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

POSITIV ENERGI MED CHRISTOFFER
SID 8

TORGHANDEL FYLLD AV MATNYTTIGHETER
SID 4-5

BASKETTJEJER I REGIONLAGET
SID 21

SARA - EN LANDSLAGSTALANG
SID 22

MITTPUNKT OCH HÖGSBY KOMMUN INFORMERAR • SANDHOLMS INSPIRERAR • EVENEMANG I HÖGSBY KOMMUN
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Redaktion och produktion:
Wåhlin’s Oskarshamn

Tidningen tryckt på Svanen-

märkt papper och tryckeri

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

Ansvarig utgivare: 
Gunilla C Johansson

Redaktionell text:
Gunilla C Johansson
samt Fredrik Loberg

Distribution: Hushåll och 
företag i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 27 mars.
Bokning: Senast måndagen
den 16 mars.

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!

ÖPPET
onsdag - söndag

11:00-16:30

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

Gilla oss på facebook: Aboda cafe och restaurang!

LUNCHBUFFÉ 100:-
inkl. lingondricka, 
kaffe och kaka
serveras onsdag-fredag
11.00-14.00

Välkommen 

till oss

ABODA KLINT

HELGBUFFÉ 150:-
inkl. dryck, kaffe och kaka
serveras lördag-söndag
12.00-15.30

CATERING -Paketpris
165:-/pers

Abodabuffé – kyckling och lax eller
ytterfi lé och lax.  Valfri potatis, 

sallader, såser.

• À LA CARTE • VÅFFLOR
• SMÖRGÅSAR 

• NYBAKAT FIKABRÖD m.m.

Nyhet
Nyhet
BABYFIKA 40:-, 
onsdagar 10.00-12.00
Kladdkaka med glass eller grädde
och kaffe 

FÖRENINGSERBJUDANDE
(t.ex. pensionärsföreningar)

LUNCHBUFFE - ENDAST Torsdagar
kl. 11-14 serverar vi 
lunchbuffé inkl. dryck

Ostkaka med sylt 
& grädde, och KAFFE ev. musik.

endast 85:- (ord pris 125:-)

OBS! Gäller vid  minst 15        
personer & förbeställning 

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

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

Målaren 
som gör allt 
och lite till!

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

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. Innehåll ansvarar inte för fel orsakade av otydliga underlag, manuskript eller annonstexter. Innehåll förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser, t ex av främlingsfientlig, sexistisk eller stötande natur.

Kallelse Årsmöte
tillika Bygderådsmöte 
torsdagen den 12/3 kl 18.30 i Misteln
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

• Bygderåd där kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson är gäst.

• Vi bjuder på smörgåstårta.

Anmälan senast fredag 6 mars till:
Carina Hansson, 292 92, carina.hansson@hogsby.se
Christina Dahlén, 292 90, christina.dahlen@hogsby.se 

HSSL – HÖGSBY KOMMUN – KOMMUNBYGDERÅDET

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

Industrivägen 4, 570 72 Fagerhult
070-911 52 55 • info@fstransport.se

www.fstransport.se

FS-TRANSPORT

• Kranbilar för transport av byggbodar, friggebodar,   
maskiner, containrar m.m

• Husmonteringar       • Hustransporter

• Transporter av partigods ex. sågat virke över hela Sverige

• Lastbil med truck för bl.a. pelletstransporter.

• Maskinsläp för ex. flytt av grävmaskin, skogsmaskin m.m.

Vi löser era transport behov med modernt IT-system 
för transportplanering med 
GPS-positionering 
av bilarna/godset.

Vid alla transporter
tillämpas 
alltrans 2007 
om inget 
annat 
avtalats.

Ett lyft för dina transporter!
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Storgatan 41         I        hogsbysparbank.se         I         0491-209 00

Haus kaufen? Byta lya? Tjacka
en kåk? Bli med trädgård? G

Uttrycken är många men vad det handlar om är
att hitta sitt drömboende. När du gjort det vet du
vart vi finns. Vi har jobbat med skräddarsydda
finansieringslösningar sedan 1895. Välkommen!

Ps. Apropå det fyller vi ju 120 år i år. Följ oss på 

facebook under året så bjuder vi 

på några riktiga godbitar! Ds.
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När Innehåll var och hälsade på de trogna
torghandlarna i Högsby hade handeln
redan varit i gång i flera timmar.
Morgonens och lunchens rusning var över
och nu väntade man in eftermiddagens
kunder.

På plats denna dag var Ölandsfiskar’n, Drotts Ost och Bäckströms Frukt
och Grönt. Försäljningsdiskar var välfyllda med bland annat nyrökt ål,
räkor, lax, lagrade ostar, isterband och närproducerad saft och grön-
saker.

Pecka, grönsakshandlaren berättar att han har varit verksam
inom torghandel i över 30 år och varit på Taxitorget vid ICA i 15 år.

- Vi har många trogna kunder som kommer till oss och som upp-
skattar färska och närproducerade råvaror inom frukt och grönt. Vi
har på senare år utökat sortimentet med bland annat isterband och

kroppkakor vilket är riktiga storsäljare. På våren och sommaren har
vi ett sort sortiment av snittblommor, utplanteringsväxter och
krukväxter.

Pecka berättar att de varor han säljer är till stor del säsongsvaror och
att han återfinns i Mönsterås och numera även i Oskarshamn.

Magnus,
fiskhandlaren
från norra Öland
kommer till
Högsby varannan
fredag med sin
vagn välfylld med
fisk och skaldjurs-
delikatesser som
han själv fiskat. 

- Jag har en egen
båt och utgår från
norra Öland,
Byxelkrok, och fis-
kar i norra
Kalmarsund. Jag
drog i gång verk-
samheten för sju år
sedan med att sälja
fisk och skaldjur
och efterhand som
åren gått så har
verksamheten vuxit. Jag har även några egna bisamhällen vilket gör
att jag kan erbjuda egentillverkad honungssenap.

Det doftar verkligen av nyrökta varor och Magnus berättar att ålen
togs ur röken tidigt i morse och efter nedkylning nu ligger pinfärsk i
disken till försäljning.

Fångsten varierar från flundra, torsk, sik, lax, piggvar och ål för att
nämna några arter som sedan bereds noga i renseriet innan försälj-
ning.

Magnus säljer sina delikatesser även i Nybro, och Byxelkrok.

Peter, osthandlaren 
som är inne på sitt 20:e år som torghandlare, besöker Högsby
varje fredag, berättar gärna om varje ostsort som finns i försälj-
ningsdisken. Han sätter ord på ostens smak, sälta och vad ostarna
passar bäst till.

– Vi har allt från dessertostar till ost som passar som pålägg
eller till matlagning. Kunderna uppskattar det breda sortimentet
och vill gärna prova nya sorter även om man har sin egna favorit.
Vi besöker Vetlanda, Oskarshamn och Vimmerby i veckorna med
våra två försäljningsvagnar, så det rullar på bra. Vi, precis som

Torghandel fylld
av matnyttigheter
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intresserad!
Påverka � samhälle = politik

vi behöver dig 
som har goda idéer och engagemang

• bli medlem i centerpartiet 
• gå i politikerskola 
• delta i intressanta möten

150:- till bankgiro 358-2376 
Högsby Centerkrets
Glöm ej skriva namn & adress

Kontakt:
Ewa E 070-6587323  
Mikael J 070-51 300 32

Gilla oss på facebook - Centerpartiet Högsby

Med Södra gör du alltid en god affär
Läs mer om Södras kvalitetssäkrade produkter  
och tjänster på vår t Skogsägarnät skog.sodra.com

TACK för stor uppslutning
vid vårt seminarium i Fagerhult!

Debatten mellan 

Mats Blomberg - Södras näringspolitiske expert
& Lisa Wanneby - Miljöpartiet 

visade hur olika vi ser på skogsbruk. 
Det Lisa fick med sig till sina gröna vänner i Stockholm 

var att skogägare är oerhört engagerade i sin skogskötsel
och värnar både miljö och produktion.

många andra 
torghandlare,
håller öppet
stora delar av
året.

På frågan om
vilken ostsort
som är mest
populär i Högsby
blev svaret präst-
ost och dessert-
osten engelsk
cheddar.

Min egna favo-
rit är en dessert-
ost från
Frankrike, Saint
Agur – den slår det mesta i smakupplevelse. 

RECEPTTIPS 
Drotts Ost 
-  Det måste bli en klassisk Västenbottenpaj med finskurna färska
grönsaker.
Gör så här: Sätt ugnen på ca 200°C. 
Blanda samman en pajdeg med smör vetemjöl och vatten.
Tryck ut pajdegen i en form och låt vila ca 1 h. Förgrädda i ca 12 min.
Låt svalna. Lägg sedan ner önskad mängd Västerbottenost i formen
och tillsätt en blandning av ägg, mjölk, salt och svartpeppar. Gräddas i
ca 30 minuter. Servera med finhackade grönsaker och gärna med en
kall sås av creme fraiche.

Bäckströms Frukt och Grönt
- När du ska servera exempelvis fisk eller kött gör det gärna tillsam-
mans med rotfrukter i ugn.
Skala och skär ner olika sorters rotfrukter. Blanda samman olja, salt,
peppar och in i ugnen. När de nästan är klara, ta ut plåten ur ugnen, ta
ett par paprikor och skär ner i lagom bitar och fördela över rotfrukter-
na. Ringla lite honung över grönsakerna och sätt in plåten i ugnen i ca
10 minuter och du har nu ett riktigt gott tillbehör till din fisk eller
kötträtt.

