
N
r 1

1 
-  

no
ve

m
be

r  
20

15

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

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

HÖGSBY
HÄSTSPORTKLUBB

DET BÖRJADE MED
ETT PAR SKOR

BOKFÖRINGSTJÄNST
KVAR I HÖGSBY 

CANCERSTIFTELSEN 
I KALMAR LÄN

HORNSÖS 
HISTORIA 

OMVÄRDERAD

GRATTIS 
SKOBES

LYCKADE 
PREMIÄRER

FÖR HIK

HÖGSBY
HÄSTSPORTKLUBB
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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 18 december.
Bokning: Senast måndagen
den 7 december.

OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

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

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

Utnyttja ROT-avdraget!

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

Gilla oss på facebook:Aboda cafe och restaurang!

ABODA KLINT

NU ÄR DET BARA JULBORD 
SOM GÄLLER PÅ ABODA!!
Pga Julbord är vår ordinarie servering 
stängd från 16 nov och öppnar åter 25 dec

JULLUNCHBUFFÉ 225:-, 
mån 30 nov,  7 & 14 dec, kl 13. 

Beställ julinspirerat 
fikabröd för avhämtning!

Fredagar kl 18 • Lördagar kl 13 och 18 • Söndagar kl 13. 
JULBORD inkl kaffe 395:-, Boka bord!!

Onsdagar, torsdagar och fredagar kl 13,  (fr. den 25 nov)
JULBORD för endast 350:-, inkl kaffe  

JULBORD PÅ JULAFTON 350:-, 
kl 12- fåtal platser kvar, kl 14 - fullsatt! 

JULBORDSCATERING
endast 225:-/pers. 

Monicas bästa tips; Vill du ha det riktigt bekvämt på julafton? 
Beställ en Julplanka för endast 225:-/pers,
hämta på julafton mellan kl 11-12. Beställ i god tid!

Fullständiga rättigheter!

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!

Egendesignade tomtar. 
Glas och tavlor i akryl.
Julöppet: Mån-Lör 13:00-17:00 till jul.
Läggevi gård i Fliseryd
Mob: 070-30 29 592, Tel: 0491-92 227
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Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 00

MUSIK

VI BJUDER PÅ 
KORV MED BRÖD, 

GLÖGG OCH 
PEPPARKAKOR

UTLOTTNING 
AV  

JULSKINKA

TECKNINGS-
TÄVLING 

FÖR BARNEN 
MED FINA 

PRISER

ADVENTSMYS
DEN 3/12 KL. 16.00-18.00 

HAR VI ADVENTMYS PÅ BANKEN
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Högsby Hästsportklubb
Camilla Ericsson från Långemåla är en av Högsby
Hästsportklubbs mest trogna medlemmar. 
Jag trivs här. Och nu har jag skaffat en ny häst,
berättar hon. 

Det finns flera anledningar att uppmärksamma Högsby Hästsport-
klubb just i detta nu. En är att föreningen i år firar 20-årsjubileum.
En annan är att det har gått tio år sedan klubbens ridhus stod klart. 

Det har betytt mycket, så klart, säger Ida Mörstam som är kassör
och en av eldsjälarna i Högsby Hästsportklubb. 

Ridhuset har betytt mycket för oss. Det betyder att vi kan hålla
igång året om. 

Många av föreningens cirka 80 medlemmar är aktiva ryttare. En
av dem är Camilla Ericsson. Varje vecka kommer hon och tränar i
Högsby och hon har alltid representerat Högsby Hästsportklubb i
tävlingssammanhang. 

Det är bra här, bra anläggning och bra folk, säger Camilla. 
I mitten av november i år skaffade Camilla Ericsson en ny egen

häst vid namn Campbell, som hon håller igång i stort sett varje dag. 
Vi har tillgång till en ridbana i Långemåla, men vi behöver komma

hit till Högsby och träna för instruktör.
Campbell är uppväxt hos familjen Ragnar-Syrén i Örnås mellan

Ruda och Fliseryd. Från den gården kommer även Pernilla Ragnar-
Syrén. Hon är en av tränarna som Högsby Hästsportklubb engage-
rar regelbundet. En annan är dressytränaren Susanne Häggqvist och
en tredje C-tränaren Angelica Bäck. 

ÖPPET HUS
Ja, här finns många möjligheter. När vi firade 20-årsjubileet med
öppet hus i november så hade vi tre ponnies för prova på-ridningar
i grupp. Det var riktigt populärt! berättar Ida Mörstam. 

Under en säsong brukar vi ha mellan två och fyra större tävlingar
här, då vi har cirka 200 startande från vår region. Utöver det har vi
mindre tävlingar, så kallade pay and jumps och pay and rides.

Dessa arrangerar vi ofta som kvällstävlingar i veckorna. 
Förra året var Högsby Hästsportklubb med och gick till final i

två olika allsvenska serier, medan klubben i år haft inte tillräckligt
med konkurrenskraftiga tävlingshästar på benen. 

- Ryttare och hästar går lite mellan klubbarna i regionen, så det
växlar lite från år till år hur många tävlingsekipage som tävlar för
oss. Det är så det ser ut, förklarar Ida Mörstam. 

Hon tycker att det är fantastiskt att ha tillgång till ett 60 meter
långt fullmåttsridhus med bevattningsanläggning. Ida Mörstam vill
rikta ett tack till de lokala sponsorerna som hjälper klubben. Just
nu är det som mest fart i ridhuset. Under den mörkare halvan av
året kan det av olika anledningar vara särskilt besvärligt med
utomhusträningen på de platser där hästarna bor. 

När man behöver röra sig utomhus på eller vid en väg upple-
ver man som hästägare ofta att respekten från bilister är jättedå-
lig, säger Ida Mörstam. 

Hon hoppas att anläggningen ska komma ännu mer till
användning framöver. 

- Vi ser gärna samarbete med andra föreningar och privatper-
soner om de vill nyttja vår anläggning. Även om vi använder den
flitigt vore det roligt om den kunde glädja ännu fler, säger Ida
Mörstam. 

Text: Fredrik Loberg

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

När ridhuset hade öppet hus i 
november provade Edvin Mörstam
att prova på bakochfram. 
Foto: Högsby Hästsportklubb 

Olle och Signe Svensson hjälper
gärna Moa Johansson att börja 

rida på Ansa.
Foto: Högsby Hästsportklubb 

Varje häst är speciell, 
tycker Ida Mörstam.  
Foto: Fredrik Loberg
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Macken vars affärsidé är a� skapa nya arbets�llfällen och en posi�v 
samhällsutveckling i vår del av länet. För närvarande består vår verksamhet av:

Café  Erbjuder fika och catering. Hos oss 
är allt som serveras �llagat och bakat i vårt eget kök, 
med råvaror köpta av de lokala handlarna.

Cykelbu�k och repara�onsverkstad
Bu�k med cykel�llbehör och nya cyklar i Karlssonvaruhuset
bredvid Gallerian. Öppet: månd fred 817 
Tel bu�k: 0760178 114, verkstad 076339 09 14. 
Repara�on av cyklar, gräsklippare, mopeder etc. 
eller hi�a något begagnat a� köpa. 

Cykelservice från 195:, exkl. delar

Vi säljer cyklar från DACKEcyklar!!

Snickeriverkstad  Få dina möbler renoverade och 
lagade. Repara�oner av fönster och fasaddetaljer m.m.

Silversmide  Här arbetar Philip Kamras Nysten som
sä�er sin egen unika prägel på smyckena. Det går också bra
a� beställa smycken e�er dina önskemål.

Hushållsnära tjänster med RUTavdrag

Sömnad  Lägger upp och lagar kläder mm.
070229 26 62

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

Macken 070867 81 79, Café Gallerian 070229 26 62

Epost: mackenhogsby@gmail.com
www.macken.n.nu

Genom a� du fikar, beställer tjänster, köper begagnad cykel m.m 
hos oss bidrar du �ll a� göra det möjligt för fler a� få arbete.

