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Bokning: Senast måndagen
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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

Utnyttja ROT-avdraget!

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 (tom 5/6)

SOMMARBUFFÉ 150:-
inkl.dryck, kaffe & kaka

ALLA DAGAR 12.00- 16.00 (6/6-21/8)

LUNCHBUFFÉ 100:-
inkl. dryck, kaffe & kaka

ONS-FRE 11.00-14.00 (tom 3/6)

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.

A´la carte, fullständiga rättigheter.

GO’FIKAGO’FIKA

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

t.ex. biskvier, mazariner, pajer, smörgåsar, matpaj och kaffe för Take away.

Pingstbuffé & Morsdagsbuffé
serveras kl 12-16, 275:- inkl. tårta och kaffe. 

Boka bord! 

Vi har en välfylld konditorikyl 
med nybakat från Aboda Klint

ÖPPET 
ons-sön 11-17 

From 29/5
ALLA dagar

11-19

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.

Högsby Utbildningscenter
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Informa�on och anmälan �ll: 
evamarie.lundqvist@hogsby.se  0491292 05

Vård och omsorgsutbildning 
startar i Högsby HT 16

Högsby - Lantmätaregatan 15
Pris 565 000 kr – Villa med bra läge
i centrala Högsby, nära skola och
kommunikationer. Vattenburen
värme, fördraget för fjärrvärme.

Ruda - Alebo 2:5
Pris 600 000 kr –
Skog om 60 579 kvm, 
kontakta oss för mer information.

Ruda - Älmhultsbro 109
Pris 450 000 kr – Fritidshus i bra
skick, modernt badrum och kök,
närhet till badplats, bör ses!

Ruda - Älmhultsbro 111
Pris 650 000 kr – Fritidshus eller
villa? Ängar, skog och trädgårds-
tomt om hela 34 375 kvm. Stort
uthus, garage med tre stora portar,
bra läge.

MATS CALMSTIERNA 
FASTIGHETSMÄKLARE

0734 31 35 21

BENGT-ÅKE LUNDIN
VISNINGSVÄRD

070 556 24 93

MÄKLARFIRMAN AHLQVIST Oskarshamn-Högsby
Järnvägsgatan 35, 579 30 Högsby

Direkt: 0491 201 25
mats.calmstierna@maklarf.se, www.maklarf.se
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 00

NYINVIGNING 
19/5 

Kom in och kika på våra nya fräscha lokaler!

Vi bjuder på dricka och lättare förtäring. 

Du kan även tävla och vinna fina priser.

VARMT VÄLKOMMEN!  
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En festival där de unga ges möjlighet
till att utmana sig själva och kanske
klara av det som man först tänker

som omöjligt, alltså göra en omöjlig
kväll möjlig bara för unga.” ”

Premiär

Omöjligheternas Kväll 21 maj
För en tid sedan satt Zebastian Strömberg,
Församlingspedagog i Svenska Kyrkan Högsby och
funderade på olika sätt för kyrkan att nå unga i 
kommunen. En del visste han att han når via barn-
grupper, konfirmation och via körer. Men han nådde
långt ifrån alla.

– Tänkte lite som att, för att nå unga i trakten så behöver man hitta
olika plattformar som känns naturliga. För mig så har kyrkan en given
plats i samhället, men så är det inte för alla. Men för att visa att vi är
en del av samhället så kom tankarna på en aktivitet som vänder sig
enbart till unga. Så från att hitta på lite småaktiviteter var för sig som
växte tankarna till ett större och mer samlat koncept med rejält
mycket fart.  Jag och Eva-Lena Johansson församlingsassistent tog
därför kontakt med fritidsgården Gården och vi spann vidare på de
trådar som redan fanns. Detta slutade med en stor samlad aktivitet
som vänder sig till unga i Högsby kommun med omnejd. Vi gör en
festivalliknade ungdomsaktivitet och döper den till Omöjligheternas
Kväll. 

DÄRFÖR OMÖJLIGHETERNAS KVÄLL
– Det finns redan ett arrangemang som vänder sig till de lite äldre
och som heter Möjligheternas Kväll. Där vardagshjältar, företagare
och eldsjälar uppmärksammas och detta är mycket bra.
Vi ville samma kväll skapa en festival där de unga ges möjlighet till
att utmana sig själva och kanske klara av det som man först tänker
som omöjligt, alltså göra en omöjlig kväll möjlig bara för unga.
Sagt och gjort. Svenska Kyrkan och Högsby Kommun tillsammans

med huvudsponsorn Högsby Sparbank, får projektet förklarat för sig
och man landar i ett rungade JA från alla Omöjligheternas Kväll var
född.

PROJEKT DRAR I GÅNG
Ett intensivt arbete dras i gång av initiativtagare Zebastian tillsam-
mans med medarbetare i kyrkan och Gården. Man lägger upp två
parallella spår.
– På dagtid genomförs en familjegudstjänst och från tidig kväll och

fram till klockan 23:00 hålls portarna öppna till festivalen.

FÖRSAMLINGSHEMMETS FÖRVANDLING
För en kväll blir alltså församlingshemmet ett festivalområde. Staket
sätts upp och innanför dessa så bjuds det in till en rad aktiviteter
som varvas med en line-up på scenen med färgsprakande fram-
trädande av artister.

FESTIVAL FÖR UNGA
– En festival för unga, utan droger, har alltså skapats i år och det är
bara så överväldigande med all positiv feedback vi fått berättar
Zebastian. Detleff Sammemuller från Gården inflikar;
– Kommunen går in som medfinansiär via det drogförebyggande

arbetet. Det har inte tidigare arrangerats något liknande endast
för unga i kommunen vad jag känner till.
Högsbydagarna som gör ett fantastiskt arbete där
är aktiviteter till unga en del av konceptet. 
Här är det endast för de unga menar Detleff.
– Det vi gärna vill visa för de unga är att

kyrkan kan göra roliga saker tillsammans
med andra, en festival, vilket man
kanske inte alltid kan tro att det är så,
menar Zebastian.

MEN VARFÖR JUST 
DETTA NAMN
– Det är det som är grejen, vi
har allt från en jättehinderbana,
backklättring till graffitimålning.
Alla ges chans att utmana sig själ-
va eller sina kompisar. Våga prova
det omöjliga och det tillsammans
med vänner samt att ha roligt en kväll
som denna. Alla har råd att komma hit
denna kväll. Vi ställer dock krav på de som
kommer, åldersgränsen är från åk 7 och upp
till 3:an på gymnasiet och nolltolerans till 
droger. Kommer man drogpåverkad så släpps
man inte in och vi kopplar in vakter och 
sociala myndigheter.

– Vi kommer att servera mat till knappt självkostnadspris, alla ska
med andra ord ha råd att komma till oss denna kväll poängterar
Zebastian.
Artisterna börjar sina spelningar på scenen vid 18.15 där Strömers

Pack inleder och Hansam, ett pojkband från Örebro som numera
utgår från Stockholm, är kvällens stora dragplåster. Bandet startade
som en rappduo och har i dag sex bandmedlemmar. Bandet tog sig in
på Digitlistan 2014 med låten ”Aldrig” med topplaceringar.
– Förutom ett hav av aktiviteter som utmanar det omöjliga står

disco och eldshow på festivalens dagordning. Vi har även sett till att
det går bussar till ytterområdena så att ungdomarna ges möjlighet till
trygg och säker hemgång.

Zebastian kommer senast från Västervik och arbetade där som för-
samlingsassistent. Han är uppvuxen i Kisa, Östergötland. Bor och
arbetar numera i kommunen tillsammans med sin sambo som även
hon arbetar i Högsby.

Projektgruppen består av Zebastian Strömberg Eva-Lena
Johansson, Detleff Sannemuller, Elsa Hansson, Amanda Svensson
Rebecca Johansson.

Gunilla C Johansson

Samuel Andersson och Hannes Grahn

båda rap och sång.       Foto: Oskar Omne

HANSAM
- Vi ser verkligen fram att få spela för unga på

Omöjligheternas Kväll och tillsammans med

publiken blir det rapinfluerad pop på scen
en,

säger Samuel Andersson 26 år sångfigur som

sjunger och rappar.

– Vi är ett gäng kristna killar som med texter på svenska

sjunger med budskap om tro glädje och såklart kärlek.

När bandet släppte låten Visa vägen 2013  
blev den listetta

på Itunes, samma sak med  låtarna Den första och Det duger.

Låten Panik har idag 370 000 spelningar på
 Spotify, så

detta är ett band som verkligen tagit plats i musikbranschen.

Vi tycker att denna festival verkligen är någo
t roligt och 

speciellt när man storsatsar på unga.