Ölandsfiskaren
- Pocherad torskrygg med tillbehör.
Rimma torskryggen i lättsaltat vatten över natten. Pochera den i vitt
vin och lite kryddor. Servera tillsammans med potatisgratäng eller
pressad potatis och vitvinssås. Ett mycket gott tillbehör till denna rätt
är kumminbrässerad vitkål. Denna rätt är min absoluta favorit och fisk
är mycket uppskattad av både familjen och vänner.

Trion som var på plats när Innehåll var på besök hoppas på att ytter-
ligare torghandlare kommer till Högsby för att bredda sortimentet.

Innehåll kan inte annat än att hålla med; – Du som vill prova på torg-
handel, kontakta Bengt-Åke Lundin, Mittpunkt för mer information.

Denna trio är inte bara handlare, de har stort yrkeskunnande och ger
mer än gärna matlagningstips till sina kunder. Ett mervärde som vi på
Innehåll tackar för att ni delade med er av i detta nummer.

Gunilla C Johansson
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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!

Sanna Persson presenterar sitt  
UF-företag på Högsby Utbildningscenter !
Mitt namn är Sanna
Persson och jag är 17
år gammal. Jag kom-
mer från Kängsebo
som är en by strax
utanför Fågelfors.

Jag går sista året på gymnasi-
et i Högsby, där läser jag sam-
hällsvetenskapsprogrammet
med inriktning mot beteen-
devetenskap. Som gymnasi-
earbete valde jag att göra ett
UF-företag då jag ville lära mig,  hur ett företag
fungerar och drivs. SeventUF arrangerar eve-
nemang för barnfamiljer men även för vuxna
och ungdomar till rättvisa priser så att alla i
samhället ska ha en möjlighet att följa med. Tanken till idén fick jag
under entreprenörskapskursen då klassen tillsammans med
Högsbys ungdomscoacher arrangerade den traditionella resan till
Liseberg för Högsbys ungdomar våren 2014. Hittils har SeventUF
arrangerat två bussresor. En riktad till främst barnfamiljer och ung-
domar som gick till Astrid Lindgrens Värld och höstmarknaden med
både middag och kvällsteater och den andra till ungdomar och
vuxna som gick till Ullared för julhandel i början av december. Båda
resorna blev väldigt uppskattade!  I framtiden ser jag mig själv som
en entreprenör och jag hoppas att jag då har kunnat utveckla mitt
nuvarande företag SeventUF till SeventAB!

Attacus i Fågelfors satsar framåt med
både jobb och ökad omsättning !
Attacus Trähus AB, är det nya företagsnamnet, med
två produktions enheter nämligen med Attacus
Trähus i Jämtland AB beläget i Hammerdal.

Vidare i Högsby Kommun Attacus Trähus i Småland AB. Vid anlägg-
ningen i Fågelfors ligger omsättningen idag på 50 miljoner och 45
anställda.

VD Pär-Magnus Olofsson berättar att framtiden ser bra ut och att vi
ökar konstant våra marknadsandelar. Den huvudsakliga marknaden
finns i Mälardalen, men vår plan är att kunna öka även i övriga tillväxt-
regioner.

Vår affärsidé och marknad är att vara det Sverigeledande kunskaps-
företaget inom kompletta stomleveranser till byggindustrin. Totalt
inom koncernen tillverkas ca 450 st. bostadshus/år (villor, radhus, 
kedjehus) och ca 80 000 kvm utfackningsväggar/år.

Högsby Kommun besöker husföretaget Attacus i Fågelfors.

SML TRADING AB centrum för Transportbilar i Högsby !

Högsby Utbildningscenter

Inbjudan Företagare i Högsby Kommun !
Tisdag 3 mars kl 15 – Värdshuset Emågården

ÖSK och Inköpscentralen Västervik informerar företagare 
om vad som gäller kring Ramavtal 

– Upphandlingar - LOU (lagen om offentlig upphandling).

Vi bjuder på smörgås och fika !

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

Inbjudan Företagare i Högsby Kommun !
Tisdag 3 mars kl 15 – Värdshuset Emågården

Vill du veta mer
om Högsby
Kommun -

Näringslivsfakta
2014

Kolla då på
www.mittpunkt.

hogsby.net

Information i frågor kring 
nyföretagande ges av:    
• ALMI     • Skatteverket   

•  Högsby Sparbank & Handelsbanken  
• Mittpunkt Högsby 

Vi bjuder på förtäring under kvällen !

Anmälan senast 12 mars 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 17 mars kl 18.30.

Vid fd. MDO Bilar i Högsby har
företaget SML TRADING AB 
startat upp handel med lastbilar,
bussar och allt inom transport-
näringen.
Är du intresserad att driva verkstaden i loka-
lerna, hör av dig då till

Robert Lindqvist  tel 070-549 2060.

2015-02 februari INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-02-23  08:44  Sida 6



7

Hallakullevägen 11C i Högsby, 6 rum,
475 000 kr 

Bäckgatan 6 i Högsby, 4 rum, 
475 000 kr.

Idrottsvägen 4 i Högsby, 5 rum, 
350 000 kr

Granstigen 8 i Fågelfors, 4 rum, 
325 000 kr

Oskarshamnsvägen 27 i Ruda, 3 rum, 
250 000 kr

Jungnergatan 3 i Ruda, 6 rum, 
260 000 kr

Storgatan 13 i Högsby, 6 rum, 
795 000 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

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

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

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

SÅLDA

Järnvägsgatan 38 i Högsby 

Hagliden 12 i Fågelfors 

Klebo 102 i Högsby 

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

Boka tid för visning med Ylva Sjökvist på 070-539 41 87 

Hallakullevägen  i Högsby Bäckgatan i Högsby
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Äventyrsbad: luft 30°C, 

vatten 31°C, nederbörd 0 mm

Varmvattenbassäng: 

luft 30°C, vatten 33°C, 

nederbörd 0 mm

Döderhultsvägen 5, Oskarshamn
0491-882 10

www.oskarshamn.se/arena

BAD & GYM

W
å
h
li
n
’s

, 
w

w
w

.w
p
a
b
.s

e
, 
0
4
9
1
-8

2
2
 1

2

ÄVENTYRSBADET 
– NU MED HÖJD

VATTENTEMPERATUR!

HÖGSBY
VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

ALLMOGEBRÖD  
15:- st  
COOP BAGERI

ÄPPLE 
JONAGOLD

1 kg 9,90 st 

Priserna gäller tom 1/3 2015.  Med reservation för slutförsäljning

FAST POTATIS 5 kg
19,90 st  
AXELSSONS I ABY

LAXFILE 
4*125 g COOP 
Medlemspris 59,90 
max 2 st/medlem

SKINKSTEK
BENFRI   
49,90 kg  SMÅLANDSKÖTT

Glöm ej!
Distriktstämman
26/3 kl. 19:00

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

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

0495-122 85       0491-122 85 
    

                www.jonssonsrorfirma.se 

Jens Loord har nu gått vidare till ett annat 
företag. Vi önskar honom lycka till med de
nya utmaningarna.

Nu träffar du mig Mikael Jonsson i våra
Högsbylokaler på Verkstadsgatan 3, 
vi tar emot förfrågningar från hela vårt
verksamhetsområde. Välkommen!
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Bubble 5
lampa
30 cm 50 kr
80 cm 100 kr
Färger: svart eller vit

Mangolia Star
lampa
40 cm 100:-
Färg: lila, svart, röd, turkos

Lampskärmar
50:-/st

Olika färger

RingUp & Gallerian Högsby, Järnvägsgatan 37, 579 32 Högsby Öppet vard 10-18 Lör - Sön 11-16

Kampanjpriser, gäller endast lagervaror, 
reserv. för slutförsäljning

Kom in till oss 
i vår butik vid Karlssons i Högsby 

eller ring 0491-38 70 11

Håller ditt abonnemang på att gå ut?

Funderar du på att byta telefon?

Vill du veta din bindningstid?

Efter några månaders uppehåll så är verkstaden hos
Frendo igång igen och detta från den 2 mars.
Verkstaden kommer att bemannas av Martin
Karmbäck, nyinflyttad kommuninvånare som har
mångårig erfarenhet av såväl bil- som båtmotorer.

- Under min tid i Stockholm så drev jag egen Mekonomenverkstad där
vi tog hand om objekt från såväl land som hav. Har reparerat och ser-
vat bilar och båtar från många olika tillverkare, så jag ser fram emot att
börja jobba på en allmärkesverkstad som Autoexperten innebär. Det
enda vi inte tar emot är väl ubåtar säger Martin.

ÅTER I DRIFT
Tommy och Agneta Karlsson är glada över att verkstaden åter tas i drift
och inte bara tillhandahåller sommar- och vinterdäck.

- Vi har drivit macken, däckförsäljning och verkstad i nio år och vi
stormtrivs verkligen med vår verksamhet. Alla kundmöten vi får vara
med om varje dag är det som gör att vi tycker om att gå till jobbet så
ofta som vi gör. Vår spel- och fikahörna är mycket uppskattad av våra
kunder, och en, som vi tror, viktig träffpunkt. Man behöver lite olika
platser att kunna hänga på som ungdomarna säger, för att träffas och
prata lite. Vi får ju höra både det ena och andra ibland, och det gör ju
arbetsdagen lite extra spännande och roligt stundtals, säger Tommy
och Agneta.
- För oss är det viktigt att våra kunder känner sig som hemma och att
man faktiskt är en riktig mack där det går att köpa en korv, köpa ett

tändstift och faktiskt få hjälp med bilen, det är det inte många mackar
som kan i dag.