Cyklar 28" 2895:
Cyklar 26" 2795:

Café Gallerian, Karlssonvaruhuset • 070229 26 62
Öppet: måndagfredag 1017

Julskyltning 6 dec 
öppet kl 14-17

Kaffe & lussebulle 20:-

 
 

Ägg 10-pack
ICA   

Julskinka ca 3 kg
Färdigkokt

Kaffe Gevalia 
450-500 g 

Äpplen 
Ekologiska Royal Gala    

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

 
 

39.90/kg

 
 

15:-/st
 
 

3 för 69:-

Priserna gäller t.o.m. söndag 29/11

20:-/kg

VI SÖKER 
VILLOR I  HÖGSBY

EFTERFRÅGAN ÄR STOR!

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
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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, 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.

Elmteström Kraftverk 
med historiska vingslag !

Här vid platsen några km väster om Farshult,  några
stenkast från sjön Älmten ligger Elmteströms Kraftverk.
1867 fanns här en vattenkvarn, där den 
siste mjölnaren Nystedt från Kisebast avslutade sin 
livsgärning vid kvarnen 1979.

Flödet av vatten kommer från sjön Älmten och i en handgrävd fåra 
tillförs vatten till kvarndammen. Efter elproduktion går det vidare till
sjöar som Salen och slutligen till Nötån och vidare Emån. Omkring
1950 flyttades den gamla sågen från Ekingen i Fagerhult till kvarnen
och nu fanns här en ny block- och kantsåg samt Jonsered kutter hyvel. 

Det är många säckar säd och stockar som har gått genom den här
anläggningen under åren, och det har varit många människor som job-
bat vid sågen. Inte minst alla de Fagerhultsbönder som malde sin säd
här, berättar Gunnar Weslien som sedan 1988 bor intill och driver 
vatten kraftverket med en fallhöjd på tre meter, med en maxeffekt på
ca 20 kW vid 750 lit/sek. Idag är kraftverket helt automatiskt och kan
fjärrstyras från en smartphone eller dator avslutar Gunnar, som dess-
utom också driver företaget Weslien Data i Fagerhult.

Berga först ut med Utegymmet !

Högsby Kommuns första utegym är nu färdigt vid
Berga Idrottsplats. 

Satsningen har gjorts med frivilliga krafter inom Berga SOK och Berga
GIF, tillsammans med goda sponsorer så har vi lyckats få till satsning-
en, berättar Jonas Lindh ordf i Berga SOK.

Vi hoppas nu på stort intresse och kanske redan i vinter om det blir
snö, så är det bara att ställa skidan och träna en stund… mellan var-
ven!

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

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Ringupbutiken
i Gallerian har
det mesta!

Söker du något till
kontoret som före-
tagare eller privat-
person, då har du
verkligen hittat rätt.

Vid Gallerian i Högsby
finns en välsorterad
Ringupbutik, med det mesta av utbudet i branschen.

Vi kan direkt hjälpa dig med dina frågor kring telefoni och datorer, så
att du får bra lokal service här i Högsby och inte behöver resa långt i
onödan, berättar Josefine Jakobsson och Malin Jonsson.

Bredbandsinformation och modern 
kommunikation väckte stort  intresse !

Vid Mittpunkt Högsbys senaste frukostmöte gav
Sammy Gabrielsson en belysande dagsrapport om
läget kring bredbandsutbyggnaden.

Markus Jakobsson
berättade till-
sammans med
Electra/Ringup
om modern 
kommunikation
och den snabba
utvecklingen i
branschen.

Välkommen till 

Frukostmöte hos 
Högsby Sparbank

TISDAGEN 8/12 KL 8.00. 
Vi bjuder på morgonfika fr 7.30. 
Banken berättar och visar sin breda verksamhet.

Josefin och Malin i 
Ringupbutiken vid Gallerian.

Berga Utegym
redo att ta emot

besökare !

Gunnar Weslien vid 
vattenkraftverket i Elmteström.
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Till salu:

Storgatan 56 i Högsby, 8 rum, 
1 300 000 kr

Fåglebo 114 i Fågelfors, 5 rum,
325 000 kr

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

Stationsvägen 6 i Långemåla, 
6 rum, 225 000 kr

Allgunnen 592 i Allgunnen, 
3 rum, 495 000 kr

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

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

Vallgatan 18 i Berga, 5 rum, 
475 000 kr

Näshult 101 i Fagerhult, 7 rum,
425 000 kr

Sålda:

Ekeby 202 i Högsby

Alebo 108 i Ruda

Hallakullevägen 11C i Högsby

Trädgårdsgatan 15 i Berga

Nötebäckshult 103 i Högsby

Sandslätt 107 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

Välkommen att kontakta din mäklare i Högsby 
Clara Ingvarsson, 076-133 66 55

Vi har nästan sålt slut på hus! 
Efterfrågan är mycket stor!

Södra storgatan
38 i Berga

Vallgatan 18 
i Berga

Lärlingsvägen 3
i  Högsby
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Julskyltning i Högsby!
Söndagen den 6 december kl 14-17

Mittpunkt och Högsbyhandeln inbjuder till:

Tipspromenad
På nedanstående platser hittar du en bokstav som du fyller i nedan vid

rätt plats. Sedan ska bokstäverna kastas om så att de bilder ett ord. 
När du hittat ordet fyller du i det och lämnar talongen på Misteln i

Högsby, senast måndag 7/12.
Fyll i talongen och vinn fina priser! Redovisas på www.innehall.se

COOP Konsum  . . . . . . . . . . . . . .

Högsby Sparbank  . . . . . . . . . . .

Högsby Järn & Redskap  . . . . . . .

FöreningsSport  . . . . . . . . . . . . .

ICA Nära  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garpen i Högsby  . . . . . . . . . . . .

Stormhatten  . . . . . . . . . . . . . . . .

Gallerian  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRO Storgatan 38   . . . . . . . . . . .

Misteln - Biblioteket  . . . . . . . . . .

Lindra butiken 
(vid Karlssons) . . . . . . . . . . . . . . .

Svarstalong Ordjakten!

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

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

...................................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................

Svar: .......................................................................................................

BokstavBokstav

Julskyltning i Högsby!
Söndagen den 6 december kl 14-17

Apoteket Malen –Kom in och prova på 
julens smaker.

Biblioteket / Misteln. – Öppet Hus med
aktiviteter. Willy Andersson visar och berättar
om sina gitarrer.

Garbo muséet – Fri entré. 
Guidade turer kl 15 och 16.

HIK:s Flitiga Lisor – Finns vid Sparbanken.

Högsby Konstförening – Konstutställning
kl 11-16 med lokala konstnärer i fd skolan, 
Skolgatan 8, Högsby.

Garpen i Högsby – handla för 150:- så får
du Lasse Åbergs tomtemugg, 2 st vid köp för
300:- osv. Barn till handlande vuxen får ett
paket. Vi bjuder på godis, pepparkakor och
varm choklad.

Coop – Gissa vikten på skinkan och vinn
den. Bjuder på glögg och pepparkakor. Hälsa
på Tomten hos oss.

ICA Nära – Tävling.

Högsby Järn – Vi bjuder på glögg och 
pepparkaka.

Föreningssport – Handla sportiga klappar.

Gallerian – Barnen kan lämna sin önske-
lista till tomten!

Macken Café – Tomten på besök. Över-
raskningar.

Karlssons – Julklappar i mängder! 
Vi bjuder på glögg.

Röda Korset Kupan – Baklotteri o kaffe 
– Bra julklappar att fynda hos oss.

Lindra Butiken, vid Karlssons
– Tomten bjuder barnen på godis och till de
vuxna är det kaffe och pepparkaka. Natur-
ligtvis kan man fynda julklappar hos oss.

