
N
r 9

 - 
 s

ep
te

m
be

r 2
01

4
Fo
to
: G
un
ill
a 
C
 J
oh
an
ss
onHärligt på Välengården ...sid 4-5

Högsbyhöst ... sid 12-13
Mittpunkt informerar... sid 6  •  Högsby kommun informerar... sid 10
Sandholms inspirerar... sid 13  •  Evenemangskalender ... sid 23

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



2

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 24 oktober.
Bokning: Senast måndagen
den 13 oktober.

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!!

Copyright: Innehåll är skyddad av Upphovsrättslagen § 49, för texter, konstnärliga bilder samt fotografier. Om du kopierar detta utan tillstånd begår du ett brott mot Upphovsrättslagen. Ett enkelt sätt  är att helt enkelt fråga om du får publicera 
bilden/ textutdrag, samt att vara noga med att uppge källan, när du publicerar. Vid källhänvisning ange namn på Tidningen, namn på  fotograf, namn på skribent.

Industrivägen 4, Fagerhult
070-911 52 55 • info@fstransport.se

www.fstransport.se

FS-TRANSPORT
Utför alla slags transporter

• Kranbilstransporter 
• Entreprenadarbeten

• Snöröjning (även skogsbilsvägar)
• Vägtrummor

• Kantskärning av skogsbilsvägar m.m.
• Vi säljer ved, kapad och klyvd 

med transport hem till dig!

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

Kom in till oss för 
rådgivning och 

synundersökning!
Ring och boka tid!

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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www.hogsbysparbank.se
0491-209 00

Nu kan företags- och organisationskunder samt föreningar ansluta sig till Swish. 
Swish Företag passar för mindre företag, insamlingsorganisationer, föreningar och
kompletterar andra betalningslösningar som finns på marknaden. Företaget eller före-
ningen kan ta emot betalningar av alla privatpersoner som har anslutit sig till Swish,
oberoende av vilken bank de är privatkunder i.

Så här funkar Swish för företag & föreningar
Företaget eller föreningen får ett Swish-nummer när de ansluter sig till tjänsten. För de föreningar som har ett 
90-konto kan detta användas som Swish-nummer. När privatpersoner gör en Swish-betalning till ett företag, 
förening eller organisation knappar de in Swish-numret. Detta är kopplat till företagets bankkonto där pengarna
sätts in direkt, dygnet runt, året om.

Ansluta sig till tjänsten
För den som vill är det enkelt att ansluta sig i internetbanken men man är självfallet välkommen att kontakta oss
direkt på bankkontoret så bistår vi enligt bästa förmåga. MMyycckkeett nnööjjee mmeedd SSwwiisshh FFöörreettaagg oocchh FFöörreenniinnggaarr!!



En solig och fin septembermorgon åkte Innehåll
till äldreboendet Välengården i Fagerhult. När vi
närmade oss entrén möttes vi upp av såväl katter,
höns och kaniner på innegården och ljudet av
glada människor ekade mellan husen.
Vid entrén stod även en eldriven
cykel för två. Vi återkommer
om just denna lite senare i
reportaget.

Elaine Åberg, enhetschef på Välengården, bjuder på en kopp kaffe
och vi börjar samtala om det kommunala äldreboendet.

- Vi jobbar alla för att vi ska få ett boende som är personligt,
varmt och välkomnade. Lite djur som sällskap tillsammans med
positivt bemötande gör att alla trivs bättre. Det är medarbetare
som tar med sig djur hit över dagen, och just nu så har vi en liten
söt kanin här på dagarna, så man kan säga att vi inte bara är ett
äldreboende utan även ett dagis. Även våra fina katter är gott
sällskap till de boende och speciellt kattungen är en riktig knä-
katt som vill vara med överallt.

Välengården med plats för 24 inneboende, finns äldreboende
med en demensavdelning. Här arbetar 30 personer som arbetar
både inom hemtjänsten och på Välengården. 

Det gör att de boende som haft hemtjänst innan de kommer
till oss, redan har lärt känna vår personal och vice versa, vilket gör
att tryggheten för alla ökar.

Elaine som arbetat inom vård och omsorg sedan 1981, kunde
inte föreställa sig då att hon skulle arbeta kvar, utan såg sitt då-
varande arbete som något tillfälligt.

-Men nu skulle jag aldrig kunna byta ut mitt jobb mot något
annat.

SOM HEMMA MEN ÄNDÅ INTE
Elaine nämner alla former av aktiveter som man har tillsammans

med de boende.
Innehåll guidas
runt på boendet
och Elaine berät-
tar 

Här inne har vi
ett ljusrum. 

Här möts vi av
ett hav av upp-
hängda och dra-
perade vita tyger
längs väggar och
tak. När lampor-
na tänds sprider
sig ett behagligt
varmt ljus inne i
rummet. Längs
väggarna står
stora stadiga och
välkomnade
fåtöljer med vita
plädar utlagda.

Här inne vill vi
ge lite ljus till de
boende främst

under den
mörka tiden på
året.  Det blir
extra mysigt då
vi spelar fågel-
musik i bakgrun-
den. Ofta kombi-
nerar vi stunden
här inne med ett
varmt fotbad.
Det uppskattas
av våra boende,
blir lite som att
gå på spa.

I nästa stora
allrum sitter ett
gäng glada
damer runt ett
stort runt bord
och spelar spel
tillsammans
med ett par
medarbetare.
Stämningen går
inte att ta miste
på.

Strax intill finns ett minnenas rum. Ett tidstypiskt rum från 40
talet där de boende ska kunna känna att de kan sätta sig i ett var-
dagsrum, som känns som hemma. 

-Här brukar även anhöriga  och boende sitta tillsammans och
prata, fika och få en stund tillsammans. 

MUSIK DANS OCH TRADITIONER
Välengården jobbar mycket med att hålla på traditioner. 

– Vi firar alltid de stora högtiderna och vi hade till och med
kräftskiva här för några veckor sedan.  Lennart Petersson stod för
underhållningen. När det bjuds upp till dans, så brukar det
komma karlar från byn som hälsar på och bjuder upp damerna. Vi
har sett hur glada de blir när rätt musik spelas och hur de lämnar
rullstolen med hjälp av en stark danskavaljer och tar sig en tur på
dansgolvet.  Även hos de mest dementa kan vi se glädjen till
musiken när de börjar röra på fötterna när musik från en svunnen
tid spelas. 

KAMPRADSTIFTELSEN
Specialistundersköterska Anna-Karin skickade in en ansökan till
Kampradstiftelsen där hon sökte pengar till en speciell elcykel
som är anpassad till personer med funktionshinder.

-Jag skrev ihop en ansökan där jag inte visste hur det skulle gå,
eftersom stiftelsen enligt stadgarna skänker pengar till forskning
och inte ger direkt bidrag av den sorten som jag skrev om . Men
jag förklarade vikten av att kunna ges möjligheten att komma ut
och känna den frihetskänslan som en cykeltur kan ge. Beskrev
noga alla de sociala fördelarna med en cykel. En dag så ringde det
en kvinna som representerade stiftelsen och berättade att de gil-
lade ansökan så pass mycket att de beslutat att skänka cyklar till
äldreboenden i vår och 50 andra kommuner.  Och du ska veta att
cykeln är uppskattad, både av personal och boende.

En som verkligen uppskattar att ge sig ut på cykel är 98 åriga
Herta Brandstedt. Hon tog snabba steg från rullatorn och upp på
cykeln när vi frågade henne om hon ville ut och cykla.
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VI FRÅGADE HUR DET ÄR ATT CYKLA
- Ja det ska jag säga dig att det är helt underbart. Jag trivs med
att vara ute och att cykla är så roligt. Jag skulle vilja cykla till
Björkshult, där jag har bott i hela mitt liv. 

Herta berättar om sitt liv i Björkhult och att hon arbetat vid
glasbruket och tagit hand om barn. 

- Du förstår barn, att jag åkte till Kalmar för att utbilda mig och
när jag kom hem igen fick jag förvärvsarbeta och då fick jag min
första lönecheck. Jag fick tjäna mina egna pengar, det var stort
ska du veta.  Att ha något som jag tjänat själv.

Herta pratar med stor värme om hur bra hon trivs och att, som
hon själv säger, betjäningen är bra och att hon inget har att klaga
på.

Så utbrister hon, men titta på dig Anna-Karin, så blek du är och
så brun jag är, och så skrattar vi alla tillsammans.

Vi frågar om vi kan få ta kort, och det gick för sig. Bara vi lovar
att skicka en tidning, och självklart Herta, så lovar vi det.

Det känns som om detta reportage kan bli hur långt som helst, men
vi stannar där.
Att intervjua Herta var dagens höjdpunkt. Hon sprider en sådan

enorm glädje och hennes gröna gnistrande ögon strålade i kapp
med solen denna dag.

När Innehåll tackar för besöket så hör jag hur låten Drömmen om
Elin strömmar från högtalarna. För mig fick denna låt en ytterligare
dimension. 

Gunilla C Johansson
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Som hemma men ändå inte - Jag fick tjäna mina egna 
pengar, det var stort 

ska du veta.

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

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

HHööggssbbyy - Torsgatan 3
Villa i mycket bra läge med stora möj-
ligheter. Bergvärme för låga drifts-
kostnader. Hel källare samt garage.
Pris 325 000 kr

HHööggssbbyy - Karlavägen 21
Villa med bra läge i centrala Högsby,
hörntomt. Fågelforshus med vardags-
rum i vinkel, vattenburet värmesys-
tem. Pris 395 000 kr

HHööggssbbyy - Frejgatan 21
Ett av Högsbys bästa lägen på denna
fastighet, återvändsgata. Bra skick, 5
rum och kök, garage. Pris 525 000 kr

BBeerrggaa -- Parkvägen 7
Fräsch villa i bra läge, ett stenkast ner
ligger sjön. 4 rum och kök samt fristå-
ende garage. Pris 325 000 kr

IINNGGAA ddoollddaa aavvggiifftteerr,, kkoossttnnaadd fföörr HHeemmnneett oocchh eenneerrggiiddeekkllaarraattiioonn
iinnggåårr AALLLLTTIIDD ii mmääkkllaarraarrvvooddeett hhooss oossss,, VVÄÄRRDDEE ccaa 55 000000::--
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

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!