Innehåll tackar för ett trevligt besök hos en av kommunens företag-
samma företagare.

Gunilla C Johansson

Bilverksta’n igång igenBilverksta’n igång igen
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Högsby kommun söker dagbarnvårdare till Högsby och Ruda. Mer info: hogsby.se

Högsby kommun anordnar varje sommar feriearbeten till ungdomar
som är folkbokförda i kommunen. Under denna tid får en feriearbetan-
de ungdom aktivt delta i en verksamhets arbetsuppgifter. 
En feriearbetande ungdom ska inte ersätta ordinarie personal utan ska
under handledning av ordinarie personal fungera som en extra resurs i
verksamheten. Feriearbetaren ska inte heller lämnas ansvarig för någon
del av verksamheten. Feriearbeten kräver inte några särskilda förkunska-
per av ungdomen. 

SYFTE - Syftet med feriearbeten är:
Att ge ungdomar en chans att få arbetslivserfarenhet 
Att marknadsföra våra kommunala tjänster
Att ge en kvalitetshöjning i verksamheterna med exempelvis, musik, kul-
tur, tidningsläsning och promenader 

MÅL - Målen med feriearbeten är:
Att öka chanserna för ungdomar att få ett reguljärt arbete
Att säkerställa kommunens framtida rekryteringsbehov
Att det ges en guldkant i tillvaron för våra brukare som därmed kan bidra
till att höja deras livskvalitet

VEM KAN BLI ERBJUDEN ETT FERIEARBETE?
Högsby kommuns erbjuder feriearbeten till ungdomar folkbokförda i
Högsby kommun som är födda:
1999 och fyller 16 år senast den 16 juni 2015
1998 årskurs ett på gymnasiet
1997 årskurs två på gymnasiet
Gymnasieelever som går ut år 2 på gymnasiet ska prioriteras, om de inte
tidigare haft ett feriearbete inom kommunen. I andra hand ska elever som
går ut årskurs 1 och inte tidigare haft ett feriearbete inom kommunen pri-
oriteras. I sista hand prioriteras elever i årskurs nio. Asylsökande ungdo-
mar ska ha samordningsnummer samt tillståndet AT-UND (ett undantag
från skyldigheten att ha arbetstillstånd). 
Observera att det inte är någon platsgaranti.
Ungdomarna arbetar 90 timmar under tre veckor, det vill säga 6 timmar
per dag i tre veckor.

Håll utkik för mer info på www.hogsby.se

Högsby kommuns riktlinjer för feriearbeten

Det blir en ny omgång i år igen. Ung och Företagsam är en 
satsning på ungt entreprenörskap där ungdomar i gymnasie-
ålder får prova på att driva eget under sommaren.

Konceptet består av en gemensam kurs om 6 träffar där vi går ige-
nom grunderna i eget företagande och förbereder oss för sommarens
arbete. Under sommaren finns kursledaren sedan med som rådgivare
och stöd och kommer även ut och besöker de verksamheter som ung-
domarna väljer att starta. Upplägget avslutas med gemensam åter-
träff för ett sista erfarenhetsutbyte och peppning inför framtiden.

Programmet är öppet för alla gymnasieungdomar i kom-
munen med förtur till elever i åk 1 och 2. Varje ent-
reprenör får ett startkapital från kommunen om 
2 000 kr med en bonus om 1 000 kr för dem som
genomgått hela kursen under våren.
Kursledare och rådgivare: Lena
Gustafsson från nyföretagarcentrum
Uppvidinge.

För att svara på frågor och berätta mer
om kursen och sommarjobbet som egen-
företagare kommer Lena att besöka
HUC under våren. Du som går gymna-
siet på annan ort och vill veta mer är välkom-
men att höra av dig till Nyföretagarcentrum
Uppvidinge eller Bengt-Åke på Mittpunkt
Högsby direkt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL KURSEN 1 APRIL
Under våren erbjuds kurs för de blivande sommarentre-
prenörerna och för dig som bara är nyfiken och vill veta
mer om hur det funkar. Alla gymnasieungdomar bosatta i kommu-
nen är välkomna!

Kursen är frivillig och ger ett extra startkapital till de sommarentre-
prenörer som gått den.

Varje träff under kursen innehåller en blandning av teori och prak-
tiska övningar för att förbereda inför sommaren och också lägga
grund för eventuellt framtida egenföretagande.

Vi träffas två timmar på Misteln och håller en lättsam ton, för en
gymnasieungdom kommer kursen som en förlängning av en redan
lång skoldag och vi försöker hålla det lärorikt och ändå enkelt.
Kursen är en hjälp, inte något som ska kännas svårt. Varje deltagare

får en affärsplan och en kurspärm med material som fylls på vid de
olika träffarna, steg för steg får man då samtidigt stöd att arbeta med
sin egen idé och när kursen är slut har du samtidigt en färdig affärs-
plan att lämna in.

5 JUNI – ANSÖKAN OM ATT FÅ BLI SOMMARFÖRETAGARE 
SKA VARA INLÄMNAD
Ansökan skickas till till rektor på HUC. Både elever som gått kursen
och andra har möjlighet att lämna in sin ansökan som ska innehålla
affärsplan för den planerade verksamheten. Underlag för att göra
affärsplanen kan den som inte gått kursen få från Nyföretagar-

centrum och gör sin affärsplan på egen hand.

KICK-OFF 15 JUNI KL. 14-16
Vid en gemensam startträff får de sökande entre-

prenörerna, oavsett om man gått kursen eller ej, pre-
sentera sina affärsplaner för rådgivare och finansiä-

rer (näringslivsutvecklare, Mittpunkt Högsby
och skola) och varandra. Ett urval görs och de

som får sina affärsplaner godkända får besked
om när startkapitalet betalas ut. Mittpunkt

Högsby bjuder på något gott att äta och ungdo-
marna får några sista goda råd.

ENTREPRENÖRERNA STARTAR UPP 
SINA VERKSAMHETER
Rådgivare finns tillgänglig för frågor via mail, sms
och telefon hela sommaren och gör också besök på

plats hos de unga entreprenörerna för att se hur det
går och stötta om det behövs.

GRATTIS DU SOM ÄR GYMNASIEUNGDOM I HÖGSBY
Här har du chansen till ett av de bästa sommarjobb du kan ha. Du får
värdefulla erfarenheter av självständigt arbete, stöd och coachning
längs vägen, säkrad grundinkomst och chans att tjäna en hel del mer.
Din verksamhet kan vara inom vilken bransch som helst – vad vill du
göra?

För mer info ring Lena Gustafsson, ICF PCC coach, 070-877 61 86.

OBS! SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL KURSEN 1 APRIL

Ung och företagsam i Högsby 2015 – Vill du bli sommarföretagare?

10
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Vi är auktoriserad verkstad för 
reparation av motorsågar och gräsklippare! 
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Högsby Järn & Redskapshandel AB
Kyrkogatan 1. Högsby       

Tel 0491-201 14
Öppet: mån-fre 9-17.30 • lör 9-13

DAGS ATT TA FRAM GRÄSKLIPPAREN... 
FÖR SERVICE ! (Snön försvinner snabbare än du tror G) 

Kompromissa inte med
säkerheten – köp den.
En extra säkerhetsåtgärd när du jobbar med
redskap som man ska ha respekt för. 
Just nu är det extra bra pris på Comfort
skyddskläder. Det är säkert.

Kampanjpris 1 990:-/del.
Ord. pris 2 690:- Erbjudandet gäller t.o.m 150331.

Sandholms 
inspirerar
Sandholms 
inspirerar

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

44

EFTERFRÅGAN ÄR STOR!
VI SÖKER NYA OBJEKT, GÄRNA FRITIDSHUS

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

Berga - Lindvägen 4
Välplanerad och välskött villa
med bra läge, fin trädgård, 
garage, hela 4 sovrum. Gillestuga
med öppen spis, nyare vitvaror.
Pris  530 000 kr

Vår-/vintertrend
- Måla lager på lager
Våga dig på ett spännande uttryck på väggen.
Blanda olika kulörer och skapa nyansskiftningar,
så kan du få fram ett uttryck som känns både har-
moniskt och personligt. Lager på lager eller
”Ombre” är en målarteknik som används flitigt
av inredningsdesigners och stylister och får verk-
ligen väggen att bli mer levande.

Så här enkelt skapar du din egen lager på lager-effekt:
1. Välj två kulörer som du tycker passar ihop.
Använd Ambiance väggfärg för bästa resultat.
2. Börja med att måla den översta halvan av väggen.
Måla uppifrån och ner med oregelbundna rörelser med
hjälp av både roller och pensel. För en mjuk effekt, byt
vinkel på penseln och rollern allt eftersom du målar.
3. Det är nu dags för den andra färgen. Obs! Det är viktigt
att du fortsätter att måla innan färgen torkar för att få
dessa mjuka skiftningar. Fortsätt att använda dig av
oregelbundna rörelser. Låt linjen mellan de två olika
kulörerna vara ojämn.
4. Använd en fuktig trasa och sudda samman kulörerna
så att de smälter ihop.
5. Använd slutligen en mjuk pensel för att putsa bort
alla kanter och på så sätt skapa en vacker finish.
Vill du se en video som enkelt visar hur man gör?
Gå in på nordsjo.se

Bild och text Nordsjö

För den som vill ha råd och tips, titta in hos 
Sandholms så hjälper de gärna till G
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Macken vars affärsidé är a� skapa nya arbets�llfällen och en posi�v 
samhällsutveckling i vår del av länet. För närvarande består vår verksamhet av:

Kafé  Erbjuder fika 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: månd fred 817 
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!!

