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

Fo
to

 : 
G

un
ill

a 
C

 J
oh

an
ss

on

MITTPUNKT OCH HÖGSBY KOMMUN INFORMERAR • SANDHOLMS TIPSAR • BOKTIPS • EVENEMANG I HÖGSBY KOMMUN

HÖGSBYHÖST 2015 SID 13-15
VIP-KVÄLL HOS OPTICUR SID 8 •   APOTEKET I NY REGI SID 19

ÅRETTIONDETS PUBLIKSUCCÉ I FÅGELFORS SID 16 •   KOMMUNJAKTEN 2015 SID 21

RINGUP - UTÖKAD SERVICE SID 22 •   VÄRLDENS BARN SID 24

FLÄSKPANNKAKA ÄR GOTT SID 25 •   HIK SAMLAR SKROT SID 26
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Adress:
Hantverksgatan 33, 
572 57 Oskarshamn  
Tel 0491-822 12 
Fax 0491-822 18
E-post info@wpab.se
www.innehall.se

Ansvarig utgivare: 
Gunilla C Johansson

Redaktionell text:
Gunilla C Johansson
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företag i Högsby kommun.
Distributör: Posten
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fredagen den 30 oktober.
Bokning: Senast måndagen
den 19 oktober.

OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

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

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

Utnyttja ROT-avdraget!

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

Service nära dig.Upp till 8 års 
garanti.

Besök vår hemsida www.kylmaster.se

I LAGER - HÖSTENS 
VÄRMEPUMPAR

Ring för rådgivning och offert

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

HELGBUFFÉ
inkl.dryck, kaffe & kaka

12.00- 15.30 LÖR - SÖN
endast 150:-

ÖPPET
Onsdag - Söndag

1100-1800

GO’FIKA

A´la carte, fullständiga rättigheter.

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.

LUNCHBUFFÉ
inkl. dryck, kaffe & kaka

ONS-FRE 11.00-14.00

endast 100:-

Psst, vill du vara först i kön?
BOKA JULBORD  idag!

Under älgjakten 
14-18 okt har vi 

ÄLGJAKTSBUFFÉ 150:- 
ons-sönd 12.00-15.30

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 

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!
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 00

Om något händer!
Är du rätt försäkrad?

Prata trygghet med oss!

Har ni råd att bo kvar om du 
eller din partner blir sjuk eller arbetslös?

Klarar sig din familj ekonomiskt 
om det värsta skulle inträffa?

Prata trygghet med oss!

Om något händer!
Är du rätt försäkrad?

Har ni råd att bo kvar om du 
eller din partner blir sjuk eller arbetslös?

Klarar sig din familj ekonomiskt 
om det värsta skulle inträffa?
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UF-FÖRETAGANDE
En trio studenter kom in till oss en dag för 
ett par veckor sedan. De skulle starta upp 
ett UF-företag och behövde hjälp med sin
affärsidé. Vi började prata med de tre 
studenterna och det visade sig att två av dem
är från Ruda ...
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Jesper Ekberg och Hekima
Rusingiza från Ruda samt Simon
Johansson från Oskarshamn. Alla
tre går ekonomiprogrammet där
Jesper valt inriktningen juridik
och Hekima företagsekonomi, de
går nu sista året.

VI FRÅGADE HUR DET ÄR ATT BO OCH
PENDLA TILL OSKARSHAMN?
Jesper svarade;  

– Jo men det går väl bra, särskilt nu när jag har
fått mitt körkort. Innan var det väl så där. Man var
så beroende av andra.

Jesper berättar att han är uppvuxen i Ruda till-
sammans med föräldrar och lillasyster och att han
bott här i hela sitt liv.

– Ja man känner verkligen alla. När man var liten så hängde nog
nästan alla med alla. Nu när man är lite äldre så har man väl skaf-
fat sig några mer riktiga och nära vänner och då blir det automa-
tiskt några färre som man träffar.
Hekima flikar in; 

– Jag kom till Sverige när jag var sex år gammal eftersom jag,
mina föräldrar och syskon var tvingade att flytta från Kongo. Jag
har bott på lite olika platser i kommunen, men sedan 2008 har jag
bott i Ruda. Det har gått bra att skaffa nya vänner, även att alla
kände alla innan jag kom.

NÅGOT SOM BÅDA NÄSTAN SAMTIDIGT KOMMER IN PÅ
SÅ ÄR DET INTRESSET FÖR SPORT OCH INTE MINST
FOTBOLL 
– Det finns ju inte så mycket att göra på en så liten ort som Ruda
förutom just idrottsutövandet. Så jag har provat på de mesta
inom idrott, men fastnade till sist för fotboll säger Jesper. Jag har
även pendlat och spelat med AIK i Oskarshamn under ett år, men
för mig blev det för mycket resor för att hinna med studier och
annat. Nu är jag tillbaka och spelar fotboll för Ruda och att då
träna två gånger i veckan är perfekt.

HEKIMA HAR GJORT ETT ANNAT VAL
– Ja jag känner väl också att det kan vara tufft med alla resor och
sådant, men det går bra än så länge. Ska man få vara med och
träna och ha chans att bli uttagen till match, då måste man vara
en i laget. Så är spelreglerna och det är lika för alla.

Båda säger samstämmigt att de tycker om att träna och att täv-
lingsinstinkten alltid finns där och att det är roligt med lagsport.
Gemenskapen man får i lagsport har man med sig hela livet. 

– Det är en häftig upplevelse när teamkänslan infinner sig i
laget där alla känner alla, särskilt inför en match.

Nu är det ju så att jag i alla fall, inte bara håller på med idrott,
jag gillar även sportfiske, säger Jesper. Det är till skillnad från van-
ligt fiske inte slutpoäng när man fått fisken att man ska tillaga
den. Inom sportfiske handlar det om Catch and Release, C&R, det
vill säga fånga och släppa tillbaka och där målet är att fånga en så
stor fisk som möjligt.  

PÅ FRÅGAN OM VAR I KOMMUNEN DET FINNS BÄST FISKE-
VATTEN PASSAR JESPER OCH SÄGER;
– Det finns så många bra fiskevatten i kommunen så det är bara att
prova sig fram var man tycker att det är bäst. Men för den som vill skaf-
fa sig en riktigt rolig fritidssysselsättning, så rekommenderar jag starkt
sportfiske.

Vi på innehåll önskar varmt lycka till med studier och framtidsplaner.
Givetvis hoppas vi på att största inmätta gäddan i de svenska fiske-
vatten är fångad i något av våra vattendrag.

Gunilla C Johansson

Vad tror ni att ni gör om 10 år?
HEKIMA: 
– Jag hoppas att jag arbetar inom familjeföretaget, ett bageri
som mina äldre systrar har startat upp i Kongo. Då hoppas jag
att vi har flera bagerier runt om i Kongo och att jag på något
sätt finns med i bilden, kanske har hand om ekonomin. Tror
inte att jag bor i Ruda men jag kommer nog alltid att ha
kopplingar i båda länderna.

JESPER:
– Tror nog att jag bor i Stockholm och jobbar som fastighets-
mäklare. Jag kommer ju alltid att ha mina rötter kvar i kom-
munen via släkt och vänner. Kommer säkert också även i
framtiden på ett eller annat sätt hålla på med sportfiske.

Kan tycka att det är synd att det blir allt fler tomma hus i
kommunen och i Ruda. Jag hoppas verkligen att det vänder.
För det har varit bra att växa upp på en liten ort och jag tror
att de små orterna behövs för samhället. Kan man underlätta
för de unga som inte har körkort att ta sig till och från samhäl-
let och åka in till stan så kanske det gör att man trivs ännu
bättre där man bor, då blir det inte jobbigt att bo på landet.

5

UF-FÖRETAGANDE RUDAGRABBAR

Hekima Rusingiza                                                                                 Jesper Ekberg
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

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

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

Agenda 
Mittpunkt Högsby, Storgatan 17, 579 30 Högsby, Tel.0491-29258  Fax 29295. E-post: mittpunkt@hogsby.net • www.mittpunkt.hogsby.net

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby du också.
Vi närmar oss 100 medlemmar!

Vill du veta mer om Investeringsstödet 
i Landsbygdsprogrammet ?

Kom då till Informations möte 30 sept kl 15.
Emågården, Högsby.

Länsstyrelsen informerar om vad som gäller.  

Anmälan: mittpunkt@hogsby.net  eller 0491-29258.
Mycket välkommen ! 

Ny Q-star mack ger nya möjligheter för
fler företag vid Frövirondellen !
I dagarna håller Q-star på att bygga upp sin nya 
service station intill rondellen.

Anläggningen beräknas vara färdig under hösten och kommer att
kunna ge nya möjligheter till fler företag som vill synas i detta 
strategiska område. Vill du veta mer om etablering, kontakta 
mittpunkt@hogsby.net eller ring 0491-29258. 

Bylyckan har övertagit macken i
Grönskåra-krysset !
Ägarna av Bylyckan driver nu, utöver lanthandeln,
också bensinmacken vid det klassiska Grönskåra-
krysset.

Nu under hösten jobbar vi på med att förverkliga våra planer på att
bygga en helt ny butik i krysset, berättar Linnea och Thomas vid före-
taget. Vi har bra kontakter med kommunen och med stöd av lands-
bygdsbutiksmentor Stig Hellström och Mittpunkt Högsby är planen
att vi öppnar en ny butik nästa år i Grönskåra.

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.

Nya investeringsstödet 
presenteras för företagare !
Onsdagen 30 sept kl 15 på Emågården i Högsby, 
kommer den som är intresserad att få veta mer om
möjligheten att söka stöd till investeringar vid sitt
företag. 

