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

HIK upp i trean... sid 18  

Årets älgjakt ... sid 12-13

Kommunchef 
tror på Tomten... sid 4-5

Mittpunkt informerar... sid 6  

Högsby kommun informerar... sid 10

Evenemangskalender ... sid 23
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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 12 december
Bokning: Senast måndagen
den 1 december.

OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

0491-511 62   •   076-80 50 741
olafsvvs@hotmail.de    olafsvvs@gmail.com

• Nyinstallation • Renovering
• Badrumsrenovering 
• Värmepumpar • Vedpannor 
• VV-beredare • Reservdelar

Utnyttja ROT-avdraget!

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

Gilla oss på facebook: Aboda cafe och restaurang!

ABODAS JULBORD
med smak av skogen, havet och landet

inkl. GLÖGG OCH
KAFFE 395:-
Fredagar kl. 19
Lördagar kl. 13 och kl. 18
Söndagar kl. 14

JULLUNCHBUFFÉ 195:- 
serveras onsdagar och 
torsdagar kl 12-15, 
inkl kaffe & fikabröd

Stängt för à la carte
och fika 17 nov - 25 dec

ÖPPNAS ÅTER
26 dec - 11 jan

Alla dagar 11-17

Välkommen 

till oss

JULBORD 395:- 
för företag och större

sällskap (Minst 20 pers) 

Fredagar kl 14.00

ABODA KLINT

OBS! Boka bord! 

JULBORDS-
CATERING

225:-/person 
Ring för information!

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

Efter årsskiftet förändras
AVDRAGSRÄTTEN 

för Privat pensionssparande.
Boka en tid med din 

bankrådgivare och se över 
din situation.

Och när vi ändå ses – passa på att
göra en TRYGGHETSKOLL 
så du vet vad som händer 

med din ekonomi om något 
oförutsett inträffar.

VÄLKOMMEN!
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Det har gått några månader sedan Anders Johansson
tillträdde som kommunchef i Högsby kommun. Vi på
Innehåll bestämde oss för att boka ett möte med
Anders för att kunna ge en liten bild av den nya 
kommunchefen.

Anders är född och uppvuxen i Ruda och är väl förtrogen med byg-
den. Han har arbetat i kommunen under hela sitt yrkesverksamma liv
och har en bakgrund som lärare, rektor och ansvarig för den mjuka
sektorn i kommunen.

- Jag har även varit reservofficer inom det militära parallellt med
mitt yrkesliv vilket troligen satt prägel på mitt sätt att se på ordning
och struktur, säger Anders Johansson.

Om det är något som man nästan kan ta på i Anders rum så är det
hans utpräglade ordningssinne. Skrivbordet är skinande blankt och
alla dokument är sorterade in i pärmar i bokhyllorna eller i mapp-
system på datorn. När vi talar om saker och ting så genomsyras även
samtalen av struktur och ordning.

- Alla har vi våra olika arbetssätt, en del har ett till synes ostrukturerat
skrivbord belamrat med högar av papper, medan andra har ett till
synes tomt skrivbord. Inget av det är rätt eller fel, men för mig är kon-
trollerad struktur viktigt för att jag inte ska behöva lägga energi på var
saker och ting ligger.

MUSIK OCH SPORT
Anders har genom åren lagt mycket tid på idrott och musik. Han har
bland annat spelat fotboll, bordtennis och spelat olika instrument som
piano, bas, trumpet och inte minst sång.

Jag har gillat och gillar verkligen att hålla i gång kroppen med fysisk
aktivitet, i dag blir det kanske inte så mycket fotboll, istället blir det pro-
menader med hunden. När det gäller musik så spelar och sjunger jag

gärna. Det ger mig personligen mycket och förhoppningsvis ger det
något till de som lyssnar.

LIVET
I unga år drog ett gäng grabbar från Rudatrakten i gång ett dansband,
Thennix där bland annat Anders och hans bror var bandmedlemmar.

Anders stannar upp för en liten stund och säger sedan:
- Musiken har alltid betytt mycket för mig. Jag och min bror hade

många roliga stunder tillsammans med bandmedlemmarna när vi var
ute på turné runt om i södra Sverige. Ett dansband där klädsel var färg-
glada dräkter, med utsvängda byxben, kråsärm och, ja som man såg ut.
Men det var en mycket rolig period i livet där det var mycket dans,
musik och glädje.

Sorgligt nog var min bror, hans fru och deras två barn fyra av de flera
hundratusentals människor som omkom annandag jul för 10 år sedan
då den stora Tsunamin i Thailand drog fram. Min bror och hans fru var
bland de första svenskarna som konstaterades avlidna i arbetet med
att identifiera kroppar.

En mycket tung period för mig, närmaste familjen och vänner.
Samtidigt kan jag säga att denna händelse har påverkat mig på så sätt
att jag lättare kan sätta mig in i andra personers livskriser och drama-
tiska händelser. Livet är inte svart eller vitt, det gäller att glädja sig åt
både stort som smått.

VIKTIGT MED BRA STYRMEDEL
Vi kommer under intervjun vid flera tillfällen in på struktur och mål.
Anders menar att det är viktigt att det finns bra styrmedel och bra
arbetssätt för att en hel kommuns verksamhet ska, som det heter, rulla
på och vidareutvecklas. 

- För mig är det mycket viktigt att alla närmare 700 medarbetare ska
känna att deras jobb är lika viktigt som vilket annat jobb som helst. Att
man känner att den kugge man själv är inom kommunen är viktig i sitt
sammanhang och att man känner sig behövd och inte minst sedd. Vi
har många vardagshjältar i vår organisation som gör stora insatser och
fantastiskt arbete i sin vardag på arbetet som gör att ett barn eller en
äldre får en bra upplevelse på sin förskola eller på sitt äldreboende. 

Att då kunna väva in de politiska inspelen med den dagliga verk-
samheten krävs att vi arbetar med bra strukturer och tydliga mål för
att kunna gå från vad som ska göra till hur det ska göras.

FYRA HÖRNSTENAR
- Som jag ser det så finns det fyra viktiga hörnstenar för oss som kom-
mun att arbeta efter för att utveckla vår verksamhet.

Att arbeta med tydliga ekonomiska system för att se till att varje
kommunal krona går till verksamheten på ett så optimalt sätt som
möjligt är en hörnsten. Det innebär i klartext att vi ska bygga ett så bra
välfärdsystem i kommunen som det bara går.

Den andra hörnstenen är demografin, en utmaning som vi tagit på
största allvar. Vi vet att våra kommuninvånare blir allt äldre och att vi
har behov av allt fler äldreboenden. Som alla säkert redan vet så har
spadtagen redan tagits för en mångmiljonsatsning för äldreboenden i
Högsby och Fagerhult. (läs mer om detta i kommande nummer av
Innehåll, red. anm).

- Att vi som kommun ständigt arbetar med vår attraktivitet är den
tredje hörnstenen. Vår kommun ska vara det självklara valet när det
kommer till att bo eller arbeta här. Den fjärde och grundläggande
hörnstenen är kompetensförsörjning. Såväl kommunen som företag
ser behov av rekryteringar då personal, företagare går i pension, avytt-
ra sin verksamhet till någon yngre förmåga eller att man vill byta
arbetsgivare.

Vi vill profilera oss som en gästvänlig och välkomnande plats mitt i
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KK oo mm mm uu nn cc hh ee ff   ss oo mm   tt rr oo rr   pp åå   TT oo mm tt ee nn - Att få se alla dessa barns glädjeyttringar
när de får träffa tomten, det är stort.

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

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

Ipad för nybörjare
Prova på och lär dig grunderna.

Tre onsdagar på Högsby kommunbibliotek 
med start den 26/11.

Avgift 324 kr. Anmälan till biblioteket 0491-29159
biblioteket@hogsby.se 

länet. Trivsamt boende gör förhoppningsvis att man trivs på sitt arbete
och vice versa. En grundläggande faktor för att få fler och fler som vill
bo i vår fina kommun är att vi alla hjälps åt att sprida positiv energi.

Men självklart har vi utmaningar och det handlar inte bara om när-
het till barnomsorg utan om andra saker. Precis som med allt annat, så
vill vi säkra kvalitén på den kommunala verksamheten om än det inte
alltid finns på gångavstånd.

Min ambition är att alla invånare och besökare ska trivas så bra och
känna sig så väl bemötta att vi klättrar på rankinglistor. En framgångs-
faktor för trivsel är delaktighet och jag hoppas att alla som kommer i
kontakt med kommunen på ett eller annat sätt ska känna sig väl
bemötta, även där det inte alltid blir som man föreställt sig. Ibland tar
förändringar lite tid, och det gäller att göra avvägningar om föränd-
ringar är en trend eller endast avvikelser och där är kommunikation
med kommuninvånare viktigt.

Vi har även en utmaning i kommunen där vi har stor in- och utflytt-
ning, det ställer höga krav på en flexibel verksamhet och något som vi
hela tiden arbetar med.

