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Läs om vad dina lokala partier

tycker inför det stundande

valet den 14 september.

Så här tycker partierna sid 24-26 

Högsbyhöst ... sid 8 och 22
Mittpunkt informerar... sid 6  •  Högsby kommun informerar... sid 10
Sandholms inspirerar... sid 13  •  Evenemangskalender ... sid 35

Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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Redaktion och produktion:
Wåhlin’s Oskarshamn

Tidningen tryckt på Svanen-

märkt papper och tryckeri

Adress:
Hantverksgatan 33, 
572 57 Oskarshamn  
Tel 0491-822 12 
Fax 0491-822 18
E-post info@wpab.se
www.innehall.se

Ansvarig utgivare: 
Gunilla C Johansson
Redaktionell text:
Gunilla C Johansson
samt Fredrik Loberg

Distribution:Hushåll och 
företag i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 27 september.
Bokning: Senast måndagen
den 15 september.

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

UUttnnyyttttjjaa RROOTT--aavvddrraaggeett!!

 

   NNoossttaallggiiaa  ii  FFååggeellffoorrss  

      MMeedd  UUttssttäällllnniinnggeenn  FFrråånn  jjäärrnn  ttiillll  ttrrää  
      ssaammtt  lleekk  oocchh  nnööjjeesslliivv  
      hhaarr  ööppppeett  åårreett  rruunntt  fföörr  ggrruuppppeerr  
      ((fföörreenniinnggaarr,,  sskkoollkkllaasssseerr  eettcc..))                    
      BBookknniinngg  ppåå  tteell..  007722--55770088335577  
      wwwwww..nnoossttaallggiiaa..hhooggssbbyy..ssee  

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.

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 

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

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

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

Har du allt 
på det torra? 

Se till att dina ägodelar är rätt försäkrade 

ditt

- just nu får du två fria
månadspremier!

Har du allt 
på det torra? 

Se till att dina ägodelar är rätt försäkrade 

ditt
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Under sommaren har företagarna William
Vitikainen och Niclas Bergeskans på företa-
get BVCP via projektet samhällspolitiskt
engagemang intervjuat företrädare från
samtliga politiska partier i Högsby.

Detta för att man som kommuninvånare och röstberätti-
gad i stundande val, på ett avskalat och naturligt sätt, ska
kunna komma sina kommunpolitiker lite närmare och
verkligen ges chansen att få en bra bild på vad respektive
parti står för.
- Dessa 30 minuter långa intervjuer är en del i projektet,

vars mål är att öka det samhällspolitiska engagemanget
hos kommuninvånarna. Ju mer delaktig en kommunin-
vånare känner sig och ju starkare en nära kommunikation
sker mellan invånarna och politiker, så tror vi att demokra-
tin stärks i ett samhälle och att man får en starkare sam-
hällsutveckling menar William.

HUR HAR DET DÅ VARIT 
ATT INTERVJUA POLITIKER
- Vi tycker att det har varit riktigt spännande veckor till-
sammans med många starka personligheter. Vi anser båda
att vi både fått sett och hört sidor hos politikerna som vi
inte har sett tidigare. Det finns många politiska idéer och
ideologier som kan vara svåra att få fram i media när poli-
tiker oftast ställs inför att svara på aktuella sakfrågor och
inte så mycket vad just deras parti står för. I de öppen-
hjärtiga intervjuerna varvas lokala idéer, partipolitik och
personliga inspel vilket vi hoppas uppskattas, säger Niclas.
Intervjuerna finns att titta på som podcastsändningar via kom-

munens hemsida www.hogsby.se och www.bvcp.se, de har redan
blivit tittarsuccé.
Vi har ju knappt 6 000 invånare och redan mer än 1 000 vis-

ningar av intervjuerna och det är riktigt bra siffror, vilket förhopp-
ningsvis speglar att det finns ett intresse bland kommuninvånar-
na att få veta mer om de politiska partierna, berättar William.

UPPVUXNA I KOMMUNEN
De båda företagarna är uppvuxna i kommunen och har lärt känna
varandra via fotbollen och under senare år via gemensamma
intressen och studier.
- Vi jobbar bra ihop och jag har flyttat tillbaka till kommunen

efter några års studier. Det var mycket som lockade mig tillbaka,
inte bara fotbollen även om det givetvis var en starkt bidragande
orsak. Jag och Hampus Furuskog har ju lekt och sparkat boll
sedan vi lärde oss att gå. Men flytten tillbaka till kommunen
handlar framförallt att vi känner trygghet här i kommunen, och
såklart fotbollen.

Både jag och min sambo är ju från Högsby och våra barn, varav
ett fortfarande är i magen, har nära till mor- och farföräldrar. Jag
kan ta cykeln till dagis och 
jobbet då vi bor så till och man känner sig priviligierad att inte
behöva lägga så stor del av dagen på pendling, säger William.
Företaget driver duon vid sidan av sina ordinarie arbeten,

Niclas som tränare i Oskarshamns AIK samt lärare på Oscars-
gymnasiet och William som handläggare på Migrationsverket.

GÅ OCH RÖSTA
-Jag hoppas verkligen att alla tar chansen och går och röstar.  Vi
har förmånen att leva i ett demokratiskt land. Ibland tar man nog
demokratin för självklar, men för mig personligen så ser jag rättig-
heten att kunna rösta som en skyldighet, makten utgår ju faktiskt
från folket. Jag kan förstå personer som känner det verkningslöst
att gå att rösta men alternativet till demokrati är inget alternativ
säger William med eftertryck.

Gunilla C Johansson

4

Politikerna har fått säga sitt 

- Jag hoppas verkligen att alla tar 
chansen och går och röstar. 
Vi har förmånen att leva i ett 

demokratiskt land. 

William Vitikainen, fotbollsprofil med
hjärtat i kommunen.
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BBääcckkssttrröömm FFrruukktt && GGrröönntt

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

•• NNyypplloocckkaadd ffäärrsskkppoottaattiiss ffrråånn ÖÖllaanndd::
MMaarriissppaadd vviitt oocchh ffaasstt 55kkgg//3399::-- 
PPuurriittaann,, vviitt oocchh mmjjöölliigg 55kkgg//4499::--   

KKiinngg EEddvvaarrdd ffäärrsskkppoottaattiiss 1144::--//kkgg
•• OObbeesspprruuttaaddee HHaaggaalluunnddssttoommaatteerr 

((eetttt fflleerrttaall ssoorrtteerr)) 
•• NNyypplloocckkaaddee hhöösstthhaalllloonn

•• BBrruunnnneebbyyss ddrryycckkeerr
••OObbeesspprruuttaaddee llookkaalltt ooddllaaddee ggrröönnssaakkeerr

•• AAsstteerrbbuukkeetttteerr oocchh BBoollllkkrryyssss mmeedd mmeerraa
•• FFrråånn EEvvaass kkrrooppppkkaakkoorr,, 

KKööppiinnggssvviikk,, ÖÖllaanndd -- IIsstteerrbbaanndd oocchh
KKrrooppppkkaakkoorr ((gglluutteennffrriiaa))

VVäällkkoommnnaa!!!!

Högsbys framtid
är inte till salu. 
Vi vill investera i våra 
ungdomar och få igång 
Tegelbruket igen. 
Vi vill att Högsby kommun
ska kunna ge 
alla ungdomar 
en meningsfull fritid.

Inte till 
salu!

Lördag 20 och Söndag 21 september kl 11–16
Andra tider efter överenskommelse, 070-6588460

Skördemarknad på 
Uranäs Blomsterverkstad

- Höstfägring & rara växter - Torkade blommor, solrosor, lin & pumpor m.m. 
- Trädgårdsdetaljer i gammalt och nytt - Och mycket, mycket mera...

RUNT VERKSTADEN:
- STUDIO 100

• Kläder från Soulmate • Modevisning lördag kl. 12.00
- STIG IN • Grönsaker, rotfrukter, musli, mjöl, oljor m.m.
- LILLA NOR • Sytt o pysslat i lantlig stil
- KATARINAS SHABBY CHIC • Vitt och skavt, betong
- MARTINSSONS • Luffarslöj - NILSSONS • Antika brännvinsglas

VÄGBESKRIVNING: FR. ÄLGHULT KÖR
MOT BJÖRKÅ, FR. VÄG 37 VID FAGER-
HULT KÖR MOT UDDARYD/URANÄS

VÄLKOMNA

Trädgårdsservering: 
Kaffe och något gott därtill. Stenugnsbakat bröd

Lägg din röst på  
Kristdemokraterna
i kommunvalet
för ett starkt och
framåt Högsby
2014-2018:

Vi jobbar för dig - 
utveckling i hela 

Högsby kommun!

Lars Elmborg 
Toppkandidat (KD)
Högsby Kommunfullmäktige

Kristdemokraterna
Högsby

Jag ska se till 
att vår kommun 
blir starkare!
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

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

Vill du ha hjälp med marknadsföring 
av ditt nystartade företag ?

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

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

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

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

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2014: Ordf. Eva Lott Berggren, Sekr. Jonas Lindh
• Övriga: Daniel Carlsson, 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

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby du också.
Vi närmar oss 100 medlemmar!

Positiva satsningar i Högsby kommun !
Smålandsteknik Böta
Kvarn AB – Nytt företag !
Patrik Axelsson vid nystartade
företaget Smålandsteknik
Böta Kvarn AB finns i den
sydöstra delen av Högsby
kommun. 

Patrik jobbar vid sitt företag med att
erbjuda service och installation av fast-
bränsle system som pellets och flis. 
Har du frågor kring energi, ring då 
0767-768444 eller maila smalandsteknik@telia.com, 
så får du veta mer om detta nya företag.

Intressant Trädgårdscafé 
utvecklas i Berga !
Den senaste tiden har Liz och Hasse vid Lilla
Butiken utmed Trädgårdsgatan 8-10 i Berga, 
öppnat upp ett trevligt Trädgårdscafé. 

Här finns för besökaren kaffe, sallader, smörgåsar. Vi har även cater-
ingverksamhet om så behövs, och kan erbjuda sällskap att äta och
träffas här i Berga, berättar Hasse Johannesson. Liz Eriksson har
sedan några år den intilliggande Lilla Butiken med möbler och
inredning, samt loppis
och antikt att erbjuda. 
Öppettiderna är 
onsdag-söndag 
kl 11-17.
Vägbeskrivning:

Kommer du söder-
ifrån, sväng höger
direkt efter järnvägs-
bron i Berga !
Vill du komma i

kontakt, ring då Café
0491-50201 eller
Butiken 0491-21353. 

Patrik Axelsson vid nystartade
företaget Smålandsteknik

Böta Kvarn AB.

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

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Välkommen till Frukostmöte 
hos E.ON  Frövi Kraftverk
Tisdagen 9 sept , fika från 07.30.
Information och  visning  kl 8-9. E.ON investerar 60 miljoner, en
totalrenovering och effektivisering av hela Frövi anläggningen. 
Unikt tillfälle att besöka kraftverket !

Välkommen med din intresse anmälan !
Anmälan till: mittpunkt@hogsby.net eller 29258

Scanias platschef Johan Uhlin besökte Högsby kommun vid en lunchträff nyli-
gen och berättade om miljard satsningen av nya hyttfabriken i Oskarshamn.
Högsby Kommuns största privata arbetsgivare, med stora möjligheter för
Högsbys arbetsmarknad, inte minst med bra pendlingsavstånd !
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Näshult 102 i Fagerhult, 5 rum, 

325 000 kr

Isbanevägen 1 i Ruda, 5 rum, 450 000 kr

Hammarby 304 i Högsby, 3 rum, 

145 000 kr

Gärdesvägen 14 i Fågelfors, 5 rum, 

315 000 kr

Vallgatan 13 i Berga, 4 rum, 325 000 kr

Kullbergs Väg 5 i Högsby, 395 000 kr  

Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum, 

295 000 kr  (sänkt pris) 

Tallgatan 6 i Berga, 4 rum, 295 000 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 

Lindvägen 5 i Berga, 4 rum, 425 000 kr 

Lindvägen 3 i Berga, 5 rum, 325 000 kr 

Storgatan 38A, 38B, 38C (kommersiell

fastighet) i Högsby, 995 000 kr

Fänlid 107 i Ruda, 3 rum, 375 000 kr  

Hornsö 131 i Hornsö, 4 rum, 625 000 kr

Björnströms väg 8 i Ruda, 4 rum, 

350 000 kr 

Kyrkvägen 28 i Fagerhult, 7 rum, 

375 000 kr

Dammvägen 3 i Högsby, 5 rum, 

545 000 kr 

Allgunnen 592 i Allgunnen, 3 rum, 

345 000 kr

Stora Vägen 64 i Långemåla, 7 rum, 

1 750 000 kr (sänkt pris) 

Sålda under juni och juli!

Kronobo 101 i Fågelfors, 4 rum

Kalvhagen 302 i Högsby, 2 rum 

Åsvägen 27 i Högsby

Hantverksgatan 6 i Ruda, 5 rum 

Skogsgatan 14 i Berga, 3 rum

Furustigen 4 i Högsby, 3 rum 

Storgatan 75 i Ruda, 4 rum

VI FINNS I HÖGSBY

FFAASSTTIIGGHHEETTSSBBYYRRÅÅNN MMÖÖNNSSTTEERRÅÅSS ıı Storgatan 42, 383 30 Mönsterås ıı 0499-106 66 ı monsteras@fastighetsbyran.se ıı www.fastighetsbyran.se/monsteras
FFAASSTTIIGGHHEETTSSBBYYRRÅÅNN HHÖÖGGSSBBYY ıı Storgatan 41, 579 30 Högsby

Furustigen 5 - Rejäl villa i Fågelfors

Jungnergatan 3 
- Välkomna till en trivsam tegelvilla Storgatan 13 - Charmigt hus från 1800-talet

Ring för tidsbokning till Ylva Sjökvist på 070-539 41 87 
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Högsbyhöst 
– något för alla
Då ligger Högsbyhöst äntligen i startgroparna efter
en snudd på rekordvarm sommar i mannaminne. 
I detta nummer av Innehåll presenteras delar
Högsbyhösts program.

