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Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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MITTPUNKT OCH HÖGSBY KOMMUN INFORMERAR • SANDHOLMS TIPSAR • EVENEMANG I HÖGSBY KOMMUN

TURISTA I HÖGSBY 
KOMMUN -SID 15-22
FRÅN FRANSKA POLYNESIEN 
TILL HÖGSBY -SID 3-4
18 ÅRET I RAD -SID 8

3 ARRANGEMANG I GRANNKOMMUNEN -SID 10

BUTIKEN MED DET BREDA UTBUDET -SID 26

GOFIKA PÅ ABODA -SID 28

MUSIK I SOMMARKVÄLL -SID 29

PARKFESTER -SID 30

FÅGELFORS IF 90 ÅR -SID 31

DET HÄNDER MYCKET I 
HÖGSBY KOMMUN -SID 32-33

UPPLEV - SMAKA - HANDLA - BO I HÖGSBY KOMMUN

TURISTA I HÖGSBY 
KOMMUN -SID 15-22
FRÅN FRANSKA POLYNESIEN 
TILL HÖGSBY -SID 3-4
18 ÅRET I RAD -SID 8

3 ARRANGEMANG I GRANNKOMMUNEN -SID 10

BUTIKEN MED DET BREDA UTBUDET -SID 26

GOFIKA PÅ ABODA -SID 28

MUSIK I SOMMARKVÄLL -SID 29

PARKFESTER -SID 30

FÅGELFORS IF 90 ÅR -SID 31

DET HÄNDER MYCKET I 
HÖGSBY KOMMUN -SID 32-33

8 SIDIG TURISTBILAGA
8 SIDIG TURISTBILAGA
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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 28 augusti.
Bokning: Senast måndagen
den 17 augusti.

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

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 kl 10.00
• Köp ditt fiskekort.

Hyr roddbåt, kanoter och boka
vildmarkshytter hos oss!

ÖPPET
Måndag - Söndag

1000-1900

GO’FIKA

A´la carte, fullständiga rättigheter.

Lördagar 18.00 21.00 
27 /6 -15/8

Musikquiz med Tacosbuffe,
endast 100:-, boka bord

Vi har en välfylld konditorikyl 
med nybakat från Aboda Klint.

– Biskvier i olika smaker, Mazariner, pajer, Cup-cakes,
härliga bakelser, praliner och mycket annat gott!

Även gluten-, laktos- och sockerfria bakelser.

SOMMARBUFFÉ
inkl. dryck, kaffe & kaka

ALLA DAGAR 12.00-16.00

endast 150:-

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

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

I RROOLLLLUUPPSS  I SSKKYYLLTTAARR  I

00449911--882222  1122  ••  WW PPAA BB ..SS EE
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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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FRÅN FRANSKA POLYNESIEN T
Vi stämde möte med en av våra kommuninvånare för
att ge möjlighet att sätta ord på sitt Högsby kommun
och resan hit.

I detta nummer träffade vi hemvändaren Martina Screve, 31 år, som
numera bor i Högsby. Hon och familjen bor inte i vilket hus som helst,
utan kanske i kommunens mest välbesökta byggnad. Före detta bank
och nuvarande Garbomuseet.

När djungeltrumman började signalera ut att huset var till salu, så
åkte familjen dit för att titta runt och skaffa sig en bild av hur det skulle
kunna vara att bo mitt i Högsby.

DET ÄR ETT SAGOLIKT VACKERT HUS MED SIN ALLDELES
SPECIELLA HISTORIA 
Innan Martina berättar vidare om hur det är att bo i Högsby så låt oss
göra en resa bakåt till tiden då Martina gick ut grundskolan i
Fröviskolan.

– Jag är född Asp och har vuxit upp med mina fyra syskon och för-
äldrar här i Högsby. När jag var 16 år flyttade jag till Vimmerby och
strax därefter till Grythyttan för studier under tre år för att kunna arbe-
ta som exempelvis restaurangchef, med restaurangdesign eller som
sommelier.  

Direkt efter avslutade studier fick jag arbete på en lyxkryssare som
sommelier och som tog mig ut i världen. Som sommelier arbetar man
ofta som servitör med ansvar för vin. Man arbetar även med inköp och
ansvar och marknadsföring av vin. Min första destination var Franska
Polynesien, därefter följde Sydamerika, Alaska, USA och Kanada.

Att jobba på en båt var mycket speciellt och jag trivdes mycket bra
med mitt arbete. Att få arbeta med det jag verkligen gillar, det vill säga
rätt viner till rätt maträtter, ja det var bara så roligt.

JOBB OCH LIVSKÄRLEK
Under sina resor med lyxkryssare blev det inte bara en arbetsplats. Här
träffade hon sin stora kärlek, fransmannen Julien. Han arbetade då
som kökschef.

– Precis som vi fått höra så många gånger så gifter sig rätt vin med
rätt maträtt och det var det som hände oss. Vi har verkligen upplevt
många fantastiska saker tillsammans och att kunna arbeta och leva till-
sammans stärker verkligen ett förhållande.

Vi fortsatte till sjöss ett tag efter att vi blivit ett par. Men för att på
något sätt landa i livet och bestämma oss för var vi ville bo i framtiden,
hav eller land, så flyttade vi till England under några månader. 

Svaret blev en kompromiss, vi flyttade till en ö, Irland.  Här fortsatte vi
våra yrkesval inom mat och hotell där jag var med och startade upp
ett hotell på uppdrag åt en större hotellkedja. Min man arbetade som
kökschef på olika hotell i trakten.  Vi bodde mestadels på västkusten
eller i Dublin och vi kände oss verkligen hemmastadda här.

Men våra olika erbjudande och egna drivkrafter att prova nya saker
tog oss till Afrika och Senegal och därefter till Turkiet.

GLÄDJEBESKED
Att flytta runt så mycket som ni nu gör under dessa nästan 10 år, kände
ni inte någon gång att det snart var dags att rota er någonstans?
– Jo så var det. När vi flyttade till Turkiet så fick vi ett glädjebesked, vi
väntade barn. Då bestämde vi oss för att sakta ner på flyttkarusellen.

Vi flyttade inte direkt till Sverige från Turkiet utan mellanlandade i
Norge. Min man fick ett förordnande i Norge och utgår därifrån i sitt
arbete som kökschef för Scandic i Norge. Det kändes bra att flytta hit,
det kändes nästan som hemma, det var i alla fall Skandinavien. 

Efter allt man sett genom våra resor ute i världen så vill jag verkligen
poängtera hur fantastiskt vi har det i Sverige och Skandinavien. 
Ett land som verkligen har allt det där som inte finns på någon annan

plats.
Vi hade bott i Oslo i fyra år då vi fick nys om huset här i

Högsby.

REALTID
Nu är resan för Martina och familjen nästan framme i 
realtid.

Förra året gick flyttlasset till Storgatan och
”Garbohuset” där familjen nu bor. Martina arbetar i
Högsby och  Julien veckopendlar till Oslo och tack vare
goda tågförbindelser så går det bra att pendla.

– Han reser mycket i tjänsten och barnen vet inte om
något annat än att han reser mycket. Visst saknar barnen
sin pappa och jag min man mycket emellanåt, men det är
så här det är.  Vi vet ju att han kommer hem och det är det
viktigaste. För egen del trivs jag bra på mitt arbete på
Systembolaget här i Högsby med inköp, rådgivning och
service till våra kunder.

HUR KOM NI PÅ IDEN ATT BO PÅ 
ÖVERVÅNINGEN TILL ETT MUSEUM?
– Som jag sa tidigare så gillade vi verkligen huset från
första stund, och vi blev alla blixtförälskade i huset. Vi fick
god kontakt med Fastighetsbyrån som hade hand om för-
säljningen av huset och det tog inte många dagar innan
kontraktet var skrivet och handpenningen inbetald.

Martina med barnen Leon och Camille framför sitt hus.

2015-07 JULI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-06-29  08:51  Sida 4



5

TILL HÖGSBY

www.skobes.se
HÖGSBY: Verkstadsgatan 5. 0491-20993

- En nära och komplett verkstad

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

Välkommen till Skobes

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

Skobes i Högsby.
Personligt hela vägen. Så med denna annons önskar vi er alla en trevlig sommar!

Även vi snygga grabbar 
på SKOBES behöver 
lite semester därför 
håller vi stängt 
vecka 29 och 30.
Vid akuta problem 
kontakta Oskarshamn 
på tel 0491-897 00

KÄNNER OSS ROTADE
– Vi tycker båda att det är skönt att bo där vi gör. Vi har inget behov av
att åka i väg någonstans. Visst är det kul att åka på semester, men sam-
tidigt obeskrivbart skönt att bo i Högsby. Här finns verkligen allt man
behöver. Järnaffären är nästan som vårt andra hem och Sandholms
likaså. Här får man alltid personlig service och hjälp när man behöver
och inget är omöjligt.

Trots alla länder som vi bott och arbetat i genom åren så är det inget
som slår Högsby.

Jag vill gärna råda alla till att ge sig ut och resa och se er omkring.
När man gjort den resan, kanske inte lika intensivt som vi gjort så tror
jag att allt fler ser och värdesätter livskvalitén som finns på en mindre
ort och kommun som Högsby ger, varje dag. Året om.

SPÖKAR   
Vi på Innehåll har hört att det kan spöka i gamla hus, stämmer detta i
ert hus?

– Vi har aldrig sett eller hört att det skulle spöka i huset även om ryk-
tet kanske säger så. Om det skulle göra det så har vi nog väldigt snälla
bank- och Muséespöken i vårt hus.

Huset som är ritat av arkitekten Josef Fredrik Olsson 1920 är ett
genuint stenhus som alltså är beläget mitt på Storgatan. Samma arki-
tekt ritade även Högsby kommunhus. 

– Ett stenhus är varmt på sommaren och kallt på vintern, inte
omvänt som man lätt kan tro.  Tack vare en väl fungerande bergvärme
till stenhuset så har vi behaglig värme på vintern. 

Vem vet kanske finns det knölvalar i Emån en vacker dag 
– Det är i Högsby det händer.

Tack Martina för att du delar med dig av din och familjens resa genom
livet.  Precis som Martina säger det gäller att vara nyfiken på livet och
våga upptäcka och se saker och ting och ställa de lite mot varandra. Det
är det som gör att man värdesätter naturen längs Fågelforsvägen, eller de
lokala handlarnas service och kunnande. Vi kanske inte får se knölvalar i
Emån men en och annan Mal tar sig fram längs Emån, vem vet, det är
kanske Malen som är Högsbyspöket.

Gunilla C Johansson

Favoritplats: Fågelforsvägen mellan Högsby och Fågelfors.
Färg: Röd.
Maträtt: Tryffelrisotto och en vit bourgogne.
Musik just nu: Takida.
Bästa med Högsby: Familjen, syskon och alla nära.
Gör mig arg: När människor skadar varandra. Skador som ger
ärr i själen.
Gör mig mest glad: Mina barn.
Detta visste du inte: Har tränat boxning i några år och dykt
med valar.
Önskar jag mig mest av allt: Att barnen ska få vara lyckliga.
Om 10 år: Köpt fler fastigheter i Högsby och jobbar med lik-
nande jobb jag har i dag.
Tänk på: Vi gifte oss i Tingshusparken 2008 så man kan göra
det mesta i kommunen. Det är bara fantasin som sätter gränser.
Favoritdjur: Knölval – De är så fascinerade djur - ni skulle bara
veta.
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

KONSULTCHECK
STÖD FÖR ATT ANLITA EXTERN KOMPETENS 

TILL DITT FÖRETAG !

• Marknadsförings kostnader  • Forskning o utvecklingsinsatser
• Nya marknader-Export-Nya kundgrupper  • Design tjänster

• Affärsutveckling-Besöksnäringen 

Vill du veta mer kontakta Regionförbundet: Bruno Karlström 0480-448379.
Mer info www.rfkl.se/foretagsstod

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!

Kolla på www.mittpunkt.hogsby.net vad som är ledigt just nu !
Kontakt via hemsidan direkt med uthyraren.

Våra ungdomar vill driva företag 
på sommarlovet !
Nu börjar årets sommar entreprenörer att driva sina
egna företag under sommarlovet. En satsning med
Mittpunkt Högsby, HUC och Nyföretagarcentrum i
Åseda. 

För första gången samverkan med gymnasieelever dels från Högsby
Kommun och från grannkommunen Uppvidinge ! Just att få känna på
att under sitt sommarlov driva egna företag är en bra möjlighet att
kanske i framtiden bli egen företagare.

Lisa Gustafsson från Åseda kommer att sälja turisttröjor i Uppvidinge
och Högsby. Här ingår också att starta upp en webbshop. Info Lisa 072-
214 5550. 

Medelin Sandgren från Drageryd/Högsby har som affärsidé att erbju-
da fönsterputsning, städning och målningsjobb till privat kunder i sitt
närområde. Hon berättar att det finns ett bra intresse för dessa jobb
och hoppas på gott om arbete. Info Medelin  070-608 2729. 

Chris Wurker Fågelfors,  jobbar med att sälja tjänster med gräsklipp-
ning och kan speciellt erbjuda äldre personer och sommarstugeägare
vackra nyklippta gräsmattor. Info Chris 070-335 4876. 

Sandra Thunberg Berga, gillar att baka och kommer att jobba mycket
med kakor och bakelser i första hand att levereras till ett nyöppnat
Pensionat i Älghult. Info Sandra 076-806 75 09. 

Oskar Olsson Högsby,  med sitt företag Oppos har som sin affärsidé
att skapa stilrena och funktionella hemsidor åt företag och organisa-
tioner. Företagets vision är att alla kunder ska vara nöjda med såväl
priset, produkten och naturligtvis servicen. Info Oskar 072-206 8298.

Besök Nostalgia - Historien om Sveriges
äldsta Trähusfabrik i Fågelfors !
Från Järn till Trä
En spännande
utställning om
270 års industri-
historia.

Utställningen belyser
hur Fogelfors Bruk
omvandlades från
1700-talets järnhanter-
ing till en modern träin-
dustri . En unik möjlig-
het, som du dessutom
kan förstärka med LEK i
snickarbod och vinds-
rum. Vidare musik från Ernst Rolf och Karl Gerhard och avslutningsvis
Café med glass ! Öppettider tisd-sönd,1 juli-15 aug kl 13-17.  
Info 072-570 8357.