Cancerstiftelsen – Lotteri vid Emågården.

Stormhatten – Öppet i butiken.

PRO – Öppet hus, loppis och lotteri.

Högsbyortens Biodlarförening
– Tomten säljer sin goda honung 
vid Apoteket.

Emådalens Trädgårdssällskap
– Fågelholkslotteri vid Karlssons 
och Misteln.

Hornsberg Hembygdsgården 
– Traditionsenligt kaffe i mysig miljö. 
Försäljning av limpor och lotterier. 
Utställning av äldre leksaker.

Wickbergs Konditori 
– Adventsfika utmed Storgatan.

Veines Blommor – Alla som besöker 
butiken får en ros !  

e.m.m.a. – På julskyltningen har vi 
20% rabatt på hela sortimentet. 
Vi bjuder på glögg och pepparkakor
och har chokladlotteri.

Alliansen och Socialdemokraterna
– finns med utmed Storgatan.

Högsby Brandkår – visar bilar 
och informerar vid Sparbanken. 
Om de inte får förhinder !

Rotary Högsby – Information och 
lotteri vid Misteln.

Tävla i Ordjakten !

JULKLAPPSTIPS FÖR UNGA LÄSARE!
Olle Nilsson 9 år på Fagerhultsskola rekommenderar:
Martin Olczaks böcker i serierna om ”Jakten på Jack”
och ”Spådomen om Jack”
– Böckerna är jättebra och spännande. De bästa
böckerna jag har läst, säger Olle. Jag har läst dem
både hemma och i skolan och säkert läst om varje
del i serien minst två gånger. Jättebra julklappstips
om man vill ge bort en bok!

FÖR VUXNA
En gripande bok om ett liv i skuggan av en krävande
patriark.
Masja av Carola Hansson - Boken är nominerad till
Augustpriset 2015
Detta är den avslutande delen av Carola Hanssons
mäktiga epos om familjen Tolstoj som inleddes med
boken Andrej. Här får vi möta Tolstojs älsklingsdotter
Masja som kämpar för att forma sitt liv i skuggan av sina dominanta
föräldrar. På släktgodset Jasnaja Poljana bedriver hon hjälpverksamhet
bland fattigt folk och i romanen beskrivs de gryende sociala och poli-
tiska spänningarna som föranledde ryska revolutionen. En stor och
mångbottnad romanupplevelse om kärlek och undergivenhet

SPÄNNING UTÖVER DET VANLIGA!
Färjan av Mats Strandberg
Ulla Magnusson som arbetar år på Högsby
bibliotek rekommenderar denna nya bok.
Författare har tidigare givit ut trilogin om
Engelsfors som började med Cirkeln. Färjan
handlar om en grupp resenärer på en passa-
gerarfärja – en helt vanlig resa kan man tycka,
men ombord på båten finns en mor och hen-
nes lille son. Två mycket speciella personer
som har en alldeles särskild förkärlek –till vad
skall inte avslöjas här. Handlingen är spännande eftersom ingen anar
vad som är i görningen. Ulla tycker att boken är en riktig bladvändare
och hon funderar på om hon verkligen skall våga åka färja igen. 

NY INSPIRATION TILL JULBAKET
Sju sorters julkakor av Cecilia Vikbladh  ISBN 91-534-3437-4
Tillhör du den kategorin som kan tänka dig att variera
julbaket och för en gångs skull överge mormors hopp-
lösa mandelmusslor (som bara fastnar i formen)?
Tveka då inte, utan prova några recept i denna nyut-
givna bok. Här finns både de klassiska recepten och
spännande nyheter. Vad säg till exempel om att baka
den italienska konfektkakan panforte eller en ameri-
kansk cheescake dekorerad med granatäppelkärnor till
jul? Vid jultiden sprider sig härliga dofter i samband med julbaket och
vem kan då motstå ett riktigt överdådigt kaffekalas? Boken ger en stor
dos inspiration och baklust i juletid! 

Öppet på biblioteket under helgerna
23/12 öppet kl. 9-15, 24/12-27/12 stängt. 
God jul önskar personalen 
på biblioteket och turistbyrån i Högsby.

Boktips i jultid
från Högsby kommunbibliotek!
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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!

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

rabatt på samtliga 
bestick i alla modeller 
nysilver och äkta silver

Gäller 16/11-13/12 2015 och kan inte kombineras 
med andra erbjudanden.

Lördag 28/11 är affären stängd

Träffpunkten i Berga!
NORRA STORGATAN 8, BERGA • 010-747 32 50

Läs mer på coop.se

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

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

JULMYS I BUTIKEN 
TORSDAG 17/12

Vi serverar gröt & skinksmörgås kl. 17-19   och har

ett antal kanonpriser och tävlingar 

under hela dagen.

Luciakaffe 
lördag 13/12

Glöggmys 
fredag 27/11

Adventskaffe1:a advent 29/11

Varmt välkomna!
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Invigning av byggstarten för Emådalens Trygga Hem

Nu kan unga påverka digitalt
Nu har Högsby kommun gått med i SKAKA OM. Ett demo-
kratiprojekt genom föreningen Kumulus för att unga ska
känna sig mer delaktiga. 

Det är en plattform för unga där de kan lämna förslag på vad de
vill förbättra i sin kommun. Genom att gå in på skakaom.nu och
registrera dig kan du lämna egna förslag på förbättringar. Därefter
ser SKAKA OM till att förslaget hamnar hos utsedda kontaktpoliti-

ker i kommunen. SKAKA OM vill uppmuntra unga, att vilja påver-
ka sin situation och göra skillnad. Målgruppen är främst unga mel-
lan 13-20 år. Syftet med SKAKA OM är att skapa ett nytt verktyg så
att unga kan påverka utifrån sina egna villkor, och för att höja
intresset för delaktighet och inflytande.

Du kan läsa mer om demokratiprojektet på: http://www.skaka-
om.nu

Måndagen den 2 november hölls invigningen av byggstarten
för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Emådalens
Trygga Hem i Högsby. Detta gjordes genom ett symboliskt
spadtag när ”de tre eldsjälarna” tändes. 

Projektet omfattar renovering och nybyggnation på Mogården i
Högsby och på Välengården i Fagerhult. Totalt blir det 101 nya
moderna vård- och trygghetsboenden i hyresrättsform. Men de
äldre har påverkansmöjligheter som i en bostadsrätt.

Emådalen Trygga Hem äger bostäderna, kommunen driver verk-
samheten och Riksbyggen kommer att ta hand om den dagliga
skötseln och utvecklingen av fastigheterna.

Kommunchef Anders Johansson och
Riksbyggens projektledare Anna

Norregårdh Arnesson

Byggstarten av Emådalens Trygga hem
invigdes genom att tända ”de tre eld-
själarna”.

10
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FÖRBESTÄLL GÄRNA PÅ TEL 070-201 13 91
Högsby •   Kl 1000 -1500  • www.olandsfiskarn.se 

VI FINNS PÅ TAXITORGET I HÖGSBY FREDAGAR OJÄMNA VECKOR

VI ERBJUDER   
FISK OCH

DELIKATESSER !

Du träffar även Löttorps Konditori 
med sin Ölandslimpa på torget i Högsby

• Taxitorget i Högsby fredagar kl 9-15.30

• Stora torget i Oskarshamn onsdagar kl 8-14

• Förbeställ gärna av Peter 
på tel 070- 84 93 478

Starka smakrika ostar – Chark från Vaggeryd 

Vi har osten och charken till julbordet!

