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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

UUttnnyyttttjjaa RROOTT--aavvddrraaggeett!!

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

Välkommen 

till oss

ABODA KLINT

HELGBUFFÉ 150:-
inkl.dryck, kaffe & kaka
LÖR-SÖN 12.00- 15.30

LUNCHBUFFÉ 100:-
inkl. dryck, kaffe & kaka
ONS-FRE 11.00-14.00

Gilla oss på facebook:
Aboda cafe och restaurang!

CATERING •Abodabuffé – ytterfilé och lax eller  ytterfilé och kyckling.  
Valfri potatis, sallader, såser. Paketpris 165:-/pers.     • Smörgåstårta,  56:-/pers.

ÖPPET
OOnnssddaagg -- SSöönnddaagg

11110000--11770000 

A´la carte, fullständiga rättigheter.

GGOO’’FFIIKKAAGGOO’’FFIIKKAA

– Försäljningsvagnen finns vid Karlssons Torsdagar kl 10-16 och
Fredagar kl 10-16 vid Taxitorget. Vi säljer hembakat från Aboda klint, 

t.ex. biskvier, mazariner, pajer, smörgåsar, matpaj och kaffe för Take away.
OOBBSS!! PPååsskkvveecckkaann ffiinnnnss vvii ppåå TTaaxxiittoorrggeett oonnssddaaggeenn ddeenn 2233//33 !

Påskbufféserveras Långfredag till Påskdagen, 
275:- inkl. påsktårta och kaffe. Boka bord!
OBS Annandagpåsk finns Helgbuffé 150:-

OBS!  Stängt på
Aboda Café
18/4-22 /4

VVii hhaarr eenn vväällffyylllldd kkoonnddiittoorriikkyyll 
mmeedd nnyybbaakkaatt ffrråånn AAbbooddaa KKlliinntt

Fredrik Knutsson I fkelinstallationerab@gmail.com

Copyright: Innehåll är skyddad av Upphovsrättslagen § 49, för texter, konstnärliga bilder samt fotografier. Om du kopierar detta utan tillstånd begår du ett brott mot Upphovsrättslagen. Ett enkelt sätt  är att helt enkelt fråga om du får publicera bilden/ textutdrag, samt att vara noga med att uppge källan, när
du publicerar. Vid källhänvisning ange namn på Tidningen, namn på  fotograf, namn på skribent. Innehåll ansvarar inte för fel orsakade av otydliga underlag, manuskript eller annonstexter. Innehåll förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser, t ex av främlingsfientlig, sexistisk eller stötande natur.

Ann-Christin Cedergren  
0491-698 90, e-post: kontorsbyran@hogsby.net

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

Stipendium 
Lions Club Högsby

Om du är mellan 16 – 25 år, 
hemmahörande i Högsby
kommun och har tänkt resa
utomlands för att fördjupa
dina kunskaper i främmande språk eller dess kultur 
kan du ansöka om vårt nyinrättade stipendie.

Ansökan skicka till Gillis Fredriksson senast 2016-05-15 
på mailadress gillis.fredriksson@skolan.hogsby.se  
eller ring Gillis på 0730-45 77 19

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

VI SÖKER 
VILLOR I  HÖGSBY

EFTERFRÅGAN ÄR STOR!

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNINGKONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

VI SÖKER 
VILLOR I  HÖGSBY

EFTERFRÅGAN ÄR STOR!
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 00

VVii bbyyggggeerr oomm ii bbaannkkllookkaalleenn 
för att möta framtidens behov. 

Största förändringen sker i kundtjänst 
där bl.a. kassadisken kommer 

att flyttas och bytas ut. 
Vi reserverar oss för att 

det kan vara lite rörigt 
under den här 

tiden på banken.
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Jag kommer alltid att ha mitt hjärta i 
Högsby och speciellt i Böta. Kan du 
föreställa dig hur vackert det är 
när körsbärsblommorna blommar 
på våren och du känner doften 
av blommorna, ja då förstår du 
varför jag gillar mitt Böta.  

4

tog sig en svängom,          Livet
en kullerbytta helt enkelt
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En mer värmande och hjärtlig beskrivning av Anna-Carin
Birgersgård om sin kärlek till trakten är svårt att få fram. Anna-
Carin och jag sitter på Emågården tillsammans med hennes
äldsta dotter Anna Birgersgård och samtalar över en lunch om
livet i allmänhet och livets utmaningar i synnerhet. Med oss
har vi Anna-Carins personliga assistent Katrin Karlsson. 

KULLERBYTTA
– När jag var mitt i livet så tog det sig en annan vändning,
gjorde en kullerbytta mot vad jag planerat. I stället för att
jobba dygnet runt, som jag i princip gjorde då, så höll jag på
att dö. Under lunchrasten på mitt dåvarande arbete, Glasriket,
så satt jag vid bordet och skulle lyfta mitt vattenglas. Jag tap-
pade glaset som gick i tusen bitar. Min vänsterhand styrde
inte. Inte heller mitt vänsterben. Kollegor såg att min vänstra
mungipa hängde ned. En hjärnblödning, eller som man säger
stroke, stod på min dagordning. Inget som varken jag eller
min familj naturligtvis ville eller hade planerat för.
Anna-Carin berättar om resan att lära sig att ta sig upp ur

sängen sakta men säkert påbörjades. Om hur hon fått lära sig
vissa saker helt från början. Som att lära sig gå. Att lära sig äta
med bara en hand. Att lära sig leva med andra förutsättningar,
de som var före 1 februari 2007.

JÄRNVILJA
Den järnvilja och oavbrutna viljan på att förändra och förbättra
går inte att ta miste på. Hennes livsglädje för att skapa, att
vilja, den varvas med bestämda och tydliga målbilder under
vårt samtal. Att vara positiv löser det mesta, tänker jag att
Anna-Carin snart ska säga, i stället säger utbrister hon glatt. 
– Vet du Gunilla, nu håller vi på att göra i ordning en liten

stuga i skogen på gården i Böta. Det finns ingen el utan vi
kommer att ha solceller på taket, å nästa vecka kommer
brunnsborraren så vi får vatten till stugan. Härligt eller hur, tänk
ett litet ställe mitt ute i naturen där det är lugnt och stilla utan
en massa bekvämligheter. Contryliving på riktigt.
Det var precis det här jag väntade på. Anna-Carin pratar inte

bara om sin livsglädje utan hon visar på handling. Hon tillsam-
mans med familjen skapar något.
Katrin säger sedan; 
–Anna vad säger du om stugan?
Anna svarar;
– Det blir bra mamma. Du vet att jag gillar stugan och att vi

kommer att vara där mycket. Tycker att du har varit duktig som
kan göra så mycket som du kan nu. Det kunde du inte när du
var dålig och det precis hade hänt.

MYCKET PÅ AGENDAN
Anna som är 28 år bor i dag på Kyrkogatan 12 på ett boende
som drivs som LSS-boende. Anna trivs bra med att bo i
Högsby och har precis som Anna-Carin mycket på agendan.
– Jag jobbar i köket på Högsby Utbildningscenter två dagar i

veckan och två kvällar i veckan hjälper jag till i kyrkan på
Miniorerna. Annars blir det mycket sång genom kören, vävning
och mycket bowling.
Just det Anna, du tog ju hem en individuell silvermedalj och

ett lagguld på Malmö Open för några veckor sedan, hur kändes
det?
– Det var roligt. Det var en härlig resa och jag gillar verkligen

att spela bowling. Vi åker och tränar i Oskarshamn en gång i
veckan. Senast på träningen så slog jag mitt rekord, 449
poäng. När jag tog silver i Malmö så fick jag ihop 419 poäng,
det är mycket.

Anna berättar om sin vardag och sina drömmar för oss. Anna
är lika målinriktad och bestämd som sin mamma. Så fort det är
något som vi inte riktigt finner svaret på, då åker telefonen och
sökmotorn fram för att hitta svaren på frågorna. Rätt ska vara
rätt och det man kan göra direkt, det gör man direkt. Inte
vänta.

AKTIV I FÖRENINGAR
Anna-Carin är aktiv i flera föreningar och har de senaste tre
åren varit ledamot i styrelsen för Strokeföreningen i Kalmar
län, en post som hon nu lämnar.
– Står till valberedningens förfogande som ledamot, men

inte mer. Jag har flera andra uppdrag kopplat till mina utma-
ningar men jag vill lägga mer tid och kraft till min egen hälsa.
Jag bodde på Böta när jag fick min stroke, men det är svårt att
bo på landet när man har de hinder som jag bevisligen har. För
tillfället bor jag i Kalmar och tränar minst två gånger i veckan
på Malkars träningscenter. De har varit så tillmötesgående att
de anpassat en crosstrainer till mina fysiska förutsättningar. Det
innebär att jag nu kan, som alla andra, köra fyspass som om
jag gick precis som vanligt. Att träna ger kroppen ett enormt
stort och positivt endorfinpåslag som gör att jag mår så otroligt
mycket bättre. Har ju ständig smärta, men med träningen så
kan jag för en stund glömma den och känna mig stark, hur
stark som helst. 
– Ja, å vi som var och åkte skidor i Jönköping för ett par

veckor sedan, å jag som ska åka dit igen imorgon berättar
Anna. Gillar verkligen att åka skidor har gjort det sedan jag var
liten. Vi åker tack vare ett samarbete mellan
Handikappidrottsförbundet och Friluftsfrämjandet i Östergöt-
land samt bidrag via Allmänna arvsfonden.
Nu längtar vi båda till sommaren, så att vi kan vara i stugan

och jag längtar mest till att kunna simträna i Sinnern. Jag ska
nämligen ta guldmagistern i sommar.