ANDERS
Detta visste du inte om Anders: 
•    Har spelat tillsammans med Christer Sjögren.
• Favoritmat: Pulled Pork.
• Favoritplagg: Kavaj.
• Färg: Grå.
• Musik: Just nu 60-tal.
• Artist: Tomas Ledin.
• Förebild: Min far Peder.
• Senast lästa bok: En man som heter Ove.
• Gör mig mest arg: Orättvisor och där människor blir illa behandlade.
• Gör mig glad: Min familj med min fantastiska fru Annelie som står ut

med mig i vått och torrt.
• Mitt första minne: När jag var 5-6 år gammal och jag och några kom-

pisar snattade mintgodis i affären i Ruda och butiksföreståndaren
Boris Stockhaus kom i fatt oss och skällde ut oss. Det glömmer jag
aldrig. I dag tackar jag honom för att han tog oss på bar gärning,
men det kanske inte var så roligt då, men jag kommer ihåg det som
om det vore igår.

• Visdomsord: Tro på dig själv, hur nattsvart allt än ser ut, så kan du
mer än du kanske tror.

MEN SEDAN VAR DET JU DET HÄR MED TOMTEN
- Jag tror på Tomten och jag vet att han finns och Lions vet att han
finns. För varje år så finns det närmare ett 15-tal Tomtar som visar sig i
Hanåsaskogen bakom LBC i Högsby citka en vecka före jul. Det är
många barn som sett tomtarna där och jag vet att de spelar och
sjunger både för och med barnen.  Barnen brukar önska sig lite olika
saker när de är där och hälsar på. Jag tror att man mår bra av att tro på
lite olika saker. För mig står Lions för alla människors lika värde och att
alla ska ha rätt till ett bra liv. Kan Lions och Tomtarna ge barn lite glädje
och trygghet så är det mycket stort för mig personligen. Att få se alla
dessa barns glädjeyttringar när de får träffa Tomten, det är stort. Då,
när barnen är i skogen brukar önskelistan på saker vara underordnat
och det stora vara att få träffa Tomten. Det gör att jag väljer att tro på
Tomten och det goda som finns där ute i samhället och hos var och
en.

Tack Anders för ett trevligt möte och tack för att du en gång för alla
klargör hur det egentligen är, det här med Tomten.

Gunilla C Johansson
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Gotlands Ägg i Ruda satsar framåt med
glada hönor och Ekologiska, KRAV-god-
kända ägg !
Ekologisk produktion av KRAV-godkända ägg, 
innebär att äggen kommer från frigående hönor
inomhus, max 6 hönor per kvadratmeter. 

KRAV-höns ska vara ute minst
12,5 tim/dygn under betesperi-
oden maj tom t.om september.
Utöver det ska de ha tillgång till
utevistelse året runt när vädret
tillåter, berättar vd vid
Gotlandsägg Magnus Bolin.
Fodret är ekologiskt och pro-
duktionen kontrolleras av fristå-
ende accrediterade certifier-
ingsorgan. Vi tror att glada
hönor värper godare ägg.
Därför kommer dessa gårdsägg
från höns som går omkring lite
friare. På utvalda gårdar får hön-
sen själva välja om de vill vara
inne eller ute och sprätta i gru-

set, nypa av gräset eller låta sig skuggas av träden. Nu finns "Ägg från
utehöns" ute i butik.

FÖRETAGET I ETT ÄGGSKAL !
40 ägg i sekunden, 150 miljoner om året, rullar ut över landet från det
svenska äggimperiet som styrs från Gotland. Minst 95 procent av våra
ägg kommer från frigående höns. Våra kunder är både grossister och
butiker. Vi är modiga och innovativa och vi utnyttjar modern teknik för
att utveckla företaget. Vill du veta mera se www.gotlandsagg.se.
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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!

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Mycket välkommen till 
Frukostmöte hos Högsby Kommun
Kommunhuset - Tisdagen 9 dec. Fika från 07.30. 

Information fr 7.50. Kommunchef Anders Johansson presenterar
nya medarbetare vid kommunen ! Information om ekonomin
och verksamheter.  UF företag Site UF berättar om sin affärsidé !

Anmäl ditt intresse till mittpunkt@hogsby.net eller 0491-29258.  

Inspirationsträff med Erik Hjärtfors och
besök vid Svenssons Såg & Hyvleri i
Träthult  !
Mittpunkt Högsby och LRF Sydost samverkar vid en
träff hos Svenssons Såg & Hyvleri i Träthult, tisdagen
2 dec kl 18.

Syftet är att öka intresset för ytterli-
gare förädling av vår skogsråvara !
Vi börjar i Träthult, där Anders
Svensson visar hur han har ökat sin
förädling av skogen, genom flera
intressanta investeringar.

Vidare kommer vi sedan att sam-
las för fika och föredrag med Erik
Hjärtfors vid Isabogården, några
kilometer därifrån.

Vi vill genom denna samverkan,
Mittpunkt och LRF,  inspirera till
nyföretagande och utveckling av vår landsbygd, och hälsar alla 
oavsett ålder välkomna till denna generationsöverskridande träff.

Lokala Företag inbjuds till info kring upp-
handlingen av om och tillbyggnation vid
Mogården/Välerngården !
25 nov på Emågården i Högsby blir det allmän infor-
mation för företag  kring om- och tillbyggnation av
äldreboenden vid Mogården och Välerngården. 

Vid träffen kommer en bred och utförlig beskrivning av den tänkta
byggnationen att presenteras, bl.a kring de tidsplaner som gäller för
byggnationen samt upplägget kring anbudsförfarandet. På plats finns
Riksbyggen Bostad Sydost med projektledaren Niklas Andersson och
fastighetsansvarig Nicklas Holmquist från ÖSK. Byggnadsarbetena vid
äldreboendet i Högsby Kommun omfattar mycket stora investeringar
på närmare 240 miljoner.  Vi hoppas nu att det är många som tar tillfäl-
let i akt att få information om vad som gäller för byggnationen bland
våra företagare i kommunen, berättar Bengt-Åke Lundin vid Mitt-
punkt Högsby,
som hoppas på
goda möjlighe-
ter, att även
våra lokala
företag kan
vara med i
denna byggna-
tion, inte minst
för att stärka
vårt lokala när-
ingsliv på olika
sätt !     

Bodil Berkeby, packchef vid Gotlandsägg i
Ruda bland tusentals ägg !

TryggaHem i Högsby
Preliminärhandling 20140212

FÅGELVY, INNERGÅRD Gemensam uteplats Privata uteplatser

Nybyggnad Mogården Alt. 2

Inbjudan Företagare i Högsby Kommun !
Emågården 25 nov kl 15 – Emågården

Allmän information kring om- och tillbyggnation av Mogården
och Välengården, utformning, tidplaner, anbudsförfarande mm.

Niklas Andersson från Riksbyggen Bostad Sydost och Nicklas
Holmquist från ÖSK informerar om vad som är på gång !

Vi bjuder på smörgås och fika !

Välkommen att delta ! Anmälan till mittpunkt@hogsby.net eller 0491-29258.
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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.

Fyrhjulsmätning
från

1150:- 

Boka ditt 
hjulskifte nu!

300:- 

Skogsinnovation med Erik Hjärtfors

Tid:        Tisdag den 2 december kl. 18.00
 
Plats:    Svenssons såg & hyvleri  
 Träthult 111, 570 72 Fagerhult 

Anmälan och mer information 
Kontakta projektledare Camilla Logarn  
Tel. 0733-607 191 alt. e-post: camilla.logarn@lrf.se  
Anmäl dig senast på den 30 november.   

Är du under 36 år och vill tjäna pengar på din 
skog? På vår inspirationsträff får du träffa 
Erik Hjärtfors och ta del av hans erfarenheter 
utifrån rollen som skogsägare, företagare och 
TV-kändis. Välkommen!

 
Ta gärna med dig andra som är intresserade oavsett ålder

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
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Julskyltning i Högsby!
Söndagen den 7 december kl 14-17

Mittpunkt och Högsbyhandeln inbjuder till:

Tipspromenad
På nedanstående platser hittar du en bokstav som du fyller i nedan vid

rätt plats. Sedan ska bokstäverna kastas om så att de bilder ett ord. 
När du hittat ordet fyller du i det och lämnar talongen på Misteln i

Högsby, senast måndag 8/12.
Fyll i talongen och vinn fina priser! Redovisas på www.innehall.se

COOP Konsum  . . . . . . . . . . . . . .

Högsby Sparbank  . . . . . . . . . . .

Högsby Järn & Redskap  . . . . . . .

FöreningsSport  . . . . . . . . . . . . .

ICA Nära  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garpen i Högsby  . . . . . . . . . . . .

Stormhatten  . . . . . . . . . . . . . . . .

Gallerian  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRO/ABF   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Misteln - Biblioteket  . . . . . . . . . .

Lindra butiken 
(vid Karlssons) . . . . . . . . . . . . . . .

Svarstalong Ordjakten!

Namn: ........................................................................................................

Adress: ......................................................................................................

...................................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................

Svar: .......................................................................................................

BokstavBokstav

Julskyltning i Högsby!
Söndagen den 7 december kl 14-17

Biblioteket / Misteln. – Öppet Hus
med aktiviteter.