Sandro Dubberke satsar på timrade
Canadahus i Fågelfors !
Fågelfors samhälle som sedan länge förknippats med hus-
byggnation, har nu också fått en tillverkning av Canada
inspirerade timmer hus i olika storlekar. 

Det är Sandro Dubberke på Klobovägen 9 som efter kundens önskemål
kan tillverka dessa. Alltifrån lekstugor, bastustugor, fritidshus och det
senaste nämligen Attefallshuset kan om du så önskar timras i Canada
inspirerad design.

Vill du veta mer om dessa hus ring då Sandro på tel 070-390 69 18!

Sandro Dubberke vid timmerhus i Fågelfors.

Viking Beds of Sweden AB i Berga ökar
produktionen av bäddmadrasser !
Företaget som startades 2002 är ett familjeägt företag,
som har all tillverkning i Landsbro och Berga.

Vid anläggningen i
Berga, har man
idag specialiserat
sig på produktion
av bäddmadrasser.
Ambitionen är att
skapa en av
Europas bästa
bäddmadrassfabri-
ker. Företaget sat-
sar rejält på att
bevara det svensk-
tillverkade och
skapa en rationell
produktion som
kan möta konkur-
rensen från lågkostnadsländerna med en hållbar produkt. Äkta
svenskt hantverk med modern design säljs via ca 120 butiker i Sverige
och ett tiotal butiker i övriga Europa. Antal anställda i företaget ligger
omkring 60 personer, med 14 vid Berga anläggningen och omsätt-
ningen i bolagets prognos för 2015 närmar sig 150 miljoner.

Frukostmötet vid Frövi Kraftverk slog rekord!
Mittpunkts Högsbys senaste frukostmöte hos EON som driver Frövi
Kraftverk blev mycket
välbesökt. 

Ett närmare 60-tal intresse-
rade deltog och fick infor-
mation samt guidning kring
den stora satsningen på 60
miljoner. EON totalrenoverar
och effektiviserar kraftverket
som byggdes 1920. Ny
effekt blir 19 miljoner kilo-
wattimmar och allt beräknas
vara klart i slutet på 2015.

Annika Sonntags hantverk i Kösebo ett
spännande besök  !
I en vacker och småländsk
miljö, på den lilla platsen
Kösebo någon kilometer
strax utanför Grönskåra finns
Annika Sonntag med sin
vackra konst och hantverks-
ateljé AoS keramik. 

Jag arbetar främst i stengods, men
även i lergods och emalj. Mönster
uppstår ofta i stundens ingivelse
och du hittar godsen i mindre 
serier eller som helt unika ting
berättar Annika. Känslan gör sig
tydlig påmind vid ett besök här att
inspirationskällan kommer ur faci-
nationen över livet och dess bro-
kighet av former och innehåll, av
möten, drömmar, humor, allvar och
inte minst kärleken. Här finns också
ett rikt urval av konst i ateljén. Är du
eller en grupp intresserad av att besöka Annika Sonntag i Kösebo, ring
då och boka tid  073 030 5433. Kolla också  www.aoskeramik.se

Information i frågor kring nyföretagande ges av: 

• ALMI    •  Högsby Sparbank och Handelsbanken

• Skatteverket   • Mittpunkt Högsby 

Vi bjuder på förtäring under kvällen !

Anmälan senast 3 oktober till: 
mittpunkt@hogsby.net eller 0491-29 258

STARTA EGET KVÄLL
Vill du veta mer om att starta företag ?
Kom då till Informationskvällen på Misteln/
Biblioteket i Högsby. Tisdag 7 oktober kl 18.30.

Annika Sonntag i sin ateljé.

Thomas Reinholdsson och 
Britt-Inger Liljegren vid
madrasstillverkningen.
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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!

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!

Anslut din villa 
till fjärrvärmenätet

Enkelt, bekvämt och 
bekymmersfritt energisystem! 

0491-29 286
www.hogsbyenergi.se
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Järnvägsgatan 35, Högsby   
0491-210 70   I   www.foreningssport.se

ÖÖPPPPEETT:: MMÅÅNN--FFRREE 1100--1188,, LLÖÖRR--SSÖÖNN 1100--1144

FöreningsSport

FISKEREA!

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
ÖNSKAR CHRISTER, ELIN, OSCAR & LOUISE

25% PÅ ALLA 
ORDINARIE PRISER

SVARTZONKER
ABU

SHIMANO
SALMO
RAPALA

FALKFISH
NILS MASTER
BUSTER JERK

SEBILE

BungyPump PinkCharity - 
fjädrande träningsstavar med 
4 kilos motstånd ökar din 
förbränning upp till 77% 
jämfört med vanlig promenad

• Träna kondition och styrka på en 

   och samma gång
• Härlig utomhusträning som ger 

   energi och är avstressande
• Lovordas av medicinsk expertis – 

   används i rehabilitering
• Kan användas av alla, oavsett 

   ålder, kondition och kön

(((  20 cm
 fjädring  )))

www.bungypump.se

Gäller fredag 26/9 – söndag 28/9

Hanåsas näridrotts-
plats i Högsby
används flitigt
- Både barn och äldre kommer hit och spontan-
idrottar vilket är jättekul, säger Patrik Axelsson
som är ordförande i Hanåsa Aktivitetsförening. 

Ett drygt år har gått sedan näridrottsplatsen invigdes. Årsjubileet
firades den 13 september med massor av aktiviteter, som
sumobrottning, hoppborg, tipspromenad, fotbollsgolf, frisbee,
boule, innebandy.  

- Det kom hundratals personer i olika åldrar från hela Högsby
och det var verkligen roligt, säger Patrik Axelsson. 

- Vi planerar att ha en sådan här träff en gång om året även 
framöver, där vi satsar lite extra på ett antal olika aktiviteter. 

Näridrottsplatsen med bland annat konstgräs, småmål och
basketkorgar kom till när den gamla isbaneföreningen somnade
in för att skapa nya möjligheter i området till spontanidrott året
runt, och för att få både unga och äldre att vara ute och röra på
sig istället för att sitta alltför mycket framför datorn. 

- Vi har sett att näridrottsplatsen har använts mycket. På fre-
dagar kommer ofta ett större gäng unga för att  dela upp lag och
spela fotboll, säger Patrik Axelsson. 

- Olika föreningar möts upp här också ibland, till exempel 
missionsförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen. 

- Vi har även haft handbollsskola och den kommer tillbaka.
Handbollsskolan har hittills varit mycket populär med 20-25 
deltagande barn, säger Patrik Axelsson. 

Text Fredrik Loberg

Storgatan 68, Högsby. Tel 0491-202 02
Öppet: Mån-Fre 1000-1730, lunch 1300-1400, 

lör 1000-1200, sön stängt
www.garpenhogsby.se

ID- & Körkortsfoto 180:-
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Lanthandel i Fagerhult

– OMBUD FÖR SYSTEMBOLAG & APOTEKET –

Köp 2 betala för 1
• 1,5 liters läsk

• Chipspåsar 300 gram

Helgmyskampanj

Gäller endast idag fredag 26/9 och imorgon lördag 27/9-2014.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

HANDLA LOKALT - 1 MINUT FRÅN 37:AN

ÖPPET ALLA DAGAR
• VARD. 9-18 • LÖRD. 9-15 • SÖND. 10-15

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

•• ÖÖllaannddssppoottaattiiss::
1100 kkgg SSaattiinnaa gguull oocchh ffaasstt 7799::--

1100 kkgg KKiinngg EEddvvaarrdd vviitt oocchh mmjjöölliigg 8899::--
1100 kkgg PPuurriittaann vviitt oocchh nnggtt mmjjöölliigg 8899::--
•• OObbeesspprruuttaaddee HHaaggaalluunnddssttoommaatteerr 

•• NNyypplloocckkaaddee hhöösstthhaalllloonn
SSvv.. ääpppplleenn oocchh pplloommmmoonn ffrråånn UUrrsshhuulltt 

•• BBrruunnnneebbyyss ddrryycckkeerr   
PPrryynnaaddssppuummppoorr oocchh ppuummppoorr

••OObbeesspprruuttaaddee llookkaalltt ooddllaaddee
ggrröönnssaakkeerr

•• AAsstteerrbbuukkeetttteerr lljjuunngg mmeedd mmeerraa
•• FFrråånn EEvvaass kkrrooppppkkaakkoorr,, 

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

TORGET HÖGSBY - FREDAGAR, JÄMNA VECKOR
Kl 1000 -1500 • Info 070-201 13 91 • www.olandsfiskarn.se 

TORSKFILÉ, FLUNDRA, STRÖMMING M.M.
RÖKT FISK, ÅL, VARMRÖKT OCH KALLRÖKT LAX.

ÖLÄNDSKA KROPPKAKOR!
Förbeställ gärna på telefon 070-201 13 91.

START 3/10
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Kalender 2015

Till dig som är kontaktperson för en förening i Högsby 
kommun:
Högsby kommun kommer i höst att ta fram en kalender för
2015. Den kommer att delas ut till alla hushåll i kommunen. 

I kalendern tänker vi lägga in evenemang/aktiviteter som händer
runt om i kommunen. Därför skulle vi behöva just din förenings
hjälp.

