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Redaktion och produktion:
Wåhlin’s Oskarshamn

Tidningen tryckt på Svanen-

märkt papper och tryckeri

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

Ansvarig utgivare: 
Gunilla C Johansson

Redaktionell text:
Gunilla C Johansson
samt Fredrik Loberg

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

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

HELGBUFFÉ
inkl.dryck, kaffe & kaka

LÖR-SÖN 12.00- 15.30 150:-

ÖPPET
Onsdag - Söndag

1100-1800 tom 15/11
(stängt för a lá carte

15/11-24/12, 
öppnas åter 25/12)

A´la carte, fullständiga rättigheter.

LUNCHBUFFÉ
inkl. dryck, kaffe & kaka

ONS-FRE 11.00-14.00 100:-

JULBORD PÅ ABODA KLINT 
– PREMIÄR 21 NOVEMBER

Farsdagsbuffé 225:- boka bord! 

JULBORD inkl kaffe 395:-,
serveras fredagar kl 18, 
lördagar kl 13 och 18, 

söndagar kl 13. 
Premiär lörd 21 nov!

JULBORD inkl kaffe 350:-,
serveras onsdagar, torsdagar

och fredagar kl 13.00. 
Premiär 25 nov!

JULLUNCHBUFFÉ 225:-, 
inkl ostkaka & kaffe, 

serveras måndag 30 nov samt 
7 & 14 dec, boka bord. 

JULBORD PÅ JULAFTON
350:-, kl 12-16, boka bord! 

Vi har även catering 
av julbord, 225:-/pers. 

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

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?

Hjärtligt tack alla ni 
som bidrog till insamlingen 

för offren i flyktingkatastrofen. 

Totalt fick vi tillsammans 
ihop hela 25 000kr.

Passa på att förbereda din bil inför vintern. 
Just nu betalar du endast 690 kr för en hjul-
inställning  vid köp av fyra nya vinterdäck. 
(Ord.pris för en hjulinställning är 1.150:-)

Erbjudandet gäller t.o.m. 30/11 2015, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Boka tid hos: 
Anders Rundberg

Tel. 0491-209 93
anders.rundberg@skobes.se

Betala med ditt SKOBESKORT!
Dela upp betalningen på 4 mån – räntefritt.
Alltid 5% rabatt på bildelar, olja och däck.

Välkommen till oss på Skobes!

KÖP 4 NYA DÄCK 
FÅ 40% RABATT 
PÅ HJULINSTÄLLNINGEN!

 
HÖGSBY ,Verkstadsgatan 5  
Växeln: 0491-209 90 
Öppettider verkstad: Mån-fre 7.00-17.00
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Carl-Wiktor Svenson från Träthult har genom sin
uppväxt på en skogsgård, sin utbildning och
arbete inom skogen ett genuint intresse för
denna bransch.

Skogsnäringen är stark i kommunen och det finns många själv-
verksamma skogsägare som gärna utför arbeten med såväl röj-
såg som motorsåg, och själva skotar ut det man har avverkat.
Men det är då viktigt att se över så att man har rätt utbildning
för att utföra arbete med motorsåg.

– Det är här som jag gärna kommer in. Jag har både sett och
hört om ett och annat tillbud i skogen i samband med avverk-

ning, som hade kunnat gått riktigt illa med personskador som
följd. Oavsett om man är nybörjare eller om man har varit verk-
sam i sin egen skog under flera år så är det viktigt med adekvat
kunskap. Det är lite därför jag på min fritid drog igång ett före-
tag för att kunna utbilda i just användning av motorsåg.

RISKEN FÖR SKADOR MINSKAR
Utbildningen är givetvis ingen garanti för att man inte skadar
sig men riskerna sjunker. 

– Så är det. Det är däremot så, att det ska ju vara roligt att
vara i skogen och man ska känna sig säker. Både för den som är
i skogen och för, om man så har, en andra hälft.

En del av de olyckor som sker handlar dessvärre ofta om att
man saknar eller har bristfällig kunskap i
det arbetsmoment man håller på med.
Tänk efter före när du ger dig på ett träd.
När det gäller att bearbeta upp vindfäl-
len som är rejält fastklämda kan manuell
huggning vara direkt olämpligt, och en
skördare vara det bästa alternativet.

SÅ SÄGER LAGEN 
OM MOTORSÅGSKORT
Vid årsskiftet infördes en lag som inne-
bär att den som yrkesmässigt använder
motorkedjesåg ska ha dokumenterat
godkänt i såväl praktiska som teoretiska
prov.  För den självverksamma finns inte
detta krav på dokumentation av arbete i
egen skog. Men kravet på kunskap finns.
För att då vara på den säkra sidan kan
det vara en bra idé att gå en kurs.

– Det är så jag tänker, det kan kosta
mycket om man ger sig ut i skogen och
inte har de rätta kunskaperna.

Vill man hugga ihop med grannen på
den enas fastighet, ja då krävs ett så kal-
lat motorsågskörkort. Så återigen, tänk
efter före du startar motorsågen, är det
ett riskfyllt moment, utför inte arbetet
ensam.

Carl-Wiktor håller såväl kurser i egen
regi och som uppdragsutbildning för TM
Utbildning.

MÅNGA JÄRN I ELDEN
– Ja det kanske en del kan tycka, men
jag tycker att det är viktigast att göra
saker och ting man tycker om. En del gil-
lar att hålla på med idrott eller att snick-
ra på sin fritid, jag gillar att utveckla min
kunskap inom företagande. Det finns ju
inget rätt eller fel i vad man gör på sin
fritid, bara man kommer ihåg det vikti-
gaste, att det man håller på med ska vara
roligt.

Gunilla C Johansson

Säkerheten före allt

Det finns ju inget rätt 
eller fel i vad man gör på

sin fritid, bara man 
kommer ihåg det viktigaste,
att det man håller på med

ska vara roligt.

”
”

2015-10 OKT INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-10-26  08:33  Sida 4



5

VILL DU JOBBA 
SOM VISNINGSVÄRD?

RING OSS!

Högsby - Kyrkogatan 23
Pris 975 000 kr
Prästgården i Högsby, hela 225
kvm boyta fördelat om 7 rum och
kök. Helt nya badrum. Bergvärme.
Dubbelgarage. Över 6 000 kvm
tomt. Bra läge.

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

Ruda - Vikingavägen 21
Pris 495 000
Villa med öppen planlösning, hela 5
sovrum.  Braskamin. Fräscht badrum
med klinkergolv och kaklade väggar.
Stort garage med förråd.

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

ANLITA OSS SÅ INGÅR 
ENERGIDEKLARATION

OCH HEMNET 
(GÄLLER FRAM TILL 31/12 2015)

KONTAKTA OSS 
FÖR KOSTNADSFRI 

RÅDGIVNING

MATS CALMSTIERNA FASTIGHETSMÄKLARE

MÄKLARFIRMAN AHLQVIST – Oskarshamn-Högsby

Järnvägsgatan 35, 579 30 Högsby

Direkt: 0491 201 25, Mobil: 0734 31 35 21

mats.calmstierna@maklarf.se, www.maklarf.se

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

Kom in till oss 
för rådgivning och synundersökning!

Ring och boka tid!

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
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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

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

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

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

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby du också.
Vi närmar oss 100 medlemmar!

LEDIGA LOKALER FÖR HANDEL OCH INDUSTRI 
I HÖGSBY KOMMUN!

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

Ny satsning - Getost i Farshult 
– Det är nu fem år sedan 
vi skaffade två getter,
huvudsakligen med
tanke på självförsörjning
av den goda och lätt-
smälta getmjölken.

Att de även är proffsiga på sly-
och buskröjning är bara ett plus
som man får med på köpet
berättar makarna Mario och
Yvette  Wenzel. Tankarna kring en getgård med osttillverkning kom
snabbt. Vi hade länge funderat på att flytta till en gård, med möjlighet
till generationsboende, där vi kunde förverkliga projektet med små-
skalig ostförädling.