Amanda Svensson, Zebastian Strömberg, Detleff Sannemuller, Eva-Lena Johansson, Elsa Hansson,
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En festival där de unga ges möjlighet
till att utmana sig själva och kanske
klara av det som man först tänker

som omöjligt, alltså göra en omöjlig
kväll möjlig bara för unga.” ”

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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ÄVENTYRSBAD 
- BADA MED HELA
FAMILJEN FÖR 160:-
FAMILJEBAD = 2 VUXNA OCH 3 BARN

väll 21 maj

– Vi kommer att servera mat till knappt självkostnadspris, alla ska
med andra ord ha råd att komma till oss denna kväll poängterar
Zebastian.

Artisterna börjar sina spelningar på scenen vid 18.15 där Strömers
Pack inleder och Hansam, ett pojkband från Örebro som numera
utgår från Stockholm, är kvällens stora dragplåster. Bandet startade
som en rappduo och har i dag sex bandmedlemmar. Bandet tog sig in
på Digitlistan 2014 med låten ”Aldrig” med topplaceringar.

– Förutom ett hav av aktiviteter som utmanar det omöjliga står
disco och eldshow på festivalens dagordning. Vi har även sett till att
det går bussar till ytterområdena så att ungdomarna ges möjlighet till
trygg och säker hemgång.

Zebastian kommer senast från Västervik och arbetade där som för-
samlingsassistent. Han är uppvuxen i Kisa, Östergötland. Bor och
arbetar numera i kommunen tillsammans med sin sambo som även
hon arbetar i Högsby.

Projektgruppen består av Zebastian Strömberg Eva-Lena
Johansson, Detleff Sannemuller, Elsa Hansson, Amanda Svensson
Rebecca Johansson.

Gunilla C Johansson

Amanda Svensson, Zebastian Strömberg, Detleff Sannemuller,  Eva-Lena Johansson, Elsa Hansson,
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Inga mindre än Panetoz, kända från årets Melodi-
festival kommer på fredagskvällen att stå på scenen
vid Lanhagen. Panetoz tillsammans med No Tjafs
hoppas vi är riktiga publikdragare till fredagen.

– Vår fredagsaktivitet sammanfaller med skolavslutningen och då
känns det extra roligt att vi lyckats knyta detta band till oss säger
Stellan Emrin.

Bandet Panetoz som bildades redan 1997 och hiten ”Dansa
pausa” har streamats över 40 miljoner gånger på Spotify och har
passerat fyra platina. Videon ”Dansa pausa” har setts över fem miljo-
ner gånger. 

Nya låten ”Håll om mig hårt” har sålt platina och på väg mot dub-
bel platina.

– Så klart jättekul att vi får komma och spela i Högsby, vi har hört
att det är bra drag där säger Johan Hirvi, Panetoz.

(Läs en längre intervju med Panetoz i nästa nummer av Innehåll).

RIKTIGT DRAG
Med dragplåstren Panetoz och No Tjafs spelningar utlovas ett riktigt

drag och mellan spelningar så kommer Dj BoomBoom hålla upp
tempot.

Marknadsföringen av Högsbydagarna har dragit i gång och via
bland annat sociala medier, Facebook och baksidor på mjölkförpack-
ningar så hoppas arrangörerna på ett välbesökt arrangemang.

– Det som vi redan har släppt är försäljning av Högsbydags-
lotter som går att köpa hos lokala handlare i Högsby. Det är fina
vinster som står på spel och vem vill inte köra en ståhjuling eller ta
sig fram på en balansbräda.

SAMARBETE
– Ett nytt samarbete har inletts med Latitud 57, Oskarshamn, som
kommer att vara representerade på Högsbydagarna och marknads-
föra sommarfestivalen Latitud 57. Ett direkt resultat av vårt samarbe-
te är att Fake kommer och spelar på lördagskvällen.

Det som är extra roligt i år är att så många föreningar och företag
vill vara aktiva på Högsbydagarna. Inte för att detta är ett självspelan-
de piano, men allt fler har sett hur roligt man kan ha tillsammans
och då går det så mycket lättare för projektgruppen avslutar Stellan.

Gunilla C Johansson

Foto: Saga Berlin, Niceguzz

Rejält drag på Högsbydagarna
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Till salu:

Gösebo 127 i Berga, 
4 rum, 460 000 kr

Havrevägen 4 i Fågelfors, 
5 rum, 350 000 kr

Smedvägen 17 i Ruda, 
4 rum, 440 000 kr

Kolstigen 14 i Fågelfors, 
4 rum, 450 000 kr

Movägen 9 i Fågelfors, 
5 rum,  275 000 kr

Hällgatan 13 i Berga, 
4 rum,  295 000 kr

Högsby Århult 107 i
Grönskåra, 7 rum, 
250 000 kr

Högsby Århult 206 i
Grönskåra, 
4 rum, 350 000 kr

Stationsvägen 6 i
Långemåla, 
6 rum, 195 000 kr

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

Sålda:

Fåglebo 114 i Fågelfors

Havrevägen 2 i Fågelfors

Hagliden 4 i Fågelfors

VI FINNS I HÖGSBY

FASTIGHETSBYRÅN MÖNSTERÅS ı Storgatan 14, 383 30 Mönsterås ı 0499-106 66 ı monsteras@fastighetsbyran.se ı www.fastighetsbyran.se/monsteras
FASTIGHETSBYRÅN HÖGSBY ı Storgatan 41, 579 30 Högsby

Högsby Århult 206 i GrönskåraHögsby Århult 107 i Grönskåra

Movägen 9 
i Fågelfors

Gösebo 127 
i Berga

VÄLKOMNA in på vårt 
kontor på Högsby Sparbank!

Din mäklare i Högsby, 
Clara Ingvarsson 
076-133 66 55
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När vi kommer in på ladugårdsplanen i Lixhult,
stänger av bilen och öppnar bildörren möts vi
av Gunilla och Sven Mörstam och ljudet från
sjöfåglar, tranor och lite bräkande från lammen
i ladugården. Ett riktigt naturrikt välkomnade.

Gunilla och Sven berättar om våtmarken som man anlade
för fyra år sedan och hur vattenspegeln har kommit många
till nytta och dessutom ramar in bebyggelsen på ett välkom-
nade sätt.

Gården ägs i dag gemensamt av Gunilla, Sven och sönerna
Oskar och Johan. 

Att äga och bo på en gård är det många som gör i kommu-
nen och som bedriver fastigheten som en mindre närings-
verksamhet. Man kanske inte tänker direkt på att en gård är
ett företag, men det är det ju. 

Den bransch som har flest anställda
och yrkesverksamma i Högsby kommun
om man tar bort vård, omsorg och sociala
tjänster, är jord, skog och fiske med när-
mare 40 %. Många bor på en gård och
bedriver i varierande utsträckning skogs-
och lantbruk.

– Vi arrenderar ut åkermark till grann-
gården och när det gäller skogsskötseln
utför vi en del arbeten själva men det
mesta utförs av skogsentreprenörer berät-
tar Gunilla.

LÄRARE MED HJÄRTAT 
I NATUREN
Gunilla Mörstam har under hela sitt 
yrkesverksamma liv arbetat som lärare på
grundskolan i Högsby. Ett yrkesval som
hon aldrig ångrat.

– Jag har alltid trivts med mitt yrkesval
och jag kommer ihåg hur jag som ny-
utexaminerad lärare verkligen längtade
efter att få komma ut och arbeta med
barnen. 
Hur har ditt intresse för livet på en gård
präglat ditt liv som lärare.
– Det har det gjort på många sätt. Jag
växte upp här i Lixhult tillsammans med
en av mina systrar och min far. Min mor
gick bort när jag bara var två år gammal.
Jag och min syster fick tidigt vara med i
gårdsarbetet och jag fick lära mig hur det
arbetet varierade över årstiderna. Allt jag
har lärt mig om djurhållning och odling
kommer från min far. Denna kunskap om
kretslopp och om hur allt hänger ihop
såg jag tidigt hur detta på ett naturligt
sätt gick att kombinera med läroplanen.

Många mål gick att uppfylla med hjälp av livet på en gård.
Hur menar du då? 
– Tänk dig en ko, fortsätter Gunilla. Sätter du henne i
centrum och tänker på vad hon äter i form av foder eller
bete. Vad hon producerar som exempelvis mjölk och gödsel.
När kon betar håller hon landskapet öppet. Mjölken ger oss
ost och fil till frukosten och gödsel ger förutsättningar för nytt
foder. Cirkeln är sluten. Att skolbarn får lära sig om livet på
landet, göra praktiska övningar varvat med teori, det tror jag
ger elever ökad studiemotivation. Kunskap och kännedom
om kretslopp, vattenflöden, matematik, och inte minst ett
stort stycke svensk kulturhistoria på köpet.

TA CHANSEN
Gunilla och Sven är glada över att de fått chansen att bo på
landet, låtit sina söner växa upp på en gård och nu låta barn-
barnen få se en glimt av djurhållning.

Eldsjäl som brinner för livet på landet

Vi fick träffa några av familjens naturvårdare som håller
betesmarkerna öppna och bidrar till biologins mångfald.