Har Ni några trevliga evenemang/aktiviteter som är inbokade
under 2015?

I så fall, skriv ner vad evenemanget/aktiviteten heter, var det
kommer att äga rum samt vilket datum som gäller. Tänk på att alla
evenemang/aktiviteter ska vara öppna för allmänheten.

Skicka in uppgifterna snarast möjligt, men absolut senast den 31
oktober. Det går bra att skicka in via e-post
(fredrik.sandqvist@hogsby.se) också, skriv ”Till kalendern 2015” 
i ämnesraden.

Adress: 
Högsby kommun
Fredrik Sandqvist
579 80 HÖGSBY

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sandqvist
Informatör, Kommunledningskontoret

Efterlysning!

Det börjar bli dags för att göra en kommunalmanacka för
2015. Därför efterlyser jag nu bilder från vår vackra kommun.
Har du några bilder liggandes hemma i byrålådan som du vill
visa upp?

• Bilderna ska vara tagna i Högsby kommun.
• Bilderna ska vara i liggande format.
• Det behövs bilder som illustrerar alla årets månader.
• Det behövs bilder från hela kommunen.
• Berätta var bilden är tagen.
• Bilderna ska vara digitala och vara tagna med minst en 3 mpixel-

kamera i högsta upplösning. Bilden ska klara att tryckas i A4-
format (30 x 21 cm).

Vi tar inte emot diabilder eller papperskopior.
Tänk på att många e-postprogram komprimerar bifogade bilder.
Tillåt inte komprimering!

Skicka bilderna till Högsby kommun, Fredrik Sandqvist, 579 80
Högsby eller fredrik.sandqvist@hogsby.se senast 31 oktober.
Eftersom mejl till Högsby kommun inte får vara större än 15MB
kan du behöva skicka dina bilder i flera mejl.

Du kan också lämna bilderna på en CD-skiva eller på ett USB-
minne.

Urvalet av bilderna görs av en jury. Fotografer vars bilder publi-
ceras i almanackan kommer att belönas.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Sandqvist
Informatör, Kommunledningskontoret

2014 Berga tågstation

Foto:Henrik Tingström
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Kommunstyrelse
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PÅSKLOV

LOVDAG/
STUDIEDAG

Påskbingo, 
Berga samhällsförening.

Kulturmåndag kl 19.00.

Föreläsning om vårt grannland

Polen, Biblioteket Misteln

Teater för hela familjen 

”I Mumindalen”, 

Högsby kultur och fritid i 

samarbete med Emådalens

Kulturförening

Valborgsmässofirande i

Sinnerbo, Skälsbäcks skola, 

Långemåla, Kalvenässjön i

Berga, Lanhagen Högsby.

Kolsrums ÅVC
Lördagsöppet kl 9-13

Större åar i Högsby kommun.

Foto: Henrik Tingström 579 80 Högsby, Sweden

0491-290 00, www.hogsby.se
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Kolsrums ÅVC
Lördagsöppet kl 9-13
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I denna tidnings mittuppslag presenterar Högsby
kommun fortsättningen av Högsbyhöst. En höst där
utbudet av aktivitet varierar från naturbilder bras-
aftnar till föreläsning av professorer, sagostunder,
slöjdcafé och författarbesök. Kort och gott en minst
sagt fullmatad höst här i kommunen G�

���������

- Vet inte när vi hade ett så fullmatat program som vi har i år, men nu är
det bara att ta fram almanackan och boka upp aktiviteter tillsammans
med familjen och vänner hälsar alla på Misteln genom Anna
Lundberg.

VI PÅ INNEHÅLL TOG KONTAKT MED NÅGRA SOM 
MEDVERKAR UNDER HÖGSBYHÖST 2014
Hallå där, Anders Isgren, slöjdkonsulent, berätta om slöjdutställ-
ningen ”Kära Hjärtanes!” och slöjdcafé som äger rum i höst.
- Den stora utställningen ”Kära Hjärtanes!” med just hjärtan startade
på Kalmar Läns museum, denna har jag nu bantat ner den till en trans-
portabel utställning, vilket möjliggör utställning här i Högsby. Det här
med hjärtan har stor tradition långt tillbaka i historieböckerna, inte
minst inom slöjden där friargåvor mellan man och kvinna förr i tiden
oftast bestod i ett hjärta täljt i trä. Vi konsulenter verkar för att sprida
intresset för slöjd, både för att föra hantverket vidare med att mark-
nadsföra duktiga hantverkare men även för att väcka nyfikenhet för
slöjd.

KOM OCH PROVA!
- Vi kommer i höst att arrangera två slöjdcafé. Under den ena träffen
kommer man att kunna prova på att tälja i trä och vi vänder oss till dig
som är vuxen. Under det andra slöjdcafeét vänder vi oss till de lite
yngre där det står skapande av ståltrådshjärtan på schemat.

Hallå där, Bo Johansson, Fotbollslegenden, f.d. Förbundskapten i
Danmark, fotbollspelaren, tränaren, föredragshållaren och
Kristdalasonen, du kommer till Högsby i höst och kommer inte att
prata så mycket om just fotboll utan om det som händer runt om-
kring fotbollen, berätta mera:
- Jag fick en inbjudan av Hans Hansson, Emåalliansen och Högsby bib-
liotek för att prata lite om ledarskap och om det som rör sig i huvudet
på en tränare. Jag kan ju bara prata om hur jag har tänkt, och hur jag
gjort under alla mina år inom fotbollen. Det finns många ledarskaps-
teorier och jag har följt min. Det finns inget facit hur man blir en bra
ledare men jag delar gärna med mig av mina erfarenheter.

Jag har bara goda minnen av Högsby under de år jag var aktiv spe-
lare och bodde i Kristdala, då det var fotboll, bandy och bordtennis
som gällde. Vi mötte ofta lag från Högsby, Berga, Ruda, Fliseryd och
Fågelfors.

Därför var det extra roligt att Hans Hansson, Emåalliansen kontakta-
de mig och på den vägen är det. Vi är enligt sägen, det vill säga Per
Hans bror, även släkt på långt håll.

Gunilla C JohanssonInbjudan till alla företagare i Högsby kommun!
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Tack för ett värdefullt  ekonomiskt stöd av våra sponsorer
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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: Högsby
bibliotek, Storgatan
17, kl. 19.00.
Författarbesök med
Lena Einhorn, även
känd som regissör till
filmen ”Ninas resa”.
Försäljning av förtär-
ing. Entré: 50 kr.
Arr: Högsby kommun-
bibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan, 
Emådalens kulturförening och
Garbosällskapet.

Onsdag 1/10
Brasafton
Plats och tid: Tingshuset Bötterum kl. 19.00.
Anders Johansson visar bilder från Långemåla
med omnejd. Servering och lotterier. 
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Lördag 4/10
Öppet hus
Plats och tid: Högsby bibliotek,
Storgatan 17, kl. 10.00.
Invigning av slöjdutställningen ”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 kommunbiblio-
tek i samarbete med Kalmar läns hemslöjd och
Studieförbundet Vuxenskolan.

Söndag 5/10
Afternoon Tea 
i Skälsbäck
Plats och tid: Skälsbäcks 
skolmuseum kl. 15.00. 
I caféet serveras te, 
snittar och scones med
tillbehör. 
Arr: Norrgrändens 
bygdeförening.

Söndag 5/10
Berga Bio visar filmen 
”Min så kallade pappa”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Svenskt drama av Ulf Malmros
med Michael Nyqvist, Vera Vitali. 11-årsgräns.
Biljettpris: 80 kr. Arr: Berga samhällsförening. 

Fredag 10/10
Hembygdsfilm i Farshult 
Plats och tid: Farshults bystuga kl. 19.00.
Den första hembygdsfilmen från Fagerhult
med omnejd visas, vi lyssnar på kassettband
från handlaren Fritjof Magnusson i Farshult
och Bengt Ehne Ringhult. Entré: 50 kr inkl.
kaffe och hembakat. Arr: Farshults byalag.

Lördag 11/10
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 12/10
Berga Bio visar filmen
”Let’s Be Cops”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Amerikansk actionkomedi. 
11-årsgräns. Biljettpris: 80 kr.
Arr: Berga samhällsförening. 

Måndag 13/10
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek, 
Storgatan 17, kl. 19.00.
Föredrag om mistlar av professor Anders
Backlund, Uppsala universitet. Vi bjuder på
kaffe. Fri entré. Arr: Högsby kommunbibliotek
i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Emådalens trädgårdssällskap.

Onsdag 15/10
Ted Gärdestad – 
en berättelse om 
”sångerna och livet”,
där Kenneth
Gärdestad har hjälpt till att berätta 
Plats och tid: Staby gårdshotell, Högsby 
kl. 19.00. Kl. 18.00 erbjuder Staby gårdshotell
lokalproducerad mat (OBS! förbokas).
Biljettpris: 200 kr med scenpass, 230 kr utan.
Förköp på Misteln, Storgatan 17, Högsby 
tel. 0491-291 59. 
Arr: Emådalens Kulturförening.

Lördag 18/10
Familjelördag med
musik 
Plats och tid: Högsby 
bibliotek, Storgatan 17, kl. 10.00 -13.00.
Musikerna Geza och Lamine från Länsmusiken
underhåller och låter oss prova på att spela
olika instrument. För alla barn och deras nära
och kära. Välkommen till en rolig dag i musi-
kens tecken! Fri entré. Försäljning av fika. 
Arr: Högsby kommunbibliotek i samverkan
med Emådalens kulturförening.

Torsdag 23/10
Slöjdcafé för vuxna 
Plats och tid: Misteln,
Högsby kl. 18.30.
Vi täljer och slöjdar tillsammans med konsulen-
ter från hemslöjden. Föranmälan biblioteket
tel. 0491-291 59. Ingen avgift.
Arr: Högsby kommunbibliotek och Kalmar läns
hemslöjd.

