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

SID 9
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SID 18

MIDSOMMARMENY
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Adress:
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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 3 juli.
Bokning: Senast måndagen
den 22 juni.

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!

Välkommen 

till oss

ABODA KLINT

Säsongspremiär 8 JUNI

SOMMARBUFFÉ
inkl. dryck, kaffe & kaka

ALLA DAGAR 12.00-16.00
endast 150:-

CATERING -Paketpris165:-/pers
Abodabuffé – ytterfilé och lax eller

ytterfilé och kyckling.  Valfri potatis, 
sallader, såser.

CATERING Smörgåstårta  56.-/pp

Missat frukosten? Lugn
- Vi har frukostpåse från

kl10.00
• Köp ditt fiskekort.

Hyr roddbåt, kanoter och boka
vildmarkshytter hos oss!

BABYFIKA 40:- onsd. 14-16
Kladdkaka m glass el grädde  & kaffe. 
Pyssel till barnen.

ÖPPET
Måndag - Söndag

1000-1900

GO’FIKANyhet

A´la carte, fullständiga rättigheter.

Lördagar 18.00 21.00 
27 /6 -15/8

Musikquiz med Tacosbuffe,
endast100 kr, boka bord

Vi har en välfylld konditorikyl 
med nybakat från Aboda Klint.
– Nutellabiskvier, tårtor, cup-cakes
m.m. Även gluten-, laktos- och 
sockerfria bakelser.

Växjövägen 5, Högsby • Tel. 0491-204 60

LAGERRENSNING 
AV BILRESERVDELAR

20-40% rabatt

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.

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!

SOMMARLOPPIS
I VÄSTRAKULLE

Sinnerbovägen, RUDA
(1 km från Ruda skola mot Allgunnen).

Öppet 30/6 - 29/8
Tisd-fred 13-17, lördag 11-15,

söndag, måndag stängt
telefon 0491-220 45

Behållningen till vårdcentral i Indien.

VÄLKOMMEN!
Gudstjänst Västrakulle, 12/7 kl 15.00

(Se vidare info bland evenemang på www.hogsby.se)

Dags igen för

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

ÖPPET 
TORSDAGAR- FREDAGAR

12.00-18.00 
STÄNGT MIDSOMMARAFTON

Glad midsommar!
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Storgatan 41         I        hogsbysparbank.se         I         0491-209 00

Högsbykortet? Mobilt Bank-ID? Swish?
Gör dig redo för semestertider! G

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 man hör ordet seglarklubb, är kanske inte det
första man tänker på en seglarklubb som håller till i
insjöar. Men faktum är att det finns många inlands-
klubbar runt om i landet, Emådalen Seglarsällskap är
en av dessa. Vi stämde träff med Gillis Fredriksson
och några aktiva ungdomar för att få veta lite mer
om klubben.

För några veckor sedan hade Emådalens seglarsällskap vårupptakt
vid sjön Sinnern och Oxnabben då man tvättade och vaxade opti-
mistjollar, e-jollar och katamaraner efter vintern inför sommarens
äventyr.  

– Det är viktigt att se över utrustningen inför säsongen så att alla
vet att allt är i sin ordning. Ungdomarna är ivriga på att komma i
gång efter vinteruppehållet och då är materialvård ett bra sätt att
förena nytta med nöje berättar Gillis Fredriksson, en av flera aktiva
ledare.

– Jag engagerade mig i klubben när barnen var små och det var ju
några år sedan, för numera bor de lite utspritt med sina familjer men
jag blev visst kvar här i klubben. Det är något speciellt med att lära ut
hur man tar sig fram över vattnet med en segelbåt och så småning-
om lär sig att segla.

Ungdomarna var snabba att hänga på Fredriks kommentar.
– Jag håller på med många olika sporter men att åka hit och segla,

klart att det är roligt och annorlunda mot exempelvis lagsport. Extra
roligt är det när det går fort, säger Jesper Karlsson. 

Jesper är i skrivande stund innehavare av vandringspriset för
andra året i cupen Stigs Minnescup, något som han tänker försvara. 

– Ja det ska jag bara ha i år säger Jesper bestämt.
Tror du ja säger Molly Höglander, det kanske blir jag säger hon

med glimten i ögat. 
Molly berättar inlevelsefullt om hur bra hon och bästa kompisen

Linn Dahlman har det i klubben.
– Vi blev bästa kompisar när vi började segla. Jag och min pappa

brukar segla ibland, det är roligt att göra saker ihop med pappa. Linn
Dahlman inflikar. 

– Ja det var pappas ide  att jag skulle prova på att segla. Först ville
jag inte, men det är ju roligt att vara här, men det bästa jag vet är att
vara i stallet där min mamma brukar vara med och hjälpa till. Roligt
att hålla på med saker på fritiden som är helt olika varandra.

Trion säger samstämmigt att sammanhållningen i klubben är en
av anledningarna till att man ser fram emot träningen på tisdagarna
och hoppas att ännu fler börjar med segling. Det är ju bara så häftigt
och roligt avslutar trion.

HAJK
Klubben arrangerar varje år en tvådagars hajk, något som är minst
sagt populärt bland ungdomarna. 

- Då blir det allt från korvgrillning, lekar, bad, sova i tält, sång och
musik runt lägerelden från tidig morgon och långt in på natten. Förra
året hade vi en tävling som gick ut på att man med hjälp av sina
båtar skulle ta sig fram till platser där det fanns nycklar som gick till
en stor kista. För att få upp kistan så var m alla tvungen att få fram
alla nyckar. Till sist klarade man uppdraget och kunde öppna kistan
som var fylld med godis.

SEGLARSKOLA
Alla som fastnar för segling har börjat sin seglarkarriär genom den
årliga seglarskola som drar i gång strax efter midsommar. En kurs
som pågår under fyra dagar där man får lära sig grunderna inom
segling. Allt från säkerhet, utrustning, teknik och vett och etikett på
sjön.  

- Vi är mitt i arbetet med att ta emot anmälningar till årets seglars-
kola, så för den som vill prova på en ny sport anmäl er gärna till seg-
larskolan. Kravet vi ställer för att få delta är att man kan simma 200
meter. Vi har ingen åldersgräns men de yngsta deltagarna är runt nio
år. 

Gunilla C Johansson

Molly Jesper Linn

• De aktiva medlemmarna i klubben träffas en gång i veckan och
vid varje träff finns det alltid en vuxen på plats, samt en motorbåt
så att man snabbt kan rycka in om så behövs.

• Stigs Minnescup arrangeras årligen i minne och ära till en sjökap-
ten som under mitten av 70-talet testamenterade pengar med
ändamålet att lära barn att segla. Ett av kraven var att detta skulle
ske i en insjö. Pengarna blev startkapitalet till klubben och till-
sammans med föreningsbidrag från kommunen, medlemsavgif-
ter och bra hyresavtal med syskonen Larsson i Hammarby så
lyckas man dra runt verksamheten.

• I dag har man 50-tal medlemmar varav ett 15-tal aktiva ungdo-
mar.
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Gillis är för många känd som musikläraren på
Fröviskolan och har så varit sedan 1974. Nästa
vecka tar sagan slut i samband med skolavslutning-
en då Gillis går i pension på riktigt.  Han uppmärk-
sammades för sitt engagemang för musiken och
eleverna redan 1991 med att få  Högsby kommuns
kulturpris.

– Ja allt har en början och ett slut så även mina år som musiklärare,
men det har varit helt fantastiska år. Jag hoppas verkligen att möj-
ligheterna till att utöva och lära sig spela musik och sjunga återtar
sin givna plats för eleverna med många timmar musik. Musik har
man ju med sig hela livet, på ett eller annat sätt. Man vet att elever
som ägnar tid till musiken faktiskt presterar bättre i skolan. 
Det som jag kommer att sakna allra mest är nog alla de musikaler
som elever i årskurs 9 genomför varje år, som jag hoppas kommer
att leva vidare. Det har varit en ynnest att få se alla elever som man-
grant ställt upp till 100 procent för att göra just sin musikal till den
bästa genom tiderna. 

TACK TILL ER
– Jag vill passa på och tacka alla kollegor, elever, chefer och föräldrar
för att ni gjort dessa drygt 40 år till så fantastiskt bra. 4 000 elever
har passerat genom åren och till alla er, tack för allt ni berikat mitt liv
med. 

Till alla er som nu är med på resan genom grundskolan, till er vill
jag säga en sak:  ”För att lyckas med studier, fotbollsmatcher,  seg-
ling ja vad det än är, så  handlar det ofta  om viljan och tron på sig
själv.  Att se saker  och ting positivt, att vilja, gör livet så  mycket
enklare. Fortsätt att tro på  dig själv – du är bra som du är.”

En sak är dock säker Gillis är musikläraren som har många sträng-
ar kvar på sin lyra trots att han nu alltså lämnar rollen som musiklä-
rare. För med arbete i skogen på gården Öjemåla, seglarskola, barn-
barn, Gotländska pälsfår och Lions så kommer vi i olika samman-
hang stöta på Gillis i framtiden – Var så säker.  

Under bilfärden från Sinnern tillbaka
till Högsby så poppar det upp bilder
från1985 då det begav sig för min klass
9 c att framföra vår musikal Sound of
Music. Peder Karlsson spelade Baronen
von Trapp, Karin Selegran barnflickan,
Marie Axelsson baronessan. Själv var
jag abbedissan. Glömmer aldrig hur
mycket tid jag la på att sy huvudbona-
den, allt  för att få den vita kanten rak
och fin. Glömmer inte heller Karin
Selegrans solosång, eller Anders
Lundström som lysande militär,
Mikael Hjerpe och Patrik Carlsson
som några av de yngsta i familjen
von Trapp. Vår klassföreståndare
Ann-Marie Christoffersson kämpade med oss för att alla repliker
skulle sitta som en smäck. Heinz-Günter Strömmer och Gillis jobbade
energiskt med att få alla att göra det man skulle i rätt tid, ”rätt taj-
ming” som Strömmer noga påpekade.