Högsbyhöst är ett begrepp
som funnits med under
många år.
Man ville samla alla olika

former och inslag av aktivi-
teter som händer och sker i
kommunen. 
- Efter sommarperioden,

då många av oss drar sig
inomhus, kände vi att det
var viktigt att samla höstens
alla olika aktiviteter under
ett tak och på så sätt få fler
att aktivera sig under höst-
mörkret, säger Christina
Dahlén och Anna Lundberg,

Misteln, Högsby.
Duon berättar vidare att Högsbyhöst genom åren varit ett mycket

uppskattat koncept och att det ger goda chanser för föreningar att
visa upp sig och att kanske till och med få fler att intressera sig för just
deras verksamhet.
- Vi är ju en föreningstät kommun, och där man gärna är medlem i

flera föreningar. Vi har även företag som valt att satsa på aktiviteter vil-
ket vi ser positivt på.
- Framförallt så finns det något för alla åldrar vilket gör att genera-

tioner kan träffas på vissa aktiviteter och att ingen åldersgrupp heller
ska känna sig bortglömd. Nog så viktigt faktor i vårt samhälle säger de
båda samstämmigt.

ETT AXPLOCK AV AKTIVITETER UNDER SEPTEMBER
• I morgon lördag drar Högsbyhöst igång med en fartfylld dansshow
med Dollywood kids på scenen, tänk på att det endast är förköp av
biljetter, se mer info i denna tidnings annons. På kvällen står Lasse
Stefanz för en dansant afton i Fågelfors Park.

• Brasafton vid Tingshuset, Bötterum. Kom och lyssna när Göran
Petersson berättar om friherre Gustaf Raab på Brusemåla, vilken
skrev musik till Björkens visa.

• Bergadagen – välbesökt dag med knallar. Bergaloppet och en dag
som rundas av med matiné på Berga Bio och filmen Krakel
Spektakel.

• Smakrik helg i Fagerhult då Norrgrändens bygdeförening arrange-
rar kroppkakehelg i Skälbäcks skolmuseeums lokaler.

• Låt dig lockas in i fantasins värld med hjälp av sagostund på Misteln
och sagoberättare Gunilla Gustafsson.

• Författarbesök av Lena Einhorn. Även känd som regissör till filmen
Ninas resa. Hon kommer att berätta om boken Blekingegatan 32, en
roman om Greta Garbo.

I Nästa nummer av Innehåll, som utkommer 26 september, presenteras
en mängd ytterligare aktiviteter.

- Håll utkik i din brevlåda uppmanar Christina och Anna.

Gunilla C Johansson

Mer pengar till din  
landsbygd! 

Var med när vi tillsammans drar upp 
riktlinjer för vad EU-pengar kan användas till 
i leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd 
under åren 2014-2020. 

Vi vill höra dina synpunkter! 
Vilka utvecklingsfrågor är viktiga  

för dig i din bygd?  
Vilken utveckling tycker du att  

föreningen ska stötta? 

Välkommen till dialogträffar.  

Vi bjuder på kaffe, smörgås och inspiration 
från framgångsrika tidigare projekt. 

Anmälan senast 3 dagar före träffen till 
christina@alhembygd.se eller 0706-34 34 15 

Alla träffar är klockan 18.30 

1 september, Misteln, Storgatan 17 i Högsby 
2 september, Folkhögskolan i Vimmerby 
4 september, NTO-lokalen i Kristdala 
9 september, Pigalle i Nässjö 
11 september, Skeppet i Målilla 
16 september, Folkets Hus i Bruzaholm 

Läs mer om oss: 
www.astridlindgrenshembygd.se 

Visste du att Astrid Lindgrens Hembygd:  

 Är en förening som har verkat för 
landsbygdsutveckling sedan 1996.  

 Hade mer än 70 olika projektägare 
engagerade i olika utvecklingsprojekt 
under förra sjuårsperioden.  

 Är ett av alla områden i hela landet 
som nu tar fram lokala planer som 
beskriver vad som behöver göras för 
att området ska bli ändå mer attraktivt 
och konkurrenskraftigt, få ökad 
sysselsättning och nya företag. 
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Kortkurser 
Lördagar- kl. 10:00- 13:00 
Pris: 250 kr
Ledare: Maria Johansson

Glasfusing 25/10 
Skapa dina egna smycken, fat, 
fönsterdekorationer m. m. 

Pappersblommor 18/11 
Vi gör vackra blommor, till 
högtid & fest eller bara en 
vacker dekoration till ett paket. 
Vi använder silkespapper, folie 
och kräppapper. m..m. 

Kransar advent 22/11 
Bind din egen krans och 
smycka din dörr eller fönster.  

Keramik 
Under en dag ges möjligheten 
att tillsammans med ytterklä-
derna få hänga av sig presta-
tionskrav måsten  och brus 
och ge sig hän åt lugnt och 
rofylld formande/skulpterande 
i lera. Annika kommer att ge en 
kortare introduktion och man 
kan delta utan förkunskaper. 

Plats: Annikas ateljé i 
Kösebo, Högsby kommun 
Lö 25/10 kl. 10:00-16:00  
Ledare: Annika Sonntag 

Prova på 
Släktforskning
Lördag 4/10 kl. 10-12
Plats: Misteln, Storgatan 17, 
Högsby 
Om du ny  ken på din histo-
ria? Passa på tillfället!   
Karl- Erik Gustavsson 
visar och berättar hur du 
kan komma igång med din 
släktforskning. Alla varmt 
välkommen! Ett samarbete 
med biblioteket Misteln

Anmälan & info:
0771-20 20 70
sv.se/kalmarlan

Meditation/
samtalsgrupp
To 18:00-21:00 start 18/9 
Ledare: Eleonor Sagrelius

Biodlingskurs 
för nybörjare 
Må 18:00-20:30 start 17/11
Ledare: Weine Jernemalm 
24 tim/8ggr 

Motorsåg
Ledare: Göran Axelsson
40 tim/8ggr Pris: 3900 kr

Röjsågskörkortet
30 tim/7 ggr Pris: 3400 kr 

Engelska nystart 
 dagtid 

För dig som har läst engel-
ska för många år sedan och 
känner att nu är det dags att 
damma av kunskaperna! 
Må 10:00- 11:30 start 22/9
Ledare: Eleonor Sagrelius
16 tim/8ggr Pris: 550 kr 

Cirklar & 
kurser i 
Högsby 
hösten 14

Norra Storgatan 8, BergaNorra Storgatan 8, Berga
Välkommen till oss under

Bergadagen den 6/9
Vi kommer att servera kroppkakor
med tillbehör, för en billig peng!

Kom in och umgås en stund över en
”redig” lunch mellan kl. 11-15

/Personalen Coop Nära

TTaacckk fföörr ddeenn sskköönnaa ssoommmmaarreenn oocchh ttaacckk ttiillll
vvåårraa ttrrooggnnaa kkuunnddeerrss eennggaaggeemmaanngg,, vviillkkeett 
rreessuulltteerraatt ii eenn ggoodd uuttvveecckklliinngg ii bbuuttiikkeenn..

Vi laddar 
med härliga
uteblommor 

för höstens intåg.

Butiken är träffpunkten i Berga! Vi är vad vi heter - Nära! 

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

Ombud för: Gilla oss på Facebook: 
Coop Nära Berga

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

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

Berga • 4:a marklgh 101 kvm     Fagerhult • 1:a marklgh 45 kvm 

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

Sensommarerbjudande!

vi röstar på
centerpartiet
därför att:

... (c) stödjer närproducerat 
och mat fri från antibiotika

Evald Palmér och Birgitta Nors
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Val till riksdag, kommun och landsting 2014

Den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. 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 LANDSTING 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 (tfn 0491-29103)!

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

Här kan du se var just din vallokal ligger. 
På ditt röstkort som kommer i brevlådan står det var du kan rösta.

Adresser till vallokalerna:
Berga: Berga skola, Västergatan 24A

Fagerhult: Fagerhults skola, Skolvägen 9

Fågelfors: PRO-lokalen, Bruksgatan 25

Högsby: Fröviskolan, Frövivägen 3A

Ruda: Ruda gamla skola, Skolgatan 1A

VARMT
TACK!

Till alla medarbetare 
inom äldreomsorgen
och hemsjukvården
för gott samarbete
under den gångna 

sommaren.

Annica Bennesved
Områdeschef

Britt Karlsson
Områdeschef

10
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Val till riksdag, kommun och landsting 2014

Den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. 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 LANDSTING 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 (tfn 0491-29103)!

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

Här kan du se var just din vallokal ligger. 
På ditt röstkort som kommer i brevlådan står det var du kan rösta.

Adresser till vallokalerna:
Berga: Berga skola, Västergatan 24A

Fagerhult: Fagerhults skola, Skolvägen 9

Fågelfors: PRO-lokalen, Bruksgatan 25

Högsby: Fröviskolan, Frövivägen 3A

Ruda: Ruda gamla skola, Skolgatan 1A

VARMT
TACK!

Till alla medarbetare 
inom äldreomsorgen
och hemsjukvården
för gott samarbete
under den gångna 

sommaren.

Annica Bennesved
Områdeschef

Britt Karlsson
Områdeschef

Den 6 september klockan 6 på kvällen drar SM i
bilorientering i gång i vår kommun och upp emot
40 ekipage, varav 20 i SM, ställer upp och tävlar i
en, kan man tycka publiksport – men det är precis
det omvända. 

Tävlingen går ut på att hitta rätt väg till kontrollstationer, som är
hemliga ända fram till start,  med hjälp av kartor och köranvis-
ningar. Kartorna är många och gamla och man ska försöka hitta
den gamla vägsträckningen som inte är direkt lätt att hitta efter
ombyggnationer och helt nya vägsträckningar. 
- En gammal fin landsväg från 50-talet kan i dag vara helt igen-

vuxen och att då hitta den bredvid eller i närheten av en ny väg, ja
det är långt ifrån självklart, och det är precis det som bilorienter-
ing handlar om, att kunna läsa båda karta, körinstruktion och natu-
ren så bra att man hittar de noga uträknat placerade kontrollsta-
tionerna, säger Christer Svensson, banchef Mönsterås MK.

LETA EFTER BLÅ SKYLTAR
- Det sitter en liten blå skylt med en bokstav på vid kontrollstatio-
nerna som man antecknar på sitt startkort, och efter att man
ansett sig kört klart banan, så lämnar man in startkortet och vi
rättar, kontrollerar och räknar samman antalet korrekta svar.
Tävligen bygger på såväl tid som antal rätt. Tävlingstiden är väl

tilltagen och Christer poängterar att detta inte är någon rallytäv-
ling och att det är normala trafikregler och hastigheter som gäller
under tiden tävlingen pågår. Under tävlingen ska deltagarna hitta
närmare 200 kontrollstationer, mot normala 150, i trakterna i och
runt Högsby kommun.

- Det gäller att
tänka efter före
när man deltar,
och noggrann-
het är en grund-
bult. 
Sporten är

förhållandevis
liten i Sverige
och att vi lyckas
få hit drygt 20
ekipage som
ställer upp i SM,
ja det är stort
och något vi är
stolta över. En vanlig tävling drar hälften så många ekipage.

START OCH MÅLGÅNG VID FRÖVISKOLAN
Mönsterås Motorklubb står som SM-arrangör och den som vill se
och följa tävlingen är välkommen till Fröviskolan.
- Om man vill följa tävlingen, kom till Fröviskolan så visar vi

åskådare till en lämplig publikplats nära samhället.

ROLIGT FÖRARBETE
- Vi är många som engagerat oss i detta SM och som har lagt ner
många timmar på att rodda denna tävling, bland annat Åke
Gustavsson som är tävlingsledare. Åke innehar den högsta licen-
sen inom sporten och är den som har huvudansvar för denna
sport och har haft totalansvar för tävlingar under många år i flera
motorsporter.

Berndt Axelsson, Tjuståsa och jag har jagat
många väghållare under flertalet kvällar för att få
tillstånd att få köra på privatägda vägar. Vi har bli-
vit riktigt positivt bemötta när vi ringt runt, vilket
gör att det är extra roligt att vara aktiv i denna lilla
sport.
Erik Svensson är den som har ritat specialkartor

till årets tävling och som gör att en och annan del-
tagare nog kliar sig rejält i huvudet för att kunna
hitta alla detaljer. 
Arrangörerna har själva provkört banan, allt för

att kartor, tavlor och underlag ska vara korrekta.
Första bilen beräknas komma i mål runt midnatt
och sista bilen runt 02.00

Deltagare från Småland och Mellansverige domi-
nerar tävlingen så man kan lugnt påstå att detta
arrangemang sätter Högsby kommun bokstavligen
på kartan  - Detta gillar vi på Innehåll!

Gunilla C Johansson

En gammal fin landsväg från 50-talet kan i dag vara en igenvuxen vägbank.
Foto: Christer Svensson

SM till Högsby

Dags att göra om? Vi utför allt inom tapet och måleri!
Ring oss idag för kostnadsfri offert.