2012 dök chansen upp och vi flyttade till Höjden, en liten gård i den
vackra byn Farshult, öster om Fagerhult. Här har vi under tiden utökat
med fler getter och samlat erfarenheter. I år mjölkade vi en liten
besättning och experimenterade fram några getostar i vårt kök.

Vi fick möjligheten att delta på marknader där man kunde prov-
smaka våra ostar. Nu håller vi på att bygga upp ett litet gårdsmejeri
här i Farshult. Om allt går bra blir Höjdens mejeri så småningom 
färdigt under kommande vår. Vi ska producera smakfulla och nyttiga
ostar av både get- och komjölk, avslutar Mario och Yvette Wenzel 
vid Höjdens Mejeri.

Vill du veta mer om mejeriet, ring 076-891 15 31.

Högsby Terminalen 
lockar med livsmedel till nyanlända !
Med ett stort utbud av
livsmedel från många
olika länder, driver
Faisal Ahmed sin butik
i terminalbyggnaden.

– Jag har många kunder som
passar på att handla sitt eget
lands mat här. Här finns det
mesta alltifrån kryddor, thé,
kaffe, nötter till  fisk och kött
från många olika länder.
Butiken har verkligen blivit en
mötes-plats för många av de
hundratals nyanlända som
dagligen besöker Högsby, och
då inte minst Migrations-
verkets kontor. En klar fördel
är att jag utöver svenska också talar arabiska, turkiska, persiska och
engelska berättar en inspirerad företagare Faisal Ahmed.

Välkommen till

Frukostmöte hos
RingUp/Högsbynät
Gallerian i Högsby !

TISDAGEN 10/11 KL 8.00. 
Vi bjuder på morgonfika fr 7.30. 
Information om Bredbandsutbyggnaden !
Även infomation om allt inom modern kommunikation. 
Vi berättar och svarar på frågor samt visar vår ombyggda butik.

Anmälan om deltagande till: 0491-292 58 eller mittpunkt@hogsby.net

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Årets Julskyltning - Söndag 6 december
Vi efterhör nu intresse från butiker, föreningar och  

organisationersom vill medverka 
med någon aktivitet under skyltsöndagen.

Välkommen till träff på Misteln torsd. 12 nov kl 18.30.
Information 0491-292 58, Mittpunkt Högsby.

Faisal Ahmed i sin butik vid Högsby
Terminalen.

2015-10 OKT INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-10-26  08:33  Sida 6



7

Till salu:

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

Fåglebo 114 i Fågelfors, 5 rum, 
350 000 kr

Lärlingsvägen 3 i Högsby, 6 rum, 
1 000 000 kr ”på gång”

Ekeby 202 i Högsby, 4 rum, 
225 000 kr

Stationsvägen 6 i Långemåla, 6 rum,
225 000 kr

Alebo 108 i Ruda, 4 rum, 350 000 kr

Allgunnen 592 i Allgunnen, 3 rum,
495 000 kr

Villavägen 6 i Björkshult, 5 rum, 
350 000 kr

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

Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum,
295 000 kr

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

Vårgränd 3 i Högsby, 5 rum, 
1 195 000 kr ”på gång”

Bäckgatan 3 i Högsby, 5 rum, 
850 000 kr

Södra storgatan 38 i Berga, 5 rum,
275 000 kr

Nötebäckshult 103, 4 rum, 
395 000 kr

Sålda:

Trädgårdsgatan 4 i Berga

Uddaryd 102 i Fagerhult

Storgatan 38ABC i Högsby

Flatehult 402 i Grönskåra

Villavägen 11 i Björkshult

Bötterum Kroken 108 i Ruda

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

Din mäklare i Högsby Clara Ingvarsson, 076-133 66 55 

Bäckgatan 3 
i Högsby

Hallakullevägen 11C
i Högsby

Vårgränd 3
i  Högsby
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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?

AAnnddrreeaass

AAnnddeerrss

 

 

 

 

Alltid öppet fredagar kl. 12-18
                Övriga tider ring!
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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.

Beställ din köttlåda till jul
100:-/kg, utkörning i närområdet

Vi säljer Julskinkor från Glada Utegrisar.

Beställ hel eller halv gris, konsumentstyckat och klart.

Företag & Privatpersoner - Se hit!
Beställ vår populära Julpåse till personal eller vänner!  

Pris från 200:-/påse. Välj själv innehåll: Korv och köttdetaljer, 
rökt eller färskt, marmelad, sylt, godis. Ring och beställ i dag!

Extra jul- och nyårsöppet: lördag 12/12 och 19/12 
kl 11-15 samt tisdag 22/12 och 29/12 kl 12-18

Högsbys silversmed Philip Kamras Nysten har tillver-
kat 53 smyckesmodeller - hittills. 
– Det är ett material som jag trivs bra med, säger han. 

Waldorfgymnasiets 3-åriga
hantverksprogram i Kalmar
formade Högsbykillen Philip
Kamras Nysten till silver-
konsthantverkare. 

– Vi fick prova arbeta med
olika material under utbild-
ningen, halvårsvis eller så,
och det här med silver passa-
de mig bäst. 

Philip Kamras Nysten för-
klarar att det kan finnas
åtminstone ytterligare en
förklaring till att just han blev
en hantverkare med silver
som specialitet. 

– I min släkt fanns några
generationer tillbaka en sil-
versmed som bodde i USA.  

Han gjorde smycken, med
initialer på, bland annat till
min morfar.

– Det tyckte jag var häftigt.
Och smyckena var snygga.  

Philip Kamras Nystens silversmidesverkstad och hantverksbutik
drivs i varuhusområdet i Högsby genom arbetsmarknadssatsningen
Macken. 

Där har
Philip skapat
halsband,
ringar och
andra silvers-
mycken, som
han ställer ut
även i galleri-
an intill, och
han är beredd
att ta emot
specialbeställ-
ningar. 

– Det finns
ju annat mate-
rial som guld
och koppar, men silver är lagom hårt och snyggt, och det passar mig
bra att arbeta med det materialet. 

- Ja, det kanske beror på att det ligger i släkten, säger Philip Kamras
Nysten. 

Text och foto: Fredrik Loberg

Silversmeden

Philip Kamras Nysten har en egen ateljé
vid Macken Högsby. 

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD
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Kom och delta i 
första spadtaget.
Måndagen den 2 november startar vi nybyggnationen av Koope-
rativa hyresrättsföreningen Emådalen Trygga hem i Högsby.

Från kl 17.00 träffas vi på Mogården, Dr Mobergers väg 6. Vi 
tittar på den unika ljussättningen som visar var den första etappen 
kommer att byggas. Efter ett symboliskt första spadtag avslutar vi 
med skönsång av kyrkans barn- och ungdomskör. 

Vi bjuder på varm äppelmust och tilltugg i höstmörkret. 

Varmt välkommen!

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
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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? 

Föreningen Astrid Lindgrens
hembygd
Stöd till landsbygdsutveckling

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar för landsbygdsut-
veckling i Eksjö, Nässjö, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och
Vimmerby.

Via föreningen kan du få stöd för lokalt ledd utveckling genom
leadermetoden.

Leadermetoden innebär kort att projekten ska komma många till
del genom aktivt nätverksarbete. Projekten ska ha en stark lokal
förankring och ska ha samver kan mellan privata, offentliga och ideel-
la aktörer.

Projekten får 100 procent ekonomiskt stöd och ska bidra till att den
lokala utvecklingsstrategin för området uppfylls. Mer om strategin
och projektstöden kan du läsa om på www.astridlindgrenshem-
bygd.se

Ansökningar kan tas emot tidigast under våren 2016.

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

InfoMentor Förskola

Högsby Kommun har nu även öppnat upp InfoMentor för
förskolan. Sedan tidigare använder vi denna lärplattform i
Grundskolan.

