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

NÄRINGSLIV OCH HÖGSBY KOMMUN INFORMERAR • SANDHOLMS TIPSAR 
• BOKTIPS • FÖRETAGSNYTT • EVENEMANG I HÖGSBY KOMMUN

SVETS+SVENSKA
=SANT

HORNSÖ
EKOPARK

PADDLA LÄNGS
EMÅN

FIKA OCH BADA 
I HÖGSBY KOMMUN

Häromhelgen var det dags
för Göteborgsgängets 

första paddlingstur i Emån. 
Foto: Fredrik Loberg

Läs mer på sid 16...

EN HÄRLIG 
OCH SKÖN 
SOMMAR 
ÖNSKAR VI 

ER ALLA
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Redaktion och produktion:
Wåhlin’s Oskarshamn

Tidningen tryckt på Svanen-
märkt papper och tryckeri

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

Ansvarig utgivare: 
Gunilla C Johansson

Redaktionell text:
Gunilla C Johansson
samt Fredrik Loberg

Distribution: Hushåll och 
företag i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 26augusti.
Bokning: Senast måndagen
den 15 augusti.

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!

Jag önskar alla en härlig sommar !

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

Välkommen 

till oss

ABODA KLINT

SOMMARBUFFÉ
150:-

inkl.lingondryck, kaffe & kaka 
serveras kl 12–16  ALLA DAGAR 

6 juni-21 augusti

Gilla oss på facebook:
Aboda cafe 
& restaurang!

– CATERING, t.ex. Abodabuffé – 
ytterfilé och lax eller  ytterfilé och kyckling.

Valfri potatis, sallader, såser. 
Paketpris 165:-/pers. 

(Fritt hemkört i kommunen. OBS minst 10 pers!)
• Smörgåstårta,  56:-/pers.

A´la carte 
Fullständiga rättigheter.

GO’FIKA

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

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

med hembakat 
från Aboda Klint

ÖPPET 
ALLA dagar

11-19

Våfflor med hemkokt sylt
Smörgåsar med mera

Söndag 10 juli
Sommarloppis &

Hantverk 
på Aboda klint 

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.

Grönskåra Parkvägen 25
Pris 260 000
Rymlig villa i Grönskåra, permanent
eller fritidsboende?

Bockara Vetevägen 6
Pris 340 000
Villa med potential, bra planering,
garage, hel källare.

Ruda Björnströms väg 3
Pris 695 000
Helfräsch enplansvilla med bra
läge, fristående garage. Låga drifts-
kostnader, stor altan under tak.

Berga Västergatan 15
Pris 430 000
Villa i Berga, nära skola, affär och
kommunikationer, lättskött tomt.

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

Sjönäsgatan 25, BERGA 
• Tel. 070-717 64 04 
• www.kalvenas.se

ÖPPET 
TORSDAG - FREDAG

11.00-17.00 
HELA SOMMAREN

VÄLKOMNA!

FÄRSKT KRAVKÖTT AV 
NÖT OCH GRIS I GÅRDSBUTIK

LOPPIS
i Fögeberg 110, Fagerhult

30 & 31 JULI
13 & 14 augusti
20 & 21 augusti

KL 10-16
Arr: Marie & Anders Blomberg
0481-720 46, 073-784 85 32
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 00

Du har väl hört om vårt nya konto?

Högsbykontot!
För att få mer information besök vår hemsida 
www.hogsbysparbank.se eller ring oss 0491-209 00

Från och med den 27/6
kommer vi öppna kl 10.00.

Under sommaren mellan den 27/6-18/8
kommer vi att ha öppet till

kl 15.00 på torsdagar.

Trevlig sommar!

Nya öppettider
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Tomatplantor har stått uppradade och vuxit upp
mot skyn i det stora växthuset alltjämt sedan 1995 i
Bjärshult ett par mil utanför Högsby. Anledningen
att ställa om gårdens produktion från mjölkproduk-
tion var lika dramatisk situation då som det är nu
för många av Sveriges mjölkproducenter.

Gunilla och Esbjörn Gustafsson gick en kurs i växtodling, satsade
stora pengar på att bygga ett växthus och i dag är tomater från
Bjärshult Smålandstomater AB ett begrepp inom när- och 
svenskodlat. 

Företagarna var tidigt ute med att sätta kvalité och leveranssäker-
het som en del i sitt varumärke på det som lämnar gården.

Detta är ett familjeföretag och man vill ju att det man satsar på
ska gå bra och att ställa om till tomatodling har fungerat. Mycket
jobb och långa dagar är det men när det är roligt så går det mesta
säger Gunilla.

Tomatplantorna som närmar sig 10 meter i höjd levererar närma-
re 20 klasar med tomater per planta och omräknat i kilo blir det 60
kg tomater per kvadratmeter odlingsyta. Växthuset har en impone-
rande yta av 10 000 kvadratmeter det vill säga 1 ha växthus och i
dag finns det 25 ha växthus runt om i Sverige.

Inne i växthuset är luftfuktigheten hög och det tillsammans med
vatten, gödning och lite humlor så bokstavligen växer tomaterna så
det knakar. En av de stora produktionskostnaderna är uppvärmning-
en som man har löst med att tidigt gå över från olja till biobränsle. 

JOSEFIN EN AV DÖTTRARNA ARBETAR I FÖRETAGET
OCH GJORT SÅ SEDAN FLERA ÅR TILLBAKA
– Jag trivs bra med att jobba här ett varierande och roligt arbete att
få arbeta med livsmedel på detta sätt. Jobbet innebär allt från att
röja ur och tvätta hela växthuset när säsongen är över i oktober,
november till att börja förbereda för nya plantor som kommer från
Finland i slutet av januari. Nya tomater ska helst finnas i butik i bör-

jan av april. Jag och min sambo bor tvärs över vägen och vi trivs
verkligen att bo och jobba här.

– Detta är som sagt ett familjeföretag och än orkar jag ett tag till
och det är roligt att kunna hålla på tills de lite yngre tar vid säger
Esbjörn.

När vi var på besök så mötte vi precis en lastbil som hämtat
tomater och nästa bil kommer om två dagar. Leverans sker även
med egen lastbil och tomater från Bjärshult finns ute i handeln från
Stockholm i norr till Skåne i söder.

– Nu är det fart på det och det är ju så det ska vara avslutar
Esbjörn. 

På den betesmark som för 21 år sedan var fylld med mjölkkor
hur ser då den ut, för tomater håller inga betesmarker och odlings-
landskap öppna. Jo där går i dag ett 25-tal tamkor och deras kalvar
och betar. Så omställningen från mjölkproduktion till tomater och
köttdjur har bevisligen rönt framgång. 

I HÖGSBY KOMMUN FINNS HELA TRE FÖRETAG
SOM MARKNADSFÖR OCH SÄLJER 
NÄRPRODUCERAT KÖTT

Mitt i natursköna Fagerhult ligger Måketorps 
styckeri och köttbutik som slog upp dörrarna för
ganska exakt två år sedan.

– Vilken resa
vi har gjort
och än har
den knappt
börjat, säger
Adele Gillberg
som tillsam-
mans med
sin man
Fredrik
Johansson
valde att satsa
allt på sin
affärsidé. 

Att leverera
hängmörat
kött från sin
egen och
andras gårdar i trakten.

När vi var på besök så var man i full färd med att sönderdela och
finstycka kött som hängmörats på anläggningen i Fagerhult, denna
gång med leverans från Träthult. Tillsammans med medarbetaren
Marcus så ser man till att butiken hålls öppen och att leverans och
utlämning av beställda varor till kunder fungerar. Varje detalj är noga
paketerad och märkt med datum, namn och allt som ska vara med
för spårbarhetens skull. Företaget utför även legostyckning åt andra
uppfödare, en stadigt växande marknad.