Om-, ny- och tillbyggnad av byggnad eller annan anläggning. Inköp
eller avbetalning av nya maskiner och utrustning. Utgifter som köp av
arbete och material. Stödnivån är 40%, med max investering 1.5 miljon
och går att söka på orter med max 3.000 invånare. Vid informations-
träffen finns Länsstyrelsen på plats och berättar mer om hur det hela
fungerar, berättar Bengt-Åke Lundin vid Mittpunkt Högsby.  Vi hoppas
verkligen att många kommer och tar del av denna information kring
företagsutveckling.

Berga Bio satsar offensivt med filmer
varje vecka !
Nu kan du verk-
ligen uppleva
bio i Berga med
ett fantastiskt
utbud av de nya
filmerna !

Gå in och kolla på
filmutbudet på www.bergastation.se
Emådalens Filmstudio visar sina filmer i Berga. 
www.emadalensfilmstudio.hogsby.se

Ny Q-star mack byggs vid
Frövirondellen.

Thomas och Linnea vid macken i Grönskåra.
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Storgatan 56 i Högsby, 8 rum, 
1 600 000 kr.

Trädgårdsgatan 4 i Berga, 5 rum, 
295 000 kr. 

Fåglebo 114 i Fågelfors, 5 rum, 
350 000 kr

Lärlingsvägen 3 i Högsby, 6 rum, 
1 000 000 kr

Ekeby 202 i Högsby, 4 rum, 
225 000 kr

Storgatan 56 i Högsby, 8 rum, 
1 600 000 kr

Stationsvägen 6 i Långemåla, 6 rum,
225 000 kr

Kyrkogatan 39 i Högsby, 4 rum, 
395 000 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.

Villavägen 6 i Grönskåra, 5 rum, 
395 000 kr.

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

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

Isbanevägen 1 i Ruda, 5 rum, 
450 000 kr.

Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum, 
295 000 kr.

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

SÅLDA!

Kyrkogatan 39 i Högsby. 

Lixhult Blomsterkulla 303 i Fågelfors.

Hasselvägen 9 i Fagerhult. 

Skogsgatan 17 i Berga. 

Vallgatan 4 i Berga. 

Lantmätaregatan 27 i Högsby.

Soläng 401 i Fagerhult.

Skvadronvägen 8 i Högsby.

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

Senaste tiden har vi sålt många hus i kommunen och det finns fortfarande många spekulanter kvar!
Hösten är en bra tid för försäljning! 

Du som går i försäljningstankar kontakta fastighetsmäklare Clara Ingvarsson, 076-133 66 55 

Fåglebo 114 i
Fågelfors

Trädgårdsgatan 4 
i Berga

Storgatan 56
i  Högsby

Visning lördag 17/10 
kl 11.00 – 12:00. 

Välkomna!
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Glasögondesignern Peo
kommer till Högsby
En av kommunens mest klarsynta företagare är opti-
kern Krister Lindström som har sin butik på Storgatan
i Högsby, mitt emot banken. Som vi skrivit tidigare så
har butiken lyckats med att få kunder i direkt närhet,
men även långväga kunder som uppskattar företa-
gets service- och produktutbud.

– Vi har alltid försökt att jobba långsiktigt med våra kunder och det
verkar ge resultat. Ett av våra starkaste kort är att vi har ett nära och
mångårigt samarbete med glasögondesignern Peo. Han special-
designar glasögon till våra kunder vilket gör att man, om man så vill,
får helt unika kundanåassade bågar. 

Själva glaset i bågarna kommer från vår tyska leverantör Zeiss, som
borgar för högsta kvalitet.

VIP-KVÄLL
Nästa vecka på torsdag kommer Optic-Ur att arrangera en VIP-kväll för
alla som bor i Högsby kommun.

– Ja vi tänkte att denna VIP-kväll vänder vi oss till alla som bor här 
i kommunen och hälsar alla välkomna till oss på kvällen mellan 
kl. 18-21. Då kommer Peo att visa upp och prata om det senaste
modet inom glasögonbågar. Vi bjuder även på lite dryck och tilltugg
och hoppas på fullt hus denna kväll.

Dagen efter, under ordinarie öppettider, så kommer Peo att vara
kvar här i Högsby och då hälsar vi alla, inte bara ”Högsbykommunbor”,
välkomna till butiken för att få tips och råd av Peo.

Nu hoppas vi att så många som möjligt tar tillfället i akt att komma
till oss. Det är nämligen inte var dag vi har möjlighet att få Peo att träf-
fa våra kunder två dagar i rad avslutar Krister.

Gunilla C Johansson

Ring oss för ett kostnadsförslag

0491-530 90

Du ringer - Vi blandar !

grus.betong@hogsby.net
www.hogsby-grusbetong.se

Öppet vardagar kl.1300-1700

Vi säljer även fyrhjulingar och mopeder

från                m.fl märken

Fullständig verkstad

Verkstadsgatan 2C 
(f.d. Verkstadsskolan) Högsby
0499-100 52, 070-618 53 02

P.S. Glöm
inte

Kombivagn

ATV Barn 90 CC 

7 995:-

• Finansiera ditt köp genom Wasa Kredit •

Vid köp av 
ATV medföljer 

2 st hjälmar utan
kostnad 

(värde ca 2000:-) 
(t.o.m. 25/10)

Vid köp av 
ATV (lagervara)

får du fri 
1:a service

(värde ca 2500:-) 
(t.o.m. 25/10)

FÖRLÄNGD KAMPANJ !!

Kymco MXU     

700i IRS

SSöönnddaagg  88  nnoovv
11220000--11550000  

BBOOKKAA  BBOORRDD

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

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

2015-09 sept INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-09-21  11:10  Sida 8



9

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

Till dig som bor i Högsby kommun 

Välkommen till vår VIP-kväll
Torsdagen den 1 oktober 18.00-21.00

Kom och träffa och lyssna på Peo glasögondesigner 
på OPO Design Sweden AB, som berättar om och visar det senaste modet.

Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Specialerbjudanden som gäller endast denna kväll!!

Fredagen den 2 oktober kl 9.00-17.30
hälsar vi ALLA välkomna till oss för att träffa Peo och ta del av nyheter samt det senaste modet. 
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Högsby kom
m

un inform
erar

Familjehem sökes – du kan göra skillnad!
Har du en plats i ditt hem och i ditt hjärta? 

Till dig som är kontaktperson  
för en förening i Högsby 
kommun:

Högsby kommun kommer i höst att ta fram en kalender
för 2016. Den kommer att delas ut till alla hushåll i kom-
munen. 

I kalendern tänker vi lägga in evenemang/aktiviteter som hän-
der runt om i kommunen. Därför skulle vi behöva just din före-
nings hjälp.

Har Ni några trevliga evenemang/aktiviteter som är inbokade
under 2016?

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

Skicka in uppgifterna snarast möjligt, men absolut senast 
den 31 oktober. Det går bra att skicka in via e-post 
(fredrik.sandqvist@hogsby.se) också, skriv ”Till kalendern 2016”
i ämnesraden.

Adress:
Högsby kommun
Fredrik Sandqvist
579 80 HÖGSBY

Individ- och familjeomsorgen söker familjehem till ensamkommande barn. 

Barnen kommer från länder där det är oroligheter och krig och de behöver 
ett hem där de kan känna trygghet. Barnen behöver vuxna förebilder och få 
en känsla av sammanhang. De ensamkommande barnen kommer från 
andra kulturer och de kan ge dig och din familj nya erfarenheter och 
möten som berikar. 

Om ni har funderat på att hjälpa till kan ni kontakta oss så 
berättar vi mer. Vi erbjuder regelbundet stöd, handledning 
och utbildning.

KONTAKTA OSS:
• Annelie Jarlevid Johansson 0491-291 27 

annelie.jarlevid@hogsby.se
• Anette Bard Berglund 0491-292 03 

anette.bard-berglund@hogsby.se
• Metaxas Iordanidis 0491-292 45 

metaxas.iordanidis@hogsby.se

Efterlysning!
Det börjar bli dags för att göra en kommunalmanacka för
2016. Därför efterlyser jag nu bilder från vår vackra kommun.
Har du några bilder liggandes hemma i byrålådan som du vill
visa upp?

- Bilderna ska vara tagna i Högsby kommun.
- Bilderna ska vara i liggande format.
- Det behövs bilder som illustrerar alla årets månader.
- Det behövs bilder från hela kommunen.
- Berätta var bilden är tagen.
- Bilderna ska vara digitala och vara tagna med minst en 3 mpixel-
kamera i högsta upplösning. Bilden ska klara att tryckas i A4-for-
mat (30 x 21 cm).

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

Tillåt inte komprimering!

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

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

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

10
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Sandholms 
inspirerar
Sandholms 
inspirerar

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

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. 

Öppet Höstlovet V. 44
ÄVENTYRSBAD 
Måndag 26/10 .............09.00-19.00

Tisdag 27/10.................09.00-19.00

Onsdag 28/10 ...............09.00-19.00

Torsdag 29/10...............09.00-19.00

Fredag 30/10 ................09.00-19.00

Lördag 31/10 ................10.30-16.30

Söndag 1/11.................10.30-16.30

MOTIONSSIM 
Måndag 26/10..............19.00-20.30

Tisdag 27/10.................06.30-09.00 

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

Onsdag 28/10 ...............19.00-20.30

Torsdag 29/10...............06.30-09.00 

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

Fredag 30/10..................................-

Lördag 31/10 ................09.00-10.30

Söndag 1/11.................09.00-10.30

GYM OCH SOLARIER 
Måndag 26/10..............08.00-20.30

Tisdag 27/10.................06.30-20.30

Onsdag 28/10 ...............08.00-20.30

Torsdag 29/10...............06.30-20.30

Fredag 30/10 ................08.00-20.30

Lördag 31/10 ................09.00-16.30

Söndag 1/11.................09.00-16.30 

HOS OSS ÄR DET ALLTID 29°C I VATTNET 
OCH 32°C I LUFTEN!     G

Barnkalas
på Vattenpalatset

Vi dukar i cafeterian, ni väljer 
om ni vill ha med eget fika 

eller köpa av oss.
Alla barn älskar det!