Om du som vårdnadshavare till barn i Förskolan inte har fått
inloggningsuppgifter till InfoMentor hemskickade, vänligen kon-
takta

Peter Svensson på tel 0491-29218 eller peter.svensson@hogsby.se

Rapportera din vattenmätar-
ställning via VA webb
Nu kan du rapportera din vattenmätarställning via VA webb.
Du kan även se historik om dina fakturor, belopp, din förbruk-
ning i grafer och dina abonnemang du har.
Här kan du registrera din mätarställning:
http://osk.hultsfred.se/artikel/rapportera-matarstallning-vatten/ Alla elever ska nå målen! | www.infomentor.se                                                            er skvlla eleA   a nå målen!er sk | www  .seoroment.infw    

10
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Sandholms & Lindra inspirerarSandholms & Lindra inspirerar

Gammalt blir som nytt!

11

Försäljningen ökar och allt fler ser fördelarna
med att göra i ordning, och använda saker och ting
som någon annan inte längre behöver.

Så sammanfattar
Eva Karlsson, före-
ståndare på butiken
Lindra på Karlssons-
området, verksam-
heten.

Vi går runt i buti-
ken som är välfylld
av allt från kläder
och husgeråd till
möbler. Några fina
kaffekoppar står på
en hylla och väntar
på ny ägare. Flera
byråer i furu står
uppställda tillsam-
mans med soffgrup-
per.

– Vi har bra snurr
på verksamheten.
Nu när det börjar bli
lite kallare så ökar

efterfrågan på lite varmare kläder.
Allt som finns i butiken kommer från personer som valt att

skänka saker och ting till verksamheten.
– Antingen kör man hit sakerna till oss eller så åker vi och häm-

tar. I Hultsfred kan man vid en återvinningscentral välja om man
vill slänga eller skänka det man inte längre vill ha. Denna container
tömmer vi två gånger i veckan.

STADIGT VÄXANDE
Eva har varit föreståndare under tre års tid och ser hur verksamhe-
ten stadigt växer. Idag har man tre heltidsanställda och inte
mindre än 15 personer som har praktikplats på Lindra.

– Vi är för många första kontakten med arbetslivet. Efter avslu-

tad praktik har man skaffat sig arbetslivserfarenhet för att kunna
söka jobb. Det är viktigt för alla oavsett bakgrund att få in en fot i
arbetslivet, och vi är stolta över att få vara en del av arbetsmarkna-
den som kan öppna dörrar till arbetslivet.

SÖKER MEDARBETARE
– Vi behöver bli fler som arbetar här och därför går vi nu ut med
platsannons. En tjänst som innebär allt från att packa upp varor till
kassatjänst, det vill säga en alltiallo.

Innehåll går runt i butiken och fastnar för en byrå i furu för
knappt 100 kronor. Undrar om vi skulle ta kontakt med Sandholms
för att få tips på hur vi kan få den som ny. Sagt och gjort!

TIPS FRÅN KARIN
Har du någon furumöbel som sett sina 
bästa dagar; fram med lite färg, penslar,
maskeringstejp och lite kreativa idéer 
och vips så har du en helt ny möbel.
Vi har använt:
- Målartvätt.
- Fint sandpapper.
- Kvist- och spärrgrund (så att inte kvistar-
na kan blöda igenom), kan i vissa fall
behöva en oljegrund.
- Vit färg, högglans 80 snickerifärg.
- Grå färg, färgnr S4502-Y högglans 80 
snickerifärg.
- Maskeringstejp.
- Penslar.

Maskera de delar som ska vara trärena.
Sandpappra 
och använd målartvätt. Grundmåla med kvistgrund alt.
oljebaserad grundfärg. Måla med färdigfärg minst två
gånger på de detaljer som du valt i vit respektive grå färg.
Använd gärna några färgglada knoppar som kontrast till byråns
vita och grå färger.

Tips: Innan du börjar måla, se över byråns skick och använd
gärna trälim och dra åt skruvar så att byrån återfår sitt rätta jag.

Gunilla C Johansson

Kulturmåndag
den 2/11 kl. 19.00. 

Högsby kommunbibliotek Storgatan 17.

"Min resa till Sydpolen" 
Siv Nilsson från Nybro berättar och visar bilder.

Fri entrè. Välkommen! 

Arr: Högsby kommunbibliotek och Studieförbundet vuxenskolan 
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På väg mot Festival A-Ö 
på Högsby och Mönsterås bibliotek
fredag-söndag 13-15 november 2015

Högsby bibliotek – Storgatan 17, Högsby. Tel: 0491291 59
Festivalens tider:  Fred 13/11 kl. 1420 & Lörd 14/11 kl. 1015
Garboutställningen har öppet under festivalen. Gratis visningar.

Nostalgia presenterar ”Språket Nu och Då”.
Hämta program på ditt bibliotek I www.hogsby.se I  Facebook.

Mönsterås bibliotek – Norra Tingsgatan 5, Mönsterås. Tel: 0499172 05
IOGTNTO (Mönsterås Bio) – Sandgatan 1, Mönsterås.

Festivalens tider: Lörd 14/11 kl. 1019 & Sönd 15/11 kl. 1014
Hämta program på ditt bibliotek I www.monsteras.se I Facebook.

Varmt välkomna till ÅÅRETS FESTIVAL!

Ta fram författaren i dig själv!

Hur ger jag ut en bok?      Bli en bra berättare!

Animera en film!      Skriv en skräcknovell!

Gör din egen serie!      Musikunderhållning!

Författarbesök med Augustprisvinnaren Lena Andersson!

Dockteater för alla mellan 10-90 år!

Massor av bok- skriv- och lästips!
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Årets upplaga av den traditionsenliga kommun-
jakten var mycket uppskattad bland årets 40-tal
deltagare som var på plats tidigt denna älgjakts-
morgon. Lars Wernersson blåste in jaktdagen som
bjöd på näst intill vindstilla uppehållsväder, god
sammanhållning och en och annan kopp kaffe. 

Själva jaktlyckan var det lite si och så med då det var begräns-
ningar på vilka djur som var lovliga.

– Vi såg en del djur på förmiddagen men eftersom tjurar och
kor med enkelkalv inte var skjutbara, så har vi släppt igenom ett
antal djur. Det är ju så det är med jakt, man följer de uppsatta
spelreglerna, det vill säga avskjutningsregler som finns för att få
en bra älgstam. Efter lunch fick hundarna upp fällbart vilt, en
kviga och ett vildsvin, berättar Anders Ek, jaktledare.

– Vi har alltid trevligt på jakten och detta är en stund i skogen
som uppskattas av många, även de som inte är till 100 procent
inbitna jägare. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att få för
mycket av att var ute i naturen. 

Anders vill även passa på att sända ett extra tack till årets hund-

förare och deras fyrbenta vänner, för utan dem blir det ingen 
riktig jakt. Årets hundförare var Tomas Reinholdsson, Göran
Rosenberg, Joakim Karlsson, Milton Lind, Håkan Karlsson, Erik
Redborn, Lars Linder och Magnus Dahlman.

ROSA BANDET
Dagen avrundades med middag på Stabygården där regiondirek-
tören talade inför ett 80-tal middagsgäster. Deltagaravgiften
skänktes till den rikstäckande kampanjen Rosa bandet och kam-
panjen mot bröstcancer. 

– Total uppbringade kampanjen hela 16 000 kr, varav
Stabygården skänkte 10 000 kr, vilket vi är glada över berättar en
av kvällens sponsorer och även arrangör av kvällen Lotta
Berggren från Företagarna i Högsby.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom på dagens och kväl-
lens aktiviteter. Vi har nog aldrig tidigare upplevt en så stäm-
ningsfull kväll som denna där musiken och sången ramande i
kvällen. Får vi behålla denna framtidstro som infanns sig, ja då har
vi fortsatt många och ännu fler företagare, som tror och satsar på
Högsby kommun.