Vi på Innehåll sätter oss i bilen på väg mot nya intervjuer
och nya uppdrag. Kan inte släppa bilden som Anna-Carin och
Anna målade upp när vi pratades vid. Det som är vackert, vik-
tigt och meningsfullt i livet, det beror på med vilka ögon du
tittar med. Att med alla sinnen uppleva det blomstrande körs-
bärsträdet eller bokskogen i Böta kvarn eller More Kastell eller
sjön Sinnern, då kan det inte bli annat än några av de finaste
platserna i Sverige. Skulle kanske vara den där skogsstigen
med kantareller i dikeskanten, eller de stora röda smultronen
som bara väntar på att bli någons läckerbit. Smaka på
Högsby, det är grejer det!

Gunilla C Johansson
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Det var roligt. Det var en 
härlig resa och jag gillar 

verkligen att spela bowling,
säger Anna.” ”
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SSoomm ssoommmmaarreennttrreepprreennöörr jjoobbbbaarr dduu ssoomm eenn eeggeenn
fföörreettaaggaarree mmeedd nnååggoott dduu vväälljjeerr ssjjäällvv oocchh ttrroorr ppåå..
NNäärr oocchh hhuurr bbeessttäämmmmeerr dduu ssjjäällvv.. 

UUPPPPLLÄÄGGGG::
• 6 gemensamma kurstillfällen, där du får lära dig grunderna i 

eget företagande (tisdagskvällar med start den 19 april). 
Kursen ges tillsammans med Uppvidinge kommun.

• därefter personlig uppföljning/support under hela 
sommaren i den verksamhet som du väljer att starta.

Utbildningen ”Sommarföretagarna” är öppen för alla gymna-
sieungdomar som bor i Högsby kommun med förtur till ele-
ver i årskurs 1 och 2. Varje entreprenör får ett startkapital från
kommunen om 2.000 kronor med en bonus om 1.000 kronor
för dem som genomgått hela kursen under våren. 

VVIILLLL DDUU VVEETTAA MMEERR?? KKOONNTTAAKKTTAA::
Christina Henriksson, rektor gymnasiet Högsby
Utbildningscentrum, 0491- 293 52, 
christina.henriksson@hogsby.se
eller 
Liselotte Arvidsson, regionsamordnare Företagarna i Kalmar
Län, 0491-76 16 55, liselotte.arvidsson@foretagarna.se
eller
kursledare Lena Gustafsson, Nyföretagarcentrum Uppvidinge, 
0733-44 80 75, uppvidinge@nyforetagarcentrum.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL KURSEN 
ÄR DEN 1 APRIL!

Anmäl via mail: christina.henriksson@hogsby.se

UNG, FÖRETAGSAM OCH
BOR I HÖGSBY KOMMUN?

ÅRETS BÄSTA
SOMMARJOBB
ÄR FORTFARANDE 

LEDIGT!

ÅRETS BÄSTA
SOMMARJOBB
ÄR FORTFARANDE 

LEDIGT!

Skriftlig ansökan, med kort motivering 
av behov, skickas senast 2016-05-20 till:

Högsby Sparbank c/o Thomas Ohlsson, 
Box 134, 579 23 Högsby
Ange fullständiga kontaktuppgifter.
Upplysningar (Ordf.) tel. 0491-209 45

Välkommen in 
med din ansökan!

Stiftelsen
Gunilla Welanders fond

Ansökan om bidrag ur

Bidrag kan sökas av permanentboende i 
Högsby Kommun med funktionshinder,

framförallt CP-skada för 
”rekreation, rekreationsresor, 

utflykter och förströelse”

Företagsnytt
Jan-Erik Emrin fastighetsförvaltare Högsby
Bostad slutar efter mångårig tjänst på Högsby
Bostads AB.  

Han har arbetat på bostadsbolaget i över 32 år och lämnar nu
över stafettpinnen till Peter
Svensson ny fastighetsförvaltare.
Detta formellt från och med 
1 april. Peter tillsammans med
Ann Johansson är duon som
du främst träffar när du
söker kontakt med
Högsby Bostads AB. 

Vi hälsar Peter och
Jan-Erik varmt lycka
till med sina nya
utmaningar.

Gunilla C
Johansson

2016-03 MARS INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2016-03-11  16:23  Sida 6



7

Till salu:

Fågelforsvägen 30 i Högsby, 
4 rum, 340 000 kr.

Allgunnen 592 i Allgunnen, 
3 rum, 345 000 kr.

Allégatan 14 i Högsby, 
7 rum, 750 000 kr.

Skansvägen 7 i Högsby, 
7 rum, 695 000 kr.

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

Fåglebo 114 i Fågelfors, 
5 rum, 325 000 kr.

Sålda:

Vikingavägen 30 i Ruda

Stora vägen 64 i Långemåla

Trädgårdsgatan 4 i Berga

VI FINNS I HÖGSBY

FFAASSTTIIGGHHEETTSSBBYYRRÅÅNN MMÖÖNNSSTTEERRÅÅSS ıı Storgatan 14, 383 30 Mönsterås ıı 0499-106 66 ı monsteras@fastighetsbyran.se ıı www.fastighetsbyran.se/monsteras
FFAASSTTIIGGHHEETTSSBBYYRRÅÅNN HHÖÖGGSSBBYY ıı Storgatan 41, 579 30 Högsby

Allgunnen 592 i AlgunnenFågelforsvägen 30 i Högsby

Skansvägen 7 
Högsby

Allégatan 14 
Högsby

VÄLKOMNA in 

på vårt kontor på

Högsby Sparbank!

Din mäklare i

Högsby, 

Clara Ingvarsson

076-133 66 55
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579 80 Högsby, Sweden, 0491-290 00, www.hogsby.se
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En näring som har gått och går igenom ett stålbad
är den gröna näringen och då främst de lantbruka-
re som har mjölkproduktion. Många av dessa för-
söker att hitta möjligheter i utmaningarna för att
antingen fortsätta driva mjölkproduktion eller hitta
alternativa lösningar för att driva lantbruk.

Familjen Johansson i Högmosshult på vägen mellan Högsby och
Fågelfors har hittat en väg som de minst sagt valt att satsa på.
– Vi beslutade oss för fyra år sedan att lägga ner vår mjölkpro-

duktion. Vi stod då inför att utöka antalet enheter eller lägga om
produktionen. Vi valde det sistnämnda. Förra året tog vi det stora
steget att bygga en helt ny isolerad hall i mångmiljonklassen för
nötköttsproduktion. Vi bygger för framtiden helt enkelt säger
Anders Johansson och hans yngste son Rickard.

På samma plats som familjeföretaget på Högmosshult nu byggt
den nya hallen stod tidigare ekonomibyggnaden som uppfördes
för 110 år sedan.
– Den hade gjort sitt och att renovera denna byggnad var inte

ekonomiskt försvarbart. Så att bygga på samma plats med dagens
teknik och lagkrav ser vi som att bygga för framtiden säger Anders
och Rickard.
Anders far Arne arrenderade gården från 1965. Arne tillsam-

mans med Anders köpte gården 1985 och drev den tillsammans
under många år. Nu har alltså Anders tagit steget att bygga nytt till-
sammans med en av sönerna. Generationstänk finns alltså med
hela vägen.

– Ja jag tänker att jag ska hålla på några år till, men man
måste någon gång våga tro på det man gör och satsa på de
unga, som generationer före oss har gjort. 

KLARADE TIDSPLANEN
Stihna J Eversson kommunalråd, Jonas Erlandsson opposi-
tionsledare och Anders Johansson kommunchef visas runt på
gården av duon och vi får en beskrivning av den resa som man
gjort från det att första spadtaget togs till där man är i dag.
– Att riva och bygga nytt är inte gjort på en handvändning. Vi

har dock klarat tidsplanen som var satt till nio månader.
Den nästan 80 meter långa hallen som inrymmer närmare

250 nötdjur hade för dagen ett 50-tal djur som hälsade oss väl-
komna. Det stora foderbordet var välfyllt med hö, saltsten och
foderkross.
– Hallen är byggd med så kallad bredspalt som innebär att

djuren får en ren miljö att vistas i då spillning åker ner mellan
de gummiklädda betongelementen. Väggarna är nedtill i
betongfundament och i överkant polykarbonat som borgar för
en ljus och fin hall. Längt upp i nocken är det luckor i polykarbo-
nat som regleras automatiskt efter temperaturen i hallen.
Gavlarna är byggda helt i trä med flera symmetriskt placerade
fönster som släpper in dagsljus. En nyttobyggnad som vi nu
byggt klarar även arbetsmiljökrav som krav för djurhållning, det
var också anledningar till att vi valde att bygga nytt.