Snickeriverkstad  Få dina möbler renoverade och 
lagade. Start av nyproduk�on av trädgårdsmöbler från �digt
1900tal. Repara�oner av fönster och fasaddetaljer m.m.

Silversmide  Här 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

Epost: mackenhogsby@gmail.com
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

NYHET!MATIGA LUNCHPAJER 

INKL. SALLAD & BRÖD 55:-
DRYCK TILLKOMMER

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

Service nära dig.Upp till 8 års 
garanti.

Besök vår hemsida www.kylmaster.se

Rätt klimat!

Service & installation av 
kyl- och värmepumpsanläggningar

Vi håller 

vad vi lovar!

AUKTORISERAD ÅF

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

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

Kom in till oss för 
rådgivning och 
synundersökning!
Ring och boka tid!
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Positiv energi
Kommunens energistrateg Christoffer Johansson och
vi på Innehåll träffades över en kopp kaffe och prata-
de om energi, sett ur flera perspektiv.
När vi bokade mötet skulle det handla mest om ener-
gimässan i Hultsfred som äger rum i början på april,
men vi kom in på både det ena och andra som också
handlade om energi, och positiv sådan. Men vi tar det
från början.

Christoffer är uppvuxen på gården Högmosshult, strax utanför
Fågelfors tillsammans med föräldrar och lillebror. Efter grundskolan
gick Christoffer 3-årig naturvetenskaplig linje på Oscarsgymasiet.
Redan före gymnasiestudierna hade han bestämt sig för att utbilda
sig inom energi, så att flytta till Karlstad och studera till civilingenjör
inom energi- och miljöteknik föll sig naturligt.

- Ja det gjorde det verkligen. Jag har alltid gillat energifrågor och
tyckt att det som handlar om miljö och energi är lagom komplicerade
frågor med mycket bra saker att kunna och att förmedla till andra.

HUR HAMNADE DU DÅ I HULTSFRED DÄR DU NU BOR?
- När jag studerade i Karlstad så hade jag turen att få sommarjobb på
ÖSK och när studietiden närmade sig sitt slut så sammanföll det med
att min företrädare skulle lämna sin tjänst för en ny tjänst. Jag sökte
och efter lite intervjuer så fick jag jobbet. Jag har alltid trivts bra i kom-
munen och känt mig hemma här. Att bo som jag gör just nu, i
Hultsfred, ser jag som nästan hemma eftersom det är grannkommu-
nen. I mitt arbete så är jag även rent fysiskt i både Hultsfred som
Högsby i veckorna. 

VAD GÖR MAN DÅ SOM ENERGISTRATEG?
- I mångt och mycket handlar det om opartisk rådgivning inom ener-
gi och klimat. Att föra dialog med kommuninvånare, företag och kom-
munrepresentanter och kunna ge råd i frågor som handlar om exem-
pelvis uppvärmning. Det finns en uppsjö av olika alternativ när det
gäller uppvärmning av en fastighet och många företag erbjuder sina
tjänster. Då kan det kännas bra att kunna kontakta någon som ser på
förutsättningarna på ett opartiskt sätt och kanske få svar på frågor
som man inte  riktigt vet att man kan eller ska ställa. Vi  kan förhopp-
ningsvis vara en hjälp i energifrågor och investeringar som man står
inför. Vi försöker helt enkelt att reda ut begreppen till våra kunder.

VI PRATAR MYCKET OM ENERGI, 
VAR FÅR DU DIN ENERGI IFRÅN?
- Min personliga energi får jag från främst två källor som är musiken
och fysisk aktivitet.

- Jag har alltid hållit i gång och tränat till och från genom åren. Dels
för att orka med studierna och dels för att må bra och för att få lite
utlopp för överskottsenergi spelar jag mer än gärna innebandy. När
jag inte gör det så tar jag gärna en löprunda i skogen. 

Där jag verkligen får positiv energi är när jag spelar tenorsax. Jag
började spela i den kommunala musikskolan när jag gick i årskurs tre

och har faktiskt spelat på sedan dess.
När jag pluggade i Karlstad så
var jag aktiv i ett band
där och nu när jag bor
här nere igen så blir
det mycket musik.
Dels är jag med och
spelar i Berga Blås
en kväll i veckan.
Sedan är jag och
ytterligare tre killar
från Högsby med i
ett band från
Kalmar som heter
Samvetet. Vi spelar
musik i genren folk-
reagge och det är riktigt
drag i många av låtarna
som vi spelar. Vi skriver
även egen musik och i mor-
gon lördag ska vi till en stu-
dio och spela in några låtar
till en skiva som vi släpper i
vår.

För den som vill lyssna på
några av låtarna hittar ni bandet på Spotify genom att söka efter
Samvetet.

ENERGITIPS FRÅN CHRISTOFFER, ENERGISTRATEG.
•  Sänk värmen 1 grad i ditt hus och elräkningen minskar med 5%.
•  Ta inte bilen under milen, utan välj cykel, och förena nytta med nöje.
•  När du borstar tänderna, stäng av kranen medan du borstar, du kan

spara upp till 300:-/år.

ENERGITIPS FÖR EN BRA FRITID
•  Börja spela ett instrument, mycket positiv energi som kommer fram.
•  Om du inte vill spela, gå med i en kör.
•  Håll dig fysiskt aktiv, du orkar mer och genom att utöva en sport

träffar man många trevliga människor.

OM TIO ÅR
Tror jag att jag bor på landet och har nära till naturen.

JA, SÅ VAR DET DET DÄR MED ENERGIMÄSSAN I
HULTSFRED:
- Vi hoppas på att ännu fler lokala företag från kommunen anmäler
sig som utställare denna Energimässa i Hultsfred som förra året drog
över 700 besökare och som var ett uppskattat arrangemang.

Vi energirådgivare kommer att finnas på plats för att svara på frå-
gor. 

Läs mer om mässan i annons i denna tidning.
Gunilla C Johansson

Positiv energi

Foto Privat
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GENERÖSA ÖPPETTIDER: Mån - Lör 0900-2000 • Sön 1000-2000

Norra Storgatan 8, Berga

Glöm ej Distriktstämman torsdag 26 mars

Nytt nummer
010-747 32 50

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

PÅ VAROR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG OCH DIN FAMILJ.

Följ pilarna i butik.

(Medborgarhuset, Berga kl 19.00)

Våffeldagen onsdagen 
den 25/3 bjuder vi 
på kaffe och våffla G

KVILLENS FÖNSTERHANTVERK

Är dina fönster i dåligt skick 
men värda att bevara? 
Kvillens Fönsterhantverk utför 
renovering av fönster, möbler 
och byggnadsdetaljer.

Lovisa Cederlöf
fönsterhantverkare
073 39 60 876
lovisa@fonsterhantverk.com
www.fonsterhantverk.com

# 22

”Big Mike” gör skäl för si� namn

MARKNADSFÖRING MED TRYCK

TRYCK
LAYOUT
TIDNINGAR

VISITKORT

WEBMA
RK

NA
DS

FÖ
RI

NG

Besöksadress Storgatan 17, 579 30 Högsby
Tel 0491-292 42 • E-post hogsby.bostads@hogsby.se

Web www.hbab.hogsby.se

Hemma i Högsby
Bekvämt, tryggt & enkelt med hyresrätt

Projektgruppen jobbar på med att få kon-
takt med alla sponsorer, artister och samlar
in nomineringar till de nio priskategorierna
där priserna delas ut under kvällen. 

- Detta arrangemang är ett av de roligaste
att jobba med i företagarna i Högsby. Vi har
fått in ett flertal nomineringar till de nio
kategorierna och hoppas på ännu fler nomi-
neringar.

- Det känns som att kvällen har blivit ett
begrepp, precis som Högsbydagarna och
det tycker vi är roligt, berättar Lotta
Berggren, projektledare.

Man är även på god väg med att sätta
årets meny och precis som tidigare år står

det lokalproducerade högt upp på agendan.
- Vi tycker att det är viktigt med närhet

och delaktighet denna kväll och visst blir
maten extra god när man vet att råvaran
kommer ifrån trakten. 

BILJETTER
- Vi har redan fått förfrågningar på biljetter
och biljettsläpp sker i samband med nästa
nummer av Innehåll, det vill säga den 27
mars. Då kommer vi även att berätta vem
som är kvällens, än så länge, hemliga gäst.

Gunilla C Johansson

Nu är det klart att årets Möjligheternas 
Kväll kommer att äga rum på Stabygården. 
Det sedvanliga stora tältet kommer 
att resas dagarna innan festligheterna 
drar i gång.

LÖRDAG 23

MAJ 2015
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Frendobutiken öppen: Månd-Fred 700-2100

Lörd 800-2100, Sönd 900-2100

Kyrkogatan 41, Högsby
Butik 0491-203 29 

Verkstad öppen: 
Månd-Torsd 700-1700, Fred 700-1200

Tel Martin och verkstaden 0491-201 06
www.autoexperten.se

Nu är verkstaden i gång igen!
Från 2 mars hälsar vi gamla och nya kunder välkomna till oss!

24 MÅNADER RÄNTEFRITT

– Vi utför service och reparation 
av din bil. 
Vi kan ombesörja 
så att dina 
2:or släcks!