Söndag 26/10
Berga Bio visar filmen
”Pojken med guld-
byxorna”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Svensk familjefilm efter Max
Lundbergs bästsäljare. 11-årsgräns. 
Biljettpris: 60 kr. Arr: Berga samhällsförening. 

Tisdag 28/10
Berga Bio visar filmen
”Lasse-Majas
Detektivbyrå”
Plats och tid: Berga Bio kl. 18.00.
Svensk familjefilm/”deckare”. Barntillåten.
Biljettpris: 50 kr. Arr: Berga samhällsförening. 

Onsdag 29/10
Slöjdcafé för barn 
Plats och tid: Högsby bibliotek, 
Storgatan 17, kl. 14.00.
Vi täljer och slöjdar tillsammans med konsulen-
ter från hemslöjden. För barn från 7 år.
Föranmälan biblioteket tel. 0491-291 59
Ingen avgift. Arr: Högsby kommunbibliotek
och Kalmar läns hemslöjd.

Söndag 2/11
Berga Bio visar filmen
”Bröllopskaos”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Fransk komedisuccé. 
Biljettpris: 80 kr. 
Arr: Berga samhällsförening. 

Måndag 3/11
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek
Storgatan 17, kl. 19.00.
Författarbesök med Anders
Johansson, författare och foto-
graf. Presentation av nya boken ”Ett år i
Småland” och invigning av utställningen
”Naturfotografier från Småland”. Bok- och
fotoförsäljning. Vi bjuder på kaffe. Fri entré.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Onsdag 5/11
Brasafton
Plats och tid: Tingshuset Bötterum kl. 19.00.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Lördag 8/11
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. 

Lördag 8/11
Auktion i Skälsbäck
Plats och tid: Skälsbäcks 
skolmuseum kl. 15.00.
Vi säljer ostkakor, hembakat, hantverk och
mycket annat. Kaffeservering från kl. 14.00 
i gamla skolan.
Arr: Norrgrändens bygdeförening.

Måndag 10/11
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek,
Storgatan 17, kl. 19.00.
Tränaren och fotbollsprofilen 
Bo Johansson från Kalmar berättar fotbolls-
minnen. Vi bjuder på fika. Fri entré. 
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan 
och Emåalliansen.

Lördag 15/11
Barnteater 
Plats och tid: Högsby 
bibliotek, Storgatan 17, 
kl. 11.00. 
Dunsö Kappel underhåller
med pjäsen ”Det var en
gång en sång”.
För barn från ca 3 år. Biljettpris: 50 kr/person,
Förköp på Misteln, Storgatan 17, Högsby, 
tel. 0491-291 59.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Emådalens Kulturförening. 

Fredag 21/11
Berga Bio visar
”Madama
Butterfly” från
Kungliga Operan
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 19.00.
Live opera från
Kungliga Operan. 
Kafé öppet för 
servering i pausen.
Biljettpris: 200 kr, med scenpass 180 kr, under
26 år 150 kr. Förköpsförsäljning på Misteln i
Högsby, Coop Nära i Berga och Berga Bio.
Arr: Berga samhällsförening. 

Lördag 22/11
Auktion i Bötterum
Plats och tid: Bötterums 
hembygdsgård kl. 16.00.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Söndag 23/11
Berga Bio visar filmen
”The Hunger Games:
Mockingjay”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Mockingjay – Part 1 som är
den tredje filmen i serien,
baserad på Suzanne Collins succéromaner.
Biljettpris: 60 kr. 
Arr: Berga samhällsförening. 

Söndag 30/11
Berga Bio visar fil-
men ”Tjuvarnas jul
– Trollkarlens dot-
ter”
Plats och tid: Berga Bio
kl. 18.00.
Svensk familjefilm/även-
tyr med karaktärerna
från SVT:s omtyckta jul-
kalender. 
7-årsgräns. Biljettpris: 60 kr. 
Arr: Berga samhällsförening. 

Lördag 6/12
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 7/12
Berga Bio visar filmen
”Gentlemen”
Plats och tid: Berga Bio kl. 18.00.
Svenskt drama efter Klas
Östengrens bästsäljande roman.
Biljettpris: 80 kr. Arr: Berga samhällsförening. 

Måndag 8/12
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek
Storgatan 17, kl. 19.00
Farzans orkester bjuder på julmusik. Vi bjuder
på kaffe o pepparkaka. Fri entré. Arr: Högsby
kommunbibliotek i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Söndag 14/12
Berga Bio visar filmen
”Hobbit: Femhäraslaget”
Plats och tid: Berga Bio kl.
18.00.
Sista filmen i Tolkien-trilogin.
Biljettpris: 60 kr. 
Arr: Berga samhällsförening. 

Torsdag 25/12
Berga Bio visar 
filmen 
”Sune i fjällen”
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 18.00.
Svensk familjekomedi
med Sune och familjen
på nya äventyr.
Biljettpris: 60 kr. 
Arr: Berga samhälls-
förening. 

Söndag 28/12
Berga Bio visar filmen
”Micke & Veronica”
Plats och tid: Berga Bio kl. 18.00.
Svensk komedi med David
Hellenius och Izabella Scorupco.
Biljettpris: 80 kr. Arr: Berga 
samhällsförening. 

Varmt välkomna!
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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: Högsby
bibliotek, Storgatan
17, kl. 19.00.
Författarbesök med
Lena Einhorn, även
känd som regissör till
filmen ”Ninas resa”.
Försäljning av förtär-
ing. Entré: 50 kr.
Arr: Högsby kommun-
bibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan, 
Emådalens kulturförening och
Garbosällskapet.

Onsdag 1/10
Brasafton
Plats och tid: Tingshuset Bötterum kl. 19.00.
Anders Johansson visar bilder från Långemåla
med omnejd. Servering och lotterier. 
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Lördag 4/10
Öppet hus
Plats och tid: Högsby bibliotek,
Storgatan 17, kl. 10.00.
Invigning av slöjdutställningen ”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 kommunbiblio-
tek i samarbete med Kalmar läns hemslöjd och
Studieförbundet Vuxenskolan.

Söndag 5/10
Afternoon Tea 
i Skälsbäck
Plats och tid: Skälsbäcks 
skolmuseum kl. 15.00. 
I caféet serveras te, 
snittar och scones med
tillbehör. 
Arr: Norrgrändens 
bygdeförening.

Söndag 5/10
Berga Bio visar filmen 
”Min så kallade pappa”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Svenskt drama av Ulf Malmros
med Michael Nyqvist, Vera Vitali. 11-årsgräns.
Biljettpris: 80 kr. Arr: Berga samhällsförening. 

Fredag 10/10
Hembygdsfilm i Farshult 
Plats och tid: Farshults bystuga kl. 19.00.
Den första hembygdsfilmen från Fagerhult
med omnejd visas, vi lyssnar på kassettband
från handlaren Fritjof Magnusson i Farshult
och Bengt Ehne Ringhult. Entré: 50 kr inkl.
kaffe och hembakat. Arr: Farshults byalag.

Lördag 11/10
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 12/10
Berga Bio visar filmen
”Let’s Be Cops”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Amerikansk actionkomedi. 
11-årsgräns. Biljettpris: 80 kr.
Arr: Berga samhällsförening. 

Måndag 13/10
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek, 
Storgatan 17, kl. 19.00.
Föredrag om mistlar av professor Anders
Backlund, Uppsala universitet. Vi bjuder på
kaffe. Fri entré. Arr: Högsby kommunbibliotek
i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Emådalens trädgårdssällskap.

Onsdag 15/10
Ted Gärdestad – 
en berättelse om 
”sångerna och livet”,
där Kenneth
Gärdestad har hjälpt till att berätta 
Plats och tid: Staby gårdshotell, Högsby 
kl. 19.00. Kl. 18.00 erbjuder Staby gårdshotell
lokalproducerad mat (OBS! förbokas).
Biljettpris: 200 kr med scenpass, 230 kr utan.
Förköp på Misteln, Storgatan 17, Högsby 
tel. 0491-291 59. 
Arr: Emådalens Kulturförening.

Lördag 18/10
Familjelördag med
musik 
Plats och tid: Högsby 
bibliotek, Storgatan 17, kl. 10.00 -13.00.
Musikerna Geza och Lamine från Länsmusiken
underhåller och låter oss prova på att spela
olika instrument. För alla barn och deras nära
och kära. Välkommen till en rolig dag i musi-
kens tecken! Fri entré. Försäljning av fika. 
Arr: Högsby kommunbibliotek i samverkan
med Emådalens kulturförening.

Torsdag 23/10
Slöjdcafé för vuxna 
Plats och tid: Misteln,
Högsby kl. 18.30.
Vi täljer och slöjdar tillsammans med konsulen-
ter från hemslöjden. Föranmälan biblioteket
tel. 0491-291 59. Ingen avgift.
Arr: Högsby kommunbibliotek och Kalmar läns
hemslöjd.

Söndag 26/10
Berga Bio visar filmen
”Pojken med guld-
byxorna”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Svensk familjefilm efter Max
Lundbergs bästsäljare. 11-årsgräns. 
Biljettpris: 60 kr. Arr: Berga samhällsförening. 

Tisdag 28/10
Berga Bio visar filmen
”Lasse-Majas
Detektivbyrå”
Plats och tid: Berga Bio kl. 18.00.
Svensk familjefilm/”deckare”. Barntillåten.
Biljettpris: 50 kr. Arr: Berga samhällsförening. 