Ta chansen att flytta ut från storstaden och låt
era barn växa upp bland tallar, sjöar och djur.
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– Vi är månskensbönder som bedriver gården som en liten
bisyssla och alltid gjort så även när vi båda förvärvsarbetade
säger Sven. 
Men säger Gunilla;
– Ni som har en gård i kommunen men bor på annan ort. Ta
chansen att flytta ut från storstaden och låt era barn växa upp
bland tallar, sjöar och djur. Det är så vi håller landsbygden levan-
de. Jag vet att när vi flyttade hit så stängslade vi in en kohage
för bete och intilliggande hagen stängslades aldrig in. Djuren
betar än i dag i den hagen som blev stängslad. Den andra är
idag grov blandskog.

Gunilla tog ledigt från sin tjänst som lärare under några år och
arbetade i projektform via LRF, som gick ut på att lära ut svenskt
lantbruk för elever från förskoleålder till årskurs 9. Eleverna fick
utföra årskursanpassade aktiviteter där praktik varvades med
teori. Allt från att de yngsta fick besöka gårdar och klappa djuren
till de äldsta som fick besöka skog- och lantbruksskolor för att få
inspiration till gymnasievalet. Eleverna fick lära sig att baka bröd i
stenugn, slipa en lie, sätta och ta upp potatis för att nämna ytter-
ligare aktiviteter.

Hon genomförde även under en 10-årsperiod årliga föreläs-
ningar för lärarstudenter om svenskt lantbruk på högskolan i
Kalmar.

Kommunens representanter tackar för besöket och runt om i
kommunen finns många som bedriver företag i mindre omfatt-
ning. Precis som Gunilla och Sven kopplade till basnäringen i
Sverige, nämligen sågade trävaror och närproducerade livsme-
del.

Gunilla C Johansson
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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!

0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

Våravverkat talltimmer
anmäls till oss senast 5 maj.

Kontakta oss gärna inför 
höstens avverkningar.
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Högsby kom
m

un inform
erar

Snart startar en ny omgång av ”Ledarutveckling över gränser-
na”. Programmet är ett samarbetsprojekt mellan tio kommuner
från tre olika län som syftar till kompetensutveckling för blivan-
de chefer.

Den senaste omgången drog igång i augusti 2015. Gruppen består av
23 deltagare. Utbildningen är uppdelat i både teoretiska och praktis-
ka delar. De teoretiska delarna innehåller bland annat självkänne-
dom, grupputveckling, personligt ledarskap, feedback med mera.
Praktiska delar är ”skuggning” av chef och ”case” i annan kommun.
”Skuggning” innebär att man följer med en kommunal chef under ett
par dagar. Ett ”case” innebär att man gör en sorts förstudie eller en
mindre utredning.

Från Högsby kommun deltar Maria Oscarsson, IT-strateg vid kom-
munledningskontoret och Hanna Olsson, förskollärare på Ugglans
förskola i Fågelfors.

Hanna Olsson berättar hon fick tips av en kollega som gått pro-
grammet förut. 
– Sen såg jag det också på intranätet. 

– Jag såg det på bubblan (intranätet) och så fick jag höra det av per-
sonalchefen, säger Maria Oscarsson.

Maria sökte till programmet för att hon kände ett behov av kun-
skap i sin roll. Och för att få en förståelse för hur det är att arbeta som
ledare. 
– Jag tyckte både innehåll och upplägg såg bra ut, säger Maria.

– Jag såg en nytta i den roll jag har idag, men även för framtiden,
säger Hanna.

Deltagarna träffas vid 22 tillfällen under ett år. Arbetsgivaren står
för kostnaderna, och den som blir antagen står för tid och engage-
mang.
– Vi har inte haft några direkta läxor, utan fokus har lagts på träffar-
na, säger Hanna.

MOTSVARAT FÖRVÄNTNINGARNA 
Båda tycker att utbildningen har motsvarat förväntningarna. 

– Ja, verkligen! Och lite till, säger Hanna.
Hon tycker också att det är en bra fördelning av praktiskt och teore-
tiskt arbete.

Maria tycker att utbildningen ger en god grund av kunskap att ta
med sig.
– Ledarna var verkligen professionella och vi kände oss väl mottagna,
säger Maria. 

Hanna tycker att utbildningen gett henne verktyg att använda i sitt
arbete. Men även en förståelse för kommunens arbete. Det har också
varit bra att kunna knyta kontakter i andra kommuner.
– Det finns många olika kommunala yrken, det gäller att hitta det
gemensamma. Alla sliter med att höja kommunens status. Alla sliter
med rekrytering, säger Hanna.

Maria menar att det ställer höga krav på rollen som ledare för att
möta den ökade takten av förändringar i verksamheterna.

Hanna tycker att det också är bra att behålla befintlig personal. 
– Om kommunen satsar på mig, så gör det mig motiverad att ge till-
baka, säger hon. Det är viktigt att ta till vara på kompententa anställ-
da.

I den praktiska delen av utbildningen ingår att deltagaren ska
”skugga” en chef från en annan kommun och verksamhet. Hanna
Olsson fick skugga en enhetschef inom hemsjukvården i Vetlanda.

Det ingår också att man ska göra ett ”case”. Maria Oskarsson fick
titta på kvalitetsuppföljning som yrkeshögskolan gör, med fokus på
hur handledaren fungerar mot utbildningssamordnaren. 

Deltagarna i programmet gör ett ”case” i början och ett i slutet av
utbildningen.

– Det finns säkert en mening med det, att lära sig reflektera, säger
Maria.

Rekommenderar du andra att söka till projektet?
Både Maria och Hanna uppmuntrar andra att söka.
– Hoppas så många som möjligt söker, säger Hanna. 
– Man får en förståelse om sig själv och andra, säger Maria. Det är

en win win-situation för både organisationen och en själv, säger
Maria.

Text och foto: Fredrik Sandqvist, informatör Högsby kommun

Fr. vänster: Hanna Olsson, Maria Oscarsson

Uppvaktning av 
nya svenska medborgare 
Högsby kommunfullmäktige har
beslutat att varje år vid svenska
nationaldagen, välkomna samtli-
ga familjer och enskilda som
under det senaste året blivit
svenska medborgare och som är
bosatta i Högsby kommun.

Den 6 juni skulle vi därför vilja uppvakta Er som under 2015 bli-
vit svenska medborgare och för att veta i förväg att Ni kommer
till detta gemensamma Nationaldagsfirande ber vi Er att kontakta
Högsby kommun och bekräfta Ert deltagande senast den 3 juni
till Agneta Rodriguez på telefon 0491-291 04 eller via mail agne-
ta.rodriguez@hogsby.se alternativt servicekontoret 0491-290 00,
mail kommun@hogsby.se 

FAKTARUTA: LEDARUTVECKLING ÖVER GRÄNSERNA

”Programmet syftar till att ta tillvara på goda medarbetares
inneboende potential att kompetensutveckla sig för att vara
med och aktivt driva utvecklingen i kommunerna genom att
välja ett chefs- och ledarskap i framtiden. Programmet kom-
mer att utveckla den anställdes förmåga att leda sig själv och
andra. Programmet är kompetensutveckling inom ledarskap
för de anställda i de medverkande kommunerna. Samarbete
över kommungränserna ska ge ökad rörlighet att pröva andra
tjänster, ge fler karriärmöjligheter och bredare arbetsmark-
nad”. 

Källa: http://ledarutvecklingovergranserna.se

Kompetensutveckling 
för framtiden

Foto Gunilla C Johansson
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Sandholms  inspirerarSandholms  inspirerar

Fin uteplats
DÅ VAR DET DAGS ATT TA TAG I DEN NÄST INTILL
ÅRLIGA SYSSLAN, UNDERHÅLL AV ALTANEN OCH
TRÄDÄCKET.

Vilka olika alternativ finns för att behandla uteplatsen? Jo det finns
flera alternativ, och man kan säga att det finns fyra olika grundma-
terial. Traditionell olja med lacknafta, vattenbaserad olja med UV-
skydd, terrasslasyr och impregnering. Oljebaserade produkter går
enkelt att pigmentera för den som vill. Om man vill ha ett mer pig-
menterat resultat skall man välja terrasslasyren som går att bryta i
många kulörer. Väljer du något av dessa alternativ så behöver du
underhålla uteplatsen mellan vartannat till vart fjärde år. Det fjärde
alternativet SIOO är en impregnering, en miljövänlig och vatten-
baserad produkt som har helt annan underhållsintervall.

Karin berättar hur ljus och fin ytan blir med denna metod och
hur man enkelt och stegvis förvandlar sin uteplats till att se ut som
ny.

– Denna impregnering blev en succé förra året och det bästa
med produkten är att uteplatsen blir underhållsfri i upp till 12 år
och får en vacker silvergrå färg med tiden.