Gunilla C Johansson

13

HÖSTFEST 7/11 19.00

Förköp: ring Carl-Axel Blom 070-512 24 03 

PRIS: MAT & UNDERHÅLLNING 350:-
– HELST FÖRKÖP FÖR PLANERING AV MAT

ENDAST UNDERHÅLLNING 200:-

SPORTHALLEN
LÅNGEMÅLA

• 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 BBääcckkssttrröömm  FFrruukktt  &&  GGrröönntt

TORGET Högsby�- Helgfria fredagar kl 9-17 �  Info. 070-283 84 11

• King Edvard, Västergötland 

• Kravodlad potatis

• Isterband   • Kroppkakor

• Ölandspotatis King Edvard 

och Satin 

• Svenska äpplen från Urshult

II TTRRYYCCKK   II TT II DDNN IINNGGAARR   II LLAAYYOOUUTT   II VV II SS II TTKKOORRTT   II   

II AAFF FF II SS CCHHEERR   II   WWEEBB   II RROOLLLLUUPPSS   II

II   MMAARRKKNNAADDSSFFÖÖRR IINNGG   II   SSKKYYLLTTAARR   II 00449911--882222  1122  ••  WW PPAA BB ..SS EE
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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.

Gäller fr.o.m. 30 oktober tills vidare

HHÖÖGGSSBBYY
VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

ALLA HELGONS DAG 31/10 ÖPPET 9-21

KONSERT MED BARN- 
& UNGDOMSKÖREN

WATOTO FRÅN UGANDA

LÖRDAG 21/11 KL 18.00 
I HÖGSBY KYRKA

VÄLKOMmen!
Arr.: Högsby Församling, Missionskyrkan Berga, 

Missionskyrkan Högsby, Frälsningsarmén Högsby & Filadelfia
Högsby i samarbete med studieförbundet Bilda Sydöst

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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Fristående mäklare med mer
än 50 års erfarenhet
Vi träffade Mats
Calmstierna, Mäklar-
firman Ahlqvist AB, 
på kontoret i Högsby
tillsammans med Henrik
Ahlqvist, ägare till
Mäklarfirman, för en
liten intervju.

Duon tillsammans med kolle-
gan Madeleine Carlsson, statio-
nerad i Lenhovda, arbetar
numera som en helt fristående
mäklarfirma utan att tillhöra
någon rikstäckande kedja, som
man gjorde ända fram till juni.

– Det tycker vi passar oss och
våra kunder bra. Vi vill exempel-
vis kunna samarbeta med lite
olika banker, inte låsa oss vid en
och samma bank som det ofta
blir när man tillhör en stor kedja.
Vårt fokus där vi lägger vår energi är där vi är verksamma, det vill
säga i Kalmar, Lenhovda och Högsby.

Det finns en bra balans mellan dessa tre orter då de lever i lite
olika cykler. Är det lite lugnare i Högsby, så är det desto mer att göra
i Kalmar. Även om det oftast är Mats man möter här i Högsby som
vår representant så kan det mycket väl hända att jag hoppar in om
så behövs säger Henrik.

– Jag har jobbat här i Högsby i närmare sju år och många av kun-
derna har lärt känna oss. För oss är det viktigt att finnas på plats och
ha kontor i de kommuner där vi är verksamma. Det är även viktigt
att vi finns på plats under vardagarna så att våra kunder vet att vi är
lätta att nå.

FINNS EN MARKNAD
Försäljningspriserna på hus går sakta med stadigt uppåt i kommu-
nen. Det är viktigt med underhåll av sitt hus för att trenden ska hålla
i sig.

– Ja så är det säger Mats, vi kan se att där man har gjort i ordning
köket eller renoverat badrummet, på dessa objekt blir det ofta bud-
givning.

– Att hålla efter sitt hus och se till att det är i gott skick är A och O
för att senare kunna sälja huset till ett, för marknaden, bra pris. Men
viktigaste faktorn är ändå läget, sedan kommer läget och därefter
läget.

SÖKER VISNINGSVÄRD
– Precis så är det. Idag är vi lite kort om personal och det vi söker nu
är en visningsvärd. Det vill säga en person som kan visa ett objekt
för en spekulant, överlämna en objektbeskrivning och anteckna de
frågor som en spekulant kanske har vid en visning. Frågor vi som
mäklare svarar på.

Vi på Innehåll tackar för kaffet och hoppas på att fler upptäcker för-
delarna med att bo i natursköna Högsby kommun. Mitt i Kalmar län!

Gunilla C Johansson

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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 0472-439 10   •   vida.skog@vida.se   •   wwwel.TAB   •   VIDA Skog 
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Mats Calmstierna
och Henrik Ahlqvist
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RingUp & Gallerian Högsby, Järnvägsgatan 37, Högsby 
Öppet måndfre 1018 • lör  sön 1116

Gilla oss på Facebook 
- Gallerian Högsby 

HÖGSBYNÄT AB

Play link högtalare en
perfekt farsdagspresent
eller julklapp �ll alla pappor.
Styrs via en app och använder det
befintliga nätverket i huset.

Hos oss hi�ar du presenter och inredning �ll
både vardag och fest!   Välkommen in!

Kom gärna in
och provlyssna

Snygga muggar �ll farsdag!

En handske 
med bluetooth

E� fåtal kvar �ll specialpris.

Vill du jobba med 
second hand?

Vi söker en person för timanställning!

Välkommen att höra av dig!
tel. 0491-213 80

Järnvägsgatan 37, Högsby

Jobba på Lindra!
Jobba på Lindr

 

ra!

  l du jobba medilV
second hand?

 l du jobba med
second hand?

  

er en person fi sökV

ommen aälkV
91-213 80el. 04t
tan 3ägsgavJärn

 

tällning!ör timanser en person f

v dig!a att hörommen a
91-213 80

y, Högsb7tan 3

 

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 
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Projektet att bygga nytt och bygga om på äldre-
boenden Välengården och Mogården har vi skri-
vit om i tidigare nummer av Innehåll. Nu har
projektet landat så pass väl att man den 2
november kommer att klippa banden för att
sätta första spadtaget i marken.

Projektstarten inleds med att om- och tillbyggnationen av Mo-
gården delas upp i fem etapper varav den femte avser lands-
tinget.

– Första etappen innebär att vi kommer att påbörja nybygg-
nation av två demensavdelningar. När dessa står klara tar etapp
två vid som innebär ombyggnation av de befintliga demensav-
delningarna. Den första etappen beräknas enligt projektplanen
stå inflyttningsklar januari 2017, berättar Anna Norregårdh
Arnesson projektledare på Riksbyggen.

LOKAL KOMPETENS 
– När det gäller själva byggnationen har vi valt en mindre lokal
entreprenör som verkar  i Högsby, PGJ bygg. De har tidigare
varit med och byggt i Högsby, senast den nya panncentralen.
PGJ’s platschef kommer från Ruda och har god kännedom om
de lokala entreprenörer som vi hoppas kunna anlita i den mån
projektet har möjliget till detta. En viktig framgångsfaktor för
ett byggprojekt är den lokala kompetensen och vi ser fram
emot gott samarbete med alla aktörer som på något sätt kom-
mer i kontakt med projektet.

INVIGNING MED LJUSSÄTTNING
För att ge en bild av hur om- och tillbyggnationen på
Mogården kan se ut när den är färdigställd kommer man att
använda sig av speciell ljussättning.

– Vi kommer att ha en speciell ljussättning som när det är
mörkt ute skapar en illusion av hur den nya huskroppen kom-
mer att kunna se ut när den är slutbesiktigad och inflyttnings-
klar.

Man kan säga att med denna ljussättning i höstmörkret så
hoppas vi att alla får en klar bild på hur allt kommer att gestalta
sig.  Detta är kommunens och den kooperativa hyresrättsföre-
ningen Emådalens Trygga hems största investering som man
står inför. Föreningen äger fastigheterna, medan kommunen
hyr av föreningen och där Riksbyggen är beställare av själva
byggnationen.