072-548 32 95 I malaren@home.se I www.malaren.eu

Målaren 
som gör allt och lite till!

S E R V I C E  I K VA L I T E T  I Y R K E S K U N N A N D E
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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. 

Kaffe och räkmacka 60:

Dags a+ rusta 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.

Har du frågor om jobb eller om vår verksamhet i övrigt, tveka
inte a+ höra av dig. Tobbe 072333 76 09, Conny 070867 81 79

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:

Gallerian, Karlssonvaruhuset • 0727122 940
Öppet: vard 1018, lördsönd 1116

Dagens lunch!
Välkommen!

Ät gärna kräftor
i soppa ...
men allra helst som
dem är med vitt bröd
Tipset kommer ifrån Helge Karlsson, kommunens
kanske mest rutinerade kräftfångare. 

I augusti år 2000 fiskades sanslöst många kräftor i sjön Allgunnen. Det
året registrerade fiskevårdsområdet en fångst på inte mindre än fem
ton. Numera är det normala cirka ett ton kräftor under de sex tillåtna
fiskekvällarna i augusti. 
- Vi hade en mycket kraftig nedgång några år efter 2000, och sedan

dess har beståndet återhämtat sig lite. Nu ser det ut som om fångsten
stabiliserats på en lägre nivå till mellan 900 och tusen kilo, säger Helge
Karlsson, ordförande i Allgunnens fiskevårdsområde. 
- Det här reglerar sig självt, det är inget som påverkas med fisket.

Det är väldigt svårt för oss att påverka beståndet i en så här stor sjö. 
28 fastighetsägare och ett antal kvotfiskare fiskar från 8 augusti och

augusti månad ut, under fredag- och lördagkvällar. 
- När kvotfiskarnas och fastighetsägarnas familjer är på plats är vi

över 300-400 personer här samtidigt, säger Helge Karlsson. 
Just i år har Lantbruksuniversitetet på uppdrag av fiskevårdsområ-

det genomfört provfiske i Allgunnen. Som i nästan alla andra kräftfis-
kevatten i Sverige är det signalkräftor som fiskas i Allgunnen.
Beståndet av den inhemska flodkräftan beräknas, till följd av bland
annat kräftpest, i svenska vatten ha minskat dramatiskt till mindre än
fem procent jämfört med i början av 1900-talet. 

HELGE KARLSSON FISKAR ALLA SEX AUGUSTIKVÄLLARNA 
- Vi äter mycket efter hand som vi fiskar, ofta rakt upp och ner, men
sedan fryser vi ner många kräftor också, säger Helge Karlsson. 
- Det är gott att ha kräftor under den övriga tiden på året också. 

Merparten av sjön Allgunnen ingår i det 2500 hektar stora naturreser-
vatet Allgunnen, ett av de största i Kalmar län. Vattnet i Allgunnen, cirka
13 kvadratkilometer stor och belägen i Högsby och Nybro kommuner,
anses hålla mycket god kvalitet och innehåller en riklig mängd fiskarter.
Fiskekort gäller. 

Text: Fredrik Loberg 

Arkivbild
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Tittarsuccé

Tel. 0499-310 09

DDeett llöönnaarr ssiigg aatttt ååkkaa ttiillll SSttoorrkkeenn!!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖÖPPPPEETT  AALLLLAA DDAAGGAARR  1100--1188

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

Höstens nyheter
inkommer nu 
varje dag!

REAN 
fortsätter!!

Höstens nyheter
inkommer nu 
varje dag!

Kylmaster AB  •  010-130 20 50
E-mail: info@kylmaster.se  •  www.kylmaster.se

Service nära dig.Upp till 6 års 
garanti.

Till skillnad från traditionella VÄRMEPUMPAR, bibehåller våra 
värmepumpar sin värmekapacitet när utomhustemperaturen sjunker. Ny teknik ser till att den

nominella VÄRMEKAPACITETEN hålls konstant minst ner till -15°C. 
Dessutom fortsätter de att ge värme ner till -30°C.

LÅG LJUDNIVÅ är en självklarhet när du väljer värmepump. Vi provar och väljer ständigt ut
nya modeller där vi ställer krav på lång garanti, hållfasthet, ljudnivå och PRESTANDA.

En värmepump är ett SMART OCH BEKVÄMLIGT val för dig som vill sänka din 
energikostnad. En COP på över 5,0 innebär hög energieffektivitet och en låg elräkning.

Vi gör alltid ett KOSTNADSFRITT PLATSBESÖK
för rekommendation av bästa och smartaste valet för just ditt hus!

Möt säsongen i tid!Möt säsongen i tid!

Rätt ”pump” i rätt hus

Vi håller 
vad vi lovar!

AUKTORISERAD ÅF

Under sommarens programserie i TV4 med Ernst
Kirchsteiger och hans kollegor har man kunnat
följa renoveringsprojekt i Ester Marias hus. En
serie som verkligen ger inspiration till alla som
gillar att renovera hus. I ett av avsnitten tog Ernst
med tittarna till tapetfabriken Duro i Gävle. Detta
för att han hade ritat av mönstret på tapeten i ett
av rummen där det inte gick att rädda tapeten
och Ernst ville att tapeten skulle få ett nytt liv.

Färgmästaren på Duro blandade till färger efter färgprov och
med en mästerlig blick fick han fram tidsenliga färgnyanser av
underlaget från Ernst. 
- Det färdiga resultatet blev förutom ett bra program även en

tapet, Ester Marias Kammare, som Duro nu producerar i en större
upplaga för den som vill nu kan köpa hem berättar Karin
Sandholm på Sandholms Färg & Golv, Högsby.
Duro har under många år noggrant arbetat med att dokumen-

tera tapeter från en svunnen
tid och denna dokumenta-
tion har bland annat resulte-
rat i boken Historiska tapeter.
Man kan alltså beställa tids-
typiska tapeter till det gamla
torpet som står inför reno-
vering. Boken innehåller des-
sutom tapeter från trakten
då man under renoveringen
av ett förmakeri på Wirum
säteri hittade fragment av
tapeten Lovisa, en tapet från
1850-talet med en 1700-tals
känsla.
- Vi tycker att det är roligt

att allt fler väljer tapeter med
färg och mönster, och att låta
historiens vingslag synas via
tapeter, ja det ger ju ett rum
en helt annan rymd och
känsla än vad en vitmålad
vägg gör säger Karin.

Gunilla C Johansson

Foto: DURO
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ÅÅSSEEDDAASS TTRRAAFFIIKKSSKKOOLLAA!!
Vi är en liten och personlig trafikskola i Åseda med 

3 lärare och utbildar på B-behörighet. Dessutom erbjuder vi
riskutbildningar så som Risk 2:an (halkbanekörning) 

och Risk 1:an. För dig som vill övningsköra privat 
har vi även introduktionskursen (handledarkursen).

För mer information om skolan, kurser, 
priser och anmälan se vår hemsida: 

www.trafikutb.se
Förfrågningar: Markus Sommer tel 070-660 24 22 

och Yvonne Rosenqvist tel 070-810 04 07

TTeerrmmiinnaallggaattaann 44,, 336644 3311 ÅÅsseeddaa 
((ssaammmmaa bbyyggggnnaadd ssoomm BBiillpprroovvnniinnggeenn))

Välkommen till Din trafikskola i Uppvidinge 
även Du som bor i Hultsfred eller Högsby kommun!

Yvonn's trafikutbildningar

Lästips från Högsby
kommunbibliotek
ROMANER FÖR VUXNA
Fyren mellan haven av M. L
Stedman ISBN 91-87135-72-8

En man vid namn Tom Sherbourne återvän-
der till Australien efter en tid som soldat vid
västfronten. Han får arbete som fyrvaktare på
en ö långt ute i Indiska oceanen och tar med
sig sin fru Isabel. Förgäves försöker paret skaf-
fa barn, men en dag flyter en båt i land och
bredvid kroppen av en död man ligger det
ett spädbarn som överlevt resan. Isabel ser barnet som en gåva från
Gud och bestämmer sig för att behålla det som sitt eget. Men vem
tillhör ett barn egentligen? Hur handlar vi rätt i svåra situationer?
Boken ger inga enkla svar men är svår att lägga ifrån sig eftersom
den både är spännande, romantisk och gripande.

Oceanen vid vägens slut av Neil
Gaiman
ISBN 978-91-638-7837-4

Detta är en berättelse om en liten pojke som
får uppleva att hans barndom tar slut just när
han skall fylla sju år. Det var då ondskan i form
av en hemhjälps skepnad kom in i hans värld
och förändrade den för alltid. Pojken växer
upp och återvänder en dag till sin barndoms
trakter och till den gård där familjen Hempstock bodde. Det märkli-
ga är att mamman och mormodern bor kvar och att de fortfarande
är lika gamla som de var när pojken var liten. Dottern i huset, vid
namn Lettie, är däremot  försvunnen. Mannens barndomsminnen
kommer tillbaka och han börjar minnas det fasansfulla händelseför-
loppet som utspelades efter att barnflickan Ursula Monkton anlän-
de till byn…
Neil Gaiman har även skrivit boken Coraline. En klassiker i fantasy-
genren som även filmatiserats.

Jakthundskolan.
Grundlydnad och skötsel 
av Peter Ekeström 
ISBN 978-917586647-5

Hur bygger man som jägare upp
en bra relation med sin jakthund? I
denna bok får läsaren många nytti-
ga och handfasta råd i form av
begripliga texter och instruktiva
bilder. Här finns avsnitt som tar
upp bl.a. hundens motivation, lyd-
nad, träning, skötsel och lekens betydelse. Det är viktigt för en jäga-
re att snabbt få jakthunden smidig och följsam, men vägen dit är
oftast lång. Tag boken till hjälp och chansen är stor att du med hjälp
av författarens råd, når ett lyckat resultat. 

Biblioteket i Högsby, Storgatan 17 
har öppet månd- fred 9-18 lördag 10-13. Välkommen!
www.hogsby.se/biblioteket 
Följ oss på facebook!  

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

BBeerrggaa -- Lindvägen 4
Välplanerad och välskött villa med
bra läge, fin trädgård, garage, hela 4
sovrum. Gillestuga med öppen spis,
nyare vitvaror.  PPrriiss  553300 000000 kkrr

HHööggssbbyy -- Järnvägsgatan 38
Helfräscht nyrenoverat hus, nytt kök
och vitvaror, nytt badrum mm, Kakel-
ugnar, vedspis, öppen planlösning.
Uppvärmning med pellets.
Bör ses!  PPrriiss 664400 000000 kkrr

BBeerrggaa -- Lövhällsvägen  4
Hus i bra skick och med skogen som
granne. Kakelugnar. Öppen planlösning.
PPrriiss 226600 000000 kkrr

INGA dolda avgifter, 
kostnad för Hemnet och 

energideklaration 
ingår ALLTID i 

mäklararvodet hos oss,
VÄRDE ca 5 000:-
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- Vi hade flera knallar från
kommunen i år. Marknaden
har också blivit en stor
återvändarträff för utflyt-
tade, säger marknadsche-
fen Ulf Ekblad. 

Fagerhults marknad är av tradition
Högsby kommuns mest välbesökta
arrangemang. Enligt arrangörerna
Fagerhults AIK och Björkshults IF
lockade årets upplaga den 19 juli,
trots stekande värme, cirka 16 000
personer. 
150 knallar var på plats. Bland

utbudet fanns bland mycket annat
kött från Fagerhult, hattar och hant-
verk från Fågelfors och i ett annat
av marknadsstånden huserade
Farshults Byalag. Nisse och
Margareta Carlsson, som sedan näs-
tan 40 år driver bigårdar i
Grönskåra, hade till många besöka-
res intresse med sig både bin och
honungsburkar till Fagerhults mark-
nad. 
- Förutom honung levererar vi

ägg genom vårt handelsbolag. Vi går inte genom centrala uppköpare,
utan kör direkt ut till affärer i Grönskåra och i Uppvidinge kommun
och hem till dörren till boende i trakterna, säger Nisse Carlsson. 
- Det är roligt att komma ut bland folk på marknader också, och

många som köpt en gång kommer tillbaka. 
Ända sedan Fagerhults marknadsepok inleddes har Mariannelunds

karamellkokeri haft tre marknadsstånd på plats. Det är mycket tack
vare en av de tidigare ägarna till karamellkokeriet, Maj Johansson, som
Fagerhults marknad alltid har kunnat locka så många knallar. 
- Maj föddes och växte upp i Pikaböl utanför Björkshult, och hjälpte

verkligen till att göra reklam för Fagerhults marknad när hon var ute
på andra marknader, säger Ulf Ekblad. 

Tre av alla utflyttade återvändare som ses vid varje marknad i
Fagerhult är Sven-Marcus Obing, Björn Rosander och Donald
Ramström. Varje år har de ett gemensamt marknadsstånd med lite-av-
varje-försäljning. 
- Det började med försäljning av musikkassetter, men nu är det mer

av loppiskaraktär, säger Ulf Ekblad som har varit marknadschef från
allra första början. 
- Jag har sagt att jag ska ställa upp nästa år också, då det blir den

35:e marknaden, men sedan behöver någon ny ta över, säger Ulf
Ekblad. 

Text och bild: Fredrik Loberg

Lördag 27/9
Shetlandsponny-

utställning 
med bruksaktiviteter

Högsby Hästsportklubbs 
anläggning

www.shetlandgotland.se

Shetland Sydost/
Gotlands Shetlandsförening

vi röstar på
centerpartiet
därför att:

... (c) satsar på 
landsbygden!

David Karlsson och Lina Danlid-Burke

   

Behöver du visitkort,
reklamblad, kuvert, 
ny företagslogga eller 
uppdaterad hemsida

- kontakta oss!