Nybyggaranda i Högmosshult
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FLERA BEN
På frågan om hur man får
lönsamhet i verksamheten
får vi flera svar.
– Dels gäller det att bygga

klokt och se att man satsar
på något långsiktigt. Vi tror
på att konsumenten ser
svenskt kött som något man
vill lägga på sin tallrik.
Konsumenterna blir allt mer noggranna med vad man äter och man
vill veta varifrån råvarorna kommer. Vi levererar till KLS Ugglarp i
Kalmar och detta borgar för fler bra saker. Nu när allt står klart så kom-
mer vi att levererar ungefär 150-200 enheter per år, det betyder när-
mare en fördubbling mot dagens leveranser. Närprodu-cerat livsmedel
med korta djurtransporter där man kan köpa köttet i våra butiker som
finns här i trakten.
Vi utför även arbeten på entreprenad som exempelvis snöröjning.

Dessutom så hyr vi ut oss själva som bland annat maskinförare åt 
entreprenörer där man är kort om folk. 
– Att åka ut på lite andra jobb förutom de man har på gården gör

att det blir stor variation på en arbetsvecka. Jag har själv gått fordon
och transport i Oskarshamn. Detta har jag mycket nytta av nu.

UTMANINGAR
– Klart att det är utmaningar att driva verksamhet som vi gör, men
det går. Det finns inget som gör sig självt. Men vi hoppas fler ser möj-
ligheter i den gröna näringen. Nu när det är många som lägger om
mjölkproduktion till köttproduktion så drivs priser upp på kalvar och
dräktiga kor. Ska målet kunna uppfyllas att Sverige ska vara självförsör-
jande då är det nog mer som ska till än det som görs idag. 

TURISM OCH GRÖN NÄRING
– Jag vill påstå att detta hänger ihop. Vi vill ju att så många som möj-
ligt ska uppleva vår vackra natur inte minst som turister. Men handlar
ingen svenskproducerade livsmedel, då växter våra åkrar igen. Första
åren kommer enbuskarna, sedan sly och växter på sig till stora träd
och då finns landskapsbilden med öppna åkrar endast på vykort.

HUR SER NU DÅ PÅ FRAMTIDEN
– Vi ser ljust på detta dels med att vi har flera ben att stå på. Vi är
självförsörjande på foder till våra djur och vi har nyttobyggnader som
håller 20-30 år in i framtiden säger Anders och Rickard 22 inflikar, jag
tror på det vi håller på med och jag har flera jämnårig som precis
som jag satsar på denna typen av produktion  det gör att det känns
som att vi är på rätt väg. Vi tar redan nu in extrabemanning för djuren
på vintern och så har vi även lite arbete i skogen.
Vi kanske ser ännu ljusare på framtiden tack vare vår äldste son

Christoffer som är riktigt engagerad i energifrågor har tagit detta bygge
till högre höjder.  Han har sett till att vi till hösten kommer att ha 160
kvadratmeter stor solcellspanel på taket. Vi hoppas på att vi med
denna anläggning kunna bli självförsörjande på el. Detta om något lig-
ger helt i tiden. Så båda sönerna finns i allra högsta grad med i företa-
get, men på lite olika sätt.

– Ja så vi tycker allt rullar på bra och vill poängtera att kommunen
kommer oförtjänt långt ner i  de rankingar som presenteras lite då och
då. Vi är många som trivs med det vi gör, både som att bo i kommu-
nen som att driva företag.

Gunilla C Johansson

9

Kent Holmqvist
070-295 58 57

Mats Holm
070-584 96 00

Carl-Wiktor Svensson
070-231 78 19

Anders Melkersson
070-510 91 27

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!

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

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

NORRA STORGATAN 8, BERGA • 010-747 32 50
Läs mer på coop.se

Johanna
MARIA

josé

Josephin
Niclas

inga-
lill

Öppet HELA påsken !!  
Glad påsk !

Hos oss hittar du ALLT det goda till påskbordet! 

Stämman i 
Medborgarhuset 
31 mars kl 19.00. 

Sång och musik av systrarna Marie-
Louise & Ann-Charlotte.

Glöm inte 
Våffeldagen i butiken 

22 mars
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10

Högsby kom
m

un inform
erar

Det har tyvärr smugit sig in fel i
kalendern för 2016. 

Det är veckonumreringen som bli-
vit fel, från och med april (v13 &
14) är veckorna felaktigt numrera-
de. Det innebär att numreringen är
en vecka för tidig, exempelvis om
det står v16 så är det egentligen
v15. Det är svårt att göra något åt i
efterhand, men vi har tagit fram
klisterremsor som man kan klistra
in i sin kalender om man upplever
att det är ett stort problem.
Klisterremsorna finns att hämta i
växeln på kommunhuset,
Kyrkogatan 8.
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Vision – Högsby kommun 2025

Sommarjobb
2016

Vi vill ha just dig! 
Som sommarvikarie inom 

äldreomsorgen och 
LSS-verksamheten. 

Ett stimulerande 
och ansvarsfullt arbete. 

Läs mer på hogsby.se, 
under lediga jobb.

Fel i kalendern

UUttvveecckklliinnggssssttrraatteeggeenn JJoonnaass HHööggqquuiisstt hhaarr hhaafftt 
uuppppddrraaggeett aatttt lläämmnnaa eetttt fföörrssllaagg ppåå eenn vviissiioonn –– eenn
llåånnggssiikkttiigg ffrraammttiiddaa mmåållbbiilldd fföörr HHööggssbbyy kkoommmmuunn.. 
HHaann hhaarr ssaammllaatt iinn ssyynnppuunnkktteerr,, ttaannkkaarr oocchh iiddééeerr 
ffrråånn bbllaanndd aannnnaatt kkoommmmuunniinnvvåånnaarree,, fföörreettaagg,, 
oorrggaanniissaattiioonneerr oocchh kkoommmmuunnaannssttäällllddaa..
UUttvveecckklliinnggssssttrraatteeggeenn hhaarr äävveenn ttaaggiitt hhjjäällpp aavv 
ddee ppaarrttiippoolliittiisskkaa pprrooggrraammmmeenn ii ffrraammttaaggaannddeett 
aavv vviissiioonneenn..

HHÄÄRR ÄÄRR RREESSUULLTTAATTEETT,, HHÖÖGGSSBBYY KKOOMMMMUUNN 22002255::

Högsby kommun är en attraktiv och välmå-
ende kommun som brukar utan att förbruka
– En kommun där alla känner sig välkomna
och där företagsamhet, bra kommunikatio-
ner och en välutvecklad service skapar goda
förutsättningar för människors utveckling.
Nu fortsätter arbetet med att ta fram mål, strategier 
och handlingsplaner för visionens förverkligande.

Foto Gunilla C Johansson
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I påskveckan kommer vi onsdagen den 23 mars!

Sandholms  inspirerarSandholms  inspirerar

Säker och snygg 
lösning för trappan
Halkolyckor är bland de vanligast förekommande
olyckorna i hemmet. Att man halkar kan bero på
tusen olika orsaker men många gånger går det att
med enkla knep minimera risken, exempelvis i
trappor. 

Sandholms Färg och Golv i Högsby har en enkel, säker och smidig
lösning för att minimera fallolyckor, nämligen trappmattor.
– Oavsett om du har en målad, lackad eller obehandlad trappa

fungerar trappmattor alldeles utmärkt. Mät djupet på själva steget
och kom in till oss och titta på några av de olika materialval du kan
välja mellan. En del väljer det vi kallar skuren lugg, andra maskin-
vävd sisal. För den som vill gå på en riktigt mjuk matta, prova med
den i rya säger Karin Sandholm.
Mattorna fäster du enkelt med dubbelhäftande tejp, vilket gör att

du enkelt monterar dessa själv. Trappmatta ett enkelt sätt att få ett
rum att kännas som nytt!