Drotts ost: Cheddar, Stilton, 
Vrigstad hemost, Stark prästost mm. 
Saint Agur och flera dessertostar
Vaggeryds Chark: Prinskorv, syltor mm

BBääcckkssttrröömm  FFrruukktt  &&  GGrröönntt

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

• King Edvard, Västergötland 

• Kravodlad potatis

• Isterband   • Kroppkakor

• Ölands Bintje 10 kg/59:-

• Ölandspotatis King Edvard och Satina 

• Svenska äpplen från Urshult

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

II AAFF FF II SS CCHHEERR   II   WWEEBB   II RROOLLLLUUPPSS     

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

När du tittar in i vardagsrummet och ser att färgen på
golvlister har fått stryk av dammsugarmunstycket eller
att dörrfoder har sett sina glans dagar, eller att den
vitmålade väggen ser allt annat än rolig ut. Lugn. Du
hinner gott och väl få i ordning på rummet med lite
enkla knep. Lagom till jul.

Med att fräscha upp golvlister och dörrfoder och få till en fondvägg så
är ditt rum nästintill som nytt.
Gör så här:
Tvätta av golvlister och dörrfoder med målartvätt, slipa till med fint 
sandpapper där det behövs. Grundmåla vid behov för att därefter
måla med snickerifärg två gånger. Klart!

DIN FONDVÄGG
Ta bort ev skruvar och beslag på väggen.
Spackla eventuella skarvar och håligheter, slipa.
Vi rekommenderar en så kallad EasyUptapet som gör jobbet enklare.
En kraftigare tapet där du limmar direkt på väggen för att därefter
sätta upp tapetvåden. EasyUptapeten sätter du våderna kant i kant 
vilket ger dig en fin vägg snabbt och enkelt.

Vi tackar Karin Sandholm på Sandholms Färg & Golv för månadens
tips och önskar våra läsare varmt lycka till!

Gunilla C Johansson

Fint till jul –
fullt möjligt

Fo
to

: E
CO

 S
im

pl
ic

it
y

Vi finns i Högsby:

Järnvägsgatan 39, 579 30 Högsby 

Högsby – Tel:  0491-20199 ı Fax: 0491-20761 

Mönsterås – Tel:  0499-129 97 ı Fax: 0499-130 69

www.bokforingstjanst-monsteras.se 
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Gäller fr.o.m. 30 oktober tills vidare

HHÖÖGGSSBBYY
VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

Julstjärna, Grenad
29.90/st

Dufvenkroks, Lättvinsglögg
0,75l  Krav 29.90/st

Julsevetter 33x33
15.00/st – Köp 2 pkt betala 20.00

Söndag 1: advent 
bjuder vi på glögg 

och pepparkaka.

Kent Holmqvist
070-295 58 57

Mats Holm
070-584 96 00

Carl-Wiktor Svensson
070-231 78 19

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!

Smakerna som gör  
julen extra god
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Det var ett glatt gäng som mötte upp Innehåll på
Skrotfrag i Oskarshamn för några dagar sedan.
Björn Garpenstedt, ordförande i Högsby IK tillsam-
mans med Rickard Persson, ungdomsledare tillika
Högsby LBC och Ingvar Gunnarsson, Högsby IK
mottog en check på dryga 70 000:- som landar på
sista raden i bokslutet. Detta efter idogt arbete med
att samla in skrot i trakterna Högsby - Aboda. För
HIK är 2015 året med två premiärer, de rent 
sportsliga som insamling av skrot.

– Ja båda premiärerna har gått över förväntan vilket vi är glada över.
Intäkterna för skroten är friska pengar rakt in i bokslutet som vi tar
med oss till nästa säsong och det är mycket välkomna pengar. Det
var en hel del arbete med att samla in allt detta skrot men samti-
digt roligt. Det blev ju så att säga nytta med nöje. Ett stort och hjärt-
ligt tack till alla lantbrukare och andra företagare som låtit oss hämta
skrot, ett bra sätt att stötta vår verksamhet, säger Björn Garpenstedt
med instämmande av Ingvar och Rickard.

– Tack vare hjullastare från LBC och några medhjälpare så har det
gått bra säger Ingvar.

– Vi på Högsby LBC hjälper gärna till när vi kan och att fylla 
containers med skrot gick bra med vår lastmaskin. Totalt fyllde vi 
12 containrar med skrot.

– Nytta med nöje stämmer verkligen, instämmer Jonas Lind 
platschef på Skrotfrag och berättar vidare. 

– Vi har haft flera föreningar som genom åren samlat in skrot till
sin förening, exempelvis bordtennisklubben som skolklasser i Berga,
med lyckat resultat. Att få idrottsföreningar och unga att vara med
och bidra till en bättre miljö tycker vi på Skrotfrag är det bästa med
dessa insamlingar. Att som ung få med sig tankar runt miljöansvar
och att det lönar sig både för miljön som plånboken, det är viktigt.

FLER FÖRENINGAR
Jonas vill även passa på att uppmuntra fler föreningar att haka på
insamling av skrot.

– Denna och tidigare insamlingar visar att det går att få ihop peng-
ar till föreningsverksamhet, bara man är beredd att lägga ner lite tid

och kraft. Så ni som är intresserade av att dra igång en skrotkampanj
bara hör av er till oss så får vi prata ihop oss om det praktiska.

NÅTT UPPSATT MÅL
Rent sportsligt går det att sammanfatta med tre ord, bättre än 
väntat, menar Björn.

– Alla över lag har presterat bra, såväl på som vid sidan av planen.
Vi har haft stora framgångar med både A-lag som ungdoms- och
damfotbollen. 

För A-lagets del har vi klart med så gott som alla spelare för nästa
säsong och detta borgar för goda förutsättningar. Vi måste tillägga att
en person som till stor del ligger bakom truppens framgångar är
Fredrik Hultman. Hans syn på de mjuka frågorna, där han ser varje 
spelares personligheter som styrkor och förenar dessa till ett funge-
rade lag, är direkt kopplat till klubbens mål, att vara kvar i division 3.

Just nu får alla aktiva inom HIK kostföreläsningar av Katarina
Rindstig, där Rickard är initiativtagare

– Att kost, träning och prestation hänger ihop det vet vi alla. Men
ibland behöver man ta in någon utifrån som berättar om vikten av
att äta rätt, och därför så har vi hjälp från Katarina. Detta är ett
samarbete mellan Smålandsidrotten och HIK.

Gunilla C Johansson

13

Lyckade
premiärer för HIK

www.kylmaster.se I Peter 010-130 20 50 (Filial) • www.amo.nu I 070-538 55 71 (Oskarshamn)

Tack alla ni som genom åren gett
oss förtroendet att ta hand om er
kyl- och värmeanläggning genom

Peter med personal

Du träffar oss fortsättningsvis
på AMO Klimatteknik’s filial

Jonas, Björn 
och Rickard med 
checken på hela 
72 260:-.
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För en bättre
cancersjukvård

Din gåva gör nytta
till HELA sitt belopp!

Plusgiro 4402263-0
Bankgiro 5305-7881

Tack för Din gåva!

PATIENTFÖRENINGEN
Är du själv drabbad av cancer eller är du anhörig?
Välkommen att bli medlem i vår patientförening.

Vi arrangerar träffar, resor och möten. 

Tack för ditt bidrag
Vi stödjer utbildning, forskning 

och annat arbete som främjar tidig upptäckt 
av cancer - och arbetar för en adekvat 

behandling av sjukdomen och en god palliativ vård.

Välkommen att kontakta:
• Britt-Marie Karlsson , Högsby 0491-280 79, 0491-123 50

• Sol-Britt och Dennis Sturesson, Oskarshamn, 
0491-156 15, 0491-630 62, 070-543 84 37

• Marianne och Lennart Svensson, Oskarshamn, 0491-124 58

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

AADDVVEENNTTSSEERRBBJJUUDDAANNDDEE
Långemåla • Marklgh 80 kvm • Marklgh 2:a 65 kvm    

Ruda • 2:a marklgh 65 kvm     

Fagerhult • 3:a 75 kvm •  5:a 108 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

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

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

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 

• att få ordning på läckande tak
innan vintern!