– Jag är uppvuxen på gården där vi bor i dag och som sjätte
generation så kände jag att jag ville göra mer än bara ha betande
djur. Idén föddes till att kunna följa hela ledet från var djuren har
betat till att den landar på tallriken. Med god djurhållning, hög kvalité
på hela ledet och framför allt, att köttet får hängmöras gör att vi kan
leverera en bättre produkt än det som massproduceras via de stora
anläggningarna. Planerna och idéerna för framtiden hos Måketorp är

En väg in - Företagare se hit
Liselotte Arvidsson – Regionsamordnare, Företagarna i Kalmar Län. liselotte.arvidsson@foretagarna.se, 0491-761655

Anders Johansson – Kommunchef, näringslivsansvarig. anders.johansson@hogsby.se, 0491-29102

Närproducerat i kommunen

579 80 Högsby, Sweden, 0491-290 00, www.hogsby.se
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solklara och tydliga, man vill vidareutveckla det närproducerade och
öka konsumenternas kunskap för att öka förståelsen och vikten av hur
öppet odlingslandskap och konsumentens val i kyldisken hänger ihop.

I dag finns Måketorps produkter att köpa på ett tiotal platser i Kalmar
och Kronobergs län. Förutom nötdetaljer säljer man gris och lamm
från gårdar i närområdet.

Vi tackar för ett intressant och givande besök och inte minst för
den goda och matiga korven från Måketorp med korvbröd från
Ekevågs i Fagerhult.

Kalvenäs Kött med gårdsbutik och eget slakteri i
Kalvenäs Berga som drivs av Anette Darberg och
Stefan Jeppson. 

Kalvenäs har valt att
inrikta sig på i huvudsak
nöt och gris där nötdju-
ren Highland Cattle
betar i hagar intill lantra-
sen Linderödsgris. 

Kalvenäs Kött har
Sveriges största gendata-
bank för Linderöds-
grisen vilket innebär att
man är starkt bidragande
till att man i Sverige lyck-
as bevara rasen. Alla gri-
sar har en egen stamtav-
la och kultingar doku-
menteras noggrant.
Företaget tar även emot
fällt vilt och slakteriet har en stadigt ökande antal kunder som väljer
Kalvenäs för återslakt, det vill säga man slaktar, styckar, förpackar och
levererar färdiga köttlådor till kund.

Evald och Birgittas ekologiska naturbeteskött som
drivs av Evald Palmér och Birgitta Nors även det i
Kalvenäs. 

Ett företag som har
en stor besättning
av nötdjuren
Highland Cattle
och Hereford. 

Djuren betar och
håller stora arealer
öppet i såväl
Högsby som
Mönsterås kommu-
ner. I Mönsterås
betar djuren bland
annat längs Emån
och företaget leve-
rerar i dag
Ekologiskt natur-
betskött som bland annat innebär att djuren går ute året om och har
tillgång till väderskydd som djuren själva väljer när de vill använda.
Företaget har riktat in sig på att leverera konsumentstyckade köttdetal-
jer och till viss del är vidareförädlat då man förutom lådorna kan köpa
hamburgare, korv och rökt kött.

5

10:-/stBaguetter Vete
COOP. 6-pack 300 g

10:-/st
Tranbärs-, Svartvinbärs-,
Granatäppledryck
COOP. 1 liter

10:-/st
Mini
Marshmallows
Coop. 150 g

Priserna gäller t.o.m 14/8 2016

sommarerbjudande

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

Vill du slippa köa och hellre
ligga på stranden och njuta. 
Handla med Shop Express!
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Högsby kom
m

un inform
erar

Vi har blivit utsedda till en av Sveriges mest spännande
arbetsgivare i offentlig sektor! Det är våra egna medarbeta-
re som nominerat oss
genom att besvara en
enkät om hur
Högsby kommun
är som arbetsgi-
vare. Resultatet
av enkäten
visar att vi är
bland topp 50
på listan med
Sveriges mest 
spännande
arbetsgivare
i offentlig
sektor. 
Vi är stolta!
#KIOS2016

Motiveringen lyder: 
Genom att tackla utmaningar gemensamt med kringliggande kommu-
ner har Högsby kommun skapat hållbara lösningar för framtiden. 
Detta möjliggörs genom en god dialog och bra samarbeten över grän-
serna, såväl inom kommunen som mot grannkommunerna. I Högsby
kommun är det tydligt att alla medarbetare är lika viktiga och därför
utses kommunen till en av Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i
offentlig sektor.

Högsby kommun – topp 50
bland Sveriges mest 
spännande arbetsgivare i
offentlig sektor!

Högsby kommun är på gång att ta fram ett kulturmiljöprogram
med ett urval av kommunens mest värdefulla kulturmiljöer.
Miljöerna kommer att presenteras tillsammans med rekom-
mendationer för hur de kan bevaras, användas och utvecklas
för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Syftet med kulturmiljöprogrammet är att fungera som ett kun-
skapsunderlag för kommunens tjänstemän och politiker, men också
att sprida information om kommunens historia till innevånarna, att
användas i skolan och att fungera som turistguide. Tanken är att det
ska bli en lättåtkomlig digital produkt!

Avsikten är att gå vidare med projektet för att under 2017 och 2018
kunna genomföra de återstående etapperna 3 och 4, som innebär
framtagande av en utvecklingsstrategi för tillvaratagande av kom-
munens värdefulla miljöer samt implementering av kulturmiljöpro-
grammet, till exempel för underlag till turism och profilering av
kommunen.

Jonas Högquist, Utvecklingsstrateg
Tfn: 0491-291 37
E-post: jonas.hogquist@hogsby.se

Värdefulla kulturmiljöer i
Högsby kommun

Nya lokaler för 
omsorgspersonal

Nyligen har cirka 45 anställda inom omsorgen flyttat in i
Gotlandsäggs lokaler i Ruda. Tidigare huserade delar av oms-
orgen i lokaler på Fröviskolan, men på grund av lokalbrist så
behöver skolan det utrymmet. Tidigare var verksamheterna
mer utspridd i Högsby tätort. De nya lokalerna i Ruda är mer
anpassade och här kan man sitta mer samlat.

– Här har vi fått mer utrymme med bland annat omkläd-
ningsrum vilket vi inte haft tidigare, säger Catrin
Gustavsson, enhetschef för hemtjänsten och nattpatrullen.

Det finns även ett konferensrum och en vinterträdgård
där personalen kan äta lunch.

Högsby kommun
önskar er alla en
härlig sommar!
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Frövivägen 14 i Högsby

Till salu:

Lillsjödal 209 i Högsby, 
4 rum, 325 000 kr

Bohult 102 i Berga, 5 rum,
550 000 kr

Fader uddes väg 7 i Ruda, 
4 rum, 385 000 kr

Frövivägen 14 i Högsby, 
4 rum, 365 000 kr

Havrevägen 4 i Fågelfors, 
5 rum, 325 000 kr

Kolstigen 14 i Fågelfors, 
5 rum, 450 000 kr

Gösebo 127 i Berga, 4
rum, 460 000 kr

Idrottsvägen 4 i Högsby, 
4 rum, 475 000 kr

Movägen 9 i Fågelfors, 
5 rum, 275 000 kr

Fågelforsvägen 30 i
Högsby, 4 rum, 300 000 kr

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

Järnvägsgatan 45 AB
”Mejeriet” i Högsby, 
975 000 kr

Sålda:

Furustigen 4 i Fågelfors

Skolvägen 5 i Fagerhult

Klockgärdesvägen 21 i
Fagerhult

Allégatan 14 i Högsby

Stationsvägen 6 i
Långemåla

Hällgatan 6 i Berga

Högsby Århult 107 i
Grönskåra

Rövaremåla 302 i
Grönskåra

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

Fader uddes väg 7 i Ruda

Bohult 102 i Berga

Lillsjödal 209 i Högsby

VÄLKOMNA in på vårt 
kontor på Högsby Sparbank!
Din mäklare i Högsby, 
Clara Ingvarsson, 076-133 66 55

Vi önskar alla en
härlig sommar!

Cla ra  och  Ylva
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Fikaaaaa...