Gunilla C Johansson

BBääcckkssttrröömm FFrruukktt && GGrröönntt

TORGET Högsby - Helgfria fredagar kl 9-17 • Mönsterås - Lördagar • Info. 070-283 84 11

•• SSvveennsskkaa ääpppplleenn

•• FFäärrsskkaa llaannttäägggg && KKrraavv äägggg

•• IIsstteerrbbaanndd  

•• KKrrooppppkkaakkoorr

•• PPeennsseeeerr,, ffrroossttttåålliiggaa,, 1100 sstt 7799::--

•• PPååsskklliilljjoorr,, ttuullppaanneerr oocchh aannddrraa vvääxxtteerr

•• VViisssseeffjjäärrddaa ppoottaattiiss,, 
ffaasstt 55 kkgg 3355::--,, mmjjöölliigg 55 kkgg 3399::--

•• VVäässtteerrggööttllaannddss KKiinngg EEddvvaarrdd

•• ÖÖllaannddssppoottaattiiss •• KKrraavvooddllaadd ppoottaattiiss

•• SSäättttppoottaattiiss,, fflleerrttaall oolliikkaa ssoorrtteerr

PÅSKERBJUDANDE

•• TTaaxxiittoorrggeett ii HHööggssbbyy ffrreeddaaggaarr kkll 99--1155..3300

•• SSttoorraa ttoorrggeett ii OOsskkaarrsshhaammnn oonnssddaaggaarr kkll 88--1144

•• FFöörrbbeessttäällll ggäärrnnaa aavv PPeetteerr 
ppåå tteell 007700-- 8844 9933 447788

Starka smakrika ostar – Chark från Vaggeryd 

Vi har osten och charken till påskbordet!

Drotts ost: Danablu, Lagrad Grevé, 
Stark Samsö, Stark prästost mm. 
Saint Agur och flera dessertostar
Vaggeryds Chark: Prinskorv, syltor mm

GGllaadd PPååsskk!!

Det har tyvärr smugit sig in fel i
kalendern för 2016. 

Det är veckonumreringen som bli-
vit fel, från och med april (v13 &
14) är veckorna felaktigt numrera-
de. Det innebär att numreringen är
en vecka för tidig, exempelvis om
det står v16 så är det egentligen
v15. Det är svårt att göra något åt i
efterhand, men vi har tagit fram
klisterremsor som man kan klistra
in i sin kalender om man upplever
att det är ett stort problem.
Klisterremsorna finns att hämta i
växeln på kommunhuset,
Kyrkogatan 8.
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Vision – Högsby kommun 2025

Sommarjobb
2016

Vi vill ha just dig! 
Som sommarvikarie inom 

äldreomsorgen och 
LSS-verksamheten. 

Ett stimulerande 
och ansvarsfullt arbete. 

Läs mer på hogsby.se, 
under lediga jobb.

Fel i kalendern

Utvecklingsstrategen Jonas Högquist har haft 
uppdraget att lämna ett förslag på en vision – en
långsiktig framtida målbild för Högsby kommun. 
Han har samlat in synpunkter, tankar och idéer 
från bland annat kommuninvånare, företag, 
organisationer och kommunanställda.
Utvecklingsstrategen har även tagit hjälp av 
de partipolitiska programmen i framtagandet 
av visionen.

HÄR ÄR RESULTATET, HÖGSBY KOMMUN 2025:

Högsby kommun är en attraktiv och välmå-
ende kommun som brukar utan att förbruka
– En kommun där alla känner sig välkomna
och där företagsamhet, bra kommunikatio-
ner och en välutvecklad service skapar goda
förutsättningar för människors utveckling.
Nu fortsätter arbetet med att ta fram mål, strategier 
och handlingsplaner för visionens förverkligande.

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

MMAARRSSEERRBBJJUUDDAANNDDEE
Ruda • 2:a 58 kvm n.b.  • 3:a 80 kvm marklgh     

Berga • 3:a 86 kvm vån. 2
Fagerhult • 2-familjshus alt. Generationsboende 240 kvm

Grönskåra • 1:a 40 kvm Marklgh

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

GGLLAADD PPÅÅSSKK

VVII FFIINNNNSS PPÅÅ TTAAXXIITTOORRGGEETT II HHÖÖGGSSBBYY FFRREEDDAAGGAARR OOJJÄÄMMNNAA VVEECCKKOORR

Förbeställ gärna på tel 070-201 13 91 - Magnus
Högsby •   Kl 1000 -1500  • www.olandsfiskarn.se 

Fo
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Nyöppning

PPSSSSTT...... DDeett äärr ssåå hheemmlliiggtt aatttt vvii iinte 
kkaann pprraattaa oomm ddeett.. MMEENN ddeenn ssoomm 
vväännttaarr ppåå nnååggoott ggootttt...... HHåållll uuttkkiikk vv 14!!

II vväännttaann ppåå nnååggoott ggootttt!!

1 pkt/kupong Klipp ur och ta med, 
kupongen gäller t.o.m. 27 mars

COOP kaffe

500 g10:-

MMåånnddaaggeennss
kkaannoonneerrbbjjuuddaannddee!!

Kupongen gäller 4 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 1

TTiissddaaggeennss
kkaannoonneerrbbjjuuddaannddee!!

Kupongen gäller 5 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 2

OOnnssddaaggeens
kkaannoonneerrbbjjuudande!

Kupongen gäller 6 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 3

Torsdagens
kanonerbjudande!

Kupongen gäller 7 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 4

Fredagens
kanonerbjudande!

Kupongen gäller 8 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 5

Vi höjer ribban medännu Högre servicenivå

Hemligt

Varje dags erbjudande är så hemligt och bra så vi kan inte visa dem redan nu. Vi visar dem endast i butiken från måndag den 4/4.

VVii ggöörr ddiinn

vvaarrddaagg

eennkkllaarree

Under vecka 14 kan ni använda nedan kuponger med kanonerbjudande!
Vi bjuder på kaffe och tårta torsdag 7/4 samt fredag 8/4. 

Butiken fullspäckad med kampanjer, aktiviteter och provsmakning!
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Nyöppning

PSST... Det är så hemligt atttt vvii iinnttee 
kan prata om det. MEN den soomm 
väntar på något gott... Håll utkkiikk vv 1144!!!!

I väntan på något gott!

1 pkt/kupong Klipp ur och ta med, 
kupongen gäller t.o.m. 27 mars

COOP kaffe

500 g10:-

Måndagens
kanonerbjudande!

Kupongen gäller 4 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 1

Tisdagens
kanonerbjudande!

Kupongen gäller 5 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 2

Onssddaaggeennss
kanoneerrbbjjuuddaannddee!!

Kupongen gäller 6 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 3

TToorrssddaaggeennss
kkaannoonneerrbbjjuuddaannddee!!

Kupongen gäller 7 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 4

FFrreeddaaggeennss
kkaannoonneerrbbjjuuddaannddee!!

Kupongen gäller 8 april 2016. Klipp ur och ta med.

KUPONG 5

Vi höjer ribban medännu Högre servicenivå

Hemligt

Varje dags erbjudande är så hemligt och bra så vi kan inte visa dem redan nu. Vi visar dem endast i butiken från måndag den 4/4.

Vi gör din

vardag

enklare

Under vecka 14 kan ni använda nedan kuponger med kanonerbjudande!
Vi bjuder på kaffe och tårta torsdag 7/4 samt fredag 8/4. 

Butiken fullspäckad med kampanjer, aktiviteter och provsmakning!
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Vi har nya varor 
varje dag.
Glad påsk!

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

En god handling
En god handling
En god handling

i har nV
arje dag.v

or ara vyi har n
arje dag.arje dag.v

Glad påsk!

TGSGAÄÄRNVÄRNVÄJ
: MÅN-FRE 11-ÖPPET

arje dag.
Glad påsk!

Y, HÖGSB7AN 3T
15ÖR 11-18 L: MÅN-FRE 11-

HÖGSBYNÄT AB

Nu är bu�ken fylld 
med vårens nyheter

FÖRETAG • FÖRENINGAR • PRIVATPERSONER

Järnvägsgatan 37, Högsby 
049138 70 11

Måndfre 1018 • lörsön 1116

Nu har vi få� 
in nya härliga 
goda téer

Vi har allt �ll
både honom 

& henne!

VVII HHAARR SSKKRRIIVVAARREE,, 
BBEEGGAAGGNNAADDEE DDAATTOORREERR,, HHEEAADDSSEETTSS

OOCCHH AALLLLTT DDUU BBEEHHÖÖVVEERR IINNOOMM
KKOONNTTOORRSSMMAATTEERRIIAALL

Canon MG2250

HP officejet 6820
HP P1102w
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BUTIKEN I BERGA

HEMMAPREMIÄR 23/4 
HIK  ASSYRISKA TURABDIN IK
FRÖVI IP KL 14:00
OBS! Vid otjänlig plan spelas matchen på Sparbanksvallen.

Högsby IK:s huvudsponsorer år 2016 är Högsby Sparbank och ICA Nära Matmästarn.

I korthet kan man säga att omsättningen i butiken
har ökat, men även våra omkostnader för 2015 då vi
satsat på ny teknisk utrustning. I år fortsätter vi att
satsa på förbättringar i butiken med ett säkrare 
kassasystem och hoppas på fortsatt förtroende av
våra kunder.

Maria Persson och personalen på Coop i Berga andas tillförsikt för
butikens framtid och när vi på Innehåll var på besök så var det en
strid ström av kunder som var och handlade. Allt från en dosa snus
till välfyllda kundvagnar passerade kassan. Precis som det ska vara i
en butik, för alla. Vid paketutlämningen ligger postpaketen prydligt i
långa rader och väntar på sin ägare. Snittblommor, chokladaskar och
kvällstidningar nära kassan, bra placerade för att locka till ett
impulsköp.