11

Personlig stil
hela vägen
Eftersom utomhussäsongen sjunger på sista ver-
sen så är det flera som redan påbörjat planering
inför målning- och tapetseringsarbeten inomhus.

Då infinner sig snart funderingarna på vad som är
rätt, fel, inne och ute.

Vi stämde möte med Karin på Sandholms Färg och Golv och frågade
om vilka trender det är som är på tapeten, eller i ropet om man så
vill.

– Oj, svår fråga som egentligen inte har något svar som säger hur
det ska vara. Det är nog snarare så att det fortsätter med att var per-
sonligt. Att kunna måla om eller tapetsera en fondvägg i ett rum där
färgerna stämmer med möbler och textilier.

Karin visar upp ett exempel i butiken där bordet från 50-talet är
helt i original, medan stolen är målad i en varm röd ton. Stolsbenen
och ryggen är spraymålade i guld, och fondväggen med tapet fångar
upp möblernas färgtoner på ett harmoniskt sätt.

– Detta kan vara ett sätt att behålla eller lyfta fram det där gamla
bordet som man inte riktigt vet var man ska placera för att det ska
passa in. Väv in möblernas färg i en fondvägg och du får en modern
och samtidigt personlig stil.

YTTERLIGARE INSPIRATION
För att få ytterligare inspiration surfa gärna in på
http://trendpanel.nordsjo.se

Här kan du ladda upp en bild på det rum du vill måla om.
Trendpanelen på Nordsjö tittar på bilden och återkopplar 
sedan förslag på färgsättning till dig.
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Inbjudan till alla företagare i Högsby kommun!
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0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com 
office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

NY PRISLISTA UTE NU !!

- Kontakta oss innan du
startar motorsågen 
så du får rätt betalt 

för dina tallar!

• Vi förädlar dina tallar • Vi köper nu in

energived • Hanåsa Sågverk enda sågen i

kommunen – Nära transporter = bra för 

miljön• Vi säljer sågat virke, 

ströspån och eldningsflis 

STIPENDIER
Utbildningsutskottet och 
Myndighetsnämnden 
efterlyser förslag med motiveringar 
på kandidater till följande stipendier:

• IDROTTS- OCH 
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM – 15

• KULTURSTIPENDIUM -15

• FÖRENINGSSTIPENDIUM -15 

• MILJÖSTIPENDIUM -15

Förslagen till idrotts- och ungdomsledarstipen-
dium, kulturstipendium samt föreningsstipendium
skickas till: Utbildningsutskottet, Christina Dahlén,
579 80 Högsby senast den 2 november 2015 
och förslagen till miljöstipendium skickas till:
Myndighetsnämnden, 579 80 Högsby senast den
30 september 2015.
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HÖSTEN NÄRMAR SIG!!

Högsby Järn & Redskapshandel AB
Kyrkogatan 1. Högsby       

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

Med reservation slutförsäljning

Lördag den 3/10 
har vi stängt p.g.a. 

inköpsmässa.

Motorsåg MS 193
Cylindervolym 30,1 cm3. Effekt 1,3 kW/1,8 hk.
Vikt 3,5 kg. Skärlängd 30/35 cm.

7.290:-
Ord.pris 8.290:-

Röjsåg 
FS 410 C-E
Med trippelskär-
verktyg!

Avfuktare
DS28F
Allroundavfuktare för
utrymme upp till 140
kvm. Upp till 6 års

leverantörsgaranti.

3.290:-
Ord.pris 3.790:-

4.990:-
Ord.pris 5.590:-

3.990:-
Ord.pris 4.490:-

1.690:-
Ord.pris 1.990:-

Avfuktare
MRD10
Kompakt och smidig och
enkel att använda 
för utrymme upp till 40 kvm.

KAMPANJ!

Motorsåg 
MS 251

Cylindervolym 45,6 cm3. Effekt 2,2 kW/3,0 hk.
Vikt 4,8 kg. Skärlängd 35 cm.

Tel. 0499-310 09

DDEETT  LLÖÖNNAARR  SSIIGG  AATTTT  ÅÅKKAA  TTIILLLL  SSTTOORRKKEENN!!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET ALLA DAGAR 10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

REA  REA  REA
fre 25/9- sön 27/9

25%
på allt i butiken

reavaror och nyhemkommet

NYHETER VARJE VECKA!

REA  REA  REA
fre 25/9- sön 27/9

25%
på allt i butiken

reavaror och nyhemkommet

NYHETER VARJE VECKA!

Äntligen – 
Högsbyhöst är här!
Att det finns vacker natur att uppleva i Högsby
kommun under sommarsäsongen har väl knappast
undgått någon. Efter sommarens härliga naturupp-
levelser i form av fisketurer, bad, skogspromenader
och cykelturer kan det kännas riktigt mysigt när
höstmörkret kommer och vi får söka oss inomhus,
krypa upp i soffan och tända ljus. 

Somliga får energi av när höstens dagar fylls av klar luft och vackra
färger, medan andra kanske tänker på den annalkande vintern med
allt vad den innebär.

Oavsett om du gillar hösten eller inte så är en sak säker, i denna
tidnings mittuppslag erbjuds alla kommuninvånare ett rikt utbud
av aktiviteter att fylla fritiden med.

En Högsbyhöst där evenemang både för unga och äldre går 
hand i hand och där vi hoppas att alla kan hitta någon aktivitet som
lockar.

Höstens program bjuder på såväl barn- som vuxenteater, ett rikt
utbud av nya filmer på Berga Bio, olika aktiviteter som arrangeras av
våra aktiva föreningar, sagostunder och Kulturmåndagar på biblio-
teket, Festival A-Ö m.m.

Anna, Carina, Christina, Ulla M, Gunilla och Ulla P som jobbar med
Högsbyhöst, hoppas att alla hittar något evenemang, kurs eller akti-
vitet som gör att just du får lite guldkant på tillvaron.

Vi på Innehåll önskar alla läsare en riktigt härlig Högsbyhöst!

Gunilla C Johansson
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Tack för ett värdefullt  ekonomiskt

Information från Högsby kommun

Äntligen Hö
Söndag 27/9
Berättardags!   
Plats och tid: Seniorum,
Storgatan 9, Högsby kl. 15.00.
Ingvar Gunnarsson medverkar
och berättar om inspelningen av
filmen Oxen. Kaffeservering. Alla är välkomna.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Söndag 27/9
Berga Bio visar filmen - ”Ett päron
till farsa – nästa generation”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00-19.40.
Amerikansk komedi. Nu är det
sonens tur i familjen Griswold,
Rusty, att ta med familjen på en
galen road-trip genom hela
USA men resan blir inte så
familjevänlig och idyllisk som
planerat... Biljettpris: 80 kr. Från 11 år.
www.bergastation.se
Arr: Berga Samhällsförening

Onsdag 30/9
Berga Bio visar filmen - ”Maze
Runner: The Scorch Trials”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 19.00-21.15.
Amerikansk science fiction-
action-drama. Gänget befinner
sig i ett öde landskap, 
kallat The Scorch, fyllt av död-
liga hinder. Biljettpris: 80 kr.
Från 15 år. www.bergastation.se
Arr: Berga Samhällsförening

Torsdag 1/10
MIM – en stand up
föreställning
Plats och tid: Staby
Gårdshotell, Högsby. 
Förbest. mat kl. 18.00. 
Föreställning kl. 19.00.
Den fantastiskt underhållande humor- och
mim-showen. Det är non-stop skratt i en
timme. Biljettpris: 220 kr ordinarie och 170 kr
med scenpass. Förköp Högsby bibliotek
tel. 0491-291 59
Arr: Emådalens Kulturförening

Lördag 3/10
Sagostund
Plats och tid: Högsby bibliotek,
Storgatan 17, Högsby kl. 11.00.
Gunilla läser sagor om troll. 
För barn från ca. 3 år. Ingen föranmälan.
Arr: Högsby kommunbibliotek

Söndag 4/10
Berga Bio visar filmen -
”Glada hälsningar från
Missångerträsk”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00.
Svensk romantisk komedi efter Martina Haags
bok. Nadja är singel i Stockholm medan 
systern Lotta bildat familj i Norrland och har
flera barn. Den biologiska klockan tickar på
för Nadja. Biljettpris: 80 kr. Åldersgräns ingen
uppgift. www.bergastation.se
Arr: Berga Samhällsförening

Måndag 5/10 
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby 
bibliotek, Storgatan 17, 
Högsby kl. 19.00.
Författarbesök med
Madeleine Richter som läser
och visar bilder från sin nya
diktsamling. 
Vi bjuder på kaffe! Fri entré.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan

Onsdag 7/10
Brasafton
Plats och tid: Tingshuset,
Bötterums hembygds-
park kl. 19.00. 
Folke Johansson berättar om Hornsö masugn.
Servering och lotterier.
Arr: Långemåla Hembygdsförening