Garbo muséet – Fri entré.

HIK:s Flitiga Lisor – Finns vid Sparban-
ken.

Sol & Wellnes solariet – Öppet hus

Högsby Konstförening – Konstutställ-
ning på Misteln. Bildkonstnär Stig 
Stenmark ställer ut och Johanna Löfberg,
faceupartist - målar asiatiska kul-leds-
dockor.

Garpen i Högsby – Julklappsjakt för
alla barn.

Coop – Gissa vikten på skinkan, 
tävling.

ICA Nära – Tävling, gissa tomtens ålder.

Högsby Järn – Vi bjuder på glögg och
pepparkaka.

Föreningssport – Alla som handlar idag
är med i utlottningen av spelet ”Vinnar-
skalle”(värde 399:-).

Gallerian – erbjuder 10 % på leksaker
och 20 % på julsaker.

Mejeriet – Adventsöppet i mysig miljö.

Berga GIF – Lotteri.

Macken Café – Tomten på besök. Ö
verraskningar.

Karlssons – Julklappar i mängder! Vi
bjuder på glögg mellan kl 13-16.

Röda Korset Kupan – Baklotteri o
kaffe – Bra julklappar att fynda hos oss.

Lindra Butiken, vid Karlssons – 
Tomten bjuder barnen på godis 
och till de vuxna är det kaffe och 
pepparkaka. Naturligtvis kan man fynda
julklappar hos oss.

Cancerstiftelsen – Lotteri vid Emågår-
den.

Stormhatten – Frågetävling i butiken.

PRO och ABF lokalen – Öppet Hus.

Högsbyortens Biodlarförening
– Tomten säljer sin goda honung vid 
Vuxenskolan.

Emådalens Trädgårdssällskap
– Fågelholkslotteri.

Hornsberg Hembygdsgården 
– Traditionsenligt kaffe i mysig miljö. 
Försäljning av limpor och lotterier.

Wickbergs Konditori – Adventsfika
utmed Storgatan.

Högsby Kyrka – Sånger i Advent kl 17.

Veines Blommor – Alla som besöker 
butiken får en ros !  

e.m.m.a. – På julskyltningen har vi 
20% rabatt på hela sortimentet. 
Alla som köper en produkt får en lott 
där man har chans att vinna 
presentkort. Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor.

Högsbydagsföreningen – Lotteri.

Försäljning av Udda saker och
ting – vid gamla Helge Hamnerts lokaler.

ÖPPET TORS 1200-1900 • FRE 1200-1800

I vår Gårdsbutik finns nystyckat kött av nöt, gris och lamm. 
Även färsk nymalen färs. Vi tar även emot och säljer viltkött !

Sista beställningsdag mån 1/12. 
Beställning är bindande.
Utlämning sker torsd o fred   
18-19 dec kl. 12.00-19.00 i 
butiken på Kalvenäs Kött. 

Lådan väger ca 10 kg 
och kostar 139kr/kg
Innehåller:
Rimmad Julskinka ca 3 kg
Ytterfilé                   ca 1 kg
Urbenad karré       ca 1 kg
Färs                     ca 2,5 kg
Revben               ca 700 gr
Medwurst           ca 400 gr
Prinskorv             ca 600 gr
Rökt fläsk            ca 500 gr

Salami                 ca 300 gr
(Alla korvar är gjorda på eget kött. 

Allt levereras vacuumpackat.) 

18-19 december kommer
det även vara försäljning 
av bl.a. sylta, leverpastej,
rökt vilt, julkorv och mer

som hör julen till.

För beställning eller frågor: Anette Darberg 070-717 64 04, info@kalvenas.se
För mer information om Linderödsgrisen och Kalvenäs Kött

www.kalvenas.se

Jullåda av Ekologisk Linderöds-
gris från Kalvenäs Kött

0491-29 286
www.hogsbyenergi.se

Nu är pannan tänd – nu sprider
vi ännu mer värme i Högsby
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Oskarshamnsvägen 27 i Ruda, 3 rum, 
250 000 kr

Granvägen 10 i Grönskåra, 4 rum, 
295 000 kr

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

Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum, 
295 000 kr

Jon Engströms väg 9 i Ruda, 4 rum, 
285 000 kr 

Storgatan 38A, 38B, 38C 
(kommersiell fastighet) i Högsby, 
765 000 kr   Sänkt pris

Hornsö 131 i Hornsö, 4 rum, 
625 000 kr

Björnströms väg 8 i Ruda, 4 rum, 
350 000 kr 

Stora Vägen 64 i Långemåla, 7 rum, 
1 750 000 kr

Sålda under oktober !

Kullbergs Väg 5 i Högsby

Lindvägen 3 i Berga

Lindvägen 5 i Berga

Kyrkvägen 28 i Fagerhult

VI FINNS I HÖGSBY

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

Oskarshamnsvägen 27 Granvägen 10

Ring för tidsbokning till Ylva Sjökvist på 070-539 41 87 
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Ny skolchef
Magnus Bengtsson är ny
skolchef i kommunen, han
tillträdde den 27 oktober.

- Det känns jätteroligt och
spännande! Jag vill jobba med
utbildnings- och skolfrågor ur
ett annat perspektiv än tidiga-
re, säger Magnus Bengtsson.

Han kommer ursprungli-
gen från Kopparberg, men
närmast från Västervik där
han jobbade som rektor på
två högstadieskolor. För när-
varande håller han på att sätta
sig in i verksamheten.

- Jag vill se vilka utmaning-
ar som finns innan jag drar
igång mitt arbete. Kultur och
fritid är ett nytt område för mig, så det ska bli roligt, säger Magnus
Bengtsson.

På fritiden så tycker Magnus om idrott och friluftsliv samt att läsa.

Teresa Tolic Trossmo är ny
socialchef i Högsby kom-
mun. Hon tillträdde tjäns-
ten den 1:a september. 

- Det är en stor utmaning,
säger Teresa Tolic Trossmo.
Jag trivs oerhört bra här i
kommunen, så därför vill jag
bidra med det jag kan.  Nu
kommer vi jobba med
målstyrning, med fokus på
brukaren.

Hon har tidigare jobbat
som områdeschef för LSS-
verksamheten i Högsby.

Innan Teresa hamnade i
Högsby så jobbade hon i
Södertälje.

Fritiden ägnar hon åt familjeliv samt promenader med hunden i
skogen.

Årets medarbetare/arbetsplats

Högsby kommun vill uppmärksamma medarbetare, enskilda
eller arbetslag, som i vardagen gör en insats utöver det vanliga.

För att komma ifråga att bli utsedd till 2014 års medarbetare, ska 
personen eller arbetslaget ha;

• bidragit med verksamhetsutvecklande förslag 
• skapat arbetsglädje 
• entusiasmerat brukare och/eller medarbetare
• visat på goda resultat

• visat på helhetsperspektiv 
• gjort insatser utöver det vanliga.

Besök vår hemsida eller kommunens intranät Bubblan för att läsa
mer. Där hittar du även blanketten för nominering. 

Förslaget ska ha inkommit till personalkontoret senast den 30
januari 2015. 

✃

Årets medarbetare/arbetsplats
Jag föreslår att:…………………………………………………
blir 2014 års medarbetare i Högsby kommun. 
Du kan nominera en medarbetare eller ett helt arbetslag.

Motivering

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Namn på nominerad person eller nominerat arbetslag/arbetsplats

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Förslaget är inlämnat av:………………………………………………………………………………………………………………………

Arbetsplats:………………………………………………………………………Telefonnummer:…………………………………………

Skicka till personalkontoret, Högsby kommun, 579 80 Högsby, senast den 30 januari, 2015.

Ny socialchef

10
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Stafettpinnen överlämnad
Richard Stålmarck lämnar över stafettpinnen till Björn
Rigestam på Juristbyrån. 

Innehåll träffade duon över en kopp kaffe på Wickbergs konditori.
Richard, som fyller 65 år vid nyåret, har under tre år stegvis trappat ned

sin verksamhet och kommer att lämna över juristverksamheten helt vid
nyåret till Björn.

- Det är ju så att ska man vara aktiv jurist så måste man hålla sin kun-
skap ajour till 100% även om man jobbar deltid. Jag har därför bestämt
mig för att avveckla min verksamhet helt för att lägga min tid på famil-
jen, vänner och vem vet kanske nya fritidsintressen.

VI PÅ INNEHÅLL BAD RICKARD ATT SUMMERA SIN TID I
HÖGSBY
- Jag har trivts mycket bra här i Högsby och det är klart att man kommer
att sakna alla kundkontakter. Att föra en dialog, resonera med och ge
handfasta råd till en tjej på 21 år på förmiddagen och att träffa en dam
på 90 år på eftermiddagen ger en fingervisning om bredden på vår verk-
samhet. Vi hanterar vardagsjuridik som omfattar allt från testamente,
boutredningar, gåvohandlingar till rådgivning för att nämna några saker. 