Allt för sport o fritid hos FöreningsSport !
Företaget startades1983 hemma i vår  bostad, med
lager i en garderob och försäljning vid köksbordet
berättar Christer Pettersson vid FöreningsSport,  som
idag är en modern sportbutik med inriktning på skor,
kläder och fiske. 

Här hittar du välkända
varumärken till bra pri-
ser. Vi jobbar även med
direktförsäljning till före-
ningar med bl.a match-
ställ och overaller,  till
företag gäller arbetsklä-
der, arbetsskor och pro-
filprodukter. Vi har dess-
utom sålt en hel del
plastbåtar i år,  berättar
Christer och märker av
ett ökat intresse för  fiske
inte minst med närhet
till ett stort antal sjöar
och naturligtvis Emåns
läge några stenkast från
butiken. 
Info 0491-210 70.

Stockpetare vid dammen/
sågen 1950 talet. 

Sommar entreprenörer  fr.v Lisa Gustafsson, Chris Wurker, Sandra
Thunberg, Medelin Sandgren. (Oskar Olsson saknas på bilden). 

Trevlig personal vid plastbåten. Fr v Elin och Louise Pettersson.                  
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Kyrkogatan 39 i Högsby, 4 rum, 
395 000 kr.

Gästgivarevägen 11 i Fagerhult, 
6 rum, 475 000 kr.

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.

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

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

Granstigen 8 i Fågelfors, 4 rum, 
325 000 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!

Frövivägen 19 i Högsby.

Idrottsvägen 4 i Högsby.

Furustigen 5 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 

Kyrkogatan i Högsby Gästgivarevägen i Fagerhult
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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

För 18:e året i rad
I sommar arrangerar Gunilla Mörstam återigen sin
mycket välbesökta hantverksdag i Svindla Kvarn.

– Vi vill visa på gammalt hantverk så att den inte faller i glömska.
Det är viktigt att kunna sin historia och hur man gjorde förr berättar
Gunilla Mörstam, initiativtagare till Hantverksdagen i Svindla Kvarn.

Många har genom åren lärt sig hur man hägnar en gärdesgård,
kanske genom att ha träffat Lars-Erik Andersson, som traditionsen-
ligt visar hur man gör. Smeden Daniel Grimhammar kommer för
andra året och visar på fantastisk smideskonst.

Man kommer även att kunna se hur man spinner lin och ull, hur
en sadelmakare som får tag på gamla trasiga skinndetaljer förvand-
lar dessa till nästan som nytt. 

– Vi har även närproducerad vakumpaketerad korv till försäljning
via Måketorps Kött så ta gärna med kylboxen så du kan grilla kor-
ven när du
kommer
hem. Det
kommer
även att 
finnas
handgjort
papper till
försäljning.

HUR KÄNNS DET 
På frågan hur det känns att arrangera hantverksdagen för 18:e året
svarar Gunilla utan att tvekan.

– Det känns bara roligt, trots allt arbete som ligger bakom. Det är
så roligt att träffa skickliga och kunniga hantverkare som år efter år
drivs av ett genuint och äkta intresse för hantverk, tillsammans med
alla besökare.

Även i år går det bra att i förväg lämna in knivar till Gunilla för
slipning av Åke Fyhr.

– Knivarna hämtar man ut den 25:e juli då Hantverksdagen äger
rum.

Ett 30-tal hantverkare är på plats denna dag tillsammans med
sedvanlig kaffeservering. Kom ihåg att lite regn inte hindar ett
besök på Hantverksdagen. Gunilla uppmanar alla att ta chansen att
se högklassigt hantverk på nära håll.

Se mer info i denna tidnings annons.
Gunilla C Johansson

Gunilla
Mörstam vid
spinnrocken. 

Foto: Privat

Åke Fyhr 
slipar knivar. 
Foto: Privat
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Lokalt Småländskt hängmörat kvalitetskött. - För en levande landsbygd!

Öppettider
Ons 12-16
Fre 10-18
Lör 10-15
Övrig tid: se facebook

FAGERHULT CMÅKETORPS KÖTT & STYCKERI
KÖTTBUTIK, FLEISCHEREI, BUTCHERS SHOP

Måketorps
hängmörade 
nötköttslådor

www.maketorps.se
073-380 09 73

Välkomna till vår butik i Fagerhult 
Kyrkvägen 15

JUBILEUMSERBJUDANDE!
• Grillning av våra prima hamburgare och korvar

• Färslådor på 5 kg
I Fläskfärs 250:- I Blandfärs 325:- I Nötfärs 375:- (Förbeställ gärna)

• 20% rabatt på ord. pris på korvar
• Fler fina erbjudanden i butiken!

4/7 2015
FIRAR VI 1 ÅR
MED BUTIKEN

arrangemang i
grannkommunen
Tre arrangemang går i sommar av stapeln i grann-
kommunen i Blomstermåla Folkets Park under
parollen Öppen Famn. Under festliga former
avslutats aktiviteterna med en Öppenfamngala
den 23 augusti. En final som föregåtts av konsert
med Nils-Börje Gård och danskväll med Lasse
Trofast Orkester veckorna innan.

Ett arrangemang
vars syfte är en
mötesplats för, ung
som äldre, nyanländ
som boende och
besökande i trakten,
att träffas under
gemytliga former.
Själva avslutningsga-
lan inleds klockan tio
där aktiviteter för barn, linedance, olika kulturinslag varvas med
ponnyridning, servering, lotteri och mycket mer. Initiativtagare till
denna folkfest är Blomstermåla Folket park med eldsjälen Reidar
Eek i spetsen. Medarrangörer är Röda korset, Svenska Kyrkan och
Migrationsverket.

– Vi är mycket tacksamma och glada över att vi tillsammans
med våra huvudsponsorer, de tre lokala Sparbankerna i Högsby,
Mönsterås och Ålem samt Högsby, Mönsterås och Oskarshamns
kommuner backar upp detta arrangemang. Detta tillsammans
med COOP som bjuder på mat denna dag.

Vår vackra park bjuder verkligen in till en härlig upplevelse och
tillsammans med aktiviteter och förhoppningsvis många besö-
kande till alla de tre aktiviteterna.

Stihna Johansson Evertsson kommunstyrelsens ordförande-
tycker att detta är ett mycket bra initiativ från Folkets Park. 

– Viktigt att vi arbetar över kommungränserna och detta initia-
tiv är ett gott exempel på hur man kan kombinera nytta med
nöje, menar Stihna. 

Läs mer i denna tidnings annons.
Gunilla C Johansson

– Program sommaren 2015 –

FESTARRANGEMANG
LÅNGEMÅLA IDROTTSPARK

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

SÖNDAG 12/7 1700-2100

BENGT HENNINGS

LÖRDAG 29/8 2100-0100

ELISAS DENNIS&THE ROCKTONES 
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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 

• Nyplockad färskpotatis från Öland:
Marispad, vit och fast 
Puritan, vit och mjölig

• Obesprutade 
Hagalundstomater (ett flertal sorter) 

• Obesprutade lök, morötter och 
rödbetor i knippe.

• Stor sortering av utplanteringsväxter
och krukväxter

• Från Evas kroppkakor, Öland 
- Isterband - Kroppkakor 

(glutenfria).

• Nyplockade jordgubbar 
DIN HANDLARE 

MED DET GODA GRÖNA!

3

Vinstlotter i årets Högsbydagslotteri!
1:a pris lott nr 560 - 5 000 kr
2:a pris lott nr 740 - Hyrbil värde 4 000 kr
3:e pris lott nr 868 - Tvätt värde 3 500 kr
4:e pris lott nr 498 - Bilvård värde 2 500 kr
5:e pris lott nr 169 - Presentkort på Garpen värde 1 500 kr
6:e pris lott nr 170 - Fönstertvätt värde 700 kr
7:e pris lott nr 1115 - Bilvård värde 400 kr

2-4:e, 6-7:e pris är skänkta av Skobes.

Stort grattis till Josefin Boman som kammade hem både 2:a- och 4:e-priset!

Och stort grattis till er andra som än så länge är anonyma!

Hör av er till Magnus Gabrielsson för uthämtning av priser, 070-3231759.
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Saneringen av Björkshults
glasbruk

Arbetet med att sanera marken vid Björkshults
nedlagda glasbruk är i full gång. 

Det är Svevia som fick uppdraget med att schakta ur
24 000 ton jordmassor, men även det sediment som
finns i en intilliggande damm. Saneringen började i
mars och beräknas pågå fram till september.

På www.hogsby.se  kan du läsa mer om sanering-
en, samt följa arbetet på en karta som uppdateras
kontinuerligt.

Högsby kommun har tidigare saknat samlad information om
kommunens fina kulturmiljöer. Men nu är Högsby kommun
på gång att ta fram ett kulturmiljöprogram med ett urval av
kommunens mest värdefulla kulturmiljöer. Miljöerna kommer
att presenteras tillsammans med rekommendationer för hur
de kan bevaras, användas och utvecklas för att ge oss en
attraktiv kommun och livsmiljö.

Syftet med kulturmiljöprogrammet är att fungera som ett kun-
skapsunderlag för kommunens tjänstemän och politiker, men
också att sprida information om kommunens historia till innevå-
narna, att användas i skolan och att fungera som turistguide.
Tanken är att det ska bli en lättåtkomlig digital produkt!

Arbetet med kulturmiljöprogrammet påbörjades under maj
månad och förväntas vara klart under 2017. Ett första steg blir att ta
fram en kulturmiljöprofil som berättar om vad som särskilt utmär-
ker Högsby kommuns kulturmiljöer! Därefter påbörjas inventer-
ingsarbetet. Så om du ser en mystisk bil köra omkring, så kan det
vara Veronica Olofsson från Kalmar läns museum som fått i upp-
drag att inventera, fotografera och beskriva olika kulturmiljöer. 

Vi vill gärna att du kommer med synpunkter eller hör av dig
med förslag på vilka miljöer som bör ingå i Högsby kommuns kul-
turmiljöprogram! Följ gärna arbetet via kommunens hemsida eller
Facebooksida!

Jonas Högquist, Utvecklingsstrateg
Tfn: 0491-291 37
E-post: jonas.hogquist@hogsby.se

Högsby kommun på instagram!
Nu finns vi på instagram
@hogsbykommun

#mitthogsby
Har du instagram?
Fota, lägg ut på instagram
och berätta om vad som är
bra med Högsby, tagga med
#mitthogsby så att fler kan se 
hur bra det är här! 

Värdefulla kulturmiljöer i
Högsby kommun!

10
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Stuga 300:-/natt (2 bäddstuga med micro, 

trinettkök och TV, nära till servicbyggnad)

Plats för husvagn 200 :-/dygn
Tältplats 100:-/dygn

Nyhet: Ny fräsch restaurang &

servicebyggnad

VVäälleennbbaaddeettss
CCaammppiinngg

Tel 072-784 16 91 Fagerhult

Kom och Njut av vår Sommarmeny och 

ett glas varm eller kall dryck!
• Handla glass, godis, kalla och varma drycker i kiosken.

• Köp fiskekort och hyr vår båt och prova fiskelyckan

• 7/7 Gullliz & Åke 19.00

• 18/7 Marknadsdag, Gulliz & Åke  12.00 & 15.00
Marknadsbuffé står uppdukad från 11.00!

• 23/7 Gulliz & Åke 19.00   • 5/8 Nöjesteamet

Underhållning med Buffé
Sommaren 2015

NÖJESTEAMET och Gulliz & Åke! 

Grillbuffé
Spice of Thaibuffé 
Räkfrossa

Lunchbuffé  95:- Räkfrossa
Tacobuffé  159:-

Bäckgatan 14, Oskarshamn • Tel. 0491-812 00, 070-760 27 92

inkl.1 glas vin eller öl alt. alkoholfritt
Ingår: stor salladsbuffé, 2 sorters bröd,
måltidsdryck samt kaffe & kaka.

Varje onsdagMåndag-fredag kl 11.00-14.30

Fredag-lördag

3 bufféer

179:-

TTeessttaa  vvaatttteennbboollll!!  
Rolig aktivitet för både barn 

och vuxen. Kliv in i en stor 
plastboll som försluts. 
En rolig vattenaktivitet där 
man förblir torr oavsett kläder. 

88  mmiinnuutteerr  4400::--

PPsssstt!!!!
BBeessöökk  
GGöössjjöö--
bbaaddeettss
CCaammppiinngg
i Berga

Campingen stänger för säsongen 1/9-2015

Äntligen tid för
utomhusarbete
Våren och försommaren
har inte direkt bjudit upp
till dans, när det gäller
utomhusmålning, med
kyla regn och rusk. Nu ver-
kar det dock som om det
börjar lätta och i och med
det, hög tid att ta fram
penslar och färg – som vi
har längtat!

Många som ska måla om sina hus
har använt tiden till att skrapa bort
gammal färg och tvättat fasaden
med fasadtvätt i väntan på bättre
väder. 

– Bra att så många lägger tid på förarbetet innan själva målningsar-
betet, säger Karin Sandholm på Sandholms Färg & Golv.

Tänk på att inte ha allt för bråttom med att måla om det finns risk
för att träfasaden kan vara fuktig.

Det ska helst ha varit uppehåll en dag efter en regnskur innan du
börjar måla för att få ett bra resultat. En risk man tar med att måla när
regnmolnen hägrar i horisonten är att färgen regnar bort om den inte
har hunnit torka till.

MÅLA PÅ SKUGGSIDAN
Att måla när det är fint väder inom måleribranschen innebär torr och
hög luft, inte måla i direkt solsken som kan vara minst sagt lockande.

– Undvik att måla i direkt solljus, träet torkar för snabbt och det kan
bildas blåsor i färgen. Färgens skyddande egenskaper blir också
sämre.

TIPS PÅ FÄRGVAL
Hur var det nu, oljebaserad eller akrylfärg, så här tycker Sandholms:

– Akrylatfärg ger bra glans och kulörbeständighet. Vid rätt dagstem-
peratur kan man till och med stryka fasaden hela två gånger på en
och samma dag. Vi säljer Nordsjö One Super tech som är självren-
görande och Svanenmärkt, en färg som gör jobbet lite roligare.