Den lilla butiken är välfylld av ett brett sortiment som man tagit
fram tillsammans med sina kunder.
– Precis så är det. Vi har klara direktiv på varor som vi ska tillhanda-
hålla i butiken, men för att våra kunder ska kunna köpa varor som
de efterfrågar, så försöker vi i största möjliga mån att tillmötesgå
detta. Vi har exempelvis breddat utbudet av nötter och fröer som
ofta används till att baka knäckebröd. 

BLANDADE NYHETER
På personalsidan så händer det en del. Josephine Karlsson kommer
tillbaka från sin mammaledighet och både hon som vi tycker att det
är roligt att hon är tillbaka. Butikens trotjänare Inga-Lill fyller i år 65 år
och går i pension till sommaren.
– Det hon inte vet om saker och ting, det vet inte någon annan

heller. Vi är så tacksamma för att hon varit butiken trogen i alla dessa
år som hon varit här. Inga-lill har arbetat i butiken sedan 1979!!
Detta innebär då att allas vår Johanna Andersson, kommer att fort-

sätta med en tillsvidareanställning efter sommaren.
Vi kommer även att byta kassasystem som innebär att vi får bort

kontanthanteringen och kontanter hanteras framöver endast via ett
slutet system. En säkerhetsåtgärd för vår personal men även en för-
enkling för oss. Det kommer även framöver vara möjligt att kunna ta
ut extra kontanter vi köp. Under installationen av systemet så kom-
mer vi att behöva hålla butiken stängd under några timmar en för-
middag, se kommande anslag i butiken.

TRADITIONELLA STÄMMAN
Maria pushar även lite extra för stämman som traditionsenligt äger
rum i Medborgarhuset i Berga. 
– Medlemmarna bjuds in för val av Ägarombud samt information

om butikens verksamhet. Ägarombud, butikschef och föreningens
driftschef kommer att hålla i mötet, och som vanligt serveras förtäring
med hjälp av Butiksrådet, och underhållning av lokala musikanter.
Som kuriosa kan nämnas att uppslutningen till Bergas stämma bru-
kar slå resten av föreningens butiker… Det finns ett enormt engage-
mang i samhället för butikens fortlevnad.

Vi fortsätter naturligtvis med våra populära medlemstisdagar och
kaffe på fredagar i butiken avslutar Maria.

Gunilla C Johansson

COOP
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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

HJÄLP OSS tömma
vår bijouterivägg
på smycken så vi kan köpa in nytt!!

Du får  40% rabatt
på alla smycken på väggen t.o.m. 30/3.

Affären är stängd torsdagen den 31/3 och fredagen
den 1/4 (och alla helgdagar, röda dagar, i påsk)

LÖRDAG 2/4 
lämnar vi 

60%
rabatt
på kvarvarande smycken
på bijouteriväggen!!

20% rabatt
på Lasse Åbergs 
äggkoppar
t.o.m. 
påskafton 
26/3!!

LÄS MER I KOMMANDE 
ANNONSER I INNEHÅLL

Gilla oss på Facebook och läs
mera om möjligheternas kväll

Vinnare av biljetter 
för sina inskickade nomineringar är:

Margareta L Johansson 
och Elin Kvarnlid 

Biljetterna hämtas på Sandholms Färg & Golv

SSUUCCCCÉÉ –– SSLLUUTTSSÅÅLLTT

Grattis!

Grattis!

www.hogsbylbc.se  •  0491-280 50

Din miljövänliga transportör!

Dags för...

Vi har allt du behöver !

• Matjord
• Singel
• Sättsand 

till sten och plattor

• m.m. m.m.

0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

KKOONNTTAAKKTTAA OOSSSS 
IINNNNAANN DDUU AAVVVVEERRKKAARR!!
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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

VVii öönnsskkaarr aallllaa 
eenn GGllaadd PPååsskk

PRISTAGARE
Ett enigt kommunledningsutskott (KLU), Högsby kommun
utsåg i onsdags förra veckan Sandholms Färg och Golv,
Karin och Magnus Sandholm till Årets Entreprenör. 

Det var två rörda och stolta företagare som mottog blomsterkvast och
tårta och som poängterade att det är tack vare bra medarbetare och trog-
na kunder som möjliggör detta pris för oss.
– Min farfar startade företaget 1947 och det är ju ett litet tag sedan. Min

far tog över efter farfar och nu har jag och Karin drivit detta själva de
senaste sex åren. Men vi har jobbat här i, hua, jag vågar inte ens tänka på
hur många år säger en glad Magnus.

Sandholms har utvecklas genom
åren från att vara ett enmansföretag
till en butik med stora golvytor med
imponerande showrooms och sorti-
ment och många medarbetare. 
Stihna framförde tack till en viktig

arbetsgivare i kommunen och med lyckönskningar in i framtiden.
– Överrumplade blev vi och, och ja detta är vi naturligtvis mycket glada

för säger Karin.

Styrelsen för LRF:s lokal-
avdelning i Högsby/
Fagerhult  utsåg enhälligt 
i torsdags årets mottagare
av utmärkelsen Grön
Näring. Peder Ingvarsson,
Kängsebo. 

– Tack så mycket detta var 
oväntat, men roligt säger Peder.
Ingbritt Säll ordförande 

berättar med många starka
superlativ om allt det positiva 
runt årets pristagare. 
– Peder har visat att det går utmärkt att
driva företag på landsbygden. Med sex
medarbetare som bland annat är  
maskinförare på de två skotare och två
skördare som man har i dagsläget är
tydliga bevis på detta. Dessutom så
bedriver man köttproduktion och del av
besättningen är naturbetesdjur, för att hålla ängsmarker öppna
– Vi tycker att det är roligt att det fungerar och att arbeta med maskiner

som vi i huvudsak gör, är något som jag alltid gillat, speciellt John Deere
säger Peder.

Gunilla C Johansson

”Ett gediget företag som länge varit på tapeten 
i kommunen, ett stabilt golv av hög 

branschkunskap med hög finish. Ett fräscht
nytänkande som sätter färg på tillvaron.

Ett stort samhällsengagemang, en tillgång 
i Högsby kommun”

”Peder har arbetat fram ett framgångsrikt 
företag som sysselsätter ett flertal medarbetare,

genom att vara driftig och ambitiös. 
Peder bedriver även köttproduktion, inte minst 

för att hålla betesmarkerna öppna på ett 
föredömligt sätt. Årets pristagare är en god 

förebild för unga och visar att det är möjligt att
stanna kvar på landsbygden och lyckas.” 

PRISTAGARE

Thomas Ivarsson,
Peder Ingvarsson och Ingbritt Säll
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Tel 0499-140 00 
www.vattenpalatset.monsteras.se

Torggatan 11, 383 31 Mönsterås

Välkomna!

Äventyrsbad 
Månd, onsd ...................................14.00-17.00
Tisd, torsd........................................15.00-19.00
Fred..........................................................14.00-20.30
Lörd, sönd........................................10.30-16.30

Motionssim
Månd, tisd, torsd....................19.00-20.30
Tisd, torsd........................................06.30-08.30
Tisd, torsd........................................14.00-15.00
Lörd, sönd........................................09.00-10.30

Solarie och Gym
Månd, onsd, fred....................08.00-20.30
Tisd, torsd........................................06.30-20.30
Lörd, sönd........................................09.00-16.30 

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

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

Ordinarie öppettider 2016
För mer information eller gå in på vår hemsida 

www.vattenpalatset.monsteras.se. 

ÄVENTYRSBAD 
25/3 Långfredag...............................Stängt
26/3 Påskafton ........................10.30-16.30
27/3 Påskdagen .......................10.30-16.30
28/3 Annandag Påsk................10.30-16.30
29/3 Tisdag ..............................09.00-19.00
30/3 Onsdag ............................09.00-19.00
31/3 Torsdag ............................09.00-19.00
1/4 Fredag ...............................09.00-19.00
2/4 Lördag ...............................10.30-16.30
3/4 Söndag ..............................10.30-16.30

MOTIONSSIM
25/3 Långfredag...............................Stängt
26/3 Påskafton ........................09.00-10.30
27/3 Påskdagen .......................09.00-10.30
28/3 Annandag Påsk................09.00-10.30
29/3 Tisdag ...06.30-09.00 och 19.00-20.30
30/3 Onsdag ............................19.00-20.30
31/3Torsdag ..06.30-09.00 och 19.00-20.30
1/4 Fredag...................................-----------
2/4Lördag ................................09.00-10.30
3/4 Söndag ..............................09.00-10.30

GYM OCH SOLARIER 
25/3 Långfredag...............................Stängt
26/3 Påskafton ........................09.00-16.30
27/3 Påskdagen .......................09.00-16.30
28/3 Annandag Påsk................09.00-16.30
29/3 Tisdag ..............................06.30-20.30
30/3 Onsdag ............................08.00-20.30
31/3 Torsdag ............................06.30-20.30
1/4 Fredag ...............................08.00-20.30
2/4 Lördag ...............................09.00-16.30
3/4 Söndag ..............................09.00-16.30

KKoomm ttiillll oossss 
oocchh bbaaddaa 
ppåå PPååsskklloovveett!!