– Vi ser alla fram emot att hela projektet går från ett teore-
tiskt projekt till ett praktiskt sådant. Projektet påverkar så
många personers vardag. Både som brukare, anhörig och
medarbetare. En helt ny arbetsmiljö och brukarmiljö. En win-
win-situation för alla. En av drivkrafterna i projektet är att det
ska kännas tryggt att bo arbeta eller att vara anhörig när man
tänker på äldreboenden.

ÄNDRINGAR UTIFRÅN BEHOV
– Vi har från de planer som togs fram för ett år sedan, gjort en
del förändringar. Vi har arbetat om dessa och nu har vi landat i
huskroppar som ser annorlunda ut än ursprungsförslaget.

Behovet av fler demensavdelningar jämfört med somatiska
avdelningar, alltså boende för personer som behöver tillsyn
dygnet runt är en förändring. En annan är effektivisering av
arbetsytor och gemensamhetsutrymmen som anpassats till
boendet verkliga behov.

Anna som
är projektleda-
re för hela pro-
jekt, det vill
säga om- och
tillbyggnad av
Välengården i
Fagerhult och
Mogården i
Högsby, ser
framåt.

– Hela pro-
jekt ska stå
klart 2021, vil-
ket gör att vi
tillsammans
med vår
beställare och
våra underent-
reprenörer
jobbar mycket
långsiktigt.

Detta är ett
samverkansprojekt där, vi tre aktörer; vi som beställare, kommu-
nen som hyresgäst och föreningen som ägare, tillsammans till-
skapar dessa trygga boenden.

Läs mer om invigning i denna tidnings annons.

Gunilla C Johanson

Dags att klippa historiskt band 

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

NORRA STORGATAN 8, BERGA • 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 ...
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För mer info ring Maj Almert, 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

HÖSTENS ERBJUDANDE
Långemåla • Marklgh 80 kvm • Marklgh 2:a 65 kvm    

Ruda • 1:a marklgh 36 kvm     

Fagerhult • 3:a 75 kvm

Berga • 2:a 52 kvm 

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

För mer info ring Maj Almert, 0706-79 13 78

www.stangakonsult.com

FARS DAG - Söndag 8 nov
SMÖRGÅSBORD Öppet från kl 12.00

Lördag 14 nov
BUFFÉ Öppet från kl 17.00

www.bruksgarden.se Välkomna att boka bord!

Öppet hus, ny SYV och nöjd elev
Vi hoppas på ett välbesökt öppet hus här på HUC. 
Vi hälsar såväl högstadieelever, syskon som föräldrar
välkomna denna kväll säger Mats Willinder, pedago-
gisk resurs på HUC, tillika ansvarig för HUC-kvällen.

– Jag har varit här drygt ett år och trivs mycket bra bland elever och
kollegor. Min tjänst innebär att vara ett litet extra stöd till våra elever,
om så behövs, under deras skolgång hos oss. Det är extra roligt att sy
ihop ett öppet hus och få visa upp allt det positiva som finns här på
skolan. Allt det där positiva som jag med flera får uppleva dagligen.

NIOR
– Öppet hus vänder sig i första hand till alla elever i närområdet som
går i årskurs 9 och som står inför valet av gymnasieskola. Vi har i dag
program som Barn- och fritidsprogrammet, som inte finns vare sig i
Mönsterås eller Oskarshamn. Dessutom har vi Industriprogrammet
med inriktning mot svets. Programmet har riksintag och man kan
erlägga prov för IW-diplom (International Welding) och efter avklara-
de studier har man goda möjligheter att få arbete.

Här på HUC har vi också Samhällsvetenskapsprogrammet som

är högskoleförberedande samt lärlingsutbildning inom t.ex. Bygg. En
stor bredd för en så pass liten men centralt belägen skola, mitt i länet.

NY STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Eva-Marie Lundqvist, nytillträdd studie- och yrkesvägledare (SYV)
träffade oss på Innehåll, tillsammans med Sandra Thunberg en av
skolans elever, för en liten pratstund.
Vem är Eva-Marie?
– Jag bor i Bockara sedan 2004 efter att ha lämnat storstadslivet och
pendlandet från Värmdö till jobbet varje dag bakom mig. Det är en
fröjd att bo på en liten ort, och arbeta på en liten ort. Alla känner alla
och här i Högsby är det lätt att få kontakt.

Eva-Marie har tidigare arbetat med rekrytering- och bemannings-
frågor och ser sitt nya jobb som vägledare som att verkligen finnas
där och just visa på de olika vägvalen man kan göra som student.

– Jag har redan varit och hälsat på elever i årskurs 9 som just nu
står inför valet av gymnasieutbildning. Att då få förmånen att vägle-
da, det är ett bra ord som verkligen beskriver mitt arbete. Här på HUC
kan man säga att jag har fyra olika rockar att ta på mig när jag möter
elever.  Antingen via grundskola, komvux, gymnasieutbildning eller
SFI, så det handlar om allt möta allt från ungdomar till vuxna under
en och samma arbetsdag.

KORT RESTID VAR AVGÖRANDE
Sandra Thunberg, elev på HUC är uppvuxen i Berga och har efter lite
tuff studietid under högstadiet, hittat sina framgångsfaktorer för att
lyckas i skolan, tack vare rätt val av skola enligt henne själv.

– Att bli sedd, hörd och lyssnad på, och för att få den uppbackning
som man kan behöva för att klara sina studier, det har  jag verkligen
fått på HUC. Alla lärare är så positiva och hjälper till när man behöver,
det känns tryggt och jag vet att många med mig tycker likadant.Att
inte behöva pendla till skolan var också något som jag vägde in när
jag valde gymnasium. Det är stor skillnad och ha 10 minuter till sko-
lan jämfört med de som har 1 timma enkel väg. För mig blev då
valet självklart. Men visst, vi är inte flera hundra som går här i Högsby,
men vi som går här trivs bra. Jag hoppas många kommer till kvällen
då det är öppet hus och får se vilken fin skola och vilka bra lärare vi
har här.

Vi på Innehåll tackar för trevliga intervjuer och hoppas att flitens
lampa får fortsätta lysa starkt över alla elever på HUC. Att plugga på
hemmaplan har sina fördelar G

Gunilla C Johansson
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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

15% rabatt på Lasse Åbergs
sortiment av glas och 
porslin ( i lager) t.o.m. 14/11

15% rabatt på Rörstrands 
Filippa K muggar, assietter, 
och skålar (i lager) t.o.m. 14/11

Fars Dag söndagen 8 november!!
Handla fars present 
hos oss, du får 
15% rabatt!
(säg bara farsdagspresent så får du rabatten, gäller t.o.m. 7/11)

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

- Om jag ska ge några råd
till människor som vill
komma igång med eget
skrivande? Läs mycket! Och
hitta ämnen som ligger er
nära!

Mitt i Högsbyhöst, mitt i november,
kommer Lena Andersson från
Stockholm till Högsbybiblioteket för
att berätta om sitt författarskap. Två
av hennes senaste böcker,
”Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek”, och ”Utan personligt
ansvar” om poeten Ester, tillhör de mest lästa i Sverige de senaste åren.
Den förstnämnda gav Lena Andersson bland annat Augustpriset år
2013 i kategorin skönlitteratur. Även den engelskspråkiga versionen
har hyllats i brittisk media. 

Nej, jag har nog inte varit i Högsby tidigare. Det ska bli roligt, säger
Lena Andersson som ändå ofta vistas i vår del av Sverige. 

Min sambo (förläggaren Björn Linnell) har en stuga på Öland och
han brukar säga att han kommer från Växjö. 

I barn- och ungdomsåren i Stockholm var Lena Andersson inte
särskilt intresserad av litteratur.  Studier och därefter elitidrottande
inom längdskidåkning och cykling slukade det mesta av hennes tid. 

Men efter 20-årsåldern började jag läsa lite mer böcker, och för min
del var det nog där som intresset för eget skrivande tog sin början. 

Jag tror att det kan vara ett bra råd för den som vill skriva själv, vare
sig det handlar till exempel om en blogg eller rent av en bok, att läsa
mycket. Det blir en grund för det egna skrivandet. 