Så när det gäller att måla om huset så är det lagom är bäst som 
gäller, i alla väder.

Vi på Innehåll tackar för goda råd till den pågående utomhus-säsong-
en där det ska skrapas, grundas och målas klart i tid innan hösten.  Kom
ihåg, du som är osäker på vilken typ av färg du ska måla med, ta med ett
färgprov in till butiken och fråga om råd.

Precis som många turister säger som kommer till Småland; finns det
något finare än nymålade röda stugor med vita knutar tillsammans med
en gärdesgård och nyklippt gräs med vita utemöbler?  

Kanske inte, men en sak är i alla fall säker, allt blir så mycket finare när
man  tar sig tiden att underhålla tak och fasad, det lönar sig i längden.

Gunilla C Johansson

Sandholms 
inspirerar
Sandholms 
inspirerar

Foto: Nordsjö
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19/7  Konsert med NILS-BÖRJE GÅRD kl 15
               Duett med Chatrin Pålsson Ahlgren i ”O Store Gud”.  Fri entré

24/7 Dans till LASSE TROFASTS Orkester kl 21–01
               Puben är öppen. Entré 100:-

Servering | Varmkorv | Lyckohjul | Lotteri

COOP bjuder på mat

Se kommande reportage & annonser i lokalpressen samt reportage i Radio Kalmar & Smålandsnytt. Klipp ur & spara annonsen!

Huvudarrangör: Blomstermåla Folkets Park
Medarrangörer: Röda Korset, Migrationsverket och Svenska Kyrkan

Nils-Börje Gård Lasse Trofast

23/8  ÖPPEN FAMN-galan kl 10-16
 Stor säsongsavslutning – vi möts över alla gränser!
 Ponnyridning, aktiviteter för barn, linedans, olika kulturinslag. 
 Information från Mönsterås, Högsby & Oskarshamns kommuner.
 Migrationsverket och SFI informerar och svarar på frågor.
 Stort tack till våra huvudsponsorer i samband med Öppen Famn-galan:

Varmt välkomna till sommarens 
arrangemang i vackra 

Blomstermåla Folkets Park
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RingUp & Gallerian Högsby, Järnvägsgatan 37, Högsby 
Öppet månd-fre 10-18 • lör - Sön 11-16

Missa inte när vi får in nyheter 
eller har kampanjer!

Gå in och följ och gilla oss på
Gallerian Högsby 

Kom in och ��a på vår nya 
�llbehörsvägg, här hi�ar du
synkkablar, laddare och väskor.

HÖGSBYNÄT AB

Va�enkannor 
�ll kanonpris 
20: för en 5 liters 
15: för en 2 liters 

Dags för ny TV 
i sommar?

Välkommen in �ll oss på RingUp
Högsby och prata TV med oss!

Vi har även tekniker som kan hjälpa 
dig med dålig TVbild 

prata gärna med oss i bu�ken.
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Välkomna ti l l  

Gösjöbadets
camping  

Tel 070-684 86 26, Berga

Kom och Njut av vår Sommarmeny och ta ett glas

god dryck (öl, vin eller alkoholfritt)

• Handla glass, godis, kalla och varma drycker i kiosken.

• Köp fiskekort och hyr vår båt och prova fiskelyckan

Underhållning med Buffé
Sommaren 2015 

• 9/7 Gulliz & Åke
• 16/7 NÖJESTEAMET 
• 6/8 H-G Strömer & 

Oliver Lundström
Extra underhållning, se anslag vid kiosken

TTeessttaa  vvaatttteennbboollll!!  
Rolig aktivitet för både barn 

och vuxen. Kliv in i en stor 
plastboll som försluts. 
En rolig vattenaktivitet där 
man förblir torr oavsett kläder.

88  mmiinnuutteerr  4400::--

PPsssstt!!
BBeessöökk  
äävveenn
VVäälleenn--
bbaaddeett,,  
FFaaggeerrhhuulltt

Övernattningsrum 4 bäddar
Grillplats, tennisbana, minigolf

Plats för husvagn 200 :-/dygn
Tältplats 100:-/dygn

Nästa säsong står campingens nya servicebyggnad klar!
Campingen stänger för säsongen 1/9-2015

Grillbuffé
Spice of Thaibuffé 
Räkfrossa

Lunchbuffé  95:- Räkfrossa
Tacobuffé  159:-

Bäckgatan 14, Oskarshamn • Tel. 0491-812 00, 070-760 27 92

inkl.1 glas vin eller öl alt. alkoholfritt
Ingår: stor salladsbuffé, 2 sorters bröd,
måltidsdryck samt kaffe & kaka.

Varje onsdagMåndag-fredag kl 11.00-14.30

Fredag-lördag

3 bufféer

179:-

Nu! Äntligen! Yes!
Härligt, sommaren
är verkligen här!

Varm vår, kall försommar, regnig försommar, sitta i
skuggan på skolavslutningen, elda i braskaminen på
midsommarafton, invasion av knott när det är
vindstilla, bokstavligen dagsregn, knallblå himmel,
starka vindar. Listan av olika väderyttringar och
naturfenomen kan göras lång i år. Kanske extra lång.
MEN, nu verkar det som om meterologerna lovar
mer uppehållsväder och dessutom leverans av ett
”värmeöverskott”.

Sommaren 1983, då var det snustorrt i markerna och den torraste
sommaren i mannaminne. Gräsmattorna var bruna, höskörden blev
en, kanske två i absolut bästa fall, istället för normalt tre.
Jordgubbarna nästan övermogna vid midsommar. Det var även det
året den stora Bohultsbranden härjade och närmare ca 700 ha stod i
brand.

Det här med ordet lagom, det är kanske inte alltid så dumt i alla
fall. När det är lagom med sol, lagom med regn och lagom med vind
så blir det, just det, precis lagom.

FAST LAGOM ÄR INTE ALLTID LIKA ROLIGT  
När det är sommar så ska man ju sitta ute och äta lunch, klättra upp
på taket och måla om vindskivorna och fixa allt det där som inte går
på vintern.

Men ibland blir det inte alltid som man hade tänkt sig. Ibland blir
det som det blir. Då gäller det bara att tänka till och tänka om.

Man får måla om vindskivorna i augusti i stället för på semestern i
juli. Äta den där lunchen på altanen i stället för på uteplatsen om det
skulle regna.

I landet lagom så sitter fortfarande elvakaffet djupt rotat hos
många av Innehålls läsare. Du som
inte provat det - Gör det!

Att gå upp på morgonen, göra
allt det där man tänkt göra under
dagen och att avsluta med en
kopp elvakaffe, det är grejer det.
Man kan därefter ta den där ledig-
heten, eller om man så vill göra
något annat, fina tips finns i denna
tidnings turisttema.

Att göra saker och ting tillsam-
mans med familjen är ibland rik-
tigt underskattat. Även om inte
alla kan eller orkar göra saker och
ting så det blir helt perfekt spelar
faktiskt ingen roll. Det är inte det
som är poängen. Det är att man
gör saker tillsammans.  

Så om inte vädret blir som du
tänkt dig, gör saker du inte brukar, gärna tillsammans med andra. Då
kommer du kanske att gilla när det regnar samtidigt som ni lagar ett
trasigt staket runt tomten eller hästhagen. Då glömmer du bort att
det regnar.

Tack för att du läser tidningen Innehåll och för att du handlar lokalt!
Gunilla C Johansson
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Järnvägsgatan 35, Högsby 0491-210 70 www.foreningssport.se

ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-14

FöreningsSport

BESÖK OSS!
STORT UTBUD AV FISKEPRODUKTER!

VÄLKOMNA TILL             
Bruksgatan 17, Fågelfors

0491-515 99 • 070-593 72 87
Öppet tisdag - onsdag kl 14.00-17.00
Vill du komma andra tider - Ring!

Välkommen /Ann-Catrin

Hattar, Mössor, Kepsar,
Väskor, Halsdukar, Handskar

för både Dam och Herr

Nyhet!
handla online

www.fagelforshatt.se

Välkommen till 
Högsby kommun! 
Välkommen till det gemytligt småländs-
ka och småskaliga. Det hjärtliga och
genuina. Här hittar du läckra caféer och
besöksvärda muséer. Mysiga och
prisvärda övernattningsmöjligheter.
Handlare och hantverkare. Här finns
den rika bygdehistoriken. Och inte minst
- i Högsby kommun hittar du en stor
variation av naturupplevelser!

Välkommen till kulturbygden, vildmar-
ken och den småländska gästfriheten! 

E tt vandrings- och cykelparadis.
Högsby kommuns natur är varierad

och storslagen. 
Du kan till exempel uppleva den längs
våra många slingriga och cykelvänliga
landsbygdsvägar. 

Ta dig an vår 15
mil långa cykelled
som går genom
kommunen, och
som är uppdelad på
fyra etapper!

Här finns också
gott om vand-
ringsvärda sträckor
genom fascinerande
och kulturhistoriska
marker. Vandra längs
Högsbyleden, 
i Rudahagarna, Jonas Stolts vandringsled,
eller genom de trolska bokskogarna längs
Alsterån vid Böta Kvarn! Från Aboda Klint,
som vintertid erbjuder utförsåkning i flera
backar med lifter, presenteras också stor-
slagna vyer och vandringsmöjligheter. 

Om vi talar om naturfenomen måste du
ta dig till Kalmar läns enda kanjon, More
Kastell. En ovittrad 20 meter hög restplint

reser sig längst nerifrån den imponerande
Moreravinen.   

Ekopark Hornsö är en av västeuropas
viktigaste områden för bevarande av hota-
de insekter. I ekoparken ligger Barnebo
med sina långa, mäktiga stengärdesgår-
dar och naturreservat!  

Missa inte kommunens många
natursköna badplatser!  

Gemytliga Högsby kommun 
Kulturbygden, vildmarken och den småländska gästfriheten  

Hopptornet vid Gösjön i Berga
Foto: Gunilla C Johansson Arkivfoto

För mig var det som en dröm, en sanndröm, 
att campa i orörd natur en ljum vårkväll mitt i
Småland! Vilken känsla att sitta utanför sitt tält
och lyssna till knastret från den tända brasan och
porlandet från Emåns vatten!

Så beskrev en av förra årets turister sin fascination för naturen,
vildmarken och lugnet i Högsby kommun.
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Öppet 
alla dagar

9-21
Välkommen till den matglada ICA-butiken

Ta ut kontanter i vårUpp
täc
k

för
del
arn
a!

Uttagsautomat

Järnvägsgatan 8, Högsby  •  Tel 0491-200 12
Postens Brev- och Paketservice,  Frimärken

E ldorado för fiske och paddling. 
En del av Högsby kommun kallas

Emådalen.
Om du vill fiska i den här delen av

Emån eller/och i 28 av kommunens sjöar
och vattendrag kan du köpa dig ett turist-
fiskekort för en eller två veckor. 

Emån erbjuder ett av Europas renaste
och bästa fiskevatten och är en av de mest
artrika åarna i södra Sverige. 

Längs vissa Emåsträckor och i flera av
kommunens sjöar går det bra att paddla. 

Kontakta exempelvis Emåturism Lixhult
eller Aboda Café & Restaurang för att hyra
kanadensare eller kajak.

Ryningen är en av de största våtmarker-
na i Småland och en av de mest värdefulla
fågellokalerna i sydöstra Sverige. Upp
emot 140 fågelarter brukar häcka här årli-
gen, varav många är mycket sällsynta. 

H antverk, konst och design.
I Högsby kommun finns de kreativa

konstnärerna som arbetar i de mest skif-
tande material och former! Om du till
exempel vill se miljövänlig omformning av
flaskor till bruks- och konstglas åker du till
Hauges Hantverksglas i Kulltorp. Fler
kända glaskonstnärer verkar i
Björkshultstrakterna. Vill du se mer?

Besök då till exempel AoS Keramik hos
Annika Olsson Sonntag, Uranäs
Blomsterverkstad eller Fågelfors
Hattateljé. Ett antal hantverksdagar/mäs-
sor arrangeras under året på olika platser.
I Fagerhult finns designstudion
VillaPernilla. Pernilla Lindfors har skapat
kläder till filmer som Harry Potter,
Fantomen på Operan, Gladiator, Kingdom
of Heaven och Mamma Mia. 

S evärdheter och arrangemang.
I Högsby finns världens enda perma-

nenta utställning om Greta Garbo - en av

de fem internationellt mest kända svens-
karna genom alla tider. 

Greta Garbos mamma, mormor och
flera generationer tillbaka i tiden var födda
i Högsby kommun. 

Nostalgia i Fågelfors är ett annat
besöksmål för alla åldrar. Här finns
utställningen ”Från järn till trä”, om
Fogelfors Bruk med en av Sveriges äldsta
traditioner av att bygga monteringsfärdiga
trähus. I Nostalgia finns även utställning-
ar om revykungarna Ernst Rolf och Karl
Gerhard och fler kändisar med stark
anknytning till bygden.  

Fagerhults marknad i juli är en gammal
traditionsrik marknad med många besö-
kare. 

Hantverksdagen i Svindla kvarn i
samma månad är också mycket sevärd.  

Besök biografen i Berga, matcherna på
våra idrottsarenor eller våra fina dansstäl-
len/folkparker! Både i Fågelfors och i
Långemåla bjuds det upp till dans flera
gånger om varje sommar. 

Högsbydagarna i juni lockar tusentals
besökare! 

Välkommen till alla våra fina hembygds-
gårdar! Mycket kultur och hantverk finns
att njuta av. I flera hembygdsparker kan
du fira midsommar och andra högtider. 

Foto: Gunilla CJohansson Arkivfoto
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H istoriskt 
– Visste du att…

… Högsby samhälle vilar på en
rullstensås från istiden för cirka
10 000 år sedan

… Storgatan i Högsby bygger
på en ridväg från medeltiden
som utnämndes till Kungsväg
år 1559 av Gustav Vasa

… i kommunen finns grav-
fält och andra lämningar från
järn- och bronsåldern som
ligger vid Emåns stränder

… Drageryds by anses vara
en av Smålands mest välbeva-
rade radbyar.