GGLLAADD
PPÅÅSSKK!!

Öppet Påsklovet 25/3 - 3/4

Nu börjar det bli riktig 
fart på torghandeln i Högsby

Tidigare har vi skrivit om trotjänarna Bäckströms Frukt & Grönt som
bland annat säljer grönsaker, frukt och kroppkakor. Vi har Ölandsfiska-
ren som har en välfylld vagn med gott från havet och osthandlare
Drotts Ost. 
Till denna skara trogna torghandlare kan nu även en till grönsaks-

handlare och försäljning av bakverk och lättare lunch sälla sig.
ABODA CAFE OCH RESTAURANG 
utökar nu alltså sin servering i Aboda med hjälp av en vagn byggd för
försäljning fylld med hembakade kakor,smörgåsar, pajer med mera.
– Vi har fått ett uppsving av fikakunder på Aboda och nu vill vi öka

försäljningen av bakverk till en ännu större kundkrets.
På torsdagar står vi vid Karlssons och fredagar här tillsammans med

övriga torghandlare på torget utanför ICA.
För den som vill fika direkt, serverar vi nybryggt kaffe annars är det

bara att köpa med sig något gott hem till gofikat.

Torghandeln i Högsby uppskattas av de torgkunder vi på Innehåll
pratat med och som menar att detta är ett trevligt och bra komple-
ment till matbutikerna i kommunen. Vi på Innehåll håller med!

Gunilla C Johansson

I HÖGSBY

PROVA-PÅ-DAG
FÖR POTENTIELLA

DELTIDSBRANDMÄN/KVINNOR 

• 16 APRIL I FAGERHULT 
• 23 APRIL I HÖGSBY 

LÄS MER PÅ WWW.HOGSBY.SE

HÖGSBY RÄDDNINGSTJÄNST 

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

TORG-
HANDELN 

ÖKAR 
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Strax före jul reste fyrabarnsfamil-
jen Johansson till Högsby för förs-
ta gången. Direkt efter jul bestäm-
de de sig för att flytta in i den väl-
bevarade gula sekelskiftesvillan
på Storgatan. 
– Vi föll för det här huset direkt!
säger pappa Björn. 
– Ja, pladask! säger mamma
Sofia. 

Sofia och Björn bodde i Stigtomta utanför Nyköping. När deras fjär-
de barn Vilhelmina kom till världen förra året började de leta efter
en större bostad. Tidigare än de kunnat ana hittade familjen sitt
lediga drömhus. I Högsby. 
– När vi var här och tittade med fastighetsmäklaren Clara

Ingvarsson sa barnen att det doftar som hemma, berättar Sofia.
– Vi frågade barnen: ”kan ni då tänka er att bo här?” och då svara-

de barnen ja.
Allt har gått fort. För knappt veckor sedan flyttade familjen in. 
– Fantastiskt! Här är åtta rum och mycket är bevarat från 1910-

talet. Tidstypiskt utan att det blir omodernt. Innetrappan är magisk,
lite amerikansk, och kakelugnarna är skönt annorlunda, säger Sofia
lyriskt.
– Det är knappt vi hunnit ta in att vi bor här. Vi upptäcker nya

spännande detaljer på huset hela tiden. Även utvändigt, där man ser
att de har ansträngt sig även högt upp på fasaden, berättar Björn. 
– Både vi och våra barn är intresserade av inredning och att pyss-

la.
Vad som också passar utmärkt är att Sofia och Björn är utbildade

lärare. Redan har de börjat tjänstgöra i Högsby kommun. Sofia är
främst bild- och musiklärare för klasserna 1-7, medan Björn är SO-
och idrottslärare i grundskolan med en ambition att börja arbeta
som gymnasielärare. 
Äldsta dottern, 11-åriga Alvida gillar att läsa böcker, dansa och att

sjunga i kör. 
Teo som är tio är fascinerad av svenska vinterrallyt och har börja

träna fotboll med lag P06 i HIK. 
– I Stigtomta IF var jag lite målvakt och lite back, berättar han. 
Alfred som är sex år vill spela tennis, kolla på Bolibompa och har

hållit på med orientering. Vilhelmina är bara nio månader men har
redan börjat gå. Vissa utsikter sägs finnas för att hon blir den i famil-

jen som först plockar upp den småländska dialekten.   
Det varma välkomnandet och omgivningarna spelade också stor

roll för familjen Johansson när de valde Högsby. 
– Det är hela Storgatan, med gamla biografen, blomsteraffären,

Wickbergs och Emån som ringlar nedanför. Det är det fina bibliote-
ket och närheten till tåget, säger Sofia.
– Och Garbomuseet! När jag gick på gymnasiet kallade kamrater-

na mig för Garbo. Jag hette Gustavsson då, spelade musik och gick
på teater. Jag var så fascinerad av Greta Garbo! Jag har alltid älskat
de gamla svartvita filmerna med henne, berättar Sofia.  
– Ute är det en fantastisk miljö, en blandning av Pippi- och bar-

nen-på-Bråkmakgargatankänsla. Här inne i huset är det lite mer
Madicken, med åtta rum och kök. När det blir jul ska vi ha långdans
här, sjunga och spela piano! 
Viktoria Franzén från Högsby har ägt

och renoverat huset under de senaste
fem åren. Hon berättar att det byggdes i
början av 1900-talet av Doktor Moberger.
Sedan ska huset bland annat ha använts
till vårdhem, flickskola och kafé. 
– Att få bo i ett hus som har lite histo-

ria är också det härligt, säger Björn. 
– Jag är mycket intresserad av historia,

läser mycket böcker och går gärna på
antikvariat. Här i huset ska vi ha ett eget
litet bibliotek, säger han.
– Och en skrivarlya, med fönstret mot

Emån. Kan det bli bättre? säger Sofia. 

Text och foto: Fredrik Loberg 

Teo, Björn, Sofia, Alfred och
Alvida stormtrivs i sitt nya hus.

Alfred, Vilhelmina,
Alvida och Teo är

Högsbybor nu. 

Viktoria Franzén har ägt den
gamla läkarvillan på

Storgatan fram tills nu. 

nya på Storgatan
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HÖGSBY, Verkstadsgatan 5  
Växeln: 0491-209 90 
Öppettider verkstad: Mån-fre 7.00-17.00

Sommardäck 
från 995:-* 
 

*Avser styckpris monterade och klara Nokian 195/65R15 95V, 
vid betalning med Skobeskortet
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Högsbyloppet som vi skrivit om i tidigare nummer
av Innehåll återkommer även i år. Ett lopp som
lockar allt från de allra yngsta till de lite mer tävling-
sinriktade deltagarna.

LÖRDAG DEN 9:E APRIL KOMMER START OCH MÅL-
GÅNG VARA VID HANÅSA ARENA/RINKEN I
HÖGSBY
Arrangörerna satsar precis som tidigare år på ett lopp som vänder
sig till en så bred målgrupp man bara kan. Det kortaste loppet för
upp till 10 år är endast 1 km och här hoppas vi på många deltaga-
re. Det gäller att få med sig glädjen att röra på sig från tidig ålder
menar Angelica.
Nytt för i år är att loppet är konstruerat som en slinga på 3 km.

Det gör loppet så mycket mer publikvänligt. De som springer
distanserna 6 respektive 9 km springer helt enkelt bara fler varv än
den som väljer 3 km.
Där kommer det finnas en servering samt andra aktiviteter för

publik och deltagare. 15 minuter innan varje start kommer en
gemensam uppvärmning att ske. Läs mer på facebooksidan:
Högsbyloppet 2016
Arrangörer detta år är Angelica Lönn och Kristian Furuskog 

Gunilla C Johansson

Glöm inte att anmäla dig till årets

Högsbylopp

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

Kom in till oss 
för rådgivning och synundersökning!

Ring och boka tid!

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 

Planerar ni 
att byta tak?

AAnnddrreeaass

AAnnddeerrss

Vi önskar alla en 
Glad 
Påsk

Sista dagen för att anmäla dig till årets sommarföre-
tagare är 1 april, så nu är det hög tid för dig att
bestämma dig om du ska ta chansen. Chansen att få
grunden i hur det kan vara att driva ett eget företag.

– Med hjälp av en introduktionskurs under sex tillfällen får du grun-
derna i att driva eget företag. Du som går kursen får ett startkapital på
2 000 kronor. Deltar du dessutom vid alla utbildningstillfällen utfaller
en extra utbildningsbonus på 1 000 kr.
Kursen vänder sig till alla gymnasieelever som bor i kommunen och

med förtur till elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Det betyder att
studerar man på annan ort och bor i kommunen så  kan man alltså gå
denna kurs betonar Christina Henriksson och berättar vidare;
– Att driva företag är något som många funderar på men inte riktigt

vet vad det kan innebära. Som sommarlovsentreprenör så får man en
liten inblick i en företagares vardag och förhoppningsvis kan detta ge
mersmak för livet som företagare.