Ett annat tips från Lena Andersson är att välja angelägna ämnen
som man brinner för, som ligger en nära. 

I mina två senaste böcker utforskar jag kärleken, och det är ju ett
ämne som ligger många nära. 

Det är nog en av förklaringarna till att böckerna blivit så populära. 

Text och foto: Fredrik Loberg

Författarbesök 

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

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

FAKTARUTA AUGUSTPRISET:
Det mest uppmärksammade och prestigefyllda priset för nyut-
komna böcker på svenska. 
Priset delas ut varje år på Augustgalan i slutet av november i de tre
kategorierna skönlitterär bok, fackbok och barn- och ungdomsbok. 
År 1989 instiftade Svenska Förläggarföreningen priset, som har fått
sitt namn efter författaren August Strindberg.
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LRF Konsult i samarbete med Södra Skogsägarna 
och Högsby Sparbank  inbjuder dig som är ny 
eller blivande skogsägare till en grundläggande 
utbildning.
Kursen innehåller juridik för skogsägare, ekonomi, 
skogsbeskattning samt skogskunskap.

Genomförs i Högsby 10, 18 och 25 november 2015.

Pris: 1 200 kr + moms

Anmälan senast onsdagen den 4/11 till Catharina 

Ekeräng, 0491-761972, catharina.ekerang@lrfkonsult.se

Mer info om utbildningen se
www.lrfkonsult.se/skogsagarskolan

SKOGSÄGARSKOLAN

Butik öppen: Mån-Fre 700-2100, Lör 800-2100, Sön 900-2100

Tel butiken: 0491-203 29

Verkstad öppen: 
Mån-Tors 700-1700, Fre 700-1200

Tel Martin & verkstaden: 0491-201 06
www.autoexperten.se

VINTERN ÄR SNART HÄR

Trippens Bilservice AB
Kyrkogatan 41, Högsby • 0491-201 06 

Spelombud för

Martin: 
Konserverar, reparerar
och servar din båtmotor.
Han servar och reparera
även din bil.

Tommy: 
Säljer däck. Skiftar och
lagar punktering

Martin: 
Konserverar, reparerar
och servar din båtmotor.
Han servar och reparera
även din bil.

Tommy: 
Säljer däck. Skiftar och
lagar punktering

EN DIKT OM HÖSTEN
HÖSTEN LUKTAR GOTT,
DET LUKTAR GRÅTT. LÖV LUKTAR.
LÖVEN BLIR GULA OCH BRUNA.
LÖVEN BLIR MINDRE OCH MINDRE PÅ
MARKEN, DE BYTER FÄRG.
VINDEN BRÅKAR MED LÖVEN,
SCH-SCH-SCH.
STENARNA KÄNNS KALLARE OCH KALLARE,
BLÅBÄRET ÄR KALLT OCH GOTT I MIN MUN.

ORMBUNKARNA VISSNAR,
MAN KAN SE SVAMPAR.
SKALKASTANJERNA FALLER NER,
HAR JAG MÄRKT.
HÖSTEN ÄR HÄR....

Vi är en förskoleklass på Ugglemoskolan i Fågelfors 
som har skrivit två dikter i samband med två tema-
arbeten som vi jobbar med. 
Den ena är en höstdikt som vi skrev tillsammans när vi var på en skogsutflykt. På skogsutflykten
fick barnen uppleva hösten med alla sina sinnen. De fick lyssna, lukta, smaka, titta och känna
på hösten. Samtidigt fick de beskriva det de upplevde med ord som mynnade ut till denna dikt
som fick namnet "En dikt om hösten".

Den andra dikten kom till när vi inför FN-dagen pratade om vänskap och barnen fick fundera
kring hur de tycker att en bra vän ska vara. Av barnens egna ord skrev vi vår vänskapsdikt  
"En dikt om vänskap".

Förskoleklassbarnen Ugglemoskolan Fågelfors,
genom Camilla Lundberg Nilsson, lärare i f-klass.

EN DIKT OM VÄNSKAP
EN BRA VÄN...
LÅTER ALLA VARA MED OCH LEKA.
EN BRA VÄN...
LÅTER ANDRA BESTÄMMA IBLAND.
EN BRA VÄN...
ÄR HJÄLPSAM OCH DELAR MED SIG.
EN BRA VÄN...
ÄR SNÄLL OCH SLÅSS INTE.
EN BRA VÄN...
KAN MAN LITA PÅ.
EN BRA VÄN...
SÄGER SNÄLLA SAKER.
EN BRA VÄN...
TRÖSTAR OM MAN ÄR LEDSEN.
EN BRA VÄN...
LYSSNAR ALLTID.
ALLA BARN BEHÖVER EN VÄN.
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SÖKES – Gympaledare till Berga !
Carina Turowski Neuman och hennes man flyttar
från Berga till grannkommunen. En flytt som föran-
ledde att Carina hörde av sig till oss på Innehåll.  Hon
vill nämligen att gympan i Berga lever vidare.

– Jag har varit aktiv ledare för gympapassen i Berga under 23 år och
haft god hjälp av Gunilla Eskilsson. Nu hoppas jag att någon annan
tar över och finns där tillsammans med Gunilla och håller pass i
Berga även efter att vi har flyttat.

Till vardags arbetar Carina på kontor i Mönsterås och det är med
blandade känslor som man flyttar, men det har varit svårt att få ihop
livspusslet med jobb och resor. Carina kommer att ha pass under
hösten fram till slutet på november och hoppas att någon ser denna
uppmaning och kontaktar henne för att få veta lite mer om vad det
innebär att vara gympaledare.

– För mig så har intresset för hälsa och att hålla i gång varit driv-
kraften till att vara aktiv ledare. Det som är så bra med gympa är att
det är en breddidrott. I dag är vi runt 20 stycken i varierande ålder
som tränar, både damer och herrar.

– Jag hoppas att någon som brinner för träning och som skulle
kunna tänka sig att vara ledare kontaktar mig. Vi har tidigare kört ett
pass i veckan under två terminer, det vill säga 22 pass per år. Det går
med andra ord bra att kombinera med annan träning för den som
så vill.

Jag har gympat och tränat till musik sedan jag var liten, och tog
själv över verksamheten en gång i tiden och hoppas nu alltså på att
något tar över efter mig.

BÄSTA MED GYMPA: En träning till musik. Man har roligt. Kan
komma precis som man är och ta i hur mycket eller lite man kan,
orkar eller vill. Det är den egna förmågan som styr. Och framför allt,
man tränar tillsammans med andra. 

Vi på Innehåll hoppas att det finns någon eller några som hör av sig
till Carina för en fortsättning av gympan i Berga. Tänk på att gemen-
skapen vid ett träningspass kanske är den största och viktigaste hälso-
faktorn.

VALLGATAN FYRA, BYTER ÄGARE
Carina och hennes man Bo som nu flyttat till grannkommunen har i
dagarna sålt sitt hus till ett ungt par från Grekland.

– Det roliga i just denna husaffär är att ett ungt par från Grekland
gillar Sverige så pass mycket att de efter en semester här vill flytta
från Grekland till Sverige. De letade hus och efter lite letande så fast-
nade de för ett hus i Berga, som det blev budgivning på berättar
Otto Sjökvist Fastighetsbyrån.

–Vi åkte till Sverige på smekmånad förra året. Vi såg bilder på inter-
net på Sverige och hur grönt och fint det var i naturen och båda
kände att hit ville vi åka. Gillade det vi såg så pass mycket att vi ville
flytta till Sverige. Vi sa upp oss från våra jobb där och efter lite letan-
de efter hus så flyttade vi först till Sjötofta. Därefter så fick vi tag på
detta fina hus i Berga säger duon Michaelis och Evdoxia Krikzoni.

– Vi letade efter en permanentbostad med lantligt läge med när-
het till matbutik samt närhet till större orter och havet som nu bara
är 20 minuter bort.