BJÖRN INFLIKAR
- Jag tycker att det förebyggande arbetet är det viktigaste. Jag kan ge ett
exempel, när två personer bestämt sig för att gifta sig, så kanske ett avtal
som förbehåll eller liknande inte är det första man tänker på. Men den
dagen man mot förmodan står inför en skilsmässa, så kan jag lova att
det blir betydligt enklare om man har klara papper på hur man vill att
det ska vara.

Vet man spelreglerna så blir livet så mycket lättare och man behöver
inte gå och oroa sig för framtiden menar duon.

- Tänk på att vår rådgivning är kundspecifik, ungefär som medicin,
man kan inte låna grannens medicin för att få hjälp, eftersom man har
inte samma förutsättningar. Därför har banken en kostnadsfri tjänst till
sina kunder som innebär att alla har råd att komma, den kallas för livsbe-
siktning. Då får man träffa en jurist under cirka 30 minuter där vi går 
igenom vad det är man kan tänkas behöva hjälp med. Ibland räcker det
med ett möte och ibland behöver man ta fram handlingar som testa-

mente och då får man ett kostnadsförslag på just testamentet.
- Livet blir så mycket enklare om man kan ligga steget före, och jag vill

verkligen betona att våra kunder är inte bara är personer med stora och
tjocka plånböcker Det kan handla om att man kan ha saker och ting
med högt affektionsvärde, eller andra faktorer som gör att man själv vill
bestämma och påverka att det man lämnar efter sig hamnar i rätta och
trygga händer. 

Björn bor i Kalmar och har arbetat på juristbyrån sedan 2012. Han gil-
lar idrott, har sprungit Göteborgsvarvet, och har ett stort intresse för
musik samt spelar trummor i ett band.

- Viktigt att ha en fritidssysselsättning som avviker från jobbet för att
kunna ladda batterierna. Jag har alltid varit intresserad av människor och
att kunna vara en liten del i en persons liv och kunna ge objektiva råd
och fingervisning om framtida beslut ser jag som en stor förmån i mitt
arbete.

Juristbyråns kontor inne på Sparbanken i Högsby kommer även fort-
sättningsvis vara bemannat en dag i veckan.

/Gunilla C Johansson

Bäckström Frukt & Grönt
Lokalproducerat från Öland och Östra Småland

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

• Ölandspotatis av bästa kvalite, 
välj mellan fast eller mjölig
• Prova vår mycket goda

Västra Götalands-
potatis   King Edvard 

Finns även som kravodlad

Storsäljare
• Evas Kroppkakor   från Öland och 

Isterband går åt som smör i solsken!

Din handlare med det Din handlare med det goda grönagoda gröna

VÄLKOMNA!

TORGET HÖGSBY - FREDAGAR, OJÄMNA VECKOR

Kl 1000 -1500 • Info 070-201 13 91 • www.olandsfiskarn.se 

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

Förbeställ gärna på telefon 070-201 13 91.

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.
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Tidigt en tisdagsmorgon för några veckor sedan,
kunde man se strålkastarljus från den ena bilen efter
den andra, liknande ett långt gnistrande pärlband,
på väg till skogen. I bilarna fanns hundförare med
sina hundar, jaktledare, vägvisare, skyttar och all-
mänt naturintresserade personer, sammanlagt ett
50-tal personer på väg in i de mörka Smålands-sko-
garna för, ja just det, årets kommunjakt. Man kan
nästan ta på stämningen. Hundarna som kanske är
de mest morgonpigga av sällskapet väntar ivrigt i
sina hundburar i bilarna på att bli utsläppta, medan
jaktledare Anders Ek och Jonas Erlandsson hälsar
alla välkomna till arla morgonstund.

Lars Wernersson blåste traditionsenligt in jakten och därefter följde
flera timmar av sammanhållen och välarrangerad kommunjakt där
gemenskap stod allra högst upp på dagordningen.

- Att göra saker tillsammans utanför ett mötesrum, och där man kan
mötas så här i skogen, ja det bygger mer nätverk än man kan tro.
Självklart är jakten en viktig och spännande del i dagen, men kaffet på
morgonen, och lunchen och inte minst middagen på kvällen varvat
med naturupplevelsen är viktigt för att skapa mervärden i relationer
menar Anders Ek, jaktledare för dagen.

När Innehåll var på plats i skogen serverades skogslunchen beståen-
de av Pyttipanna med tillbehör, uppskattat även av de fyrbenta vän-
nerna. 

Svanström och Erlandsson var med och såg till att alla tog för sig
och blev mätta.

Stämningen var god och uppslupen i skogen och som brukligt så
återberättades en och annan jakthistorier där taggarna på den fällda
tjuren har en benägenhet att bli allt fler ju fler gånger historien återbe-
rättas.

- Precis som i alla fiske- och jaktsammanhang så kan den lilla 
gäddan blir lite större efter hand som man återger fisketuren, det hör
på något sätt till. Viktigast är dock att det vilt som är påskjutet inte ska-
das utan att skottet som avfyras är så bra och välriktade som det bara
går. Vi har haft turen att ha med oss skickliga skyttar och bra hundföra-
re och hundar så allt har gått bra. Men även den mest skickliga skytten
kan få en mindre bra träff, och då är det viktigt att man har bra efter-
sökshundar vilket vi alltid haft med oss i skogen säger Anders.

Hundförarna Mille, Erik, Håkan, Mikael och Leif hade såväl Jämt-hun-
dar som Gråhundar med sig. Fina och duktiga hundar som visade sig
få upp vilt i första såten och drev fram vilt till skyttar som under dagen
fällde två älgar.

BÄSTA PASSEN
Innehåll fick åka med Bo Fager ut i skogen, en av flera som var med
och höll i trådarna denna jaktdag. Bo berättar hur han under många år
jagat på markerna och att han är väl förtrogen med markerna och var
de bästa passen finns. Magnus Sandholm och Magnus Bolin åkte
också med då Bo skulle ställa ut skyttarna på anvisade platser. Så snart
Magnus och Magnus och alla andra skyttar var på plats släppte hund-
förarna sina hundar och jakten kunde återupptas. På håll kunde man
vagt höra att en hund fått upptag och vittring på vilt. Via GPS kunde
Innehåll följa hunden i skogen. 

- Det är bra med GPS på hunden så att man lättare kan följa jakten
men framför allt veta var hunden tar vägen. Innan det fanns GPS så var
det många hundägare som nattetid fick letat efter sina hundar och
upplevde mycket oro innan man hittat sin bäste jaktkompis igen säger
Bo.

Även om det var nästan helt vindstilla denna tisdagseftermiddag så
var det långt ifrån tyst. Radiotrafiken mellan hundförare, ledning och
skyttar var engagerad där alla noga följde jakten.

- Jaha så här är det, konstaterar Bo, mycket prat blir det, fast det finns
ju de som är mer pratglada än andra och än mer än vad jag är. Ja jag
tycker att jag är ganska tyst av mig säger Bo glatt.

När klockan närmade sig 15 så avlyser jaktledaren jakten och med-

Många deltagare på åre
munjakt som hade tur m

Magnus Sandholm med vilt i sikte

Det går åt många starka för att få ut en älg ur skogen
och även lite hästkrafter från traktorn 

med Anders bakom spakarna.
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delar att den är avslutad för dagen och att alla återsamlas vid stugan. 
Anders tackar för en bra dag och laget förbereder sig för att köra ut

fällt vilt från skogen till slaktboden.

MIDDAG PÅ STABY
Sällskapet bröt upp för att åka hem och svida om till kvällens middag
på Stabygården där närmare 150 personer deltog.

Kvällen inleddes av Lotta Berggren, Företagarna som tackade alla
sponsorer och deltagare för att denna aktivitet varit möjlig att genom-
föra. Därefter tog Anders Ek och Anders Johansson ton och sjöng in
kvällen med låten ”ja vet ett lann” med text skriven av Stig ”Goliat”
Karlsson, tidigare Stabybo.

Anders Johansson höll ett kort anförande där han berättade för
publiken bland annat följande: Det var vid Staby som vi avgjorde kri-
get mot danskarna under 1600-talet, kommunens invånare är bland
de mest generösa vid insamlingar som Världens barn, Röda korset
med flera. Kommunens skola är bäst i landet när det gäller att få flest
elever att klara gymnasiestudier. De män från kommunen som mönst-
rade år 2000 var de längsta i landet med en medellängd på 183 cm. 

- Framför allt är vi som bor i kommunen ödmjuka, blygsamma och
vill inte skryta säger Anders, varpå han rev ner kvällens starkaste applå-
der.

TINA THÖRNER
Joakim Malmdahl, Högsby Sparbank hälsade kvällens stora dragplås-
ter, föredragshållaren Tina Thörner, välkommen upp på scen. En
affärskvinna med de mest spännande titlar man kan ha om man gillar
rally, fart och mental träning. Hon fångade publiken på ett sådant sätt
att det var nog ingen som åkte hem utan att man tänkte till på alla
hennes färgstarka inspel och på hur mycket man faktiskt kan påverka
sitt och andras liv. Tina har sedan hon var liten försökt att se möjlighe-
ter i allt. Hon uppmanar alla till att våga zooma ut och se på sig själv
med ett annat perspektiv.