Produkten har ett högre inköpspris men eftersom effekten håller
sig så länge som den gör, blir det billigare i längden.

Välkommen in till oss för råd och tips till din uteplats hälsar
Karin, Heidi och Emma.

Tips! Använd gärna utstrykningsdyna på skaft som gör det lätta-
re att fördela olja på större ytor. 

Medlemstisdag gäller varje tisdag under
hela våren ända fram till och med vecka 24.
Oskarshamn •Mönsterås • Blomstermåla • Högsby

Kolberga • Påskallavik • Figeholm • Kristdala
Målilla • Virserum • Hultsfred • Vimmerby

Alsterbro • Berga • Fårbo

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

590/hg
Lösviktgodis
Cloetta

alltid på
lördagar

Välkommen att handla och trivas hos Coop Högsby. 
Järnvägsgatan 27, Högsby. 010-747 32 80

2016-04 APRIL INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2016-04-25  08:21  Sida 11



12

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!

Torghandel i Högsby!

BBääcckkssttrröömm  FFrruukktt  &&  GGrröönntt

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

••  SSvveennsskkaa  ääpppplleenn

••  FFäärrsskkaa  llaannttäägggg  &&  KKrraavväägggg  

••  IIsstteerrbbaanndd    

••  KKrrooppppkkaakkoorr

••  UUttppllaanntteerriinnggssvvääxxtteerr,,      

ssnniittttbblloommmmoorr,,  kkrruukkvvääxxtteerr

••  VViisssseeffjjäärrddaa  ppoottaattiiss,,  

ffaasstt  55  kkgg  3355::--,,  mmjjöölliigg  55  kkgg  3399::--  

••  VVäässtteerrggööttllaannddss  KKiinngg  EEddvvaarrdd    

••  ÖÖllaannddssppoottaattiiss  

••  KKrraavvooddllaadd  ppoottaattiiss  

••  SSäättttppoottaattiiss,,  fflleerrttaall  oolliikkaa  ssoorrtteerr    

••  OObbeesspprruuttaaddee  HHaaggaalluunnddssttoommaatteerr

••  LLåånnggaassjjöögguurrkkaa,,  fflleerrttaall  oolliikkaa  ssoorrtteerr Varmt välkomna!

• 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 

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

VI FINNS PÅ TAXITORGET I HÖGSBY FREDAGAR OJÄMNA VECKOR

29/4, 13/5, 27/5, 10/6 SAMT ONSDAGEN DEN 22/6

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

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!

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

MMAAJJEERRBBJJUUDDAANNDDEE  
Fagerhult • 2-familjshus alt. Generationsboende 240 kvm

Ruda • 1:a 36 kvm marklgh       

Långemåla •3:a 80 kvm marklgh 

Grönskåra • 1:a 40 kvm Marklgh • 2:a 65 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
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Slutfinishen på Möjligheternas Kväll närmar sig och i
skrivande stund har projektgruppen satt menyn och
plockat ner många bollar som varit i luften.

Ewy Magnusson som håller i det kreativa och utsmyckning av det
stora eventtältet har bråda dagar med att hinna med allt förarbete
inför kvällen.

– Temat för i år är country, givet då årets artist är Jill Johnsson. Det
är en utmaning i att skapa countrystämning i ett stort vitt tält, men en
touch av country ska vi nog försöka att få till säger Ewy.

Hon får medhåll av Christian Jörgensen, Staby Gårdshotell.
– Vi kör även med samma touch när det gäller menyn.

Huvudrätten kommer att med Texasinspirerat och lite amerikanska
influenser ge en meny som är lite annorlunda mot vad gäster som
varit tidigare år är vana vid. Det kommer alltså inte att serveras kanta-
rellsås om man säger så. Däremot så kommer råvarorna så långt det
bara är möjligt att komma från närområdet. Det är viktigt att visa allt
det goda som finns i Högsby även via maträtter berättar Christian.

Vi stämde möte med duon hemma hos Ewy. Hon och hennes
man Gunnar har skapat ett smått historiskt rum i en del av den
gamla ekonomibyggnaden.

– Här har vi samlat alla tänkbara bruksföremål från en svunnen tid.
Det är gamla verktyg och nyttigheter som fanns på alla gårdar förr.
Inga märkvärdigheter egentligen. Men när man samlar dessa i ett
rum tillsammans med lite inredning och skapar ett rum med lite
avvikande atmosfär, ja då kommer allt till nytta igen.

Efter att ha varit i detta rum inrett i country- och vilda western-
tema så är det inte svårt att förstå varifrån Ewy får sin kreativitet och
idéer som föds på nytt, igen och igen.

Tack för att vi fick komma och hälsa på och efter detta besök är
det svårt att inte gilla country.

Gunilla C Johansson

Vikings Beds of Sweden AB
Årets Företagare
Magnus och Alf
Söderberg.
– En helt fantastisk
överraskning, och det
hade aldrig gått utan
vår komptenta perso-
nal. Med vår satsning
i Berga ser vi med
tillförsikt på fram-
tiden säger duon.

Motivering:
Lyckats skapa tillväxt,
mervärde och
gemenskap i vår
kommun.
Satsar stort med höga mål. Att ni investerar i yrkeskompetens och
lojalitet här i Berga. Devisen Europas bästa fabrik tror vi på och att
hela kommunen ska sova gott om natten i en trygg och välkänd
”bed”.

Kupan Röda korset
– Men oj, vad glada
och stolta vi blir. 
Det gick inte att ta miste på
uppskattningen som årets
mottagare av Sparbankens
Näringslivspris visade när de
utan föraning uppvaktades i
förra veckan.

Mötesplats Kupans repre-
sentanter Gugge Schön och
Britt-Mari Karlsson, fick motta
ett diplom tillsammans med
biljetter till Möjligheternas kväll
av Lars Danlid, ordförande
Högsby Sparbank.
– Detta är ett näringslivspris
och denna verksamhet är ett
bevis på att föreningslivet gör
stor samhällsnytta. Att dels ta ett miljöansvar med att återbruka,
men kanske det viktigaste att i när som i fjärran göra skillnad för
många.
– Stort tack för detta säger duon och berättar att ett 55-tal personer
bemannar butiken sex dagar i veckan, helt ideellt och som gör ett
fantastiskt arbete.

Ja så är det verkligen. Alla är mycket pålitliga och är mycket enga-
gerade i såväl kunder som verksamheten.

Det går bra att lämna in saker direkt till oss, och om det är större
saker, så kommer vi och hämtar om man inte själv kan köra hit.
Kläder som inte går att sälja skickas vidare och bearbetas om och
återvinns till isolering.

Mötesplats Kupans verksamhet värmer med andra ord på många
sätt, stort grattis från oss på Innehåll.

Gunilla C Johansson

PRISTAGAREPRISTAGARE
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Arrangörer Sponsorer

Högsby För

21 maj 17:

14:00  Familjegudstjänst

14:40 Clownen Mikes 
familjeshow 

17:30 Kvällen för unga 
drar i gång!

På scenen

18:15 Strömers pack 

19:00 -19:30 framträdande
Burim Alidemaj Zerevski 

19:30 Illusionisten Mike

20:30 Uncle Ian

21:15 Hansam

ca 22:00 Prisutdelning 
från kvällens alla 
Omöjliga utmaningar

ca 22:15 Eldshow och 
Kvällsdisco

23:00 Tack för 
att du kom 
och gjorde 
kvällen möjlig! 

Alkoholfri, utmanande och spännande kväll 
för dig mellan åk 7 och 3:an i gymnasiet. 
Tillsammans kan vi göra det Omöjliga möjligt.
ALLA ungdomar i Högsby kommun med omnejd är välkomna!

PSST... Följ oss på
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Aktörer: RFSU Småland
• Konferencier Arvid Karlsson
• Mike • Eldshow   • DJ Nils
• UNF Ungdomens Nykterhetsförbund 
• Zlatanprojektet på Högsby fritidsgård 

Mediapartner

Församlingshem Odensvivägen 2

17:30 –23:00

Projektledare 

Zebastian Strömberg 
Svenska Kyrkan, 070-5520018

Aktiviteter: – Jättehinderbana
– Zorbfotboll – Bungyrun
– Backklättring – Graffiti

– Airbrushing – Olika tävlingar
– Tipspromenad – (Paintball) 
– Skapatält – Tröjtryckning
– Zumodräktsbrottning

– Förvänta dig inga kaniner i hög hatt, utan om
jag vore du så skulle jag gå och titta på mig.
Och om du är tuff så står du närmast scenen. 
– En kväll där det omöjliga varvas med det
möjliga. 