Michaelis (Mikael) är utbildad musiklärare och solist i klassisk
musik. Har arbetat som körledare och musiklärare i Grekland, och
även som ansvarig för en musikskola. 

– Min fru som är utbildad 
ekonom arbetade som detta i Grekland. 

Vi är så glada över att flytten hit och nu är det full fart med att få
ordning på allt i huset.  Vi båda studera just nu svenska på heltid på
Komvux.

Vi hälsar Michalis
(Mikael) och Evdoxia (Evy)
Krikzoni  välkomna till
kommunen och önskar er
lycka till och att ni ska tri-
vas bra här i natursköna
Högsby kommun.

Gunilla C Johansson

Smör&Rapsolja  
Arla 500ml    

Benfri Fläskkarré 
Svenskt kött 

Satsumas 
Spanien   

Chokladkaka
Marabou 
180-200g 

Rosor 
ICA 9-pack 
Höjd 40cm    

ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Butiken med service
• Postombud • Paketservice: DHL och SCHENKER • Harry Boy och Lotto i kassan 

• Manuell delikatess  • Smörgåstårtor, plankor, smörgåsar, landgångar

Ta ut kontanter i vår

Välkommen!

Upp
täc
k

förd
elar
na!

Uttagsautomat

 
 

59.90/kg

 
 

15:-/st

 
 

10:-/kg

 
 

2 för 30:-

 
 

49:-

Priserna gäller t.o.m. söndag 1/11

Foto: Privat

Foto: Privat
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HANDLEDARKURS 23/11 kl 17.00-20.30

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

RISK 1:AN 26/11 kl 17.00-20.30
(lägst ålder 15 år och 9 månader)

– Inte det kanske genom tidernas bästa ekonomiska resul-
tat, men vi ser fram emot  2016. Så summerar dansparksan-
svarige Carl-Axel Blom, den gångna säsongen.

Det är tufft att arrangera danser under sommarmånaderna då det är
stor konkurrens med festivaler och annat roligt. I år hade vi fyra danser
och det minusresultatet vi fick i år, hoppas vi kunna rätta till nästa år.

– Man kan inte ha roligt mer än på ett ställe åt gången. Inför nästa
säsong försöker vi se till att våra danser inte kolliderar med allt för myck-
et annat roligt. Vi har preliminärbokat två band i nivå med tidigare år,
men vi avslöjar inte ännu vilka band det blir. Vi måste ju hålla på spän-
ningen säger Carl-Axel. Första dansen blir i början av juni och den andra
i slutet av  augusti.  Det kan bli ytterligare arrangemang i parken. Det är
ju en fantastisk anläggning som ligger vackert med sin fina parkanlägg-
ning av stora lummiga björkar.

BEHOV AV UPPRUSTNING
Dansbanans golv kommer under året på ett eller annat sätt att renove-
ras så att den håller för att kunna ta sig en rejäl svängom berättar Carl-
Axel.

– Vi tittar just nu på lite olika alternativ för att rusta upp vår fina dans-
bana. Tankar finns även runt att få upp ett tak över dansbanan så att vi
inte blir så väderberoende, vilket vi är idag.

LIF kommer att arrangera en höstfest i sporthallen i Långemåla, där
Rockfolket tillsammans med Bergeskans underhåller på scenen. Detta
gör att man numera kan ta sig en svängom i Långemåla året om.

Läs mer om höstfesten i denna tidnings annons.

Vem vet, då kanske man kan slå klackarna i taket nästa år vid ett dan-
sant besök i Långemåla?

Gunilla C Johansson

Högsby Utbildningscenter

SA

BF   BA
     IN

IM  

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

Vi ses 25 november...

...för då har vi

ÖPPET HUS
på HUC!

Klockan 18.0020.00
• Presenta�on och informa�on 

om våra olika program.

• Ekonomiinforma�on 
från ortens banker

• Underhållning

• Tipspromenad

• Försäljning av fika

• Och mycket mer ...

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

Dansbokslut för 2015
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Bridge, Högsby 31 aug-14 dec 15:30
Seniorum, Storg 9, Högsby. Börjar 31 aug. Vi spe-
lar tom 14 dec! 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" HT cirkel kostar
700 kr/pers. Kurslitteratur säljs separat. Sista
anm. snarast. Läs mer: www.stateofgraceswe-
den.net Arr: State of Grace i samarbete med studi-
eförbundet NBV Sydost. Carina Hansson 0707-
126824 carina.b.hansson@gmail.com

Medicinsk Yoga (Mimy- mindfulness och
medieyoga) 7 sep-23 nov Förs-hemmet,
Högsby. Måndagar. Info/anm Anne Kängström
0705328547. Friskvårdspeng gäller! www.anne-
skroppsvård.n.nu Arr: Anne Kängström

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

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

Språkcafé på biblioteket 20 okt-8 dec
15:00 Storg 17 Högsby. Lättläst språkcafé. tis-
dagar Ledare Göran Petersson.  Arr: Högsby kom-
munbibliotek. Telefon: 0491-29159 E-post: biblio-
teket@hogsby.se

Stickcafé på biblioteket! 22 okt-10 dec
16:00 Högsby bibliotek. torsdagar Vi stickar,
pratar och fikar tillsammans. Ledare är Gee
Wonnick. Ingen avgift men tag gärna med garn
och stickor. Arr: Högsby kommunbibliotek 0491-
29159 E-post: biblioteket@hogsby.se

Berga Bio visar "Spectre"- Bond 1 & 8
nov 18:00 Järnvägsg 4 A, Berga. Den 24:e
Bondfilmen. Från 15 år. Biljettpris: 80 kr Info:
www.bergastation.se Arr: Berga samhällsförening

Sånggudstjänst i Frälsningsarméns lokal 
1 nov 15:00  Storg 51, Högsby
Sånggudstjänst i Allhelgonatid. Ekumeniska kören
och Ingvar Ankarberg. Arr: Frälsningsarmén och
Högsby Missionskyrka Kontakt: Gunnel Höglander
Tel: 049120020 E-post: hgunnel@hotmail.com

Kulturmåndag om Sydpolen 2 nov
19:00 Högsby bibliotek, Storg 17, Högsby. "Min
resa till Sydpolen". Siv Nilsson från Nybro berättar
och visar bilder. Fri entré. Arr: Högsby bibliotek och
Studieförbundet vuxenskolan

Dagträff i Högsby Missionskyrka 3 nov
14:00 Skolg 16, Högsby. Enar Ankarberg berät-
tar: På återbesök i Kongo-Brazzaville. Kaffeserv.
Arr:  Högsby Missionskyrka Kontakt: Gunnel
Höglander
Tel: 049120020 E-post: hgunnel@hotmail.com

Filmstudion visar "Testament of Youth"
4 nov 19:00-21:15 Berga Bio, Järnvägsg 4
A, Berga. Brittiskt krigsdrama. Avgift 220 kr/
7 filmer. Info: www.emadalensfilmstudio.
hogsby.se.  Arr: Emådalens Filmstudio

Bingo SPF Seniorerna 4 nov 14:00 
Seniorum, Storg9, Högsby Kaffeservering. 
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Månadsmöte SPF Seniorerna i Fagerhult
4 nov 14:00 Gröna Salen. Förhandlingar, lotteri
och kaffe med mys. Arr: SPF Seniorerna Fagerhult
Kontakt: Ingrid Axelsson Tel: 048173012
E-post: Ugglemamma@telia.com

Brasafton Bötterum 4 nov 19:00 Ruda.
Filmkväll, musiktävling, servering och lotterier.
Arr: Långemåla Hembygdsförening

Filmvisning "A Chorus In Miracles",
Björkshult 4 nov 19:00 Leela Retreat,
Bruksvägen 7, Björkshult, Grönskåra. Filmen är på
engelska. Pris: 150 kr/pers. inkl. fika Obs! 
End föranm. Senast 2 nov tel 0707-126824.
www.stateofgracesweden.net/
www.leelaretreat.se
Carina Hansson och Torbjörn & Thongriela Dahl