B oende – I Högsby kommun
finns boenden som passar

alla: 
Hotell, vandrarhem, stugor,

övernattningslägenheter, rum
med frukost, camping och läger-

och kursgård. 

H emlighets-full fisk 
och mistelpussar 

– Visste du att…
… Högsby förknippas med den mytiska
malen, som gömmer sig nere på Emåns
botten och nästan bara är aktiv nattetid.
Malen kan bli upp till fem meter lång och
väga över 400 kilo! Malen är utrotningsho-
tad och fridlyst i Sverige. 

… det går att hitta drygt 20-åriga mistlar i
Högsby med en diameter på mer än en
meter. Misteln anses ge lycka och välsig-
nelse om man fäster den i taket eller ovan-
för en dörr i juletid. Det är tillåtet att kyssa
en person som befinner sig under den.
Misteln är grön året om och enligt de 
keltiska druiderna hade den övernaturliga
egenskaper. 

V ill du ändra livsstil ? 
Börja med att flytta till 

Högsby kommun 
De tre främsta anledningarna till att 
människor flyttar till Högsby kommun är:

• Närhet till naturen och lugn miljö
• Låga huspriser
• Kärlek och relationer
Livskvalitet är för oss att bo i en ren och

naturskön miljö i ett varierat landskap med
stora skogar, ekopark, odlad mark, sjöar och
vattendrag. 

Här bor du inte nära naturen, utan mitt i.
Kanske till och med bland kor, får, höns, 
hundar och hästar. Boendet är fantastiskt
prisvärt och vi erbjuder den bästa uppväxt-
miljö för barnen som vi kan tänka oss. 

Vi har god barnomsorg och en trygg skol-
gång. Här finns ett rikt och varierat före-
ningsliv, trevliga evenemang, fina besöksmål
och lokal service. 

Entreprenörer med egna initiativ välkom-
nas! Här finns oanade möjligheter för dig
som vill skapa din egen framtid och goda
förutsättningar att pendla till de större stä-
derna. 

Nyfiken och vill veta mer?
Välkommen att kontakta oss!
Högsby inflyttarservice
tel. 0491-291 64, 292 92
carina.hansson@hogsby.se
www.hogsby.se

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

Fullständiga rättigheterFullständiga rättigheter

Hotell  &
Dagens lunch

Hotell  &
Dagens lunch

Ms Solsund  www.olandsfarjan.se

Bokning och förfrågningar 0499-449 20, 070-621 42 60
Biljetter säljes på kajen innan ombordstigning. Cafeteria med öl- och vinrättigheter ombord.Vid hög sjögång kan trafiken inställas.

Oskarshamn Avgång: 08.00 och 14.00
Byxelkrok Avgång: 11.00 och 17.00
Restid 2 timmar och 20 minuter

Turlista
dagligen
12/6-16/8 

2015

BILJETTPRISER ENKEL ENDAGSTUR

Vuxen 150:- 200:-
Barn 7-16 år 100:- 150:-
Bil max 5 m inkl. förare 450:-
Bil + 2 pers 550:- 900:-
Bil + 3-5 pers 600:- 950:-
Husvagn max 5 m 500:-

BILJETTPRISER ENKEL ENDAGSTUR

Husbil max 5 m inkl. förare 650:-
Längdtillägg/fordon 100:-/m
MC inkl. förare 250:- 450:-
Cykel Gratis Gratis
Moped 100:-
Barn under 7 år i målsmans sällskap åker gratis.
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Die Gemeinde Högsby-Dein Ferienabenteuer
mit Erinnerungen, die bleiben!

• Wanderpfade, u.a. Der Högsbypfad mit 88 km in 6
Etappen, Rudahagarna, Jonas Stolt Wanderpfad und
Wandern in den phantastischen Buchenwäldern 
entlang des Alsterån.

• Ekopark Hornsö ist eine größere, zusammen-
hängende Waldlandschaft mit insgesamt 9200
Hektar. Dies macht den Ekopark Hornsö zu einen
der größten Sveaskogsparks. 

• 150 km lange Radwege, Baden und Kanupaddeln
in unseren schönen Seen und Flüssen. Einen
Kanuverleih gibt es bei Emåturism, Lixhult und
Aboda Cafe´& Restaurant.                                                                                                             

• Aboda Klint mit Langlauf- sowie
Abfahrtsskimöglichkeiten. Auf der Spitze liegt das
Aboda Café & Restaurant, welches gutes Essen
bietet und zum Kaffeetrinken animiert.

• Der Emån mit seinen Naturerlebnissen und 
beliebten Angelmöglichkeiten. Die
Angelgenehmigung für Touristen umfasst 28
Gewässer und ist gültig für 1 bzw.2 Wochen. Sie 
können diese und die Lizenzen für einzelne Seen der
Umgebung im Touristbüro erweben.

• In Högsby gibt es die einzige permanente Ausstellung
über Greta Garbo, welche eine der 5 meist internation-
nal  bekanntesten Schweden ist darstellt. Ihre Mutter,
Großmutter und weitere Generationen zuvor  waren in
Högsby geboren.

• Mehrere schöne Heimathöfe mit zahlreichen Aktivitäten, z.B.
Bötterums Heimatshof, Långemåla und Lanhagen in Högsby.

• Trödelmärkte und Antiquitäten sind beliebt, u.a. 3 Århundra-
den in Berga. Dort gibt es außerdem noch ein sehr beliebtes
Café.

• Kreatives Handwerk, Kunst und Design z.B. Hauges
Handwerksglas (umweltfreundliches Glasrecycling) in Kulltorp
und AoS Keramik in Kösebo.

• Wohnen und Campen, Hotelzimmer, möblierte Wohnungen,
Zimmer mit Frühstück, Wanderheim, Hüttchen oder ein etwas
anderes Wohnen: im Schulmuseum mit Selbstverpflegung.

• Högsby wird verbunden mit einem Gemeindetier sowie mit
einem Gemeindegewächs. Das Tier ist der Seewolf, der 
geheimnisvolle Jagdfisch, welcher sich tief am Boden des
Emåns versteckt und bei der Pflanze handelt es sich um
Misteln. In Högsby kan man 20-jährige Mistelbäume finden,
die einen Durchmesser von  mehr als einem Meter haben.

• Sie befinden sich in der Nähe von Nils Holgerssons Welt, 
Astrid Lindgrens Welt, zum Glasreich, Kalmar und Öland.

Wir wünschen einen schönen Aufenthalt! 
Willkommen im Högsby Touristbüro, Storgatan 17, Högsby.
Tel. +46 (0)491  291 64, turism@hogsby.se  
www. hogsby.se           hogsby turistbyra

Högsby municipality - your holiday 
adventure with memories to preserve!

• Walking trails, including Högsbyleden 88 km in 6 
stages, Rudahagarna, Jonas Stolts vandringsled and
trekking in the magnificent beech forests along the
river Alsterån. If you like to go biking, we have a 150
km long bike trail.

• Ecopark Hornsö is a large woodland. The ecopark is
about 9200 hectares and one of Sveaskog’s 
largest ecoparks in south of Sweden. 

• Swimming and canoeing in our beautiful lakes and
streams. Canoe rentals you will find at Emåturism,
Lixhult and Aboda Cafe´& Restaurant.

• Aboda Klint with cross-country and downhill skiing.
At the top you’ll find Aboda Café & Restaurant offer-
ing tasty food and refreshments.

• Fabulous fishing awaits you! The River Emån with its
natural scenery and popular fishing. 
The Tourist fishing permit gives you one or two weeks
of fishing in 28 different fishing areas all on the same
permit. You can also buy licences for individual lakes
and streams at the tourist office.

• In Högsby you’ll find the world’s only permanent
exhibition of Greta Garbo, one of the five most 
internationally famous Swedes of all time. Garbo’s
mother, grandmother and several generations back
were born in Högsby.

• Several fine homesteads have many activities, such
as Bötterums hembygdsgård in Långemåla and
Lanhagen in Högsby.

• Flea markets and antiques are popular, including 3
Århundraden in Berga which also has a popular café.

• Creative crafts, art and design such as Hauges
Hantverksglas (glass recycling) in Kulltorp and AoS
Keramik in Kösebo.

• Stay at the campsite, hotel room, furnished apart-
ment, bed and breakfast, hostels, cottage or in a 
different living; a school museum with selfcatering.

• Högsby is associated with a local animal and a 
municipal plant. The animal is catfish, the 
mysterious giant fish, which hides deep in the river
Emån. The plant is mistletoe and in and around
Högsby you can find mistletoes more than 
20 years old and with a diameter of more than one
meter. Here is one of the mistletoe stocks in northern
Europe.

• Close to Nils Holgersson´s World, Astrid Lindgren’s
World, the Kingdom of Crystal, Kalmar and Öland.

We wish you a pleasant stay! 
Welcome to Högsby Tourist Office, Storgatan 17,
Högsby.Tel. +46 (0)491 291 64, turism@hogsby.se
www.hogsby.se          hogsby turistbyra

grillkol/briketter 
3 st/99:- Hela sommaren!

HÖGSBY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

Vi har allt det goda 
för en lyckad grillkväll!

Du når oss på
010-747 32 80

Foto: Gunilla C Johansson

Arkivfoto

TILL MYCKET 

PLÅNBOKSVÄNLIGA PRISER !

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

Storken har lan dat i Långemåla...

Vi finns mellan Långemåla kyrka och väg 34. 
Mitt i mellan Högsby och Blomstermåla.

Tel. 0499-310 09

ÖPPET ALLA DAGAR 10 -18
Vi finns på facebook:  
Storken i Långemåla
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GENERÖSA ÖPPETTIDER: Mån - Lör 0900-2000 • Sön 1000-2000

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

Läs mer på coop.se

Ska du åka och bada?
- Vi har gofikat till stranden 
och allt det goda till grillen

NORRA STORGATAN 8, BERGA • 010-747 32 50

I TRYCK I TIDNINGAR I WEB I LAYOUT I VISITKORT I AFFISCHER I MARKNADSFÖRING I ROLLUPS I SKYLTAR I

0491-822 12 • WPAB.SE

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

ÖPPET: TORSDAGAR & FREDAGAR 12.00-18.00

HANDLA FÖR MINST 300:- 
OCH DU KAN KÖPA BLANDFÄRS 
FÖR ENDAST 59:-/KG
(ORD. PRIS 89:-/KG, MAX 2 KG/KUND)
GÄLLER 1/6-1/8 2015

Gott till grillen!

Hemming och Sigrid Larsson
Ekeby 301, 579 92 Högsby
Tel +46 (0)491 240 24
+46 (0)70 660 89 59
hemming.larsson@hogsby.net
www.sinnern.se 
Helrenoverad gammal torpstuga 
från slutet av 1800-talet med bibe-
hållen charm. Stugan ligger vid en liten skogsglänta 3 km från sjön 
Stora Sinnern med egen badplats, brygga, båt och grillplats. 
Mer info på www.sinnern.se

Bo som i Bullerbyn!  Skälsbäcks Skolmuseum & Vandrarhem 
Skolmuseet och cafét öppet 27/6-16/8, onsd-sönd, kl 13-17. Övernatta i lärarbostäder med gammaldags charm. 
Uthyres per dygn eller vecka. Naturskönt beläget, längs kulturvägen, nära till upplevelser och aktiviteter.     
www.skalsback.skolmuseum.dinstudio.se 
Information och bokning: Ann-Marie Hagelin, tel +46 (0)491-713 27, +46 (0)70-384 69 62.

Margareta Wallenstein Axelsson
Tel. +46 (0)70-659 73 83
margareta.wa@telia.com
Modern stuga i Högsby. 4 bäddar,
välutrustat kök, TV, toalett, 
tvättmaskin och dusch. 
Balkong och lummig uteplats 
med utsikt över Emån. 
Tillgång till fiske, bl. a. öring, gädda och abborre. 
Fiskekort krävs. Byte lördagar. 

Privatuthyrning
i Högsby kommun med omnejd 2015

Fagerhultsbygdens samhällsförening
Strandgården, 570 72 Fagerhult
Tel. +46 (0)70-396 33 12, +46 (0)73-416 25 88
Lägenhet om 2 rum, kök och badrum. Uthyres per
dygn eller vecka. Möjlighet att fiska i 29 insjöar.
Gångavstånd till sjön Välen. Dagsutflykter till
Glasriket, Astrid Lindgrens Värld eller Öland.
Information och bokning: Ingemar Pettersson, 
tel +46 (0)70-396 33 12

Hans & Carina Hansson 
Solgården 124, Gillberga, 570 76 Ruda
Tel. +46 (0)491-222 11, 
+46 (0)70-662 22 11, 
+46 (0)70-7126824
carina.b.hansson@gmail.com
www.stateofgracesweden.net
Välkommen till Solgårdens sommartorp! 4-5 bäddar, kök m. bänkspis,
mikro, kyl, WC/dusch, öppen spis, TV. Högsby 5 km, Ruda 2 km. Njut av
lugnet och fina upplevelser som att fiska, paddla kanot, vandra, cykla, 
bada eller måla Vedic Art. Nyhet! Hundpensionat i familjemiljö. Husdjur: Ja.
Rökning: Nej. Slutstädning ansvarar gästen för. Välkommen!
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Hyr kanot eller kajak hos oss och paddla i Emån, i en insjö eller i
havet. Önskar ni transport av kanoter ombesörjer vi det. 

Avsluta gärna er paddling med bastu och spabad. 
Hur skönt som helst! Därefter sover ni gott i våra stugor. 

Hyr stuga dygn eller veckovis, 2 stugor med 4 bäddar vardera 
eller tälta på gården.

Koppla av i modern stuga med ostört
läge. Bada vid egen badstrand med

brygga. Sex sängplatser + tre extrabäddar
i gäststuga. Fiska, bada bastu, hyr 

roddbåt eller cyklar… Uthyres veckovis. 

Ved till stugan eller fritidsboendet 
- Björkved och blandved säljes! 

Vi ordnar hemleverans vid behov.
Vi utför även lastmaskintjänster och

schaktning.