Vi ses /Illusionisten Mike 

�

PSST... Följ oss på
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HÖGSBYNÄT AB

OUTLETPRISER 
på lampor & lampskärmar

FÖRETAG • FÖRENINGAR • PRIVATPERSONER

Järnvägsgatan 37, Högsby 
049138 70 11

Måndfre 1018 • lörsön 1116

VI HAR SKRIVARE, 
BEGAGNADE DATORER, HEADSETS

OCH ALLT DU BEHÖVER INOM
KONTORSMATERIAL

Canon MG2950

HP officejet 6820 HP P1102w

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

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se
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Som vi skrivit om tidigare i Innehåll, så kom det en
dag i september förra året en trio studenter in till
oss. De skulle starta upp ett UF-företag och behöv-
de hjälp med sin affärsidé.

Vi började prata med de tre studenterna och det visade sig att två
av dem kom från Ruda, Jesper Ekberg och Hekima Rusingiza. Den
tredje från Oskarshamn, Simon Johansson.

Alla tre gick ekonomiprogrammet och genom sitt UF-företag var
affärsidén att sälja rabatthäften med unika erbjudande vänt till ung-
domar.

HUR GICK AFFÄRERNA?
– Det gick över förväntan. Vi fick många företag som nappade på
erbjudandet att vara med och många som köpte häftet.

I Kalmar län kom vi på en hedrande 3:e plats bland alla UF-
företag. I Oskarshamn blev vi årets UF-företag och fick gå på
Oskarsgalan berättar Simon.

– Ni som nu har chansen att starta ert eget företag i sommar via
sommarentreprenörerna ta chansen. Ni kommer inte att ångra er.
Man lär sig så mycket genom att driva eget företag, mycket mer än
ett vanligt sommarjobb. Vi har mycket nytta av denna erfarenhet nu
när vi planerar för att plugga vidare uppmanar Hekima.

Grattis än en gång till era framgångar som företagare och tack
för att vi fick förtroende att vara mentor till er. Nu hoppas vi att
fler unga vågar satsa på eget företag under sommarlovet. 
(Läs mer om sommarlovsentreprenad i tidigare nummer av Innehåll eller
maila din intresseanmälan till Christina Henriksson på HUC)

Gunilla C Johansson

KUPAN HÖGSBY
Second Hand

20år
Aktiviteter HELA 

vecka 19, 9-14 maj!

Se anslag i 
butikens skyltfönster

Högsby/Fågelfors Rödakorskretsar

Öppet: Vard 11-15, Lörd 10-13, Sönd stängt

Fira med oss

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

Kom in till oss 
för rådgivning och synundersökning!

Ring och boka tid!

UF-företagande

det bästa
som hänt

De glada pristagarna Jesper, Hekima och Simon
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UTSTÄLLARE

HÖNSBYTARDAG - KALVENÄS KÖTT, BERGA
LÖRDAG 28/5 KL 10:00–14:00 – SJÖNÄSGATAN 25, BERGA

DJURFÖRSÄLJNINGEN STARTAR KL 11:00

Familjeaktivitet

• Gårdsbutiken är öppen
• Hoppborg
• Tipspromenad
• Korv, fika, crepes mm till försäljning
• Ponnyridning 
• Åk häst och vagn
• Fiskedamm
• Djurauktion 13:00

Huvudsponsorer:

• Flertalet utställare
med höns, kaniner

• Plantförsäljning
• Får och lamm-

produkter 
• Betongfigurer

• Stenugnsbakat 
bröd

• Hönshus
• Kaninkött
• Hantverk

Parkeringsavg 10:- (Berga GoIF). Vi lottar ut fina priser! Ditt reg.nr är ditt lottnummer G

VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG DAG!!

M
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Det var två samspelta representanter från
Mäklarfirman Ahlqvist som mötte Innehåll i veckan.

– Jag har börjat hitta min roll och tycker att det är roligt att kunna
använda mig av mitt nätverk och att kunna verka som visningsvärd i
Högsby säger Bengt-Åke Lundin och får medhåll av Mats
Calmstierna, fastighetsmäklare vid Mäklarfirman Ahlqvist.

– Vi har haft behov av ytterligare medarbetare och det har löst sig
bra i samband med Bengt-Åkes roll här hos oss menar Mats och
berättar vidare 

– Vi har förfrågan på villor i hela kommunen och hoppas på att det
börjar lossna nu. Så att de som efterfrågar lägenhet hittar det och på
så sätt får vi ut fler villor på marknaden.

TRENDBROTT
Mats berättar om ett trendbrott som han sett i kommunen.

– Som vi sett med de förfrågningar vi har på fritidshus är att tidigare
har det varit åtta av tio som varit  tyskar, holländare och danskar. Det vi
nu ser är att åtta av tio som nu visar intresse är familjer som bor i stor-
städerna i Sverige som tittar efter ett hus på landet. En trend som ver-
kar hålla i sig.

FÖRÄNDRADE LÅNEVILLKOR
På frågan hur Mats ser på de förändrade lånevillkoren svarar han;

– Svårt att säga hur de påverkar marknaden, vi får avvakta och se,
men klart är att de kommer att påverka och då troligen en lite avvak-
tande marknad. Främst i storstäderna då prisbilden är annorlunda jäm-
fört med Högsby.

Gunilla C Johansson

Trendbrott 
i Högsby
Trendbrott 
i Högsby
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Den mycket välbesökta och uppskattade Hönsbytar-
dagen som är en familjedag arrangeras även i år, när-
mare bestämt den 28 maj på Kalvenäs Kött i Berga.

Projektgruppen Höns och Fjäder med Evert Andersson från Berga
berättar att mycket fallit på plats runt planering för Hönsbytardagen
och man ser fram emot själva dagen.

– Vi har, tycker vi, fått fram bredden på aktiviteten så att det ska fin-
nas något som passar alla. Allt från hoppborg till att få klappa kaniner
och kycklingar till att kunna ta en liten fika och framför allt träffas i en
naturlig och lantlig miljö.

Att få se djur på en gård i sin naturliga miljö och kanske ta sig runt i
miljön via tipsrundan är ett sätt att komma nära naturen. 

Hönsbytardagen har även ett flertal utställare på plats och nu hop-
pas man att vädrets makter är med på noterna och bjuder på strålan-
de väder.

– Visst är vi lite väderberoende, men intresset för Hönsbytardagen
är stort och även om det skulle komma en och annan regnskur så tror
vi att många kommer i alla fall.

Nytt för i år är att man kommer att hålla en djurauktion med kaniner
och höns.

Evert som har ett genuint intresse för fjäderfä har i dag sju olika
raser där han har ett antal till försäljning denna dag.

– Det är roligt att hålla på med något som är totalt olikt mitt ordina-
rie arbete på Viking Bed, och att hålla på med djur ger mycket tillbaka
avslutar Evert.

Läs mer om Hönsbytardagen i denna tidnings annons.
Gunilla C Johansson

E-mail info@hogsbydagen.se   •   www.hogsbydagarna.se     
Projektledare: Stellan Emrin 070-642 35 95

Köp Högsbydagslotten
med chans att vinna en 
Ståhjuling Gyroway X7 
värde 30 000:-

Köp dina lotter hos 
lokala handlare i Högsby

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

Huvudsponsorer

EXTRA ROLIG OCH FARTFYLLD SOMMAR

Utställare 
på årets Högsbydag?

Lokala företag och föreningar 
- Se hit!

Vi och alla besökare hoppas 
att få se just er på Högsbydagen

Kontakta oss för mer info 
och om monterplats.

Håll utkik efter mjölkpaket
från Emåmejeriet 
i kyldiskarna ...
– Där  presenteras 
årets artister!!!

Familjedag
med många aktiviteter
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www.jonssonsrorfirma.se 

INRE STYRKA

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

perfekta temperaturen. Våra bergvärmepumpar tar tillvara  

den lagrade solenergin i marken och värmer upp eller 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Varvtalsstyrd, anpassar sig till husets effektbehov

• NIBE Uplink, internetuppkopplad för fler möjligheter

• NIBE Smart Price Adaption, sänker dina 
 energikostnader

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

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

0495-122 85
0491-122 85

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

NORRA STORGATAN 8, BERGA • 010-747 32 50

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

Läs mer på coop.se

Hos oss hittar du ALLT det goda
till vårens helger! Vi har även laddat

upp med fina utplanteringsväxter

Vår traditionella 

grillkväll
äger rum tisdagen

den 21/6! 

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.

Gilla oss på Facebook och läs
mera om möjligheternas kväll
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Storgatan 68, Högsby, 
Tel 0491-202 02, 

Öppet: Mån-Fre 1000-1800, 
lunch 1300-1400

lör, sön o helgdag stängtwww.garpenhogsby.se

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

Ranka rostfritt
16-delar 
Nu 499 kr 
ord. pris 749 kr

Dags att beställa 
studentskylten! 

NYA ÖPPETTIDER! Vi stänger lördagar 
och lägger till en halvtimma på vardagarna. 

Måndag-fredag 10.00-18.00 Lunch 13.00-14.00. 
Lördag, söndag samt helgdagar stängt. 

Vi stänger även klämdagen 6 maj.