- Försök att uppmuntra dig själv, de som står dig nära och dina
medarbetare att tro på att saker och ting är möjliga. Min farmor lät mig

sitta på en matta där vi drömde oss bort att mattan kunde ta oss ut i
vida världen. Mattan kunde verkligen flyga i drömmarnas värld. Tänk
på konsekvenserna som kan bli om man gör det omvända, att du med
de magiska orden till ett barn säger ”det går inte”eller ”det är för dyrt”
på ett ögonblick kan få den mest entusiastiska att tappa gnistan.

När 14-åringen tappar gnistan för att vi vuxna säger att något inte
går, det kan bli dyrt. Min farmor trodde på mig när jag sa att jag ville
lära mig flyga. Hon lät mig tro på mina drömmar och sa att, då får jag
flytta på mina tavlor som jag har på väggen för att få plats med alla
vykort som du skickar till mig från alla världens länder som du besöker
berättar Tina.

Tinas resa genom livet har kantats av stora personliga utmaningar
som skulle ha sänkt vilken människa som helst. Hon har via mental trä-
ning och en inre drivkraft lyckats bestämma sig för att även när det
händer negativa saker, inte låtit dem styra hennes liv. Hon har valt att
tro på att hennes mål går att nå. Med den ena världsmästartiteln efter
den andra så har hon bevisat att det går att nå sina mål.

TIPS FRÅN TINA
• Klart att livet inte är rosenrött, och att det händer negativa saker. Jag
tillåter mig att vara ledsen, känna sorg men jag låter inte det styra mitt
liv, det är det positiva som ska styra.
• Tänk på att om du verkligen lever i nuet, då får du uppleva framtiden.
Lever du i dåtiden så stannar livet upp.
• Tro på dig själv - våga förändra och tänk på att framtiden inte finns,
den skapar du.
• Se på dig själv som nykär, leta upp den känslan och bär med dig den
och skapa en positiv målbild.

Innehåll tackar ödmjukast för en trevlig dag i skog och mark, för en god
middag och ett mycket väl genomfört arrangemang.

Gunilla C Johansson

are på årets kom-
ade tur med vädret

Tina Thörner,
föredragshållare
med fartfyllt och

insiktsfullt 
innehåll.

Anders och
Anders kvällens

duo som tog ton.

Jaktledare med
koll på alla sina

papper.

Mille, höger i bild: - Hörrö du, 
vart var det jag skulle nu igen.. 

Bo Fager med
superkoll på läget.
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Butiken är träffpunkten i Berga!
Följande kommer att hända hos oss under hösten: 

VVaarrmmtt  vväällkkoommnnaa!!

Vi bjuder på kaffe med

dopp varje fredag!

Julmys i butiken
den 18/12Luciakaffe 

lördag 13/12

Glöggbjudning
fredag 28/11

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 är vad vi heter - Nära! 
Handla hemmavid och värna om 

både Din butik, Din plånbok och 

vår miljö. Vi har det mesta, för de 

flesta och skulle något fattas gör vi allt för att hjälpa Dig.

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 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 bu�k: 0760178 114, verkstad 076339 09 14. 
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

Vi säljer 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.

Sömnad  Lägger upp och lagar kläder. 
Vi skräddarsyr även nya kläder.

Har du frågor om jobb eller om vår verksamhet i övrigt, tveka
inte a� höra av dig. Tobbe 072333 76 09, Macken 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

Julskyltning 7 december kl 14-17:
Kaffe, lussebulle och pepparkaka 25:-

Tel. 0499-310 09

Det lönar sig att åka till Storken!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET  ALLA DAGAR  10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla
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Minst 70% utav avverkningsnettot 
kommer från timret. Vi hjälper  
Er att vidareförädla skogen,  
från planta till  
planka!

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mats Holm Bengt Axelsson 

 
 

 

C l Wik SCarl-Wiktor SvenssonMats Holm 

 
 

 

 
 

 

 | Tel 010-19 BERGS 

070-584 96 00 
Mats Holm 

070-341 32 35 
Bengt Axelsson 

 
 

 

070-231 78 19   
Carl-Wiktor Svensson 

98 500 | www.bergstimber.se

070-584 96 00 
Mats Holm 

 
 

 

Bruksgatan 4
570 75 Fågelfors

Tel kontor Fågelfors: 0491-511 44
Tel kontor Växjö: 0470-925 80
Mobil Andreas Ljung: 070 221 99 36

Medlem i:

Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB

Utnyttja
rotavdraget!

• att få ordning på läckande

tak innan vintern!

• att se över dina snöras-

skydd - vi har ett brett
sortiment för 
tegeltak och plåttak. 
Köp rasskydd och montera 
själv eller låt oss 
göra jobbet.

PASSA PÅ !!

Alla årstider har sin tjusning, så även vintern. Det är
många som hoppas på att vinterkylan kommer så
att man kan ge sig ut på isen och kanske fiska eller
åka skridskor. Uppe på Aboda hoppas man på att
snön ska infinna sig så att skidbacken kan öppna
för vintern.

Aboda Klint är en välbesökt anläggning där skidbacken och längd-
åkningsspåren öppnas upp så snart väderläget tillåter. 

En som hoppas på snö och kyla är Monica Blomdin på Aboda
Cafe, Aboda.

- Vi håller öppet året runt och precis som man åker hit på somma-
ren och fikar så åker man gärna hit på vintern, och då passar många
på att ta med sig skidutrustning. Det är så sagolikt vackert här uppe
när snön har lagt sig och solen strålar från en klarblå himmel. 

Mikael Annegård, ordförande i Allgunnen Sinnebo byutvecklings-
grupp hoppas även han på kyla så att man kan dra i gång snökano-
nerna för att bygga upp fina skidbackar.

- Jag hoppas även på mycket natursnö för att vi ska kunna prepa-
rera spåren för de som vill ta en tur med längdåkningsskidorna.
Slingorna är 2,5 respektive 5 km långa.

Föreningen kommer även i år att hyra ut utrustning för utförsåk-
ning viket är mycket uppskattat.

Det är ju en förhållandevis dyr utrusning, och för de som bara vill
åka någon gång per år så är det optimalt att hyra utrustning.

Gunilla C Johansson

HHooppppaass  ppåå  kkyyllaa  oocchh  ssnnöö
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25%  
rabatt
matsilver och korpus

i både äkta silver och nysilver

        

Erbjudandet gäller 17/11- 7/12 2014 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.       Erbjudandet gäller 17/11- 7/12 2014 och kan inte k  ombineras med andra erbjudanch kan inte kko  ombineras med andra erbjudanden.

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

www.garpenhogsby.se

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

Julskyltningssöndagen den 7 dec
JULKLAPPSJAKT för barnen!

Nyss inkommet!

”BlondinBella” 

Isabella Löwengrip’s

smyckeskollektion 

i silver och 
stenar

”DEN FÄRGLÖSE HERR TAZAKI” AV HARUKI MURAKAMI
ISBN: 9789113055619
Går det att lägga det förflutna bakom sig?
Tillsammans med fyra skolkamrater ingår Tazaki i en grupp som
bestämmer sig för att vara vänner livet ut. Men när Tazaki en helg
kommer hem från universitetet märker han att vännerna inte vill träffa
honom längre. Något har inträffat men ingen vill berätta vad det rör
sig om. Uteslutningen ur gruppen innebär ett svårt trauma för Tazaki.
Han drar sig undan och blir deprimerad på grund av vännernas svek.
När Tazaki flera år senare träffar Sara och blir förälskad propsar hon på
att han skall söka upp sina tidigare vänner och ta reda på vad det
egentligen var som hände. En stark och gripande roman som beskri-
ver olika sidor av det vi kallar vänskap.

”SKYMNINGSLAND” AV MARIE HERMANSSON
ISBN: 9789100116446
Vad som kan hända när unga människor ställs inför lockelsen att
förändra sina liv.
Martinas enformiga och tråkiga arbete bidrar till att hon tackar ja till
ett erbjudande från kompisen Tessan om att byta jobb. Hon flyttar in
på en herrgård där även Tessan bor och börjar arbeta som husa.
Flickornas arbetsgivare är en gammal dam som mentalt befinner sig
på fyrtiotalet d.v.s. hon lever som under andra världskriget och flickor-
na spelar med i den gamla damens fantasivärld. Flickorna träffar två
killar som inte heller funnit sina platser i livet och även dessa flyttar in
på gården. Bland ungdomarna börjar planer smidas om att ärva herr-
gården när plötsligt en ung släkting till den gamla damen dyker upp. 
I och med detta sätts ett fruktansvärt händelseförlopp i rörelse som
ingen av de inblandade kan hejda. 

STARTA EN BOKCIRKEL!
Våren 2003 startade
några damer i
Högsby en bokcirkel.
Läsningen var och är
naturligtvis ett
gemensamt intresse
och många böcker
har det blivit genom
åren. Elisabeth
Angervall är en av
deltagarna och hon berättar att den första boken gruppen läste hette
”En doft av apelsin” av Joanne Harris. Vid träffarna diskuteras den
senast lästa boken och det blir långa och givande samtal eftersom alla
naturligtvis har sin egen åsikt, berättar Elisabeth. Inför nästa läsom-
gång skall deltagarna välja utifrån några boktitlar som röstats fram. De
föreslagna böckerna är ”Stoner” av John Williams (en bok som gavs ut
på 60-talet och som nu återupptäckts och slagit igenom), ”Nätternas
gräs” av nobelpristagaren Modiano och ”Mitt liv med Bob” av James
Bowen (succéboken om gatukatten Bob).