”Jag hoppas få förtroende
att serva och reparera din

bil, hälsar Martin”

”Jag hoppas få förtroende
att serva och reparera din

bil, hälsar Martin”

”Psst, planera inför våren –
beställ dina sommardäck 
av Tommy”

”Psst, planera inför våren –
beställ dina sommardäck 
av Tommy”

ÖPPET: TORS 12.00-18.00, FRE 12.00-18.00.  VARMT VÄLKOMNA!

www.kalvenas.seVi specialtillverkar
lister efter dina

önskemål!
För öppettider ring Tage Johansson 070-548 06 49

www.traprofil.se

Det är många ideella arbetstimmar som ligger till
grund för den kommande årsskriften från Högsby
Sockens Hembygdsförening. En skrift som speglar
Högsby socken tidsperioden 1949-2014, hela 65
år ska alltså inrymmas inom cirka 36 sidor.

- Det är ett gediget arbete från många för att kunna pussla ihop
denna skrift, som vi hoppas mottages väl av våra läsare.

Senaste upplagan togs fram 1999 och det har ju hänt en hel del
sedan dess som vi nu dokumenterar i bild och text.

Skriften kommer att vara tryckt och klar till årsmötet som vi
håller den 22 mars.

- Vi ser det som viktigt att man dokumenterar historiska hän-
delser, små som stora, för att minnas och kunna sin historia.

Föreningen startar i mars med cirklar där man som deltagare
kan få lära sig mer om historiska platser och byggnader i Högsby
med omnejd.

Arbetsgruppen
har bestått av
Marianne Ek, 
Tore Hellström,
Ola Strömbom,
Bengt Nilsson,
Anita Ståhl 
och Jens
Furuskog.

Gunilla C
Johansson

65 år i skrift
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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

 AVLOPPS-
PROBLEM?

   
Ring 070-697 89 87

Avloppsspolningar
Allt inom grävning
Helhetslösningar

Kamerainspektioner
Kompletta avlopps-

anläggningar

www.apalmers.se 
tfn: 070-697 89 87 eller 0499-141 51

 Öppet alla dagar & 
dygnet runt!

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

Vårnyheter från v 10

VI GÖR DET IGEN!
Alla skor & kläder

50 kronor
oavsett tidigare pris

gäller t.o.m. 1/3

Vägavstängning vid 
Tingebro i Högsby 
I samband med ombyggnad av Tingebro påverkas 

 
16 februari - 31 maj. 

Alla bussar som ska söderut avgår 5 minuter 
tidigare från Högsby Resecentrum. Alla bussar 
söderifrån ankommer cirka 5 minuter senare till 
Resecentrum. 

Alla bussar till och från Högsby (linje 156, 157, 

samt en tillfällig hållplats vid Församlingshemmet i 
Högsby. 

klt.se    010-21 21 000

En del av Landstinget i Kalmar län
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Biljettbokning och förköp:  Maggan Drottman 0702-10 09 87, 
Turistbyrån 0491-291 64, Matöppet i Ruda 0491-221 18

Entrépriser: Vuxna, 250:-, Barn & Ungdom t.o.m. 12 år, 125:- Priser inkl fika.

I SAMARBETE MED

www.rudarevyn.se
Reservation för slutförsäljning, inställd föreställning samt tryckfel.

Övriga föreställningar:
• Lör 7/3 kl: 18.00 • Fre 13/3 kl: 19.00 

• Sön 15/3 kl: 14.00 • Fre 20/3 kl: 19.00
• Lör 21/3 kl: 18.00

– Boka gärna revy inkl. supé 
(28/2 samt 21/3 intas supé efter föreställningen,
övriga datum intas supé innan föreställningen)

395:-/vuxen, 195:-/ barn 

Rudarevyn 2015

PREMIÄR 
28 februari  kl 18.00

OBS Stabygården, Högsby

VALET & KVALET

Ta chansen och ge bort en
upplevelse - köp presentkort!

För andra året i rad arrangerar Högsbytjejen
Angelica Lönn Högsbyloppet.

Detta gör hon helt ideellt, ett eventuellt överskott går oavkortat
till Högsbydagarna.

STORT DELTAGANDE
Förra året deltog 100 personer i loppet där stämningen och
väderförhållande var på topp. Det finns flera olika distanser att
välja mellan för den som vill delta.

Hanåsa aktivitetsförening kommer att ställa upp med enklare
servering för den som vill fika.

Nytt för i år är att det finns tillgång till omklädningsrum och
duschmöjligheter i Högsby Sporthall för deltagarna.

ANMÄLAN 
Anmälan till loppet sker direkt till Angelica Lönn senast den 22
mars. Om du är ute i god tid före startskottet klockan 11.00 så går
det att efteranmäla sig på tävlingsdagen. Läs mer om eventet på
Facebook.

Gunilla C Johansson

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

0481-703 07 • 070-229 33 35
Christoph Sonntag • Kösebo, 579 93 Grönskåra
kosebo.bilverkstad@hogsby.net

Gå–lunka–löp

Foto: Privat
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I februari kunde Aboda Klints skidbackar äntligen
öppna för säsongen. 
- De första två helgerna blev helt okej! säger Mikael
Annegård, en av eldsjälarna från Allgunnen
Sinnerbos byutvecklingsgrupp. 

Efter en snöfattig och mild vinter i december och januari kom till slut
en första sammanhängande period av minusgrader och snöfall.
Sedan dess har Mikael Annegård, Linda Thunberg och Henrik
Johansson plus ytterligare några frivilliga från Allgunnen Sinnerbos
byutvecklingsgrupp lagt ner åtskilliga kvällar, nätter och helger på
att få Aboda Klint-backarna i åkbart skick. 

- Vi har hållit snökanonerna igång så mycket vi har kunnat, för det
var inte tillräckligt med den natursnö som föll, berättar Mikael
Annegård. 

På förmiddagen den 7 februari rullade liftarna i familjebacken och
den stora backen igång. Skiduthyrningsstugan öppnade portarna.
Många utförsåkningssugna från inte minst Kalmar och Nybro sökte
sig tlll Aboda Klint. 

- Första helgen blev helt okej. Vi hade totalt cirka 200 besökare,
säger Mikael Annegård. 

Trots milda dagar därefter har Aboda Klint hållit öppet för
skolklasser och ytterligare helg- och sportlovsdagar. 

- Vi gör vårt bästa. 
- Under de 13 år som jag har varit med har vi vad jag minns haft

öppet någonting alla vintrar utom en.

Text och bild: Fredrik Loberg

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 

 
 

 

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

Kaffe Löfbergs Lila
450-500g 
2 st 

Hushållost Arla 
1,1 kg 
17-26%  

ICA Kortpris. Gäller t.o.m. söndag 1/3-2015

Fredagsklipp

 
 

59:-  
 

 
 

49:-/kg

2990
/st

Grillad kyckling
Ma x 2/ kund   G ä lle r e nd a st id a g  fre d a g  27/ 2

Lyckosamt sportlovLyckosamt sportlovLyckosamt sportlovLyckosamt sportlovLyckosamt sportlov

Mikael Annegård och Henrik Johansson
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JÄRNVÄGSGATAN 37, HÖGSBY
ÖPPET: MÅN-FRE 11-18 LÖR 11-15

VÄLKOMMEN!

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

porslin och prydnadsföremål.

En god handling

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

Hos oss kan du fotografera dig för ID-
och körkort, visum, jaktlicens m m

180:- Ingen tidsbeställning!

• Klockbatteribyte 70 kronor!

• Här hittar du presenter 
av olika slag!

Nu börjar nya smycken
för våren 
att droppa in!!

TORGHANDEL  •  TORGHANDEL  •  TORGHANDEL

Torget Högsby - Fredagar, ojämna veckor

Kl 1000 -1500  • www.olandsfiskarn.se 

VI ERBJUDER FISK OCH DELIKATESSER !
VI FINNS PÅ TAXITORGET I HÖGSBY 

FREDAGAR OJÄMNA VECKOR

FÖRBESTÄLL GÄRNA PÅ TEL 070-201 13 91

Drott’s Ost

Drott’s ost med det unika sortimentet

Taxitorget i Högsby fredagar kl 09.00-15.30

Peter tel 070- 84 93 478. 

• Extra lagrad Cheddar • Vrigstad hemost

• Danablu  • Saint Agur 

• Extra lagrad Prästost

• Charkvaror från Vaggeryd 

- Lagrade ostar i lager!

Bäckström Frukt & Grönt
Lokalproducerat från Öland och Östra Småland

TORGET Högsby·Helgfria fredagar · Kl 9-17 · Information 070-283 84 11
• Mönsterås TORGET alla lördagar kl 8-13 • Oskarshamn TORGET onsdagar

• Ölandspotatis av bästa kvalité, 
välj mellan fast eller mjölig

• Prova vår mycket goda
Västra Götalands-potatis   
King Edvard 
(finns även som kravodlad)

• Evas Kroppkakor & Isterband från Öland
går åt som smör i solsken!

• Ölands KingEdvard vit & mjölig 10kg 69:-

• Nysnittade TULPANER från Nybro

• Fodermorötter • Svenska äpplen

DIN HANDLARE MED DET GODA GRÖNA!

Barnteater "Gommidda grisen"  
lördagen den 28/2 kl. 11.00. 

Från 3 år.Förboka gärna tel:0491-29159
Arr: Högsby kommunbibliotek och Emådalens kulturförening.

Kulturmåndag den 23/3 kl. 19.00. 
Dillbergs bokhandel presenterar vårens boktips. 