Vi hoppas på att vi får in och kan bevilja ansök-
ningar ur Gunilla Wellanders Fond, säger ordfö-
rande Thomas Ohlsson, Högsby.

Fonden som grundades av Gunillas mamma bygger på ett testa-
mente där regelverket säger att personer med funktionsnedsätt-
ning har rätt att söka pengar ur fonden.

Ansökan kan göras av personer som är bosatta i Högsby kom-
mun och söks individuellt. 

Bidrag kan lämnas för rekreation, utflykter och förströelse, lite
guldkant på tillvaron med andra ord.

– Vi uppmanar verkligen till att skicka in ansökningar. Skriv ner
med några korta rader om vem du är, vad du vill göra och hur
mycket pengar du ansöker om. Vill ni göra en aktivitet som en
grupp, då skickar alla som är med i gruppen in sin personliga
ansökan. På så sätt kan man göra en aktivitet gemensamt.

Thomas, ordförande i stiftelsen, berättar att den ekonomiska
ram man har att hantera och kan bevilja ekonomiskt bidrag ur är
i grunden den årliga avkastningen på fonderade medel.

Gunilla C Johansson

Pengar 
att söka

Storgatan 15, 579 30 Högsby • Tel 0491215 35

MORSDAGSBUFFE´
29/5 kl. 1200-1500

Boka bord
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Insamling av 
hushållens farliga avfall 
Här ser du var och när vi ställer upp miljöbilen. 
Du får inte lämna avfallet innan miljöbilen anlänt.

Fredagen den 13 maj
Berga Åsevägen kl 15.00-15.30
Högsby Järnvägsg. kl 15.45-16.15
Ruda Järnvägsg. kl 16.30-17.00
Långemåla Järnvägsplanen kl 17.15-17.45

Lördagen den 14 maj
Fågelfors Återvinningsstationen kl 09.30-10.00
Fagerhult Brandstationen  kl 10.30-11.15
Björkshult  Bruksgatan kl 11.30-11.50
Grönskåra   Järnvägsg.     kl 12.00-12.30
Allgunnen   Hornsövägen    kl 13.30-14.00
Hornsö      Kraftstationen         kl 14.30-15.00
Upplysningar: Ragnsells 0491-76 81 38.

Insamling av grovsopor 
och användbara saker
sker i samband med ordinarie hämtning 
av hushållssopor vid din fastighet 9 - 20 maj.
Märk det du vill ha hämtat med texten ”grovsopor”. 
Ställ avfallet väl synligt på den plats där din soptunna töms,
senast kl 06:00. 
Sortera så här: 
• Användbara saker till återanvändning – hela och bra saker 

tar Tegelbruket hand om och ser till att de återanvänds, 
t ex via secondhandförsäljning. 

• Brännbart 
• Metallskrot 

Följande avfall hämtas inte
•  Vitvaror, Elektronik och Farligt avfall.
•  Byggnadsmaterial, porslin, keramik, duschkabiner, 

sanitetsgods, badkar, golvmattor, motorfordonsdelar, 
maskiner,  taggtråd, tomma oljefat, element, vattenpumpar, 
varmvattenberedare,  oljepannor, värmepannor och 
värmepumpar. 

•  Trädgårdsavfall 
•  Förpackningar och tidningar
•  Däck.

Blev dina grovsopor inte hämtade?
• Har du ställt ut något avfall som inte hämtas enligt ovan

så kommer det att lämnas kvar.
• Om något som ska ingå i insamlingen står kvar efter att din 

soptunna tömts så avvakta ett par dagar (ibland blir bilen 
försenad). Står avfallet fortfarande kvar så kontakta 
Tegelbruket, telefon 0491 – 291 56

Insamlingen utförs av Tegelbruket på uppdrag av ÖSK. 
Mer information finns i kommunalmanackan samt
http://osk.hultsfred.se

EN SPÄNNANDE OCH OMVÄXLANDE
LIVSRESA!
Obotligt rotlös av Jöran ”Willy” Olsson 
ISBN 978-91-7465-943-6
Författaren är numera bosatt i Högsby men har
under stora delar av sitt liv varit verksam på många
olika platser i världen. Uppväxten tillbringade Willy
Olsson i Stockholm men snart bar det ut till sjöss
och reslustan var det inget fel på. Allt eftersom
åren gick bodde och arbetade författaren i en rad länder på den ara-
biska halvön för att sedan styra kosan mot USA och så småningom
även till Sydostasien. Med en stor portion berättarglädje delar Willy
Olsson med sig av stora och små händelser i sitt liv som globetrotter.

INTRIGER I HEMBYGDSMILJÖ!
Gånglåt av Elin Olofsson
ISBN 978-91-46-23049-6
Boken finns även att ladda ner som ebok på
bibliotekets hemsida.
Släktgården Gärningsberg i Jämtland utgör basen
i denna roman där sorg, glädje, ilska och kärlek
griper tag i läsaren från första sidan. Den välkän-
da sångerskan Sonia ”Salida” Sallström återvän-
der till barndomsgården som nu bebos av hen-
nes syster Gun-Britt och hennes familj. Gun-Britt tillhör den sortens
människor som inte anser sig ha fått något gratis här i världen (till
skillnad från systern) och som tycker att folk i allmänhet borde skärpa
till sig. Hennes dotter Johanna som rest till gården för att tillbringa
sommaren med att hjälpa till att skriva Sonias memoarer brottas med
en olycklig kärlekshistoria med arkitekten i sommarstugan uppe vid
skogskanten. Mycket ställs på sin spets när systrarna skall konfrontera
sin uppväxt och alla de hemligheter som de burit på skall plockas
fram i ljuset.

HÖGSPÄNNING UTE I VÄRLDEN MED 
FÖRGRENINGAR TILL FÖRORTEN! 
Orten av Joakim Zander
ISBN 978-91-46-22942-6
Boken finns även som ebok.
New York, London och stockholmsförorten Bergort
utgör spelplaner för huvudpersonerna i denna
thriller. Yasmine Ajam jobbar som trendspanare i
New York efter det att hon hals över huvud lämnat förorten där hon
växte upp. Ett meddelande som har med hennes försvunne bror att
göra får henne att till varje pris försöka hitta pengar till en flygbiljett
hem. Samtidigt i London har Klara Walldéen fått arbete på ett forsk-
ningsinstitut med en dunkel agenda. En av hennes kolleger blir brutalt
mördad samtidigt som Klaras dator blir stulen. Yasmine och Klaras
vägar korsas i Stockholm under några sommarveckor och båda dras
in ett brutalt maktspel där ingenting verkar vara otillåtet. Orten är en
fristående fortsättning på den hyllade thrillern Simmaren (nominerad
till årets bästa deckare 2015). 

Välkommen till Högsby bibliotek Storgatan 17 i Högsby. 
Öppet vardagar 9 – 18. Lördagar 10 – 13 
Biblioteket - en mötesplats för alla!
www. hogsby.se  Följ oss på facebook! 

Boktips från Högsby
kommunbibliotek!
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Högsbytjejen och två-barnsmamman Emma Max 10-
årsjubilerar som frisör längs Storgatan. 
– Det är minst lika roligt som när jag började. Och jag
måste säga att kommunborna har blivit mer måna
om sin egen stil.  

Efter att Emma gått ut sin frisörsutbildning startade hon eget hemma i
Högsby. 

– Det fanns redan ett bra utbud i Högsby, men jag kände ändå att
det borde vara möjligt att få fler att klippa sig i sin hemkommun, istäl-
let för att behöva åka iväg och göra det, säger Emma. 

Det har vi lyckats bra med. Vi har även kunder som kommer hit från
grannkommuner.

Den senaste tiden har det varit extra mycket full fart för Emmas del.
Hon har nyligen gift sig med sin speedwayförare Mikael Max. De har
två barn tillsammans och hon stormtrivs med att kombinera egenföre-
tagande och familjeliv. 

Samtidigt är det tur att jag har Hillevi (Palmberg) som arbetar hos
mig i frisörsalongen. Hon är en klippa, och hon tar en del kvälls-
klippningar vilket kan vara lite svårt för mig, säger Emma Max.

Vi har gått samma frisörskola i Kalmar, så vi har lite gemensamt tänk
på det sättet också. 

Emma är numera också med i Företagarnas styrelse i Högsby kom-
mun. 

Klart att jag önskar att vi ska bli fler företagare i kommunen.
Samtidigt brukar jag prata mycket om att vi som företagare i kommu-
nen måste vara bra ambassadörer för varandra. Det är så viktigt att
vara hjälpsamma och stötta varandra, säger Emma Max. 

Vi vill ju alla locka kunderna att vara kvar på vår hemort, istället för
att de ska åka in till städerna och handla eller bara handla genom 
e-handel.  

Emma Max tycker att en rolig utveckling är att alltfler kommunbor är
måna om sin egen stil, exempelvis när det gäller frisyrer. 