Kursledare i år är Lena Gustafsson, nyföretagarcentrum i Uppvidinge
och det går bra att kontakta Lena vid eventuella frågor eller också
Christina Henriksson Högsby Utbildningscenter, Liselotte Arvidsson
Företagarna i Kalmar Län. (se mer info i denna tidnings annons)

Gunilla C Johansson

pinosos

Ta chansen
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Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

Björkshult IF har
genomfört
Stafettvasan och
Vasaloppet med
goda resultat.
Stafettvasan kör-
des av laget
Absolut blåbär. 

Lagmedlemmar,
(bakre raden från
vänster) Martin
Sjöberg, Danne
Gandskog, (främre
raden från vänster)
Carola Gandskog, Åsa
Sjöberg, Anette Elmgren-Petersson. 
Jörgen Petersson (bakre redan till höger) körde sitt 13.e Vasalopp

på tiden 7 tim 8 min. Det är en mycket bra prestation, enligt
Björkshults IF.
BlåbärsMössorna är stickade av Birgitta Hultberg. Laget har skänkt

pengar till Cancerfonden. 

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

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

DDAAGGSS AATTTT BBYYTTAA DDÄÄCCKK!!!!
KKOOMM IINN TTIILLLL OOSSSS VVII HHJJÄÄLLPPEERR DDIIGG!!

BBOOKKAA TTIIDD 1188//33--3311//33 SSÅÅ FFÅÅRR DDUU 
3300%% RRAABBAATTTT PPÅÅ AARRBBEETTEETT ((EEJJ DDEELLAARR))

Absolut
Blåbär

Välkommen till våra 
aktiviteter i Högsby!

MÅNADSMÖTE i Högsby 

församlingshem tis.12 april kl.14.00.

Rolf Bjelke och Deborah Shapiro visar

film och berättar om sina äventyr som

världsomseglare.

GEMENSAM LUNCH på Emågården

tis.19 april kl.13.00.

VÅRFEST i Seniorum fre. 22 april

kl.18.00. Anmälan till Inger Perfeldt

(0491-21274) senast 15 april.

BERÄTTARDAGS i Seniorum 

sön. 24 april kl.15.00.

Bengt-Åke Lundin kåserar om Berga 

då och nu. Kaffeservering.

FREDAGSCAFÉ i Seniorum, 

Storg. 9 i Högsby varje fredag 

(ej 22 april) kl.11-13 t.o.m. 29 april. 

TTRRYYCCKK   ••   TT II DDNN IINNGGAARR
LLAAYYOOUUTT   ••   VV II SS II TTKKOORRTT
AAFF FF II SS CCHHEERR   ••   WWEEBB
RROOLL LLUUPPSS   ••   SSKKYYLL TTAARR     
MMAARRKKNNAADDSS FFÖÖRR IINNGG

0491-822 12 • WPAB.SE
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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 11 jan - 16 maj  15:30
Seniorum, Storg.  9, Högsby
Vi spelar tom 16 maj. Kom dit, eller kontakta
Staffan för mer info på tfn 070-5891611. Arr: SPF

Fredagscafé på Seniorum 15 jan - 29
april 11:00 -13:00 Seniorum, Storg.  9,
Högsby Varje fredag t.o.m. 29 april. Arr: SPF
Seniorerna Högsby

Gympa i Berga 20 jan - 30 mars 
Gymnastiksalen, Berga skola (v3-13).
Onsdagar mix dam och herr kl. 19-20.
Arr: Gunilla Eskilsson

Bingo på Kvillgården 21 jan - 28 april 
Kvillgården, Lindvägen, Högsby
Torsdagar ojämna veckor Kl 14.00
Bingokommittén Arr: Högsby PRO

Rejocie för barn 5 feb - 15 april
18:30-19:30 
Ungdomsvåningen, Filadelfia, Storg.  10, Högsby.
Fredagar 18/3, 1/4, 8/4 och 15/4. För barn
från 6 år och äldre. Lekar, olika aktiviteter, sång &
andakt. Ingen avgift. Arr: Filadelfia, Högsby

Vårauktion PRO Fågelfors 19 mars
14:00 Plats: PRO-gården, Fågelfors
Traditionell vårauktion. Servering. Ruda PRO:s 
sångkör medverkar. Arr: PRO Fågelfors

Påskinspiration i Uranäs Blomster-
verkstad 19 mars  11:00 - 16:00 
Uranäs 4, 570 72 Fagerhult. Rara vårblommar och
ägg i olika färger och former. Nytt och nött. Gott
och blandat. Servering. Välkomna. Fr. väg 37 vid
Fagerhult kör mot Uranäs/Uddaryd. Arr: Uranäs
Blomsterverkstad

Familjelördag på biblioteket 19 mars
11:00 Högsby bibliotek, Storg.  17, Högsby. Vi
läser sagor, fikar och påskpysslar. Fri entré.
Välkommen till Högsby biblioteket. 
Tel: 0491-29159. Följ oss på facebook.
Arr: Högsby kommunbibliotek

Hobbyodling av Chilipeppar - från frö till
frukt 20 mars 14:00 Misteln, Storg.  17,
579 30 Högsby. Föredrag av Stig Häggkvist,
Motala. Fri entré för medlemmar, övriga 50kr. 
Arr: Emådalens Trädgårdssällskap

Årsmöte i Allgunnen 20 mars 14:00
Allgården, Allgunnen Samhällsföreningen i
Allgunnen inbjuder till årsmöte. Föreningen bjuder
till smörgåstårta. Arr: Allgunnens samhällsförening

Söndagscafé på Hornsberg 20 mars
14:00 - 17:00 Storg.  64, 579 30 Högsby.
Söndagscafé på hembygdsgården Hornsberg.
Servering med hembakat i en mysig miljö. 
Arr: Högsby Sockens Hembygdsförening

Påskinspiration i Uranäs Blomster-
verkstad 20 mars  11:00 - 16:00  
Uranäs 4, 570 72 Fagerhult. Rara vårblommor och
ägg i olika färger och former. Nytt och nött. Gott
och blandat. servering. Fr. väg 37 vid Fagerhult kör
mot Uranäs/Uddaryd. Arr: Uranäs
Blomsterverkstad

Årsmöte Högsby Konstförening 20 mars
14:00  Högsby Församlingshem. Högsby
Konstförening inbjuder till årsmöte i Högsby
Församlingshem. Årsmötesförhandlingar, underhåll-
ning, kaffe och medlemslotterier. Arr: Högsby
Konstförening

Berga Bio visar "Kung Fu Panda 3" 
20 mars 16:00 - 17:35 Järnvägsg.  4A,
Berga. Amerikansk datoranimerad actionkomedi,
familjefilm. Po återförenas med sin biologiska
panda-pappa som varit försvunnen. Åldersgräns ej
angiven. Biljettpris: 60kr. OBS starttiden! Arr:
Berga samhällsförening

Filmafton i Fågelfors 22 mars  18:30
Fågelfors hembygdsgård, Fågelfors
Stig Holgersson visar sin film "Krokshultsbornas
strävan från frö till brö". Inträde inkl servering 
50 kr. Lotterier.  Arr: Fågelfors hembygdsförening

Dagträff Missionskyrka  22 mars  14:00
Skolg.  16, 579 32 Högsby. Passionsandakt med
läsning, psalmsång och musik med Göran
Petersson och Gunnel Höglander. Kaffeservering.
Arr: Högsby Missionskyrka

Påskinspiration i Uranäs Blomster-
verkstad 26 och 27 mars 11:00 - 16:00
Uranäs, från väg 37 vid Fagerhult mot
Uranäs/Uddaryd. Påskdagen 11-16 och Annandag
påsk 11-16 - Rara vårblommor och ägg i olika fär-
ger och former. - Nytt och Nött ,- Gott och Blandat -
Servering. Arr: Uranäs Blomsterverkstad

Månadsmöte PRO Högsby  29 mars
14:00 Församlingshem, Storg.  34, Högsby.
Ombyggnaden av Mogården. Underhållning, kaffe
och lotterier. Arr: Högsby PRO

Filmstudion visar "Still Life"30 mars
19:00 - 21:00 Berga Bio, Järnvägsg.  4A,
Berga. Dramakomedi. John är en försynt och varm-
hjärtad kommunalanställd som arbetar med att
söka anhöriga och ordna begravningar. Avgift
220kr/7 filmer. Arr: Emådalens Filmstudio

Bimöte 2 april  13:00 - 16:00 
Staby Gårdshotell, Högsby. Klas-Olof Ohlsson,
Enköping, har 150 bisamhällen som han med bil-
der, berättar om hur han sköter. Han kommer
också att informera om bisjukdomar. Fika serveras i
halvtid. Alla välkomna till denna intressanta efter-
middag. Arr: Biodlarföreningen i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

"Kärleken, döden och en slät kopp kaffe"
2 april  17:00  Berga Medborgarhus.
Föreställningen är en humoristisk, tröstande och
kärlekfull hyllning till livet med musik ur bl.a. Ulf
Lundells, Monica Zetterlunds och Olle Ljungströms
repertoarer. Liten efterfest med trubadurer efter
föreställningen. Boka gärna biljett på biblioteket
Misteln 0491-29159. Pris: 150:- med scen-
pass/200:- utan scenpass, 100:- för skolungdom.
Arr: Emådalens Kulturförening- en del av
Riksteatern.