Välkommen!
Arr: Högsby kommunbibliotek och Studieförbundet vuxenskolan 

2015-02 februari INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-02-23  08:45  Sida 19



BILDERBOK ATT LÄSA HÖGT TILLSAMMANS!
Bockarna Bruse på badhuset 
av Bjørn F. Rørvik och Gry Moursund -
ISBN978-91-87027-14-7
De tre bockarna Bruse är på väg till vallen för att
äta sig riktigt feta, men på vägen dit upptäcker de
en skylt med texten Badhus 200 meter. Lilla
Bocken Bruse tycker att det låter spännande att gå
på badhus och övertalar de andra två bockarna att
följa med. Det är en smart idé för nu slipper bockarna Bruse gå över
bron där det läskiga trollet bor. Men tror du att bockarna Bruse slip-
per undan trollet?

Läs denna annorlunda och roliga bilderbok så får du se hur det
går. 

FÄNGSLANDE OCH HOPPINGIVANDE 
OM KÄRLEK OCH KRIG!
Britannia Road av Amanda Hodgkinson
ISBN 978-91.7545-231-9
Vid andra världskrigets utbrott är Silvana och Janusz
nygifta och lyckliga. Men snart förbytts lyckan till
sorg när Janusz tvingas ut i kriget för att försvara
hemlandet Polen och Silvana tvingas fly österut till
de stora skogarna tillsammans med nyfödde sonen
Aurek. Efter sex långa år av umbärande återförenas
familjen och bosätter sig i den engelska staden Ipswich. Men det
hårda livet under kriget har satt djupa spår och familjemedlemmar-
na måste göra upp med sina mörka minnen innan de kan gå vidare
och acceptera att de inte längre är samma personer som tidigare.
Boken skildrar gripande livsöden och är författarensprisade debut.

NY BOK OM VÅRA HEMTRAKTER!
Längs Alsterån till Blomstermåla av
Anders Johansson ISBN 978-91-980666-3-0
Den välkände författaren och naturfotografen
Anders Johansson har gett ut ännu en bok om
våra trakter. Med stämningsfulla fotografier och
målande text beskriver han området runt Hornsö,
Allgunnen och Långemåla. I bokens första kapitel
får läsaren bland annat ta del av berättelser om
den lilla gården Flasgölgerum och dess olika ägare. Livet som torpa-
re var ofta fyllt av slit och arbete från det att solen gick upp fram till
sena kvällen. Inte nog med det när sedan kriget i Finland bröt ut fick
de som togs ut till soldater fotvandra från hembyarna här i trakten
upp till Haparanda för att sedan fortsätta in i Finland. Boken är en
fin skildring från våra trakter både från förr och nu.

Missa inte bibliotekets Kulturmåndag den 23/3 kl. 19! 
Då presenterar vi vårens nyheter på bokfronten.

Högsby kommunbibliotek Storgatan 17 Högsby
Tel: 0491-29159 www.hogsby.se biblioteket@hogsby.se
Öppet: vardagar 9-18 och lördagar 10-13. Välkommen! Följ oss på
facebook!

Boktips från Högsby 
kommunbibliotek!
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LÖRDAG 23 MAJ 2015

LÄS MER I KOMMANDE ANNONSER I INNEHÅLL

VI SES!!

PLANERINGEN FORTSÄTTER ...

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

Nominera din kandidat till att 
stå på scenen! Vi har hela nio 

pristagare i följande kategorier:

✮Årets företagare, Företagarna 

✮Årets kommunala tjänsteman,
Företagarna

✮Årets personlighet, Innehåll 

✮Årets uppstickare, Mittpunkt

✮Årets entreprenör, 
Högsby Kommun

✮Årets näringslivspris, Högsby
Sparbanks Närlingslivsstiftelse

✮Det gröna guldet, LRF

✮Årets UF, Högsby Sparbank

✮Möjligheternas pris, 
Möjligheternas Kväll

Maila din nominering till lotta@shelterab.se

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

medArrangörer:

HUVUDArrangörer:

BILJETTSLÄPP 27 MARS

HEMLIG GÄST
VI AVSLÖJAR VEM 

I NÄSTA NUMMER 2

Växjövägen 5, Högsby • Tel. 0491-204 60

LAGERRENSNING 
AV BILRESERVDELAR

20-40% rabatt
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BESÖKARE
Boka redan nu in 11 april i din almanacka!
Energimässan som vänder sig till alla inom 
lokala näringslivet, offentliga sektorn, föreningar och
privatpersoner som är intresserade av teknik och hållbarhet.

UTSTÄLLARE
Träffa nya och gamla kunder – Boka din monterplats 
redan i dag!

  Mässan anordnas av energi- och klimatrådgivarna och näringslivsenheterna i Hultsfreds,
Högsby och Vimmerby kommuner i samverkan med Campus Hultsfred och Rock City. 

SUCCÉ I REPRIS

Kontakta någon av nedanstående för mer information. 
Sista anmälningsdag 6/3

Annelie Ohlsson, annelie.ohlsson@hultsfred.se, 0495-24 13 09 
Bengt-Åke Lundin, mittpunkt@hogsby.net, 0491-292 58

Övriga frågor 
Christoffer Johansson, christoffer.johansson@osk.hultsfred.se, 0495-24 08 07

Emma Lindberg, emma.lindberg@vimmerby.se, 0492-76 93 45

Basketen har på kort tid fått fotfäste i Högsby.  
Två lag är i farten och två av tjejerna har blivit 
uttagna till regionlaget.  

- Det här är väldigt nytt fortfarande. Än så länge ser jag det som en ny
sysselsättningsmöjlighet bredvid fotbollen, säger tränaren och basket-
eldsjälen Damir Tolic. 

Den nybildade basketsektionen är en del av Högsby IK. Damir Tolic
har sett till att den blivit verklighet. Han är uppväxt i basketstormakten
Kroatien och har coachat några av de bästa damerna i Sveriges
baskethuvudstad Södertälje innan han och familjen flyttade med
Scaniajobbet till Oskarshamn och en bostad i Högsby. Nu rullar veck-
orna fyllda med basketräningskvällar i både Högsby och Fliseryd
sporthall. 

- De flesta av spelarna i våra två lag började i slutet på 2013 eller
början av 2014, men på den här korta tiden har de lärt sig mycket,
säger Damir Tolic.

Nora Gorani och Nellie Roos som är födda 2001 har blivit uttagna till
östvenska regionens lag. Damir är även en av tränarna i regionlaget,
som har träningshelger i Oskarshamn, Södertälje och Visby inför nya
läger och uttagningar till ungdomslandslaget nästa år. 

Det äldsta Högsbylaget, med 13-åringar och yngre, tränar tre gång-
er i veckan och spelar matcher mot lag som Oskarshamn och
Borgholm och har vunnit och förlorat ungefär lika många matcher hit-
tills den här vintern. I laget spelar bland andra Ebba Pernius och Frida
Tolic, som fast de är tre år yngre har varit med sedan den allra första
basketgruppen startade för 2-3 år sedan i Högsby.

- Jag tror att det är mest slumpen som har gjort att det hittills är flest
tjejer som har börjat spela. Kanske är de inte lika upptagna som killar-
na i den här åldern, säger Damir.

- Vissa barn har kommit hit och provat ett tag och sedan gått vidare
till andra aktiviteter.

Damir Tolic berättar om undersökningar som visat att basketklub-
barna i Sverige är bra i förhållande till många andra större idrotter på
att få med sig barn och ungdomar från invandrarfamiljer.

- Det är jättebra för många att vara med i ett idrottslag, få nya kom-
pisar, komma in i samhället och att inte bara prata svenska i skolan. 

Utöver 13-årslaget finns ett gäng yngre tjejer och grabbar som sam-
las och har kul med basketbollar i Högsby sporthall utan fokus på mat-
cher. Det är ungefär tio spelare vardera i de båda grupperna. 

Basketintresset i Högsby har vuxit fram ganska av sig självt, förklarar
Damir Tolic.

- Vi har satt upp lite lappar och har en Facebookgrupp men annars
är det barnen som berättat för varandra. 

Text Fredrik Loberg

Foto: Wilma Landbergh.

Överst fr. vänster: Ella Backlund, Frida Tolic, Ebba Pernius, Ebba Gorani, 
Josefine Larsson.  Nedre fr. vänster: Nora Gorani, Thilda Thornell och Nellie Roos. 
Foto: Wilma Landbergh.
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0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91
www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

• Vi förädlar dina tallar 

• Vi betalar bra för fint talltimmer 

• Hanåsa Sågverk enda sågen i kommunen 
– Nära transporter = bra för miljön 

• Vi säljer förutom sågat virke, 
ströspån och flis i olika sortiment för eldning.

TÄNK PÅ SÄKERHETEN

NÄR DU ARBETAR I DEN

STORMFÄLLDA SKOGEN!

Sara Björck från Högsby var yngsta deltagaren av alla
när landslagsledningen drillade Sveriges största
målvaktstalanger i fotboll häromhelgen. 
- Jag ser en chans att i framtiden bli målvakt i A-lands-
laget, säger 19-åringen. 

Sara Björck berättar att hon alltid har varit målvakt och att idrotten
nummer 1 för henne genom alla år har varit fotboll. 

- Jag vet inte riktigt hur det började. Men min bror Daniel Olsson gil-
lade att skjuta och behövde någon som stod i målet, skrattar Sara. 