Söndag 11/10
Berga Bio visar - ”Jag är
Ingrid”
Plats och tid: Berga Bio 
kl.18.00-19.55. 
Dokumentär om Ingrid Bergman
av Stig Björkman. Personligt berättad med
Ingrids egna ord och bilder. 
Från 7 år. Biljettpris: 80 kr. P.g.a. textfel vid 
första visningen 30 aug. fritt inträde för de
som såg filmen då. www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Torsdag 15/10
”Trädgårdsdesign”
Plats och tid: Högsby
bibliotek, Storgatan 17,
Högsby kl. 18.30. 
Föredrag av Jenny
Skoog från Ängsbackens handelsträdgård
Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr
Arr: Emådalens Trädgårdssällskap

Lördag 24/10 
Barnteater ”Nasse
hittar en stol”
Plats och tid: Högsby 
bibliotek, Storgatan 17,
Högsby kl. 11.00.
För barn 3-5 år. Entré: 
50 kr/pers. Förköp på
Högsby bibliotek tel. 0491-291 59
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Emådalens kulturförening

Söndag 25/10
Berättardags!
Plats och tid: Seniorum,
Storgatan 9, Högsby kl. 15.00. 
Björn Garpenstedt berättar om
gamla Högsby. Kaffeservering.
Alla är välkomna.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Söndag 25/10
Onsdag 28/10
Berga Bio visar filmen
- ”Pan”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00-19.50.
HÖSTLOVSBIO. Äventyr/fan-
tasy. Nytolkning av den klas-
siska berättelsen om Peter
Pan. En föräldralös pojke blir
bort-trollad till magiska Neverland. Från 11 år.
Biljettpris: 60 kr. www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Måndag 26/10
Tisdag 27/10
Onsdag 28/10
Torsdag 29/10
Berga Bio visar filmen   
- ”Biet Maya”
Plats och tid: Berga Bio kl.
14.00-15.30.
HÖSTLOVSBIO. Animerad
familjefilm om biet Maya,
känd från SVT Barnkanalen.
Svenskt tal. Barntillåten.
Biljettpris: 50 kr. 
www.bergastation.se. 
Arr: Berga samhällsförening
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Nöjesparken - 
en folkparksteater 

Festival A-Ö 

Lilla Julafton 

Julmarknad

Sagostund

Berga Bio visar filmen  
- ”Hunger Games 4 -
Mockingjay Del 2”.

Kulturmåndag

Teaterresa till
Regionteatern,
Växjö.

Berättardags!

Varmt väl
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miskt stöd av våra sponsorer 2015
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Berättardags!  

Berga Bio visar filmen - ”Ett päron
till farsa – nästa generation”

Berga Bio visar filmen - ”Maze
Runner: The Scorch Trials”

MIM – en stand up
föreställning

Sagostund

Berga Bio visar filmen -
”Glada hälsningar från
Missångerträsk”

Kulturmåndag

Brasafton

Berga Bio visar - ”Jag är
Ingrid”

”Trädgårdsdesign”

Barnteater ”Nasse
hittar en stol”

Berättardags!

Berga Bio visar filmen
- ”Pan”

r.

Berga Bio visar filmen  
- ”Biet Maya”

Måndag 26/10
Tisdag 27/10
Onsdag 28/10
Torsdag 29/10
Berga Bio visar filmen   
- ”LasseMajas
Detektivbyrå - Stella Nostra”
Plats och tid: Berga Bio kl. 16.00-17.30 (ca)
HÖSTLOVSBIO. Nytt äventyr med de populära
detektiverna Lasse och Maja. Från 7 år.
Biljettpris: 50 kr. www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Söndag 1/11
Söndag 8/11
Berga Bio visar filmen   
- ”Bond - Spectre”
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00, filmens längd 
ej angiven.
Den 24:e Bondfilmen och den fjärde med
Daniel Craig som Bond. Ett kryptiskt medde-
lande från Bonds förflutna skickar iväg honom
på ett uppdrag för att avslöja en olycksbådan-
de organisation. Från 15 år. Biljettpris: 80 kr
www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Måndag 2/11 
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby 
bibliotek, Storgatan 17,
Högsby kl. 19.00.
”Min resa till Sydpolen”.
Siv Nilsson från Nybro berättar 
och visar bilder. Fri entré.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan

Lördag 7/11
Auktion Skälsbäck
Plats och tid: Skälsbäck,
Fagerhult kl. 17.00. 
Kaffeservering i gamla 
skolan från kl. 16.00.
Hembakat mat- och 
kaffebröd, ostkakor, hant-
verk, paket, lotter och 
mycket annat kommer att säljas.
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Lördag 7/11
Nöjesparken - 
en folkparksteater 
Plats och tid: Ruda Folkets
Hus kl. 18.00. 
Byteaterns föreställning
Nöjesparken
Kl 18.00 Aktiviteter som hör hemma i en
nöjespark
Kl 19.00 Föreställning. Efter föreställningen
enklare förtäring med öl- och vinrättigheter.
Förköp Högsby bibliotek tel. 0491-291 59
Arr: Emådalens Kulturförening

Fredag 13/11
Lördag 14/11
Festival A-Ö 
Plats: Högsby bibliotek,
Storgatan 17, Högsby.
Vi bjuder på ett varierat 
program som innehåller
workshops om skrivande, boktips, dockteater
och författarbesök med Augustpristagaren
Lena Andersson. Detaljerat program 
kommer senare.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Mönsterås bibliotek, NBV Sydost, ABF, SV
och Relä

Fredag 20/11
Lilla Julafton 
Plats och tid: PRO-lokalen, 
Fågelfors kl. 14.00.
Vi håller lilla julafton! 
Underhåller oss gör
Nöjesteamet.
Arr: PRO Fågelfors

Lördag 21/11
Julmarknad
Plats och tid: Isabogården,
Grönskåra kl. 10.00-15.00.
Lokala utställare. Servering 
av kroppkakor efter 
kl. 12.00. Kaffeservering, 
tombola och brödförsäljning. 
Arr: Hembygdsföreningen Isabogården och
Studieförbundet Vuxenskolan.

Lördag 21/11
Sagostund
Plats och tid: Högsby 
bibliotek, Storgatan 17,
Högsby kl. 11.00.
Gunilla läser sagor om
djur. För barn från ca.3 år.
Ingen föranmälan.
Arr: Högsby kommunbibliotek

Söndag 22/11 kl. 18.00
Onsdag 25/11 kl. 19.00
Berga Bio visar filmen   
- ”Hunger Games 4 -
Mockingjay Del 2”.
Plats och tid: Berga Bio, 
filmens längd ej angiven.
Action/SF. Fortsättningen och
den avslutande filmen baserad
på Suzanne Collins succéroma-
ner. Åldersgräns ej angiven.
Biljettpris: 80 kr www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Måndag 23/11 
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby 
bibliotek, Storgatan 17, 
Högsby kl. 19.00.
Enrique Peres Arsis, fil.dr. i socialantropologi
berättar om sina upplevelser som politisk 
flykting. Vi bjuder på kaffe! Fri entré.
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Folkuniversitetet

Lördag 28/11
Teaterresa till
Regionteatern,
Växjö.
Plats och tid: Avresa från
Högsby Resecentrum kl.
12.30.
Teaterresa till Regionteatern, Växjö för att se
föreställningen ”Tärningsspelaren”. Vi kom-
mer att få en privat guidning bakom kulisser-
na, visning av kostymer, masker, ljus och ljud.
Berätta gärna innan vad du är mest intresse-
rad av. Vi äter mat i Teaterkaféet och kl. 16
börjar föreställningen. Info: Högsby bibliotek
tel. 0491-291 59
Arr: Emådalens Kulturförening

Söndag 29/11
Berättardags!
Plats och tid: Seniorum,
Storgatan 9, Högsby kl. 15.00. 
Gunilla C Johansson berättar
om skogsbranden i
Bohult/Möckhult 1983.
Kaffeservering.
Alla är välkomna.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

älkomna!
15
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VIDA Skog AB   •   Tel. 0472-439 10   •   vida.skog@vida.se   •   www.vida.se
mathias.joelsson@vida.se

Vi har ett löpande behov av Ert timmer!
 

    
     
 

Varmt välkommen att kontakta oss!
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Brolle, Nanne och The Boppers gjorde den
största publiksuccén på årtionden i Fågel-
forsparken möjlig. 

Nu öppnar alla inblandade för en ny rock-
fest i parken nästa sommar. 

Partyt som avslutade årets parksommar började redan
tidigt under augustikvällen i Högsby. Hundra raggarbilar
med förare och passagerare från olika delar av landet sam-
lades där för att rulla mot Fågelfors. Kortegen med bilar
lockade åtskilliga åskådare i bland annat Nötebro innan de brummade
uppför parkbacken och drog igång tidernas musikkalas i parken. 

– Ja, det går väl knappast att kalla det här annat än en supersuccé.
Det var en härlig stämning, mycket folk och bra drag från scenerna,
säger Mats Persson från Fågelfors Folkets Park. 

Cirka 1 600 besökare kom till parken den här sensommarkvällen. 
– Vad jag känner till har det inte varit så mycket folk i parken sedan

Snoddas uppträdde här i början av 1950-talet, säger Mats Persson. 
Att Brolle, Nanne och The Boppers också trivdes med kvällen gick

det inte att ta fel på. 
När jag pratade med Brolle efteråt berömde han publiken och så sa

han att vi har en superscen i vår natursköna park med slänten framför
scenen, där  mycket folk får plats på en gång. Den är helt idealisk för ett
arrangemang av det här slaget.  

Nanne var också helnöjd med stämningen och alltsammans. 
Förhoppningarna nu är att det blir en rockfest med Brolle i spetsen i

Fågelforsparken även nästa sommar. 

