsberg. Kaffeservering i
Viking Beds matsal. Försäljning av korv. Lotterier och
fyrverkerier. Arr: Berga GiF

Valborgsmässofirande i Sinnerbo - 30 april
19:30 Sinnerbo Bygdegård. Korvgrillning utomhus.
Vårbrasan tänds kl 20.00. Kenneth Bengtsson håller
vårtal och sjunger vårsånger med oss. Kaffeservering
inomhus. Underhållning och lotterier. Arr: Sinnerbo
Bygdeförening

Valborgsmässofirande Skälsbäck skola -30
april 19:30 Brasa, korvgrillning och kaffeservering.
Arr: Norrgrändens Bygdeförening

Veteranfordonsträff i Fågelfors - 1 maj
10:00 Fågelfors Folkets Park. Kl 10.00 - 19.00.
Kom in och ta en resa till gamla tider med fika, lite
musik och titta på fina bilar.  Kom gärna med din vete-
ranbil och ställ ut den i parker... Fri entré. Arr:
Fågelfors Folkets Park och Ol times hörnet Fågelfors

PRO-resa till Evas Kroppkakebod på Öland
- 2 maj 09:00 Pro inom Högsby-Berga, Ruda,
Fågelfors samt Fagerhult-Grönskåra
Vi åker från Högsby Terminalen kl 09.00
Från Ruda Församlingshem kl 09.15
Priser: buss 120kr, kroppkakor 110kr
Sista anm.dag 17 april till: Inger 073-058 24 22,
20626, Sonja 51555 samt Rose-Marie 22325.
Minsta antal 40 st för att resan blir av
Anmälan är bindande. Arr: PRO

Fotboll i Fågelfors - 3 maj 15:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Lommaryds IF
För ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr: Fågelfors IF

Rosenklippardag i Nostalgia - 3 maj 13:00
Nostalgia, Bruksgatan 43, Fågelfors
Traditionell rosenklippardag med Erik Karlsson, välkänd
rosenexpert från Åhus. Knytkalas och musik i trädgår-
den. Snickarboden är öppen för barnen. Arr:
Nostalgiaföreningen i Fågelfors

Byteatern ger föreställningen Musical - 6
maj 19:00 Fröviskolans sporthall Högsby
Föreställningen "Musical" handlar om att stå upp för
andra och sig själv även om det bryter mot förvänt-
ningar och konventioner. Arr: Emådalens Kulturförening
i samarbete med Högsby utbildningscenter

Månadsmöte SPF Fagerhult - 7 maj 14:00
Kapellet i Grönskåra. Vanliga förhandlingar. Lotteri.
Visning av filmen om vår hembygd. Kaffeservering.
Arr: SPF Fagerhult

Månadsmöte / MATMÄSSA, SPF Högsby -
13 maj 14:00 Stabygården. MATMÄSSA Kl 14.00-
16.00. Lokala livsmedelsföretag visar och säljer sina
produkter. Entré och servering: 60 kr
Arr: SPF Högsby

Trivselträff Högsby-Berga PRO - 14 maj
14:00 PRO-Lokalen, Storgatan, Högsby
Trivselträff med hemligt program. Arr: Högsby-Berga
PRO

Telebildföreläsning - Möt Tina Thörner,
Högsby - 14 maj 08:00-10:00 
Högsby bibliotek, Storgatan 17, Högsby
Distansföreläsning om "Målfokusering". "Kartan stäm-
mer inte alltid överens med terrängen… Navigera rätt
och vinn! Möt Tina Thörner – värmländskan med hela
världen som arbetsfält och som vet att utmaningar är
en del av livet som ofta gör att vi tar oss framåt. Tina
kommer under en fartfylld föreläsning visa hur man
skapar såväl sin egen som den gemensamma kartan i
vardagen för att lättare navigera och vara steget före
när oförutsedda händelser sker. Obs. Föranmälan
senast 12/5 2014 till turism@hogsby.se  tel. 0491-
291 64. Arr: Regionförbundet i Kalmar län,
Regionförbundet Södra Småland, Europeiska
Socialfonden

SPF Högsby, vårfest - 16 maj 18:00-21:00
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Anmälan senast 9 maj till Britt-Marie Karlsson
0491/28079 eller till Inger Perfeldt 0491/21274.
OBS! Max 40 gäster, anmäl er i tid. Arr: SPF Högsby

Trivselträff PRO Fågelfors - 16 maj 14:00
PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors. "Musikfolket" från
Mörlunda underhåller. Arr: PRO Fågelfors

Fotboll i Fågelfors - 16 maj 19:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Överums IK
För ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr: Fågelfors IF