Onsdag 29/10
Slöjdcafé för barn 
Plats och tid: Högsby bibliotek, 
Storgatan 17, kl. 14.00.
Vi täljer och slöjdar tillsammans med konsulen-
ter från hemslöjden. För barn från 7 år.
Föranmälan biblioteket tel. 0491-291 59
Ingen avgift. Arr: Högsby kommunbibliotek
och Kalmar läns hemslöjd.

Söndag 2/11
Berga Bio visar filmen
”Bröllopskaos”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Fransk komedisuccé. 
Biljettpris: 80 kr. 
Arr: Berga samhällsförening. 

Måndag 3/11
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek
Storgatan 17, kl. 19.00.
Författarbesök med Anders
Johansson, författare och foto-
graf. Presentation av nya boken ”Ett år i
Småland” och invigning av utställningen
”Naturfotografier från Småland”. Bok- och
fotoförsäljning. Vi bjuder på kaffe. Fri entré.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Onsdag 5/11
Brasafton
Plats och tid: Tingshuset Bötterum kl. 19.00.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Lördag 8/11
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. 

Lördag 8/11
Auktion i Skälsbäck
Plats och tid: Skälsbäcks 
skolmuseum kl. 15.00.
Vi säljer ostkakor, hembakat, hantverk och
mycket annat. Kaffeservering från kl. 14.00 
i gamla skolan.
Arr: Norrgrändens bygdeförening.

Måndag 10/11
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek,
Storgatan 17, kl. 19.00.
Tränaren och fotbollsprofilen 
Bo Johansson från Kalmar berättar fotbolls-
minnen. Vi bjuder på fika. Fri entré. 
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan 
och Emåalliansen.

Lördag 15/11
Barnteater 
Plats och tid: Högsby 
bibliotek, Storgatan 17, 
kl. 11.00. 
Dunsö Kappel underhåller
med pjäsen ”Det var en
gång en sång”.
För barn från ca 3 år. Biljettpris: 50 kr/person,
Förköp på Misteln, Storgatan 17, Högsby, 
tel. 0491-291 59.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Emådalens Kulturförening. 

Fredag 21/11
Berga Bio visar
”Madama
Butterfly” från
Kungliga Operan
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 19.00.
Live opera från
Kungliga Operan. 
Kafé öppet för 
servering i pausen.
Biljettpris: 200 kr, med scenpass 180 kr, under
26 år 150 kr. Förköpsförsäljning på Misteln i
Högsby, Coop Nära i Berga och Berga Bio.
Arr: Berga samhällsförening. 

Lördag 22/11
Auktion i Bötterum
Plats och tid: Bötterums 
hembygdsgård kl. 16.00.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Söndag 23/11
Berga Bio visar filmen
”The Hunger Games:
Mockingjay”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Mockingjay – Part 1 som är
den tredje filmen i serien,
baserad på Suzanne Collins succéromaner.
Biljettpris: 60 kr. 
Arr: Berga samhällsförening. 

Söndag 30/11
Berga Bio visar fil-
men ”Tjuvarnas jul
– Trollkarlens dot-
ter”
Plats och tid: Berga Bio
kl. 18.00.
Svensk familjefilm/även-
tyr med karaktärerna
från SVT:s omtyckta jul-
kalender. 
7-årsgräns. Biljettpris: 60 kr. 
Arr: Berga samhällsförening. 

Lördag 6/12
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 7/12
Berga Bio visar filmen
”Gentlemen”
Plats och tid: Berga Bio kl. 18.00.
Svenskt drama efter Klas
Östengrens bästsäljande roman.
Biljettpris: 80 kr. Arr: Berga samhällsförening. 

Måndag 8/12
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek
Storgatan 17, kl. 19.00
Farzans orkester bjuder på julmusik. Vi bjuder
på kaffe o pepparkaka. Fri entré. Arr: Högsby
kommunbibliotek i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Söndag 14/12
Berga Bio visar filmen
”Hobbit: Femhäraslaget”
Plats och tid: Berga Bio kl.
18.00.
Sista filmen i Tolkien-trilogin.
Biljettpris: 60 kr. 
Arr: Berga samhällsförening. 

Torsdag 25/12
Berga Bio visar 
filmen 
”Sune i fjällen”
Plats och tid: 
Berga Bio kl. 18.00.
Svensk familjekomedi
med Sune och familjen
på nya äventyr.
Biljettpris: 60 kr. 
Arr: Berga samhälls-
förening. 

Söndag 28/12
Berga Bio visar filmen
”Micke & Veronica”
Plats och tid: Berga Bio kl. 18.00.
Svensk komedi med David
Hellenius och Izabella Scorupco.
Biljettpris: 80 kr. Arr: Berga 
samhällsförening. 

Varmt välkomna!
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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) 

Nästa handledarkurs torsdag den 2 oktober kl. 17.00-20.15.

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

www.trafikutb.se

Förfrågningar och kontakt: 070-660 24 22 
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 för barn och
föräldrar
SÅNG OCH MUSIK PÅ SAMMA GÅNG!
Lennart Hellsings sånger och sagoböcker är älskade av alla stora och
små barn. I denna sångbok går det att trycka på en knapp för att få
igång musiken så att du och dina barn kan sjunga till. Hellsings sånger
är så härliga med alla sina rim, rytmer och med-
ryckande melodier. Krakel Spektakel och kusin
Vitamin kommer garanterat att bli hela familjens
favoriter.
”HERR GURKA, KRAKEL SPEKTAKEL 
OCH ALLA DE ANDRA” AV LENNART
HELLSING 
ISBN978-91-29-68938-9

VÄLKOMMEN PÅ FAMILJELÖRDAG DEN 18/10 KL. 10 
VI FYLLER BIBLIOTEKET MED MUSIK!

SPÄNNING PÅ HÖG NIVÅ – NY VUXENDECKARE
Mats Ahlstedt har skrivit flera deckare om den pensionerade fängelse-
prästen Johannes Brobeck. I denna bok träffar Johannes en kvinna
vars dotter varit försvunnen i 12 år. Mamman vägrar tro på att dottern
är död och Johannes misstänker att det är något som hon inte vill
berätta om dotterns försvinnande. Han får ett 
mystiskt telefonsamtal och misstankarna riktas
mot en efterlyst krigsförbrytare. Ju närmare
Johannes kommer sanningen desto mer sätter
han sitt eget liv på spel. Är det så att det finns en
koppling mellan den försvunna  flickan och krigs-
förbrytarens kriminella nätverk?
”ONDSKANS SPÅR” AV MATS AHLSTEDT 
ISBN 978-91-7557-928-3

NÄR VARDAGEN STÅR I CENTRUM
Trilogin om hemmafrun Maj i Örnsköldsvik har nu kommit fram till
den sista delen. Serien har beskrivits som ett monument över alla de
hemmafruar som tog hand om hem och familj under 40-talet.
Böckerna rymmer berättelsen om en maka, kvinna och mor som 
hamnade i ett äktenskap utan att egentligen förstå hur det gick till.
Drömmen var att efter arbetet som servitris fortsätta till Stockholm
och hela livet tycktes ligga runt hörnet. Men så hände det som inte fick
hända. Barnet som kom i vägen och med det en man 
hon knappt kände. Skildringen av Majs liv griper tag
på ett alldeles särskilt sätt och boken är svår att
lägga ifrån sig.
”LIV TILL VARJE PRIS” AV KRISTINA
SANDBERG 
ISBN 978-91-305972-3
Läs också del 1 ”Att föda ett barn” 
och del 2 ”Sörja för de sina”

Välkommen till Högsby kommunbibliotek i Misteln, Storgatan 17 Högsby.
Öppet: vard.r 9-18 och lörd. 10-13. Tel: 0491-29 159 biblioteket@hogsby.se

Du vet väl att vi är en butik 
med många möjligheter? 

Förutom vår ”vanliga” försäljning erbjuder vi ett stort 
beställningssortiment av festmat – plankor, festfat, 

smörgåstårtor och förstås bakverk & tårtor!

Kom in till oss, ring, 
eller kolla www.festbutiken.nu 

så kan vi hjälpa Dig med kalaset!

Glöm inte Kanelbullens dag den 4 oktober!
Vi bjuder på kaffe i butiken kl 10-16.

Norra Storgatan 8, Berga

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

Vi satsar på och introducerar allt mer 
EKO- och KRAV-produkter

Behöver du visitkort, reklamblad, kuvert, 

ny företagslogga eller uppdaterad hemsida

- kontakta oss!

www.wpab.se
0491-822 12
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I förra veckan var Innehåll och besökte Elisabeth
Blom i Långemåla. Hon och hennes man och deras två
små barn ”blev med hus” i våras. Något som under
många år varit en dröm för Elisabeth Blom.

-Jag är uppvuxen i granngården här i Långemåla, och allt sedan jag
var liten har jag sagt att när detta hus blir till salu, så vill jag köpa det.
Tidigt i våras fick jag kontakt med husägarens son som hade hört att vi
var intresserade. Vi bokade möte för husvisning och kom därefter
snabbt överens om köpeskilling.  Glädjen var stor, ska du veta, när vi
satte våra namnteckningar på köpeavtalet, berättar Elisabeth.

STORT RENOVERINGSBEHOV
Som nyblivna villaägare stod familjen inför renoveringsarbeten som
har en förmåga att snabbt gräva hål i plånboken. Men så såg Elisabeth
att Sandholms hade en tävling där högsta vinsten var färg för hela 
8 000 kr.  Alla som handlade och fyllde i en talong deltog i utlottning-
en. Elisabeth blev glatt överraskad när Karin från Sandholms ringde.

- Ja hon ringde och bad att få gratulera till vinsten och den kunde ju
inte komma lägligare eftersom vi höll på att måla om utvändigt och
renovera invändigt.