Det var verkligen precis som Gillis sa i intervjun, alla gick in i sina
roller och sina uppdrag med 100 procent, och visst hade vi roligt. Jag
hoppas att många tar sig till Högsby kommun i sommar. Det är
kanske inte vyerna från Sound of Music som möter dig, men väl de
öppna odlingslandskapen längs Emån och de nybetade naturhagar-
na. 

- De går inte av för hackor de heller.

Gunilla C Johansson

Flera Strängar på sin lyra

”GÖR DET DU 
TROR PÅ 

– OCH TRO PÅ 
DET DU GÖR”    

För att lyckas med studier, fotbollsmatcher, 
segling ja vad det än är, så  handlar det ofta 
om viljan och tron på sig själv.  Att se saker 

och ting positivt, att vilja, gör livet så 
mycket enklare. Fortsätt att tro på 
dig själv – du är bra som du är.”

”LÅT STÅ”
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Investeringsstöd i företaget ?
Nya Landsbygdsprogrammet EU för investeringar i maskiner och lokaler.

Hur fungerar detta ? Start i september.
Har du frågor kring detta, så hör av dig till e-post:
mittpunkt@hogsby.net eller ring 0491-29258.

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

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2015: Ordf. Eva Lott Berggren, Sekr. Jonas Lindh
• Övriga: Daniel Carlsson, Pär Lönn, Rolant Pridaen, John Friberg, Jonas Jonsson, Carl-Wiktor Svensson och Diana Bergeskans
• 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!

LEDIGA LOKALER FÖR HANDEL OCH INDUSTRI 
I HÖGSBY KOMMUN!

Hör av dig till Mittpunkt om du vill hyra ut din lokal !
Kolla på www.mittpunkt.hogsby.net vad som är ledigt just nu !

Ring 0491-29258  eller mittpunkt@hogsby.net får du veta mera!

Stort intresse för Årets
Sommarentreprenörer !
Årets upplaga av sommarentreprenörerna har 
återigen väckt stort intresse bland våra gymnasie-
ungdomar.

Att få driva
ett eget som-
marföretag
är viktigt för
att underlät-
ta företag-
samhet,
berättar
Bengt-Åke
Lundin vid
Mittpunkt
Högsby, som
tillsammans
med Högsby
Utbildnings-
center och Lena Gustavsson vid Nyföretagarcentrum i Åseda genom-
för en utbildning i entreprenörskap under våren. Härefter kommer
ungdomarna att starta upp olika företag, som drivs på sommarlovet.
Vid en av träffarna på Misteln berättade Bo Gunnarsson vid företaget
Wisma om hur man jobbar med bokföring. Pinea Hantverk AB 

– Ett socialt företag i Blankan !
Några stenkast från Emån i Blankan finns Pinea
Hantverk AB, som här inriktat sig på att bygga hus i
olika storlekar !

Vi gör det mesta
inom hantverk som
trädgårdsmöbler,
hönshus, träleksaker,
dockskåp och kan
erbjuda kunder
lättare bygg- och hus-
hållsnära tjänster
inom RUT & ROT. Är
det nåt du vill
ha hjälp med,
hör av dig till 076-895 3550
eller info@pineahantverk.se Kolla vår hemsida www.pinea-hantverk.se

Industritekniska i Högsby lockar 
högstadieungdomar på sommarlovet  !
Under en vecka på sommarlovet kommer närmare 
tio elever från årskurs 8 att få lära sig mer om den
industritekniska branschen. 

Lars Johansson håller i utbildningen i samverkan med  HUC-eleverna
Emil och Charlie. Utöver spännande utbildning, med att prova olika
svetsmetoder, tillverka något kul, kommer man också att göra studie-
besök hos företagen Källreda Plåt och Smide samt Allt i Plåt.
Industriteknik-Sommar 2015 är ett initiativ från HUC och Mittpunkt
Högsby, med syftet att ge elever i årskurs 8 ökad kunskap om industri-
tekniska utbildningen i Högsby.

Charlie
Svensson,
Emil Almqvist
och Lasse
Johansson
vid Industri
Tekniska
utbildningen.

På bilden ses några av de sju
ungdomar som är med bland
årets sommar-
entreprenörer.

Conny Nyholm vid ett vackert hönshus !

Tennis skola vid Gösjöbadet  22-26 juni !
DAGS FÖR DEN POPULÄRA TENNISSKOLAN VID GÖSJÖBADET
Vill du vara med, anmäl dig då till ohlsson@hogsby.net 
eller 070-344 37 28. 15 juli får dessutom alla följa 
med på bussresa och se Båstad tennisen!

Doggyversum i Berga välkomnar hundar
och katter !
Aniko Petö har startat upp  nya
företaget Doggyversum,
Tallgatan 7 i Berga 

Hon ser ett ökat intresse bland hund och
kattägare att ge sina husdjur möjlighet
till bad och hundmassage.

Jag har flera års erfarenhet och kan
dessutom erbjuda bl.a trimning, klo-klipp,
öron och ögonrensning samt tovutred-
ning berättar Aniko Petö. Hör av dig om
du vill boka tid: 072 303 8862.

Aniko Petö vid sitt företag Doggyversum.
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Gillberga 111 i Högsby, 7 rum, 
375 000 kr.

Hammarvägen 9 i Högsby, 4 rum, 
675 000 kr.

Alebo 108 i Ruda, 4 rum, 
395 000 kr.

Allgunnen 592 i Allgunnen, 3 rum, 
495 000 kr.

Stora Vägen 60 i Långemåla, 3 rum, 
375 000 kr.

Uddaryd 102 i Fagerhult, 4 rum, 
650 000 kr.

Rosenvägen 9 i Fågelfors, 4 rum, 
395 000 kr.

Villavägen 6 i Grönskåra, 5 rum, 
495 000 kr.

Frövivägen 19 i Högsby, 4 rum, 
250 000 kr.

Sandslätt 107 i Högsby, 4 rum, 
295 000 kr.

Hallakullevägen 11C i Högsby, 6 rum, 
425 000 kr. Prissänkt.

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.

Furustigen 5 i Fågelfors, 5 rum, 
350 000 kr.

Isbanevägen 1 i Ruda, 5 rum, 
450 000 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.

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

SÅLDA!

Östra Långgatan 27 i Ruda.

Granvägen 3 i Berga.

Solhöjden 106 i Berga.

Oskarshamnsvägen 27 i Ruda.

Jungnergatan 3 i Ruda.

Gärdesvägen 14 i Fågelfors.

VI FINNS I HÖGSBY

FASTIGHETSBYRÅN MÖNSTERÅS ı Storgatan 14, 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 

På gång i Högsby! Full fart tillsammans med Björn Rigestam på Juristbyrån.
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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:

Café  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. 

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

Vi säljer cyklar från DACKEcyklar!!

Snickeriverkstad  Få dina möbler renoverade och 
lagade. 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.

Hushållsnära tjänster med RUTavdrag

Sömnad  Lägger upp och lagar kläder mm.
070229 26 62

Har du frågor om jobb eller om vår verksamhet i övrigt, 
tveka inte a� höra av dig.

Macken 070867 81 79, Café Gallerian 070229 26 62

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:

Café Gallerian, Karlssonvaruhuset • 070229 26 62
Öppet: vard 1018, lördsönd 1116

OBS! Under �den brorenoveringen pågår 
stänger vi kl 17.00

NYHET!MATIGA LUNCHPAJER 

INKL. SALLAD & BRÖD 55:-
DRYCK TILLKOMMER

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

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

Storgatan 68, Högsby, 
Tel 0491-202 02, 

Öppet: Mån-Fre 1000-1730, 
lör 1000-1200, lunch 1300-1400

sön o helgdag stängtwww.garpenhogsby.se

FRAM TILL MIDSOMMAR (18/6-15)

När du handlar för 450 kr så
får du en valfri förpackning 
smyckesrengöring, 

värde (89-115:-) på köpet
(går ej att kombinera med andra erbjudanden, och gäller endast vid köp av varor till ord.pris).

Midsommarafton stängt ERBJUDANDE
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Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

Glad sommar!
Bra att så många av 

våra kunder tilllsammans
med oss sett till 

att man fått ut allt virke
ur skogen G

Revyartister 
på årets 
nationaldags-
firande
I år fyller samhällsföreningen 20 år och det 10:e
tårtkalaset arrangeras i Fågelfors och detta firar
man med bravur.

Inte nog med att man har långbord uppdukat med 500 tårtbitar
samt aktiviteter under dagen. Man har dessutom två kända revy-
artister på plats.

Siw ”Agustina” Carlsson och Jojje ”Dag-Otto” Jönsson är två
minst sagt kända revyartister som lyckats avlossa många skratt-
salvor genom åren med dråpliga skämt och syftningar.

- Ja vi tror att duon gör att man går man ur huse för att upp-
leva dessa på plats, tillsammans med kaffe/saft tårta och gott 
sällskap menar Stefan Lundell, i samhällsföreningen.

Traditionen med tårtkalas startade när Fågelfors blev årets by i
Högsby kommun första gången 2002 .

- Alltsedan 6 juni blev helgdag 2008, firas tårtkalaset på denna
dag.

Nationaldagen firas även på Isabogården Fagerhult
och Bötterum Hembygdsgård Långemåla, läs mer på
evenemangsidan i denna tidning.

Gunilla C Johansson
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Högsby kom
m

un inform
erar

Årets arbetsplats 2014

Avtackning av pensionärer

Information angående
Trygghetslarmen 
i Högsby kommun

Inför Festival A – Ö!

Öppet hus 
i kommunhuset

Under Högsbydagen den 13 juni 
är det öppet hus

mellan kl 11.00-14.00. 

Välkommen!

Personalutskottet har beslutat tilldela Lindens förskola priset
som årets arbetsplats 2014.