WWW.WPAB.SE
0491-822 12

De lokala inslagen i Fagerhults
marknad var många 
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Pepp för dig
som vill våga...
Projektidé? Eget? 
UF? Uppfinning?

Tillsammans jobbar vi 
med dina idéer och din 
utveckling som person 
& entreprenör! Från 16 
år och uppåt. Vi stö�ar 
varandra a� våga ta 
initiativ och satsa.

Workshops för ungdomar

Anmäl dig nu! Maila: workshops@ungforebild.se. 
Genomförs under sep-okt vid lagom antal anmälda. 
Tid och plats e�er ök. Kostnadsfri�, ca 4 timmar.

Praktikplats ungdom!
Vill du hjälpa UngFörebild a� synas på Facebook 
och webb? Använder du Instagram och blogg? Vill 
du ha praktik genom Arbetsförmedlingen?

Hör av dig nu! praktik@ungforebild.se

STUDIOS

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

TELEFON TILL DIN TEKNIKER: 
Anders Rundberg 0491-209 93
Torbjörn Hermanson 0491-209 98
Anders Lundström 0491-209 96
Victor Lundström 0491-209 92

Välkommen till Skobes

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

Skobes i Högsby.
Personligt hela vägen.

Nu är vi tillbaka
från semestern 
så nu är det full
fart framåt!!
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Tänk efter före
Allt fler och fler skaffar sig ATV eller som man säger i
dagligt tal, 4-hjulingar, och försäljningskurvorna
pekar rakt upp. De populära bensindrivna ATV-fordo-
nen började dyka upp på den Svenska marknaden för
drygt 25 år sedan, och var initialt endast något som
användes inom jord- och skogsnäringen. 

Allt eftersom intresset för
ATV ökat så är det nume-
ra ett fordon som an-
vänds även som ett fri-
tidsfordon. Att ta sig ner
till en sjö för att fiska via
gamla och smala skogs-
vägar är ett exempel, att
ta sig fram och se över
stängsel till beteshagar
ett annat.
Hojbiten i Högsby har

mångårig erfarenhet av
försäljning av ATV-fordon
och har följt utvecklingen
genom åren.
- Ja vi har sett hur

intresset ökat år från år
och att det är ett populärt
motorfordon med ett
brett användningsområ-

de. Vi har numera allt från mopeder, MC och ATV i vårt sortiment och
eftersom vi i huvudsak arbetar med reservdelar till fordon så har vi
pärmvis med reservdelar berättar Morgan Svensson, Hojbiten Högsby.

30 ÅR I BRANSCHEN
Morgan har drivit företag inom branschen i ca 30 år och har aldrig
ångrat sig en enda dag.
- Det är en rolig bransch att jobba i och man träffas så otroligt

många människor i alla åldrar. Att se glädjen i unga grabbar som fått
sin första moped komma in för att köpa lite tillbehör, eller behöver
hjälp när mopeden krånglar, det är så roligt. Viktigt att tänka på att den
där unga grabben som kommer in, han blir ju äldre och kanske köper
sig en MC eller ATV, då gäller det för oss att ta hand om alla kunder och
vara behjälplig.
På Hojbiten säljer man både eldrivna som bensindrivna fordon, en

verksamhet som en gång startade i en gammal ladugård.
- Det höll inte mer än 7 månader innan vi vuxit ur den ombyggda

ladugården och flyttade in i de lokaler vi nu flyttar ur för att etablera
oss i Högsby. Det ska bli spännande att prova något nytt. Vi fick ett tips
av Mats på Mäklarhuset om en tom lokal och efter att vi åkt och tittat
så bestämde vi oss för att försöka förvärva lokalerna. Det är bra lokaler
med ett perfekt läge, och vi hoppas att fler företag vågar satsa i
Högsby.

SÄKERHET
Vi pratar en hel del om de olika fordonen man kan köpa av Hojbiten
och kommer in på säkerhet.
- Uppriktigt så hoppas jag verkligen att fler och fler köper mer än

bara en hjälm när man tänker på skyddsutrustning. De som kör MC är
goda förebilder på användning av hjälm, ryggskena, stövlar, handskar,
overaller, ja allt som går att köpa för att få ett så högt personlig skydd
som möjligt. Däremot ser jag med oro på alla som kör ATV. Här köper
man på sin höjd en hjälm och det händer dessvärre ganska ofta att jag
ser förare av ATV som inte använder hjälm fast man vet att den ligger
där hemma på hatthyllan.

GODA RÅD TILL DIG SOM KÖPT ELLER FUNDERAT PÅ ATT
KÖPA EN ATV
• Tänk på den personliga skyddsutrustningen.
• Köregenskaper när du använder dig av 2-hjuls- eller 4-hjulsdrift
varierar kraftigt, främst när du svänger.

• Olyckan med en ATV är oftast framme då man håller för höga has-
tigheter och där man välter och får fordonet över sig.

• Sitt ned när du kör, grensla alltid sadeln, ett ben på varje sida, allt för
att du ska sitta stadigt.

• Fordonet lockar till höga hastigheter men insatsen är för hög. 
Att åka ATV är ett bra sätt att komma ut i naturen för personer med
funktionsnedsättning.

Visst gillar jag bilen men frihetskänslan med dessa fordon, ja den
går aldrig att få i en bil. Men jag föredrar bilen när det börjar bli höst,
avslutar Morgan.

Gunilla C Johansson

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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Vi bygger 
lägenheter till 
äldre som vill 

få det bekvämare 
och satsar på 
”Emådalens 

trygga hem”

Vi vill ha licens och
skyddsjakt på varg 
och andra rovdjur. 
Ersättning ska utgå 

till djur-ägare som får
sina djur attackerade.

Vi satsar på 
service och 

kommunikationer 
i Hela kommunen

Vi bygger ut 
bredband, ökar 
pendlings-

möjligheterna 
och främjar 

mobil samåkning

Vi stödjer 
entreprenörer 
inom turism, 

fiske 
och fritid

Vi 
effektiviserar 

energianvändningen
i kommunen och
målet är 100% 
förnybar energi 

Vi stöttar 
de gröna 

näringarna 
och ger snabb 
service till 
företagarna 

Vi behåller skolor 
och förskolor 

och satsar 10 miljoner 
i Ruda i ett 
första skede

Vi erbjuder 
närodlad mat 
och ren miljö i 
kommunens 
verksamheter

Jag vill skapa det
goda livet 

i Högsby kommun!

Din röst för en närodlad och
hållbar politik 

i hela högsby kommun

Stihna J Evertsson, 
kommunalrådskandidat

Närproducerad centerpolitik tar ansvar för 
miljö, välfärd och ekonomi i hela högsby kommun

En hållbar framtid
i HELA Högsby kommun
Centerpartiet är ett värde

ringsstyrt parti som svarar på de utmaningar

som finns i vår vardag. Cente
rpartiets politik grundar 

sig på 

människors lika rätt och vä
rde och makten skall finnas så nära

 

människan som möjligt. Människor ska ha ett inflyt
ande över sitt 

eget liv och sin vardag, vi
lket innebär att valfrihet

 inom välfärds-

tjänsterna är en självklar
het oberoende av ålder oc

h hälsa. 

Centerpartiet har sina rö
tter på landsbygden och v

i ser att 

landsbygdens betydelse fö
r att bygga det hållbara s

amhället måste 

stärkas. Naturens kretslo
pp är grunden för livet oc

h Centerpartiets 

mål är att vi inom en generation skall ha 10
0 % förnybar energi. 

Centerpartiet är ett företa
gsamt parti som stimulerar entreprenörskap

och vill underlätta för de
m som vill starta och bygga upp

 företag 

genom en snabb och korrekt ser
vice från kommunala instanser.

EN DEL AV
:

HÖGSBY

Rösta på centerpartiet den 14 september Gilla oss på facebook: 
Centerpariet Högsby
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Olle Jönsson minns Lasse Stefanz spelning i
Långemåla i början av 1980-talet och ser fram emot
sjätte raka i Fågelforsparken. 
- Det är alltid en underbar stämning i Fågelfors,
säger han. 

Kommunens båda levande folkparker har den här sommaren haft
tre danstillställningar vardera på programmet. På spelschemat i
Långemåla har stått Black Jack, Scotts och Elisa�s, vars sångerska
Elisa Lindström fick ta emot Guldkalven under dansbandsveckan i
Malung som Årets sångerska 2014. Fågelfors har i sin tur satsat på
Shanes, Rockabillyfest med Cherry Tess and Her Rythm Sparks och
The Hub Caps samt den numera traditionella och välbesökta avslut-
ningsfesten i morgon lördag 30 augusti med Lasse Stefanz. 
- Det är väldigt trevligt i Fågelfors. Parken är som man tänker sig

att en folkpark ska vara och vi känner oss alltid mycket välkomna
när vi kommer. Arrangörerna bjuder på god mat, vilket vi inte alls
alltid får, och vi har en trogen publik som kommer, säger sångaren
Olle Jönsson. 
Lasse Stefanz har blivit utnämnt till Sveriges bästa dansband fyra

år i rad och har skövlat in grammisar. Kristianstadsbandet har hållit
på i 47 år. 
- Ja, det känns som om lärlingstiden är över, säger Olle Jönsson. 
Även i år väntas det bli cirka 115 spelningar, och som allra mest

intensivt i juli-augusti. För två år sedan var Olle Jönsson så trött att
han hoppade av, men efter bara en vecka var han tillbaka igen.  
- Jag ska vara ärlig och säga att vi tar ett år i taget nu och att man

känner sig lite sliten ibland. Men på något sätt håller rösten på mig,
trots att jag röker och inte lever helt exemplariskt med mat och så.    
- Och vi förnyar oss hela tiden. Annars håller det inte. 
Det senaste greppet är en Brevet från kolonien-duett med

Cornelis Vreeeswijks son Jack och i höst kommer en samlingsskiva
med bandets alla 640 låtar.
- Ja, det är nog vi och Bob Dylan som kommer upp i sådana antal,

säger Olle Jönsson.
Karl-Axel Blom, bokningsansvarig för Långemålaparken, berättar

att Lasse Stefanz spelade där i början på 1980-talet. 
- Det var strax innan de slog igenom, jag tror att det var 1984,

säger Karl-Axel Blom. 
- Ja, jag minns, säger Olle Jönsson. 
- Idrottsföreningen arrangerade på en scen strax intill fotbolls-

planen och vi bytte om i ett omklädningsrum i klubbhuset. Det var
trevligt! 

Inför nästa sommar planerar Långemålaparken tre danskvällar.
Black Jack, Elisa�s och Sannex, som i år fått utnämningen Årets dans-
band, är preliminärbokade. 
Fågelforsparkens ansvariga ska inom kort lägga upp riktlinjerna

inför 2015.

Text: Fredrik Loberg

Lasse Stefanz spelning i Långemåla

vi röstar på
centerpartiet
därför att:

... (c) stöttar småföretagen
som får bygden att växa!

Ewa Engdahl, Jens Gustafsson och Lars-Erik Hellgren

   

Olle Jönsson i  Lasse Stefanz.
Foto: www.lassestefanz.se

Vinnare 
Korsordet!
Vi ber att få gratulera följande 
vinnare och hoppas på storvinster!
Tommy Green, Högsby
Yvonne Nordmark, Blomstermåla
och Yvonne Armdal, Bockara

Stort grattis!
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Arrangörerna bjuder på god mat, 
vilket vi inte alls alltid får.
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MiLJöpaRtIeT fÖR eN hÅLlBAR
fRAMtID i HöGsBY koMmUN

Valet 2014 handlar om våra barns 
och barnbarns framtid och deras
möjligheter att leva ett gott liv. 
Vi vill kunna se dem i ögonen 

och säga att vi gjorde så gott vi kunde.
Vi vill bygga en hållbar framtid.

RöStA pÅ MiLJöpaRtIeT 

wWw.mP.sE/hOGsBY

TTiLlSAMmANs fÖR eN 
hÅLlBAR fRAMtID!

HHÖÖGGSSBBYY

COOP
KLADDKAKA 
400 g, 19.90
ord. 25.95. t.o.m. 7 sept

VVÄÄLLKKOOMMMMEENN TTIILLLL CCOOOOPP KKOONNSSUUMM HHÖÖGGSSBBYY

PAMPERS BLÖJOR 
& HIPP BARNMAT
(ej gröt & välling) 

20% RABATT 
t.o.m. 31/12-14

Tennisbanan som ligger vid
Fröviskolan strax intill Emån
har efter ansiktslyftet fått
ett rejält uppsving när det
gäller antalet personer som
spelar, men även flertalet
nya medlemmar. Man är nu
uppe i hela 26 familjemed-
lemmar, plus ytterligare ett
10-tal medlemmar i före-
ningen. 

- Vi har till och med personer som
gått med som medlem bara för att
stötta föreningen. Att aktivt stötta trots att man själv inte spelar men
ändå vill backa upp oss det ser vi som en fjäder i hatten. Många gillar
ju fotboll i kommunen och det tycker vi är bra, viktigt att röra och akti-
vera sig. Att vi sedan fått liv i tennisklubben gör ju att de som gillar
bollsport men inte vill springa över en hel plan, är välkomna till oss.
Inom denna sport gäller det att vara snabb i starten, i fotboll att vara
uthållig på ett helt annat sätt.
Jenny Nilsson, född och uppvuxen i kommunen jobbar på

Clab, strax utanför Oskarshamn, och sysslar där med dokumentation.
- Jag har under några år bott i Uppsala men är hemvändare sedan

sju år. Att bo i min hemkommun och pendla till jobbet passar mig bra.
Att dessutom kunna hålla på med racketsport, ja då blir det perfekt
säger Jenny.
- Tennis är en sport som passar mig bra och något som många med

mig verkligen gillar att sysselsätta sig med på fritiden. Tanken är även
att vi ska kunna hålla igång racketsporten under vinterhalvåret och då
via badminton i sporthallen, detta
eftersom knappast någon vill vara här
ute och spela när kung Bore är i antå-
gande.
Så länge vädret tillåter kommer

man att hålla utomhusbanan öppen
och då förhoppningsvis fram till 
slutet av september.