När Sara var 15 år och började gymnasiet bytte hon klubbdress från
Högsby IK till IFK Kalmar. I den föreningen blev hon kvar i tre säsonger
tills i somras när hon gick över till Jitex Mölndal BK i Damallsvenskan.
Göteborgsklubben åkte i höstas ur högsta serien, men Saras insatser
mellan stolparna har ändå uppmärksammats av ledningen för landsla-
get. Det var därför som hon blev uttagen till Tipselitlägret för målvak-
ter på Bosön i Stockholm i början av februari. 

- Jag var yngst där och kände att jag hängde med och lärde mig
mycket. Nu vet jag att jag har chansen att bli landslagsmålvakt.
Målvakter i fotboll brukar vara som bäst i 27-28-årsåldern, berättar Sara
Björck. 

- En av mina styrkor är att jag är duktig på att ta till mig tips och
instruktioner på hur jag kan förbättra mig. 

- Jag är också skicklig med fötterna och bra i luften. 

- Nu vet jag mer om hur jag
kan träna för att bli bättre på
de andra bitarna.

Tanken var att förbund-
skaptenen Pia Sundhage

skulle delta i lägret på Bosön,
men så blev det inte. På plats fanns istället bland andra assisterande
förbundskaptenen Lili Persson. 

Jämte målvaktandet studerar Sara Björck Idrott och hälsa på
Göteborgs Universitet. Hon siktar på att arbeta med idrott i någon
form i framtiden. 

- Jag kommer hem till Högsby ungefär varannan månad. Nu när trä-
ningsmatcherna kommit igång blir det lite mer sällan, och så har jag
äntligen fått min pojkvän från Västervik hit till Göteborg så nu det drö-
jer kanske ett tag innan jag kommer hem, säger Sara Björck. 

Text: Fredrik Loberg 

SARA - EN LANDSLAGSTALANG

Bilder: Privat
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Bridge SPF 12 jan - 18 maj 16:00 Seniorrum,
Storgatan 9, Högsby. Vill Du vara med, kom dit eller ring
Staffan Sagrelius. Vi spelar tom 18 maj. Arr: SPF

Gympa i Berga 14 jan - 25 mars  19:00 
Berga gympasal. Nu kör vi igen. Mix dam och herrgympa.
Onsdagar kl 19.00-20.00. Arr: Carina & Gunilla

Transmissionsmeditation 15 jan- 30 april
18:30 -21:00 Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Vill du vara med i vår meditationsgrupp på torsdagar? Arr:
Eleonor Sagrelius

Stickcafé SPF Seniorerna Högsby 15 jan- 
21 maj  14:00 Seniorum Strorgatan 9 Högsby
Stickcafé varannan torsdag.Arr: SPF Seniorerna Högsby

Medicinsk Yoga (Mediyoga)  19 jan - 30 mars
17:00 -20:15 Karlavägen (samlingslokalen) Högsby
Måndagar 17.00-18.30 samt 18.45-20.15.Medtag ligg-
underlag, kudde och fleecefilt. Anm. till Anne Kängström.
Arr: Annes Kroppsvård

Bingo Högsby PRO 19 jan - 23 april 14:00  
Kvillgården. Bingo på Kvillgården torsdagar ojämn vecka
kl. 14.00. Arr: Högsby PRO

En kurs i mirakler, Ruda 21 jan - 29 april 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda. Vi läser i boken
”En kurs i mirakler” som visar oss en praktisk väg hur vi
kan leva mer kärleksfullt och öka vår inre frid. Träffarna är
varannan onsdagskväll (jämna veckor) kl.18.30-21.30.
Vårterminens studiecirkel kostar 700 kr/pers.
Kurslitteratur säljes separat. Vill du veta mer? Kontakta
Carina Hansson för information och anmälan. Arr: State of
Grace i samarbete med studieförbundet NBV Sydost

Fredagscafé SPF Seniorerna Högsby 
23 jan- 29 maj 11:00 Seniorum Storgatan 9 Högsby
Varje fredag kl. 11.00-13.00  tom 29/5. Arr: SPF
Seniorerna Högsby

Ungdomssamlingar i Filadelfia, Högsby 24
jan- 28 mars 19:00 -22:00 Storgatan 10, Högsby
Lördagar 24/1-28/3 kl 19.00-22.00. För ungdomar
från 12 år & äldre. Gemenskap, fika, andakt och sång.
Arr: Högsby Filadelfia

Gymnastik Högsby PRO 2 feb- 13 april
09:30 Karlavägen. Måndagar 2/2-13/4 kl. 9.30. 
Arr: Högsby PRO

Stickcafé på Biblioteket Högsby 
3 feb-3 mars14:30 Storgatan 17, Högsby. Vi stickar
och virkar. Både för nybörjare och vana. Medtag eget
material. Ingen kostnad. Ledare är Gè Wonnink. Övriga
datum blir 10/2, 24/2 och 3/3. Arr: Högsby
Kommunbibliotek. Kontakt: Anna Lundberg

Tonår i Missionskyrkan, Berga 6 feb - 24 april
Västergatan 7, Berga. Fredagar 6/2-27/3, 10/4-24/4
kl 20.00-23.00. För Dej som går i 7:an och uppåt. Olika
aktiviteter, gemenskap, fika, andakt. Innebandy i sporthal-
len, Skyttefällaskolan kl 19.30-21.00.Arr: Missionskyrkan

Rejoice i ungdomsvåningen, Filadelfia, Högsby
13 feb- 27 mars  18:30 -20:00 Storgatan 10,
Högsby. Fredagar kl. 18.30-20.00. För barn som är 6 år
och äldre. Olika aktiviteter t. ex. lekar, tävlingar, sång,
andakt och fika. Arr: Högsby Filadelfia

Scout i Missionskyrkan Berga 
16 feb - 30 mars 18:00-19:00 Västergatan 7,
Berga. För barn från årskurs 1 - 6. Ingen avgift. Arr:
Missionskyrkan Berga. Kontakt: Kristina Johansson. Tel:
076-212 45 43. E-post: kristina.johansson@hogsby.net

Barnteater på biblioteket 28 feb 11:00 
Storgatan 17 Högsby. Teater Allena spelar föreställningen
"Gomiddag grisen". För alla barn från ca. 3 år. Förköp bil-
jetter på Högsby bibliotek. Pris 50 kr per person. 
Arr: Högsby bibliotek kultur/fritid

Årsmöte Högsby tennisklubb 28 feb 18:00 
Mejeriet, Högsby. I samband med årsmötet uppmärksam-
mas Högsby tennisklubb som fyller 90 år.
Arr: Högsby tennisklubb

Berga Bio visar "Filip & Fredrik - TREVLIGT
FOLK" 1 mars 18:00-19:40 Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Feel good-dokumentär om ett somaliskt bandylag i
Borlänge och dess väg mot bandy-VM i Sibirien. Regi:
Karin af Klintberg och Anders Helgeson. Barntillåten.
Biljettpris: 80 kr Info: www.bergastation.se Arr: Berga
samhällsförening. Kontakt: Torbjörn Midunger, filmvals-
gruppen

Dagträff Högsby Missionskyrka 3 mars 14:00
Ingvar Mellblom berättar om sin tid som fängelsepastor
och fältpräst. Kaffeservering. Arr: Högsby Missionskyrka

Politiskt nyfikna i Fågelfors! 3 mars 18:30 
PRO-gårdens studierum. Vilka är dina tre viktigaste frågor
för Fågelfors? Tillsammans skapar vi framtiden.
Arr: Sociademokraterna

Café Gemenskap i Missionskyrkan Berga 
3 mars - 28 april 16:00-18:30 Västergatan 7,
Berga. Servering, språkträning, olika aktiviteter samt
gemenskap. Arr: Missionskyrkan Berga
Kontakt: Kristina Johansson

Trivselträff Högsby-Berga PRO 4 mars 14:00 
PRO-Lokalen, Storgatan Berga. Arr: Högsby-Berga PRO
Kontakt: Inger Gustavsson

Brasafton i Bötterum 4 mars 19:00 
Bötterum Hembygdsgård. Vi tittar på gamla filmer.
Servering och lotterier. Arr: Långemåla Hembygdsförening
Kontakt: Lennart Petersson

Månadsmöte SPF Fagerhult 4 mars 14:00 
Gröna salen. Lotterier, kaffeservering samt underhållning
av Duo med drag. Arr: SPF Fagerhult

Berga Bio visar "I nöd eller lust" 6 mars
19:00 - 20:25 Järnvägsgatan 4 A, Berga
En (oromantisk) komedi i regi av Kjell Sundvall.
Isabella och Micke är på väg att skilja sig men håller god
min på systerdotterns bröllop för att inte förstöra stäm-
ningen. De är inte det enda paret som spelar lyckliga...
Med bl a Magdalena in de Betou, Katarina Ewerlöf, Peter
Magnusson, Johan Ulvesson, Dan Ekborg och Adam
Pålsson. Från 7 år. Biljettpris: 80 kr
Info: www.bergastation.se Arr: Berga samhällsförening
Kontakt: Torbjörn Midunger, filmvalsgruppen

Måla Vedic Art, Ruda 7 mars - 15 mars 
Solgården 124 Gillberga, Ruda. Inspirerande Vedic Art
grundkurs. Vedic Art är en väg till självkännedom genom
konstnärligt skapande. Datum: 7-8 mars och 14-15 mars
kl.10-19 inkl. tid för lunch och fika. Komplett grundkurs
bestående av fyra heldagar under två helger. Investering:
3.600 kr/person för hela grundkursen. Du som vill påbör-
ja eller fortsätta på principerna kan gå enstaka dag i van-
lig takt kl 10-16 för 600 kr/dag. Läs mer: www.stateof-
gracesweden.net Medlem i Kulit 10% rabatt,
se www.kulit.se Arr: State of Grace i samarbete med NBV
Sydost. Begr. antal delt. Info och anm: Carina Hansson,
cirkelledare/utbildad Vedic Art lärare tel. 0491-22211,
0707-126824, carina.b.hansson@gmail.com
www.stateofgracesweden.net
Arr: State of Grace i samarbete med NBV Sydost