MOTIVERINGEN LYDER:
Personalen på Lindens förskola entusiasmerar både varandra och
barngruppen genom sin positiva inställning och arbetsglädje. 
Genom sitt driv att utveckla verksamheten och ta till sig nya arbets-
metoder, bidrar de till varje barns chans att utvecklas så långt som
möjligt efter sina förutsättningar.

Lindens förskola belönas med en aktivitet till ett värde av 20 000 kr
som är verksamhetsutvecklande i kombination med personalbefräm-
jande.

Årets arbetsplats 2014: Lindens förskola. På bilden från vänster syns personalutskot-
tets ledamöter Mikael Jonnerby, Per Gröön och Carl-Axel Blom, förskolechef Marie
Larsson, Petra Pettersson, Jessica Hultsborn och Elisabeth Henrixon (sittande).

Under sommaren/hösten 2015 kommer Högsby kommun
att byta ut nuvarande analoga trygghetslarm mot digitala
trygghetslarm som ett led i den tekniska utvecklingen som
sker i dagens samhälle.

Nuvarande trygghetslarm kommer att bytas ut successivt under
perioden. Det skickas ut ett personligt brev till de som har larm
och  hemtjänstpersonalen tar kontakt med dem  när det är dags
att byta ut larmen. 

Detta innebär inga större praktiska förändringar för den
enskilde.

Kontaktperson Områdeschef Britt Karlsson, 0491-29122

I höst planerar vi att anordna en läs- och skrivfestival 
(den 13 och 14/11) som vi hoppas kommer att engagera 
många kommuninvånare. 

Meningen är att vi inför festivalen skall starta upp cirklar inom olika
intresseområden. Du får träffa nya människor, läsa och diskutera
böcker, få inspiration att skriva, skapa låttexter m.m. Vill du vara
med? Håll utkik efter våra olika workshops som startar i höst! 

ALLA SOM DELTAR I EN CIRKEL FÅR FRI ENTRÉ TILL FESTIVALEN!
Redan nu kan du anmäla dig till en läsecirkel. Välj om du vill disku-
tera böcker via Internet eller träffas på ”riktigt”.

Nu är det enkelt att ladda ner e-böcker via bibliotekets nya hemsi-
da! Vill du ha hjälp så är du välkommen in och fråga.

Glad sommar önskar bibliotekspersonalen!

Högsby kommunbibliotek, 
Storgatan 17 i Högsby
Öppet: vardagar 9 – 18 lördagar 10 – 13
Tel: 0491-291 59   
biblioteket@hogsby.se   
www.hogsby.se   
Följ oss på facebook

Den 8 maj avtackades ett antal av kommunens medarbetare
som avgått med pension med en gemensam lunch på
Bruksgården, Fågelfors.

Avtackning av pensionärer med gemensam lunch på Bruksgården,
Fågelfors.

Med på lunchen var: Gunilla Nilsson, Monica Johansson, Kerstin Pettersson, Maj-
Britt Fransson, Maj-Britt Johansson, Rose-Marie Nilsson, Margareta Eklund, Berit
Hansson, Yvonne Rundberg, Agneta Engström, Ann-Christin Johansson, Anita
Svensson, Lena Karlsson och Inger Axelsson.

10
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Leg. optiker
Storgatan 44 · Högsby · Tel 0491-200 62

Entrecote
 

259:- /kg

Ryggbiff
 

259:- /kg

Innanlår
 

199:- /kg

Isterband, grillkorv, hamburgare
och påläggskorv.

Köttlåda
 

100:- /kg
Färsk alt. fryst beroende på
tillgång och efterfrågan.

Info & bokning, ring uppfödaren  0491-500 88

 
Birgitta 070-644 46 28, Evald 070-245 06 73

Sjönäsgatan 26, Berga         www.dittekokott.se

Prova gärna vårt populära mjöl!
Speltvete, Ölandsvete och råg.

GRILLSÄSONG!
Öppet 29-30/5, 5/6 och 17-18/6 kl. 11-18

Övriga tider ring!

Under Sydsvenska Mästerskapen (SSM), som i år
arrangerades i Gislaved, tog Högsby Pistolklubb
flera medaljer där 200 tävlande genomförde cirka
400 starter.

Man tog bland annat
hem hela tre lagguld
under mästerskapet
som pågick under två
dagar.

- Det finns fyra olika
vapengrupper som
man kan anmäla sig
till och vi valde att
ställa upp i tre av
dessa och vi vann
samtliga. En av vapen-
grupperna, revolver, är relativt ny för oss så där var det extra roligt
att vi tog oss högst upp på pallen, säger Jonas Garpenstedt en av
lagskyttarna.

Förutom laggulden blev det även ett flertal individuella guld, 
silver- och bronsmedaljer.

Medaljregnet över klubben är
imponerande då man endast har
15 medlemmar varav hälften
kan anses som aktiva. De olika
vapengrupperna delas upp i
klasser utifrån typ av vapen
och kaliber och om det är
pistol eller revolver. 

- Det har gått riktigt bra
för oss i år och vi tar sikte
på att ta hem allt som går
att vinna.

- Ju mer man tränar ju mer
tur har man som Ingemar
Stenmark sa en gång i tiden avslu-
tar Jonas.

SM NÄSTA
Högsby PK kommer även i år att ställa upp i SM, som i år arrangeras
i Sunne med imponerande cirka 700 tävlande och uppemot hela 
2 200 starter. Förra SM togs ett lagbrons i revolver.

FÖLJANDE PERSONER REPRESENTERADE 
HÖGSBY PK UNDER SSM I GISLAVED.
Jonas Garpenstedt - lagmedalj
Sören Josefsson - lagmedalj och individuell medalj
Mattias Gustavsson - lagmedalj och individuell medalj
Mats Granström - lagmedalj och individuell medalj
Lars Bäck - lagmedalj och individuell medalj
Björn Garpenstedt - individuell medalj

Gunilla C Johansson

TRÄFFSÄKERT
MEDALJREGN

Gravering för femte året i rad kommer
att ske på detta vandringspris.

Mattias, Jonas, Sören och Mats,
fyra av Högsby PK’s guldmedaljörer. 
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För mer info ring Maj Almert, tel 0491-913 78 (kl 8-10), 0706-79 13 78

www.stangakonsult.com

S T Å N G Å K O N S U L T  I  K A L M A R  H B
D E T  P E R S O N L I G A  F A S T I G H E T S B O L A G E T

Berga • Marklägenhet 101 kvm

Långemåla • Marklägenhet 80 kvm

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

NORRA STORGATAN 8, BERGA

Nytt nummer 010-747 32 50

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

Läs mer på coop.se

Välkommen in till oss 

på Coop i Berga ...

grillkväll 
tisdagen 
den 16/6! 

MMaarriiaa
JJoohhaannnnaa

TTHHOOMMAASS

IInnggaa--LLiillll

NNiikkllaass

GGuullllaann

JJoosséé

Apoteket 
Storgatan 21, Högsby 
apoteket.se 
Tel 0771 - 450 450

Våra öppettider mellan 1 Juni – 30 augusti

Välkommen till ditt 
Apotek i Högsby!

Måndag – Fredag 09.00 – 17.30   
Lunchstängt 12.30 – 13.30

 

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

Skobes i Högsby.
Personligt hela vägen.

Om tempen ej är rätt 

kom till oss det fixar vi lätt,

om du sen efter det får snuva 

så får du av oss låna en luva.

MED SKOBESKORTET 
KAN DU DELA UPP KOSTNADEN 
PÅ FYRA MÅNADER, 
UTAN RÄNTA ELLER AVGIFTER.
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Hallå där Fredrich Rönnholm, bandmedlem i Hurley &
The Blue Dots, ni ska ju spela på Högsbydagen, vilka
är ni?

Bandet består av mig och Mathias Blixt och vi har spelat ihop 10 år. Vi
lärde känna varandra för drygt 15 år sedan då jag vickade i ett band
där Mathias var en av bandmedlemmarna. Då några av bandmedlem-
marna slutade så bestämde vi oss för att köra vidare med oss två och
det verkar ju fungera bra.

VAD SPELAR NI DÅ FÖR MUSIK?
Grunden är bluesmusik där vi mixar in allt från country, rock’n’roll till
rockabilly på vårt eget lilla sätt vilket uppskattas av vår publik.  När vi

startade bandet så var vi ett renodlat coverband. Under resan fram till
idag har vi släppt tre plattor, varav den senaste endast består av våra
egna låtar.

HAR NI NÅGRA BAND TILL HÖGSBYTRAKTEN?
- Ja det kan man väl säga eftersom min fru är från Högsby. Mathias bor
ju i korsvägen å det är ju inte långt från kommungränsen. Vi har även
spelat i Högsby på en av restaurangerna för ett par år sedan, så vi ser
verkligen fram emot att spela på här igen och denna gång på
Högsbydagen.

OK, VILKEN ÄR DEN BÄSTA BLUESLÅTEN GENOM TIDERNA?
- Men oj, vilken svår fråga, det finns så många bra låtar, men om jag ska
lyssna på blues som riktig glädjespridare så blir valet Howlin Wolf –
amerikansk bluessångare som gick ur tiden 1976.

HALLÅ DÄR MATHIAS BLIXT VAD SÄGER DU OM ATT SPELA
PÅ HÖGSBYDAGEN?
- Detta ser jag verkligen fram emot och framförallt  att spela inför den
breda publiken, 

VILKEN BLUESLÅT ÄR DÅ DEN BÄSTA GENOM TIDERNA
ENLIGT DIG?
-Det är ju svårt att sätta fingret på, det finns ofantligt stor låtskatt att
gräva ur. En av skatterna är Baby Face Leroy Fosters version av
Rollin’and Tumblin’ helt fantastisk.

Vi på Innehåll ser fram emot att lyssna på rockig blues. För aktuellt pro-
gram, se uppslaget i denna tidning.

Gunilla C Johansson

ROCKIG BLUES PÅ HÖGSBYDAGEN

Det säger Stellan Emrin, projektledare för
Högsbydagarna 12-13 juni. 