Nu är det tid för fika. Så är det. Inte förhandlingsbart.
Att fika på sommaren kan även benämnas som ett
av de få måsten på sommaren. Fikat går även att
döpa till 11-kaffe. En vän av ordning och som läste
förra årets sommarkrönika har säkert redan upp-
märksammat att vi redan då skrev om 11-kaffe.
Denna viktiga tingest tål att upprepas. 11-kaffe är ett
sätt att umgås, att planera och även ett sätt att landa
lite i det man mitt uppe i.
11-kaffet, go’fikat, pausen, ja kalla det vad du vill
men det är ett måste som inte går att förhandla
bort.

MEN VAD ÄR DET SÅ SOM MÅSTE TILL FÖR ATT DET
SKA FÅ KALLAS 11-KAFFE.
Tja till att börja med så ska det vara en paus i det man gör, just
klockan 11 som framgår av vad det kallas. Är ni många i familjen
och där viljorna går isär på vad man ska göra under eftermiddagen
så pratar man ihop sig under 11-kaffet. Är man ensam, då tar man
sin kaffekopp och kanske ringer till någon och ser om man ska göra
något tillsammans. Eller varför inte sätta sig på altanen, balkongen
eller kökstrappan och lyssnar på allt som finns runtomring. 

Dåtidens elvakaffe innebar mer äggmacka, kaffe och ett glas mjölk
och på sin höjd en bit sockerkaka eller någon torrkaka. Ett avbrott
från ofta fysiskt ansträngande arbete. 

Nutidens 11-kaffe som ofta benämns som go’fika innebär bakel-
ser, tårtverk, kaffe latte och knappast någon smörgås. Om man nu
inte åt frukost klockan 06,00 och målat husgaveln från stegen sedan
06,30, eller röjt fram stenmurar med röjsåg, då smakar en matig
macka bra klockan 11.

LAGOM ÄR BÄST
Nu är det på det viset att vi bor i landet lagom och där är lagom
som bekant bäst. Här förhandlar vi gärna med oss själva så att livs-
medelsverkets rekommendationer och tankar på sockerskatt,
motion, folkhälsa och kostråd landar i ett kanske nytt begrepp,
lagomfika.

Det skulle i så fall betyda en liten smörgås, liten kaka och ett litet
glas saft och liten kopp kaffe vid 11-snåret. Om nu ens 11-kaffe igår i
någon statlig rekommendation vill säga.

Vi på Innehåll vill i denna debatt här och nu säga att ibland finns
det inget som heter lagom är bäst. Ibland behöver man ta ut sväng-
arna, å det rejält. Klart att man ska unna sig en riktig go’fika och klart
att man ska köpa den största glassen som finns i kiosken. Kommer
att tänka på Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga och hur han blir
utskälld av sin pappa för att han köpte sockerdricka för sina pengar
på marknaden. Varpå Emil tydligt påpekar att när han inte har pengar
så kan han inte, och när han har pengar så får han inte och ställer
motfrågan, när han ska han då köpa sockerdricka.

Ja det kan man fundera på. 
Kanske ska göra så här:
Ta ut svängarna när du besöker något av caféerna som finns runt

om i natursköna Högsby kommun. Det finns mycket go’fika att välja
mellan. Det går utmärkt för den som vill att välja en slät kopp kaffe.
Det finns inga rätt eller fel, kanske möjligtvis att det mellan varven
gäller att ta ut svängarna och röra på sig lite extra efter den där go’fi-
kan.

Ta ut svängarna när du besöker något 
av caféerna som finns runt om i

natursköna Högsby kommun.
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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: 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  öppet  månfre 10,0016,00

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 att fika 
på vår uteservering

För att förlänga debatten ytterligare så kan vi ta snacket om 3-kaffet,
fast kanske inte.. det får vänta till nästa år.

Tack för kaffet!

Nedan hittar du sammanställning av de flesta caféerna i
kommunen. För dig som vill veta mer läs förra numret av
Innehåll eller hämta årets turistbroschyr på Misteln i Högsby.
www.innehall.se

Aboda Café & Restaurang, Aboda Klint
Birgittas Café, Björkshult
Bötterums Gästgiveri Café
Bötterum, Långemåla
Café Gallerian
Järnvägsgatan 37, Högsby
Café 3 Århundraden
Norra Storgatan 45, Berga
Ceema Café & Servering
Skälsbäcks skolmuseum, Skälsbäck
Sommarcaféet i Fågelfors
Hammarsmedsbacken 7, Fågelfors
Staby Gårdscafé
Skvadronvägen 1, Högsby
Wickbergs konditori
Storgatan 45, Högsby

Ps. att åka och fika är ett bra sätt att besöka och uppleva Högsby
kommun på nära håll. En tur till Skälsbäcks skolmuseum där färden
dit går på slingriga men asfalterade vägar är en riktig upplevelse
och känslan som infinner sig är näst in till magisk. Att stå där fram-
för den rödmålade, stora träbyggnaden beläget ”mitt ute i skogen”
och veta att den en gång i tiden var fylld av elever från trakten och
där omdöme i uppförande fanns med på betygen, det är en speci-
ell känsla. Att då ta en fika och blicka tillbaka till den tid då bläck-
horn och griffeltavla var moderna hjälpmedel i skolan ger ett per-
spektiv till dagens läsplattor i undervisningen. En sak är dock säker
allt har sin tid, förutom 11-kaffet, det består in i framtiden.

Glad sommar till er alla. Skulle det nu bli en regnig sommar, så
tänk att det faktiskt är roligt att hoppa i vattenpölar.

00449911--882222  1122  ••  WWPPAABB..SSEE

Vi önskar alla en
toppensommar!
Vi önskar alla en
toppensommar!
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HÖGSBYNÄT AB

Kom in och se alla våra sommarnyheter!

FÖRETAG • FÖRENINGAR • PRIVATPERSONER

Järnvägsgatan 37, Högsby 
049138 70 11

Måndfre 1018 • lörsön 1116

Vi har e� 
mindre utbud 
TVapparater 
hemma!
Vi tar gärna hem fler 
e�er di� önskemål.

Robotdammsugaren
”Frank” 
599:-
ord. pris 799:

Finns i storlek 45 cm, 
90 cm samt 120 cm.

T.ex. teer, ljuslyktor 
och mycket mer...

Funky
blom
lådor från

PASSA PÅ!!!

0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

Kontakta oss gärna inför 
höstens avverkningar.

Ha en bra sommar!

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

SOMMARERBJUDANDE

Semestertider juli-augusti
Juli: mån-tis stängt, (öppet ons, tors, fre) samt helt stängt 25-29/7.

Augusti: stängt 10-15/8 (ons-mån).  Övriga tider se nedan.

LASSE ÅBERG 
ASSIETT
(olika motiv) 49:-

Vinnarna av serviserna på Högsbydagen var Azra Hibic̀ ,
Berga och Helene Svensson, Ålem. Grattis! 

ID-och körkortsfotografering
(även passfoto till annat land (ej
Svenska pass), visum, 
jaktlicens m m) 
Ingen tidsbeställning! 160:-

ALLA 
SMYCKEN

10% RABATT

ord pris 180:-

Samtliga erbjudanden gäller t.o.m. 9 augusti
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Chans att
fynda!

Äntligen slår jag upp dörrarna till nya Kuriosaboden 
i Mjösebo. Här fyndar du:

• Vackra hemstickade accessoarer
• Husgeråd
• Mattor
• Allehanda äldre saker och bruksföremål

Öppet varje lördag och söndag under juli och augusti, 
kl. 12-16. Läs gärna mer på www.kuriosaboden.nu.

Vägbeskrivning: Mjösebo 120. Avfart Älghult-Grönskåra
från Växjövägen. Därefter ca 700 m till ett gräddgult hus 
på höger sida.

Varmt 
välkommen 
önskar 
Ann-Kristin 
Madås, 
tel 070-64 772 86

HÖGSBY
Onsdag 28 sept kl. 18:00-20:00, Emågårdens Värdshus

Anmäl dig till träffen i Högsby senast 23 sept. www.foretagarna.se/hogsby

INTRESSERAD AV ATT GÖRA AFFÄRER 
I OFFENTLIG SEKTOR?