Mobil Gert: 070-248 60 28                                                                                                      Mobil Ewa: 070-65 87 323  
www.ematurism.se  ı  GPS Koordinater: 57.2067023, 15.9275173

EMÅTURISM

GARBOMUSEET
Storgatan 26, Högsby
Öppet 15 juni - 31 aug.
måndag-fredag 11-15

Övrig tid endast förbokningar.
Tel. 0491-291 36

Dröm er tillbaka och förförs 
av vår odödliga Hollywoodstjärna 

och stilikon, Greta Garbo

– se hemsidan för mer information

www.garbosallskapet.hogsby.se
garbo@hogsby.net

Garbosällskapet

Från järn till trä - om Fogelfors Bruk - Sveriges 
äldsta trähusfabrik.  Musik o nöje med Ernst Rolf 
o Karl Gerhard. Lek-aktiviteter och design. Allt  
inbäddat i en rosenträdgård. 
www.nostalgia.hogsby.se      Tel. 072-5708357.  
Grupper är välkomna att boka hela året. 
Huvudsponsor är Högsby Sparbank      

Välkomna till ett besöksmål för alla åldrar! 

 Nostalgia  Bruksgatan 43 i Fågelfors! 

 1 juni-30 juni: Lördagar o söndagar 
 1 juli-15 aug.: Tisdagar t.o.m. söndagar 
 Klockan 13-17.  Entré: Vuxen 30 kr, 13-17 år 15 kr. 

ALLT INOM FÄRG, GOLV, TAPETER OCH KAKEL
VI UTFÖR ÄVEN MÅLERI, GOLV- OCH VÅTRUMSARBETE

Smedmästarevägen 3, 0491- 208 62  Öppet: vardagar 9-18 lör 9-13
www.sandholms.se

Vi säljer husen i Högsby Kommun! 
Välkommen du också!

Fastighetsmäklare
Otto Sjökvist
070-349 45 70

Mäklarassistent
Ylva Sjökvist

070-539 41 87 

FASTIGHETSBYRÅN HÖGSBY I Storgatan 41, 579 30 Högsby

Utflyktstips till Smålands 
vackraste plats! Fullständiga rättig heter 

Gilla oss på facebook:            aboda cafe och restaurang!

Öppettider sommaren 2015, 1/6 -9/8  10.00-19.00 alla dagar

Sommarbuffé inkl lingondricka, kaffe & kaka 150:-
serveras alla dagar kl 12.00-16.00 (8/6-9/8). 

Lördagsquiz med tacobuffe 100:-/pp kl 18.00-21.00 27/6-15/8.

Vi har á la carte alla dagar från kl 11.00. 
Babyfika onsdagar kl 14.00.
Hembakat bröd & välfylld konditorkyl med gofika.
- Köket stänger 15 min innan!  Övriga öppettider, se hemsidan!

Aboda Klint • www.abodacafe.com • 0491-230 08, 0703-98 85 06 
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Övernatta, ta en bit mat eller fika hos oss!
Välkommen att övernatta längre eller kortare tid i Högsby kommun. Ett centralt beläget hotell, ett vandrarhem eller 
varför inte en stuga där du kan njuta av naturen? Välkommen till Högsby turistbyrå för mer information, www.hogsby.se 

Välkommen att kontakta oss på Misteln!
Högsby Turistbyrå, Misteln  •  Storgatan 17, 579 30 Högsby  •  tel. +46 (0)491-291 64  •  fax +46 (0)491-292 95
turism@hogsby.se  •  www.hogsby.se  •               hogsby turistbyra
Nyfiken på Högsby kommun och vill veta mer om att flytta hit? 
Kontakta Besök- och Inflyttarservice tel. +46 (0)491-292 92, carina.hansson@hogsby.se, www.hogsby.se 
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Allgunnen Sinnerbo Stuguthyrning
Aboda Klint
Tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Bibeloo Bed & Breakfast
Sjönäsgatan 2,Berga
Tel. 070-232 50 26

Emåturism Lixhult, Högsby  
Stuguthyrning
tel. 070-248 60 28

Gösjöns camping
Berga

Hornsögården, Hornsö Blomstermåla
33 bäddar
tel. 0499-300 27, 070-527 32 10

Högsby Bostad AB
Högsby, Röda stugan
tel. 0491-291 64

Leela Retreat
Bruksvägen 7, Björkshult
Ej öppet sommaren 2015
tel. 0481-703 00

Sinnerbo bygdegård
Sinnerbo, 8 bäddar
tel. 0491-230 18, 070-678 33 02

Skälsbäcks skolmuseum
Skälsbäck, vandrarhem
8 bäddar fördelade på 2 lgh.
tel. 0481-730 39, 070-384 69 62, 0481-713 27

Staby Gårdshotell
Skvadronvägen 1, Högsby  
26 rum (48 bäddar) 
tel. 0491-281 20, 070-586 05 17 

Strandgården Fagerhult
Lägenhet 2 r.o.k. 6 bäddar
tel. 070-396 33 12

Trollbergets gästhus
Trollbergsvägen 19, Högsby  
Rum med frukost 
tel. 070-302 59 11

Välenbadets camping
Fagerhult
tel. 072-786 23 39, 070-740 27 92, 070-760 27 92

Värdshuset Bruksgården
Bruksgatan 65, Fågelfors
Vandrarhem 30 bäddar
tel. 0491-512 50, 070-312 07 40,
070-600 67 77, 070-655 78 38

Värdshuset Emågården
Storgatan 15, Högsby  
12 bäddar fördelat på 6 rum
tel. 0491-215 35

FIKA
Aboda Café & Restaurang, Aboda Klint
tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Bötterums Gästgiveri Café
Bötterum, Långemåla
Öppet 21/6-9/8 2015
alla dagar kl. 11-17
tel. 0499-300 27, 070-527 32 10, 
0491-223 25

Café Gallerian
Järnvägsgatan 37, Högsby 
tel. 070-867 81 79

Café 3 Århundraden 
Norra Storgatan 45, Berga
Öppet: jun-aug lör-sön kl.11-17
Resten av året lör-sön kl.11-15
tel. 070-748 83 87

Ceema Café & Servering
Järnvägsgatan 37, Högsby
tel. 0491-206 66

Mat – Café – Hembageri & Lilla Butiken
Trädgårdsgatan 8-10, Berga
Öppet: tor-fre kl. 11-17, lör-sön kl. 11-15
tel. 0491-502 01, 0491-213 53

Restaurang Mejeriet
Järnvägsgatan 45, Högsby
Normal öppettid sommar: 
vardag kl.11-15, lör kl.12-17
(vid pubkväll öppet till kl.23 el. 01)
sön kl. 12-17
tel. 070-311 12 32 

Skälsbäcks skolmuseum, Skälsbäck
Öppet 27/6-16/8 2015
ons-sön kl.13-17
tel. 0481-730 39, 
070-384 69 62, 0481-713 27

Sommarcaféet i Fågelfors
Hammarsmedsbacken 7, Fågelfors
Öppet 23/5-31/8 2015 kl.12-18
tel. 076-113 81 76

Staby Gårdscafé
Skvadronvägen 1, Högsby
Öppet: 28/6 -9/8 2015
kl 11-17.30
Tel 0491-281 20,
070-586 05 17

Wickbergs konditori
Storgatan 45, Högsby
tel. 0491-200 49

ÄTA
Aboda Café & Restaurang, Aboda Klint
tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Café Gallerian
Järnvägsgatan 37, Högsby 
tel. 070-867 81 79

Ceema Café & Servering
Järnvägsgatan 37, Högsby
tel. 0491-206 66

Mat – Café – Hembageri & Lilla Butiken
Trädgårdsgatan 8-10, Berga
Öppet: tor-fre kl. 11-17, lör-sön kl. 11-15
tel. 0491-502 01, 0491-213 53

Pizzeria Monterosa
Järnvägsgatan 14 A, Högsby
tel. 0491-213 93

Pizzeria Shalom
Storgatan 61, Högsby 
tel. 0491-214 44

Restaurang Mejeriet
Järnvägsgatan 45, Högsby
Normal öppettid sommar: 
vardag kl.11-15, lör kl.12-17
(vid pubkväll öppet till kl.23 el. 01)
sön kl. 12-17
tel. 070-311 12 32 

Ruda Pizzeria
Storgatan 51, Ruda
tel. 0491-220 90

Staby Gårdshotell
Skvadronvägen 1, Högsby
tel. 0491-281 20, 070-586 05 17

Värdshuset Bruksgården
Bruksgatan 65, Fågelfors
tel. 0491-512 50, 070-312 07 40,
070-600 67 77, 070-655 78 38

Värdshuset Emågården
Storgatan 15, Högsby  
tel. 0491-215 35

Välkommen till oss!
Njut av vår sevärda kommun hela året om. 
– Vi vill gärna veta mer om Dina 
smultronställen, så tipsa oss gärna! 
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Står du inför tankar att flytta 
eller har du redan flyttat hit? 
Grattis, då håller du just nu i ett blad som visar vägen!

Högsby kommun – Kulturbygd, Vildmark och
Småländsk gästfrihet är några av orden som beskriver
din kommande bostadsort. Lägg dessutom till hög 
service hos de lokala företagen, korta beslutsvägar och
en kommun mitt i länet med goda kommunikationer. 
– Kan det bli bättre, vi tror inte det!

Vi på inflyttarservice hjälper gärna till 
och visar vägen – Det är vårt jobb.
Antingen om du vill flytta hit eller är nyinflyttad i vår 
kommun - hos oss kan du få vägledning till kontakter för
arbete, bostad, skola, barnomsorg och förhoppningsvis
svar på dina frågor och funderingar. 

Vi ser Högsby kommun som en möjligheternas kom-
mun! Orden ”Kulturbygd, Vildmark och Småländsk gäst-
frihet” stämmer väl in på vår fina kommun enligt många
av våra kommuninvånare såväl som besökare.

De låga priserna på villor och sommarhus gör att du
kan fullfölja dina drömmar och bygga upp ett liv med
hög livskvalitet.

Det finaste vill vi ge till de unga i vår kommun, 
är trygg miljö för barnen. Med ett landsbygds-
boende ges den bästa uppväxtmiljö 
som barn kan få - Tycker vi!

V i har flera goda exempel på företagare som valt att eta-
blera sig i Högsby kommun. Allt från enmansföretag till

flermansbolag med flera anställda. Söker du industrimark
för nybyggnation eller önskar hyra affärs- eller industriloka-
ler, kontakta oss. Högsby kommun har stor andel företaga-
re inom den gröna sektorn, men även flera tillverkande
företag samt företag inom turism och handel.

Livskvalitet tycker vi är att kunna vistas i en ren och
naturskön miljö i ett varierat landskap med stora skogar,
ekopark, odlad mark, sjöar och vattendrag. Här är närhet
viktigt, såväl mellan människor som till aktiviteter. 

– I Högsby kommun är alla någon! 

Visste du att de mest avgörande anledningarna för
inflyttning till vår kommun är närheten till naturen, billigt
boende samt kärlek och relationer. Vår kommun ligger
centralt beläget i Kalmar län. Nära till Kalmar, Växjö,
Oskarshamn, Glasriket samt Öland. Goda förbindelser till
storstäderna.

Oavsett om det är kärleken till din nästa eller till
naturen, så hoppas vi att du väljer Högsby kommun
som din hemkommun.

• KULTURBYGD • VILDMARK • SMÅLÄNDSK GÄSTFRIHET •

Tack vare ett urstarkt föreningsliv för såväl

ung som äldre känner sig alla välkomna.
Veine Jernemalm, Högsbyortens Biodlarföreningen

GEMYTLIGA HÖGSBY KOMMUN 
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Högsby Kommun, Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby, 
Tel: 0491-290 00, Fax: 0491-204 96, 
kommun@hogsby.se  
www.hogsby.se  

• KULTURBYGD • VILDMARK • SMÅLÄNDSK GÄSTFRIHET •

Kontakter inom 
Högsby kommun:
Barn- och utbildning
Skolchef
Tel. 0491-292 01

Bibliotek
Tel. 0491-291 59

Högsby Utbildningscenter
(Gymnasium, vuxenutbildning, SFI)
Christina Henriksson, 
Rektor (Högsby Utbildningscenter 
och vuxenutbildning)
Tel. 0491-293 52. Fax. 0491-293 53

Individ & Familjeomsorg
Socialkontor
Teresa Tolic-Trossmo, Socialchef
Tel. 0491-291 05

Inflyttarservice
Carina Hansson, Samordnare
Tel. 0491-292 92

IT-avdelningen
Jonas Högquist, Utvecklingsstrateg
Tel. 0491-291 37

Kansli
Anders Johansson, Kommunchef
Tel. 0491-291 02

Kolsrums återvinningscentral,
Högsby
Tel. 070-344 34 11 

Kultur- och fritidskontor
Åsa Norrsén, Kultur & Fritidschef
Tel. 0491-292 47

Miljö & Bygglovkontoret
Anneli Nielsen, Miljöchef
Tel. 0499-171 49
Anders Andersson, Byggchef
Tel. 0499-171 56

Näringslivskontor
Mittpunkt Högsby
Bengt-Åke Lundin
Tel. 0491-292 58

Räddningstjänst
Ingemar Idh, Räddningschef
Tel. 0499-173 23

Turistbyrå
Tel. 0491-291 64

Ytterligare kontakter: 
Försäkringskassan, tel. 0771-52 45
24, www.forsakringskassan.se 

Handelsbanken, tel. 0491-76 20 50,
www.handelsbanken.se/hogsby

Högsby Hälsocentral, Dr
Mobergers väg 6 A, Högsby, tel.
0491-283 00, www.ltkalmar.se

Högsbynät AB,
telefon/internet/bredband, tel. 
0491-38 70 01, www.hogsbynat.se

Högsby Sparbank, tel. 0491-209
00, www.hogsbysparbank.se

Migrationsverket, tel. 0771-235 235,
www.migrationsverket.se

Skatteverket, tel. 0771-567 567,
www.skatteverket.se

Därför flyttade familjen till
Högsby kommun

F ör Martina Screve, uppvuxen
i natursköna Högsby, blev

längtan till naturen och familjen
så stark att man valde att lämna
de större städerna till förmån för
hennes hembygd.

Välkomnande bygd

A tt dessutom krydda boendet
med ett minst sagt unikt

objekt, huset som tidigare varit
bank och idag delvis är
muséum – det är häftigt. 
– Nu har vi även byggt om vin-
den och fått mer boyta. Vi kan
numera skriva in i vårt CV att vi delvis sover på ett muséum.