Även utöver publikmagneterna Rydell & Quick, Hazy Dizzy och Aya
Baya Band bjuder årets Högsbydagar på flera populära musikaliska
inslag. Bland annat kommer välrenommerade Oskarshamnsbaserade
hillbillygänget Hurley & The Blue Dots för att uppträda under lördagen
på den lilla scenen längs Storgatan. Mer musik än vanligt väntas också
i det traditionella karnevalståget. 

Stellan Emrin och de andra i arrangörsgruppen hoppas på flera roli-
ga föreningsekipage i årets karnevalståg. I den genren har Allgunnen
Sinnerbos byutvecklingsgrupp lagt på senare år visat sig vara allra
bäst. 

- Jag vet inte om det är någon särskild hemlighet bakom det, men vi
är ganska påhittiga, säger Mikael Annegård, ordförande i Allgunnen
Sinnerbos byutvecklingsgrupp. 

- Vi samlas några dagar före Högsbydagarna, spånar och så kommer
vi fram till något som vi vill göra. Det kluriga är att hitta på något som
har anknytning till en aktuell händelse i kommunen, säger Mikael
Annegård. 

För en kort tid sedan stod det klart att bron över Emån vid den
södra infarten till Högsby inte blir klar i tid. 

För Högsbydagarnas del innebär det att arrangemangen som var
planerade i Tingshusparken istället kommer att hållas vid Karlssons. 

- Ja, vi verkställer vår plan B, som är att placera scenen och öltältet
bakom Karlssons, berättar Stellan Emrin. 

- Arrangemangen längs Storgatan kommer vi att kunna ha som pla-
nerat. 

Bondens Torg kommer att sätta sin prägel på årets Högsbydagar
och en tanke finns om det slår väl ut att detta koncept ska bli återkom-
mande vid Högsbydagarna. Även en modevisning som
Gullringenaffären CC Store svarar för väntas locka publik i år. 

Stellan Emrin är smått överväldigad över de lokala sponsorernas
stöd inför Högsbydagarna 2015. 

- Jag vill rikta ett jättestort tack till sponsorerna, som ställt upp på ett
härligt sätt. 

- Det känns som om om vi har fått till ett extra starkt program i år. 

Fredrik Loberg

- DET KÄNNS SOM 
OM VI HAR ETT EXTRA
STARKT PROGRAM I ÅR
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Fredag 12 juni 

18.00 Årets fest invigs i Tings-

husparken när Dellemyrs

tivoli och öltältet öppnar.

I öltältet spelar Peter C.

Knattelopp med Vo2-max Högsby SK,

start och mål vid kommunhuset,

ingen föranmälan.

21.00 Ungdomsdisco med DJ Boom Boom.

22.30 Stora scenen – HAZY DIZZY, 

vinnare av 

Rockbåtens 

Tributetävling.

02.00 Slut för dagen. 

Välkomna tillbaka imorgon!

Lördag 13 juni 
Dagens konferencier Fredrich Snygg

10.00 Åke Nilsson 

blåser in Högsbydagen från kyrktornet.

Bondens Torg på Storgatan.

Godisregn från ICA-taket.

Aktiviteter vid Sparbanken startar, bl.a.

fiskdamm och Mikael Max från Dackarna

visar Speedwaycykel.

10.30 Karnevalståget startar vid Garpen och

går längs Storgatan.

Priserna sponsras av Stena Recycling.

11.00 Tivolit öppnar. Gratis åkning kl 11-13 

tack vare Sandholms Färg & Golv AB.

Öltältet öppnar.

Rudabuggarna dansar vid Emågården.

forts. Lördag 13 juni 

11.15 Lilla scenen vid Sparbanken – Utdelning

av Lions Clubs ungdomsstipendium.

11.30 Lilla scenen - Kröning av karnevals-kung

och karnevalsdrottning.

12.00 Lilla scenen – Modevisning av CC Store

Gullringen.

12.30 Lunchmusik och kaffeservering med

hembakat i Högsby kyrka. Medverkande: 

Sanna Carlsson, Emma Blomquist, Katja, Hugo 

& Oliver Lundström, Karin Sandholm, 

Ester & Ann Hultman.

13.00 Lilla scenen – Årets 

barnföreställning 

Aya Baya Band.

14.00 Lilla scenen – Hurley & the

Blue Dots uppträder. 

15.00 Företagskampen

Rubber Race 
i samarbete med 

Högsbynät AB. 

Plats: Kyrkebro

(Mellan kyrkan och kommunhuset)

16.30 Stora scenen – Lottdragning och 

prisutdelning från dagens tävlingar.

18.30 Musikquiz i öltältet med Peter C 

som underhåller hela kvällen.

21.00 Ungdomsdisco med DJ Boom Boom.

22.30 Stora scenen –

Rydell & Quick.

02:00 Öltältet stänger. 

Högsbydagsföreningens lotteri ”Halva potten”-lotten 
kommer att säljas under dagen.  Fina priser utlovas!

LIONSTÅGET
tuffar runt på byn! Storgatan

Taxitorget

Övriga

Tack för i år!
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Årets fest invigs i Tings-

husparken när Dellemyrs

tivoli och öltältet öppnar.

Stora scenen – HAZY DIZZY, 

vinnare av 

Rockbåtens 

Tributetävling.

Välkomna tillbaka imorgon!

Dagens konferencier Fredrich Snygg

Lilla scenen vid Sparbanken 

Lilla scenen

Lilla scenen

Lilla scenen

Aya Baya Band.

Lilla scenen

Rubber Race 

Stora scenen

Stora scenen –

Rydell & Quick.
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Övriga aktiviteter från kl 10:00

Storgatan

Frälsningsarmén har kaffeservering med våfflor.

Hornsberg har öppet – kaffeservering med hem-

bakat och loppis i trädgården, bodarna är öppna.

Misteln öppnar och Bergeskans orkester under-

håller. Willy Andersson visar sin gitarrsamling.

Vem vet mest om Högsby kommun – frågesport

med fina vinster. Utställning i barnhörnan – Pippi

Långstrump fyller 70 år. 

Garbomuséet öppnar.

Hanåsa Aktivitetsförening ordnar 5-kamp.

Stormhatten har öppet – alla som handlar under

Högsbydagen deltar i en utlottning av en fin

utplantering. Samt hemligt erbjudande i butiken!

Garpen har öppet – Happy Hour kl. 10-12 med 30-

50% rabatt på mängder av varor i butiken, samt

gåva till barn med handlande vuxen (värde 150 kr).

Malen Gym ordnar stenlyftartävling med fina 

priser vid Emågården, (herr- och damklass). 

Kupan har kaffeservering i butiken.

Trädgårdsföreningen har lotteri utanför

Garbomuséet.

CC Store Gullringen – försäljning av kläder 

från Capri Collection.

Rotary visar sin verksamhet. 

Berga GIF’s damklubb – lotteri.

Allgunnens samhällsförening – loppis.

PartyLite – försäljning.

Långemåla medborgarförening – lotteri.

Högsby Jaktvårdskrets visar sin verksamhet.

Cancerstiftelsen – lotteri.

Bordtennisklubben – kaklotteri.

PRO-lokalen är öppen med loppis.

Emåmejeriet finns på plats.

Taxitorget

”Vinn tillbaka pengarna” - handla på ICA under

Högsbydagen och vinn tillbaka pengarna. 

Högsby Hästsportklubb har ponnyridning.

Emådalens Brukshundsklubb har uppvisning.

Djurkliniken erbjuder 15% rabatt på foder och

övriga produkter i butiken.

Handelsbanken – ansiktsmålning och glass till

alla barn.

Filadelfia bakar och säljer tunnbröd. 

Staby Bikers finns på plats.

Systembolaget har öppet och bjuder på 

alkoholfri dryck.

Övriga

Räddningstjänsten har aktiviteter för barn och

visar sina brandbilar vid kyrkans parkering.

Röda korset – lotteri.

Stigges dans- och rockdiskotek spelar vid 

Högsby Järn & Redskapshandel.

Reningsverket har öppet hus mellan 10-13.

Lionståget kör förbi vissa turer.

Kommunhuset har öppet hus 11-14.

Föreningssport har öppet med fina erbjudanden.

Extra bussturer från Långemåla, Ruda, Grönskåra, Fagerhult och Fågelfors både dag och natt.
Se www.hogsbydagarna.se för mer info.

MEDSPONSORER

Gratis tivoli tack vare: Rubberrace presenteras av: Kraften levereras av:Karnevalståg i samarbete med:

Tack för i år!
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- Det ska bli fantastiskt roligt att komma och spela i
Högsby för första gången! 
Det säger Malin Quick, saxofonist och sångerska i
Sveriges mesta partyband Rydell & Quick. 

Till årets Högsbydagar har arrangörerna lyckats locka flera publikmag-
neter.  Till den skaran hör definitivt Rydell & Quick. 

Malin Quick och Christer Rydell har till exempel rockat loss i Globen
flera gånger och inför 15 000 personer på torget hemma i Borås. 

- Vi har spelat i Oskarshamn och Kalmar, och på Öland flera gånger,
men inte i Högsby tidigare. Det ska bli hur roligt som helst, säger
Malin.

- Om jag kommer att bjuda på några saxofonsolon? Det kan du
räkna med! 

Rydell & Quick har sedan starten för 26 år sedan format sitt alldeles
egna unika koncept för långsiktig framgång i den tuffa musikbran-
schen. 

- Vi jagar inte efter fame. Vi har till och med tackat nej till att vara
med i diverse teveprogram, för vi trivs väldigt bra med att vara och
möta publiken på vårt sätt med vår egen produktion, berättar Malin.

- Vi lever ett turnerande musikliv. Om vi hade jagat hittar och letat
kändisskap så hade vårar liv sett annorlunda ut. 

Allt började med Christer behövde en sångerska till sitt band. Malin
fanns i samma stad.  Sedan dess har de kamperat ihop. År efter år.
Flera bandmedlemmar har kommit och gått. Kanske finns det ingen
annan musikgrupp i Sverige som turnerar lika mycket som Rydell &
Quick.  