Vintermissionsmöte i Högsby Missionskyrka
8 mars 15:00 Diakon Bengt-Göran Nilsson och Högsby
PRO-kör medverkar. Arr: Högsby Missionskyrka
Kontakt: Gunnel Höglander

Berga Bio visar "I nöd eller lust" 8 mars
18:00 - 19:25 Järnvägsgatan 4 A, Berga
Från 7 år. Biljettpris: 80 kr Info: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening
Kontakt: Torbjörn Midunger, filmvalsgruppen

Årsmöte Sinnerbo Bygdeförening 8 mars
15:00 Sinnerbo Bygdegård. Årsmötesförhandlingar,
kaffe och lotterier. Arr: Sinnerbo Bygdeförening Kontakt:
Birgitta Lindahl

SPF Seniorerna Högsby har Månadsmöte 
10 mars 14:00 Högsby Församlingshem, Högsby
Besök av Högsby sparbanks VD Joakim Malmdahl.
Musikunderhållning av trubaduren Maggan.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Träff i Nostalgia 10 mars 18:00 - 20:15 
Nostalgia, Fågelfors. Cirkelträff (ABF) och arbetsmöte.
Tillsammans gör vi Nostalgias utställningar klara inför som-
maren. Alla som är intresserade av Lek, Nöje, Järn och Trä
är hjärtligt välkomna. Arr: ABF

Filmstudion visar "Säg aldrig aldrig" 11 mars
19:00 - 20:45 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Amerikansk romantisk komedi om den grinige mäklaren
(Michael Douglas), hans barnbarn och hans godhjärtade
granne (Diane Keaton), som i sin roll bjuder på skönsång.
Avgift 220 kr/7 filmer. Info:
www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Arr: Emådalens Filmstudio

Vi träffas i Nostalgia! 12 mars 14:00 - 16:15 
Nostalgia, Fågelfors. Cirkelträff (ABF) och arbetsmöte.
Tillsammans gör vi Nostalgias utställningar klara inför som-
maren. Alla som är intresserade av Lek, Nöje, Järn och Trä
är hjärtligt välkomna. Arr: Nostalgia

Trivselträff i PRO-gården, Fågelfors 13 mars
14:00 Maggan Johansson från Vimmerby underhåller
oss. Det serveras kaffe m. bröd. Lotterier. Arr: PRO
Fågelfors. Kontakt: Sonja Jinnevång

Sagostund på biblioteket 14 mars 11:00 
Storgatan 17 Högsby. Välkommen på sagostund. För alla
barn från ca. 3 år. Fri entrè. Arr: Högsby kommunbibliotek

Danskurs Bugg 1, nybörjare 14 mars -
15 mars 10:00 -16:00 Ruda Folkets Hus. Helgkurs i
BUGG för nybörjare, ingen förkunskap. Pris 450:-/ per-
son. Möjlighet att köpa mat finns. Pris 50:-/person och
dag. Kurspris för ungdom född -97 och senare 200:-/per-
son. Anm: rudabugg@hotmail.com senast 10 mars,
beställ även mat vid anmälan. Arr: Rudabuggarna
Kontakt: Thomas Ottosson

Berga Bio visar "Berättelsen om Askungen"
15 mars 18:00 - 19:50 Järnvägsgatan 4 A, Berga.
Drama/äventyr/fantasy i regi av Kenneth Branagh. Den
klassiska storyn om Ella, vars far gifter om sig efter att
modern tragiskt dött. Från 7 år. Biljettpris 60 kr. Info:
www.bergastation.se. Arr: Berga samhällsförening

Årsmöte Högsby Konstförening 15 mars
14:00 Högsby Församlingshem, Odensvivägen 2,
Högsby. Årsmötesförhandlingar, underhållning, kaffe och
medlemslotterier. Arr: Högsby Konstförening
Kontakt: Birgitta Lindahl

Fler politiskt aktiva! 17 mars 18:30 
PRO-gårdens studierum. Vilka är dina tre viktigaste frågor
för Fågelfors? Tillsammans skapar vi framtiden.
Arr: Socialdemokraterna E-post:
ingbritt.loberg@hogsby.net

Årsmöte i Bötterum 18 mars 18:30 
Bötterum Hembygdsgård. Vi bjuder på smörgåstårta.
Arr: Långemåla Hembygdsförening Kontakt: Lennart
Petersson

Gemensam lunch SPF Seniorerna Högsby 
18 mars 11:30 Värdshuset Emågården, Storgatan 15,
Högsby. SPF Seniorerna Högsby inbjuder till en gemensam
lunch. Specialpris: 80 kr Arr: SPF Seniorerna Högsby

Dagledigträff i Filadelfia Högsby 19 mars
14:00 - 15:30 Storgatan 10, Högsby
Stina Kraftling från Figeholm (fd Brasilien-missionär): 
"Min livsberättelse". Servering
Arr: Filadelfia, Högsby. Kontakt: Kristina Johansson

Föredrag om kompostering på Biblioteket
Högsby 19 mars 18:30 Storgatan 17 Högsby. Sven-
Åke Svensson från FOBO- Förbundet Organisk- Biologisk
Odling berättar om hur en kompost fungerar. Inträde 50
kronor. Fri entré för medl. i Emådalens Trädgårdssällskap.
Arr: Högsby Kommunbibliotek i samarbete med
Emådalens Trädgårdssällskap. Kontakt: Anna Lundberg

Danskurs Modern Fox, nybörjare 21 mars
10:00 - 16:00 Staby Gårdshotell i Högsby. Endagskurs
i Modern Fox, ingen förkunskap. Pris 300:-/person.
Möjlighet att köpa mat finns. Pris 95:-/person.
Kurspris för ungdom född -97 och senare 150:-/person.
Anm: rudabugg@hotmail.com senast 17 mars.
Beställ även mat vid anmälan. Arr: Rudabuggarna
Kontakt: Thomas Ottosson

Berga Bio visar live operan "Otello" 21 mars
15:00 - 17:45 Järnvägsgatan 4 A, Berga
Direktsänd opera från Kungl Operan. Ca 2 tim 45 min inkl
paus med möjlighet till förtäring på Café Bergabacken 1 tr
upp. Otello är Guiseppe Verdis näst sista opera, baserad på
Shakespeares pjäs. Regi: David Alden. I rollerna; Kristian
Benedikt som Otello och Malin Byström som Desdemona.
Framför på italienska med svensk text på textmaskin. Pris
200 kr. Med scenpass 180 kr. Under 26 år 150 kr.
Förköp från 2 mars på Coop Nära i Berga, Misteln i
Högsby samt Berga Bio vid föreställningen. Info: www.ber-
gastation.se. Arr: Berga samhällsförening

Årsmöte med Allgunnens samhällsförening 
22 mars 14:00 Kapellet i Allgunnen
Sedvanliga mötesförhandlingar. Musik: Dan Bergeskans.
Vi bjuder på smörgåstårta med dricka samt kaffe och
kaka. Lotterier. Arr: Allgunnens samhällsförening

Kulturmåndag om nya böcker 23 mars 19:00 
Misteln, Högsby. Dillbergs bokhandel presenterar vinterns
och vårens nyheter på bokfronten. Fri entré.
Vi bjuder på kaffe. Arr: Högsby Kommunbibliotek och
Studieförbundet vuxenskolan. Kontakt: Anna Lundberg

Dagträff i Högsby Missionskyrka 24 mars
14:00 Arr: Högsby Missionskyrka. Kontakt: Gunnel
Höglander

Årsmöte i Nostalgia 24 mars 18:30 
Bruksgatan 43 i Fågelfors Nya och gamla medlemmar är
välkomna! Arr: Nostalgia i Fågelfors Kontakt: Leif Loberg

Filmstudion visar "Mannen som räddade
Paris" 25 mars 19:00 - 20:30  Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Hitlers önskan är att rasera sta-
den. I ett försök att rädda Paris söker den svenske konsuln
Raoul Nordling upp den tyske generalen för ett samtal.
Avgift 220 kr / 7 filmer .Info: www.emadalensfilmstu-
dio.hogsby.se. Arr: Emådalens Filmstudio

SPF Seniorerna Högsby har Onsdagsträff 
25 mars 14:00 Seniorum, Storgatan 9, Högsby Öns-
kesånger och musiktävling med Lennart Pettersson.
Våffelservering. Arr: SPF Seniorerna Högsby
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Skapa en härlig känsla av ombonad värme med textila golv

Skön design och
          naturlig mjukhet!

Mattorna kan även mått beställas 
för att passa din soffgrupp

eller matrumsmöbel.

20%
rabatt på

heltäckningsmattor!

HÖGSBY: Smedmästarevägen 3
Tel: 0491-208 62
Öppet: Vard 9–18, Lör 9–13
www.sandholms.se

Sandholms
Färg & Golv

Gäller t.o.m. 7/3

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

Skobes i Högsby.
Personligt hela vägen.

VÄLKOMMEN TILL SKOBES

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

”- Det är Viktigt
att se bra ut i 

vintermörkret!

Ni som 
tecknar Skobeskortet 

under mars månad i år, 
får en påse färdig-

blandad spolarvätska, 
värde 49:-
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