TACK
- Vi är glada över att vi under hela
säsongen kunnat haft olåst och att vi
har inte haft tillstymmelse till vanda-
lism och inte heller har något försvun-
nit från banan, så det är ett riktigt gott
betyg till alla som varit här.
Jenny uppmanar Innehålls läsare 

att om du vill prova på sporten, kon-
takta föreningen så får du låna racket
och provspela och känna dig för om
detta kan vara något för dig 
- De  allra flesta trillar faktiskt dit 

och tycker att tennis är en rolig 
sport i alla åldrar avslutar Jenny.

Gunilla C Johansson

Foto: Privat

Högsby TK 
på frammarsch!

Arkivbild

De  allra flesta trillar
faktiskt dit.
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Lördag 30/8
Dollywood kids
familjekonsert
Plats och tid: Högsby 
sporthall kl. 18.00-19.30
Fartfylld show med Elin, Kimmie & Wilma,
musik från dagens barnkanaler, deltar gör
också Tess dansstudio & events stageklass
dansare samt Högsbydansare från
Kulturbruket. Biljettpris 120 kr (OBS! Endast
förköp via biljettforum.se (sök på ”dolly-
woodkids”). Arr: Tess Dansstudio & Event

Lördag 30/8
Dans till 
Lasse Stefanz
Plats och tid: 
Fågelfors Folkets Park
kl. 21.00-01.00
Arr: Fågelfors Folkets Park

Söndag 31/8
Berga Bio visar filmen
”Grace of Monaco”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00
Amerikanskt drama med
Nicole Kidman i huvudrollen
och Tim Roth som furst
Rainier. Barntillåten. Biljettpris: 80 kr
Arr: Berga samhällsförening 

Onsdag 3/9
Brasafton
Plats och tid: Tingshuset 
Bötterum kl. 19.00
Göran Petersson berättar om Friherre
Gustaf Raab på Brusemåla, vilken skrev
musik till Björkens visa. Servering och lotte-
rier. Arr: Långemåla hembygdsförening

Lördag 6/9
Bergadagen
Plats och tid: Järnvägs-
gatan - Stationsområdet,
Berga kl. 10.00-15.00
Marknadsknallar, försälj-
ning, musikunderhållning,
ponnyridning, ansikts-
målning m.m. Bergaloppet. Matiné på
Berga Bio kl. 14.00 barn- och familjefilmen
Krakel Spektakel. 
Arr: Berga Samhällsförening

Lördag 6/9 & Söndag 7/9
Hantverksdagar
Plats och tid: Bötterums hembygdsgård
kl. 11.00-16.00
Arr: Långemåla hembygdsförening

Lördag 6/9 &
Söndag 7/9
Kroppkakehelg
Plats och tid: 
Skälsbäcks skolmuseum 
kl. 11.00-16.00
I skolträdgården är det kaffeservering 
och torghandel. 
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Söndag 7/9 & 14/9
Berga Bio visar filmen
”Medicinen”
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 18.00
Svenskt drama av Colin Nutley
med Helena Bergström, Ewa
Fröling, Maria Lundqvist,
Katarina Ewerlöf och Cecilia Forss.
Barntillåten. Biljettpris: 80 kr
Arr: Berga samhällsförening 

Torsdag 11/9
Föredrag läkeväxter
Plats och tid: Misteln,
Högsby kl. 18.30
Ett spännande föredrag av
Ulla-Britt Andersson från
Öland. Fri entré för med-
lemmar, övriga 50 kr.
Arr: Emådalens Trädgårdssällskap

Lördag 13/9
Sagostund 
Plats och tid: 
Högsby bibliotek, 
Storgatan 17, 
kl. 11.00
Sagoberättare
Gunilla Gustafsson. 
För barn från ca 3 år. Ingen föranmälan.
Arr: Högsby kommunbibliotek

Söndag 14/9
Måla Vedic Art
Plats och tid: 
Solgården 124 Gillberga,
Ruda kl. 10.00-16.00
Välkommen till färgernas värld – kom och
måla om du längtar efter att skapa.
Föranmälan tel. 0707-12 68 24
Arr: State of Grace 

Söndag 21/9
Kåseri om Nils Dacke
Plats och tid: Skälsbäcks skolmuseum 
kl. 14.00
Lars Larsson från Vassmolösa kåserar om
Nils Dacke. Kaffeservering.
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Söndag 21/9
Berga Bio visar filmen
”Turist”
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 18.00
Svenskt drama av Ruben 
Östlund med Johannes Bah Kuhnke 
i huvudrollen. 11-årsgräns. Biljettpris: 80 kr
Arr: Berga samhällsförening 

Söndag 28/9
Berga Bio visar filmen
”Tusen bitar”
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 18.00
Dokumentär om Björn Afzelius
Medverkande: Björn Afzelius, Mikael
Wiehe, Marianne Lindberg de Geer.
Biljettpris: 80 kr
Arr: Berga samhällsförening 

Måndag 29/9
Kulturmåndag
Plats och tid: Misteln,
Högsby kl. 19.00
Författarbesök med 
Lena Einhorn, även känd
som regissör till filmen
”Ninas resa”.
Försäljning av förtäring.
Entré 50 kr
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan,
Emådalens kulturförening och
Garbosällskapet

Lördag 4/10
Öppet hus
Plats och tid: Misteln,
Högsby kl. 10.00
Invigning av slöjdut-
ställningen Hjärtan.
Slöjdutställningen
pågår till den 1/11.
Nyfiken på historia?
Karl-Erik Gustavsson visar och berättar 
om vilka verktyg som finns för att börja
släktforska.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Kalmar läns hemslöjd och
Studieförbundet Vuxenskolan

Varmt välkomna!

Äntligen HögsbyHöst!
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Lördag 30/8
Dollywood kids
familjekonsert
Plats och tid: Högsby 
sporthall kl. 18.00-19.30
Fartfylld show med Elin, Kimmie & Wilma,
musik från dagens barnkanaler, deltar gör
också Tess dansstudio & events stageklass
dansare samt Högsbydansare från
Kulturbruket. Biljettpris 120 kr (OBS! Endast
förköp via biljettforum.se (sök på ”dolly-
woodkids”). Arr: Tess Dansstudio & Event

Lördag 30/8
Dans till 
Lasse Stefanz
Plats och tid: 
Fågelfors Folkets Park
kl. 21.00-01.00
Arr: Fågelfors Folkets Park

Söndag 31/8
Berga Bio visar filmen
”Grace of Monaco”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00
Amerikanskt drama med
Nicole Kidman i huvudrollen
och Tim Roth som furst
Rainier. Barntillåten. Biljettpris: 80 kr
Arr: Berga samhällsförening 

Onsdag 3/9
Brasafton
Plats och tid: Tingshuset 
Bötterum kl. 19.00
Göran Petersson berättar om Friherre
Gustaf Raab på Brusemåla, vilken skrev
musik till Björkens visa. Servering och lotte-
rier. Arr: Långemåla hembygdsförening

Lördag 6/9
Bergadagen
Plats och tid: Järnvägs-
gatan - Stationsområdet,
Berga kl. 10.00-15.00
Marknadsknallar, försälj-
ning, musikunderhållning,
ponnyridning, ansikts-
målning m.m. Bergaloppet. Matiné på
Berga Bio kl. 14.00 barn- och familjefilmen
Krakel Spektakel. 
Arr: Berga Samhällsförening

Lördag 6/9 & Söndag 7/9
Hantverksdagar
Plats och tid: Bötterums hembygdsgård
kl. 11.00-16.00
Arr: Långemåla hembygdsförening

Lördag 6/9 &
Söndag 7/9
Kroppkakehelg
Plats och tid: 
Skälsbäcks skolmuseum 
kl. 11.00-16.00
I skolträdgården är det kaffeservering 
och torghandel. 
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Söndag 7/9 & 14/9
Berga Bio visar filmen
”Medicinen”
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 18.00
Svenskt drama av Colin Nutley
med Helena Bergström, Ewa
Fröling, Maria Lundqvist,
Katarina Ewerlöf och Cecilia Forss.
Barntillåten. Biljettpris: 80 kr
Arr: Berga samhällsförening 

Torsdag 11/9
Föredrag läkeväxter
Plats och tid: Misteln,
Högsby kl. 18.30
Ett spännande föredrag av
Ulla-Britt Andersson från
Öland. Fri entré för med-
lemmar, övriga 50 kr.
Arr: Emådalens Trädgårdssällskap

Lördag 13/9
Sagostund 
Plats och tid: 
Högsby bibliotek, 
Storgatan 17, 
kl. 11.00
Sagoberättare
Gunilla Gustafsson. 
För barn från ca 3 år. Ingen föranmälan.
Arr: Högsby kommunbibliotek

Söndag 14/9
Måla Vedic Art
Plats och tid: 
Solgården 124 Gillberga,
Ruda kl. 10.00-16.00
Välkommen till färgernas värld – kom och
måla om du längtar efter att skapa.
Föranmälan tel. 0707-12 68 24
Arr: State of Grace 

Söndag 21/9
Kåseri om Nils Dacke
Plats och tid: Skälsbäcks skolmuseum 
kl. 14.00
Lars Larsson från Vassmolösa kåserar om
Nils Dacke. Kaffeservering.
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Söndag 21/9
Berga Bio visar filmen
”Turist”
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 18.00
Svenskt drama av Ruben 
Östlund med Johannes Bah Kuhnke 
i huvudrollen. 11-årsgräns. Biljettpris: 80 kr
Arr: Berga samhällsförening 

Söndag 28/9
Berga Bio visar filmen
”Tusen bitar”
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 18.00
Dokumentär om Björn Afzelius
Medverkande: Björn Afzelius, Mikael
Wiehe, Marianne Lindberg de Geer.
Biljettpris: 80 kr
Arr: Berga samhällsförening 

Måndag 29/9
Kulturmåndag
Plats och tid: Misteln,
Högsby kl. 19.00
Författarbesök med 
Lena Einhorn, även känd
som regissör till filmen
”Ninas resa”.
Försäljning av förtäring.
Entré 50 kr
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan,
Emådalens kulturförening och
Garbosällskapet

Lördag 4/10
Öppet hus
Plats och tid: Misteln,
Högsby kl. 10.00
Invigning av slöjdut-
ställningen Hjärtan.
Slöjdutställningen
pågår till den 1/11.
Nyfiken på historia?
Karl-Erik Gustavsson visar och berättar 
om vilka verktyg som finns för att börja
släktforska.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Kalmar läns hemslöjd och
Studieförbundet Vuxenskolan

Varmt välkomna!

Äntligen HögsbyHöst!
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VI VET ATT ALLA 
BEHÖVS I BYGGET 
AV ETT BÄTTRE HÖGSBY!

VI ÄR BEREDDA ATT TA ANSVAR 
FÖR HÖGSBY KOMMUN

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014

HÖGSBY
0001     06436

1. Anders Svensson,Företagare, Träthult, 55 år

2. Marcus Schön, Snickare, Klebo, 37 år

3. Carl-Wiktor Svensson, Virkesområdeschef, Träthult, 24 år

4. Rebecca Jonsson, Frisör, Högsby, 21 år

5. Monica Olsberg, Leg.Sjuksköterska, Bohult, 75 år

6. Anders Wernersson, Adjunkt, Fagerhult, 70 år

7. Sophie Oskarsson, Redovisningsekonom, Högsby, 33 år

8. Wilhelm Ahlström, Civilingenjör, Berga, 70 år

9. Åsa Danhall, Butiksbiträde, Fagerhult, 31 år

10. Yvonne Svensson, Undersköterska, Träthult, 53 år

11. Josefin Gustavsson, Företagare, Bjärshult, 31 år

12. Ulrica Rosvall, Företagare, Fagerhult, 41 år

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en

eller någon annan kandidat än de som står nedan.
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Tidningen Innehåll har gett de partier som är aktiva i Högsby kommun möjlighet att visa sin valinformation i tidningen. Åsikter med mera som framförs i informationen står
helt och endast för respektive parti. Tidningen Innehåll är  en helt oberoende, opolitisk tidning, som distribueras till kommunens samtliga hushåll och företag.

Centerpartiet tar ansvar
Vi prioriterar alltid vård, skola och omsorg samt
budget i balans.

NÄRODLAD POLITIK
Beslut ska fattas så nära människorna som möjligt.

SKOLA OCH UNGDOM I FOKUS
Vi vill behålla ytterskolorna och satsar 10 miljoner i Ruda till att
börja med. Vi jobbar också för en ny sporthall i kombination med en
samlingsplats för ungdomarna i kommunen.

EMÅDALENS TRYGGA HEM SKALL FÄRDIGSTÄLLAS
Bättre boende och omsorg för äldre samt anpassade lägenheter
vid behov.

GIFTFRI MAT
Vi vill erbjuda antibiotikafritt kött och närodlad mat till kommunens
verksamheter, och naturligtvis också en bra miljö.