– Vi har anmält vårt intresse till Anne Segelström från arrangörsbola-
get som stått bakom årets folkparksturné. Vi har sagt att om det blir en
turné nästa år också i samma eller någon ny konstellation så vill vi
gärna vara med igen, berättar Mats Persson. 

Hon var också överväldigad över gensvaret här i vår lilla by.
Det var härligt att se att många frivilliga ställde upp och jobbade

den här kvällen. Vi var ungefär hundra personer. 

/Text och bild: Fredrik Loberg

Årtiondets publiksuccéÅrtiondets publiksuccé
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PRÖVA SKOBES - DU OCKSÅ

KOM TILL OSS VI FIXAR DITT STENSKOTT!
www.skobes.se
HÖGSBY Verkstadsgatan 5 

Telefon: 0491-209 93

Öppettider: Mån-fre 07-17

TELEFON TILL DIN TEKNIKER:
Anders Rundberg 0491-209 93

Torbjörn Hermanson 0491-209 98

Anders Lundström 0491-209 96

Victor Lundström 0491-209 92

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 ...

Kanelbullens dag 
4 oktober!!

Vi bjuder på kaffe 

i butiken.
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ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Butiken med service
• Postombud • Paketservice: DHL och SCHENKER • Kontantuttag i kassan 

• Harry Boy och Lotto i kassan • Manuell delikatess  • Smörgåstårtor, plankor, smörgåsar, landgångar

Gäller t.o.m. söndag 27/9

 
 

59.90/kg
 
 

25:-
 
 

3 för 39:-

Fläskytterfilé
Svensk kött
Gourmet-
mörad

Halländskt
Bonnabröd
ICA 1 kg 

VI ÄR MED OCH FYLLER PÅ 
Från den 21 september kommer våra kunder kunna stötta svenska mjölkbönder

genom att betala extra på vissa mjölkförpackningar och ostar i vår butik. Dom som

inte vill vara med kan avstå. Dessutom kommer ICA skjuta till 25 miljoner i en

grundplåt. LRF kommer säkerställa att en krona extra går till Sveriges mjölkbönder.

Under sex månader ska vi tillsammans med alla ICA-kunder i Sverige 

samla ihop 100 miljoner kronor. Hoppas ni vill vara med! 

Ljung Calluna 
Krukstorlek 10,5 cm

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

Hösten är en perfekt årstid tycker vi på biblioteket! Utbudet av nya
böcker är stort och vi kan erbjuda många härliga läsupplevelser. I
höst kommer vi att storsatsa på läsning och skrivande i och med
Festival A – Ö som biblioteket anordnar tillsammans med Mönsterås
bibliotek, NBV Sydost, ABF, SV och Regionförbundet i Kalmar län
genom projektet ”Regionen läser” (Relä). Festivalen går av stapeln i
Högsbyfredagen den 13/11 och lördagen den 14/11.

Spänning!
EFFEKTEN AV SUSAN AV PETER HOEG 
Författarens debutroman Fröken Smillas känsla för
snö fick stor uppmärksamhet när den kom ut
1992. I Peter Hoegs nya roman hålls spänningen
på topp samtidigt som den på ett raffinerat sätt
kritiserar den tid och värld vi lever i.
Huvudpersonen Susan (fysiker och tvåbarns mor)
har en unik förmåga att få människor i sin omgiv-
ning att bli helt uppriktiga. När hon missbrukar
denna egenskap och hamnar i klammeri med rätt-
visan så ser hon sig tvingad att ta reda på och avslöja hemligheter
kring Folketingets Framtidskommission. Detta för att rädda sig och
sin familj från farliga hot som börjar dyka upp i familjens omgivning-
ar. Men Framtidskommissionens ljusskygga verksamhet låter sig inte
avslöjas så lätt…

Ett läsäventyr fyllt med oväntade vändningar utlovas!

En läsvärd och aktuell klassiker!
DÖDSSYNDEN (TO KILL A
MOCKINGBIRD)  AV HARPER LEE
Harper Lee hyllade bok gavs ut på 60-talet och
uppmärksammades av sin samtid för kritiken mot
rasism och fördomsfullhet. Något som tyvärr ännu
idag är aktuella frågor i vår värld. 

Scout kallas flickan som växer upp i den lilla
sömniga sydstatsstaden Maycomb i USA. Tiden är
1930-tal och Scouts far arbetar som advokat samti-
digt som han, med fast men kärleksfull hand, upp-
fostrar sin två barn sedan hustrun avlidit något år tidigare. En ung vit
kvinna ur arbetarklassen anklagar en svart man för våldtäkt, en ankla-
gelse som vid denna tid endast kan sluta på ett sätt dvs. att den svar-
te mannen blir dömd även om det är uppenbart att han inte har
begått handlingen. Händelsförloppet i romanen upplevs och beskrivs
genom ett barns oskyldiga ögon och detta gör att läsaren dras in i ett
omskakande händelseförlopp där ett växande hat och rasistiska tan-
kegångar blandas med den sömniga vardagslunken i den lilla staden.
Gripande och välskrivet och lika aktuell nu som när den skrevs.

BIBLIOTEKET PUFFAR FÖR POESI!
Kulturmåndag den 5/10 kommer att handla om lyrik. Då gästar poe-
ten Madeleine Richter biblioteket och berättar och visar bilder från
sin nya diktsamling. Välkommen då och tag gärna med dig dina egna
älsklingsdikter. Vi har en välfylld hylla med poesi på biblioteket i
Högsby och vi passar på att tipsa om ny poesi under denna kväll.

Lyrik med nostalgikänsla!
PUNKEN ÄR DÖD. LEVE TVÅANS BUSS AV
BENGT CIDDEN ANDERSSON
En härlig samling dikter skrivna av den fotbollsäls-
kande legenden Bengt Cidden Andersson (1948-
2013) från Läckeby. Läs också Hela bollen skall ligga
still.

Lästips från Högsby
kommunbibliotek!
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Medlemstisdag gäller varje tisdag under
hela hösten ända fram till och med vecka 50.

Oskarshamn
Mönsterås Blomstermåla Högsby

Kolberga Påskallavik Figeholm Kristdala
Målilla Virserum Hultsfred Vimmerby

Alsterbro Berga Fårbo

*Gäller ej tobak, tidningar, läkemedel och förmedlade tjänster.

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

SENSOMMARERBJUDANDE
Långemåla • Marklgh 80 kvm    

Ruda • 3:a 74 kvm     

Fagerhult • 3:a 75 kvm

Berga • 2:a 52 kvm • Marklgh 101 kvm

Sara Segerstedt är namnet på nya apotekschefen i
Högsby som efterträder Kerstin Holtmer.

Sara är även apotekschef i Oskarshamn och bor i Kalmar, vilket inne-
bär en hel del resande.

– Ja men det går bra att pendla mellan orterna och det underlät-
tas mycket tack vare en övernattningslägenhet i Oskarshamn.

Apoteket i Högsby kommer att, utöver Sara, bemannas av tre
medarbetare, vilket beryder att man från och med 1 oktober i år
inte behöver stänga för lunch. 

– Detta innebär en liten utökning jämfört med senaste årens
bemanning, vilket vi hoppas att kunderna märker i form av bättre
service och öppettider.

LILLA APOTEKET MED DET BREDA SORTIMENTET
Detta lilla Apotek har ett brett sortiment trots sin storlek. Efter
ombyggnationen kan man bland annat erbjuda ett stort antal pro-
dukter inom hudvård. 

– I Oskarshamn har hudvården blivit så viktig för oss att vi nume-
ra har en hudvårdsrådgivare i butiken där.

Den kväll som vi inviger butiken och håller kvällsöppet så kom-
mer vår hudvårdsrådgivare att vara på plats här i Högsby och hela
vecka 41 kommer vi att ha fina erbjudanden i butiken.

Vi hälsar Sara varmt välkommen till kommunen och hoppas på att
många kommer till invigningen vecka 41. (Läs mer om detta i denna
tidnings annons)

Gunilla C Johansson

Invigning och 
ny apotekschef

Kerstin Holtmer och Sara Segerstedt
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0491-210 70   I   www.foreningssport.se

ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-14

FöreningsSport

FISKEREA PÅGÅR..
30% rabatt
på vår fiskeavdelning                                      
(Gäller på ord. priser t.o.m lördagen den 26/9)     

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Flera nya 
modeller

HÖSTSKOR
till dam & herr 
från Salomon  

Kvarvarande vinter-
jackor från Didriksons  

Dam & herr, 

HALVA
PRISET! 

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?

Andreas

Anders
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Lotta Berggren,
Företagarna i Högsby

VI SER ATT DET ÄR LITE 
FÖRÄNDRINGAR TILL ÅRETS
MIDDAG, BERÄTTA:
– Det är inga större förändringar

men den är desto viktigare.
Vi vill i år att denna aktivitet ska

vara till nytta för så många som möjligt och inte bara för de som kom-
mer på kvällen. Så i stället för att gästerna ska betala in 100 kronor per
kuvert till oss, så betalar man i stället in detta direkt till Rosabandet-
kampanjen som pågår under oktober månad.  (Se anmälan och konto-
nummer i denna tidnings annons).

– För varje person som sedan anmäler sig till middagen, kommer
Stabygården att skänka motsvarande belopp till Rosabandet-
kampanjen.

Precis som tidigare så är det begränsat antal platser till såväl jakten
på dagen som till middagen på kvällen, vilket innebär att först till
kvarn är det som gäller, uppmanar Lotta. 

Anders Ek är dagens jaktledare och Jonas Erlandsson, Högsby kom-
mun, är jaktvärd. En kommunjakt som brukar vara mycket uppskattad
av deltagarna. En dag där skyttar, hundförare och medföljande gäster
bjuds på en skogslunch mitt på dagen och förhoppningsvis några
uppskattade och minnesvärda timmar mitt i Smålandsskogarna.