Martina arbetar i dag på systembolaget i Högsby och storm-
trivs med såväl boende som arbete. Barnen gillar sin förskola där
alla känner alla. 

– Att bo här gör att man har nära till allt, skogen, staden och
havet.

Därför flyttade vi 
till Högsby kommun

T andhygienisten sadlade om
till egenföretagare och driver

idag ett gårdsslakteri och en
gårdsbutik, med närproducerade
köttdetaljer och charkprodukter,
strax utanför Berga.

För företagarna var läget och
betesmarker viktigt och att man
har en verksamhet som ligger
mitt i länet gör att kundunderla-
get geografiskt är stort både
inom som utom länsgränsen.

Gården blev anledningen

J ag sökte gårdar som var till
försäljning och föll för Kalvenäs Gård i Berga, så även min

fru. 
– När jag flyttade hit så var det som att komma hem. Bra gran-

nar och god dialog med kommun, myndigheter och trogna kun-
der har möjliggjort vår etablering, säger Anette Darberg och
Stefan Jeppson, inflyttade företagare
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E-mail info@hogsbydagen.se   •   www.hogsbydagarna.se     
Projektledare: Stellan Emrin 070-642 35 95

Emåmejeriet
Mediakompaniet

Lindhs Djur & Natur
Högsby Grus & Betong

Handelsbanken
Högsby LBC

Skrotfrag
Shelter

SN Konsult
S-Frakt

Pelican Rogue
Hanåsa Sågverk
Högsby Bostads

Coop Högsby
ICA Matmästaren

Företagarna
Värdshuset Emågården

Staby Gårdshotell
Garpen
Tesla El

Backegården
TA Transport

E.M.M.A
Högsby Järnaffär
Pizzeria Shalom

Högsby Sparbank
Högsby Kommun

Skobes
Sandholms

Stena Recycling
Högsby Nät

SSE
Innehåll

TACK!
FÖR EN LYCKAD
HÖGSBYDAG

Speciellt tack till: Jim ”DJ Boom Boom” Ekström,
Kjell Drottman, Roger Velke, personalen på ÖSK

samt alla andra som bidragit till att 
Högsbydagarna 2015 blev en succé!
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Salladsbuffé & 
välbesökt bankomat

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

ICA Matmästar’n är matbutiken med det breda
utbudet. Men man är mer än bara en matbutik.
Sedan en tid tillbaka erbjuds en stor och fräsch
salladsbuffé där man som kund själv kombinerar
ihop sig egen sallad efter tycke och smak.

– Den är minst sagt välbesökt och det är många som kommer in
och handlar en nyttig salladslunch, säger Amanda Steen och Ove
Erlandsson på ICA Matmästar’n.

– Det som går åt mest är pasta och kycklingbitar. Allt fler upp-
täcker den mindre behållaren och köper till en god fruktsallad,
gärna med vit eller mörk chokladströssel till.

Amanda tipsar våra läsare om att man gärna kan köpa med sig
en god sallad till stranden.

Ove flikar in; – Ta gärna ut kontanter i vår bankomat som står
precis vid ingången till butiken och köp en god glass i sommar.

Bankomaten har varit mycket uppskattad av butikens kunder
berättar Ove.

– Ja det måste man nog säga att den är. Framför allt så är det
bra att det finns två bankomater i Högsby om någon av dem
skulle få tekniskt avbrott, så kan vi och banken hjälpas åt att
serva våra kunder. Bankomaten går att nå under butikens öppet-
tider, det vill säga 9-21 alla dagar.

Gunilla C Johansson

Storgatan 68, Högsby, 
Tel 0491-202 02, 

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

sön o helgdag stängtwww.garpenhogsby.se

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

NN uu    gg ää ll llee rr    vv åå rraa    ss oo mm mm aa rr // ss ee mm ee sstt ee rr tt ii dd ee rr ::

VV ii    hh aa rr    ee nn dd aa sstt    öö pp pp ee tt    

OO NN SS DDAAGG -- TTOO RR SS DDAAGG -- FF RR EE DDAAGG

kk ll ..    11 00 -- 11 77 .. 33 00    ll uu nn cc hh    11 33 -- 11 44    
tt .. oo .. mm ..    vv    33 11    (( jj uu ll ii    mm åå nn aa dd )) ..    
LL öö rrdd aa gg ss ss tt ää nn gg tt    hh ee ll aa    aa uu gg uu ss tt ii !!

Alla som handlar onsdag-fredag i juli

deltar i utlottningen av ett silverarmband,

värde 1000 kr, samt 4 st. Filippa K skålar

från Rörstrand. Dragning mån. 3/8.

Alla som handlar onsdag-fredag i juli

deltar i utlottningen av ett silverarmband,

värde 1000 kr, samt 4 st. Filippa K skålar

från Rörstrand. Dragning mån. 3/8.

Trevlig sommar!!!Trevlig sommar!!!

2015-07 JULI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-06-29  08:51  Sida 26



27

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 ...

MMaarriiaa
JJoohhaannnnaa

TTHHOOMMAASS

IInnggaa--LLiillll

NNiikkllaass

GGuullllaann

JJoosséé

Vi önskar alla
kunder en 

skön sommar !

Öppet vardagar kl.1300-1700

Vi säljer även fyrhjulingar och mopeder

från                m.fl märken

Fullständig verkstad

Verkstadsgatan 2C 
(f.d. Verkstadsskolan) Högsby
070-344 37 27, 070-618 53 02

P.S. Glöm
inte

Kombi-
vagn

ATV Barn 90 CC 

7 995:-

• Finansiera ditt köp genom Wasa Kredit •

10%
på lagervaror av 

kläder och 
skyddsutrustning

(t.o.m. 20/8)

50%
på lagervaror av 

Stylingprodukter
till modped/ATV 

(t.o.m. 20/8)

SOMMARERBJUDANDE

Kymco MXU     

700i IRS

Vi har ett löpande behov av Ert timmer!
 

   
 

Välkommen att kontakta din lokala inköpare. Trevlig sommar!

 

i har ett VVi
 

   
 

 

i har ett löpande beho
 

   
 

 

t timmer!rv av EEri har ett löpande beho
 

   
 

 

t timmer!
 

   
 

 

 

   
 

 
 tel. 070-619 15 00, johan.svensson,ohan SvveJ

 tel. 073-354 22 66, mathias.joelsson@vida.seoelsson,athias JM

älkommen att kontakta din loVVä

tidig kontraktering. 
” för dig som sger ”klirr i kassann”

n skog med högt timmer. Efrågarr.kunderna efter
eranser har vi ett löpande beholev

frågan och för att kunna ge vör att möta efterF  

   
 

 
ensson@vida.se tel. 070-619 15 00, johan.sv

 tel. 073-354 22 66, mathias.joelsson@vida.se

evlig sommar!rreTTre.lokala inköparre

åra listor och pru har vi höjt ve. N” för dig som skogsägar
yte och som matchar marutbn skog med högt timmer

i arbetar nära maVVi.t timmerr.v av ereranser har vi ett löpande beho
åra kunder bästa möjliga serfrågan och för att kunna ge v  

   
 

 

motemierar dessuåra listor och pr
frågan efterknadensyte och som matchar mar

ad et vknaden och vi arbetar nära mar
gäller vice när det åra kunder bästa möjliga ser  

   
 

 

 

   
 

 

1) På vilken ort studerade Martina Screve till sommelier 

❏ Grythyttan   ❏ Bockara   ❏ Sundsvall?

2) Hur många ungdomar driver sommarföretag under sommarlovet i år?

❏ 2              ❏ 5             ❏ 1

3) Vad kan du se på när du åker till Svindla Kvarn och årets Hanverksdag?

❏ Spinna lin   ❏ Fiska aborre   ❏ Laga hustak

4) Vad kan man göra när det regnar enligt tidningens redaktion?

❏ Sola             ❏ Sova             ❏ Laga staket

5) Hur många folkets park finns det i kommunen som arrangerar utomhusdans?

❏ 0               ❏ 2               ❏ 1   

6) Hur många av Tingebros stenvalv syns på bilden i Innehåll?

❏ 4               ❏ 7               ❏ 8

7) Vilket datum arrangeras Långemålabygdens dag?

❏ 13/12   ❏ 22/8   ❏ 3/10

Hitta svaren på frågorna i detta nummer av Innehåll och vinn!!

Ta chansen du också - Skicka in ditt svar redan i dag, fina priser!
Skicka den rätta lösningen senast den 17/8-2015 till: Wåhlin’s, Hantverksgatan 33, 
572 57 Oskarshamn. Vi drar tre av de rätta lösningarna som belönas med fina priser! 

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

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

Postnr:................................................Ort:..................................................................................
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KONSTUTSTÄLLNING

25 juli
kl 10.00-16.00

 www.svindlakvarn.se

Svindla kvarn
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ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Ta ut kontanter i vår

Välkommen!

Upp
täc
k

för
del
arn
a!

Uttagsautomat

Lösviktsgodis
”Nytt fräscht sortiment”
Även Naturgodis

NYHET!

Nu säljer vi även
butiksbakat bröd

som vi jäser och
gräddar själva!

28

PÅ ABODA
Aboda Café och Restaurang serverar gofika 
från och med den här sommaren. 

– Vi går upp på morgnarna här på kaféet och bakar biskvier, pajer och
mazariner. Vi vill erbjuda något till alla, säger föreståndarinnan Monica
Blomdin.

Både nya och etablerade kaféer runt om i Högsby kommun blom-
mar upp den här sommaren. 

Som du kan se i kafélistan i den här tidningens mitt-uppslag kan
fikasugna söka sig till kaféer, konditorier och fik i exempelvis Berga,
Högsby, Bötterum, Skälsbäck och Fågelfors. 

Och på Aboda Klint har Monica Blomdin och hennes anställda
numera inte bara fullt upp med att laga iordning matserveringen och
sommarförmiddagarnas välfyllda frukostpåsar. 

Nu har personalen även börjat baka ett brett sortiment av kakor och
pajer. 

– Det kommer en hel del besökare och äter här, men vi vill självklart
även ha upp kaffegäster till den här fina platsen, säger Monica Blomdin
som driver Aboda Café och Restaurang. 

Det är på morgnarna, redan innan kaféet och restaurangen öppnar,
som personalen bakar gofikat och på kort tid har en av deras speciali-
teter blivit biskvier av alla de slag. 

– Vi gör tio olika biskvier, till exempel med smak av päron, citron,
cola, Nutella eller Baileys, säger Monica Blomdin. 

– En annan av våra specialiteter är dajmmazariner, berättar hon. 
– Vi gör även cupcakes, cheesecakes och pajer med olika smaker. 
Kakor i rawfood, med dadlar som bas, är också en nyhet på Aboda

Klint från och med den här sommaren. 
– Vi har också en massa glass här, plus gluten- och laktosfritt fika och

sockerfria kakor. 
– Här finns godsaker för alla, och så fortsätter vi med att koka våra

sylter och baka våra tårtor. 
Under den pågående högsommaren, en gång i veckan fram till den

15 augusti, står även musikquiz, musikfrågesport, på programmet på
Aboda Klint, berättar Monica Blomdin. 

– Jag tror att det också blir bra! säger hon. 

Text och bild: Fredrik Loberg

Monica Blomdin serverar godsaker på Aboda Klint i sommar. 

GO’FIKA
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Bruksgatan 4
570 75 Fågelfors

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

Medlem i:

Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB

Utnyttja
rotavdraget!

vi utför alla typer av tak-
arbeten - stora som små
•Tegelläggning •Pappläggning •Läggning av plåttak

•Takplåtsmålning •Plåtslageriarbeten 

Kontakta oss för offert 
för att få ditt tak 
i topptrim!

En vattenläcka är inte 
roligt för någon, 
Vi arbetar förebyggande

Planerar ni 
att byta tak?

i sommarkväll Musik

29

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 • 2:a 52 kvm • 3:a 71 kvm • Marklgh 101 kvm

Långemåla • Marklgh 80 kvm

Ruda • 2:a 65 kvm     Fagerhult • 4:a 88 kvm

Under Musik i sommarkväll, som arrangeras av Svenska
kyrkan i Högsby, spelar bland annat släkten Bergeskans
tillsammans med Willy och Jonny Andersson Detta lörda-
gen den 8 augusti med start klockan 18.00.

– Nu är det inte bara Bergeskansare som spelar, vi har även Willy och Jonny
Andersson med oss på gitarr respektive trummor. Men jag räknar dem näs-
tan som släkt eftersom vi spelat ihop via bandet Bergeskans Orkester sedan
1967 säger Dan Bergeskans.

Spelningarna började 2003 som en hyllning till våra pappor; min, brorsans
och kusinens.

Sedan dess har det bara rullat på. Eftersom vi alla bor utspritt i vårt
avlånga land så är det lagom att få ihop alla för en spelning vartannat år.
Man ska inte göra något för ofta för då kan det bli tjatigt, som min norr-
ländska kusin bruka säga.

BRED REPERTOAR 
– Musiken vi spelar är allt från jazz, svenska klassiker till en och annan
Elvislåt.

Förra året spelade och sjöng jag och sonen låten Jag och min far. Den vet
jag berörde många, inklusive mig själv.  Vi framförde den lite liknande den
versionen som Magnus Uggla framförde i programmet Så mycket bättre.

Jag hoppas att folk vill komma och lyssna på oss. Efter spelningen är det
lagom att gå hem och grilla för att sedan åka till Fågelfors på dans. Det är
mycket musik i Högsby, det gillar vi.

I år är det sjunde gången man samlas för att spela ihop och det går inte
att ta miste på glädjen när vi intervjuar Dan.

– Det är klart att man blir glad när man kan träffas och ha roligt ihop och
att folk vill komma och lyssna. Kyrkan tar in 350 personer och det brukar bli
fullsatt. Ett år vet jag att vi var närmare 500 personer men det går inte längre,
man får inte äventyra säkerheten.

Gunilla C Johansson

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

INTRODUKTIONSKURS
30 juli kl 17.00 - 20.30 (lägst ålder 15 år och 9 månader)
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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!