Vårkonsert med Berga Blås 3 april
17:00  Svenska kyrkan, Högsby. Även gitarr-solo
av Michalis llis.Andakt Arja Bergström.
Fri entré. Arr: Filadelfiaförsamlingen Högsby

Berga Bio visar "Mitt stora feta grekiska
bröllop 2" 3 april  18:00  Järnvägsg.  4A,
Berga. Amerikansk romantisk komedi. Familjen
Portokalos samlas inför ett ännu större och fetare
grekiskt bröllop. Med Nia Vardalos och John
Corbett. Åldersgräns ej angiven. Biljettpris: 80kr.
Arr: Berga samhällsförening

Kulturmåndag på biblioteket 4 april
19:00 Kommunbiblioteket, Storg.17, 579 30
Högsby. Lars Ragnar Forssberg berättar om sin bok
"Ernest Thiel: pengar och passion". Bokförsäljning.
Fri entré. Vi bjuder på kaffe med dopp.Arr: Högsby
kommunbibliotek, Högsby konstförening och
Studieförbundet Vuxenskolan

Dagträff i Missionskyrkan, 5 april
14:00 Högsby Missionskyrka, Skolg.  16,
Högsby. Medverkande är Hjördis och Åke Green.
Kaffeservering Arr: Högsby Missionskyrka

Månadsmöte SPF Seniorerna Fagerhult,
6 april  14:00 Gröna Salen, Välengården
Förhandlingar, lotteri och kaffe med tilltugg. 
Arr: SPF Seniorerna Fagerhult

Brasafton Bötterum 6 april 19:00 
Bötterums hembygdspark. Va� sa� du? Solveig
Selegran pratar om bygdens dialekt.
Servering och lotterier Arr: Långemåla
Hembygdsförening

Vårens boktips! 7 april  19:00 
Högsby bibliotek Storg. 17 Högsby. Dillbergs bok-
handel från Kalmar presenterar vårens nya böck-
er. Bokförsäljning. Fri entré! Arr: Högsby kom-
munbibliotek

Film-bildvisning PRO Fågelfors 8 april
18:00 PRO-gården Fågelfors. Sven-Åke
Abrahamsson presenterar filmer och bilder från
Emåbygden. Servering och lotter.
Arr: PRO Fågelfors

Berga Bio visar "Överlevarna" 10 april
18:00 Järnvägsg.  4A, Berga. Svensk dokumen-
tär - 10 år senare. Fyra svenska familjer, samman-
lagt 19 personer, firade jul på stranden i Khao Lak
2004. Endast tre vuxna och två barn överlevde
katastrofen. Åldersgräns ej angiven. Biljettpris:
80kr. Arr: Berga samhällsföreningen

Städning av PRO Fågelfors 11 april
09:00 PRO-gården Fågelfors
Arr: PRO Fågelfors

Månadsmöte SPF Seniorerna Högsby 
12 april  14:00 Odensvivägen 2, Högsby
Världsomseglarna Rolf Bjelke och Deborah Shapiro
visar film och berättar om sina äventyr.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Filmstudion visar "Sjunde himlen" 
13 april 19:00 - 21:00 . Berga Bio,
Järnvägsg.  4A, Berga. Komedi från 1956, med
Hasse Ekman, Sickan Carlsson, Gunnar Björnstrand,
Stig Järrel och Inga Gill. Avgift 220kr/7 filmer.
Arr: Emådalens Filmstudio

Trivselträff Högsby PRO  13 april  14:00
Storg.  34, Högsby Arr: Högsby PRO

Ett axplock ur florans vilda blommor 
14 april 18:30 Misteln, Storg.  17, 579 30
Högsby. Föredrag av Stig Noordh, Berga. 
Fri entré för medlemmar, övriga 50kr.
Arr: Emådalens Trädgårdssällskap

Årsmöte Hembygdsföreningen Fågelfors
14 april 18:00 Kallelse till Årsmöte i
Scoutstugan, Fågelfors Sockens Hembygdsförening.
Årsmötesförhandlingar. Servering av smörgåstårta
50 kr. Arr: Hembygdsföreningen Fågelfors

Sagoteater på biblioteket! 16 april
11:00 Högsby bibliotek Storg.  17 Högsby
Sagofén Isadora spelar föreställningen "Space" - för
barn ca. 1 - 4 år.Biljettpris: 50 kr per person.Info
0491-29159. Arr: Högsby kommunbibliotek och
Emådalens kulturförening

Berga Bio visar "Djungelboken" 17 april
16:00 Järnvägsg.  4A, Berga. Animerad även-
tyr/fantasy från Disney. Allt i filmen är animerat
utom Mowgli som spelas av Neel Sethi. Den föräld-
ralösa Mowgli växer upp i djungeln och uppfostras
av vilda djur. Åldersgräns ej angiven. OBS startti-
den! Biljettpris: 60kr. Arr: Berga samhällsförening

Gemensam lunch SPF Seniorerna Högsby
19 april  13:00  Emågården, Storg.  15, 
579 30 Högsby. Vi äter lunch tillsammans på
Emågården.Arr: SPF Seniorerna Högsby

PRO Högsby kommun - Resa till
Blekinge 21 april  Anmälan senast den 30
mars. Anmälan till respektive föreningar eller till
Inger 073-0582422. Inget krav att Ni måste vara
medlemmar utan först till kvarn.
Arr: PRO Högsby kommun

Vårfest i Seniorum SPF Seniorerna
Högsby 22 april  18:00  Seniorum, Storg.
9, Högsby. Anm till Inger Perfeldt (0491-21274)
senast 14 april. Förtäring ordnas genom cater-
ing.  Arr: SPF Seniorerna Högsby

Hantverksmarknad i Allgunnen 23 april
10:00 - 15:00 Hantverk i olika tekniker.
Kaffeservering och lotter. Arr: Allgunnens samhälls-
förening

Fotboll Hemmapremiär - HIK - Assysirka
Turabdin IK 23 april kl 14:00
Frövi IP, Högsby Division 3 nordöstra Götaland.
Entré 60 kr. Arr: Högsby IK
Berättardags i Seniorum SPF Seniorerna
Högsby 24 april  15:00  Seniorum, Storg.
9, Högsby. Bengt-Åke Lundin kåserar om Berga då
och nu. Kaffeservering. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Herrfrukost Missionskyrkan Berga 
24 april  09:00 Missionskyrkan, Västerg.  7,
Berga. Kjell Svensson visar bilder och berättar från
hjälparbete i Kenya. Avgift 50 kr. Anm senast den
21/4 till conny 0491/50480, eller Per-Eric
070/2324505, pereric@hogsby.net.
Arr: Missionsförsamlingen Berga & Filadelfia-
församlingen Högsby, studieförbundet Bilda

Kvinnofrukost Filadelfia Högsby 24 april
09:00  Filadelfia, Storg.  10, Högsby
Hanna Ohlsson berättar om sin tid inom Watoto,
Uganda.Avgift 60 kr. Anm senast 21/4 till Lena
070/5843856 eller Kristina 076-2124543, 
kristina.johansson@hogsby.net.
Arr: Missionsförsamlingen Berga &
Filadelfiaförsamlingen Högsby, studieförbundet
Bilda

Månadsmöte Högsby PRO 26 april
14:00  Församlingshem, Storg.  34, Högsby
Herrarna i Högsby PRO bjuder in till Månadsmöte.
Arr: Högsby PRO

Seniordag Fagerhult 28 april  14:00
Fagerhults församlingshem. SPF Seniorerna, PRO
och Isabogården har en Seniordag. Vi får informa-
tion om förändringen på våra äldreboenden. God
mat, kaffe och tårta. Underhåller gör Bergeskans &
Andersson. Arr: SPF-Seniorerna, PRO och
Isabogården

Seniorträff i PRO-Fågelfors 29 april
14:00 PRO-gården, Fågelfors. Musikfolket under-
håller vid seniorträffen i PRO-gården Fågelfors.
Medverkande Hembygdsföreningen, Röda Korset
och samhällsföreningen. Arr: PRO Fågelfors

Valborgsmässofirande i Lanhagen 30
april  19:30 - 22:00 Lanhagen, Högsby.
Majbrasa och fyrverkerier. Fiskdamm och lotterier.
Sång och musik. Vårtal. Servering m.m.
Arr: Filadelfiaförsamlingen i Högsby i samarbete
med studieförbundet Bilda

Varmt 
välkomna!
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