Boka in i almanackan redan nu!
Läs mer i nästa nummer av innehåll!

Sandholms  inspirerarSandholms  inspirerar

Förnya utemöblerna
Då är det tid att se över utemöblerna i trä och ge dessa
ett litet ansiktslyft. Det finns allt från lasyrer, träolja till
täckande färg.

Viktigt som alltid är förarbetet, det som märks mest om man har lite för
bråttom.

Gå över möblerna och tvätta och skrapa rent innan du lägger på ny
färg eller olja. Det lönar sig i längden då möblerna håller sig fina och frä-
scha längre med ett noggrant grundarbete.

För dig som vill få lite färg på din utemöbel men inte vill måla hela
varför inte måla om bordskivan med en täckande färg där du först
använt dig av grundfärg för utomhusbruk. Ett bra sätt att kunna hålla
bordskivan ren och fräsch och inte behöva tänka på att vaxduken måste
hållas på plats.

ATT TÄNKA PÅ: 
Om din utemöbel är oljad måste du vänta flera säsonger innan du täck-
målar den. Annars finns risk för att ytan är för fet att måla på.

TIPS
För den som har några lastpallar, skruv och lite färg över kan på egen
hand skapa trivsamma utemöbler som bord och soffor. Tänk på att slipa
till pallarna innan användning för att undvika att du får stickor. Det är
bara din fantasi som sätter gränserna G

Arkivfoto
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ÖVRIGA SPONSORER

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

LEAB
Attacus 

Högsbynät
SSE

Frendo
Högsby grus och betong

Handelsbanken
Högsby LBC

Skrotfrag
S-Frakt

SN Konsult
Pelican Rogue
Hansa sågverk

Högsby Bostads

Coop Högsby 
ICA Matmästaren

Företagarna
Shelter transport

Elajo
Kronobergs Förenade

plåtslagerier
Tidningen Innehåll

Emma
Ta transport
Tingebro AB

Högsby Järn och redskap
Pizzeria Shalom

Högsby Kommun
Skobes

Sandholms
Emåmejeriet

Högsby Sparbank

TACK!
FÖR ÄNNU EN

LYCKAD 
HÖGSBYDAG

Extra tack till: MG Sound & Light och DJ Boom Boom
och alla andra som ställt upp och hjälpt till!

HUVUDSPONSORER
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Årets sommarentreprenörer är verkligen taggade
att dra igång sitt företagande under sommaren.  

Entreprenörerna på bilden kommer från Uppvidinge och
Högsby kommuner och tjänster som hundpromenader, gräsk-
lippning, bilstädning, parklek för barn och hemkokt jordgubbsaft
står på ungdomarnas agendor.

Stort lycka till önskar vi på Innehåll tack för lånet av bild
Företagarna i Kronoberg/Kalmar.

Öppettider veckorna 25 - 33
ÄVENTYRSBAD 
Måndag .......................09.00-19.00
Tisdag .......................... 09.00-19.00
Onsdag ........................09.00-19.00
Torsdag ........................09.00-19.00
Fredag .........................09.00-19.00
Lördag ..................................Stängt
Söndag ........................10.30-16.30

MOTIONSSIM 
Måndag .......................19.00-20.30
Tisdag ..........................06.30-09.00 
...............................och 19.00-20.30
Onsdag .........................19.00-20.30
Torsdag ........................06.30-09.00 
...............................och 19.00-20.30
Fredag .........................19.00-20.30
Lördag ..................................Stängt
Söndag ........................09.00-10.30
GYM OCH SOLARIER 
Måndag .......................08.00-20.30
Tisdag ..........................06.30-20.30
Onsdag ........................08.00-20.30
Torsdag ........................06.30-20.30
Fredag .........................08.00-20.30
Lördag ..................................Stängt
Söndag ........................09.00-16.30

Gruppträning
Var med i någon av våra grupp-
träningar, spinning mm.
Du anmäler dig till den aktivitet som du
önskar genom att boka per telefon
0499-14000.  Är du medlem eller har
klippkort gruppträning så använder du
dig av vår internetbokning. 

Spinning 
Måndag.............................18.30
Onsdag .............................18.30

Instruktörens val
Tisdag................................18.30
Torsdag .............................18.30

Alltid 29° i vattnet!
Fartfylld vattenrutsch-
bana, två bubbelpooler, 
härliga bastubad och 
mycket, mycket mer.

Tel 0499-140 00 
www.vattenpalatset.monsteras.se

Välkomna!

Sommartider

SOMMAR-
ENTREPRENÖRER

Vinstlotter i årets Högsbydagslotteri!
Samtliga priser kommer från Skobes.

Vinnande lotter är:
1. Ståhjuling Ninebot värd 30 000kr; Lott: 756
2: Balansbräda Swagway 4.0; Lott: 245
3: Weekendhyrbil; Lott: 542
4: Högtryckstvätt; Lott: 1661
5: Bilvårdspaket; Lott: 1906
6: Elektrisk fönstertvätt; Lott: 2166
7: Elektrisk fönstertvätt; Lott: 1004
Vi säger stort grattis till de lyckliga vinnarna!!

Vinsterna kan hämtas ut på Skobes i Högsby mot inlämnande av vinstlott.
Vinst som ej är hämtad före 31/10 2016 tillfaller föreningen Högsbydagarna.
Tack till alla som visat sitt stöd för Högsbydagarna genom att köpa årets
Högsbydagslott!!

– Program sommaren 2016 –

FESTARRANGEMANG
LÅNGEMÅLA IDROTTSPARK

Mer info på: www.langemala.se/lifdanser11.html
Arrangör: Långemåla Idrottsförening

PUB MED ÖL- &
VINRÄTTIGHETER

LÖR 16/7 2100-0100

TVÅ BLYGA LÄPPAR
INTRÄDE 200:-
KONTANT BETALNING
18-ÅRSGRÄNS
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www.skobes.se 
HÖGSBY Verkstadsgatan 5  
Växeln: 0491-209 90 
Öppettider verkstad: Mån-fre 07.00-16.00. Semesterstängt v29-30.

Semestersäkra din bil  
Passa på att boka tid för att serva din bil innan semestern. 
Vi hjälper dig gärna så du kör säkert på sommarvägarna.
Vi reparerar din AC och klimatanläggning,
kontrollerar bromsar och ser till att du har rätt 
mönsterdjup på däcken.
Vi lagar stenskott, alternativt byter vi din vindruta 
oavsett vilket märke du har på din bil.
Ring gärna för kostnadsförslag!

Sist men inte minst...
Du vet väl att du alltid har 10% rabatt på service,
tillbehör, reservdelar däck och olja när du betalar med 
ditt Skobeskort.

Välkommen till oss på Skobes!

Klocktornet i Berga är en riktig 
kulturskatt som behöver en ansikts-

lyftning för att kunna finnas kvar i
framtiden. 

Så kan man sammanfatta mötet med
Sven-Bertil Ohlsson ordförande i
distriktsrådet Berga kyrka och

Samhällsföreningens sekreterare
Bengt-Åke Lundin. Duon pratade sig
varma om historien bakom klocktornet
som stod klart redan 1950 och där
stora och lilla kyrkklockan hörs vida
över socknen.

I samband med helgmålsringning,
själaringning och till högtider som
högmässa, bröllop och begrav-
ningar har man alltså sedan
1950 kunnat höra klockorna slå.

Innan elektrifieringen var på
plats fick man med handkraft

och rep hålla klockorna i
svängning. Ett
mycket tungt och
mödosamt arbete.

Nu efter närmare
70 års tjänstgörning

står det resliga tornet som mäter hela 26 meter inför en
behövlig renovering och nu söker man ekonomiska bidrag
från kyrkan som företag och privatpersoner.

– Vi har ansökt om pengar från stiftet och har fått dryga
500 000 beviljat och vi har en del fonderat just för reno-
vering men då totalkostnaden uppgår till cirka 1.2 miljoner
så har vi alltså beslutat i styrelsen att gå ut med denna
insamling till allmänheten. Som det ser ut just nu så har vi
inte täckning fullt ut för kostnaden för denna behövliga
renovering.