- Ett år hade vi 249 spelningar och 302 hotellnätter, berättar Malin. I
genomsnitt har vi mellan 130 och 180 spelningar på ett år. 

I början av karriären var Rydell & Quick ett coverband. På senare år
har den reportoaren byggts på med egna låtar. 

- Vi blandar eget och andras material, och det känns helrätt för oss
just nu, säger Malin.  Skivan Roadtrip med egenhändigt skrivna låtar
kom för tre år sedan och år 2006 släpptes Rydell & Quicks album
Rockoholic. 

- Vi har en väldig massa låtar att välja på vid det är laget, och när vi
ger en konsert så är det inte så att vi har bestämt oss från början att så
här ska låtlistan se ut, utan vi går på inspiration och det vi känner för
den kvällen, berättar Malin. 

Förutom på de riktigt stora arenorna i Skandinavien så har Rydell &
Quick en hel del spelningar på olika slags företagsevent runt om i
Sverige, After Ski och karnevaler. 

Till Högsby kommer Malin och Christer dessutom ha med sig två
trummisar och en basist.

- Det kommer att bli fullt ös, säger Malin Quick.

Fredrik Loberg

Hazy Dizzy har vunnit svenska rocktributetävling-
ar två gånger om. Snart rockar Emmabodas svar
på AC/DC loss på Högsbydagarna. 

Det är nog bara AC/DC som möjligen spelar AC/DC-låtar bättre
än vad Hazy Dizzy gör. 

- Det här började som en kul grej egentligen, 2005, säger sång-
aren Martin Edin från Lindås och skrattar. 

- Vi tyckte om att spela AC/DC-låtar och folk tyckte att vi var så
bra att vi bara fortsatt sedan dess. 

Redan år 2007 tog Hazy Dizzy hem segern i den svenska rock-
tributetävlingen i Stockholm där det gäller att spela låtar av
legendariska hårdrocksband så bra som möjligt. Förra året uppre-
pade Emmabodagänget bedriften, vilket gav dem en spelning på
Sweden Rock i Blekinge i sommar. 

En förklaring till populariteten och framgångarna är Martin
Edins sångröst, som är lika raspig och energisk som originalets
nuvarande frontpersonlighet Brian Johnson. 

- Man får ställa om sig lite, men det är himla häftigt att sjunga
på det sättet. I början tog det en del på stämbanden, så jag fick
vila dem i flera dagar efter varje spelning, men nu har jag lärt mig
att hantera rösten bättre och klarar av flera spelningar i rad. 

AC/DC kom ut med en ny skiva förra året, och Hazy Dizzy har
lärt sig alla låtarna. 

- Men framför allt är det äldre klassiska rocklåtar som publiken
vill höra, så vi spelar mest dem, säger Martin Edin. 

Hazy Dizzy har legat lite lågt i några år, men efter förra året då
bandet även spelade på Gröna Lund har AC/DC-tributebandet
blivit mer i ropet igen. 

- Det här är en hobby för oss, och en himla kul hobby. Det ska
bli skitroligt att komma till Högsbydagarna! säger Martin Edin. 

Hazy Dizzys bandbesättning: Conny Wendel (Angus Young),
Tomas Olsson (Malcolm Young) Rickard Hansson (Phil Rudd), Lars
Andersson (Cliff Williams), Martin Edin (Brian Johnson)

Fredrik Loberg

Rydell & Quick är 
det stora drag-
plåstret vid årets
Högsbydagar. 

Räkna med hårdrock av bästa märke när Hazy Dizzy kommer till
Högsbydagarna. 
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Storgatan 68, Högsby, 
Tel 0491-202 02, 

Öppet: Mån-Fre 1000-1730, 
lör 1000-1200, lunch 1300-1400

sön o helgdag stängt
www.garpenhogsby.se

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

HÖGSBYDAGEN 13/6 
HAPPY HOUR kl 10-12!!

30-50% rabatt
på en mängd varor i vårt sortiment. 

Alla barn tillsammans med betalande vuxen 
får ett armband (värde 150 kr).

Kom in och hitta 
studentpresenten 

hos oss!! 

Efter midsommar börjar vi med våra 
sommar/semester-öppettider. 

Fr. v.26 - v.31 (6 veckor) har vi endast öppet 
ONSDAG-TORSDAG-FREDAG varje vecka. 

0491-210 70   I   www.foreningssport.se

ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-14

FöreningsSport

KÖP 3 BETEN 
BETALA FÖR 2
DET BILLIGASTE BJUDER VI PÅ. 
(KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDE OCH RABATTER)

MAX 1 FOTBOLL PER KUND

GÄLLER FREDAGEN DEN 12 OCH LÖRDAGEN DEN 13 JUNI 2015

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

PUMA FOTBOLL
STORLEK 4 OCH 5

ORD. PRIS 200:-
75:-

Stormhattens Blommor
Examens- och Högsbydagsextra på

Examensbuketter 

i stor sortering

Stort 
urval av 

studentmaskotar

OBS! 
Midsommarafton stängt. 

Varmt välkomna hälsar 
Anna-Lena o Bosse, Åsa, Ingemo o Maria

Alla som
handlar hos

oss på Högsbydagen 
deltar i utlottning av     
en fin utplantering.

Högsbydagen
Öppet 1000-1400

Öppettider 

fr.o.m. 1/7 t.o.m. 31/8

Måndag-Fredag 1000-1500

Lördagar stängt

Öppet: Mån-Fre 1000-1730 (lunch 1230-1330),   L ör 1000-1200

Storgatan 54, 579 30 Högsby
Tel: 0491-205 66, 205 56 

Interflora
Blommogram

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Med reservation för slutförsäljning

Hemligt 

erbjudande i butiken! 

Endast på Högsbydagen!

0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com 
office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

Vi önskar 
en riktigt

Glad Sommar!
Hör av dig i augusti för
höstens avverkningar
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Publiksuccé

Högsby
Järnvägsgatan 8, Högsby
0491-76 20 50

Kom och fika så snackar vi
bankaffärer en annan gång, 
vi bjuder på kaffe och kaka!

Ansiktsmålning, ballonger och
glass till barnen!
Vi har öppethus lördagen den 13/6 
kl 10.00-13.00

ÖPPET HUS PÅ HÖGSBYDAGEN!

Det var många som besökte hönsbytardagen i
Kalvenäs för ett par helger sedan. Solen strålade i
kapp med de färgglada fjäderfä som var på tillfäl-
ligt besök.

Under hönsbytardagen kunde man bland annat byta eller köpa
fjäderfä, gå tipsrunda eller äta nygrillat från Kalvenäs.

Gunilla C Johansson.  Foto: Bengt- Åke Lundin, Berga

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

44

Lillsjödal
Härligt sommartorp i bästa läge, väl
underhållet. Charmigt och med en
underbar trädgård.
Pris 340 000

Drageryd - Här är det charmiga
1800-talshuset med en omgivning
som påminner om Bullerbyn, allt 
renoverat med omsorg. Huset i
mycket bra skick, nyare kök, berg-
värme, nytt tak. Två stycken ladu-
gårdar garage-verkstad-förråd-
vedbod-gästrum mm. För dig som
vill ha ett litet projekt att syssla med
så finns det ett boningshus till i
samma stil men med renoverings-
behov på tomten.  Pris 1 195 000

Ruda Hampekulla
Helcharmigt soldattorp som bör ses,
vedeldad badtunna, altandäck, för-
rådsbyggnad. Ring för visning!
Pris 295 000

EFTERFRÅGAN 
ÄR STOR!

VI SÖKER NYA OBJEKT, 
GÄRNA FRITIDSHUS!

EFTERFRÅGAN 
ÄR STOR!

VI SÖKER NYA OBJEKT, 
GÄRNA FRITIDSHUS!
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TORGHANDEL  •  TORGHANDEL  •  TORGHANDEL

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.  (ej midsommarafton)

• Extra lagrad Cheddar • Vrigstad hemost

• Danablu  • Saint Agur 

• Extra lagrad Prästost

• Charkvaror från Vaggeryd 

- Lagrade ostar i lager!

• Nyplockad färskpotatis Mariespad
vit fr Öland

• Nyplockade jordgubbar 

• Lokalt odlade grönsaker & primörer
• Blåklint & växter
• Isterband och kroppkakor fr Öland

DIN HANDLARE MED DET GODA GRÖNA!

OBS! MIDSOMMARVECKAN 
HÖGSBY ONSDAG 17/6 – MÖNSTERÅS FREDAG 19/6

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 

FÖRBESTÄLL GÄRNA PÅ TEL 070-201 13 91
Högsby •   Kl 1000 -1500  • www.olandsfiskarn.se 

VI ERBJUDER   FISK & DELIKATESSER !
VI FINNS PÅ TAXITORGET I HÖGSBY IDAG FREDAG SAMT ONSDAG 17:E JUNI

DEN 5 JUNI HAR VI ERBJUDANDE PÅ TORSKFILÉ: 
1-3 KG 119:-/KG • 3-5 KG 105:-/KG • 5 KG 99:-/KG. 

Så långt lagret räcker .

KÖRKORTSUTBILDING I ÅSEDA
Anmälan via hemsidan www.asedatrafikskola.se

Vid frågor ring 070 - 660 24 22

INTRODUKTIONSKURS 
16 juni kl 17.00 - 20.30 (lägst ålder 15 år och 9 månader)

Ska du söka jobb och behöver ett körkort snabbt?
Boka vår populära INTENSIVKURS på 2 eller 3 veckor!

• 2 veckor "all inclusive" 13000 kr • 3 veckor  "all inclusive" 17700 kr 
Se vår hemsida för mer information!

-  Åseda Trafikskola,  DIN trafikskola i Uppvidinge!

VÄLKOMNA!
Markus & Yvonne

 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!

JÄRNVÄGSGATAN 37, HÖGSBY 
TEL. 0491-213 80

ÖPPET: MÅN-FRE 11-18 LÖR 11-15

Vi har lediga praktik- och volontär-
platser i vår butik.