Höstsupé i PRO-Gården i Fågelfors 6
nov 14:00  Underhåller oss gör Evert Jejdling
och Anders Bom. Lotterier. Arr:  PRO Fågelfors
Kontakt: Sonja Jinnevång

Nöjesparken - en folkparksteater i Ruda
Folkets 7 nov 18:00  Byteaterns föreställning
Nöjesparken. Kl 18.00 Aktiviteter som hör hemma
i en nöjespark. Kl 19.00 Föreställning. Efter före-
ställningen enklare förtäring med öl- och vinrättig-
heter. Arr: Emådalens Kulturförening

Auktion Skälsbäck 7 nov 17:00 Fagerhult.
Kaffeservering i gamla skolan fr kl 16.00.
Hembakat mat- och kaffebröd, ostkakor, hantverk,
paket, lotter mm Arr: Norrgrändens bygdeförening

Höstmarknad på Hornsögården 7 nov
11:00-16:00 Många försäljare.Vi grillar med
Evald och Birgitta. Ostlotteri. Kaffeserv. Arr:
Hornsögårdens styrelse

Gammeldans, nybörjare 7 nov-8 nov 
Folkets Hus, Ruda. Helgkurs för nybörjare.
Kl.10.00-16.00 Pris 350:-, Info: www.rudabug-
garna.se  Anm:rudabugg@hotmail.com 
Arr: Rudabuggarna och Studieförbundet
Vuxenskolan

Dans i Långemåla 7-8 nov19:00-01:00 
Långemåla Sporthall. Dans till Rockfolket och
Bergeskans. Dans och mat 350kr. Vid förköp ring
Carl-Axel Blom 0705122403. Arr: Langemåla IF.
E-post: carl-axel@hogsby.se

Månadsmöte SPF Seniorerna Högsby 10
nov 14:00  Församlingshemmet, Odensvivägen
2, Högsby. Katharina Seijsing från KLT informerar
om närbuss, färdtjänst, m.m. Musikunderhållning
Kaffeserv.. Arr: SPF Seniorerna i Högsby

Besök Emåmejeriet SPF Seniorerna
Högsby 11 nov 08:30  Resa till Emåmejeriet
i Hultrfred onsd. 11 nov.  samling Högsby
Recentrum kl.8.30. Samåkning i egna bilar. Max
12 deltagare. Anm senast 4 nov. till John-Erik
Wåhlin 070-6499517. Arr: SPF Seniorerna i
Högsby

Festival A-Ö på Högsby och Mönsterås
bibliotek! 13-15 nov14:00 Högsby biblio-
tek, Storg 17, Högsby. Varierat program – work-
shops om skrivande, boktips, dockteater och för-
fattarbesök med Augustprisvinnaren Lena
Andersson. Högsby den 13-14/11 och Mönsterås
den 14-15/11. Arr: Högsby bibliotek i samarbete
med Mönsterås bibl, NBV, ABF, SV och Relä.
Kontakt: Högsby bibl., 0491-29159. E-post: bibli-
oteket@hogsby.se

Musik i Fagerhults kyrka 14 nov 18:00 
Kyrkvägen 1, Fagerhult. Fagerhult och Fågelfors
kyrkokör framför sånger och dikter av Pälle Näver.
Arr:  Svenska kyrkan Kontakt: Marie-Louise
Ohlsson 0703865956 E-post: marie-louise.ohls-
son@svenskakyrkan.se

Berga Bio visar "En underbar jävla jul"
15 nov 18:00 Järnvägsg 4 A, Berga.
Drama/komedi . Åldersgräns ej angiven.
Biljettpris: 80 kr Info: www.bergastation.se Arr:
Berga samhällsförening

Julmarknad i Sinnerbo 17 nov 11:00 -
18:00  Sinnerbo Bygdegård. Hantverk, honung,
karameller mm till försäljning.Tunnbrödsbakning,
lotterier och kaffeservering. Arr: Sinnerbo
Bygdeförening

Filmstudion visar "Hemkomsten" 18
nov 19:00-21:00 Berga Bio, Järnvägsg 4 A,
Berga. Kinesiskt drama . Avgift 220 kr/7 filmer.
Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se. Arr:
Emådalens Filmstudio

Gemensam lunch SPF Seniorerna 18 nov
13:00 Värdshuset Emågården Storg15, Högsby
Vi äter lunch tillsammans, pris 80 kr.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Dagledigträff i Filadelfia 19 nov 14:00-
15:30 Filadelfia, Storg 10, Högsby. Annika
Green från Kalmar sjunger och spelar.
Servering. Arr: Filadelfia, Högsby

Lilla Julafton PRO-Lokalen i Fågelfors
20 nov 14:00 Underhållning Nöjesteamet.
Arr: PRO Fågelfors

Julmarknad Isabogården 21 nov 10:00-
15:00 Grönskåra. Lokala utställare. Servering av
kroppkakor efter kl. 12.00. Kaffeserv., tombola
och brödförsäljning. Arr: Hembygdsföreningen
Isabogården och Studieförbundet Vuxenskolan

Sagostund på biblioteket 21 nov 11:00 
Högsby kommunbibliotek, Storg 17, Högsby
Gunilla läser sagor för alla barn från ca. 3 år.
Arr: Högsby kommunbibliotek 0491-29159
E-post: biblioteket@hogsby.se

Julauktion 21 nov 14:00  Fågelfors försam-
lingshem. Vi har hemvävda/broderade dukar, lite
inläggningar och hembakat bröd och bullar
mm.Säljer lotter och har fika och ostkaka. Arr:
Fågelfors församling

Berga Bio visar "Hunger Games 4 -
Mockingjay Del 2" 22 & 25 nov 18:00 
Berga Bio, Järnvägsg 4 A, Berga. Action/SF. .
Åldersgräns ej angiven.Pris: 80 kr Info:
www.bergastation.se Arr: Berga samhällsförening

Kulturmåndag om integration 23 nov
19:00  Högsby bibliotek, Storg 17, Högsby.
Enrique Peres Arias fil dr i socialantropologi berät-
tar om sina upplevelser som politisk flykting. Fri
entré. Arr: Högsby bibliotek i samarbete med
Folkuniversitetet

Teaterresa till Regionteatern, Växjö 28
nov 12:30 Föreställningen "Tärningsspelaren".
12.30 avresa från Högsby Resecentrum. Privat
guidning. Vi äter mat i Teaterkafeet och kl. 16 bör-
jar föreställningen. Arr: Emådalens Kulturförening

Berga Bio visar Live Opera "La Bohème"
28 nov 15:00-17:20 Järnvägsg 4 A, Berga.
Live-sändning "La Bohème" av Giacomo Puccini
från Kungl Operan. Framförs på italienska med
svensk text på textmaskin. Längd: 2 tim 20 min
inkl paus då Café Bergabacken erbjuder kaffe,
smörgåsar mm. Biljettpris: 200 kr. Med scenpass
180 kr. Upp till 26 år 150 kr. Förköp från 9 nov
på Misteln i Högsby, Coop Nära i Berga, Berga Bio
vid biovisningar och direkt innan operaföreställ-
ningen. För mer info se: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Julmarknad Allgunnen 28 nov 10:00-
15:00  F.d Kapellet, Allgunnen. Konsthantverk,
bröd, karameller, honung, lotterier, servering mm.
Arr: Allgunnens samhällsförening

Berättardags SPF Seniorerna 29 nov
15:00  Seniorum, Storg 9, Högsby. Gunilla C
Johansson berättar om den stora skogsbranden
Bohult-Möckhult 1983. Kaffeservering. Arr: SPF
Högsby

Uranäs Blomsterverkstad "På landet i
Advent" 29 nov 11:00-16:00 
(söndag 29/11, 6/12, 20/12 och torsdag
3/12, 10/12, 17/12). Blommor och juliga till-
behör. Servering: Kaffe och skinkmacka, advents-
bulle och julkaka. Arr: Lola Oskarsson

Varmt välkomna!
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