Vi har redan fått in bidrag från allmänheten för renover-
ingen vilket vi är glada över och hoppas på fler bidrag till
detta arbete säger Sven-Bertil.

Från samhällföreningens sida ser vi mer än gärna att
renoveringen kommer till skott, helst redan nästa år och
ska göra vad vi kan för att bidra till att detta blir verklighet.
Denna klockstapel är smått unik här i trakten och redan
under 2:a världskriget påbörjades projekteringen av klock-
tornet. Tänk alla som arbetade ideellt för att tillskapa vägen
upp till Dortemoberg för att bygget skulle bli av. När allt
kommer på plats och iordningställt så har vi förhoppnings-
vis inte bara en vacker klockstapel utan även ännu ett
besöksmål väl värt att besöka.

För dig som vill veta mer eller skänka pengar till klock-
stapeln i Berga, läs mer i denna tidnings annons.

Gunilla C Johansson

En kulturskatt för framtiden
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Vi har nya varor 
varje dag!

Välkommen in!

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

En god handling

Biblioteket tipsar 
om sommarläsning! 
TRIVSAM SPÄNNING 
Smultron, bröllop och döden 
av Kristina Appelqvist
ISBN10 916420488X
Två ambitiösa studenter annonserar efter amatörskådespelare
för att sätta upp pjäsen Romeo och Julia. Samtidigt hittas en
välkänd Shakespeareexpert mördad och nu börjar en intensiv
jakt på förövaren där spåren leder till Verona och på ett märk-
ligt sätt visar sig hänga samman med den tragiska kärlek-
shistorian om de två unga som sorgligt nog drabbades av för-
bjuden kärlek och fick offra sina liv. En pusseldeckare i bästa Agatha Christie
anda!

FILOSOFISKT OCH VACKERT OM MENINGEN MED LIVET
Hönan som drömde om att flyga 
av Sun-Mi Hwang
ISBN 978-91-1-306141-2
Lilla värphönan Knopp bestämmer sig en dag att nu får det
vara slut - inte ett enda ägg till tänker hon värpa. Hon är trött
och utless på att bonden tar hennes ägg och inte låter henne
behålla ett enda. Drömmen om att få ta hand om en egen
liten kyckling växer sig stark men buren är låst och inget hopp
om frihet finns i sikte. Men en dag händer det något märkligt
mitt i allt elände…

Boken är en riktig pärla och handlar om livets stora frågor som vänskap, kär-
lek och förståelse men också om livets mörka sidor som utanförskap, avund-
sjuka och vrede. En oförglömlig läsupplevelse oavsett om du gillar höns eller
inte!

EN HYLLNING TILL BOKLÄSANDET
Mannen som läste högt på 6.27-tåget 
av Jean-Paul Didierlaurent
ISBN 978-91-1-306172-6
Bokens huvudperson arbetar vid en gigantisk papperskross på
en återvinningsstation och räddar varje kväll några boksidor ur
krossens käftar. Texterna läser han sedan högt för medresenä-
rerna varje morgon när han åker till arbetet. En dag drabbas
han blint av kärlekens våndor efter att han hittat en USB-sticka
med dagboksanteckningar skrivna av en okänd kvinna. Han
beslutar sig för att leta rätt på sin älskade men har ingen
aning om var han skall börja leta. Det enda han vet är att hon arbetar på ett
köpcentrum utanför Paris. Hur skall han hitta henne…?

Boken är en humoristisk och gripande samhällssatir över vårt behov av
bokläsning och böckernas plats i vår ekonomiskt styrda och rationaliserade
värld. Läs den!

SOMMARENS VIKTIGASTE BOK
Himlen är vackrast med lagom mycket moln 
av Nils Holmqvist
ISBN 13 978-91-88123-39-8
Denna bok handlar om vårt väder – allas favoritsamtalsämne
nummer ett. Meteorologen Nils Holmqvist berättar om varför
himlen ser ut som den gör och vad vi kan förväntas få upple-
va för väder framöver i form av trimmade lågtryck, åskmol-
nens kusiner och isbjörnskyla blandat med ökenhetta. Rolig,
pedagogisk och intressant läsning utlovas och vem vet,
kanske blir läsaren duktigare på att själva ställa rätt väderpro-
gnos? 

Vi säljer utgallrade böcker under sommaren!
Högsby bibliotek och turistinformation är öppet 
vardagar 9-18 och lördagar 10-13.
Välkommen in och en trevlig sommar önskar personalen!

– Servering och catering av god Medelhavsmat.
– Bed & Breakfast - Gott om plats och fin mat. 

Mysig trädgårdsmiljö vid Sandbäckshults gamla skola

För mer information:

www.oranjeskafferi.com
Högsbyvägen 35, Blomstermåla

Tel: 0499-201 25 • e-post: inekevanwettum@gmail.com
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Lugn paddling längs småländska åar är härligt, särskilt
att följa med i kanoterna nedströms. 
Mats Lago, arbetsledare och scentekniker på
Göteborgsoperan, tog med sig sina kompisar för en
paddlingsweekend längs Emån.  

I Högsby kommun hyr både Emåturism i Lixhult och Aboda Café och
Restaurang ut kanoter för uppskattad paddling i våra vildmarker. Ett gäng
som inte missat möjligheten till ett litet sommaräventyr i Emån är tekni-
kerna på operan i Göteborg. 

– Ja, vi har just avslutat en intensiv säsong på operan, med en Romeo
och Julia-balett, och operaföreställningar av Hamlet, Macbeth och
Madame Butterfly, så då ville vi ge oss ut i naturen och bara njuta, berättar
scenarbetsledaren Mats Lago. 

Vårt lilla gäng försöker hitta på något kul varje år vid den här tiden, och
på senare år har det blivit paddling. 

– Sedan ska vi tillbaka till operan igen, för att arbeta med renovering av
maskiner, slipa golv och annat som måste snickras på inför höstens pjäser. 

Tidigare år har gänget paddlat kanot i bland annat Värmland och kajak i
Östersjön. Den här gången hittade Markus Rehn, snickaren på operan,
fram till Emåturism.  

– Jag sökte på nätet och då kom det här upp, berättar han.
Jag letade efter att få mer åpaddling än sjöpaddling, för det är det som

är mysigt. 
Inför paddlingsäventyret samlades Göteborgsgänget i Lixhult mellan

Högsby och Fågelfors, där Eva Johansson Engdahl genom Emåturism hyr
ut stugor och kanoter. 

– Vi har 200 meter ner till Emån härifrån. Här är slätt och fint, som i en
flod, och med skön paddling, säger Eva.  

Det tar några timmar till Högsby härifrån. Om man sedan fortsätter till
Åsebo så blir det en dagstur. 

Det händer att vi hyr ut för kanotturer i Alsterån också. Ifrån sjön
Allgunnen kan man få en bit härlig paddling, berättar Eva. 

Operagänget skjutsade hon ett stycke uppströms längs Emån, för padd-
lingsstart ifrån en grön, lummig plats med stillsam fors på vattnet, på grän-
sen mellan Kalmar och Jönköpings län. Sedan de fått sina Emåkartor vän-
tade några mils rogivande paddling, med ett antal vilsamma stopp ned-
ströms längs Emåns. Bland annat väntade guldvaskning. 

– Ja, jag brukar ha med mig en spade och en vaskpanna, när det blir en
stund över. Så att man slipper ångra sig, säger Mattias Persson, dekorsnick-
are på operan. 

Det är lite av en hobby jag har att vaska guld, säger han. 
De andra i sällskapet såg fram emot en härlig paddlingstur, att följa med

strömmen, och inte minst matstunderna vid öppen eld ute i naturen. 
– Vi brukar inte ha någon musik eller så om kvällarna när vi är ute på

det här sättet, utan mest sitta och prata tills vi inte orkar mer, berättar Mats
Lago. 

Text och foto: Fredrik Loberg 

Nedströms Emån gav sig 
operateknikerna iväg med 
glada miner i hyrda kanoter. 