FÖRETAGARNA ÄR VIKTIGA
Vi vill bli fler och få fler jobb i kommunen. Därför stöttar vi de små
företagen som får bygden att växa.

GODA VILLKOR FÖR DE GRÖNA NÄRINGARNA
De gröna näringarna är en stor del av kommunens näringsliv och
även viktiga vårdare av kulturlandskapet. (c) är positivt till skydds-
jakt på rovdjur som kan hota boskap i hägn.

BESÖKSNÄRINGEN SKA UTVECKLAS
Vi stödjer entreprenörskapet inom turism, fiske och fritid.

NYA GRANNAR
Vi välkomnar inflyttning men måste bli bättre på integration.

BYGG UT KOMMUNIKATIONERNA!
Det skall vara lätt att åka kollektivt till och från Högsby kommun,
inte bara på vardagar.

DIN RÖST FÖR EN NÄRODLAD
OCH HÅLLBAR POLITIK
I HELA HÖGSBY KOMMUN

Folkpartiet behövs i
Högsby
Högsby kommun ska vara företagsvänlig, vårda de
företag som finns i kommunen och underlätta ny-
etableringar. Hälsa, kultur och fritid är en självklar-
het.

1. Alla orter i kommunen är lika viktiga - centralort och ytterbyar ska
stärkas tillsammans! Kommunens ansvar är att det finns en funge-
rande infrastruktur där kommuninnevånarna bor.

2. Små nya företag skapar arbetstillfällen. Alla ska känna sig välkom-
na till Högsby kommun. Ungdomar och inflyttare ska känna sig
trygga att starta företag och flytta hit.

3. Hälsa, kultur och fritid är viktiga för dagens familjer och det ska
finnas god service och tillgång till detta för alla som bor i Högsby
kommun.

VÄLJ EN LIBERAL I HÖGSBY
• Ett positivt näringslivsklimat för nye-
tableringar i kommunen

• Bredband ”fiber” till alla
• Fullgod mobiltäckning i alla delar 
av vår kommun

• Lokala ”utbildnings- och lärlingspro-
gram” tillsammans med vårt näringsliv

• Allaktivitetshus för Högsby för ung-
domar och föreningar

• Bättre kommunikationer och vägar i
hela kommunen

• Bibehållen och förbättrad service i 
samverkan mellan tätort och landsbygd

FOLKPARTIET VILL MER I LANDSTINGET!
Centralisering av ”närvården” kostar Dig och Landstinget stora
belopp varje år:

1. Landstingets uppgift är att se till att det finns fasta eller deltids-
arbetande läkare på Vårdcentralen i Högsby – inte hyrläkare som
ständigt växlar.

2. Starta Familjecentral i Högsby

3. Inför konsumentskydd att gälla även offentliga välfärdstjänster.
Det kommer att öka patienttryggheten och höja kvaliteten i väl-
färden.

4. Lokal- och regional trafik är livsviktig för landsbygdens service
och utveckling.

Stihna Evertsson
Kommunalrådskandidat (c)

Timo Trolin
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Tidningen Innehåll har gett de partier som är aktiva i Högsby kommun möjlighet att visa sin valinformation i tidningen. Åsikter med mera som framförs i informationen står
helt och endast för respektive parti. Tidningen Innehåll är  en helt oberoende, opolitisk tidning, som distribueras till kommunens samtliga hushåll och företag.

Vi lovar att fortsätta arbeta
för att alla ska kunna leva
livet, hela livet

DET HÄR VILL KRISTDEMOKRATERNA GÖRA:
I Högsby finns bra möjligheter för barn och unga till en god upp-
växt. Politiska beslut ska familjesäkras; vilka konsekvenser får ett
beslut för familjen det berör!
Vi vill stödja familjen, oavsett hur den ser ut.

HÖG PERSONALTÄTHET I BARNOMSORGEN.
Fler vuxna i skolan. Bättre skola som möter varje elevs förutsätt-
ningar i lärandet för att nå kunskapsmålen.
Ett starkare elevvårdsteam.
Familjecentral ska införas.
Duktiga lärare ska ha bra lön.
Tillgång till ekologisk frukt varje dag i förskolan och skolan.

Ungdomsjobb ska erbjudas i kommunen och samverkan med
näringslivet ska möjliggöra praktikplatser för unga.

Äldre ska vara trygga och få det stöd de behöver. Frihet att
kunna välja tex. mat, utevistelse, aktivitet och när man vill lägga sig.
Fler kulturaktiviteter ska erbjudas.

Delaktighet, inflytande och valfrihet ska därför vara centrala
begrepp inom äldreomsorgen.

Näringslivet ska vara katalysatorn i kommunen och det ska bli
enklare att få råd och stöd. Företagslots ska införas.
Ett näringslivsklimat som underlättar entreprenörskap.

Ekologiska och närproducerade livsmedel ska främjas.
Ännu fler miljöbilar behövs.

Ny integrerad sport-
hall och fritidsgård.
Upprusta Aboda Klint
och satsa på ett rikt fri-
tidsutbud.

Vi jobbar för dig - 
med utveckling i hela
Högsby kommun!
Rösta på
Kristdemokraterna i
kommunvalet för ett:

”STARKT HÖGSBY
MED ALLIANSEN I
EGEN MAJORITET”

Miljöpartiet för en hållbar
framtid i Högsby kommun
Valet 2014 handlar om våra barns och barnbarns
framtid och deras möjligheter att leva ett gott liv. Vi
vill kunna se dem i ögonen och säga att vi gjorde så
gott vi kunde. Vi vill bygga framtiden mer hållbar.

VI VILL: 
Arbeta för att få förnybara energikällor till fordonsbränsle i vår
kommun. Vi måste minska klimatutsläppen samtidigt som vi är 
beroende av bilen på landsbygden.

Satsa på förbättrad kollektivtrafik och en välutvecklad närtrafik.
Fler bussturer och mindre bussar ger nytta för miljön och invånarna.

Servera lokalt lagad mat i våra förskolor, skolor och inom äldreom-
sorgen. Närproducerade och ekologiska råvaror ska vara grunden i
kommunal matlagning.

Ge alla barn möjlighet att lyckas i skolan. Eleverna ska vara i
centrum som tänkande och kreativa individer.

Öka antalet vuxna per barn i förskolan och på fritids. En satsning
på framtida generationer är den bästa investering vi kan göra.

Ge alla barn möjlighet att utveckla sin kreativitet i en musik-och
kulturskola, oberoende av familjens ekonomi eller bostadsort.

Ge våra äldre inom omsorgen ett stimulerande vardagsliv. Två val-
möjligheter på middagsmenyn, utevistelse dagligen och tillgång till
husdjur tror vi är viktigt för att höja livskvaliteten.

Göra vår kommun attraktiv och vacker.Ta tillvara de naturligt vack-
ra områden som finns i alla våra tätorter.

Arbeta för att kommunen ska vara en bra arbetsgivare, där kvin-
nor och män är jämställda och alla har rätt till heltid.

Samarbetamed andra partier i kommunfullmäktige, dock inte SD.

Nedre raden: Siv Fredriksson, Gunilla Schollin-Borg.
Övre raden: Annica Sonntag, Thomas Gustafsson, Ingegerd Dogertz-Runnsjö,

Berith Ljung. Detlef Sannemuller saknas på bilden.
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Tidningen Innehåll har gett de partier som är aktiva i Högsby kommun möjlighet att visa sin valinformation i tidningen. Åsikter med mera som framförs i informationen står
helt och endast för respektive parti. Tidningen Innehåll är  en helt oberoende, opolitisk tidning, som distribueras till kommunens samtliga hushåll och företag.

Därför skall du lägga din
röst på Moderaterna i
Högsby
NÅGRA UTAV VÅRA VALLÖFTEN:

• Sänka arbetslösheten

• Bevara ytterskolor

• Stabilisera vår ekonomi

• Utveckla kontakten mellan skola & näringsliv

• Ny fritidsgård för våra ungdomar

• Etablera en familjecentral i Högsby

• Rusta upp och renovera våra äldreboenden

• Fortsatt utbyggnation utav bredband i hela kommunen

• Oförändrat skattetryck

Moderaterna vill att alla individer skall ha samma förutsättningar
för att lyckas & att få del av välfärden, oavsett var man bor i kom-
munen.
Kommunens välfärd byggs på arbete, inte på bidrag, därför är

det viktigt att vi får just din röst den 14:e september!

MODERATERNA I HÖGSBY KOMMUN

Vi går till val med parollen
ett bättre Högsby kommun
för alla 
Vi sätter därför fokus på jobben, skolan och välfär-
den som motor för att skapa en bättre kommun. 

Vi anser att Högsby kommun skall ha fler lärare i skolan, läxhjälp
och elevfrukost till barnen, för att alla barn ska få en bättre framtid. 

Vi skall bygga äldreboendet klart och därmed få en modern äldre-
vård anpassad efter framtiden behov. Vi behöver också skapa fler
hyreslägenheter i Högsby då det idag saknas sådana för de som vill
sälja sina hus.     

Vi skall ha en modern barnomsorg där öppettider skall vara anpas-
sade efter dagens behov och där familjens behov sätts i centrum.
En ny fritidsgård skall färdigställas under mandatperioden. Vi ser
vikten av föreningslivet och det är nödvändigt att stödet till före-
ningslivet ökas för att de skall kunna vara med och utveckla Högsby
kommun till en modern landsbygd. Under mandatperioden skall
kommunens badplatser moderniseras och minst en skall vara
anpassad för funktionshindrade. 

I Högsby skall vi påbörja byggnationen av en utomhusbassäng.   
Högsby kommun skall ha en aktiv näringspolitik där kommunen
skall verka för att kommunens företag får den service som de behö-
ver. Kommunen skall också verka för att nyetableringar av företag
sker.  

Vi vill skapa den moderna kommunen där varje människa känner
sig välkommen att på ett demokratiskt sätt vara med och utveckla
Högsby kommun. 

RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FRAMTIDSPARTIET I
HÖGSBY KOMMUN FÖR JOBBEN, FÖR SKOLAN OCH FÖR
VÄLFÄRDEN.

FRAMTIDSPARTIET I  HÖGSBY KOMMUN

Anders Svensson, Carl-Wiktor Svensson och  Marcus Schön Jenny Joelsson och Jonas Erlandsson
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Välfärden är inte till salu!
Välfärden är inte till salu. Vi säger nej till att 
vinstintresset får styra i välfärden. Vi är för verklig
valfrihet där individens rätt står i fokus. Vi vill 
därför riva upp beslut om LOV.

Kommunen är en stor upp-
handlare av varor och tjäns-
ter. Vi vill att Högsby tar ett
stort socialt, ekologiskt och
etiskt ansvar i sin upphand-
ling. Vi kräver kollektivavtal
av företag som deltar i upp-
handlingar.

Vänsterpartiet är ett femi-
nistiskt parti. Vi ska vända
utvecklingen och öka rättvi-
san mellan kvinnor och män
i Sverige. Kvin nor har idag
lägre inkomster än män och
arbetar i mycket högre grad
deltid. Vi vill ändra på detta.
Vänsterpartiet i Högsby har lagt en motion om allas rätt till hel-
tid. Vi kommer att fullfölja arbete för att detta ska bli verklighet.

VI KOMMER ATT FORTSÄTTA VÅRT ARBETE FÖR ATT FÅ
IGÅNG TEGELBRUKET IGEN FÖR ATT KUNNA GE ALLA
UNGDOMAR EN MENINGSFULL FRITID.

Bra kollektivtrafik är en fråga om klass och kön och en viktig jäm-
ställdhetsfråga. Det är huvudsakligen kvinnor och ungdomar som
är hänvisade till kollektivtrafik för sin fritid, skola och en större
arbetsmarknad. För goda förbindelser till och från Högsby krävs
även en väl utvecklad närtrafik.

27
Tidningen Innehåll har gett de partier som är aktiva i Högsby kommun möjlighet att visa sin valinformation i tidningen. Åsikter med mera som framförs i informationen står
helt och endast för respektive parti. Tidningen Innehåll är  en helt oberoende, opolitisk tidning, som distribueras till kommunens samtliga hushåll och företag.

Sverigedemokraternas
syfte och mål 
med kommunpolitiken i Högsby är att värna medbor-
garnas intressen, skapa en attraktiv kommun att leva
i och vi lägger inte minst stor vikt vid känslan av
trygghet när vi utformar vår politik. 

Vårt fokus ligger därför i första hand på den primära och grundläg-
gande verksamheten, där vi med varsamhet och hänsyn till männi-
skors behov och miljö främst prioriterar skolan, vården, omsorgen,
tryggheten samt infrastrukturen – kort sagt den kommunala kärnverk-
samheten.

VI KOMMER UNDER MANDATPERIODEN ATT JOBBA FÖR:

- att öka resurserna till kärnverksamheterna – skola, vård och 
omsorg

- att kämpa för nya bostäder med valmöjligheter för våra äldre 
medborgare

- att inrätta en äldreombudsman

- att satsa på arbetsmarknadsprojekt för att sysselsätta arbetslösa
med försörjningsstöd

- att nuvarande avtal med Länsstyrelsen om flyktingmottagande
sägs upp

- att minska kostnaderna för den politiska –och den administrativa
organisationen. Kommunalråd på halvtid och inga arvoderade
kommunfullmäktigemöte.

- att öka stödet till föreningslivet

- att tillskapa fler parkeringsplatser på Storgatan och riva upp 
beslutet om parkeringsvakter i Högsby

- att lägga stor vikt vid trygghetsbehovet när vi utformar vår politik.