 
 

Skälsbäck Skolmuseum, Café, Vandrarhem 
SKOLMUSEUM 
Skälsbäck skola, som var i bruk mellan 1883-1958, är i dag ett 
välbesökt museum. Våra besökande har tillgång till audioguider och 
dator. Handikappanpassat.  

CAFÈ OCH BUTIK 
Här serveras ostkaka, hembakat bröd, smörgås, våfflor, kaffe, te, läsk 
och glass. Det finns ägg, marmelad, rapsolja, tomater, ostkakor, 
honung att köpa. Allt lokalproducerat. 

ÖPPETTIDER 
Öppet onsdag - söndag,   27/6 - 16/8 2015.   klockan 13.00 - 17.00. 

Kontakta oss på telefon 070-3846962,  0481-73039  eller  0481-73021 
 
www.skalsback.skolmuseum.dinstudio.se  

Orrefors 

Virserum 

Fagerhult Åseda Högsby 

Kalmar 

Nybro 

Skälsbäck 

Nybro 

Parkfester
– Jag hoppas att det kommer 1 500 besökare. Minst! 
Mats Persson från Fågelfors Folkets Park-förening
tror på storpublik senare i sommar när Brolle,
Nanne och The Boppers kommer till parken. 

Högsby kommuns båda folkparker har satsat lite extra den här som-
maren. Var och en på sitt eget sätt och vis. 

– Ja, vår park har fått en ansiktslyftning det här året, i och med att
vi nymålat den, säger Carl-Axel Blom, Långemåla IF:s festansvarige. 

– En dröm inför nästa år är att bygga ett tak över dansgolvet,
berättar han. 

Långemålaparken bjuder på fyra dansanta kvällar den här som-
maren. 

Bland annat en söndagssvängom den 12 juli till Bengt Hennings. 
– Ja, det är så många arrangemang i juli runt om i våra trakter och

det är därför vi provar med en söndagsdans, berättar Carl-Axel
Blom. 

Elisas, som i början av det här året vid Grammisgalan utsågs till
Årets dansband i Sverige, återkommer och avslutar sommarsäsong-
en i Långemålamålaparken den 29 augusti.

– Vi tror att det blir riktigt bra, säger Carl-Axel Blom.  
Helgen innan, är det dags för en annan av årets stora fester i

Högsby kommun. 
Brolle, Nanne och The Boppers har förlagt sin näst sista spelning

på sin omskrivna och omtalade folkparksrocktour till Fågelfors
Folkets Park den 21 augusti. 

– Brolle brukar anlända till folkparksscenerna i sin Cadillac, och vi
jobbar på att få till en bilkortege till parken där Brolle får köra först.
Helst vill vi att kortegen ska gå från Högsby, säger Mats Persson från
parkföreningen i Fågelfors. 

– Vi hoppas och tror att det här kan bli en alldeles speciell kväll,
och vi är nästan säkra på att det kommer att komma mycket folk till
parken, fler än på många många år. 

Dessutom kommer Lasse Stefanz, landets mesta dansband, den 8
augusti för sjunde raka året till Fågelforsparkens numera traditio-
nella återvändarfest. 

– De andra åren har det kommit över tusen personer till Lasse
Stefanz-festen, och det hoppas vi så klart den här gången också,
säger Mats Persson. 

Fredrik Loberg

När The Boppers besökte Fågelfors Folkets Park år 1982 lämnade bandet den
här teckningen efter sig i gästboken. 
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 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!

Glenn Hysén, Özz Nujen, Billy
Landsdowne och Tommy
Karlsson är några av stjärnorna
som ska spela fotboll i 
Fågelfors i sommar. 

Fågelfors IF firar 90-årsjubile-
um både med match mot TV-laget
och mellan gamla FIF- och Högsby IK-veteraner.

Inte nog med att Fågelfors IF:s A-herrlag skördar framgångar den
här sommaren i division 4-fotbollen. Föreningen bjuder under de
närmaste veckorna på ytterligare två folkfester på Hyltamalms
Idrottsplats. 

- Det har att göra med att FIF bildades 1925 och att vi alltså firar
90-årsjubileum i år, berättar Zlatko Alkic från Fågelfors IF. 

Den första heldagsfotbollsfesten på Hyltamalm blir på Fagerhults
marknadsdag den 18 juli, när Fågelfors IF möter TV-laget.
Sportjournalisten Patrik Ekwall är lagledare och rapporterar från
U21-EM att TV-laget i Fågelfors kommer att ställa det här välmerita-
de gänget med journalister, komiker, musiker, och tidigare proff-
sspelare på fötterna: 

Billy Lansdowne, Patrick Ekwall, Claes ”Rusk” Andersson, Cribba
Uhrlin, David Fjäll, Glenn Hysén, Nicklas Karlström, Niclas Nylén,
Robert Prytz, Simon Kachoa, Martin Holmberg, Özz Nujen, Geert den
Ouden och Christoffer Hiding.

90-årsfirandet på Hyltamalm fortsätter den 8 augusti med serie-
match för A-laget mot Torsås och senare samma eftermiddag
lagom prestigeladdat möte mellan veteraner från Fågelfors IF och
Högsby IK. 

- Jag har hittat ett 30-tal spelare som vill vara med, till exempel
Tommy Karlsson, Mikael Hellgren, Tom Karlsson, Lars-Peder Åberg…
och Lasse Backlund kommer att vara lagledare, säger FIF:s veteran-
lagledare Pär Lönn. 

- Sedan undrar vi väl alla om Magnus Rosenqvist kommer att
bjuda på sin berömda och en gång i tiden tillåtna variant på inkast. 

Högsby IK väntas ställa upp med Gert Furuskog, Mathias Siklund,
John Backlund med flera. 

- Framför allt är båda de här fotbollsfesterna ett sätt att komma
samman och ha trevligt, och vi hoppas att det kommer en del besö-
kare, säger Zlatko Alkic. 

Fredrik Loberg

Fågelfors IF 90 år

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

0481-703 07 • 070-229 33 35
Christoph Sonntag • Kösebo, 579 93 Grönskåra
kosebo.bilverkstad@hogsby.net
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DET HÄNDER MYCKET
Det händer mycket i Högsby kommun, tro inget
annat. Många anläggningsmaskiner har arbetat på
två större arbetsplatser sedan februari i år varav det
ena projektet Tingebro öppnades upp för trafik i tors-
dags förra veckan.

Det andra projektet är det pågående saneringsar-
betet av det sedan många år nedlagda glasbruket i
Björkshult, Grönskåra.

Vi publicerar bilder från de båda stora projekten
som gör att kommunen klättar i rankingen där man
tar ansvar för miljön.

TINGEBRO
Tingebro står nu klar efter ett omfattande renoveringsarbete där bron
dessutom utökats med en gång- och cykelväg för att tillskapa oskyd-
dade trafikanter en säkrare trafikmiljö.

Beställare av arbetet har varit Trafikverket och utförare Svevia
Anläggning Linköping.

– För att förbättra för alla som bor i Högsby och alla trafikanter har vi
arbetat intensivt med Tingebro under våren för att kunna hålla nere
tiden då bron behövt vara avstängd för trafik. Trafikverket har med
hänsyn till miljön också förbättrat hanteringen av dagvatten med
hjälp av en oljeavskiljare, berättar Fredrik Hasselström, projektledare
Bro Trafikverket.

STORT TACK
- Vi på Svevia vill först tacka alla som visat förståelse under ombyggna-
tionen och den mertid som det inneburit med omledningsvägen. Vi
vill även framföra ett stort tack till alla de lokala entreprenörer som vi
kunnat anlita i detta projekt, som vi sett haft och har en mycket hög
yrkeskunskap och erfarenhet av att arbeta med denna typ av projekt.
Det är delvis tack vare de lokala företagen som tiden för ombyggnatio-
nen har varit möjlig att hålla nere menar Kent Johansson, produktions-
chef, Svevia Anläggning Linköping. Han berättar vidare;

– Under själva gjutningen av bron garderade vi oss med värmesling-
or i betongen för att inte vara beroende av utomhustemperaturen och
vi har hela tiden arbetat för att hålla byggtiden inom projektramarna.
Vi fick dessvärre en leverans av räcken som var felaktiga då beställ-
ningsunderlaget från huvudritningarna inte var korrekta. Dock forcera-
des den nya beställningen av nytt räcke så att bron trots detta kunde
öppnas, endast något försenat gentemot tidsplanen.

Nu hoppas vi att turistsäsongen och besökare åter tar sig till
Högsby och Emån. Vi har haft en av de vackraste arbetsplatserna som
man kan ha, avslutar Kent Johansson.
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T I HÖGSBY KOMMUN

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

Är dina fönster i dåligt skick 
men värda att bevara?

Kvillens Fönsterhantverk utför renovering av 
fönster, dörrar, möbler och byggnadsdetaljer.

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

BJÖRKSHULT
Ett av de första glasbruken som saneras i landet är Björkshults
Glasbruk som lades ner redan 1978.

Bruket har varit en tickande miljöbomb som numera alltså omvand-
las till ett sanerat industriområde. Område saneras enligt de platsspeci-
fika riktvärdena enligt huvudstudien, och i skrivande stund ser det ut
som att projekttid och budget ska hålla enligt tidigare beräkningar.

– Vi är, kan man säga, mitt uppe i arbetet och har till uppdrag att ta
bort förorenade massor för bortforsling till Åseda och Linneberga
avfallshantering och ersätter massorna med nya rena massor.

Enkelt beskrivet så innehåller massorna restprodukter från tiden då
bruket var i produktion. Det handlar dels om att gräva upp gamla tip-
par som finns i området och dels att gräva ur massor där provtagning
påvisar höga halter av främst arsenik, bly, antimon och PAH:er, d.v.s.
oljehaltiga massor. Metallerna är partikelbundna vilket innebär att de
följer med upp när vi gräver ur jordmassorna berättar Johnny
Palmberg, produktionschef Svevia Marksanering.

PROVTAGNING
– Efter urschaktning tar en extern aktör markprover från botten och
sidschakten för att säkerställa att gränsvärden uppfylls innan vi på-
börjar återfyllnad av nya massor, berättar Oskar Von Krusenstierna,
arbetsledare Svevia.

Runt de två stora ekarna som finns inom området som har högt
bevarade värde kommer Svevia att schakta bort massor. Så mycket
man kan utan att skada rotsystemet mekaniskt eller att utsätta rötter
för direkt solljus.

– Arbetet rullar på bra och allt ser ut att gå enligt planerna, det vill
säga, klart i september i år. Vi har inte stött på några större överrask-
ningar inom projektet, utan vi är vana vid att under schaktningsarbe-
ten så kan massorna fluktuera gentemot vad provtagningarna i
huvudstudien visar säger Johnny.

SÄKERHETEN
– Vi vill uppmana alla som vill komma och titta att detta är en inhäg-
nad arbetsplats med tunga arbetsfordon i arbete och föränderlig
markstruktur. Det finns uppenbara fallrisker om man som obehörig tar
sig in i området. Även om vi har uppehåll några veckor i juli för semes-
ter så är det inte tillåtet att ta sig in på området, vi tänker på allas säker-
het, betonar Johnny och Oskar.

Svevia Marksanering är verksamma både inom som utom Sveriges
gränser och är specialiserade på just saneringsprojekt.

– Vi åtar oss uppdrag som varar enstaka dagar till projekt som
sträcker sig över flera år. Oskar har varit anställd hos Svevia i drygt två
år och stormtrivs med sitt arbete som arbetsledare.

– Det som är så bra med mitt arbete är att vi jobbar för en renare
värld. Vi ser till att föroreningar omhändertas och ger människor, djur
och natur bra förutsättningar till en giftfri omgivning, avslutar Oskar.

Totalt sysselsätter saneringen i Björkshult ett 10-tal personer och
även här anlitar man i så stor utsträckning man kan lokala entreprenö-
rer och entreprenörer som tidigare arbetat med saneringsprojekt.

Gunilla C Johansson
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Fr. v: Anders Johansson, Jörgen Israelsson, Stihna Johansson Evertsson och Conny Israelsson

MÖJLIGHETERNAS KVÄLL 2015

Tel 0499-140 00 
www.vattenpalatset.monsteras.se

Välkomna!

Äventyrsbad 
Månd, onsd ...................................14.00-17.00

Tisd, torsd........................................15.00-19.00

Fred..........................................................14.00-20.30

Lörd, sönd........................................10.30-16.30

Motionssim
Månd, tisd, torsd....................19.00-20.30

Tisd, torsd........................................06.30-08.30

Tisd, torsd........................................14.00-15.00

Lörd, sönd........................................09.00-10.30

Solarie och Gym
Månd, onsd, fred....................09.00-20.30

Tisd, torsd........................................06.30-20.30

Lörd, sönd........................................09.00-16.30 

Vattengympa drop in,
(ej sommartid)
Mån 13.15-14.00 och 18.15-19.00

Gruppträning  
- Spinning och Box mm
Tidsbokn. och info: 0499-14 000

Ordinarie öppettider 2015
För mer information eller gå in på vår hemsida 

www.vattenpalatset.monsteras.se. 