Välkommen till Högsby kommunbibliotek! 
Vi tipsar gärna om läsvärda böcker! 
Vi lånar även ut tidskrifter, dvd filmer, musik på cd och bok på cd. 
Öppet måndag – fredag kl. 9–18, lördag kl. 10–13 
www.hogsby.se.    Följ oss på facebook!

JULKONSERT
i Högsby kyrka

Lör. 29/11 kl. 18.00

till fömån för 

BARNCANCERFONDEN.
NöjesTeamet med Gäster,

Körer och Orkester. 

Fri Entré, Frivillig gåva.

Välkomna!
Spara annonsen

Behöver du 
visitkort, reklam-

blad, kuvert, 
ny företags-

logga eller upp-
daterad hemsida

- kontakta oss!

Ring eller maila för offert:

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

Godkänd F-skatt •  RUT AVDRAG 50 %

Boktips!
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HHÖÖGGSSBBYY

TORSDAGEN DEN 27/11

VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

kl. 10-18 har vi besök av:

• Emåmejeriet - smaka och köp en god ost!

• Axelssons i Aby - säljer av sina goda produkter

• Kallskänksgourmet - visar och ger smakprov 
på sina plankor och smörgåstårtor

Vi bjuder på kaffe med dopp hela dagen!

Priserna gäller 27-30 november

Gäller fr. o. m. 21 november tills vidare

Smörgåstårta 700g 
Kallskänksgourmet

89:- ord. 125:-

Halva priset!
Coca-Cola 8x25cl  

35:- ord. 68,95

Lussekatter  
Coop Bageri

3st 20:- ord. 8,95 st

Julstjärna grenad
Saba blommor

39,90 st

Har du tomma lådor hemma som du inte vet vad du
ska göra med och som mest ligger hemma och 
skräpar?
Här kommer ett tips till dig där lådorna verkligen kommer till nytta!

DETTA BEHÖVER DU

Börja med att sandpappra och torka av ytorna du ska måla.
Använd maskeringstejp om du tänker använda olika färg på lådans

in- respektive utsida.
Grundmåla lådorna. Tips: Fäst en spik i varje hörn av lådornas under-

sida för att underlätta målning. Måla lådorna med täckfärg, använd
gärna olika kulörer för att få en färgglad lådhylla.

Låt torka och stapla sedan lådorna mot en vägg efter din egen fan-
tasi.

Klart!

Tips: Gå gärna in på www.anza.se, här hittar du en kort inspirationsfilm
på just lådhylla. Färg och tillbehör hittar du som vanligt hos Sandholms
Färg & Golv, Högsby. 

Text: Gunilla C Johansson

Gör din egen
lådhylla

Lådor i olika storlekar
Maskeringstejp
Finkornigt sandpapper
Maskeringstejp

Penslar, roller
Grundfärg
Täckfärg

Fo
to

: A
nz

a 
A

B
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Hallå där, Fredrik Hultman, Herr-
ansvarig i Högsby IK, nu har ni tagit
klivet in i division 3, hur känns det?

– Känns jättebra och mycket roligt och något vi
kämpat för länge. Vi fick till en bra struktur förra
året, det vill säga planen som vi satte 2013 var
att nå division 3 inom fem år och det hände
redan nu efter två år, helt fantastiskt.  Vi visste
att vi var bra men inte hur bra jämfört med
våra motståndare.  Jag hann njuta i ett par
dagar innan jobbet med att planera för nästa
år tog vid. Spelarna har haft det lite lugnt i tre
veckor men nu är det träning och fys i vanlig
ordning säger Fredik Hultman.

Division 3 är första nivå till elitfotboll, och nu
tillhör Högsby IK Svenska fotbollsförbundet
och det ställer ytterligare krav på för förening-
en, spelare, funktionärer och ledare.

- Vi får ett större geografiskt område som vi spelar på, spelplanen
blir så att säga större.

Vi kommer att träna i samma omfattning som tidigare men vi får
längre till bortamatcher. Vi har redan en stark trupp och nu ligger job-
bet i att alla tränar i samma omfattning.

UTMANING
- Utmaningen på hemmaplan är att samhället ska tycka att HIK är en
professionell aktör inom idrotten och att vi som förening ska sätta
spelarna i en riktig spelarutbildning så att de blir attraktiva i andra för-
eningar och att spelarna känner att de får en stor utmaning med att
spela i division 3. Nu går vi faktiskt från att vara ett vanligt lag till att
vara en plattform som kan leda hela vägen upp till elitnivå.

Att herrfotbollen numera spelar i division 3 hoppas man ökar intres-
set för fler att hänga på idrotten. 

- Vår ungdomssatsning och damfotbollen blir ännu viktigare och
alla behöver målbilder och förebilder, inte minst knattefotbollen.

En stor utmaning som vi står inför är att inte bara vi som är inbitna
supportar till fotbollen ska se fördelarna med att vi spelar på en högre
nivå. Utan det ska förhoppningsvis ge fördelar till hela kommunen i
rollen som sponsorer och kommunens möjlighet att marknadsföra sig
som en kommun som inte bara är bra att bo i utan även där man kan
utvecklas som individ och som fotbollsspelare.

Det gäller att se varandra fördelar och dra nytta av det. 

HALLÅ DÄR, KENT NIKLASSON, HUVUDTRÄNARE, 
HUR ÄR DET MED FOTBOLLSKÄNSLORNA?
- Det känns nästan lite tomt, när man är mitt uppe i det och så är det
häftigt, nu behöver man nollställa sig för att kunna jobba vidare. Nu får
man inte känna sig nöjd, utan att jobba vidare och se framåt. Det var ju
dramatik in i det sista och vi fick in det avgörande målet 4-2 i 86:e mat-
chminuten mot Gransholm, så man kan säga att vi höll alla på sträck-
bänken. 

Vad är det viktigaste för en tränare att jobba med som framgångs-
faktor enligt dig?

- Att få alla att dra åt samma håll och att låta varje individ få sin
utveckling och samtidigt se sitt eget ansvar som spelare och som
medspelare.

Om du ser tillbaka på säsongen, vad var höjdpunkten enligt dig?
- Vi har haft mycket upp- och nedgångar, men vi vet att vi har en hög
högstatopp och det var roligt att åka till Vetlanda och slå Myresjö med
4-1 eftersom de kvalade till division 2.

- Så när vi får till det så känns det som att vi kan gå ännu längre och
det har varit roligt att fått träna grabbarna tillsammans med övriga
tränare och det team som backar upp oss vid träningar och matcher.
Det är samsynen i hela organisationen som gjort oss så starka, det är
en häftig känsla ska du veta.

Innehåll gratulerar och önskar stort lycka till i trean.

Gunilla C Johansson

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

Ta ut kontanter i vår

Välkommen!

Upp
täc
k

för
del
arn
a!

Uttagsautomat

Fläskytterfilé 49,90 kg
Ursprung Sverige, Max 2 köp/hushåll.

Potatisgratäng 
färsk, 800g, ICA 14,90

ICA-kortpris

Gä
lle

r t
.o

.m
. s

ön
da

g 
23

/1
1

HIK upp i trean!!!

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

TALLSPECIALISTEN

• Vi vidareförädlar dina 
tallar från stock till planka

• Kontakta oss 
före avverkning

Nästa lördag gästas Högsby kyrka av Nöjesteamet
med gäster som kommer att hålla en Julkonsert där
intäkterna oavkortat går till Barncancerfonden.

Vi är ett 25-tal personer som ställer upp helt ideellt och vi har sedan
år 2000 samlat in 133.333 kronor till fonden berättar Rolf Berkeby,
Nöjesteamet.

Julkonserten innefattas av barnkör, tjejkör, VITA-PRO och solister.
Kvällens musiker är Lennart, Magnus, Andreas och Hampus
Petersson, Britt Åbinger och Owe Kåreberg.

Julkonsert

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!

Foto. Privat
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Berth-Arne Lundgren i Björkshult firar i år 30-
årsjubileum som egen företagare och 40 år som
glasslipare.

Den här hösten har han format glasbollarna som delades ut vid
den svenska, 20-årsjubilerande fotbollsgalan. 

1968 kom Berth-Arne Lundgren från Norrland till Småland. I
unga år spelade han fotboll i Smålandslaget och ishockey på hög
nivå i Nybro. Berth-Arne Lundgren hann starta camping i
Orrefors och ta över värdshus i Gullaskruv innan han började
som lärare på en glasskola och slipa glasögonglas och så små-
ningom glaskonst i egen regi.

- Jag har haft sliperiet i Björkshult från 1990 fram tills för två år
sedan då jag flyttade den delen till glasbruket i Målerås, säger
Berth-Arne Lundgren. 