Vi har tillsammans med släktingar lagt ned mycket tid på renover-
ing av huset. Renovering är något som vi alla gillar att hålla på med.
När man ser vad vi åstadkommit själva, ja det ger en bra känsla. En del
jobb, som elarbeten, får man inte göra själv men att måla, tapetsera
och snickra det går hur bra som helst.

Redan under mitten av 1850 talet bebyggdes den nuvarande tom-
ten, men huset revs för att ge plats för nuvarande hus, som uppfördes
1925.

Gunilla C Johansson

En dröm har 
gått i uppfyllelse

Lördag 1 nov
2100-0100

EntrÉ 60:-

SSöönnddaagg 99 nnoovv
11220000--11550000 

BBOOKKAA BBOORRDD

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

Lördag 1 nov
2100-0100

EntrÉ 60:-

UTFÖRSÄLJNING
AV CYKLAR OCH 

TILLBEHÖR I LAGER
Butiken upphör 31 december

Välkommen in!

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

mopeder, cyklar och trädgårdsmaskiner

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

ÖPPET: MÅN-FRE KL 9.00-17.30

F.ro.m 1/1- 2015 Hittar du oss på 
Trollberget 11, Högsby 
( bakom församlingshemmet)
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Minst 70% utav avverkningsnettot 
kommer från timret. Vi hjälper  
Er att vidareförädla skogen,  
från planta till  
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HHÖÖGGSSBBYY

KAMMAR &
WIENERBRÖD
3 st 20 kr, 
9,95 st, Coop Bageri
t.o.m. 5/10-14

VVÄÄLLKKOOMMMMEENN TTIILLLL CCOOOOPP KKOONNSSUUMM HHÖÖGGSSBBYY

PAMPERS BLÖJOR 
& HIPP BARNMAT
(ej gröt & välling) 

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

Öppet: 
tor-lör kl. 17-22, 

sön kl. 12-18
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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
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Anders Ek behöver knappast någon närmare presen-
tation efter 40 år som lärare på Fröviskolan, före-
ningsmänniska ut i fingerspetsarna, hängiven jägare
och inte minst ordförande i kommunfullmäktige.
Anders Ek är jaktledare under årets kommunjakt. Ett
arrangemang där tonvikten ligger på samvaro och
nätverkande och är ett samarbete mellan kommun,
näringsliv och mittpunkt.

Detta är ett årligen återkommande och uppskattat inslag där man
under trevliga former kan träffas och med hjälp av duktiga hundar kan
man få se och lyssna på fin jakt.

DAG I SKOGEN OCH MIDDAG PÅ KVÄLLEN
Kommunjakten som går av stapeln om några veckor genomförs både
på kommunal och privat mark och i samarbete med privata jakträtts-
innehavare. Det är detta samarbete som möjliggör jakten. 

De som anmält sig till detta (sista anmälningsdag är nu på måndag,
red. anm) träffas på morgonen och man bjuder på tidig frukost och
därefter blåser Lars Wernersson in jakten.

- Jag informerar alla deltagare om vad som gäller under denna dag
varpå alla ger sig ut till anvisade platser. Därefter drar jakten igång och
hundar söker upp och driver fram viltet. För den som aldrig varit med
på någon jakt tidigare så kan detta vara en riktigt spännande natur-
upplevelse. Mitt på dagen bryter vi för skogslunch. Kommunen står
som värd under dagen och för kvällens middag samt föredragshållare

står näringslivet med Södra Skogsägarna, Högsby Sparbank och
Företagarna som värdar.

En perfekt jaktdag behöver inte betyda att man har fällt något vilt,
det kan lika gärna vara att man haft en trevlig stund i skogen och
umgåtts med vänner. 

- Men jakten behövs och avskjutning är viktig för att minska viltska-
dor på grödor och skog, minska viltolyckor och för att stammarna inte
ska bli för stora.

Anders som varit aktiv jägare i 50 år ser tillbaka på många år där jak-
ten och naturupplevelser i skog och mark gett fler dimensioner och
kvalitéer till livet.

– Jag minns när jag som 16-åring fällde min första älg, det var på
den tiden man inte fick fälla kalvar. Jag var säker på att det var rätt djur
jag fällt, men innan jaktledaren kom och verifierade detta så var det
nervösa minuter för en 16-åring.  Jag har även alltid haft hundar och
att få jaga med hund ger en alldeles speciell upplevelse.

Anders är född och uppvuxen i kommunen och sköter om den 80
hektar stora gården i Sjöbo, Masemåla med sin sambo. Han har två
stora fullvuxna barn.  Dottern är funktionshindrad och har efter några
år i Kalmar flyttat hem till Högsby och hans son har varit aktiv inom
fotbollen och spelat upp AIK från div 4 elit till division 2.

- Ja olika faller ödets lotter och det har vi känt, alla vi som står
varandra nära. Ibland tar man saker och ting för givet, och då och då är
det nog bra att stanna upp och se allt det fina som finns runt oss.
Viktigast här i livet är att ta vara på varandra. Det gäller både familj,
politik och jakt.

Gunilla C Johansson
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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

Årets kommunjakt
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KAMPANJ

OBS! Stängt lördag 4/10 p.g.a. inköpsmässa

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!

Vi vill köpa ditt timmer! 
VIDA arbetar nära marknaden och vet vad kunderna 
 efter frågar. En skog med högt timmerutbyte som matchar 
marknadens efterfrågan ger ”klirr i kassan”. Kontakta oss 
så tar vi en kopp ka�e och diskuterar hur vi på bästa sätt 
värdesäkrar just ditt skogsbruk.

Bomma inte VIDA-trä�en
Ryckhults skjutbana (Högsby) 27/9 kl 9–14! Skjut in ditt vapen inför stundande 
älgjakt, prata skog med VIDAs inköpare, se  skördare och skotare från Emådalens 
Skogsservice, mingla med andra skogsägare och njut av en enklare förtäring. 
Anmäl dig via vida.se alt 0472-439 10.

www.vida.se
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Tack
för att du röstade på oss!
Bli gärna medlem och engagera dig.

Vi startar politikerskola i höst
Anmäl dig på hogsby@centerpartiet.se

Stihna J Evertsson, 070-586 05 17
Behöver du visitkort, reklamblad, kuvert, 

ny företagslogga eller uppdaterad hemsida

- kontakta oss!

www.wpab.se
0491-822 12

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

Hagerty Sonic Jewelry 

Smyckesrengöring  

Nu 259:- ord. 339:-

Gryta med 
glaslock 6 l

Nu 649:-
ord. 949:-

Gryta med gjut-
järnslock 3 l

Nu 629:-
ord. 849:-

Grillpanna med
trähandtag 28 cm

Nu 498:-
ord. 729:-

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.

Fyrhjuls-
mätning

från

1150:- 



Många är kunderna till Krister på Föreningssport som på ett eller
annat sätt lyckas väl med sportsliga framgångar. Nu är det inte bara
kunderna som lyckas med detta utan även Krister.

Under den årliga återförsäljarträffen, som ABU Garcia anordnar, bjuder man in återförsäl-
jare från hela Sverige. I år arrangerade man en intern ABU Garcia Open 2014 i bordtennis.

- När vi klev in i den stora tävlingshallen så stod ett antal bordtennisbord uppställda,
berättar Krister. Vid borden stod inga mindre än J-O Waldner, Mikael ”Äpplet” Appelquist,
Ulf ”Tickan” Karlsson och Åsa Karlsson. Det visade sig att vi skulle köra en bordtennistäv-
ling med dessa legender, som även kom att peppa oss genom tävlingsdagen.

Deltagarna lottades ihop två och två. Krister, som tidigare spelat bordtennis, fick snabb
fart på tävlingsinstinkten och han och hans medspelare Jan Sjöblom lyckades ta sig vida-
re från poolspel in till slutspel. Här vinner man fem matcher i rad och står som slutligt
segrare.

I finalen tog vi hem spelet, jag och Jan. Vi fick dessutom möta legenderna i en uppvis-
ningsmatch och detta blev en ordentlig happening. Resultatet blev att vi här i butiken
numera har en tävlingströja med alla legendernas autografer. Det är extra roligt, säger
Krister

POPULÄR PROMENADKOMPIS
- Just nu är det många som kommer in till oss och köper bra promenadskor. Vi vill passa
på att tipsa om träningsstavar som ger lite extra träning på promenaden. När du använ-
der dig av stavar aktiverar du upp till 90 % av kroppens muskler och dessutom ökar du
förbränningen med närmare 80 %.

Vi får in allt fler förfrågningar runt stavar och just nu drar även
insamlingen till Bröstcancerföreningen igång där det går 30 kr till
forskningen för varje par Pink Charity stavar vi säljer. Man kan verk-
ligen säga att när du nu köper är det nytta i dubbel bemärkelse.

Stavar används i huvudsak för utomhusbruk och passar i såväl
rehab- som motionssyfte.

Gunilla C Johansson
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Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

Sportsliga framgångar 
och promenadkompis

Elin på promenad med 
sina träningsstavar.

Krister i sin signerade tröja



En mycket anonym sport har sett
dagens ljus i kommunen genom
den nybildade föreningen
Emådalens Forspaddlare.

En av initiativtagarna är Mats Arvidsson,
Berga, som varit aktiv forspaddlare i över 
30 år.

Han har även under sina åtta år på
Samoaöarna skaffat sig gedigen erfarenhet av vattensport.

- Jag, Alexander Lundin, Andreas Åborn för att nämna några, bru-
kar paddla regelbundet, ofta i trakterna runt Fliseryd. Vi arrangerade
en nybörjarkurs i våras med ett 10-tal deltagare som fick prova på
sporten. Forspaddling skiljer sig från vanlig paddling genom att det
är en tekniksport. Här gäller det att räkna ut och parera för att klara
av att hantera strömt vatten. Det är inte bara att sätta sig i kajaken
och åka utför i forsen utan man måste ha övat i slätvatten, det vill
säga stilla vatten, och lära känna paddel och kajak och komma
underfund med tekniken. Därefter ökar man svårigheten gradvis
med att ge sig ut på allt mer strömt vatten.