Gunilla C Johansson

Helena Nilsson, Region-
direktör på  Regionför-
bundet i Kalmar län, som
kommer att delta på årets
näringslivsmiddag i sam-
band med den årliga kom-
munjakten. Vad vet du om
Högsby kommun?

– Först vill jag säga att jag ser fram
emot att komma Högsby och träffa
företagare och personer som på

något sätt representerar trakten.
Jag vet att det finns många företagare inom den gröna näringen

och att många jobbpendlar, främst till Oskarshamn. Ni har en bra och
aktiv företagarförening och jag vill påstå att ni är den mest aktiva i
länet. Flera företag sätter er i fokus när det gäller närproducerat som
gårdsslakterier och gårdsbutiker. Företag som jag fått följa under flera
år är Emåmejeriet och det lokala sågverket i Hanåsa, som är goda
exempel på företag som utmanar de stora multiföretagen. Ni har även
många enmansföretag där flera insett hur viktigt det är att samverka
över kommungränserna.

HUR TROR DU ATT DET ÄR ATT DRIVA FÖRETAG 
I KOMMUNEN?
– Jag har alltjämt sedan 1997 arbetat med just det område som hand-
lar om näringslivet och haft detta som mitt ansvarsområde. Vill inte
påstå att jag kan allt, men jag har god förståelse för utmaningar och
möjligheter man kan stå inför som företagare.

VAD SER DU SOM HÖGSBY KOMMUNS STÖRSTA 
UTMANING?
– Där är arbetsmarknaden på topp på den listan. Dels utifrån att alla
ska ha ett jobb att gå till, men även att man har rätt kompetens för
arbetsmarknaden. Det handlar då om arbetsmarknadsregionen, inte
kommungränsen. Här är det viktigt att vara lyhörd och öppna upp för
dessa förutsättningar.  En utmaning som jag tror är ett framgångs-
recept är att lyckas marknadsföra kommunen som en fantastisk boen-
dekommun med många duktiga företagare som jag vet finns i kom-
munen. Många är utvecklingsbenägna och det ska man vara stolt över
och fram för allt ta till vara på.

VEM ÄR DÅ HELENA?
– Bor på Öland, född Ölänning och då räknas man som en riktig Ölän-
ning. Bor sedan några år tillbaka på föräldragården på Eriksöre.
Tillträdde som regiondirektör den 20 augusti i år och ser regionför-
bundets uppdrag som viktigt för att driva länet framåt.

VAD KOMMER DU DÅ ATT PRATA OM DEN 19 OKTOBER?
– Förhoppningsvis kommer middagsgästerna tycka att såväl maten
som det verbala är så att säga matnyttigt. Jag kommer att lyfta flera
saker, framför allt att vara stolt över de lokala och det positiva som
finns och att ha perspektiv inom som utom kommungränsen. Mina
hjärtefrågor är att man betar till sig ny kunskap, dels via studenter och
nyanlända för att utveckla verksamheter. Öppnar vi upp dörrar, mark-
nadsför oss och vågar ta emot elever och studenter, inte minst för att
få de unga att stanna kvar så är detta en win-win-situation. Mittpunkt
Högsby har varit föredömliga i arbetet med att öppna dörrar för unga
och nyfikna avslutar Helena.

Foto: Regionförbundet pressbild

Foto: Gunilla C Johansson

Hallå där; Hallå där;

Kommunjakten/Näringslivsmiddagen 2014.
Foto: Gunilla C Johansson
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Strax innan sommaren stod 
kontorshörnan klar hos RingUp på
Järnvägsgatan, Högsby.

Markus Jakobsson, butikschef berättar hur
man sett ett uppdämt behov av närhet till
kontorsmaterial i Högsby och ser att detta
faller väl in i arbetet att serva företags-
kunder.

– Vi arbetar ju dagligen med IT-lösningar
här i butiken, att då komplettera verksam-
heten med kontorsmaterial ser vi som natur-
ligt. Då kommer en pärm som ett brev på
posten säger Markus som berättar vidare.

– Att behöva sätta sig i bilen och åka flera
mil för få fatt på det man behöver till konto-
ret behöver man nu alltså inte längre. Det
ska vara enkelt och bekvämt att driva företag
i trakten och saker och ting ska bara fungera.
Att vi då på plats kan serva, det har flera av
våra kunder redan upptäckt. Att handla på
nätet är inte alltid vare sig billigt eller enkelt,
och framför allt så kan man inte få leverans
samma dag.

PENNOR OCH PÄRMREGISTER
– Nu kan man komma in till oss och köpa en
penna eller ett pärmregister, alltså precis det
man behöver. Även om man har den bästa
IT-lösningen så är en fungerande penna nog
så viktigt.

På plats i butiken i Högsby träffar man
framför allt Marcus Jonmyren och Malin
Jonsson. De är behjälpliga med allt från kon-
torsmaterial, till frågor runt mobilabonne-
mang, telefoni, bredband eller om man så vill
köpa vackra inredningsdetaljer och present-
artiklar. Butiken bemannas även av Josefin
Jakobsson som för närvarande är mamma-
ledig.

Markus är mest ute på fältet och arbetar
och besöker företagskunder på plats. Vill
man som företagskund få svar på frågor runt
IT-lösningar kontakta gärna Markus.

ÖVERLEVNADSFRÅGA
– För företag är en fungerade IT-lösning en
överlevnadsfråga, både för att få kontakt
med kunder och för att kunna beställa varor
från sina leverantörer.

Gunilla C Johansson

UTÖKAD SERVICE UTÖKAD SERVICE 
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Markus Jakobsson, butikschef
Foto: Privat
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NY TEKNIK 
- ONSDAGEN DEN 7/10 KL. 13.00

• Lolitha Laine visar den nya tekniken 
med Ipads och smartphones.

• Högsby kommunbibliotek visar sin nya hemsida 
och hur man laddar ner E-böcker. 

• Högsby kommuns informatör Fredrik Sandqvist 
informerar om kommunens hemsida och Facebook. 

Vi bjuder på kaffe! Fritt inträde. Välkommen!

Information om Dina
vårdkontakter 

- onsdagen den 14/10 kl. 14.00
• Information om Dina vårdkontakter 1177. 

Representant från Landstinget tipsar om hur du 
använder E-tjänster och delar även ut ett 

nytt informationsmaterial.

Vi bjuder på kaffe! Fritt inträde. Välkommen!

E-MEDBORGARVECKOR
V. 41 OCH 42

Plats: Högsby kommunbibliotek Storgatan 17 i Högsby 
Tel. 0491-29159 eller biblioteket@hogsby.se

Följ oss på facebook och på www.hogsby.se/biblioteket

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

ÖPPET HUS 
HELA VECKA 41

20% 
rabatt på 
Apoliva-

sortimentet 

Vi firar vårt nyrenoverade apotek hela vecka 41.
Fina erbjudande i butiken under hela veckan!

Kvällsöppet den 6 november då vi inviger våra nya lokaler
och firar detta med kvällsöppet till 20.00. 

Vi bjuder på tilltugg, ballonger till barnen och mycket mer G

Välkomna!

Kent Holmqvist
070-295 58 57

Mats Holm
070-584 96 00

Carl-Wiktor Svensson
070-231 78 19

P.S. Du glömmer väl 

inte att viltskydds-

behandla plantorna!

BERGS TIMBER   | Tel 010-19 98 500   | www.bergstimber.se

Minst 80% utav avverkningsnettot
kommer från timret. Vi hjälper 
Er att vidareförädla skogen,
från planta till planka!

Minst 80% utav avverkningsnettot
kommer från timret. Vi hjälper 
Er att vidareförädla skogen,
från planta till planka!
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Högsby
Järnvägsgatan 8, Högsby
0491-76 20 50

Hej!

Hos oss är vi extra intresserade av allt 
som har med skog och lantbruk att 
göra och har bra produkter för att 
underlätta ditt arbete. Hör av dig om 
du vill veta mer eller om du vill ha ett 
tryggt bollplank för idéer. 

Välkommen till oss - du också!

Världens Barn är ett unikt samarbete mellan
Radiohjälpen och 22 av Sveriges ledande humanitära
organisationer. I vår kommun samarbetar Röda kor-
set, Svenska kyrkan och Lions aktivt med insamlingen
till Världens Barn. 

Leif Danielsson, kommunsamordnare för Världens Barn, tillika ordfö-
rande för Röda Korset i Högsby, kontaktade Innehåll och berättade om
den kampanj som pågår just nu i olika mediekanaler.

– Det är många i vår kommun som skänkt pengar till Världens Barn
genom åren och vi hoppas på lika gott gensvar även i år. 

Insamling till Världens barn sker året runt, men just nu pågår en
intensiv kampanj som avrundas med en direktsänd TV-gala den 
2 oktober.

– Ett annat sätt att bidra till insamling är att besöka Kupan och
beställa exklusiv choklad där halva summan går till insamlingen värl-
dens barn. Det går även bra att lägga ditt bidrag i någon av våra
insamlingsbössor, säger Leif.

Gunilla C Johansson

Ditt stöd behövs och gör skillnad. Sms:a AKUT FLYKT  
till 72 900 och skänk 100 kr, swisha valfritt belopp till  
123 555 77 64 eller skänk pengar via redcross.se

skillnadGör
människor

för
flykt.på

Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset  
får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

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

Världens Barn
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JÄRNVÄGSGATAN 37, HÖGSBY
ÖPPET: MÅN-FRE 11-18 LÖR 11-15

VÄLKOMMEN!