- Hemma i Björkshult har jag kvar butiken och min verksamhet
med blästring. 

MOSKVA OCH HONGKONG
Berth-Arne Lundgren gör just nu bland annat dekor till Örsjö-
glasblåsaren Micke Johanssons lampor, som hänger i salonger i
exempelvis Moskva och Hongkong. 

I höst har Berth-Arne också haft det prestigefyllda uppdraget
att slipa, putsa och polera de 14 glasbollarna som de största
svenska fotbollsstjärnorna belönades med vid fotbollsgalan i
Globen i Stockholm i november.  

- Extra
noggrann är
jag alltid
som glas-
slipare, men
visst är det
väldigt
roligt att ha
fått det här
jobbet! 

- Jag
arbetar med
diamant-
skivor, kera-
misk sten
och sedan
är det poler-
ing som gäller. Och allt görs manuellt.

Berth-Arne Lundgren har producerat för fotbollsgalan en gång
tidigare. 

- Jag tror det var år 2001 som jag dekorerade scenen och
entrén för spelare och artister med blästrade glasbollar av unge-
fär badbollsstorlek. 

Text och bild: Fredrik Loberg

Glasbollen
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Tack – nu ska vi 
bli ännu bättre!

Högsby Utbildningscenter

Vill du veta mer kontakta: Chris�na Henriksson, HUC, 049129352, chris�na.henriksson@huc.hogsby.se 

Vi ses 26 november...

...för då har vi

ÖPPET HUS
på HUC!

Klockan 18.3020.00
• Lek�onsak�viteter 

på våra olika program.

• Underhållning

• Tipspromenad

• Besök av Oscarsgymnasiet 
och Mönsteråsgymnasiet

• UF (ung företagsamhet) 
visar upp sig

• Fika och korvförsäljning

• Och mycket mer ...

Välkomna �ll en kul och fullspäckad
kväll hos oss på HUC 

Mot alla odds eller
tvärs emot vad alla
kanske trodde så har
Coop i Berga lyckats
med att öka omsätt-
ningen hittills i år med
närmare 500 000 kr
och man har resultat-
mässigt näsan över
vattenytan. 

Maria Persson, butikschef, hur
har ni lyckats med detta?

- Enkelt förklarat har fler
kunder valt att handla hos oss
och varje gång de handlar har
de lagt i lite fler varor.  Tack
vare köptrogna kunder ser vi
goda möjligheter att kunna
försvara butiken i Berga. De
röda siffrorna i bokslutet ser
ut att bli svarta i år och det är
vi oerhört glada över.

Maria berättar att hon och
hennes medarbetare ständigt
jobbar för att hålla en god service och ha varor som sträcker sig över
flera prisgrupperingar. 

- Ett prisvärt bassortiment är grunden i butiken och kravodlat en
annan viktig ingrediens.

FINSK KORV OCH FÄRSKA KRYDDOR
Maria berättar att man har ett block vid kassan där man skriver upp
kundernas önskemål på varor som man vill att butiken tar hem.

- Det har varit allt från finsktillverkad grillkorv till färska kryddor och
dessertostar.

Vi har en grundidé som vi hela tiden arbetar efter som innebär att
butiken ska vara fylld av varor, varierat sortiment och en butik där man
ska känna sig hemma och välkommen. Vi har dessutom jobbat hårt
för att butikshyllorna och kyldiskarna ska vara fyllda med varor och
samtidigt få ner volymen av varor som måste kasseras på grund av
sista försäljningsdag, något som vi lyckats med.

KAFFE VARJE FREDAG
- Vi hoppas att vi får fortsätta med att vara träffpunkten i Berga med
grillkvällar, servera kroppkakor och bjuda på gröt och skinksmörgås
runt jul. Vi vore inget utan våra kunder och nu gäller det att kavla upp
ärmarna ytterligare för att jobba vidare med att få ännu nöjdare kun-
der som fortsätter att vara lojala mot butiken.

Som en liten uppskattning så bjuder man sina kunder på kaffe och
kaka varje fredag, en liten men uppskattad gest.

- Det är det där lilla extra som vi hoppas gör att våra kunder trivs
med att komma till butiken.

Gunilla C Johansson
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Berättelserna om hur våra byar fick sina namn är 
mellan 600 och 1 200 år gamla. 
Många ortsnamn beskriver naturen och läget på ett
träffande sätt och har kanske därför blivit så 
beständiga. 

I denna första del i en artikelserie på tre delar fokuserar vi på hur
bynamnen i de västra kommundelarna skapats. 

Ortsnamnsforskning är ingen exakt vetenskap. Men genom åren har
många försökt kasta ljus över bebyggelsehistoriken i Högsby kommun.
Språkvetenskapsmannen Ivar Modéer från Mönsterås i ”Högsbyboken”
del 1 från 1959 beskriver hur ortsnamn som slutar på -o är typiska för
skogsområdena. 

I Fagerhultstrakterna är det i stor utsträckning -hult, i betydelsen
skogsområde, som gäller, skriver teologie doktorn och kyrkohedern
Julius Wellhagen, född i Välsnäs i Fagerhult, i en minnesskrift av
Fagerhult år 1953. Fagerhult skrevs år 1337 Faghrahult och i närområdet
finns elva namn på -hult. Det kan vara så att kyrkbyn Fagerhult som lig-
ger vid en sjö och tros vara äldsta samlingsplatsen i närområdet, kanske
med tempel, vägmöte, marknad, har gett namn till de andra -hulten,
men det behöver inte vara så, skriver Julius Wellhagen. 

Efter honom tog Evald Pettersson vid i Fagerhult som berättare om
bynamnen. 

- Fagerhult betyder ”det vackra lövskogsområdet” och visst är det
vackert här, säger Evald Pettersson. 

- Jag tycker också att det är fint i Fagerhult, men även i Grönskåra där
jag kommer ifrån, säger Iris Karlsson, Fagerhultsbo. 

Både Iris och Evald har varit med om flera missförstånd, när besökare
som anlänt till samhället trott att de kommit till ett helt annat Fagerhult. 

- En gång kom en lastbilssändning med symaskiner när jag arbetade
på skolan. Men vi hade ju inte beställt någonting, så chauffören fick
ändra kurs och köra 15 mil till skolan i Fagerhult i Habo kommun, berät-
tar Evald Pettersson. 

Många bynamn har stavats annorlunda förr i tiden. Bland annat stava-
des Gryssebo i Fågelfors ”Grytzsebode” på 1400-talet och Lixhult som
sannolikt betyder ”hultet vid Leksjön” skrevs Lekxhwl. De dialektala utta-
len på vissa av bynamnen har levt vidare i århundraden.
Språkvetenskapsmannen Ivar Modéer beskriver i Högsbyboken  ”uttals-
former” som var vanligt förekommande under 1800-talet, men som nog
ännu inte har försvunnit helt. Det handlar bland annat om att Fåglebo i
Fågelfors uttalas Fôjlebo, där ô är ett ljud mellan ”ö” i ”höst” och det ”u”
som finns i ”gubbe” och där ”l” är ett ”tjockt l” och andra dialektala
uttryck som beskrivs är ”Hömôelt” för Högmosshult och ”Ömåle” för Öje-
måla. Av just Fåglebo har bruket Fågelfors fått namn, som i sin tur gav
namn åt kapellförsamlingen Fågelfors som år 1889 blev självständig
kommun. 

Många bynamn berättar historier. Till exempel Klobo i Fågelfors, som
står för att bönderna från Klo under tidig medeltid hade sina fäbodar i
Klobo. När det gäller just alla kommunens namn på -bo (exempelvis
Barnebo, Värlebo, Alebo, Sinnerbo, Klebo, Mjösebo) eller -boda, eller i
äldre tider ”-bodha” har det, när äldsta namnet gavs, stått en bod eller
kanske hellre flera bodar på platsen. Dessa kan ha använts till åtskilligt,
till exempel redskapsbodar vid en fiskrik sjö eller fungerat som kojor för
kolaren eller jägaren i skogen, skriver Ivar Modéer. 

Text och bild: Fredrik Loberg

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

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

INGA dolda avgifter, 
kostnad för Hemnet och 

energideklaration 
ingår ALLTID i 

mäklararvodet hos oss,
VÄRDE ca 5 000:-

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

Fågelfors - Skärvetvägen 5
Välskött villa med bra läge, nära till
sjö. Nyare fönster, öppen spis, stort
härligt vardagsrum. Fräscht badrum
samt wc, renoverat 2012 samt 2013.
Pris 395 000 kr

Iris Karlsson, Ove Lundberg, Sonja Svensson och Eiron Johansson trivs i Fagerhult,
en av många platser i Högsby kommun med tilltalande namn. 

NÅGRA BYNAMNSFÖRKLARINGAR

Björkshult, skrevs 1622 Birkishult. Birki står för ”virke”,  eller vegetation eller
dunge av björk. 

Boaskögle - skogsområdet eller dunge med fäbod(ar). 

Fögeberg - (1683 Fougleberg) troligen ”berg som tillhåll för skogsfågel” eller
möjligen ”vackert berg”.