Häromhelgen var det dags för
Göteborgsgängets första
paddlingstur i Emån. 
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Hornsö Ekopark med dess 
9 000 hektar stora vildmark
bjuder på imponerande 
möjligheter till friluftsliv. 

– Ja, här finns massor av smultronstäl-
len att upptäcka, säger Sigvard Qvist,
som arbetat på skogsarealerna i 40 år
och bor i Hornsö nära ekoparkens
sydöstra entré. 

Det är vackert i områdena runt
Uddevallshyltan, läckert att bada i
Staverviken åt Arbågahållet, intressant
vid Barnebos stenmurar och underbart
i bokskogarna vid Bokhultet nära Böta
kvarn. 

Ekoparken är dessutom ett av västra
Europas viktigaste områden för att
bevara hotade insekter, och är unik
med sin biologiska mångfald. 

Text och foto: Fredrik Loberg 

För då kommer du att se att;
– SOMMARUTSTÄLLNINGEN PÅ RUDA FOLKETS HUS 
äger rum i slutet av juli där lokala utställare med konst, hantverk och
industriprodukter kommer att finnas på plats. Sommarutställningen
kompletteras med glas tillverkat på Ruda glasbruk som lades ner i
början på 1970-talet. Ett glasbruk som var vida känt för sitt massiva
och intensiva blå glas. För den som vill ställa ut under sommarutställ-
ningen kontakta Rune Hellqvist ordförande i Folkets hus Ruda.

– ABBA-KVÄLL ARRANGERAS I SKÄLSBÄCK,
FAGERHULT den 27:e juli av Norrgrändens Bygdeföreningoch där
Jenny, Pauline och Leif sjunger ABBA-låtar. Tänk på att det är föranmä-
lan. 

– det är viktigt att ta med sig dansskor när du åker till Högsby kom-
mun då FÅGELFORS PARK OCH LÅNGEMÅLA IF BJUDER
UPP TILL DANS på sina respektive dansbanor.

– LÅNGEMÅLADAGEN 20 AUGUSTI VID
FÖRSAMLINGSHEMMET I LÅNGEMÅLA bjuder in till server-
ing med kroppkakor, korv och fika, knallar, backluckeloppis och dan-
suppvisning. Modevisning med kläder från Storken, ansiktsmålning
Baktävling Konsert i Långemåla kyrka fårbingo  är några av aktiviteterna
denna dag.

– Å MYCKET MER. Vi önskar våra läsare en riktigt härlig sommar
och på återseende 26 augusti då nästa nummer av Innehåll landar i
din brevlåda. Vi finns på www.innehall.se för dig som vill hålla kontakt
med oss när du finns på annan ort G

Läs evenemangsidan noga!

bäckströms

Anmälan till hösten kurser
Inskrivning 21/8 kl 11.00, Dortemo Berga

Emådalens Brukshundklubb

Urval av utbildningar: • Valpkurs 
• Fortsättningskurs/Allmänlydnad

• Rallylydnad, nybörjare 
och fortsättningskurs

• Appell Spår

Ytterligare information kontakta: 
Åse Lindgren, 073-815 04 03, 

mail: guldlock2002@hotmail.com
Sanne Laursen, 070-570 25 09,  

mail: jos.laursen@telia.com

www.emadalensbk.brukshunder.com

Emådalens Brukshundklubb

Välkomna! 

Vi bjuder på fika!
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Leg. optiker
Storgatan 44 · Högsby · Tel 0491-200 62

Ha en skön sommar!!

Kom in till oss för rådgivning
och synundersökning! Ring och boka tid!

Skälsbäck Skolmuseum, Café, Vandrarhem

SKOLMUSEUM
Skälsbäck skola, som var i bruk mellan 1883-1958, är i dag ett 
välbesökt museum. Våra besökande har tillgång till audioguider och
dator. Handikappanpassat.

CAFÈ OCH BUTIK
Här serveras ostkaka, hembakat bröd, smörgås, våfflor, kaffe, te, 
läsk och glass. Det finns ägg, marmelad, rapsolja, tomater, ostkakor,
honung att köpa. Allt lokalproducerat. 

ÖPPETTIDER
Onsdag - söndag, 2/7 - 21/8 2016, mellan klockan 13.00 - 17.00.
Kontakta oss på telefon 0481-73039, 0481-73021 eller 070-384 69 62

www.skalsback.skolmuseum.dinstudio.se

 

Orrefors 

Virserum 

Fagerhult 

Nybro 

Åseda 

Kalmar 

Skälsbäck 

Högsby 

Klocktornet i Berga
– ett stycke svensk kulturhistoria

En stor renovering står vid dörren och knackar på.
Vi behöver ditt bidrag. 
Tack för att du vill vara med och säkra en kultur-
skatt in i framtiden. Alla bidrag går oavkortat till
restaurering av Klockstapeln i Berga.

Bankgiro 268-6566 (Högsby Pastorat)
OBS: Märk inbetalningen med Klockstapeln i Berga

Frågor kontakta: Sven-Bertil Ohlsson, 
ordförande distriktsrådet Berga kyrka, 
Tel. 070-647 48 07, e-post: erna.stina@hotmail.com

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

Vi önskar alla 
en härlig sommar!

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

Minst 80% utav avverkningsnettot
kommer från timret. Vi hjälper 
Er att vidareförädla skogen,
från planta till planka!
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Det har redan hänt
mycket under 2016
Först vill jag tacka alla medarbetare som gör ett fan-
tastiskt arbete i och för vår kommun. Utan ert enga-
gemang och att vilja jobba framåt med erfarenhet
av gårdagen och se framåt tillsammans med oss för-
troendevalda, det är så stimulerande. Denna grund-
bult  bär dessutom frukt - Högsby kommun ligger i
topp 50 bland Sveriges mest spännande arbetsgiva-
re i offentlig sektor, det säger vi ödmjukt tack för.

Stora om- och tillbyggnation på äldreboendet Mogården har startat,
nybyggnationen vid Lillebo är i full gång och beräknas stå klart i
höst. Den stora omvandlingen av Gösjön börjar ta form och vissa
delar är redan klara och tack vare samförstånd och samarbete mel-
lan olika parter så står vi där vi gör i dag, ett långsiktigt samarbete
för ett uppskattat besöksmål. Utan samverkan kommer man aldrig
någonstans. 

Företag har startat och befintliga företag satsar och utökar sina
verksamheter, ännu ett exempel på grundbult i kommunen.

Om man skulle fråga alla kommuninvånare om deras smultron-
ställe alltså favoritplats tillika även detta en grundbult i kommunen,
så tror jag att svaren skulle vara näst intill lika många i variation. Alla
tycker vi olika och det är det som är så fantastiskt, att vi tillåts tycka
olika. 

Mitt smultronställe är där mina barn, familj och goda vänner är till-
sammans med lite glass, nygrillat närproducerat kött och grönsaker.

Jag vill önska en riktigt härlig sommar och hoppas vi ses. Är det
något du vill fråga om tveka inte, hör av dig!

Stihna Johansson Evertsson

Njut av Högsby
sommar!
Efter att precis ha klarat av skolavslutning,
Högsbydag och midsommarfirande så är semes-
tern något att se fram emot. Passa då på att turis-
ta i vår egen kommun, det finns många fina och
vackra platser här, saker att uppleva och njuta av.
Ta chansen i sommar och se mer av den omgiv-
ning vi lever i.

Gå på någon fotbollsmatch och se kommunlagen spela, besök
folkets park, gå på marknad, besök en hembygdsspark, bada och
sola. Kort sagt, njut av den svenska sommaren.  

Vi lever i ett tryggt land och en trygg kommun där många famil-
jer fått sin nya hemvist. Alla behövs för att vi ska kunna fortsätta
att utveckla hela Högsby kommun. Den stora befolkningsminsk-
ning som skett (ca 2000 personer de senaste 20 åren) gör det
svårare för en liten kommun att överleva, så varje ny invånare
som vill bo i Högsby kommun är viktig.