Välkommen att höra av dig!

Var med och bidra till 
en god handling!
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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 

Undvik granbarkborren genom att 
upparbeta den stormfällda skogen.

- Kontakta oss för rådgivning och
hjälp samt försäljning 
utav virke.

Undvik granbarkborren genom att 
upparbeta den stormfällda skogen.

- Kontakta oss för rådgivning och
hjälp samt försäljning 
utav virke.

ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Gäller t.o.m. söndag 7/6-2015
 
 

4.90
Lösviktsgodis
”Nytt fräscht sortiment”
Introerbjudande

Vi försöker att tillhandhålla så 
mycket vi kan av det lokala 
sortiment som finns i närområdet, 
håll utkaik efter denna skylt, 
så kan du vara säker på att varan 

kommer från lokala producenter. 

/hg

På Högsbydagen har vi besök 
från Sten’s i Åseda, med sina
lokalproducerade korvar.

Småländskt korvhantverk sedan 1943.

VILTKORV

 

Småländska
smaker

I EN AV VÅRA BOKCIRKLAR HAR DELTAGARNA LÄST BOKEN:

”SISTA BREVET FRÅN DIN ÄLSKADE” AV
JOJO MOYES
ISBN 798-91-87343-36-0
När Jennifer Sterlin vaknar upp på sjukhuset är alla
minnen totalt borta. Hon blir en främling i sitt eget
liv tills hon en dag hittar ett kärleksbrev från någon
med initialen B. Denne B ber henne att lämna sin
man eftersom han älskar henne. Många år senare
hittar journalisten Ellie samma brev i ett arkiv på tid-
ningen där hon arbetar. Hon blir fångad av historien bakom brevet
eftersom den påminner så mycket om hennes egen livssituation. 

Boken fick genomgående ett högt betyg av läsecirkelns deltagare
och så här tyckte några:
”Det var spännande att få följa en nutida kärleksrelation parallellt med
en från 60-talet.”
”Lätt att känna igen sig i bokens karaktärer.”
”Spännande bok som känns lite som en thriller.”
”Lättläst eftersom man så gärna vill veta hur det går på slutet.”

Läs också Livet efter dig, Sophies historia och
Etthundra mil av samma författare.
Några av titlarna finns att läsa som e-böcker. Prova att ladda ner en e-
bok på bibliotekets nya hemsida www.hogsby.se eller titta in på bibli-
oteket så visar vi hur man gör. Välkommen!

Vill du vara med i en läsecirkel? Då kan du lära känna nya människor,
diskutera böcker och fika. Anmäl dig till biblioteket på tel: 0491-29 159
eller mejla biblioteket@hogsby.se

UTOMHUSPROJEKT – HUSÄGARENS STORA
HANDBOK AV LEIF QVIST
ISBN 978-91-1-306413-0
Är du en hemmafixare så är denna bok en guldgru-
va. Här finns tips och idéer på över 100 projekt allt
från miniväxthus till utekök. Olika naturmaterial som
sten, trä och betong lyfts fram i boken och projekten
presenteras med steg för steg-beskrivningar. Allt för att underlätta för
dig som vill förverkliga dina trädgårds- och/eller husplaner. Leif Qvist
är arkitekt och författare och har gett ut ett flertal böcker i samma
ämne. Fråga oss om fler tips så hjälper vi gärna till!

ATT LÄSA HÖGT TILLSAMMANS!

LILLA SPIGG AV JULIA
DONALDSON OCH AXEL
SCHEFFLER.
Bilderbok med svensk text av Lennart
Hellsing.
ISBN 978-91-501-1670-0
En gång fanns det en liten fisk som hette
Spigg. Han såg inte mycket ut för världen
med sina grå fjäll, men han hade en livlig fantasi och han tyckte om att
berätta historier. När lille Spigg kom för sent till skolan brukade han
berätta historier för sina kamrater om vad som hänt  honom på vägen.
Ena dagen hade han simmat in i en skattkista och fastnat i den när
locket föll igen. Då kom en sjöjungfru och räddade honom. Nästa dag
var det en bläckfisk som lyckats fånga honom men som tur var kom
sköldpaddan förbi och lyckades få loss honom. Lille Spiggs kompisar
tror inte på alla historierna han berättar. Men kanske är de lite sanna i
alla fall, eller vad tror du?

Boktips från Högsby 
kommunbibliotek!
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Här kommer lite tips på maträtter till midsommar
för dig som vill förbereda och inte vill passa vare sig
grillen eller spisen hela kvällen, utan umgås med
gästerna. Vi önskar våra läsare och annonsörer en
riktigt Glad Midsommar! 

Pssst: Du vet väl om  att midsommarfirande sker på flera platser runt
om i kommunen, bland annat i Bötterums hembygdsgård, Långemåla,
Isabo-gården, Fagerhult och Skälsbäck, Fagerhult. Läs mera på evene-
mangssidan eller på www.hogsby.se 

ÄVENTYRSBAD: 

luft 30°C, vatten 31°C

VARMVATTENBASSÄNG: 

luft 30°C, vatten 33°C

Döderhultsvägen 5, Oskarshamn

0491-882 10

www.oskarshamn.se/arena

BAD & GYM
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ÄVENTYRSBADET 
– NU MED HÖJD

VATTENTEMPERATUR!

SNITTAR 
Rökt kött, pepparrotsvisp, grädde,
majonnäs, peppar, tunnbröd.
Finhacka det rökta köttet, gärna
viltkött alt smakrikt nötkött.
Blanda med  vispad grädde och
majonnäs. Smaksätt med peppa-
rotsvisp och peppar. Bred ut röran
i långsmala tunnbröd, rulla ihop,
och vira in rullarna i plast och låt
vila i kylen över natten. Skär upp
tunnbrödsrullen och sätt i tand-
petare. 

Crabbstick, grädde, majonnäs, vit-
lök, peppar, tunnbröd.
Finhacka crabbstick. Blanda med
vispad grädden och majonnäs.
Smaksätt med vitlök och  peppar.
Bred ut röran i långsmala tunn-
bröd, rulla ihop, och vira in rullar-
na i plast och låt vila i kylen över
natten. Skär upp tunnbrödsrullen
och sätt i tandpetare. 

Snittarna passar även utmärkt
som nattamat för dig som håller
dig vaken natten lång.

HUVUDRÄTT
Varm och kallrökt lax med ljum-
men potatissallad och romsås

Ljummen potatissallad
Syltlök, salladslök, purjolök, kapris,
äpple, olivolja, vinäger 
peppar, färska örter (gärna persilja),
rädisor, salt
Skär ner potatis i lagom stora por-
tionsbitar och lägg i vatten. Skär
ner grönsakerna i olika storlekar
och lägg ner i en skål, blanda ner
olivoljan och smaka av med vinä-
ger. När det börjar bli tid för
huvudrätten, koka potatisen, vänd
ner den nykokta potatisen i lök-
blandningen. 

Skär och lägg upp laxen på ett
serveringsfat.

Romsås
Creme fraice, dill, rom, vitlök, 
peppar. 

Blanda samma ingredienser
och serveras kall till lax och 
potatis.

EFTERRÄTT
Kladdkaka i långpanna med
jordgubbar
8 ägg, 8 dl socker, 300 gr smält
smör, 5 dl vetemjöl, 1,5 dl kakao,
Garbering: florsocker med cho-
kladsmak

Smält smöret, vispa ägg och
socker, tillsätt mjöl och kakao och
sist smöret. Bred ut i en långpan-
na med smörpapper. Grädda mitt
i ugnen 175°C i ca 30 min.

Låt kakan svalna. Blanda flor-
socker med vatten och ringla över
kakan. Skär sedan upp kakan i
lagom bitar, serveras tillsammans
med grädde och jordgubbar.

Smaklig måltid och 
Glad midsommar!

Midsommarmeny
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Renspolning av  
vattenledningsnätet i Berga                        
Pollex AB utför under juni renspolning av vattenled-
ningsnätet i Berga på uppdrag av ÖSK. Syftet med 
spolningen är att förbättra vattenkvaliteten, och före-
bygga de problem med missfärgat vatten som i ökad 
utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod 
Den metod som kommer att användas innebär att luft 
och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- 
eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer av-
lagringarna (järn och mangan) i röret. 

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få miss-
färgat vatten i samband med spolningarna. Missfärg-
ning kan även uppstå utanför det område där spolning 
pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte 
dricka eller använda starkt missfärgat vatten till mat-
lagning och tvätt. Det är viktigt att man låter vattnet 
spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete 
för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalett-
stolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta 

Observera! Problem med missfärgat vatten kan före-
komma även utanför det område där spolning pågår. 

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas i mitten av juni och pågå 
till slutet av juni. Luft- och vattenspolningen delas 
upp i etapper. De kunder som berörs får information i 
brevlådan tre till fyra dagar i förväg. I denna infor-
mation uppmanas ni att stänga den kran/ventil som 
sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av 
spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid 

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än 
en gång. Vissa kunder kan alltså få information om 
stängning vid mer än ett tillfälle! 

Vi ber om överseende med de olägenheter som ren-
spolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni 
har förståelse för de åtgärder som utförs då vår mål-
sättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era 
vattenkranar.

Ytterligare information lämnas av:
Pollex AB: Adam Bengtson 0705-98 30 49
ÖSK: Tomas Gustavsson 070-201 81 65

MISSA INTE VÅRA KATALOGERBJUDANDEN

Högsby Järn & Redskapshandel AB

Kyrkogatan 1. Högsby       

Tel 0491-201 14

Öppet: mån-fre 9-17.30 • lör 9-13

Fasadflagga

Med reservation slutförsäljning

34.90
Ord.pris 49.90

Skottkärra
Hörby Bruk

499:-
Ord.pris 799:-

Kinesisk
Träolja

199:-
Ord.pris 399:-Högtrycks-

tvätt

1290:-
Ord.pris 1990:-

Vattenslagset

79.90
Ord.pris 129:-

20%
extra på våra 

redan låga priser på
ytterdörrar i lager.