Från Järn till Trä utställning i Nostalgia - 17
maj 11:00 - 15:30 Nostalgia, Bruksgatan 43,
Fågelfors. Ny spännande utställning om historiken
kring Fogelfors Bruk, från 1700-talets mitt, fram till
våra dagar. Kl 11.30 invigning av utställningen. Aina
och Melcher Ekströmer m fl. Visning av veteranmope-
der. Ansiktsmålning för barnen. Musik - dragspel och
fiol "BoDa". Öppet hos Värdshuset Bruksgården,
Fågelfors Hembygdsgård, Fågelfors Hattateljé, Tempo
mm. Se även www.nostalgia.hogsby.se samt
Nostalgias Facebook-sida. Arr: Nostalgiaföreningen i
samarbete med Virserums Konsthall, Regionförbundet i
Kalmar län, Högsby Sparbank, Högsby kommun och
ABF m fl. Arr: Nostalgiaföreningen m fl

Stabyvandring - 18 maj 10:00 
Sinnerbo-Åkärret. Natur- och kulturvandring. Samling
vid bussterminalen i Högsby kl 10.00. Ledare är
Christina Dannesäter. Arr: Handbörds
Naturskyddsförening Kontakt: Per-Ove oscarsson
Tel: 0491-50007. E-post: per-ove.oscarsson@hot-
mail.com

Dagledigträff Högsby - 22 maj 14:00-
15:30  Filadelfia, Storgatan 10, Högsby
"Lyckans trio" från Eksjö, sjunger och spelar
Servering och andakt. Arr: Filadelfiaförsamlingen
Högsby

Månadsmöte Högsby-Berga PRO - 27 maj
14:00 Berga kyrka. Månadsmöte
Johan och Gunilla Sigvardsson underhåller
Arr: Högsby-Berga PRO

Fotboll i Fågelfors - 30 maj 19:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Fårbo FF
För ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr:Fågelfors IF

PRO-resa till Blekinge - 31 maj 07:15 
Buss från Högsby Terminalen kl 07.15
Från Ruda Församlingshem kl 07.30
Ta med kaffekorg. Anmn senast 12/4 till: Inger
20626, 073-058 24 22. Rose-Marie 22325 samt
Sonja 51555. Pris: buss 220kr, lunch Skärva Gård
70kr. Hemresa kl 17.00 med stopp i Kalmar
Minst antal 40 st. Anmälan är bindande
Arr: PRO Högsby-Berga, Ruda, Fågelfors, Fagerhult-
Grönskåra

Mat-och bimarknad, Staby gårdshotell - 1
juni 10:00 - 16:00 Lokala producenter säljer sina
varor. Kennerth Fransson säljer biredskap. Ordföranden
i Sveriges biodlares riksförbund, Marita Delvert,
Stockholm berättar om användning av honung i mat-
lagning. Arr: Högsbyortens biodlarförening

Fågelfors Tårtkalas 2014 - 6 juni 14:00 
Fågelfors Folkets Park. Nationaldagsfirande med gratis
kaffe/saft och tårta. Underh. med The Pling Plong
Show. Musik av Robert Broberg.
Medv: Ingemar Bernthsson, Jenny Fagerstrand & Josef
Appelqvist. Trubadurunderh. av Catja Lundström.
Lotterier och fiskdamm. Gratis entré för medlemmar i
Fågelfors samhällsförening och föräldraförening. Övriga
60 kr. Arr: Fågelfors samhällsförening och Fågelfors
föräldraförening

Fotboll i Fågelfors - 6 juni 17:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Vrigstads IF
För ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr: Fågelfors IF

Nationaldagen Isabogården - 6 juni 18:00
Högtidstalare Bengt Göran Nilsson och Göran
Petersson. Kaffeservering. Fri entré. Arr:
Hembygdsföreningen Isabogården
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Leif Persson, leif@legoproduktion.se, 0491-22401
Bertil Nilsman, bertil@legoproduktion.se, 0491-22402

www.legoproduktion.se
Vi arbetar i: rostfritt, aluminium och konstruktionsstål.
Tjänster vi erbjuder: Klippning, kapning, kantbockning, svarvning,svetsning (EN287),
blästring och målning,syrabetning av rostfritt, glaskuleblästring av rostfritt

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

Program vi arbetar med är Visma. 
Ann-Louise Karlsson, 0491-224 00
ann-louise@legoproduktion.se
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Evenemang hittar du på sid på sid 27

✩ 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.

Välkomna till en oförglömlig kväll!

”Denna kväll 
missar man inte! 
Vad vore Högsby utan 
Möjligheternas kväll.
Vi syns!”
Ulrika Svantesson

Magnus Sandholm

LÖRDAG 24 MAJ 2014 KL 17.30
STABYGÅRDEN

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 1116

Håll utkik snart öppnar Mackens uteservering!

Kaffe och räkmacka 60:

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

Nu säljer vi cyklar 
från DACKEcyklar!!

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 072333 76 09, Janne 076339 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:
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