UNIK MÖJLIGHET
- I vanliga fall håller vi till längre nedströms i Emån, men just nu
när man bygger om Emån och leder om vattnet till den naturliga
åfåran här mitt i Högsby så har vi även här fått mycket fint vatten
att forspaddla i. Man kan säga att vi använder kraften till forspadd-

ling i stället för
att EON använ-
der den till
elkraft. 

Mats deltog
nyligen i SM i
kanotslalom i
Nyköping och
tog sig i mål
med en mitten-
placering.

Det viktigas-
te är kanske
inte att vinna
utan att träffa
andra som ut-
övar denna
sport.
Gemenskapen
är viktig,
kanske till och
med viktigast.
Sporten är än
så länge liten
och det är svårt
att få något
mediautrym-
me, även vid
SM tävlingar. 

AKTIV FRITID
– Vi ger oss aldrig ut och forspaddlar ensamma. Säkerheten går före.
Även om man är simkunnig, har flytväst och är aktsam, så ska man vara
fler som ger sig ut så att man kan hjälpa varandra om det sker något
tillbud.

– Nu hoppas vi att ännu fler vill prova på sporten och att vi får igång
den nybildade föreningen. För den som vill prova på sporten så går
det bra att kontakta Mats för vidare information

– För att börja med forspaddling behöver man vara simkunnig.
Utrustningen som krävs är kajak, paddel, flytväst, hjälm och kapell.
Köper man begagnat klarar man sig med cirka 5 000 kr i investering.
För den som vill prova så finns det utrustning att låna.

Till vardags arbetar Mats på Skogsstyrelsen som skogskonsulent i
Högsby, ett yrke han trivs bra med.

– Ja verkligen, att bo i Berga och ha nära till kontoret och verksam-
hetsområdet är något jag tycker känns bra. I Berga finns flera caféer,
matbutik, lokalproducerat kött, trävaruhandel, frisör, skola, biograf och
inredningsbutiker. Allt är viktigt för samhället.

FRITIDSINTRESSE VIKTIGT
Mats poängterar vikten av att ha en fritidssysselsättning och att röra
på sig.

–  Man orkar så mycket mer om man håller igång  med någon form
av sport. För mig är forspaddling en utmaning eftersom det är en tek-
niksport. Men det är även ett annat sätt att uppleva naturen jämfört
med hur jag upplever naturen via jobbet. Bra för kropp och själ.

– Jag glömmer aldrig forspaddlingen i Torne Älv, den gången vi gav
oss ut runt midnatt och i midnattssolens sken upplevde viddernas
land, där det enda ljudet som man kunde höra var forsens brus, avlutar
Mats.

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

ABODA KLINT

ÖPPET
  onsdag-söndag 11-18

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!

ABODAS JULBORD 395:-
med smak av skogen, havet, landet,  

Pris exkl. dryck. Start 23 nov.

JUL-LUNCHBUFFÉ 195:- 
serveras onsdagar-torsdagar 12-15.  

Start 26/11. JULBORDSCATERING 225:- 
Ring för
info.

Forspaddling 
- sporten med energi
Forspaddling 
- sporten med energi



Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidan www.hogsby.se under Evenemang. 
Vill du ha med dina evenemang, lägg in dom på ovanstående hemsida, vilket du kan göra själv om du har internetuppkoppling. Eller tala med turistbyrån i Högsby, tel 0491-291 64. 
OBS! Publiceringen är kostnadsfri!  Reservervation för eventuella fel i evenemangsuppgifterna. • Vill du ha utförligare text i Innehåll är du välkommen att sätta in en annons.

En kurs i mirakler, Ruda 20 aug-3 dec 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda. Möt Kärlekens
budskap. Cirkeln vänder sig till alla och ger oss en
manual för hur vi kan leva våra liv. Vi träffas ca varan-
nan onsdagskväll (jämna veckor) kl.18.30-21.30.
Även nya delt. är välkomna. Investering för hösttermi-
nen: 700 kr. Kurslitteratur säljes. Anm. snarast, även
löpande under terminen.Info och anm Carina Hansson.
Se www.stateofgracesweden.net. 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

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.
Info/anm. Anne 0705328547. Arr: Annes Kroppsvård

Bridge - 1 sep-8 dec 16:00  
Seniorum, Storg., Högsby. SPF Bridge börjar månd. den
1 sept kl 16.00. Vill Du vara med, kom dit eller ring
Staffan Sagrelius 070-589 16 11 för info! Arr: SPF. 

Kvinnocirkel - 11 sep-13 nov 18:30
Trollbergsv. 18 i Högsby. Cirkel med samtal, meditation
och danns i en varm och stödjande gemenskap.�Ledare
av cirkeln är utbildad på School of graceful living.�Sista
anm. 4/9.�Kursavgift 800 kronor ska vara betald
innan kursstart. Anm är bindande. Arr: Berga Life
Balance. Kontakt: Lise-Lotte Johansson

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

Rejoice för barn 6-12 år - 12 sep-14 nov
Filadelfia, Storg. 10, Högsby. Barnsamling med olika
aktiviteter som lekar, tävlingar, fika�sång och
andakt.�Fredagar kl.18.30-20.00�Filadelfia,
Högsby.�Ingen avgift, ingen anm.�Ålder 6-12 år 
Arr: Filadelfia, Högsby. Kontakt: Kristina Johansson

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

Ungdomssamlingar Filadelfia - 13 sep-13 dec
19:00-23:00 Filadelfia, Storg. 10, Högsby
För dej som går i årskurs 6 och uppåt.�Olika aktiviteter,
andakt, sång, fika och gemenskap.�Ingen avgift.�
Arr: Filadelfia Högsby

Gympan i Berga - 17 sep-26 nov 
Mix dam- och herrgympa onsdagar kl 19.00-20.00.
Gympasalen i BergaCarina & Gunilla  

Transmissionsmeditation - 18 sep-27 nov
18:30-21:00 Seniorum, Storg. 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 samarb. med
Vuxenskolan. E-post: eleonor.sag@gmail.com

Kalmar Travet - Högsby PRO - 26 sep 16:00 �
Vi åker till Travet i Kalmar�Pris: Travet 195 kr och buss
130 kr�Vi åker från Terminalen i Högsby kl 16.00 och
är i Ruda 16.15�Arr: Högsby PRO

Tonår i Missionskyrkan - 26 sep-28 nov
20:00-23:00 �Missionskyrkan, Västergatan 7, Berga
För dej som går i 7:an och uppåt�Fredagar 26/9-
28/11, kl 20.00-23.00�Gemenskap, fika och
andakt.�Fr o m 17/10-28/11 även innebandy i sport-
hallen vid Skyttefällaskolan kl 19.30-21.00
Arr: Missionskyrkan. Kontakt: Kristina Johansson

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 din anmälan till: rudabugg@hot-
mail.com. Info: 070-51 22 008
Mer info: www.rudabuggarna.se

Berättardags på Seniorum SPF, Högsby - 28
sep 15:00 Storgatan 9 Högsby. Göran Peterson berät-
tar historier från Värlebo. Kaffeservering.
Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar filmen ”Tusen bitar”, Berga -
28 sep 18:00-19:40 �Berga Bio, Järnvägsgatan 4
A, Berga. Dokumentär om Björn Afzelius i regi av
Magnus Gertten och Stefan Berg.�Medverkande är
Björn Afzelius, Mikael Wiehe och Marianne Lindberg de
Geer. Barntillåten.�Biljettpris: 80 kr.�Info: www.bergas-
tation.se. Arr: Berga samhällsförening. Kontakt:
Raymond Asp, ordf.�Tel: 0491-50328

Kulturmåndag på biblioteket - 29 sep 19:00
Misteln, Storgatan 17 i Högsby. Författarbesök med
Lena Einhorn, känd som regissör till filmen Ninas resa
och som författare till ett flertal böcker om bl.a Greta
Garbo. Entré 50 kr. Försäljning av förtäring. 
Arr: Kommunbiblioteket i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan, Emådalens
Kulturförening och Garbosällskapet

Högsby PRO Månadsmöte - 30 sep 14:00
Församlingshemmet Högsby. PRO: damer bjuder in till
månadsmöte. �Aktuell information�Musik av Jan Erik
Wåhlin�Kaffeservering pris 30 kr.�Arr: Högsby PRO

Filmstudion visar ”Det förflutna” - 1 okt
19:00-21:15 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Fransk/iransk relationsdrama om en familj och det för-
flutna.�Avgift 200 kr/7 filmer.
Arr: Emådalens Filmstudio

Månadsmöte Fagerhult SPF - 1 okt 14:00
Skälsbäck skola. Det kommer att visas gamla filmer
från Fagerhult.�Förhandlingar, kaffe och våfflor samt lot-
terier.�Arr: Fagerhult SPF

Brasafton - 1 okt 19:00
Tingshuset Bötterum. Anders Johansson visar bilder från
Långemåla med omnejd.�Servering och lotterier.�Arr:
Långemåla hembygdsförening

Drive In Bio Aboda Klint - 3 okt 19:00
Aboda Klint. Denna fredagskväll kommer filmen
”RUSH” att visas på filmduken.�Seervering från kl
19.00, där finns möjlighet att köpa enklare mat,
snacks och dricka.�Pris: 80 kr per person (vi tar även
kort)�Insläpp för bilar från kl 19.00 (bion börjar kl
21.00)�Det finns möjlighet att förboka för att få en
säker plats under kvällen. SMS:a då bilens reg.nr till
076-876 40 57�Övriga frågor 076-876 40 57�
Arr: Allgunnen Sinnerbo Byutvecklingsgrupp