• att se över dina snörasskydd -
vi har ett brett sortiment 
för tegeltak och plåttak. 
Köp rasskydd och montera själv 
eller låt oss  göra jobbet.

Planerar ni 
att byta tak?

AAnnddrreeaass

AAnnddeerrss
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För de flesta av Innehålls läsare är
kanske Anette Solstad och Bengt
Hansson mest kända för att de 
driver butiken Storken i Långemåla i
fd Långemåla skola. En butik välfylld 
med kläder för dam, herr och barn. 
I butiken finns även en stor avdel-
ning skor med sortiment som klarar
alla väder.

På hyllorna ser man rejäla vinterkängor för barn till
fina skinnstövlar i prisklasser från 99 kr och uppåt.
Vi ser även ett sortiment av skor för dam och herr i
äkta skinn och som vid närmare titt heter Pinosos.

GROSSISTER I SKANDINAVIEN
Anette och Bengt drog i gång försäljning av skor
som grossister redan1997. Såväl namnet på skon,
fabriken och byn som kommunen är densamma
Pinosos, Spanien.

– I fabriken tillverkar man dam- och herrskor från
storlek 35 upp till 49. Alla skor tillverkas för hand 
och i skinn och går att köpa i cirka 200 butiker runt om i
Skandinavien, företrädelsevis i Sverige säger Anette.

Det hela började då Anettes föräldrar fick nys om företaget och
man tog hem en större leverans av skor.

– Jag kommer ihåg första gången vi var i väg och skulle sälja
skor på torghandeln i Västervik. Det blåste, regnade och var ett
hemskt väder, men vi sålde två par. Åkte bara några dagar senare
till ytterligare en torghandel, och där var succén given. Sedan
dess har det bara rullat på. Att kombinera butiksförsäljning med
torghandel fungerar bra och ger draghjälp till varandra. Första åren
åkte vi och hämtade våra leveranser, nu kommer varorna med
lastbilar några gånger per år.

LÄGET OCH ÅTER LÄGET
– Vi har ett mycket bra läge här i Långemåla då vi har butiken
precis vid trafikstråket genom länet och kommunen. Många pas-
sar på att besöka oss på väg till eller från dit man ska.

Även om läget givetvis är viktigt så är vår affärsidé med att hålla
bra kvalitet till låga priser, det är det som gör att vi har så många
trogna kunder. En familj på fyra personer kan köpa skor hos oss
för under 500 kronor och då är det bra skor. Vi jobbar med några
få kända varumärken, förutom Pinoso’s, som då har en högre
prislapp. Vi säljer svensktillverkade träskor och finska skyddsskor
vid namn Kuoma.

Men även här har vi en låg prisbild jämfört med andra varu-
märken tillverkade i skinn med äkta gummisulor. 

FIRAR 6 ÅR MED GARANTERAD EXTRA RABATT
Storken fyller i dagarna 6 år och det firar man traditionsenligt
med att premiera kunderna.  
– I morgon drar vi igång vår lotterirabatt som håller på fram till
23 december Förutom att vi har hela 30 % i rabatt på allt i buti-
ken i morgon lördag, så har man chans till ytterligare rabatt. När
man kommer till kassan och ska betala så får man dra en lott,
och den siffran det står på lotten får man i extra rabatt. Det är
från 5 % upp till 50 % extra rabatt man kan få just denna dag.

Du som vill träffa Anette eller Bengt ute på fältet så är de 
närmast i Vimmerby och Oskarshamn och besöker julmarknader
med främst skor till försäljning.

Pinosos har tidigare mottagit pris av Sparbanken Näringslivs-
stiftelse för sin uppfinnesrikedom och verksamhetsidé att driva
lågprisbutik med bra kvalitet, i kommunen, mitt i länet. 

Stort tack för kaffet och ni som ännu inte varit i butiken 
– väl värt ett med flera besök.

Gunilla C Johansson
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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

Lördag 28/11 
fyller vi 6 år!

1 LOTT PÅ VARJE HANDLAD HUNDRING MED
VINSTCHANS PÅ PRESENTKORT VÄRDE  500:-

RRAABBAATTTTJJAAKKTTEENN --  2299//1111--2233//1122
55--5500%% PPÅÅ  VVAARRJJEE  KKÖÖPP

Lördag 28/11 
fyller vi 6 år!

Vi bjuder på fika och 

30% på allt i butiken

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

Mitt i Högsby, eller rättare sagt hos Sandholms Färg &
Golv, förvarar Cancerstiftelsen i Kalmar Län och 
patientföreningen sin stora och fina vagn, 
när den inte är ute på uppdrag.

Här stämde vi träff med gänget som kommer att jobba under julskylt-
ningen i Högsby, för att få veta lite mer om Cancerstiftelsens patient-
förening.

Cancerstiftelsen initierades och grundandes av, sedan några år 
bortgångne lantbrukaren, Lars-Erik ”Lasse” Johansson från Kulltorp.
Han startade stiftelsen på grund av hans erfarenhet av cancersjukvård.
Han tyckte att den hade förbättringspotential. Då sjösatte han tillsam-
mans med ytterligare ett antal personer en stiftelse som kontrolleras
av Länsstyrelsen och där insamlade ekonomiska medel ska gå till en
bättre cancersjukvård.

– Stiftelsen har i dag en styrelse sammansatt av allt från läkare till 
personer som du och jag säger Gugge Schön. Vi i patientföreningen
som är en del av stiftelsens verksamhet är ute och informerar och 
säljer lotter.

Vi säljer ett stort antal lotter under ett år och för 2015 närmar vi oss
hela 160 000 kr, där en liten del går till inköp av vinster och resteran-
de direkt in till stiftelsens verksamhet. Som medlem i patientförening-
en betalar man ingen medlemsavgift. Däremot får man lotter som
man säljer som aktiv medlem i föreningen. Lasse sa när allt startade,
att det får inte vara plånboken som avgör om man ska få vara med i
patientföreningen eller ej, utan känslan av att känna tillhörighet berättar
Britt-Mari Karlsson, Högsby.

VÄRME OCH OMTANKE
Alla som vi träffar denna soliga och fina höstmorgon i Högsby har på
ett eller annat sätt en relation till cancer. Antingen som drabbad eller
som nära anhörig. Det är mycket värme och omtanke och samtidig
glädje, som möter oss denna morgon.

– Ja även om själva ämnet är jobbigt och tungt många gånger så
har det hänt fantastiskt mycket genom åren. Vi är flera som under
många år varit aktiva och varit ute med vagnen. I år har vi varit med på
flera marknader. Sista aktiviteten för oss här i Högsbygänget är julskylt-
ningen den 6 december då vi är på plats.

Vi hoppas fler vill gå med i patientföreningen så att vi kan arrangera
ytterligare aktiviteter. Det årliga julbordet, som sponsras av stiftelsen så
att det endast kostar 200 kr per person, är mycket uppskattat bland
medlemmarna.

PRATA
– Det är viktigt att man känner stöd och stöttning och inte ensamhet
om man själv eller någon anhörig drabbas av cancer. Vi hoppas att
man kontaktar oss för att känna stöd, och om vi i någon mån kan
underlätta så känner vi stor tacksamhet och glädje i detta poängterar
Britt-Mari.

Maggan Front fyller i; – Ja jag har gått igenom stor sorg och jag vet
hur det känns. Sedan kan man inte sätta sig in i någon annans situa-
tion, men man kan känna med andra och finnas där. Det räcker långt
många gånger.

Veine inflikar; – Jag har själv fått diagnosen lungcancer och genom-
gått behandling för detta, och nu hoppas jag på det bästa, att man får
vara frisk.

I dag har patientföreningen drygt 200 medlemmar, företrädelsevis i

Cancerstiftelsen 
i Kalmar län
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Högsby, Mönsterås och
Oskarshamn.