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

porslin och prydnadsföremål.

En god handling

  
              

www.jonssonsrorfirma.se 

0495-122 85 
  0491-122 85 

INRE STYRKA

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

perfekta temperaturen. Våra bergvärmepumpar tar tillvara  

den lagrade solenergin i marken och värmer upp eller 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Varvtalsstyrd, anpassar sig till husets effektbehov

• NIBE Uplink, internetuppkopplad för fler möjligheter

• NIBE Smart Price Adaption, sänker dina 
 energikostnader

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

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

Snabbt 
och enkelt
Lingonen står fortfarande röda och fina i skog och
mark. Med hjälp av skogens eget skafferi och när-
producerat så går det att få en nyttig och billig 
middag som dessutom är snabblagad.

FLÄSKPANNKAKA  - 225°C,  20-25 MIN. MITT I UGNEN
Du behöver: 
1 långpanna
Lite smör (gärna från Emåmejeriet)
6 ägg
4 dl vetemjöl
6 dl mjölk
½ tsk salt
Rökt eller rimmat fläsk (gärna från någon av våra 3 gårdsbutiker).
(purjolök)

Smörj långpannan. Vispa äggen tillsammans med mjölet och hälf-
ten av mjölken tills du får en jämn smet. Vispa ner det resterande av
mjölken och häll över blandningen i långpannan. Strö över
tärnad/skivat fläsk. Om du vill smaksätta fläskpannkakan, strö ut fin-
hackad purjolök innan du fördelar ut det rökta eller rimmade köttet.

Serveras tillsammans med nykokt lingonsylt och grönsallad.

Gunilla C Johansson

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 

• 10 kg Puritan, vit o mjölig 89:-

• 10 kg Marispad, vit o fast 89:-

• 10 kg Satina, gul o fast 79:-

• Obesprutade Hagalundstomater 
(ett flertal sorter)

• Obesprutade Vissefjärdamorötter 
och rödbetor i knippe

• Flertal sorters plommon och äpplen från   
Urshult

• Nyplockade hallon

• Stor sortering Ljung, Cyklamen, Astrar mm 

• Prydnadspumpor och pumpor

• Från Evas kroppkakor, Öland 
- Isterband – Kroppkakor 

DIN HANDLARE MED DET GODA GRÖNA!
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Storgatan 68, Högsby, 
Tel 0491-202 02, 

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

sön o helgdag stängtwww.garpenhogsby.se

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

Lördag 3/10 är affären stängd!!

nysilver
kampanj

40 % 
rabatt

från Mema/GAB gäller t.o.m. 31/10 2015 och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden.

på samtliga nysilverbestick

 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!

HANDLEDARKURS
14 oktober kl 17.00 - 20.30

(lägst ålder 15 år och 9 månader)

Vi välkomnar vår nya kollega Ulrika Zetterberg! 
Med Ulrika kan vi nu erbjuda körlektioner

med start i Växjö så att Du 
som går i skola i Växjö kan bli hämtad där!

KÖRKORTSUTBILDING
I ÅSEDA

Anmälan via hemsidan www.asedatrafikskola.se
Vid frågor ring 070 - 660 24 22

Vi utbildar på behörighet B 
och nu även på BE/B96!

Välkomna!
Markus, Ulrika 
& Yvonne • Taxitorget i Högsby 

fredagar kl 09.00-15.30

• Stora torget i Oskarshamn
onsdagar kl 08.00-14.00

• Peter tel 070- 84 93 478

Starka smakrika ostar – Chark från Vaggeryd 

Högsby IK 
ska samla
skrot
Högsby idrottsklubb kommer
att samla in skrot med förhoppningen att det ska ge
en viss förtjänst.

Denna insamling kommer att ske i Högsby samhälle, men även i
angränsande orter och byar. I stort sett allt som gäller skrot kommer
klubben att ta hand om. Något av kulmen blir lördagen den 
10 oktober. I stor utsträckning ska klubben samla in skrotet, men
dessutom kommer det att finnas containrar på Frövi, där den som
så önskar kan lämna skrot.

– Vi samarbetar med företaget Skrotfrag och slår det väl ut kan vi
tänka oss en fortsättning till kommande år, säger Björn
Garpenstedt, ordförande i Högsby IK.

Högsby IK
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Utställning i konstgalleriet i Berga -
4 apr-31 dec Lörd-sönd kl 10-17 Norra Storg. 18,
Berga. Konstnären Carl Nygren ställer ut målningar, teck-
ningar och fotografier. Andra tider kan bokas. Arr:
WoodDreamer Carl Nygren

Bridge, Högsby 31 aug-14 dec 15:30
Seniorum, Storg 9, Högsby. SPF Bridgecirkel börjar 31
aug kl 15.30. Vi spelar tom 14 dec! Vill Du vara med,
så kom dit, eller kontakta Staffan på tel 070-589 16
11. Arr: SPF

A Course of Love, Ruda 2 sep - 9 dec 
Solgården 124 Gillberga, Ruda. Studiecirkel kl.
18.30-21.00 varannan onsdag jämna veckor. Vi
läser i boken "A Course of Love" som är en fristående
fortsättning på ”En kurs i mirakler”. HT cirkel kostar
700 kr/pers. Kurslitteratur säljs separat, du kan även
skaffa boken själv. Sista anm. snarast. Läs mer:
www.stateofgracesweden.net Arr: State of Grace i
samarbete med studieförbundet NBV Sydost. 
Carina Hansson 0707-126824
carina.b.hansson@gmail.com

Medicinsk Yoga (Mimy- mindfulness och
medieyoga) 7 sep-23 nov Församlingshemmet,
Högsby. Prova på v 37. Månd.17.00-18.30 och
18.45-20.15. Pris 100:-. Forts v 38 samma tider,
11 ggr till v 48. Kostnad 1200:-. Info/anm Anne
Kängström 0705328547. Friskvårdspeng gäller!
www.anneskroppsvård.n.nu Arr: Anne Kängström

Gympan i Berga 16 sep-25 nov
Gymnastiksalen i Berga skola. Mix dam och herr ons-
dagar kl 19-20. Start v 38 - 48. Carina & Gunilla Arr
o kontakt: Carina Turowski-Neuman 

SPF Seniorerna Högsby Fredagscafé 18 sep-
27 nov 11:00 Seniorum Storg 9 i Högsby, varje
fredag kl 11.00-13.00  Arr: SPF Seniorerna Högsby

Workshop med Charlotte Berlevik 26 sep
10:00-13:00  Högsby kommunbibliotek
Workshop i låtskrivande med Charlotte Berlevik.
Evenemanget är en del av Festival A-Ö som ingår i
RELÄ-Regionen läser. Anmäl till Högsby kommunbibli-
otek 0491-29159 eller biblioteket@hogsby.se
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete med ABF,
Sv och Nbv Kontakt: Anna Lundberg

Berättardags SPF Seniorerna Högsby 27 sep
15:00 Seniorum, Storg 9 i Högsby. Ingvar
Gunnarsson berättar om och visar bilder från inspel-
ningen av filmen Oxen. Kaffeservering. ALLA
VÄLKOMNA! Arr: SPF Seniorerna Högsby

Berga Bio "Ett päron till farsa - nästa gene-
ration" 27 sep 18:00-19:40 Järnvägsg 4 A,
Berga. Amerikansk komedi. Med Ed Helms, Christina
Applegate, Chris Hemsworth, Chevy Chase. Från 11
år. Pris:  80 kr. Info: www.bergastation.se. Arr: Berga
Samhällsförening

Månadsmöte Högsby-Berga PRO 29 sep
14:00 Högsby Församlingshem kl.14.00
Underh.av Johan Sigvardsson. Damerna i PRO bjuder
in till denna träff. Pris 50 kr. Arr: Högsby-Berga PRO

Språkcafé på Högsby kommunbibliotek 29
sep 15:00 Storg 17, Högsby. Vi läser lättläst, pratar
svenska och fikar tillsammans. Ledare är Göran
Petersson. Vi träffas därefter varje tisdag kl. 15. Arr:
Högsby kommunbibliotek

Berga Bio visar "Maze Runner: The Scorch
Trials" 30 sep 19:00-21:15 Järnvägsg 4 A,
Berga. Amerikansk sci/fi-action-drama, uppföljare till
The Maze Runner från 2014. Med Dylan O'Brien,
Thomas Brodie-Sangster, Katherine McNamara. Från
15 år. Pris: 80 kr. Info:  www.bergastation.se  Arr:
Berga Samhällsförening

M I M - en stand up 1 okt 18:00 
Staby Gårdshotell. Teater/stand up/MIM
Kl 18.00 Mat  – Kl 19.00 Föreställning
Arr: Emådalens Kulturförening

Stickkafé på Högsby bibliotek 1 okt 16:00 
Start torsd 1/10 kl. 16.00 Medtag eget garn. Vi
bjuder på kaffe! Anm till: 0491-29159 eller bibliote-
ket@hogsby.se Arr: Högsby bibliotek

Fotboll division 3 nordöstra Götaland 3 okt
14:00  Frövi ip, Högsby. Högsby IK - BK Derby. Entré
60 kr. Arr: Högsby IK

Sagostund 3 okt 11:00 Högsby kommunbiblio-
tek. Gunilla läser sagor om troll. Fri entré. Arr: Högsby
kommunbibliotek. Kontakt: Anna Lundberg

Bugg 2, fortsättning 3 okt-4 okt Folkets Hus,
Ruda. Helgkurs i Bugg fortsättning, för dig som gått
grundkursen. Kl. 10.00-16.00. Pris för helgkurs är
500:-/pers, möjlighet att köpa mat båda dagarna.
Info:www.rudabuggarna.se Anm:rudabugg@hot-
mail.com. Arr: Rudabuggarna och Studieförbundet
Vuxenskolan