- att ha en högre servicenivå vid trafikterminalen 

- att verka för att höja standarden på vägnätet i kommunen

- att i möjligaste mån behålla bygdeskolorna

- att Tingebro inte blir smalare än vad den är idag

- att återinföra den kommunala musikskolan

Leif Gustavsson Sune Olsson

Agneta Grahn
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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!

VÅR KOMMUN BEHÖVER HANDLINGSKRAFT 
OCH RESURSSAMORDNING!
Ökat fokus på:

·  Ekonomisk stabilitet

·  Arbeten & företagsamhet

·  Värdig äldrevård/boende

·  Trygg & flexibel barnomsorg

·  Skolor & skolmaten

·  Bevara ytterskolor

·  Fritiden

·  Ökad migration ställer krav på effektivare integration

·  Effektivare resursutnyttjanden

Jag tror på en levande landsbygd!
Det är dags att Högsby Kommun 
kavlar upp ärmarna!

Kryssa Carl-Wiktor Svensson
den 14:e september

X

Jag röstar på
centerpartiet
därför att:

Dea Carlsson

... (c) arbetar för ett hållbart 
samhälle, både socialt och miljömässigt

   

Aboda Klint (14 km från Högsby) • www.abodacafe.com • 0491-230 08 • 0703-98 85 06

ABODA KLINT

ÖPPET
 t.o.m. 19 oktober:

onsdag-söndag 11-18

JULBORD med smak av skogen, havet, landet. Vi tar emot julbordsbokningar redan nu!

HÖSTLUNCHBUFFÉ 100:-
inkl. dryck, kaffe och kaka

Serveras onsdag-fredag kl. 11-14

HÖSTBUFFÉ 150:-
inkl. dryck, kaffe och kaka

Serveras lördag-söndag kl. 12-15

JÄGARBUFFÉ 150:-
Onsdag-söndag 15-19/10 kl. 11-15

JÄGARBUFFÉ MED  
VILTINSPIRATION 275:-

Fredag 17/10 kl. 18.00 – Boka bord!

ÄLGJAKTSVECKAN
15-19 oktober
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VÄDERPROGNOS
Äventyrsbad: luft 30°C, vatten 30°C, nederbörd 0 mm

Varmvattenbassäng: luft 30°C, vatten 33°C, nederbörd 0 mm

Döderhultsvägen 5, Oskarshamn • 0491-882 10 • www.oskarshamn.se/arena

BAD & GYM
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FFÖÖRR  EETTTT  BBÄÄTTTTRREE
HHÖÖGGSSBBYY KKOOMMMMUUNN

FRAMTIDSPARTIET I  HÖGSBY KOMMUN

DÄR VARJE PERSON UPPSKATTAS FÖR ATT 
PÅ ETT DEMOKRATISKT SÄTT VARA MED 

OCH UTVECKLA KOMMUNEN

JJoobbbb
NÄRINGSLIV Märker tydligt kommunens engagemang

FÖRBÄTTRAD INFRASTRUKTUR
HELTID Grundschemat för anställda i kommunen ändras successivt till heltid

SSkkoollaa
LÄXLÄSNING På skoltid

FRUKOST TILL ALLA ELEVER
MUSIKSKOLA ÅTERINFÖRS

SIMUNDERVISNING I FÖRSKOLAN

VVäällffäärrdd
TRYGGT ATT ÅLDRAS Alla ska garanteras den omsorg som stunden kräver.

Särskilt funktionellt boende ska byggas
ANPASSAD BARNOMSORG Barnens och vårdnadshavarnas behov 

är centralt i barnomsorgen

KKuullttuurr oocchh ffrriittiidd
ÖKAT FÖRENINGSSTÖD För en aktiv fritid

FRITIDSGÅRD I centralorten skapas en fritidsgård
I övriga orter underlättas lokala initiativ

BADPLATS Gösjöbadet utvecklas och tillgänglighetsanpassas
Inom kommunens ansvar ska det finnas välskötta badplatser

TEMPERERAT UTOMHUSBAD Påbörjas

1. Jonas Erlandsson 2. Jenny Joelsson

3. Carl Axel Blom 4. Sofie Gustafsson

5. Magnus Gabrielsson 6. Diana Bergeskans

8. Ingrid Axelsson 9. Torbjörn Carlreus

10. Solweigh Ekh 11. Ingbritt Loberg

13. Josefin Wistermark
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vi röstar på
centerpartiet
därför att:

Anders Ek och Lars-Willy Johansson

... (c) har infört skyddsjakt på rovdjur och
arbetar för att besluten ska tas lokalt utan
inblandning från EU samt att ersättning ska
utgå vid angrepp på tamboskap och husdjur

   

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

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.

Vill du jobba som volontär i vår butik? 
Prata med någon i personalen!

Öppet vardagar kl. 1300-1630

Vi säljer även fyrhjulingar och mopeder

från                m.fl märken

Fullständig verkstad

Verkstadsgatan 2C 
(f.d. Verkstadsskolan) Högsby
070-618 53 02 • www.hojbiten.se
Tel butik o verkstad Mönsterås 0499-100 52

Mopeder 
från 8195:-

Hjälmar 
från 649:-

Utförsäljning av ATV  
300 cc-700 cc

Kampanjpris på skyddsutrustning 
Paketpris:Vid köp av valfri hjälm, ryggskena 

och MC-stövlar får du 15% rabatt
(gäller endast lagervaror och så långt lagret räcker)
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vi röstar på
centerpartiet
därför att:

... (c) satsar på Välengården
och behåller ytterskolorna!

Per Gröön och Anders Petersson

   

Välkommen på
1-årsjubileum av 

Lördagen den 13 september kl. 11:00
Näridrottsplatsen Hanåsa

Hoppborg - Tipspromenad - 5-kamp - Brandbilar och mycket mer… 
Prova på en mängd olika aktiviteter under dagen

Korv- och kaffeförsäljning

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!

Storgatan 68, Högsby
Tel 0491-202 02
Öppet: Mån-Fre 1000-1730, 
lunch 1300-1400, 
lör 1000-1200, sön stängt

www.garpenhogsby.se

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

Vi behöver din hjälp med 
att få plats med höstens nyheter!

Rea upp till 60%
på bijouterismycken!

Start V36 1-6/9  med  40% rabatt
Därefter V37 8-13/9 50% rabatt
V38 15-20/9  slutrea 60% rabatt

Kom in och fynda!

LLöörrddaaggssööppppeett kkll 1100--1122
ssttaarrtt sseepptteemmbbeerr
VVäällkkoommmmeenn iinn!!
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Just i dessa dagar gäller det att hålla koll på höger
och vänster så man vet att man valt rätt spår och
med det syftar vi på kommande kommun-, lands-
ting- och riksdagsval. Även i trafiken gäller det att
hålla ordning på höger och vänster, dessutom en
uppsjö av påbuds-, förbuds- och vägskyltar.
Precis som för den som ska rösta för första gången
kan det vara lika svårt för den som för första gång-
en ska sätta sig i förarstolen på en bil.

Vi på Innehåll tog pulsen på två av de trafikskolor som har lite
anknytning till kommunen.
Gunder Sandin, Gunders trafikskola och Marcus Sommer,

Yvonnes trafikutbildning i Åseda, har genom åren lärt många 
elever trafikregler och hur man som förare på bästa sätt framför 
sitt fordon och tar hänsyn till medtrafikanter.

NYTTA MED NÖJE
Marcus Sommer som tidigare bodde i Hornsö, bor och verkar
numera i Åseda.
- Det rullar på bra och tillsammans med tidigare ägare som har

gått i pension försöker vi att ta hand om våra kunder på bästa sätt.
Vi har än så länge ingen verksamhet i Högsby, men däremot möter
vi upp elever vid högstadiet och nyttjar oss av landsvägskörning. 

Vi har även kunder som har sitt sommarställe här i trakten och
som passar på att ta en intensivutbildning hos oss, man kombine-
rar nytta med nöje så att säga.

INNEHÅLL FRÅGADE HUR DET ÄR MED HÖGER OCH
VÄNSTER I TRAFIKEN, VAD SKA MAN VÄLJA:
- Viktigast i trafiken är varken höger eller vänster utan snarare sam-
spel och att alla ska åt samma håll. Vi vill även påminna om att man
måste införskaffa ett  körkortstillstånd innan man kan påbörja sin
utbildning.
Trafikskolan har förutom utbildning i B-körkort, det vill säga för

bil, även ytterligare utbildningar som exempelvis handledarekur-
ser.

KONCENTRATION
Gunder Sandin är permanentboende i Fågelfors sedan 1991 och
har avyttrat trafikskolan sedan en tid tillbaka, men är fortfarande
engagerad i trafikskolan där man i dag har lokaler i Oskarshamn
men med många elever från kommunen.
- Hittills i år har vi haft många elever och tillströmningen är fort-

satt hög efter sommaren.

KÄNNA TRYGGHET
- Eleverna ska känna sig välkomna till oss och vi jobbar med indivi-
duellt fokus och anpassar oss efter varje elevs förutsättningar. Vi får
elever främst från mitten och norra länsdelarna och det är tack vare
att vi ligger centralt.
Många som kommer till oss har någon form av anknytning till

skolan, antingen via tidigare elever, släktskap eller kompisar som
rekommenderar oss och det ser vi som ett gott betyg.

INNEHÅLL FRÅGADE HUR DET ÄR MED HÖGER OCH
VÄNSTER I TRAFIKEN, VAD SKA MAN VÄLJA:
- Det är klart, att hålla koll på höger och vänster det är kanske inte
alltid så lätt men gör man som Ingemar Stenmark, det e bare å åk
med tungan rätt i mun så brukar allt gå bra.
Men det är inte alltid helt rätt att hålla koll på allt, viktigast är att

man koncentrerar sig på just bilkörning och inget annat. Då brukar
oftast gå bra, säger Gunder Sandin.

Gunilla C Johansson

JAG röstar på
centerpartiet
därför att:

... (c) arbetar för 
en värdig åldringsvård.

Rosa Lopes
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Din röst i Högsby
för en närodlad
och hållbar
politik i 
hela kommunen!

X  Stihna j evertsson

   

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

TORS 1200-1900 • FRE 1200-1800

Vi tar även emot 
och säljer viltkött !

I vår Gårdsbutik finns nystyckat kött
av nöt, gris och lamm. 
Även färsk nymalen färs.

ÖPPET FR.O.M. 
SEPTEMBER:

Flexibel barnomsorg

Jobb - Praktik - Fritid

Familjecentral

Marknadsföra
lokala näringslivet

Emådalens
Trygga Hem

HÖGSBY
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Följ oss på Facebook för
diskussion & synpunkter:
ALLIANSEN HÖGSBY

ALLIANSEN GENOM LIVET

Följ oss på Facebook för
diskussion & synpunkter:
ALLIANSEN HÖGSBY

ALLIANSEN GENOM LIVET

Rösta för utveckling i hela Högsby kommun!

Följ oss på Facebook för
diskussion & synpunkter:
ALLIANSEN HÖGSBY

ALLIANSEN GENOM LIVET

Rösta för utveckling i hela Högsby kommun!g i hela HögRösta för utveckling i hela Högsby kommun!
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Rösta på ett Alliansparti den 14/9

Flexibel barnomsorg

Jobb - Praktik - Fritid

Rösta på ett Alliansparti den 14/9

Jobb - Praktik - Fritid

Familjecentral
lokala näringslivet

Rösta på ett Alliansparti den 14/9

lokala näringslivet

HÖGSBY
HÖGSBY

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

Nu har vi fått
uttagsautomat

NYHET!

Välkommen att ta ut kontanter!
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Sommarcafé i Fågelfors - 1 maj-31 aug 12:00
-18:00 Hammarsmedsbacken 7, 570 75 Fågelfors,
Kontakt: Laura Würker, 076-1138176
E-post: laura.wuerker@gmx.net

Nostalgia Fågelfors - 18 maj-31 aug 13:00 
Bruksgatan 43, Fågelfors. LEK och MUSIK samt utställ-
ningen från JÄRN till TRÄ. 23 - 31 aug. lörd.och sönd..
Tid: 13.00 - 17.00, Inträde: från 18 år 30 kr, 13-18
år 15 kr, Under 13 år gratis (i sällskap med vuxen)
Medl. fritt inträde under ord.öppettider. Medl.avgifter:
50 kr, familj 100 kr. www.nostalgia.hogsby.se 
Arr: Nostalgiaföreningen. Kontakt: Leif Loberg, 
072-570 83 57

Sommarloppis i Västrakulle, Ruda 
- 24 juni-30 aug 13:00 Västrakulle, Sinnerbo-
vägen, 1 km fr Ruda skola mot Allgunnen. Öppet: Tisd.-
fred. kl 13-17. Lörd. kl 11-15 Sönd. och månd. stängt.
Loppis till förmån för en liten vårdcentral i norra Indien.
Prylar mottages tacksamt. Arr: Helping Hand -
Hjälpande Händer. Kontakt: Margaretha Ljungkrantz
Gautam, 0491-22045 E-post: vastrakulle@swipnet.se

Loppis vid Bilisten i Ruda - 1 juli-30 aug 
Loppis i Aktivitetsparken i Ruda varje lördag i juli och
augusti kl. 10-16. Vill du sälja, medtag eget bord och
kom = gratis. Fika säljes. Arr: Ruda samhällsförening