I Högsbytrakten är vi
ett 15-tal aktiva och i
Oskarshamn var vi senast
ute och informerade på
Forum under Kultur-
festivalen då Marianne
och Lennart Nilsson var
på plats.

Stort tack för att vi fick
träffa er och att få höra
er berätta om ert ideella
arbete. Ni gör att man
känner stor stolthet och
ödmjukhet för stiftelsens
arbete. Viktigt att känna
att man inte är ensam
när man kanske känner
sig som mest ensam, 
och detta gör ni bra!

Gunilla C Johansson

– Det är lika aktuellt nu som då, att arbeta för en
bättre cancersjukvård. Så säger Kerstin som varit
ledamot under cirka åtta år.

Stiftelsen har verkat under 25 år och mycket har hänt genom åren.
Ur stadgarna kan man tydligt utläsa att stiftelsen ska ”Stödja utbild-
ning, forskning och annat arbete för tidig upptäckt av cancer i
Kalmar län. Stödet skall ske genom användning av avkastningen på
stiftelsens medel”.

Många har fått och tagit chansen till utbildning tack vare ekono-
miskt stöd av stiftelsen. Genom ett beslut av styrelsen så har man
ett kontrakt med landstinget i Kalmar Län att man kan söka pengar,
2,5 miljoner under en femårsperiod för just utbildning. Detta ger en
unik chans till att förbättra cancersjukvården i Kalmar Län.

– För cirka ett år sedan arrangerades en föreläsning av Maria och
Ulf som sitter i styrelsen, där Sven-Olof Fransson föreläste. Även
Karin Johansson stomiterapeut medverkade och där också Ulf
Carlsson föreläste.

Vi är glada över att de ekonomiska medel vi kan bidra med kan
göra skillnad i vården. 

Flera olika satsningar på cancersjukvården har stiftelsen varit del-
aktiga i, inte minst när det gäller kunskapsspridning.

– Vi skänkte 200 000 till onkologkliniken i Kalmar för inköp av
läsplattor. Dessa läsplattor tankades med information om bröstcan-
cer så att patient och nära anhörig på ett enkelt och lugnt sätt kan
skaffa sig information.

Ett annat projekt är att det i taket i det behandlingsrum som finns
på strålningsenheten i Kalmar numera finns ett stort belyst ”glas-

fönster” med vackert
motiv. Detta arrangemang
i taket vet vi att många
patienter upplevt som
något mycket positivt och
lugnande.

BIDRAG
Stiftelsen får in ekonomis-
ka medel via gåvor. Dels i
samband med begrav-
ningar men även via testa-
mente och patientförenin-
gens stora årliga lotteri.

– Vi är mycket tacksamma för den givmildhet som finns och vi är
mycket noga med att de bidrag vi betalar ut har direkt koppling till
cancersjukvård, precis enligt stadgarna.

Det går även att söka pengar för forskning runt cancersjukdomar.
Man har nu ett projekt som man godkänt ganska nyligen, som
handlar om hemsjukvård och sjukhusvård.

– Det är ju forskningen som leder utvecklingen framåt. I dag är
det många som klarar sig mycket bra efter att fått en cancerdiagnos
och vi hoppas alla på att forskningen går än mer framåt.

STYRELSE:
Jonas Andersson Ordf, Ulf Carlsson, Wilhelmus Liethof, 
Renée Ekblad Sekr, Kerstin Schierenbeck, Urban Gabrielsson, 
Maria Olsson, Suppleanter: Britt-Mari Karlsson, Gugge Schön 

 
Från vänster: Jan-Erik Johansson, 

Britt-Mari Karlsson, Inger Sturesson, 
Gugge Schöön, Anna-Stina Bladh, 

Katarina Adolfsson, Veine Adolfsson.

STYRELSEN GENOM KERSTIN SCHIERENBECK
KIRURGMOTTAGNINGEN OSKARSHAMN TILLIKA STYRELSELEDAMOT:
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Hornsös historia omvärderad

HÖGSBY
 JÄRNVÄGSGATAN 37, 579 30 HÖGSBY  0491-204 51  MÅN-FRE: 10:00-19:00 LÖR-SÖN & HELGDAG: 10:00-16:00

Explosion, brand och flera döda – så säger traditio-
nen att Hornsös masugnsepok slutade 1867. Över-
tygande indicier visar att det är en myt. Masugnen
las snarare i malpåse. Men järnkorset på Långemåla
kyrkogård, med namnet på tre döda från bruket,
måste väl visa på något dramatiskt? Nej, det korset
sattes upp cirka femton år tidigare till minnet av tril-
lingar vilka dog som spädbarn.

De nya rönen las fram när den informella gruppen Hornsö mas-
ugns vänner träffades i somras. Tillverkning av järn och stål var
bland de första industrierna och viktigt för utvecklingen av vår kom-
mun. Trots det är epoken dåligt dokumenterad. Bruksarkivet i
Fogelfors, som borde ha haft Hornsös räkenskaper, har bara en
volym. Tyvärr spreds handlingarna på bygden, till stort men för
dagens och framtidens forskare.

En del av det material som gruppen funnit är nu tillgängligt för alla
intresserade i en offentlig Facebookgrupp med namnet ”Hornsö
masugns vänner.”

I dag förknippar man kanske inte vår del av Sverige med järnbruk,
men i början av 1800-talet fanns det faktiskt elva masugnar i Kalmar
län. Dessutom fanns flera bruk som förädlade tackjärnet. Länets syd-
liga masugnar använde sjömalm som samlats in från till exempel
Allgunnen. Malminsamling, kolning, masugnsdrift, stålframställning
och körningar sysselsatte ett stort antal personer.

Masugnen i Hornsö anlades i mitten av 1700-talet och togs ur
drift 100 år senare. Den utnyttjade Alsteråns strömmande vatten för
driften och levererade tackjärn till bland annat Fogelfors bruk,
Fredriksfors stångjärnshammare utanför Oskarshamn och till
Qvarnholmens Jernbruk i Sandbäckshult. En del av produktionen
blev också gjutgods, till exempel grytor, stekplåtar och milstolpar.

Lars Järned

Innehåll tackar Lars för ett läsvärt reportage med historiska 
vingslag.

Folke Johansson är fd industriledare 
i Blomstermåla, initiativtagare till
Hornsö masugns vänner.

Dea Carlsson är fd miljöspecialist och
numera ordförande i Långemåla
Hembygdsförening.
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INTRODUKTIONSKURS
7 jan kl 17.00-20.30   – NU 360:-!!

VÅRA JULKLAPPAR TILL DIG!
SÄNKTA PRISER I DEC–JAN
10 % PÅ ALLA VÅRA PRISER
(bortsett intensivkurspaket och 20-paket körlektioner)

och 50 % PÅ INSKRIVNINGSAVGIFTEN!
Till exempel vår startpaket (inskrivning,  10 körlektio-
ner, Risk 1:an, Risk 2:an, bilhyra vid prov)

för 10.000:- kostar då bara 8.600:-. 
Alla köp med förskottsbetalning med 10 % rabatt 
i dec/jan gäller sedan hela året 2016!

Mer info: www.asedatrafikskola.se

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

Ord. pris 400:-.     (Lägst ålder 15 år och 9 månader)

Presentkorts-
tävlingar hela

december! 
För mer info 
gå in på vår 

Facebooksida!

Julklapp? 
Vi säljer 

presentkort!

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

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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- -Sön 11-16
Telefon till butiken 0491-387011 & till verkstaden 0491-387009

Inne på Gallerian är vi OUTLET till både Ventura 

och watt & VEKE. Välkomna in och fynda lampor till mer 

än 50%.

Butiken är fylld med härliga julklappar och 
presenter till både stora och små. 