Gäller juni-juli 2015.

ÖPPET HUS 
PÅ STORGATAN 34

Kom och prata med Håkan
Juholt över en kopp kaffe!

Säg vad du tycker, och vad du 

vill förändra, det är det vi vill veta!

Vi är många aktiva politiker på plats.

HÖGSBY KOMMUN – EN DEL AV KALMAR LÄN,

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID.

FRAMTIDSPARTIET I  HÖGSBY KOMMUN
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– Program sommaren 2015 –

FESTARRANGEMANG
LÅNGEMÅLA IDROTTSPARK

Busstider finner du på: www.langemala.se/lifdanser11.html
Info 070-512 24 03  • Arrangör Långemåla Idrottsförening

LÖRDAG 6/6 2100-0100

SCOTTS
VALLEY CATS

LÖRDAG 27/6 2100-0100

SANNEX
BERGESKANS

SÖNDAG 12/7 1700-2100

BENGT HENNINGS

LÖRDAG 29/8 2100-0100

ELISAS
DENNIS&THE ROCKTONES 

PUB MED 
ÖL- OCH VIN-
RÄTTIGHETER

Tel. 0499-310 09

DDEETT  LLÖÖNNAARR  SSIIGG  AATTTT  ÅÅKKAA  TTIILLLL  SSTTOORRKKEENN!!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET ALLA DAGAR 10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

BUTIKEN 
PÅFYLLD INFÖR

SOMMAREN!!
MEN KOM IHÅG, DET KOMMER IN

NYTT HELA TIDEN G
Psst! Boka in Långemåladagen den 22/8!

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

I TTRRYYCCKK  I TTIIDDNNIINNGGAARR  I WWEEBB  I LLAAYYOOUUTT  I VVIISSIITTKKOORRTT  I AAFFFFIISSCCHHEERR  I MMAARRKKNNAADDSSFFÖÖRRIINNGG  I RROOLLLLUUPPSS  I SSKKYYLLTTAARR  I

0044 99 11 -- 8822 22   11 22   ••   WW PPAA BB .. SS EE
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Årets pristagare

Möjligheternas Kväll  2015

Mingelbilder från Möjligheternas kväll 2015

publiceras i nästa Innehåll!! 
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Årets pristagare

Möjligheternas Kväll   2015

För fjärde året i rad uppmärksammas pristagare och i detta nummer 
presenterar vi resterande sex pristagare och motiveringar av de totalt nio 

(läs förra numret av Innehåll om tidigare presenterade pristagare).
Stort Grattis till årets pristagare!

Årets Personlighet - Björn Garpenstedt
Årets pristagare är en personlig personlighet som har många strängar på sin lyra. Han är ordföranden i

fotbollsklubben men som själv aldrig spelat fotboll. Han innehar rekordet i födelsevikt på Högsby BB, kanske därför han 
aldrig lämnat sitt kära Huseby. För han bor inte i Högsby, han bor i Huseby. Han har nog ett oskrivet rekord i antalet

planterade skogsplantor i kommunen – Allt för sin fotbollsklubb. Mitt i allt det stora och häftiga som sker i livet så ser han
varje persons möjligheter i stället för att lägga fokus på motgångar. Han tar sig tiden att lyssna, och han tar sig tiden att hitta

vägarna när man gått vilse i livet.– Tack Björn för att du ser utmaningar som möjligheter// Tidningen Innehåll

Årets uppstickare - Attacus
Sedan starten 2011 i Fågelfors har Attacus verkligen haft en flygande företagsutveckling, likt deras varumärke Attacus som betyder
fjäril på latin! Som kommunens största privata arbetsgivare visar de vägen till att mellanstora företag kan växa i kommunen. 

Företaget ger anställda, samarbetspartners och kunder framtidstro med högt satta miljömål med att använda klimatsmart råvara.Vi ber 
att få gratulera Attacus, företaget som verkligen är på väg uppåt med såväl omsättning som nya arbetstillfällen i Fågelfors!.//Mittpunkt

Årets kommunala tjänsteman - Patric Baier
Han är medarbetaren som gärna visar vägen till en bättre miljö för oss alla, inom som utom kommungränserna. Med struktur, tydlighet och
engagemang tar han hand om alla som besöker kommunens återvinningscentral med positiva tillrop. Skulle det vara så att man sorterar fel,
fiskar han snabbt upp detta och lotsar vidare. För fiska det kan han, årets kommunala tjänsteman, Patric Baier. På sin fritid som på sitt arbete 

håller han koll vart allt bäst hör hemma, oavsett om det handlar om rätt bete till fisketuren, eller gamla gipsplattor i rätt container. 
Tack Patric för att du har gjort det roligt att åka och återvinna.

Det gröna Guldet - Mikael Nilsson Värlebo
Högsby Fagerhult LRF har i år tilldelats köttproducent Mikael Nilsson, Värlebo,som belönats för ett framgångsrikt och målmedvetet 
företagande. Den huvudsakliga inriktningen är nötköttsproduktion. Dessutom hinner han och hans företag med en rad 
entreprenaduppdrag.  Mikael Nilsson är en trevlig och företagsam företrädare för den gröna näringen. Allt sedan hans företag startade 
för 8 år sedan har expansionen varit betydande. Förra året genomfördes en betydande investering som lyfter företagets verksamhet mot 
nya möjligheter // LRF

Årets Företagare Kalmar Län 2015 - Per Ljung & Ulrika Nyström Ljung, TOP Fibre AB, Hultsfred
Med en utomordentligt bra affärsidé och affärsplan som grund har förutsättningarna funnits att kontinuerligt

utveckla ett företag med god lönsamhet, stort tekniskt kunnande och mycket god service. Att dessutom
verka i Småländsk glesbygd och ha ett socialt engagemang för att skapa arbetstillfällen till bygdens

ungdom samt erbjuda effektiva lösningar för utbyggnad av nät till landsbygden, gör Årets Företagare Kalmar
län till en given och alltigenom värdig vinnare. // Företagarna Kalmar Län

Möjligheternas pris - Hanåsa Aktivitetsföreing
En vinterkväll 2011 satt några föräldrar och pratade om bristen på aktivitetsutbud för barn och ungdomar i

kommunen.Då föddes tanken på att rusta upp den gamla hockeyrinken vid Hanåsa, det de inte visste då var att det
skulle utvecklas till en multiarena där massor av barn samlas året runt för bl a spela fotboll, handboll, basket,

beachvolleyboll, spela hockey, leka och använda grillplatsen.Förskolan och fritids besöker också arenan flitigt för
deras utflykter.De finns många som hjälps åt i föreningen och Patrik och Karin Axelsson är sannerligen två av dem.

De är riktiga eldsjälar och de timmar Patrik har lagt ner för att få mötesplatsen att bli verklighet är otaliga. 
Karin med sin härliga energi driver den populära handbollskolan för små barn på arenan. 

Hanåsa Aktivitets förening är verkligen värda detta pris och vi önskar er lycka till i framtiden.
//Möjligheternas Kväll

Mingelbilder från Möjligheternas kväll 2015

publiceras i nästa Innehåll!! 
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Fr. v: Anders Johansson, Jörgen Israelsson, Stihna Johansson Evertsson och Conny Israelsson

HHÖÖGGSSBBYY
VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

Nytt telefonnummer 010-747 32 80

Hos oss hittar ni det 
mesta till grillkvällen.
Grillkol/Briketter 
2,5kg 3st 99kr 

COOP 
Grillkorv 
2st 32kr (18,50)

COOP 
Glass 
3 st 0,5l 30kr

(11,50)

SOMMARPRISER PÅ COOP!

  
              

www.jonssonsrorfirma.se 

0495-122 85 
  0491-122 85 

INRE STYRKA

FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra bergvärmepumpar tar tillvara  

den lagrade solenergin i marken och värmer upp eller 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Varvtalsstyrd, anpassar sig till husets effektbehov

• NIBE Uplink, internetuppkopplad för fler möjligheter

• NIBE Smart Price Adaption, sänker dina 
 energikostnader

Läs mer på nibe.se/F1255
*Se testresultat på nibe.se/test

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

Öppet alla dagar 
28/6-9/8 

kl. 11.00-17.30

Stab
y Gårdscafé

Hembakat med grädde och
smör från Emåmejeriet.

Vi har matiga smörgåsar och
lättare lunch. 

Kom till oss i sommar och njut av det 
goda i vår lummiga trädgård.

0491- 281 20
Välkomna!

Vi har en mysig lekhörna utomhus 
för de yngsta barnen!

Staby Gårdshotell
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Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidan www.hogsby.se under Evenemang. Vill du ha med dina evenemang, lägg in
dom på ovanstående hemsida, vilket du kan göra själv om du har internetuppkoppling. Eller tala med turistbyrån i Högsby, tel 0491-291 64. OBS! Publiceringen är kostnadsfri!  

Reservervation för eventuella fel i evenemangsuppgifterna. •  Vill du ha utförligare text i Innehåll är du välkommen att sätta in en annons.