Berga Bio visar "Glada hälsningar från
Missångerträsk" 4 okt 18:00 Järnvägsg 4 A,
Berga. Svensk romantisk komedi efter Martina Haags
bok. Med Martina Haag, Ola Rapace, Bert-Åke Varg,
Henrik Norlén, Sofia Ledarp. Åldersgräns ingen upp-
gift. Pris:  80 kr. Info: www.bergastation.se  Arr:
Berga Samhällsförening

Kulturmåndag poesiafton 5 okt 19:00 
Högsby kommunbibliotek. Poesiafton med Madeleine
Richter m fl. Program: Madeleine läser och visar bil-
der. Hon tipsar även om hur du själv kan skriva poesi.
Tag gärna med dig egna favoritdikter. Arr: Högsby
kommunbibliotek i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Filmstudion visar "Stilla hjärta" 7 okt 19:00-
21:00 Berga Bio, Järnvägsg 4 A, Berga. Danskt
familjedrama i regi av Bille August. Avgift 220 kr/7
filmer. Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se.
Arr: Emådalens Filmstudio

Månadsmöte SPF Seniorerna i Fagerhult 7
okt 14:00 Skälsbäcks skolmuseum. Vanliga för-
handlingar. Lotter och kaffeservering. Arr: SPF senio-
rerna i Fagerhult

Bingo, SPF Seniorerna Högsby 7 okt 14:00 
Seniorum, Storg 9, Högsby. Kaffeservering Arr: SPF
Seniorerna Högsby

Ny teknik med Ipads och smartphones 7 okt
13:00 Högsby kommunbibliotek. Lolitha Laine från
ABF visar den nya tekniken med Ipads och smartpho-
nes. Högsby kommunbibliotek visar sin nya hemsida
och hur man laddar ner eböcker. Högsby kommuns
informatör Fredrik Sandqvist informerar om kommu-
nens hemsida och Facebook. Vi bjuder på kaffe! Fritt
inträde. Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med ABF och Högsby kommun

Brasafton i Bötterum 7 okt 19:00 
Tingshuset, Bötterums hembygdspark, Ruda
Folke Johansson berättar om Hornsö masugn.
Servering och lotterier. Arr: Långemåla
Hembygdsförening

Månadsmöte, PRO Fågelfors 9 okt 14:00 
PRO-Gården i Fågelfors. Underhåller gör Vega och
Lennart Johansson. Kaffe, lotterier. Arr: PRO Fågelfors

Modern Fox, avancerad 11 okt 10:00 -
16:00 Staby Gårdshotell, Högsby. Endagskurs för
dig som vill utveckla din Moderna Fox. Pris 400:-,
möjlighet att köpa mat finns. Mer info: www.ruda-
buggarna.se Anm:rudabugg@hotmail.com
Arr: Rudabuggarna och Studieförbundet Vuxenskolan

Berga Bio visar "Jag är Ingrid" 11 okt 18:00
- 19:55 Järnvägsg 4 A, Berga. Dokumentär om
Ingrid Bergman av Stig Björkman. Alicia Vikander gör
Ingrids röst. Övr. medv: Isabella Rossellini, Liv Ullman
m fl. Från 7 år. Pris:  80 kr. Pga textfel vid första vis-
ningen 30 aug. fritt inträde för de som såg filmen då.
Info: www.bergastation.se Arr: Berga samhällsföre-
ning

Höststädning i PRO-Gården i Fågelfors 12
okt 9:00  Efteråt dricker vi kaffe och har en trevlig
pratstund. Arr: PRO Fågelfors

Månadsmöte SPF Seniorerna Högsby 13 okt
14:00 Församlingshemmet, Odensviv 2, Högsby.
Modevisning, Britts Mode och Patriks Herrmode i
Mönsterås. Kaffeservering. Arr: SPF Seniorerna
Högsby

Trivselträff Högsby-Berga PRO 14 okt 14:00 
PRO-Lokalen. Arr: Högsby- Berga PRO

Information om Dina vårdkontakter 14 okt
14:00 Högsby kommunbibliotek. Information om
Dina vårdkontakter 1177. Repr. från Landstinget tip-
sar om hur du använder etjänster och delar även ut
ett nytt informationsmaterial. Vi bjuder på kaffe! Fritt
inträde. Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Landstinget

"Trädgårdsdesign" 15 okt 18:30 Misteln,
Högsby. Föredrag av Jenny Skoog från Ängsbackens
handelsträdgård. Fri entré för medl, övriga 50 kr. Arr:
Emådalens Trädgårdssällskap

Dagledigträff i Filadelfia 15 okt 14:00 -
15:30 Storg 10, Högsby. Dagens gäst är Alvar
Christensen från Västervik.
Servering. Fri entré. Arr: Filadelfia Högsby

Söndagscafé på Hornsberg 18 okt 14:00 -
17:00  Hembygdsgården Hornsberg, Storg 64,
Högsby. Arr: Högsby sockens hembygdsförening

Herrfrukost 18 okt 09:00 - 11:00 
Missionskyrkan, Västerg 7, Berga. Nils-Gunnar
Danielsson berättar om islam. Avgift 50 kr.
Anm senast den 16/10 till Conny 0491/50480
eller Per-Eric 070/2324505, pereric@hogsby.net.
Arr: Filadelfia, Högsby

Kvinnofrukost i Filadelfia 18 okt 09:00 -
11:00 Storg 10, Högsby. Katarina Borgemo, från
Oskarshamn berättar om Stadsmissionens arbete.
Avgift: 60:- Anm senast 16/10 till Kristina
076/2124543, kristina.johansson@hogsby.net
eller Annette 073/8033840 Arr:  Filadelfia, Högsby

Filmstudion visar "Pride" 21 okt 19:00 -
21:00 Berga Bio, Järnvägsg 4 A, Berga
Brittisk verklighetsbaserad komedi. Avgift 220 kr/7
filmer. Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se.
Arr: Emådalens Filmstudio

Gemensam lunch SPF Seniorerna Högsby 21
okt 13:00  Värdshuset Emågården, Storg15,
Högsby. Vi äter lunch tillsammans på Emågården. Pris
80 kr Välkomna alla som vill och kan! Arr:  SPF
Seniorerna Högsby

Bugg, teknik 24 okt 10:00 - 16:00 
Folkets Hus, Ruda. Endagskurs för dig som vill utveck-
la din bugg med mer teknik. Pris för kursen är 400:-
per person, möjlighet att köpa mat finns.
Info: www.rudabuggarna.com
Anm: rudabugg@hotmail.com
Arr: Rudabuggarna och Studieförbundet Vuxenskolan

Barnteater "Nasse hittar en stol" 24 okt
11:00 Högsby kommunbibliotek, Storg17, Högsby.
Barnteater från 3 år. Pris:  50 kr/pers. Förköp på bib-
lioteket. Arr: Högsby kommunbibliotek

Berättardags SPF Seniorerna Högsby 25 okt
15:00 Seniorum, Storg 9, Högsby. Björn
Garpenstedt berättar om gamla Högsby.
Kaffeservering. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Invigning av Allgunnens samhällsförenings
lokal 25 okt 14:00  F.d kapellet, Allgunnen
Musikunderhållning, namngivning av lokalen, lotter
Laxplanka, kaffe och kaka. Pris: 75 kr
Anm senast den 18/10 till sarny.bjork@telia.com
eller 0491-720 09. Arr: Allgunnens samhällsförening

Månadsmöte Högsby-Berga PRO 27 okt
16:00 Kroppkakekalas på Emågården Högsby.
Obs! Tiden klockan 16.00 Anm till Solweig Ekh tel.
0491-23039 Arr: Högsby- Berga PRO

Barnbugg, prova på, nybörjare 28 okt 17:00
- 19:00  Fröviskolans gymnastiksal, Högsby
Endagskurs för dig som vill prova på bugg o går i
klass 4, 5 eller 6. Ingen avgift. Arr: Rudabuggarna
och Studieförbundet Vuxenskolan

Onsdagsträff SPF Seniorerna Högsby 28 okt
14:00 
Seniorum, Storg 9, Högsby Lennart Pettersson spelar
och sjunger.
Kaffeservering Arr: SPF Seniorerna Högsby

HÖSTLOVSBIO

Berga Bio visar "Pan" 25 och 28 okt 18:00-
19:50  Järnvägsg 4 A, Berga - Äventyr/fantasy.
Med Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney
Mara. Från 11 år. Pris:  60 kr. Info: www.bergasta-
tion.se. Arr: Berga samhällsförening

Berga Bio visar "Biet Maya" 26, 27, 28 och
29 okt 14:00-15:30 Järnvägsg 4 A, Berga -
Animerad familjefilm om biet Maya, känd från SVT
Barnkanalen. Svenskt tal. Barntillåten. Pris:  50 kr.
Info: www.bergastation.se Arr: Berga samhällsföre-
ning

Berga Bio visar "LasseMajas Detektivbyrå"
26, 27, 28 och 29 okt 16:00-17:30 Järnvägsg
4 A, Berga -"LasseMajas Detektivbyrå - Stella
Nostra". Med Amanda Pajus, Lukas Holgersson,
Nassim Al Fakir, Sara Sommerfeld, Alexandra
Rapaport, Christine Meltzer. Fr 7 år. Pris:  50 kr. Info:
www.bergastation.se Arr: Berga samhällsförening

Varmt välkomna!
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25%
PÅ TAPETER

GÄLLER 25/9-3/10.
(GÄLLER EJ BOROSAN OCH DECORAMA)
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