Ett tidigare kommunalråd sa en gång att ” Högsby kommun har
en yta lika stor som Hamburg, vi är ca 5800 invånare de är 9 mil-
joner så det är inte trångboddhet vi lider av”.  

Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla ideella krafter som gör
Högsby kommun levande ingen nämnd och ingen glömd. Ni
ska veta att ni gör ett fantastiskt arbete.

Trevlig Högsbysommar på er.

Jonas Erlandsson

Smultronställen
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Nu har skolorna sommaruppehåll och eleverna lyser
med sin frånvaro. Lärarna har precis sammanställt
och avslutat allt man ska göra och förberedelse för
hösten ligger och väntar på att eleverna ska komma.

På Högsby utbildningscenter HUC och Industritekniska programmet
har projektet svets och svenska som finansieras via tillväxtverket fått
en riktig rivstart.

– För att hitta vägar in till arbetsmarknaden för personer som fått
permanent uppehållstillstånd så kombineras kurser i svenska med
utbildning inom svetskunskap, något som gått bättre än vi vågat hop-
pas på säger Jonas Högqvist, utvecklingsstrategi Högsby kommun.

– En del har redan arbetat som svetsare och behöver sina kunska-
per validerade för att kunna arbeta här i Sverige. Då genomför vi
denna validering vilket då underlättar vid jobbansökan. Andra har inga
kunskaper inom svets men har kanske arbetat som hantverkare och
då är övergången till svetsare lättare. Att studera svenska och gå utbild-
ning hos oss varvas med praktik på olika företag runt om i länet. 

– Det är så mycket lättare att lära sig ett nytt språk om man kan
kombinera detta med praktiskt lärande berättar Lasse Johansson.

– Alla som utbildar sig hos oss blir inte svetsare, en del läser vidare
till konstruktör och har man då svetskunskaperna i botten så är grun-
den lagd för att kunna bli en duktig konstruktör. Vi har fortsatt riksintag
till våra utbildningar vilket innebär att man kan studera här om man
bor i en annan kommun. Dessutom erbjuder vi IW-svets, en diplome-
rad utbildning som är internationell säger Lasse. 

I dag går det närmare 30-talet elever på Industritekniska program-
met och de tre lärarna Bertil Österlind, Mats Willinder och Lasse
Johansson ser fram emot ännu ett läsår med eleverna.

För den som vill veta mer om de utbildningar och valideringar som vi
utför så är det bara att kontakta oss eller HUC:s studie- och yrkes-väg-
ledare Eva-Marie Lundqvist.

Gunilla C Johansson

Svets+svenska
=sant

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

Glad
sommar!

Tack till alla kunder 
som tillsammans 
med oss fått ut 

allt virke ur skogen.

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 

Vi önskar alla 
en bra sommar!

Andreas

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

NORRA STORGATAN 8, BERGA • 010-747 32 50

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

Läs mer på coop.se

Välkommen in till oss 
på Coop i Berga ...

Vi önskar alla våra kunder en 

toppensommar!!

ludwig

José

beatrice Linda josephin

Niclas Maria Inga-LillJohanna

Tel. 0499-310 09

DET LÖNAR SIG ATT ÅKA TILL STORKEN!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET ALLA DAGAR 10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

BUTIKEN 
PÅFYLLD INFÖR

SOMMAREN!!
MEN KOM IHÅG, DET KOMMER IN

NYTT HELA TIDEN G
Psst! Boka in Långemåladagen den 20/8!

Tänk vilka bra förutsättningar vi har i Högsby kom-
mun när det gäller att kunna bada i en insjö. Vi
har badplatser i nästan alla väderstreck.

För med Övrasjön Fågelfors, Välenbadet Fagerhult, Gösjön Berga
och Kleven Aboda så går den knappast att säga att man inte har
någonstans att åka till för att bada. Dessutom så finns det god till-
gång till glass på flera av dessa badplatser. En tillgänglighetsramp
vid Gösjön står snart färdig och då kan alla bada, helt fantastiskt
egentligen om man tänker efter. Vi på Innehåll gillar ordet alla.

Förutom de uppräknade kommunala badplatserna finns det en
uppsjö av mindre sjöar som lämpar sig för bad. Kanske inte med
glass, brygga och hopptorn men kanske med andra värden som
stillhet, ro och att bara vara.

Så, precis som FöreningsSport har skyltat upp i sin butik med
orden sol, vind och vatten så finns detta i överflöd i denna kom-
mun. Ta ditt fiskespö och prova fiskelyckan, ta en tur med båten
och kanske testa på en surfingbräda. Av med skorna och ner med
tårna i sanden för nu är det sommar.

PS. Tänk på att skydda dig mot solens starka strålar, fram och
på med flytvästen när du ska ut på sjön. Sist men inte minst tänk
på brandrisken, släck lägerelden ordentligt, så ska du se att detta
blir din bästa sommar - Ever!

Gunilla C Johansson

Gå och bada 
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Foto: Gunilla C Johanssn och Xhevdet Gorani, Innehåll/Wåhlin’s
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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.

Bin till nytta och nöje 
21 april - 1 sep 18:00 -20:30 
Föreningsbigården, Storg. 64, Hornsberg, Högsby.
Öppet torsdagar 21/4-1/9 kl 18.00-20.30. Här
kan du köpa honung och lära dig biodling. Vi bjuder
på kaffe! Arr: Högsbyortens Biodlarförening

Garbomuseet i Högsby 
15 juni - 31 aug Storg. 26, Högsby. Vard. kl 11-
15, grupper även annan tid, ring. Entré 40 kr/vuxen
(>20st = 30 kr/person). Museet speglar Garbos film-
karriär och består av en stor bildsamling med original-
foton samt många andra föremål. Souvenirshop. Arr:
Garbosällskapet. Tel: 0491-291 36 E-post:
garbo@hogsby.net

Sommarcafé Bötterum  25 juni - 14 aug
11:00-17:00 Bötterums Hembygdspark.
Sommarcafé i Tingshuset. Öppet varje dag. Servering
av våfflor, hembakad ostkaka (glutenfri) hembakat
bröd och rågbullar. Arr: Långemåa Hembygdsförening

Nostalgia, Fågelfors 1 juli-15 aug 
Bruksgatan 43, Fågelfors. Öppet kl 13.00-17.00
alla dagar utom måndagar. Info:
www.nostalgia.hogsby.se 
Arr: Nostalgia Tel: 072-5708357

SOMMARLOPPIS, Västrakulle, RUDA 1
juli-3 sep 12:00-17:00 Sommarloppis till för-
mån för hjälpprojekt i Indien. OBS nu nya öppettider:
1/7 tom 3/9 Fred, Lör 12-17 eller enl tel 0491-
22045. Sinnerbovägen, 1 km från Ruda skola ut
mot Allgunnen. Söndag 17/7 15.00 friluftsgud-
stjänst i trädgården.

Loppis vid Isabo Grönskåra 9 juli 10:00 -
14:00 Isabogården, Grönskåra. Servering. Arr:
Grönskåra Nya Samhällsförening

Musik i sommarkväll 9 juli 18:00 Högsby
kyrka. Medverkande Johan Hedin & Esbjörn
Hazelius. Arr: Svenska Kyrkan och studieförbundet
Sensus

Loppis och hantverksmarknad på Aboda
Klint 10 juli 11:00 - 16:00 Servering i restau-
rangen, kaffe och kaka säljes även från en vagn på
marknadsområdet. Arr: Allgunnens samhällsförening
och Allgunnen och Sinnerbo byutveckling

Dans i Långemåla-parken 16 juli 21:00 -
01:00 Dans till Två blyga läppar. I puben The
Southbounds. Arr: Långemåla IF

Sommarfest i Allgunnen 17 juli 14:00
Lovisaplatsen. Underhållning, matservering, kaffe och
lotter. Sång och dragspel med Solweig och Sune från
Timmernabben. Vid regn är vi på Allgården. Kostnad:
75kr/pers inkl. mat, underhållning och kaffe. Arr:
Allgunnens samhällsförening