– För tio år sedan när jag började skulle de flesta ha samma frisyr,
den som var modern för stunden. Men nu vet många precis hur de
vill ha just sin egen frisyr. Det blir ju också ännu roligare för oss frisörer,
när jobbet blir mer varierat, säger Emma Max. 

Text och bild: Fredrik Loberg

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

VÄLKOMMEN IN PÅ EN FIKA!
VI HAR FLERA NYA 

SORTERS GODA KAKOR G

Emma Max trivs som frisör på
Storgatan i Högsby. 
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www.skobes.se 
HÖGSBY Verkstadsgatan 5  
Växeln: 0491-209 90 
Öppettider verkstad: Mån-fre 07.00-17.00

Med Skobeskortet kan du handla på   
ca 1 100 olika anläggningar i hela landet. 

Du får bonus på allt du handlar med ditt  
Skobeskort, även på drivmedel. Har du 
ett Skobeskort med VISA behöver du inga  
andra kort i plånboken.

Välkommen till oss på Skobes!

Nu får du 10% RABATT på allt i butik 
och verkstad när du betalar med ditt Skobeskort!

Michael Nilsson 
Leg. kiropraktor                                      
Dammgatan 12, 
572 30 OSKARSHAMN
0491-103 75, 076-80 20 375
michael@nilssonkiropraktik.se

Hampus Nilsson 
Kiropraktor
Storgatan 25, 
383 30 MÖNSTERÅS
0499-107 02, 076-83 20375
hampus@nilssonskiropraktik.se

HAR DU ONT?
Låt oss hjälpa dig!

FÖRETAGSNYTT

Bli brun 
innan sommaren
Lina Danlid Burke, hemvändande företagare trivs
mycket bra i rollen som företagare och bor tillsam-
mans med sin familj i Drageryd, där hon en gång
växte upp.

Sedan en tid tillbaka driver hon företaget Beauty Box på Storgatan i
Högsby.

– Jag har alltid gillat eget företagan-
de och nu är det verkligen på riktigt.
Mina produkter och tjänster som
Spraytan innebär, är något som jag står
för och som känns äkta.

Att komma hit, få en solbränna
baserad på ekologiska och vitaminberi-
kade ingredienser är ett betydligt bättre
alternativ än att sola solarie tycker jag.

Att komma hit, få lite sommarfärger
till vårkläderna är ett sätt att må bra.
Denna typ av produkter saknade jag
när vi flyttade hit från England.

– Hoppas fler vill starta företag, Ju
fler vi blir desto bättre går det för alla
uppmanar Lina.

Gunilla C Johansson
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Andreas Prabe I 072-214 49 81
E-mail: andreasprabe@gmail.com

Gillberga 225, 579 92 Högsby

Examinerad från hovslagarskola    I    Läs mer på: www.svehov.se

AP HOVSLAGERIAP HOVSLAGERI

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 takarbeten 
- stora som små
• Tegelläggning 
• Pappläggning 
• Läggning av plåttak
• Takplåtsmålning
• Plåtslageriarbeten 

Planerar ni 
att byta tak?

AAnnddrreeaass

AAnnddeerrss

• Sång av internationell grupp

• Vårtal av Anders Ek

• Lotterier (bl.a. fisklotteri)

• Fiskdamm & ansiktsmålning

• Varmkorv, kaffe & läsk

• Fyrverkerier från 
Sandholms färg & golv

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
I LANHAGEN, HÖGSBY FRÅN 19.30!

VÄLKOMNA TILl en 
trevlig kväll!
Arr. Filadelfia Högsby, 

Studieförbundet Bilda
Sponsorer: Apoteket Malen, Coop Högsby, 
Designgallerian, e.m.m.a, Frendo, 
Föreningssport, Garpen, Hemelectronic, 
Högsby Järn & redskap, Högsby Sparbank, 
ICA Matmästar’n, Karlssons, Lantmännen, 
Nabbens Rökeri & Fisk, Opticur, Paul Lager, 
Salong Klippet, Sandholms färg & golv, 
Skobes Högsby, Stormhatten & Wickbergs. 

Högsbyloppet 2016

Bilder från Högsbyloppet lördagen den 9:e april.
Foto: Fredrik Loberg
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För en bättre cancersjukvård

Din gåva gör nytta till 
HELA sitt belopp!

Plusgiro 4402263-0 ı 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. 

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

Vi har nya varor 
varje dag!

Välkommen in!

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

En god handling
En god handndling

i har nV
arje dag!v

or ara vyi har n
arje dag!arje dag!v
ommen in!älkV

TGSGAÄÄRNVVÄJ
: MÅN-FRE 11-ÖPPET

arje dag!
ommen in!

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

Nyöppningen med olika aktiviteter och erbjudande-
på Coop i Högsby som gick av stapeln under vecka
14 gick över förväntan.

– Det var roligt att de erbjudanden vi hade slog så väl ut. Till och
med så pass bra att vissa varor tog slut, vilket vi hoppas att våra
kunder har överseende med berättar Björn Johansson, butikschef.

Den största förändringen i butiken är att man plockat bort en av
de två kassorna och kompletterat med Shop express. Många har
efterfrågat att kunna handla och betala själva och slippa stå i kö, 
vilket man nu alltså tagit till sig och förändrat i butiken. 

– En liten lekhörna har vi tillskapat för våra riktigt unga kunder,
som även den varit välbesökt sedan vi fick den på plats.

SALLADSBAR
– Den fick vi i gång för ett par veckor sedan. Vi provar oss fram till
rätt sortiment i salladsbaren, så är det något man saknar kontakta
oss, uppmanar Johanna.

Kampanjen vecka 14 var ett sätt för oss att framföra ett tack till
våra kunder som visat förståelse under ombyggnationen och nu
hoppas vi, med de nya öppettiderna att ännu fler passar på att
handla i Högsby säger Björn.

Gunilla C Johansson

Tack

Fr vänster: Kunden Sofie tycker att det är gott och enkelt med sallad , tillsam-
mans på bild med Johanna Enarsson som är ansvarig för salladsbaren.
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Bridge 11 jan - 16 maj  15:30
Seniorum, Storg.  9, Högsby. Kom dit, eller kontakta
Staffan på tfn 070-5891611. Arr: SPF

Studiecirkel praktisk biodling 
21 april - 16 juni 18:00  Hornsberg, Storgatan
64, Högsby. Deltagarna får själva under sakkunnig
ledning lära sig sköta bisamhällen. Alla är välkomna,
även om du inte är biodlare själv. Ingen avgift.
Anmälan till Veine Jernemalm 070-5477595. Arr: SV
och Högsbyortens biodlarförening

Bin till nytta och nöje 21 april - 1 sep
18:00-20:30 Föreningsbigården, Storgatan 64,
Hornsberg, Högsby.  Här kan du köpa honung och
lära dig biodling. Vi bjuder på kaffe!
Arr: Högsbyortens Biodlarförening

Seniorträff i PRO-Fågelfors 29 april
14:00 PRO-gården, Fågelfors. Musikfolket underhål-
ler vid seniorträffen i PRO-gården Fågelfors. Medv.
Hembygdsföreningen, Röda Korset och samhällsföre-
ningen. Arr: PRO Fågelfors

Fotboll 30 april 14:00 Frövi Idrottsplats. Fotboll
division 3 nordöstra Götaland. Högsby IK - AFK
Linköping. Entré 60kr. Arr: Högsby IK

Valborgsmässofirande Långemåla 30 april
18:00 - 21:00 Evigheten, Långemåla. Lotterier,
Vårtal, Majbrasa, Fyrverkerier. Grillen tänds kl 18. Ta
med vad ni vill grilla. 