SKOBES i Högsby

Ester och Ann H, Karin S och Sångjuntan
sjunger julsånger och leder allsång. 

Välkommen till en stämningsfull kväll!
Fri entré. Vi bjuder på kaffe och pepparkaka.

Arr: Högsby kommunbibliotek och Studieförbundet vuxenskolan 

Kulturmåndag
den 7/12 kl. 19.00 

HHööggssbbyy  kkoommmmuunnbbiibblliiootteekk  SSttoorrggaattaann  1177

till en hedrande 1:a placering i
kund-rating ”Kundbemötande”. 
Ni är bäst bland 200 Volvoverkstäder!
Läs mer om Skobes i nästa nummer G

Grattis

0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com 
office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

- 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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Bokföringstjänst
Lars Wictorsson som gått i pension, sålde företaget
till de tidigare anställda där de numera sex företa-
garna jobbar på precis som tidigare, men ändå inte.

– Vi har liknande arbetsuppgifter nu som då, och med nya regler
och bestämmelser att förhålla sig till inom redovisning så gäller det
för oss att vara på tå och vara pålästa.

Detta säger Ann Petersson, godkänd revisor och auktoriserad
redovisningskonsult som arbetar på kontoret i Högsby och i
Mönsterås.

Företaget tillhandahåller redovisningstjänster till företag i regionen
och har gjort så under många år. Här i Högsby arbetar främst Lihna
Thuresson och Eva-Marie Thuresson, båda redovisnings-
konsulter, och Ann själv, ett par dagar i veckan.

– Det är våra kunder som styr var vi är och arbetar. Ibland är det
mest på kontoret i Mönsterås, ja då är vi där, och ibland är det jobb
ute hos kund och då är vi där. Viktigast för oss är att det fungerar bra
för våra uppdragsgivare och att vi arbetar korrekt och effektivt 
berättar Ann.

För många är båda Eva-Marie och Lihna kända ansikten i kommu-
nen. Eva-Marie är född och uppvuxen i Fågelfors, byggde hus där
1974 tillsammans med sin man Hans, och har sedan dess bott i
Fågelfors.

– Vi har alltid känt oss hemma i Fågelfors, trivs bra här och är
glada över att våra tre barn fått växa upp på en mindre ort. Huset på
Öland är en bra kontrast till där vi bor och jobbar i dag. Eva-Marie
har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med siffror. Allt från
att administrera löner till löpande bokföring.

– Gillar verkligen mitt jobb. Att få arbeta med siffror, nära kunden
och när det kör ihop sig som det gör ibland på ett företag, att då få
vara med och reda ut saker och ting, det gillar jag.

Lihna som bor tillsammans med sin sambo och två, minst sagt
hockeyintresserade grabbar i Grönskåra, håller med Eva-Marie.

– Det är bland annat det som är tjusningen med det jobb man
utför varje dag. Den ena dagen är inte den andra lik. Vi har dess-
utom ett brett spektra på våra kunders branscher så man får verkli-
gen insikt och kunskap om både det ena och andra. Alla branscher
har sina utmaningar och cykler. Vissa har som mest att göra under
sommaren medan andra under hösten.

Att bo i Grönskåra och jobba i kommunen är något som Lihna
trivs bra med.

– Bra att ha hyfsat nära hem och till sönerna när det vankas trä-
ning. De spelar och tränar i Växjö vilket gör att jag numera kan vägen

till Växjö utantill.
Både Eva-Marie och Lihna pluggar parallellt med arbetet
till att bli auktoriserade redovisningskonsulter vilket ger

kunderna ytterligare kvalitet i de arbete som man
utför.

OM 10 ÅR
Lihna; – Bor säkert kvar i kommunen och
hoppas jobba även då med företag i det jag
gör i idag. 
Eva-Marie; – Ja då är jag glad pensionär

och har fullt upp med andra saker. 
Ann; – Hoppas vi fortsätter i den bransch vi

håller på med idag. 
– Vi alla gillar verkligen det vi gör och det är inte

svårt, med alla bra kunder vi har som vi får förtroen-
de att arbeta med och för.

Bokföringstjänst träffas i ”Gröna Villan” intill
Karlssons på Järnvägsgatan, och huserar här till-
sammans med Företagarna i Kalmar län. Stort tack
för trevlig pratstund och vi önskar den nya konstella-
tionen företagare lycka till!

Gunilla C Johansson

kvar i Högsby

TIPS
- Vi kan ge råd och tips via telefon eller via ett

dataprogram där vi kan fjärrstyra eller hjälpa en
kund i deras bokföringsprogram.

- Låt oss göra det vi är bra på så du får tid till 
det du är bra på.

- Fastna inte i bokföringen utan låt någon annan 
göra det så du får tid över till dina kunder.

- Ta hjälp i tid innan du blir belamrad med icke 
utförda arbeten.

Lihna, Ann och 
Eva-Marie
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ÄVENTYRSBAD: 

luft 30°C, vatten 31°C

VARMVATTENBASSÄNG: 

luft 30°C, vatten 33°C

Döderhultsvägen 5, Oskarshamn

0491-882 10

www.oskarshamn.se/arena

BAD & GYM
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ÄVENTYRSBADET 
– NU MED HÖJD

VATTENTEMPERATUR!
 

 

 

 

Alltid öppet fredagar kl. 12-18
                Övriga tider ring!
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Info & bokning, 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

Läs mer och gilla oss på facebook: 
Birgitta och Evalds Ekologiska Naturbetesdjur

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

Kom in till oss 
för rådgivning och synundersökning!

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

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

Bridge, Högsby 31aug-14 dec
15:30 Seniorum, Storg 9, Högsby.
Börjar 31 aug. Vi spelar 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.state-
ofgracesweden.net  Arr: State of Grace i
samarbete med studieförbundet NBV
Sydost. Carina Hansson 0707-126824
carina.b.hansson@gmail.com

Delta i öppen konstutställning i
Högsby 21 okt-7 dec 
Alla konstnärer med anknytning till
Högsby kommun inbjudes att deltaga i
utställningen 5-7 december 2015. Anm
till Högsby Konstförening senast 10 nov
till Birgitta Lindahl 0491-23018
Mob: 0706783302 hemsida:
www.konstforening.hogsby.net
Arr: Högsby Konstförening

Stickcafé på biblioteket! 
22 okt-10 dec 16:00 Högsby biblio-
tek, 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@hogs-
by.se

Berga Bio visar Live Opera 
"La Bohème" 28 nov 15:00 -
17:20 Järnvägsgatan 4 A, Berga
Live-sändning "La Bohème" av Giacomo
Puccini från Kungl Operan. Framförs på
italienska med svensk text på textma-
skin. Föreställningens längd: 2 tim 20
min inkl paus då Café Bergabacken erbju-
der kaffe, smörgåsar mm. Pris: 200 kr.
Med scenpass 180 kr. Upp till 26 år 150
kr. Förköp av biljetter från 9 nov på
Misteln i Högsby, Coop Nära i Berga,
Berga Bio vid biovisningar och direkt
innan operaföreställningen. För mer info
se: www.bergastation.se. Arr: Berga sam-
hällsförening

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, Storgatan
9, Högsby. Gunilla C Johansson berättar
om den stora skogs-branden Bohult-
Möckhult 1983. Kaffeservering. Arr: SPF
Högsby

Uranäs Blomsterverkstad 
"På landet i Advent"  29 nov
11:00-16:00  Uranäs Blomster-
verkstad Söndagar och Torsdagar i Advent
11-16 (söndag 29/11, 6/12, 20/12
och torsdag 3/12, 10/12, 17/12).
Blommor och juliga tillbehör. Servering:
Kaffe och skinkmacka, adventsbulle och
julkaka. Arr: Lola Oskarsson