Utställning i konstgalleriet i Berga -
4 april - 31 dec Lörd-sönd kl 10-17 Norra Storgatan
18, 579 40 Berga. Årets utställning 2015. Konstnären Carl
Nygren ställer ut målningar, teckningar och fotografier. Andra
tider kan bokas. Arr: WoodDreamer Carl Nygren

Bigårdsträffar - 23 april - 27 aug 18.00-20.30
Storgatan 64, (Hornsberg), Högsby. Vi har vår föreningsbi-
gård,(Hornsberg) öppen. Alla hälsas välkomna, att titta på
bina, träffa rutinerade biodlare och köpa honung. Omkring kl
20.00 bjuder vi på fika. Arr: Högsbyortens biodlarförening.
Kontakt: Veine Jernemalm

Sommarcafé i Fågelfors - 23 maj - 31 aug
Hammarsmedsbacken 7, Fågelfors (vägen till Virserum)
Öppet alla dagar mellan kl 12.00 - 18.00. Arr: Petra Würker

Nostalgia, Fågelfors - 1 juni - 15 aug Bruksgatan
43, Fågelfors. Öppettider: 1 juni - 30 juni - lördagar och sön-
dagar, kl 13.00-17.00 1 juli - 15 augusti - tisdag tom sön-
dag, stängt måndagar, kl 13.00 - 17.00. Året runt öppet för
grupper, bokas per telefon. Ett besöksmål för alla åldrar. Lekar
båda inne och ute. Utställningar: Från järn till trä - 270 års
industrihistoria om Sveriges äldsta trähusfabrik. Ernst Rolf på
sin pappas gata, Karl Gerhard, bygdens son! Arr:
Nostalgiaföreningen i Fågelfors, Leif Loberg

Fågelfors Tårtkalas - 6 juni 14:00 
Fågelfors Folkets Park. Nationaldagsfirande med kaffe/saft
och tårta. Underhållning med Siv ”Augustina” Karlsson och
Jojje ”Dag-Otto” Jönsson. Tipspromenad. För barnen
Hoppborg och Godisregn. Gratis entré för medlemmar i
Fågelfors Samhällsförening & Föräldraförening. Övriga 100 kr
inklusive kaffe från 18 år. Arr: Fågelfors Samhällsförening och
Föräldraförening, Stefan Lundell

Dans Långemåla - 6 juni 21:00 - 01:00 
Dans till Scotts i puben Walley Cats.
Arr: Långemåla IF, Carl-Axel Blom

Nationaldagsfirande, Isabogården - 6 juni 18:00
Isabogården, Grönskåra. Högtidstalare Ola Emilsson samt
Göran Petersson. Kaffeservering. Arr: Hembygdsföreningen
Isabogården

Nationaldagen i Bötterum - 6 juni 15:00
Underhållning och allsång med Nöjesteamet. Högtidstal av
kommunalråd Stihna Johansson-Eversson. Servering och lotte-
rier. Arr: Långemåla Hembygdsförening Lennart Petersson

Fotbollsderby Högsby IK-Hvetlanda Gif - 12 juni
19:00 Frövi IP, Högsby. Division 3 nordöstra Götaland. Entré:
60 kr. Arr: Högsby IK

Information om bin och biodling - 13 juni 10:00
Hornsberg, Storgatan 64, Högsby. Högsby-dagen finns biodla-
re på plats vid biodlarföreningens bigård, Hornsberg. Arr:
Högsbyortens biodlarförening

Högsbydagen på Misteln - 13 juni 10:00 Högsby
kommunbibliotek i Misteln, Storgatan 17 i Högsby. Under
Högsbydagen har vi öppet från kl. 10.00. Program:
Bergeskans orkester underhåller och Willy Andersson visar sin
gitarrsamling. Vem vet mest om Högsby? Frågesport med fina
vinster. I barnavdelningen: Pippi Långstrump fyller 70 år.
Bokutställning med Pippiböcker. Var med och färglägg Pippi
och hennes vänner. Arr: Högsby kommunbibliotek

Lunchmusik på Högsbydagen - 13 juni 12:30
Högsby kyrka. Lunchmusik med Sanna Carlsson, Emma
Blomquist, Katja, Hugo & Oliver Lundström, Karin Sandholm,
Ester & Ann Hultman. 
Arr: Svenska kyrkan

De vilda blommornas dag - 14 juni 10:00
Rudahagarna, vägen Ruda-Sinnerbo. Blomster-
vandring i Rudahagarna.Samling kl 10.00 vid informa-
tionsskylten intill vägen Ruda-Sinnerbo.Ledare är Thomas
Gustafsson och Kjell Samuelsson. Arr: Handbörds
Naturskyddsförening

Fotbollsderby Högsby IK - Gullringens Goif - 18
juni 2015 19:00 Frövi IP, Högsby. Division 3 nordöstra
Götaland. Entré: 60 kr. Arr: Högsby IK

Midsommarfirande, Isabogården - 19 juni 15:00
Isabogården, Grönskåra. Sven-Olof Blad spelar till dansen
kring midsommarstången. Kaffeservering, tombola, lotterier,
varmkorv och chokladhjul. Arr: Hembygdsföreningen
Isabogården

Midsommarafton Bötterum - 19 juni 15:00
Bötterums Hembygdsgård. RV 34. Dans kring midsommar-
stången. Underhållning av Johan och Gunilla Sigvardsson.
Fiskdamm, Servering av kaffe med bröd, ostkaka, korv och
glass, lotterier. Gratis inträde. Arr: Långemåla
Hembygdsförening

Midsommarfirande Skälsbäck - 19 juni 13:00
Skälsbäck, Fagerhult. Vi klär midsommarstången och dansar.
Därefter serveras traditionell midsommarmat, kaffe och jord-
gubbstårta. Om du vill äta, anmäl dig till Birgitta Lindgren
senast den 15 juni. Arr: Norrgrändens Bygdeförening

Sommarcafé i Bötterum - 21 juni - 16 aug
Tingshuset i Bötterum. Sommarcafé i Tingshuset, Bötterum
Öppet varje dag mellan 11.00-17.00. 
Arr: Långemåla Hembygdsförening, Lennart Petersson

Tennisskola vid Gösjön Berga - 22 juni 2015 - 26
juni 2015  Tennisskola 22-26 juni för tjejer och killar mel-
lan 7-15 år. Anmälan senast 15 juni till Thomas Ohlsson . Pris
150 kronor inbetalas på Bg 5682-6316. I priset ingår gratis
spel hela sommaren och resa till Båstad 15/7. Arr: Berga
Tennisklubb, Thomas Ohlsson

Sommar-tennisskola vid Välenbadet - 22 juni -
26 juni Tennisbanan vid Välenbadet. (Klockslag ej bestämt
men kommer att bli i anslutning till simskolan). Ålder: Barn
och ungdomar i skolan
Pris: Gratis, Inga förkunskaper och tennisrackets finns för utlå-
ning. Kontaktpersoner: Klas Lindell, Jimmy Svensk. Arr:
Fagerhults Tennisklubb

Eftermiddagsresa PRO-Fågelfors - 26 juni 12:45
Start från PRO-gården i Fågelfors
Vi träffas vid PRO-gården för att åka ut någonstans, med egna
bilar. Ingen vet vart. Spännande! Arr: PRO Fågelfors, Sonja
Jinnevång

Fotboll Högsby IK-Lindö FF  27 juni 14:00 Frövi IP,
Högsby, Division 3 nordöstra Götaland. Entré: 60 kr. Arr:
Högsby IK

Sommarloppis Brusemåla Gård - 27 juni 10:00-
15,00  Dat. 14/5, 16/5, 27/6, 18/7 och 8/8.
Brusemåla Gård, RV 34 i Långemåla, Ruda. Sommarloppis
Brusemåla Gård. Möjlighet till fika finns. Arr: Malin Karlsson

Musik i sommarkväll Högsby - 27 juni 18:00
Högsby kyrka. Andreas Ohlsson, Alexander Ohlsson, Oliver
Hammarsten & Oskar Lindwall.
Arr: Svenska kyrkan

Loppis vid Isabogården i Grönskåra 27 juni - 28
juni 10:00 - 14:00 2-dagars loppis vid Isabogården,
Grönskåra. Arr: Grönskåra Samhällsförening

Skälsbäcks skolmuseum och café - 27 juni 2015 -
16 aug Skälsbäck, Fagerhult
Öppet 27/6-16/8 2015, onsdag-söndag, kl 13.00 - 17.00.
Måndag och tisdag stängt.
Intressanta utställningar, gott fika med hembakat.
Närproducerade varor att köpa. Arr: Norrgrändens
Bygdeförening

Högsby Möte. Ekumenisk helg i Högsby
Missionskyrka - 28 juni 2015 11:00 
Högsby Missionskyrka. Söndag 28 juni kl.11.00 Ekumenisk
gudstjänst. Kyrkoherde Arja Bergström och diakon Yvonne
Yngvesson. Kyrkkaffe. Kl.15.00 Sång och musikgudstjänst.
Talare: Pastor Torbjörn Bastås. Kaffeservering. Arr: Högsby
Missionskyrka
Gunnel Höglander

Hornsödagen - 28 juni 11:00 
Folkfest i Hornsögården med loppmarknad och auktion.
Servering av kroppkakor, kaffe med dopp. Grillad korv och
glass, tombola m.m.
Arr: Kalmar NSF-scoutdistrikt 
Hornsögården

Sommarloppis i Västrakulle, Ruda - 30 juni - 29
juli Västrakulle, 1 km från Ruda skola, Sinnerbovägen, efter
kalhygget. Öppettider: Tisdag-fredag kl 13.00-17.00. Lördag
kl 11.00-13.00, söndag och måndag stängt. Intäkterna går
till Helping Hands hjälpverksamhet i Indien. Allt från småprylar
till ”rejäla” saker mottages tacksamt. Arr: Margareta
Ljungkrantz Gautam

Loppis i Ruda - 4 juli- 29 aug 10:00-16.00 
Ruda Aktivitetspark (bakom Matöppet/Bilisten), RV 34. Kom
och sälj/fynda alla lördagar i juli och augusti. Försäljare tar
med eget bord. Gratis.
Försäljning av fika. Arr: Ruda Samhällsförening
Majlis Axelsson

Musik i sommarkväll Långemåla - 5 juli 18:00
Långemåla kyrka. Söndag 5 juli Långemåla kyrka kl 18.
Pernilla Ingvarsdotter (sång), Gloria Joyce Burt (harpa). Arr:
Svenska kyrkan
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Evenemang hittar du på sid på sid 27

VI BJUDER ALLA BARN PÅ TIVOLI 
HÖGSBYDAGEN DEN 13 JUNI MELLAN KL 11.00-13.00

Smedmästarev 3 
579 32  HÖGSBY  

0491- 20862 
www.sandholms.se 

Öppet Vard 9-18 lör 9-13

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

Vill du ha tid över för annat?
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