Sångstund i sommartid, Ruda 17 juli
15:00  Västrakulle, Sinnerbovägen, Ruda
Sönd 17/7 Friluftsgudstjänst i Västrakulle,
Sinnerbovägen, 1 km från Ruda skola mot
Allgunnen. medverkande: Åke Nilsson, Lambert
Rozingiza m fl. Kollekt till vattenprojekt i Indien. Efter
mötet ÅRSMÖTE för Helping Hands- Hjälpande
Händer

Sommaröppet Fågelfors hembygdsgård 17
juli 14:00 Nygräddade våfflor serveras.
Välkomna till den nya altanen med sjöutsikt!
Arr: Fågelfors Sockens hembygdsförening

Guidad rundtur till Norrgränden 17 juli
14:00 Samling vid Fagerhults kyrka klockan
14:00. Medtag kaffekorg. Arr: Fagerhults
Hembyggdsförening

Musik i sommarkväll 20 juli 19:00 
Fagerhults kyrka. Anders Löfberg och Pelle Björnlert.
Arr: Svenska Kyrkan och studieförbundet Sensus

Musik i sommarkväll 23 juli 18:00 
Fågelfors kyrka. Med Peter Hjalmarsson & Nina
Akerblom Nielsen. Arr: Svenska Kyrkan och studieför-
bundet Sensus

Sommarmarknad i Sinnerbo 23 juli 10:00
Sinnebo Bygdegård. Hantverk, bröd, honung, glass,
lotterier och kaffeservering m.m. Arr: Sinnerbo
Bygdeförening

Sommarfest i Sommarcafeét Fågelfors 23
juli 12:00-18:00 Hammarsmedsbacken 7,
Fågelfors. Marknad, lotteri och ansiktsmålning. Arr:
Sommarcaféet i Fågelfors

Sommaröppet Fågelfors hembygdsgård 24
juli 14:00 Nygräddade våfflor serveras. Välkomna
til den nya altanen med sjöutsikt! Arr: Fågelfors hem-
býgdsförening

Trivselträff i Lanhagen 26 juli 14:00 
Vi bjuder på korv med bröd. Kaffeservering av
Hembygdsföreningen. Arr: PRO Högsby,
Hembygdsföreningen Högsby

ABBA-kväll i Skälsbäck 27 juli 19:00 
Skälsbäcks skolträdgård, Fagerhult
Jenny, Pauline och Leif sjunger ABBA-låtar.
200 kr för underhållning och förtäring.
Anm. senast 24/7 till: Birgitta Lindgren tel. 0481-
730 21 eller sms till 070-305 45 90. Arr:
Norrgrändens Bygdeförening

Konst och hantverk Ruda 27 juli -31 juli
14:00  Ruda Folkets Hus, Östra Långgatan Ruda.
Sommarutställning i Ruda Folkets Hus. Invigning med
underhållning. Öppet under perioden 27-31 juli, kl.
14.00-18.00. Kaffeservering med hembakat. Konst
och hantverk i alla dess former, ex Måleri, skulptur
och slöjdhantverk. Arr: Ruda Folkets Husföreningen
Kontakt: Majlis Axelsson, 076-106 08 87

Sommarfest i Skälsbäck 30 juli kl. 18.00
Sommarbuffé serveras. Tipspromenad och lotterier.
Anm senast 24 juli till Birgitta Lindgren tel. 0481-
73021 eller e-post clpl@spray.se Arr: Norrgrändens
Bygdeförening

Loppis i Fögeberg  30 juli-31 juli 10:00   
Fögeberg 110 Fagerhult. Loppis i Fögeberg 30-31
juli, 13-14 augusti samt 20-21 augusti Kl 10.00-
16.00. Arr: Marie och Anders Blomberg 0481-
72046

Sommaröppet Fågelfors hembygdsgård 31
juli 14:00  Nygräddade våfflor serveras. Välkomna
till den nya altanen med sjöutsikt! Arr: Fågelfors
hembygdsförening

Resa Åsnen runt med SPF Seniorer
Högsby 1 aug Mer info lämnas av Gunhild
Johansson 0499-30081 som tar emot din anm.
senast den 22/8. Resan är den 22/9. Info:
www.spfseniorerna.se/hogsby
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Sommaröppet Fågelfors hembygdsgård 7
aug 14:00 Nygräddade våfflor serveras. Välkomna
till den nya altanen med sjöutsikt! Arr: Fågelfors
hembygdsförening

Trivselträff PRO Fågelfors 12 aug 14:00
PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors
Alla intresserade välkomna till PRO-Gården
Tommy Elmgren underhåller. Arr: PRO Fågelfors

Kulturdagar i Lanhagen 12-14 aug 12:00
Lanhagen Ringvägen Högsby. Kaffeservering samt lot-
terier. Öppet kl 12.00-17.00. Fredag 12 aug kl
14.00 Sång- och musikunderhållning. Lördag 13 aug
kl 14.00 Polis Nils-Gunnar Danielsson berättar.
Söndag 14 aug kl 14.00 Gudstjänst. Arr: Högsby
Sockens Hembygdsförening

Loppis i Fögeberg 13-14 aug 10:00 
Fögeberg 110 Fagerhult. Loppis i Fögeberg 13-14
augusti samt 20-21 augusti Kl 10.00-16.00. Arr:
Marie och Anders Blomberg 0481-72046

Musik i sommarkväll 18 aug 19:00
Med Bernd Scheres på orgel. Arr: Svenska Kyrkan

Grillfest SPF Seniorerna Högsby 19 aug
16:00 Lanhagen, Ringvägen Högsby. Tipspromenad
och tävlingar. Vi bjuder på korv och dricka. Ta med
egen kaffekorg. Anm senast den 10 aug till Bjarne
Tigerström 0491-501 23. Arr: SPF Seniorerna
Högsby

Grillfest i Folkets Park Fågelfors 20 aug
14:00 Folkets Park, Vid dåligt väder PRO-Gården.
Grillfest och servering. Tommy Strandh underhåller.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna!
Arr: Hembygdsföreningen tillsammans med PRO
Fågelfors

Långemåladagen 20 aug 10:00 - 22:00
Församlingshemmet i Långemåla. Servering med
kroppkakor, korv och fika, knallar, backluckeloppis
och dansuppvisning. Modevisning med kläder från
Storken. Fiskedamm, ansiktsmålning och ponnyrid-
ning. Baktävling hård kaka. Konsert i Långemåla
kyrka klockan 14:00 med Micke Lång och Mohamed
Diab. Nytt för i år är Fårbingo som LRF ordnar. Mer
info på www.facebook.com/langemala. Arr:
Långemålabygdens medborgarförening

Loppis i Fögeberg 20-21 aug 10:00  
Fögeberg 110 Fagerhult. Loppis i Fögeberg 20-21
augusti Kl 10.00-16.00. Arr: Marie och Anders
Blomberg 0481-72046

Dans i Långemåla-parken 27 aug 21:00 -
01:00  Dans till Bergeskans samt Erika Jonsson.
Arr: Långemåla IF

Bridge 29 aug 15:30 Seniorum, Storg. 9,
Högsby. Börjar 29 augusti. Vi spelar tom 12 decem-
ber! Kom dit, eller kontakta Staffan för mer info på
tel 070-58916. Arr: SPF Högsby

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
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sommarpriser!

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

Vitmålad 
vägg- och
takpanel

Nu 189:-/m2

Laminatgolv 
från Tarkett med

ljuddämpande 
baksida. Flera sorter
på lager, 199:-/m2

ord pris 229:-/m2

Trägolv 14mm
Ek-plank och

Ek-plank vitlaserad
nu 485:-/m2

ord 649:-/m2

Tranemo 
Rödfärg. 
Köp 5x10L 

betala 159:-/10L
Ord.pris 179:-/10L

Äkta 
Falu 
Rödfärg.

Köp 5x10L 
betala 439:-/10L

Ord.pris 499:-/10L

VI ÖNSKAR ALLA EN 
HÄRLIG SOMMAR!

Sommarpriser 
på Utomhusfärg från 

Nordsjö och Jotun
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