ÄVENTYRSBAD 
Måndag .......................09.00-19.00

Tisdag .......................... 09.00-19.00

Onsdag ........................09.00-19.00

Torsdag ........................09.00-19.00

Fredag .........................09.00-19.00

Lördag ..................................Stängt

Söndag ........................10.30-16.30

MOTIONSSIM 
Måndag .......................19.00-20.30

Tisdag ..........................06.30-09.00 

...............................och 19.00-20.30

Onsdag .........................19.00-20.30

Torsdag ........................06.30-09.00 

...............................och 19.00-20.30

Fredag .........................--------------

Lördag ..................................Stängt

Söndag ........................09.00-10.30

GYM OCH SOLARIER 
Måndag .......................08.00-20.30

Tisdag ..........................06.30-20.30

Onsdag ........................08.00-20.30

Torsdag ........................06.30-20.30

Fredag .........................08.00-20.30

Lördag ..................................Stängt

Söndag ........................09.00-16.30

Sommartider
Öppettider  30/5 - 16/8

Hela anläggningen stängd lördagar from 30/5 tom 15/8. 
Under vecka 25 och 26 pågår sommarsimskola 

varför äventyrsbadet inte öppnar förrän kl.11.00

 

 

 
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 fredagar kl. 12-18

Övriga tider ring!
Entrecote 259:-/kg (ord 299:-/kg)

Ryggbiff 259:-/kg (ord 299:-/kg)

Innanlår 179:-/kg (ord 209:-/kg)

Se alla mingelbilder på Facebook: Möjligheternas Kväll
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Utställning i konstgalleriet i Berga -
4 april - 31 dec Lörd-sönd kl 10-17 Norra Storg.
18, 579 40 Berga. 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 Storg. 64, (Hornsberg), Högsby. Alla välkom-
na att titta på bina, träffa rutinerade biodlare och köpa
honung. 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 kl 12 - 18. Arr: Petra
Würker

Nostalgia, Fågelfors - 1 juni - 15 aug 
Bruksgatan 43, Fågelfors. lörd och sönd, kl 13-17 1
juli - 15 aug - tisd tom sönd, stängt månd, kl 13-17.
Åretruntöppet för grupper, bokas per tel. 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

Garbomuséet i Högsby 15 juni - 31 aug
11:00 -15:00 Storgatan 26, Högsby
Muséet speglar Greta Garbos filmkarriär, består av en
stor bildsamling med originalfoton samt många andra
föremål. Souvenirshop. Grupper även annan tid - ring
0491-29136. Entré 30 kr/vuxen (grupper >20 st =
25 kr/pers). Medl gratis.Arr: Garbosällskapet

Sommarcafé i Bötterum - 21 juni - 16 aug
Tingshuset i Bötterum. Öppet varje dag 11-17. Arr:
Långemåla Hembygdsförening, Lennart Petersson

Skälsbäcks skolmuseum och café - 27 juni -
16 aug Skälsbäck, Fagerhult onsd-sönd, 
kl 13-17. Månd och tisdstängt. Intressanta utställning-
ar, gott fika med hembakat. Närproducerade varor att
köpa. Arr: Norrgrändens Bygdeförening

Sommarloppis i Västrakulle, Ruda - 30 juni
- 29 juli Västrakulle, 1 km från Ruda skola,
Sinnerbovägen, efter kalhygget. Öppet Tisd-fred kl 13-
17. Lörd kl 11-13, sönd och månd 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 10-16 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. Pernilla Ingvarsdotter
(sång), Gloria Joyce Burt (harpa). Arr: Svenska kyrkan

Måla Vedic Art, Ruda,11 juli - 18 juli 
Solgården 124 Gillberga, Ruda. Vedic Art är en väg till
självkännedom genom konstnärligt skapande.
Komplett grundkurs på 5 dagar (på sv och eng)
11/7, 12/7, 13/7, 17/7 och 18/7 2015. Tid:
kl.10 - ca 17 ev senare inkl. tid för lunch och fika. Du
ordnar din egen mat och dryck. 600 kr/pers och dag
eller 3.600 kr/pers för hela grundkursen. Begr antal
delt. Medlem i Kulit 10% rabatt, se www.kulit.se Info
och bindande anm till: Carina Hansson, cirkelledare/
utbildad Vedic Art lärare tel. 0491-22211, 0707-
126824, carina.b.hansson@gmail.com Läs mer:
www.stateofgracesweden.net Arr: State of Grace i
samarbete med NBV Sydost Kontakt: Carina Hansson

Musik i sommarkväll Berga 11 juli 18:00 
Berga kyrka. Musikfolket från Mörlunda
Arr: Svenska kyrkan

Friluftsgudstjänst i Ljungkrantz trädgård,
Västrakulle 12 juli 15:00 Västrakulle, 1 km
från Ruda skola, Sinnerbovägen, efter kalhygget.
Sjunger och spelar vi till Guds ära i trädgården. Medv:
Fam Chauca och Rusingisa, Åke Nilsson m fl. Kollekt
till Frälsningsarméns vattenfond i Indien. Ta med eget
fika, så har vi en stund av gemenskap efteråt. Helping
Hands - Hjälpande Händer har sedan årsmöte. Arr:
Margareta Ljungkrantz Gautam

Sommaröppet i Fågelfors Hembygdsgård
12 juli 14:00 Kaffeservering, visning av den vackra
hembygdsgården samt loppis. Öppet kl 14-17 Info:
www.hembygd.se/fagelfors. Arr: Fågelfors Sockens
Hembygdsförening

Dans i Långemåla Parken 12 juli 17:00 
Dans till Bengt Hennings 17-21 Arr: Långemåla IF

Bussresa till Båstadstennisen 15 juli 07:00
Vi ser bland annat ser världsettan Serena Williams.
Pris för resa och numrerad sittplats 750:- för vuxen
och 400:- för ungd upp till 17 år. Bindande anm
senast 15/6 till Thomas Ohlsson 049150391 eller
ohlsson@hogsby.net Inbetalas senast 1/7 till Bg
5682-6316. Bussen avgår 07.00 från Berga konsum
via Högsby. Arr: Berga Tennisklubb
Kontakt: Thomas Ohlsson, 049150391
0703443728 E-post: ohlsson@hogsby.net

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

Musik i sommarkväll Fagerhult 18 juli
18:00  Fagerhults kyrka
Marknadsdag lördag 18 juli i Fagerhult kyrka kl
18.00 Arr: Svenska kyrkan

Bakluckeloppis i Fagerhult 18 juli 10:00 
Vid marknadsplatsen, mitt emot Strandgården
Den 18/7 kl  10-14 anordnar Fagerhults
Samhällsförening bakluckeloppis i samband med
Fagerhults välbesökta marknad. Vi håller till på ängen
mitt emot Strandgården där marknaden hålls, skylt-
ning kommer att finnas. Kostnad för plats: 150 kronor
Anmälan till Magnus Lindgren 070-560 73 81 Arr:
Fagerhults Samhällsförening

Sommaröppet i Fågelfors Hembygdsgård
19 juli 14:00  Välkomna till kaffeservering, visning
av den vackra hembygdsgården samt loppis.
Öppet kl 14 - 17 www.hembygd.se/fagelfors
Arr: Fågelfors Sockens Hembygdsförening

Sommarfest, Allgunnen 19 juni 14:00 
Lovisaplatsen i Allgunnen. Kennet Bengtsson berättar
och sjunger. Vi serverar sill/skinka och potatis, kaffe
med bröd. Lotter och loppis. Kostnad 75 kr inkl. mat,
kaffe och underhållning.
Arr: Allgunnens Samhällsförening

Friluftsgudstjänst i Sjöbo, Gösebo 19 juli
15:00 Sång och andakt Kl 15.00 - ca 16.30
Medtag stol och fikakorg Arr: Missionskyrkan Berga

Sommar-kul för barn i låg- och mellanstadi-
et 21 juli - 22 juli 10:30  
Fågelfors skola. Tisd och onsd 21-22 juli även 28-29
juli Kl 10.30 - 13.00 Lekar, fotboll, brännboll, fika och
sång. Ingen kostnad och ingen anmälan
Vid regn är vi i Fågelfors gymnastiksal
Arr: Missionskyrkan Berga och Filadelfia Högsby

Sommar-kul för barn i låg- och mellanstadi-
et 23 juli - 24 juli 10:30  
Ruda skola. Torsd och fred 23-24 juli även 30-31 juli
Kl 10.30 - 13.00 Lekar, fotboll, brännboll, fika och
sång Ingen kostnad och ingen anmälan
Vid regn är vi i Ruda gymnastiksal
Arr: Missionskyrkan Berga och Filadelfia Högsby

Sommarmarknad i Sinnerbo 25 juli 10:00 -
16:00 Sinnerbo Bygdegård
Hantverk, Bröd, Honung, Lotterier, Kaffeservering mm.
Arr: Sinnerbo Bygdeförening
Kontakt: Birgitta Lindahl

Sommaröppet i Fågelfors Hembygdsgård
26 juli 14:00 Välkomna till kaffeservering, visning
av den vackra hembygdsgården samt loppis.
Öppet kl 14.00 - 17.00. www.hembygd.se/fagelfors.
Arr: Fågelfors Sockens Hembygdsförening

Sommar-kul för barn i låg- och mellanstadi-
et 28 juli - 29 juli  10:30 
Fågelfors skola Tisd och onsd 28-29 juli Kl 10.30 -
13.00. Lekar, fotboll, brännboll, fika och sång
Ingen kostnad och ingen anmälan
Vid regn är vi i Fågelfors gymnastiksal
Arr: Missionskyrkan Berga och Filadelfia Högsby

Sommar-kul för barn i låg- och mellanstadi-
et 30 juli - 31 juli  10:30 
Ruda skola Torsd och fred 30-31 juli Kl 10.30 - 13.00
Lekar, fotboll, brännboll, fika och sång
Ingen kostnad och ingen anmälan. Vid regn är vi
i Ruda gymnastiksal Arr: Missionskyrkan Berga och
Filadelfia Högsby

Musik i sommarkväll Fågelfors 1 aug
18:00 Fågelfors kyrka. Micke Lång (gitarr och
sång), Mohamed Diab (saxofon)
Arr:Svenska kyrkan

Sommaröppet i Fågelfors Hembygdsgård 2
aug 14:00  Välkomna till kaffeservering, visning av
den vackra hembygdsgården samt loppis.
Öppet 14.00 - 17.00 www.hembygd.se/fagelfors
Arr: Fågelfors Sockens Hembygdsförening

Trädgårdsmöte Högsby 2 aug 15:00 
Backgatan 1, Högsby Sång och andakt
Kl 15.00 - ca 16.30 Medtag stol och fikakorg
Arr: Filadelfia Högsby

Sommar-kul för barn i låg- och mellanstadi-
et 4 aug - 5 aug 10:30 
Berga Missionskyrka Tisd och onsd 4 o 5 augusti Kl
10.30 - 13.00 Lekar, fotboll, brännboll, fika och sång
Ingen kostnad och ingen anmälan
Vid regn inomhus
Arr: Missionskyrkan Berga och Filadelfia Högsby

Sommar-kul för barn i låg- och mellanstadi-
et 6 aug - 7 aug 10:30 
Hanåsa Aktivitetspark Torsd och fred 6 och 7 augusti
Kl 10.30 - 13.00 Lekar, fotboll, brännboll, fika och
sång Ingen kostnad och ingen anmälan Vid regn är vi i
Högsby Filadelfia Arr: Missionskyrkan Berga och
Filadelfia Högsby

Sommarloppis Brusemåla Gård 8 aug 10:00
Brusemåla Gård, RV 34 i Långemåla, Ruda Kl 10.00-
15.00 14/5, 16/5, 27/6, 18/7 och 8/8
Möjlighet till fika finns. Arr: Malin Karlsson

Musik i sommarkväll Högsby 8 aug 18:00
Högsby kyrka Bergeskans orkester
Arr: Svenska kyrkan

Trivselträff i PRO-gården Fågelfors 14 aug
14:00 PRO-gården, Bruksgatan, Fågelfors
Trivselträff med underhållning av Åke "Bagarn" Björk
från Mönsterås. Det serveras kaffe med bröd.
Lotterier. Arr: PRO Fågelfors

Legendaren Kurre Hamrin besöker Högsby
IK 14 aug 17:00 - 19:30 
Stabygården, Högsby. Välkomna att lyssna på 80-
åriga Kurre Hamrins sagolika fotbollskarriär.
Anmäl dig till Stabygården senast 12 augusti 0491-
21820 eller staby.gardshotell@hogsby.net
Arr: Högsby IK, Smålandsidrotten, Staby Gårdshotell
och ICA Nära. Kontakt: Lasse Johnsson

Lixhultsbrännan 16 aug 10:00 Samåkning från
bussterminalen i Högsby. Naturreservat bestående av
ett stort löv- och barrskogsområde, mellan Högsby och
Fågelfors, som bär spår av brand. Samling vid busster-
minalen i Högsby kl 10.00 Ledare är Per-Ove
Oscarsson.
Arr: Handbörds Naturskyddsförening

Grillfest i Fågelfors Hembygdsgård 22 aug
14:00  Alla är varmt välkomna till den traditionella
grillfesten. Trubaduren Tommy Elmgren från Nybro
underhåller. Arr: PRO Fågelfors, PRO Högsby samt
Fågelfors Sockens Hembygdsförening

Långemålabygdens dag 22 aug 10:00 -
16:00 Långemåla Församlingshem
Servering, bakluckeloppis och knallar vid Långemåla
Församlingshem Wåhlins uppträder i Långemåla kyrka
kl 14.00 Storken har öppet 10.00 - 18.00
Baktävling: matbröd, inlämning kl 10.00-11.00
Prisutdelning kl 13.00 Mer info:
www.facebook.com/langemala
Arr: Långemålabygdens Medborgarförening

Grillfest SPF Seniorerna 25 aug 16:00 
Lanhagen, Högsby. SPF Seniorerna Högsby har grillfest
i Lanhagen. Föreningen bjuder på korv och dricka. Tag
med kaffekorg. Tipspromenad, tävlingar, lotteri mm.
Anmälan senast den 20 augusti till Birgitta Andefred
076-8283222 eller till Anita Nygren 073-8373192.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Dans i Långemåla 29 aug 21:00 
Långemåla Idrottsplats. Dans till Elisas
I puben Dennis The Rocktones 21.00-01.00
Arr: Långemåla IF

Bridge, Högsby 31 aug-14 dec 15:30
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. SPF Bridgecirkel bör-
jar höstens spel månd 31 aug kl 15.30 i Seniorum på
Storgatan 9. Vi spelar tom 14 dec! Vill Du vara med,
så kom dit, eller kontakta Staffan på tel 070-589 16
11. Arr: SPFVarmt välkomna!

2015-07 JULI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-06-29  08:52  Sida 35



Evenemang hittar du på sid på sid 35

Smedmästarev 3 HÖGSBY • 0491- 20862 • www.sandholms.se • Öppet Vard 9-18 lör 9-13

För fl er lata 
sommardagar

Köp Nordsjö 

One Super Tech,

vinn presentkort 

värde 6 000 kr!

En vinnare per butik.

Med rätt färg håller du huset fi nt i upp till 16 år

Köp Nordsjö
One Super Tech,
vinn presentkort
värde 6 000 kr!
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