Göljeruda - ”röjningen vid gölen” 

Klo - klyfta, trångt pass

Näshult - ”hultet kring berget”

Ringvidahult - ”skogen som bildar ring kring hultet”

Skälsbäck - bäcken som gräns 

Soläng - ängen där solen skiner 

Äskebäck - platsen vid bäcken med alla askar 

Grönskåra -skrivet Grönskåla 1685 - betyder troligen grön terrängavskär-
ning eller gräns, avsats 

Fåglebo - bodarna där det håller till fåglar, troligen matnyttig, i första hand
tjäder och orre

Trånshult - Tronsshult 1533 - tätt växande småskog 

FAGERHULT
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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. Studiesättet
syftar till att vi ska få en djupare upplevelse av ”vem
vi är” och ”varför vi är här”. Cirkeln vänder sig till
alla och ger oss en manual för hur vi kan leva våra
liv. Detta är ett fint tillfälle att studera kursen tillsam-
mans. Vi träffas ca varannan onsdagskväll (jämna
veckor) kl.18.30-21.30. Vi arbetar hemma och
under cirkelkvällarna med text och övningar. Texten
läser vi alla i samma takt. Övningarna gör var och
en i sin egen takt. Även nya deltagare är välkomna.
Investering för höstterminen: 700 kr. Kurslitteratur
säljes. Anmälan snarast och även löpande under ter-
minen. För mer information och anmälan kontakta
Carina Hansson. Se www.stateofgracesweden.net
Arr State of Grace i samarbete med studieförbundet
NBV SydostKontaktperson: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Bridge - 1 sep-8 dec 16:00  
Seniorum, Storgatan, Högsby SPF Bridge börjar 
höstens 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

Stickcafé SPF Högsby - 11 sep - 4 dec 
SPF Högsby Stickcafé i 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
SPF Högsby fredagscafé i Seniorum, Storgatan 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, Storgatan 10, Högsby. För dej som går i
årskurs 6 och uppåt. Olika aktiviteter, andakt, sång,
fika och gemenskap. Ingen avgift.
Arr: Filadelfia Högsby

Filmafton med Inge & Leif - 21 nov 18:30 
PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors.Vad vi får se blir
en överraskning Varmt välkomna till en trevlig kväll!
Arr PRO Fågelfors

Berga Bio visar: ”Madama Butterfly” från
Kungl.Operan - 21 nov 19:00-21:45 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
”Madama Butterfly” av Puccini, live opera från
Kungl Operan Kafé öppet för servering i paus.
Biljettpris: 200 kr, med scenpass 180 kr, under 26
år 150 kr  Förköpsförsäljning på Misteln/Högsby,
Coop Nära/Berga och Berga Bio För mer info se:
www.bergastation.se. Arr Berga Samhällsförening

Auktion, Bötterum - 22 nov 16:00 
Bötterums hembygdsgård. Välkommen på auktion i
Bötterum kl 16. Arr Långemåla hembygdsförening

Berga Bio visar: ”The Hunger Games:
Mockingjay del 1” - 23 nov 18:00-20:05 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Mockingjay - Part 1 är den tredje filmen i serien,
baserad på Suzanne Collins succéromaner. 
Med Jennifer Lawrence, Philip Seymour Hoffman.
Åldersgräns: 11 år Pris 60kr För mer info se:

www.bergastation.se Arr Berga Samhällsförening

Filmstudion visar ”The Lunchbox” 
- 26 nov 19:00 - 21:00 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Dabbawala-systemet i Bombay är känt för sin effek-
tiva distribution av matlådor. En dag sker ändå en
felleverans. Det blir början på en relation mellan två
ensamma själar. Avgift 200 kr/7 filmer.
Arr Emådalens Filmstudio

Julkonsert Berga - 26 nov 19:00-20:30 
Missionskyrkan, Västergatan 7, Berga Medverkande
från Shalom i Oskarshamn. Fri entré. Välkomna!
Arr Högsby missionsförsamling

Ipad för nybörjare - 26 nov 09:00 
Högsby kommunbibliotek Storgatan 17 Högsby
Prova på och lär dig grunderna om hur en Ipad/
surfplatta fungerar. Tre onsdagar med start den
26/11, 3/12 och den 10/12. Pris: 324 kr. Anmäl
till biblioteket på tel 0491-29159. Arr ABF och
Högsby kommunbibliotek

”Ett annorlunda julfirande”, Högsby 
- 29 nov 16:00-19:30 
Fröviskolans matsal, Frövivägen 3B Högsby
Ta med familjen på ett julbord där du får testa på
flera internationella smaker. Folk från olika världsde-
lar berättar hur de firar jul i deras hemländer. Sång,
musik och underhållning. Biljetter finns att köpa på
Biblioteket/turistbyrån Misteln. För mer information
kontakta Chaucas: 0491-21368 eller Claudio Teaha
070-6100983. Arr Föreningen Folk i Chincha i
samarbete med Rumänska gruppen

Berättardags på Seniorum - 30 nov 15:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Leif Norrgård och Marianne Ek berättar om pilgrims-
resan till Rom. Kaffeservering
Arr SPF Högsby

Berga Bio visar: ”Tjuvarnas jul - Trollkarlens
dotter” - 30 nov 18:00-19:35 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svensk familjefilm/äventyr med karaktärerna från
en av SVT:s mest omtyckta julkalendrar.
Med bl a Gustaf Hammarsten och Gustaf Skarsgård
7-årsgräns Biljettpris: 60 kr För mer info se:
www.bergastation.se Arr Berga Samhällsförening

Uranäs Blomsterverkstad - På landet i
Advent - 30 nov - 21 dec 
Söndagar kl 11.00-16.00  (30/11, 7/12,
14/12, 21/12) Torsdagar kl 16.00-19.00 (4/12,
11/12, 18/12) - Blommor & grönt - Mycket som
hör julen till - Nytt & nött - Gott &
blandat Sververing: kaffe och skinkmacka, advents-
bulle o julkaka Arr Uranäs Blomsterverkstad

Bingo på Seniorum Högsby - 3 dec 14:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Bingo med kaffeservering, Arr SPF Högsby

Julpyntning av PRO - Gården Fågelfors 
- 5 dec 09:00 
PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors
Nu klär vi granen och pyntar lokalen. Kaffe med
dopp efteråt och en trevlig pratstund.
Arr PRO Fågelfors

Auktion i Sinnerbo - 5 dec 18:30 
Sinnerbo Bygdegård. Handarbeten, lotterier, kaffe-
servering och ostkaka. Arr Sinnerbo Bygdeförening

Sagostund på biblioteket - 6 dec 11:00 
Kommunbiblioteket, Storgatan 17 i Högsby
Vi erbjuder sagostund på lördagar. Sagoberättare är
Gunilla Gustafsson. Ingen föranmälan. 
Arr Kommunbiblioteket Misteln

Julmarknad Brusemåla gård 
- 6 dec 13:00 - 18:00 
Brusemåla gård, Långemåla
Stämningsfull julmarknad med lokalt genuint hant-
verk och ätbart. Arr Malin Karlsson

Julbord, Hornsögården 6 dec-7 dec 
Hornsögården, Hornsö. Nu är det snart jul
igen! Julbord på Hornsögården i vacker miljö. Den
6-7 december kl.13.00. Pris: 325 kr, barn 6-15 år
150 kr. Bokning: tel. 0499-30027, 30151.
Arr Nykterhetsrörelsens scoutförbund

Berga Bio visar: ”Gentlemen” 
- 7 dec 18:00-20:20 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svenskt drama efter Klas Östergrens bästsäljande
roman Åldersgräns: 11 år. Biljettpris: 80 kr För mer
info se: www.bergastation.se 
Arr Berga Samhällsförening

Kulturmåndag - 8 dec 19:00 
Högsby bibliotek Storgatan 17 Högsby
Farzans orkester bjuder på julmusik. Fri entré. 
Vi bjuder på kaffe och pepparkaka. Välkommen!
Arr Högsby kommunbibliotek i samarbete med Sv

Julbord SPF Högsby - 9 dec 14:00 
Högsby församlingshem. Julbord och underhållning
av Lionsorkestern. Pris 150 kr. Anmälan senast 
5 dec till Rose-Marie Lindh tfn 0491/20671
Arr SPF Högsby

Lucia PRO Fågelfors - 12 dec 14:00 
PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors
Vi firar Lucia och sedan har vi paketauktion. Kaffe
med hembakat serveras. Arr PRO Fågelfors

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

Alla kommer ihåg succén! 
Vill du vara med och göra Högsbydagen 2015 ännu bättre?

Inspirationsmöte onsdagen den  26:e november 

på Biblioteket Misteln i Högsby kl 18.30.
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Sandholms Färg & Golv
Högsby: Smedmästarevägen 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. www.sandholms.se

Skynda att fynda!

Snickerifärger
från Nordsjö
15%
på 1 litersburkar

25%
på 2,5 litersburkar
Erbjudandet gäller t o m 30/11 och kan inte
kombineras med andra rabatter. 

Köp ny matta före jul!
Kom in och låt dej inspireras av alla 
färger och mönster.
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