En kurs i mirakler, Ruda 20 aug-3 dec 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda. Möt Kärlekens
budskap. Boken vi läser är skriven som en symfoni och
tar oss ödmjukt förbi våra rädslor och visar oss att vi är
älskade.Cirkeln vänder sig till alla och ger oss en manu-
al för hur vi kan leva våra liv. Vi träffas ca varannan
onsdagskväll (jämna veckor) kl.18.30-21.30. Vi arbe-
tar hemma och under cirkelkvällarna med text och
övningar. Även nya delt. är välkomna. Investering för
höstterminen: 700 kr. Kurslitteratur säljes. Anm. sna-
rast, även löpande under terminen.Info och anm kon-
takta Carina Hansson.Se www.stateofgracesweden.net.
Arr: State of Grace i samarbete med studieförbundet
NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Familjedag med fotboll på Hyltamalm IP,
Fågelfors - 30 aug 13:00 Alla välkomna till aktivi-
teter för barn, hoppborg, sumobrottning, godisregn
mm. Fotbollsmatch FIF mot Stensjöns IF. Senare på
kvällen bjuds alla medl. på kräftor med tillbehör.
Grillarna tänds och man får ta med sig vad man vill gril-
la och dricka. Musikunderhållning.För ev ändringar se:
www.laget.se/fagelforsif. Arr: Fågelfors IF

Sommarloppis på Brusemåla gård -  30 aug
10:00 - 15:00 Möjlighet till fika finns. Kontakt:
Malin Karlsson. Tel: 070-2255838

Dans till Lasse Stefanz i Fågelfors - 30 aug
21:00 - 01:00 Fågelfors Folkets Park. Öltält med tru-
badur, disco, lotterier, skytte mm. Arr: Fågelfors Folkets
park

Dollywood kids familjekonsert - 30 aug 18:00
- 19:30 Högsby sporthall. Elin, Kimmie & Wilma är
en sång- och showgrupp. Sprakande och rolig kväll för
familjen, fartfylld show med låtar ur den musikaliska
repertoaren från dagens barnkanaler. Medv. Tess
dansstudio & events stageklass dansare samt
Högsbydansare från Kulturbruket. Biljettpris 120 kr/st.
Biljetter köps via biljettforum.se (sök på dollywood-
kids.se). Endast förköp till detta evenemang. Entrén
öppnar 17.30. Arr: Tess Dansstudio & Event. Tel: 070-
9794252. E-post: info@dansstudioevent.com

Berga Bio visar "Grace of Monaco", Berga 
- 31 aug 18:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Amerikanskt drama med Nicole Kidman i
huvudrollen och Tim Roth som furst Rainier.
Barntillåten. Biljettpris: 80 kr. Arr: Berga samhällsföre-
ning. Kontakt: Raymond Asp, ordförande

Medicinsk yoga, Mimy (Mindfulness och
Mediyoga) - 1 sep-24 nov 2014 
Samlingslokalen på Karlavägen. Prova på medicinsk
yoga gratis vecka 36. Fortsättning vecka 37-48.
Måndag 17.00 - 18.30 samt 18.45 - 20.15.
Vid förfrågan eller anmälan kontakta Anne
0705328547. Arr: Annes Kroppsvård

Bridge - 1 sep- 8 dec 16:00  
Seniorum, Storgatan, Högsby. SPF Bridge börjar hös-
tens spel måndag den 1 september 2014 kl 16.00
Vill Du vara med, kom dit eller ring Staffan 070-589
16 11 för mer info! Arr: SPF. Kontakt: Staffan
Sagrelius

Brasafton, Bötterum - 3 sep 19:00 
Bötterums hembygdsgård. Göran Petersson berättar om
Friherre Gustaf Raab på Brusemåla, vilken skrev musi-
ken till Björkens visa. Göran kommer också att sjunga
melodin. Servering och lotterier.  Arr: Långemåla hem-
bygdsförening

Filmstudion visar "The Grand Budapest Hotel"-
3 sep 19:00 - 21:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Komedi som utspelar sig på 1930-talet på ett
fashionabelt bergshotell någonstans i Europa.
Avgift 200 kr/7 filmer. Arr: Emådalens Filmstudio

Månadsmöte Fagerhult SPF - 3 sep 14:00 
Grönskåra Kapell. Vanliga förhandlingar samt kaffe och
gemyt.Arr: Fagerhult SPF

Berga Bio visar " Krakel Spektakel", Berga 
- 6 sep 14:00 - 15:15 Berga Bio, Järnvägsgatan 4
A, Berga. Matinéfilm på Bergadagen. Familjefilm base-
rad på Lennart Hellsings populära karaktärer och verser
om Krakel Spektakel. Ett lekfullt och annorlunda även-
tyr med mycket sång och musik. Biljettpris: 50 kr
Arr:Berga samhällsföring Kontakt: Raymond Asp, 
ordförande

Bergadagen - 6 sep 10:00 - 15:00 
Järnvägsgatan - Stationsområdet Berga
Marknadsknallar, försäljning, musikunderhållning, pon-
nyridning, ansiktsmålning m.m. Bergaloppet
Matiné på Berga Bio kl 14.00 barn- och familjefilmen
"Krakel Spektakel". Servering på Café Bergabacken.Läs
mera på kalendariet på www.bergastation.se. Arr:
Berga Samhällsförening

Hantverksdagar, Bötterum - 6 sep-7 sep
11:00-16:00 Bötterums hembygdsgård. Välkommen
till hantverksdagar i Bötterum! Kl 11-16 båda dagarna.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Skälsbäcks kroppkakehelg! - 6 sep-7 sep
10:00 I skolträdgården är det kaffeservering och tor-
ghandel. Öppet 11 - 16. Arr: Norrgrändens
Bygdeförening

Svamputflykt - 7 sep 09:00 Samling vid
Gösjöbadets parkering. Ledare för utflykten är Stig
Noordh, tfn 0491-50302. Arr: Handbörds naturskydds-
förening

Berga Bio visar "Medicinen", Berga - 7 sep
18:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga. Svenskt
drama av Colin Nutley med Helena Bergström, Ewa
Fröling, Maria Lundqvist, Katarina Ewerlöf och Cecilia
Forss. Barntillåten. Biljettpris: 80 kr. Arr: Berga 
samhällsförening

Månadsmöte SPF, Högsby - 9 sep 14:00
Högsby Församlingshem, Anders Johansson informerar
angående ombyggnaden av äldreboenden i kommu-
nen. Vivi Johansson från Åseda berättar om Pelle Näver.
Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Föredrag Läkeväxter - 11 sep 18:30 
Misteln, Högsby. Ett spännande föredrag av Ulla-Britt
Andersson, läkare från Öland. Fri entré för medlemmar,
övriga 50 kr. Arr: Emådalens Trädgårdssällskap

Kvinnocirkel - 11 sep-13 nov 18:30 
Lokal på Trollbergsvägen 18 i Högsby. Cirkel med sam-
tal, meditation och danns i en varm och stödjande
gemenskap.Ledare av cirkeln är utbildad på School of
graceful living. Sista anm.dag 4/9. Kursavgift 800 kro-
nor ska vara betald innan kursstart. Anm är bindande.
Arr: Berga Life Balance Kontakt: Lise-Lotte Johansson

Stickcafé SPF Högsby - 11 sep-4 dec 
Seniorum, Storgatan 9 i Högsby. Varannan torsdag kl.
14.00, start torsdag 11/9 och sedan till och med
4/12. Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Fredagscafé SPF Högsby - 12 sep-5 dec 
Seniorum Storgatan 9. Varje fredag kl. 11.00-13.00
med start 12/9 till och med 5/12. Arr: SPF Högsby

Fotboll i Fågelfors - 13 sep 13:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Gunnebo IF
För ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr: Fågelfors IF

Trivselträff PRO Fågelfors - 13 sep 14:00 
PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors. Vi bjuder in
Filadelfia i Högsby till trivselträff. Per-Olof Andersson
från Figeholm underhåller. Arr: PRO Fågelfors

Sagostund på biblioteket - 13 sep 11:00 
Kommunbibliotek Högsby, Storgatan 17
Sagostund på biblioteket lörd 13/9. För barn från 3 år.
Sagoberättare är Gunilla Gustafsson. Ingen föranmälan.
Arr: Kommunbibliotek Misteln

Buggkurs för nybörjare, Ruda - 13 sep-14 sep
Ruda Folkets Hus. Helgkurs för nybörjare 
Kl 10.00-17.00. Ledare är Roddy och Elisabeth.
Maila frågor till: rudabugg@hotmail.com eller ring
070-5122008. Mer info: www.rudabuggarna.se
Arr: Rudabuggarna

Välkommen till färgernas värld - Måla Vedic
Art, Ruda - 14 sep Solgården 124 Gillberga, Ruda.
Grund- eller fortsättningskurs består av sex dagar. Vi
håller på kl 10-16 inkl. tid för lunch och fika. Du behö-
ver inte ha tidigare erfarenhet av att måla. Ta med
lunch och dryck samt lämpliga kläder och inneskor. Om
det är första gången du målar Vedic Art, så bjuder jag
på allt material. Anm snarast, först till kvarn. Anm bin-
dande, läs mer på www.stateofgracesweden.net
Medlem i Kulit 10% rabatt, se www.kulit.se
Arr: State of Grace i samarbete med NBV Sydost
Kontakt: Carina Hansson, cirkelledare/utbildad Vedic
Art lärare. Tel. 0491-22211, 0707-126824
E-post: carina.b.hansson@gmail.com
Arr: State of Grace i samarbete med studieförbundet
NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson
Tel: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Berga Bio visar "Medicinen", Berga - 14 sep
18:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svenskt drama av Colin Nutley med Helena Bergström,
Ewa Fröling, Maria Lundqvist, Katarina Ewerlöf och
Cecilia Forss. Barntillåten. Biljettpris: 80 kr. Arr: Berga
samhällsförening

Onsdagsträff på Stora Hanåsa SPF, Högsby -
17 sep 14:00  SPF Högsby besöker Linds
Djur&Natur på Stora Hanåsa. Samling vid gården kl.
14:00. Visning och rundvandring. Tag gärna med kaffe-
korg. Arr: SPF Högsby

Filmstudion visar "Philomena" - 17 sep 19:00
- 21:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Verklighetsbaserad dramakomedi om irländskan
Philomena som reser till USA tillsammans med en jour-
nalist för att spåra den son hon som tonåring tvingades
adoptera bort. Avgift 200 kr/ 7 filmer.
Arr: Emådalens Filmstudio

Högsby PRO Trivselträff - 17 sep 14:00 
PRO-Lokalen Arr: Högsby PRO

Gympan i Berga - 17 sep-26 nov 
Start 17/9 och fram till 26/11. Mix dam- och herr-
gympa onsdagar kl 19.00-20.00. Plats: Gympasalen i
Berga. Carina & Gunilla  

Transmissionsmeditation - 18 sep-27 nov
18:30 -21:00 Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Avsikten med dessa träffar är att samtala om medita-
tion så alla får möjligheter att ställa frågor om männi-
skans utvecklingsväg och fundera över varför vissa väl-
jer att söka vägar i det yttre och andra i det inre livet
eller både och. Arr: Eleonor Sagrelius i samarbete med
Vuxenskolan. E-post: eleonor.sag@gmail.com

Skördemarknad på Uranäs Blomsterverkstad -
20 sep-21 sep 11:00-16:00 Uranäs, Väg 37,
efter Fagerhult kör mot Uranäs. Höstfägring & rara väx-
ter - Torkade blommor, solrosor, lin & pumpor m.m.
Studio 100- kläder, modevisning på lördag kl 12.00.
Stig in- grönsaker, rotsaker, mjöl m.m. Lilla Nor- sytt
och pysslat i lantlig stil. Katarinas shabby chic- vitt,
skavt och betong. Martinssons- luffarslöjd. Nilssons-
antika brännvinsglas. Trädgårdsservering: Kaffe och
något gott därtill. Stenugnsbakat bröd. Arr: Uranäs
Blomsterverkstad

Kyrkresa till Kråksmåla med SPF Högsby - 21
sep 08:30 Samling på parkeringen vid resecentrum i
Högsby. Samåkning i egna bilar. Kyrkkaffe i Kråksmåla
församlingshem med kaffe och smörgåstårta. Anm till
kyrkkaffet lämnas till Melker Lindmark 0491-522 69
senast 9/9.  Arr: SPF Högsby

Kåseri om Nils Dacke - 21 sep 14:00 
Skälsbäcks skolmuseum. Lars Larsson från Vassmolösa
kåserar om Nils Dacke. Kaffeservering.
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Berga Bio visar filmen "Turist", Berga - 21 sep
18:00 - 20:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga.
Sv. drama av Ruben Östlund med Johannes Bah
Kuhnke i huvudrollen. 11-årsgräns. Biljettpris: 80 kr
För mer info se: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Danskurs i Modern Fox (nybörjare) - 27 sep
10:00-17:00 Staby Gårdshotell, Högsby
1-dags kurs i modern foxtrot för nybörjare.
Ledare: Niclas och & Yvonne. Maila anm:
rudabugg@hotmail.com. Ev. frågor: 070-51 22 008
Mer information om kurserna hittar du på vår hemsida:
www.rudabuggarna.se. Arr: Rudabuggarna
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Sandholms Färg & Golv
Högsby: Smedmästarevägen 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. www.sandholms.se

Än hinner du måla huset!

25 %
på One Supertech fasadfärg!
Gäller vid köp av minst 5 liter t o m 2/9. Kan inte 
kombineras med andra rabatter. Brytkostnad tillkommer.

Upptäck One Super Tech!
Självrenande fasadfärg med extremt bra täckförmåga. 
One håller färgen i upp till 16 år. 

Välkommen in i butiken! Vi ser till att du får rätt 
produkter med dig hem. Vår Färgdoktor kan göra 
hembesök och undersöka din fasad före målning. 
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