Valborgsmässofirande vid Välenbadet 30
april 18:00 Välenbadet, Fagerhult. 18.00 grill-
buffé i Välenbadets restaurang.19.30 vårmusik, tips-
runda, lotteri. 20.00 fackeltåg, brasan tänds. Vårtal
och allsång. Arr: Fagerhultsbygdens Samhällsförening,
Välenbadets Camping

Valborgsmässofirande, Ruda 30 april
19:00 Tallåsvallen, Ruda. Årets vårtalare är Åke
Lundberg, Ruda. PRO-kören sjunger. Kaffe, korv, läsk,
lotteri och bollrace. Arr: Ruda IF

Valborgsmässofirande i Skälsbäck 30 april
19:30  Skälsbäcks skola, Fagerhult. Brasan tänds kl
19.30. Korvgrillning ute och inne kaffe med hemba-
kat bröd. Lotterier. Arr: Norrgrändens bygdeförening

Valborgsmässofirande vid Isabogården 30
april 19:30 Hembygdsparken Isabogården
Talare Ola Emilsson. Per-Inge Danielsson står för
underhållningen. Kaffeservering, varm korv och lotteri-
er. Arr: Hembygdsföreningen Isabogården och
Sturdieförbundet Vuxenskolan

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: Filadelfiaförsam-
lingen i Högsby i samarbete med studieförbundet
Bilda

Valborgsmässofirande i Sinnerbo 30 april
19:30 Sinnerbo Bygdegård. Korvgrillning utomhus.
Vårbrasan tänds kl 20.00. Kenneth Bengtsson håller
vårtal och sjunger vårsånger med oss. Kaffeservering
inomhus. Underhållning och lotterier.
Arr: Sinnerbo Bygdeförening

Valborgsmässofirande, Fågelfors 30 april
20:00 Stureplan i Fågelfors. Vi tänder brasan ca
20.15. Vårtalare. Vårsånger av Lunds
Studentsångare. Lotteri, Kaffe/Saft, Korv. Fyrverkeri
ca 21.15. Arr: Fågelfors Samhällsförening

Valborgsmässofirande vid Kalvenässjön
30 april 20:00 Vårtal av Stina Johansson
Evertsson. Sång och musik. Fika i Viking Beds mat-
sal. Korv med bröd, lotterier, fyrverkeri. 
Arr: Berga GIF

Sköna Maj Välkommen 1 maj 16:00 Högsby
Missionskyrka, Skolgatan 16, Högsby. Vi sjunger
invåren tillsammans med Ekumeniska kören och Anita
Lehtonen. Arr: Högsby Missionskyrka

Dagträff i Missionskyrkan 3 maj 14:00
Högsby Missionskyrka, Skolgatan 16, Högsby.
Sånger av Carl Öst. Per-Olof Johansson med
Equmenicakören från Nybro medverkar.
Kaffeservering. Arr: Högsby Missionskyrka

Månadsmöte SPF seniorerna Fagerhult 4
maj 14:00 Gröna Salen. Förhandlingar, lotteri,
underhållning samt kaffe med gott. Underhåller gör
Bjarne Svensson. Arr: SPF seniorerna Fagerhult

Rosenklippardag i Nostalgia 5 maj 13:30
Nostalgias trädgård, Bruksgatan, Fågelfors. Tag gärna
med saxar, handskar samt påsar till sticklingar.
Värmande choklad och kaffe med dopp 20 kr. Erik
och Kristina från Åhus medverkar. Arr: Föreningen
Nostalgia

Gökotta i Böta Kvarn 5 maj 9:00 - 12:00
Gökotta, gudstjänst, fiske tävling. Vi ser till så att gril-
len är tänd, ta med vad ni vill grilla. Arr: Långemåla
medborgarförening, Långemåla kyrka

Loppis i Långemåla 5 maj - 7 maj   10:00
Brusemåla gård, Långemåla. Möjlighet till fika finns.
Önskar du delta hör av dig till Malin på
0702255838.

Gospelkonsert 7 maj 18:00 
Fagerhults kyrka, Fagerhult. Fagerhult och Fågelfors
kyrkokörer m fl. lokala musiker i kompgruppen med-
verkar. Arr: Svenska kyrkan

Natur- och kulturvandring 8 maj 10:00
Samling vid Högsby resecentrum. Vandring på kyrkvä-
gen till Högsby från Sinnerbo till "ostkakestenen" och
tillbaka (ca 3 km totalt). Samling vid resecentrum i
Högsby kl 10.00. Ledare: Christina Dannesäter och
Kjell Samuelsson. Arr: Handbörds naturskyddsförening

Gökotta 8 maj 08:00 
Bötterum. Samling i Bötterum kl 08:00.
Arr: Långemåla Hembygdsförening

Resa Luffarmuseum SPF 10 maj 09:30 SPF
Seniorerna Högsby ordnar en resa till "Hönsalotta"
luffarmuseum Boda glasbruk. Anmäl senast 10 april
till Gunhild Johansson 0499-30081 eller 070-
3153627. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Trivselträff 11 maj 14:00 
Storgatan 34, Högsby. Arr: PRO Högsby

Trivselträff PRO Fågelfors 13 maj 
PRO-gården, Fågelfors. Johan och Stickan från
Vimmerby underhåller. Servering och lotter. Arr: PRO,
Fågelfors

Fotboll 14 maj 14:00 Frövi Idrottsplats. Fotboll
division 3 nordöstra Götaland. Högsby IK - Malmslätts
AIK. Entré 60kr. Arr: Högsby IK

Söndagscafé på Hornsberg 15 maj 14:00 -
17:00  Storgatan 64, Högsby. Servering i en mysig
miljö. Arr: Högsby Sockens hembygdsförening

Gemensam lunch SPF Seniorerna Högsby
18 maj 13:00 Emågården, Storgatan 15, 579 30
Högsby. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Dagledigträff i Filadelfia 19 maj 14:00 -
15:30 Storgatan 10, Högsby. Birgitta och Willy
Liljenström sjunger och spelar. Andakt. Servering med
hembakat bröd. Fri entré. Arr: Filadelfia Högsby i
samarbete med studieförbundet Bilda

Månadsmöte Högsby PRO 24 maj 14:00
Berga kyrka, Kyrkvägen 1, 579 40 Berga.
Underhållning. Arr: Högsby PRO

Månadsmöte Berga Kyrka 24 maj 14:00
Berga Kyrka. Underhållning av musikfolket. Arr:
Svenska kyrkan

Resa till Sofiero SPF Seniorerna Högsby
26 maj 06:00. SPF Seniorerna Högsby ordnar en
dagsresa till Sofiero torsdagen den 26 maj med avre-
sa kl. 6.00. Anmälan senast 26 mars till Gunhild
Johansson tel. 0499-30081 eller 070-3153627.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Familjedag, höns- och djurdag Kalvenäs 28
maj 10:00 - 14:00 Kalvenäs, Berga.
Köpa/byta/sälja fjäderfä, kaniner mm. Gårdsbutiken
är öppen. Ponnyridning, hoppborg, häst & vagn,
utställare, tipspromenad Försäljning av grillat och fika.
Lotterier, överraskningar m.m. Obs! Auktion
höns/kaniner/fjäderfä kl. 13.00. Anmälan senast kl.
11.00 samma dag. Den perfekta dagen för hela
familjen. Arr: Fjäder & Päls, Kalvenäs Kött

Fotboll 28 maj 14:00 Frövi Idrottsplats
Fotboll division 3 nordöstra Götaland. Högsby IK - IK
Tord. Entré 60kr. Arr: Högsby IK

BarnensDag i Fagerhult 28 maj 10:00 -
16:00 Ekingen, 57072 Fagerhult. Vi bjuder på allt:
korv, glass, ponnyridning, ansiktsmålning mm. Arr:
Trädgårdsföreningen Fagerhult, Samhällsföreningen
Fagerhult

PRO Högsby kommun - Resa till Dalarna
30 maj - 2 juni Anmälan senast den 30 april.
Anmälan till respektive föreningar eller till Inger 073-
0582422. Inget krav att Ni måste vara medlemmar
utan först till kvarn. Arr: PRO Högsby kommun

Dagträff i Missionskyrkan 31 maj 14:00
Högsby Missionskyrka, Skolgatan 16, Högsby. Ingvar
Gunnarsson Kåserar "Högsby för 25 år sedan"
Kaffeservering Arr: Högsby Missionskyrka

Herrarnas vårsupé, PRO Fågelfors 3 juni
14:00 PRO-gården, Fågelfors. Serveras en god vår-
supé i PRO-gården, Fågelfors. Åke Larsson och Karl-
Johan Johansson underhåller.Föranmälan till Bror tel.
070-5151271 eller Lennart tel. 0491-51182. Arr:
PRO Fågelfors

Varmt 
välkomna!

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

Vi har det du tänder på!
Team Skogsporten
Johan Larsson 
073-318 51 43, e-post: team@skogsporten.se  

Team Skogsporten

Vedförsäljning
Dags att göra om? Vi utför allt inom tapet och måleri!

Ring oss idag för kostnadsfri offert.
072-548 32 95 I malaren@home.se I www.malaren.eu

Målaren 
som gör allt 
och lite till!

S E R V I C E  I K VA L I T E T  I Y R K E S K U N N A N D E

00449911--882222  1122  ••  WWPPAABB..SSEE

TTRRYYCCKK   --   TT II DDNN IINNGGAARR   --   LLAAYYOOUUTT   
VV II SS II TTKKOORRTT   --   AAFF FF II SS CCHHEERR
RROOLLLLUUPPSS   --   SSKKYYLLTTAARR
MMAARRKKNNAADDSSFFÖÖRR IINNGG   --   WWEEBB
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Smedmästarev 3 HÖGSBY • 0491-20862 • www.sandholms.se • Öppet Vard 9-18 lör 9-13

Nu har vi även Gipsskivor, 
OSB-skivor och Reglar på lager.

Kom in och fynda kvalitetsfärg!
FArgfest!

30 %  
rabatt på 

all färg från 
Nordsjö!

Gäller t.o.m. 7/5 2016

..
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