Fotboll i Fågelfors - 4 okt 15:00 �
Hyltamalms IP. Fågelfors IF  - Timmernabbens IF.�För
ev ändringar se. www.laget.se/fagelforsif Arr:
Fågelfors IF

Släktforskning och slöjdutställningen
”Hjärtan” - 4 okt 10:00 Misteln, Storgatan 17 i
Högsby. Invigning av slöjdutställningen ”Hjärtan”.
Högsby kommunbibliotek i samarbete med Kalmar läns
hemslöjd. Prova på släktforskning! Karl Erik Gustavsson
visar hur du börjar släktforska. Arr: Kommunbibliotek
Högsby i samarbete med Kalmar läns hemslöjd och
Studieförbundet vuxenskolan

Drive In Bio Aboda Klint - 4 okt 18:00
Denna lördagskväll kommer filmen ”Grease” att visas
på filmduken.�Servering från kl 18.00, där finns möjlig-
het att köpa enklare mat, snacks och dricka�Pris: 80 kr
per person (vi tar även kort)�Insläpp för bilar från kl
18.00 (bion börjar kl 20.00) Möjlighet att förboka för
att få en säker plats under kvällen. SMS:a då bilens
reg.nr till 076-876 40 57�Övriga frågor 076-876 40
57�Arr: Allgunnen Sinnerbo Byutvecklingsgrupp

Afternoon Tea i Skälsbäck - 05 okt 15:00
Skälsbäcks skolmuseum. I cafféet serveras te, snittar
och scones med tillbehör. Arr: Norrgrändens bygdeföre-
ning

Berga Bio visar ”Min så kallade pappa”, Berga
- 5 okt 18:00-20:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Svenskt drama av Ulf Malmros med Michael
Nyqvist och Vera Vitali.�11-årsgräns�Biljettpris: 80 kr.
Infoe: www.bergastation.se �Arr: Berga samhällsföre-
ning. Kontakt: Raymond Asp, ordf.�Tel: 0491-50328

Månadsmöte PRO Fågelfors - 10 okt 14:00
PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors. Nöjesteamet under-
håller.�Arr: PRO Fågelfors

Hembygdsfilm i Farshult - 10 okt 19:00
Farshults Bistuga. Den första hembygdsfilmen från
Fagerhult med omnejd visas och vi lyssnar på kassett-
band från handlaren Fridolf Magnusson i Farshult och
Bengt Ehne från Ringhult.�Inträde inkl kaffe och hemba-
kat: 50 kronor. Arr: Farshults Byalag

Sagostund på biblioteket - 11 okt 11:00
Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17, Högsby
Välkommen på sagostund. För barn från ca. 3 år. Fri
entré. Arr: Högsby kommunbibliotek

Helgkurs i Bugg på Gotland - 11 okt-12 okt
Västerhejde Bygdegård, Gotland. Buggkurs 1 (nybörja-
re)�Ledare: Roddy & Elisabeth. Maila din anmälan
till rudabugg@hotmail.com (OBS! Begränsat antal
platser) ”Först till kvarn”.�Ev. frågor ring 070-51 22
008�För tider och info. se vår hemsida: www.rudabug-
garna.se Arr: Rudabuggarna

Berga Bio visar: ”Let�s Be Cops” - 12 okt
18:00-19:45 �Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Amerikansk actionkomedi�11-årsgräns�Biljettpris: 80 kr.
Info: www.bergastation.se Arr: Berga
Samhällsförening

Höststädning i PRO-lokalen - 13 okt 09:00 �
PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors. Vi samlas för att
städa lokalen, efter det får vi kaffe m bröd och en trev-
lig pratstund.�Arr: PRO Fågelfors

Kulturmåndag - 13 okt 19:00
Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17, Högsby
Föredrag om mistlar av professor Anders Backlund,
Upssala universitet. Fri entré. Vi bjuder på kaffe med
dopp. Arr: Kommunbibliotek Högsby i samarbete med
Sv och Emådalens trädgårdssällskap

Månadsmöte SPF Högsby - 14 okt 14:00
Högsby församlingshem. Styrelsen berättar om den
lokala verksamheten inom SPF Högsby.�
Musikunderhållning av kören Capella Gracia från
Döderhult.�Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Bingo på Seniorum - 15 okt 14:00
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. Bingo med kaffeser-
vering.�Arr: SPF Högsby

Filmstudion visar " Mandela - Vägen till fri-
het" - 15 okt 19:00-21:30 Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Om mannen som stod för
hopp och inte hat. Baserad på Mandelas självbiogra-
fi. Avgift 200 kr/7 filmer. Arr: Emådalens Filmstudio

Trivselträff Högsby PRO - 15 okt 14:00 
Storgatan 34, Högsby. Trivselträff om vi kommit in i
nya lokalen. Arr: Högsby PRO
Kontakt: Inger Gustafsson

Familjelördag med musik på biblioteket - 18
okt 10:00-13:00 Biblioteket i Misteln Storgatan
17, Högsby. Musikerna Geza och Lamine från
Länsmusiken underhåller och låter oss prova på att
spela på olika instrument. För alla barn och deras
nära och kära. Fri entré! Försäljning av fika.
Välkommen till en rolig dag i musikens tecken!
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete med
Emådalens kulturförening.

Kvinnofrukost i Filadelfia - 19 okt 09:00-
11:00 Filadelfia, Storgatan 10, Högsby
Inger Edén & Maggan Brandt från Jönköping infor-
merar och säljer brickor med afrikanska motiv,
"Skynket", till förmån för sjukvård i Tanzania.
A-mälan senast 16/10. Entré: 60 kr
Arr: Filadelfia Högsby. Kontakt: Kristina Johansson
Tel: 0491-214 21, 076-212 45 43
E-post: kristina.johansson@hogsby.net

Herrfrukost i Missionskyrkan Berga - 19 okt
09:00-11:00 Missionskyrkan, Västergatan 7,
Berga. Lokala företagare informerar om sina olika
verksamheter. Anm. senast 16/10 till Conny tfn
0491-504 80, Per-Eric 070-232 45 05,
pereric@hogsby.net Entré: 50 kr Arr: Missionskyrkan
Berga

Slöjdcafé på biblioteket - för vuxna - 23 okt
18:30 Biblioteket i Misteln, Storgatan 17 i Högsby
Vi täljer och slöjdar tillsammans med konsulenter
från Kalmar läns hemslöjd. Slöjdutställningen
"Hjärtan" pågår till den 1/11. Ingen avgift. Anmäl
till biblioteket på tel. 0491-29162. Arr: Högsby
kommunbibliotek i samarbete med kalmar läns
hemslöjd

Dagledigträff i Filadelfia, Högsby - 23 okt
14:00-15:30 Filadelfia, Storgatan 10, Högsby
Ingegerd Kvillemo och Arne Rosman sjunger och spe-
lar. Andakt och servering. Arr: Filadelfia, Högsby
Kontakt: Kristina Johansson

Danskurs Modern Fox (fortsättning) - 25 okt
10:00 Staby Gårdshotell, Högsby
Endagskurs i Modern Foxtrot (fortsättningskurs).
Lördag 25 oktober kl. 10-17. Ledare: Niclas och
Yvonne. Anmälan till: rudabugg@hotmail.com
OBS! Begränsat antal platser - "Först till kvarn"
Frågor ring 070-5122008
Arr: Rudabuggarna

Berättardags på Seniorum - 26 okt 15:00
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. Sång- och musikun-
derhållning med Anders Ek. Kaffeservering.
Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar: "Pojken med guldbyxorna" -
26 okt 18:00 - 19:40
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svensk familjefilm efter Max Lundgrens bästsäljare
Regi av Ella Lemhagen. 11-årsgräns. Biljettpris: 60
kr. Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga Samhällsförening
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Jungnergatan 3 i Ruda, 6 rum, 260 000 kr

Storgatan 13 i Högsby, 6 rum, 795 000 kr

Hagliden 12 i Fågelfors, 7 rum, 275 000 kr

Klebo 102 i Högsby,  2 rum, 195 000 kr

Furustigen 5 i Fågelfors, 5 rum, 
395 000 kr

Isbanevägen 1 i Ruda, 5 rum, 450 000 kr

Gärdesvägen 14 i Fågelfors, 5 rum, 

315 000 kr

Vallgatan 13 i Berga, 4 rum, 325 000 kr

Kullbergs Väg 5 i Högsby, 5 rum,

295 000 kr   (sänkt pris) 

Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum, 

295 000 kr

Åsvägen 21 i Högsby, 9 rum, 495 000 kr 

Jon Engströms väg 9 i Ruda, 4 rum, 

285 000 kr 

Lindvägen 5 i Berga, 4 rum, 

395 000 kr  (sänkt pris) 

Lindvägen 3 i Berga, 5 rum, 295 000 kr

(sänkt pris) 

Storgatan 38A, 38B, 38C 

(kommersiell fastighet) i Högsby, 

795 000 kr  (sänkt pris) 

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

Allgunnen 592 i Allgunnen, 3 rum, 

345 000 kr

Stora Vägen 64 i Långemåla, 7 rum, 

1 750 000 kr

Sålda under augusti !

Hammarby 304 i Högsby, 3 rum, 

145 000 kr

Fänlid 107 i Ruda, 3 rum, 375 000 kr  

Dammvägen 3 i Högsby, 5 rum, 

545 000 kr 

Vallgatan 11 i Berga

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

Klebo 102 i Hö̈gsby

Hagliden 12 i Fågelfors

Storgatan 38A, 38B, 38C i Högsby

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