Berga Bio visar "En underbar
jävla jul" 29 nov 18:00-19:50
Berga Bio, Järnvägsgatan 4A, 579 40
Berga. Dramakomedi regisserad av
Helena Bergström. Simon, Oscar och Cissi
har en hemlighet att berätta på julafton.
Med Maria Lundqvist, Robert Gustafsson
mm. Från 7 år. Biljettpris 80kr. Arr: Berga
samhällsförening Kontakt: Torbjörn
Midunger 0703750065
E-post: bitte.backman@telia.com

Filmstudion visar "Optimisterna"
2 dec 19:00 - 21:00  Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Norsk/svensk
dokumentär om volleybollaget från
Hamar, kvinnor i åldern 66-98 år, som i
decennier tränat tillsammans och nu ska
möta de svenska seniorerna
Krutgubbarna. Avgift 220 kr/7 filmer.
Info:www.emadalensfilmstudio.hogsby.se.
Arr: Emådalens Filmstudio

Auktion i Sinnerbo 4 dec 18:30 
Sinnerbo Bygdegård Handarbeten, lotteri-
er, kaffeservering och ostkaka. Arr:
Sinnerbo Bygdeförening

Julmarknad Brusemåla gård
5 dec 13:00-18:00  Stämningsfull

julmarknad i gamla mejeriet. Lokalt genu-
int hantverk och ätbart säljes. Arr: Malin
Karlsson

Julbord på Hornsögården 
5 dec 13:00  Ring och boka bord hos
Maj senast onsdag 2 december. Vuxna
325 kr, barn 150 kr.  Arr: Hornsögårdens
styrelse Tel: 0705273210

Julkonsert i Långemåla kyrka 
5 dec 18:00  Julkonsert med
Nöjesteamet till förmån för
Barncancerfonden. Kontakt: Lennart
Petersson, 049122325 E-post:
lennart.petersson38@hotmail.com

Advents- och Julkonsert 
5 dec 18:00 Fågelfors kyrka Johan och
Gunilla Sigvardsson. Towe och Charlotta
Widerberg. Fri entré. Arr: Fågelfors kyrka

Konstutställning med lokala
konstnärer 5 dec-7 dec 
11:00-16:00  Skolgatan 8, Högsby
Konstutställning med lokala konstnärer 
5-7 dec. Lokal är f.d. skolan, skolgatan 8
(karta) i Högsby. Följande konstnärer del-
tar: Carl Nygren, Paul Lager, Henrik
Tingström, Helen Hult, Sören Falk, Maj-Lis
Axelsson, Wanja Sundström, Maja
Nilsson, Bo Strömholm, Thomas “Tege”
Gustafsson, Bitte Backman, Jan Nystrand
och Kristina Larsson samt SPF's målar-
grupp. Vernissage kl. 11.00, 5 dec.
Öppettider: kl. 11.00-16.00, lördag -
måndag Vi bjuder på glögg och pepparka-
kor. Arr: Högsby Konstförening
Kontakt: Birgitta Lindahl 0491-23018
E-post: birgitta.lindahl@telia.com

Sånggudstjänst Högsby
Missionskyrka 6 dec 15:00
Högsby Missionskyrka Skolgatan 16,
Högsby. Ekumenisk sånggudstjänst i
Advent. Yvonne Yngvesson och
Ekumeniska kören. Arr: Högsby
Missionskyrka. Kontakt: Gunnel
Höglander 0491-20020
E-post: hgunnel@hotmail.com

Julmarknad Fågelfors hembygds-
gård 6 dec 14:00 - 17:00 
Välkomna till den traditionella julmarkna-
den! Luciatåg,, servering med hembakat,
lotterier. Försäljning av äpplen, hemstick-
ade sockar, delikatessost, must, honung
mm, samt loppisrea. Arr: Fågelfors
sockens hembygdsförening

Julbord på Hornsögården 6 dec
13:00 Ring och boka bord hos Maj,
senast onsdag 2 december. Vuxna 325
kr, barn 150 kr. Arr: Hornsögårdens sty-
relse Tel: 0705273210
Julpyntning i PRO-Lokalen i
Fågelfors 7 dec 10:00  
Efteråt blir vi serverade kaffe med en
trevlig pratstund. Arr: PRO Fågelfors

Kulturmåndag - julsånger på bib-
lioteket! 7 dec 19:00  Högsby bibli-
otek, Storgatan 17 i Högsby. Karin
Sandholm, Ann och Ester Hultman sjunger
stämningsfulla julvisor. Sånggruppen
Sångjuntan bjuder på äldre julvisor i fol-
kviseton. Allsång utlovas! Välkommen till
en stämningsfull kväll mitt i julstöket! Fri
entré! Vi bjuder på kaffe och pepparka-
ka! Arr: Högsby kommunbibliotek och
Studieförbundet vuxenskolan
Kontakt: Högsby kommunbibliotek 0491-
29159 E-post: biblioteket@hogsby.se

Julbord SPF Seniorerna Högsby 
8 dec 14:00 Församlingshemmet,
Odensvivägen 2, Högsby. Julbord och 
luciatablå tisd.8 dec. kl.14.00 i försam-
lingshememt, Odensvivägen 2, Högsby.
Anmälan senast 30 nov. till Rose-Marie
Lindh 0491-20671. Arr: SPF Seniorerna i
Högsby

Julmusik för daglediga 9 dec
14:00 Allgården. Välkomna till julstäm-
ning i Allgunnen.Olof och Birgitta Ryner
kommer att spela för oss och sjunga med
oss, julsånger och julpsalmer. Servering
och lotter. Gratis inträde. Väl mött till en
trevlig eftermiddag. Arr: Allgunnens sam-
hällsförening

Grötfest i Bötterum 9 dec 18:30 
Bötterum, Ruda. Kostnad 50 kr.
Paketauktion och lotterier. Tag gärna med
ett paket värde 50-100 kr.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Lucia samt paketauktion i PRO-
Lokalen Fågelfors 11 dec 14:00 
Arr: PRO Fågelfors

Julsagor på biblioteket! 12 dec
11:00  Högsby kommunbibliotek,
Storgatan 17, Högsby Gunilla läser julsa-
gor om tomtar och bockar och allt som
hör julen till. Vi julpysslar och fikar till-
sammans.. Arr: Högsby kommunbibliotek
Tel: 0491-29159 E-post: anna.lund-
berg@hogsby.se

Julkonsert i Fliseryds kyrka 
19 dec 18:00  Julkonsert med
Nöjesteamet i Fliseryds kyrka till förmån
för Barncancerfonden. Kontakt: Lennart
Petersson 0491-22325
E-post: lennart.petersson38@hotmail.com

Julkonsert i Missionskyrkan 26
dec 18:00-19:30  Västergatan 7,
579 40 Berga Berga Blås spelar, dessu-
tom sång och musik av ett flertal solister
och musiker. Fri entré. Arr: Bergaortens
Missionsförsamling. Kontakt: Kristina
Johansson 076-2124543

Annandagsturneringen i Högsby
Sporthall 26 dec 13:00  Högsby IK
inbjuder till inomhusturnering i Futsal.
Servering. Entré vuxen 50:-. Fri entré
under 16 år. Arr: Högsby IK Kontakt:
Lasse Johnsson 070-5514964
E-post: lasseojohnsson@hotmail.com

Julkaffe i PRO-Gården, Fågelfors
29 dec 14:00  Vi har julkaffe, tipspro-
menad samt bildvisning från året som
gått. Arr: PRO Fågelfors

Varmt välkomna!
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NYTT I BUTIKEN

Kakel 
vit fasad 7,5x15

nu 399:-/m2
(ord 525:-)

Gäller så långt lagret räcker

NYTT I BUTIKEN

Kakel 
vit fasad 10x20

nu 329:-/m2
(ord 460:-)

Gäller så långt lagret räcker

30%
på tapeter

(gäller lagervara 
tom 5/12)
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