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Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 23 nov 2012.
Bokning: Senast tisdagen
den 13 nov. 2012.

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!

CARL MALMSTEN MÖBLER
Berga Form – HH Mattor – Bruno Mathsson – DUX
HÖGSBY Firma Helge Hamnert 0491-204 40

www.helgehamnert.se • helge.hamnert@hogsby.net
Storgatan 29, Högsby, tel 0481-700 44
Öppet: onsdagar 1400-1800, fredagar 1100-1500

MIAS PRYLBOD
Välkommen!

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.

www.abodacafe.com
Bokning: 0491-292 50, 230 08 • Mobil:  0703-98 85 06 

Monica med personal hälsar alla välkomna!

• ÖPPET T.O.M. 18 NOVEMBER
• Onsdag - Fredag kl. 11.00-16.00 
• Lördag och Söndag kl. 11.00-17.00

• BOKA FARSDAGSBUFFÉ, 195:-

• BOKA JULBORD PÅ SMÅLANDS VACKRASTE PLATS! 
- START 23 NOVEMBER
• Fredagar kl. 19.00 • Lördagar kl. 14.00 & 18.00
• Söndagar kl. 14.00

Vi har även andra tider 
för större sällskap

• LILLA JULBORDET, 200:- 
Onsdagar kl. 12.00-16.00
- START 21 NOVEMBER

• För större sällskap, bussar föreningar, 
endast förbokning !

Välkommen till 
Smålands 
vackraste plats!
À la carte, våfflor mm. 
Fullständiga rättig heter 

Gilla oss på facebook: 
aboda cafe och restaurang!

Bäckström Frukt & Grönt

Torget Högsby·Helgfria fredagar · Kl 9-17 · Information 070-283 84 11
Finns i Mönsterås på TORGET alla lördagar kl 8-13

• Ölandspotatis, 
- Satina, gul och fast, 69:-/10 kg.   - Ölands King Edward, 79:-/10 kg.
- Västergötlands King Edward, 89:-/10 kg.

• Obesprutade lokalt odlade grönsaker, tomat, gurka m.m. 

• Ett flertal olika sorters svenska äpplen.

• Ljung, krukväxter, snittblommor.

• Prydnads-/Halloweenpumpor.

• Gravdekorationer och kransar.

Allt till bra priser ! Välkomna !

Känner du igen 
en gallringsexpert?

www.sydved.se

Vi på Sydved  är inte ensamma i den sydsvenska 
gallringsskogen. Men hos oss hittar du något som inte 
är självklart: 30 års erfarenhet av gallring med fokus på 
kvalitet, ekonomi och miljö. Vi samarbetar med de allra 
bästa lokala entreprenörerna med miljöanpassade 
skördare. När du gallrar med Sydved kan du räkna med 
ett bra resultat – både i skogen och i plånboken.

Inköpare Marcus Bloom
01046-78610
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www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35

Trevlig höst önskar
Högsby Sparbank

Grönhögen eller Lövhögen 
har ingen betydelse
– med vår nya app 
till Högsbykortet
får du full kontroll:

• Av och På-funktion (för att stänga av och på Ditt kort
för Internet- och/eller Utlandsköp)

• Överföringar (till alla svenska Visa och MasterCard)

• Ladda kontantkort (3, Comviq, Halebop, Parlino, 
Telenor eller Telia).

• Information (aktuella erbjudanden och  kort-
nyheter). Tanka  ner den nu med en gång - sök på

”Betalkortet Högsby” i AppStore eller Google Play!

Grönhögen eller Lövhögen 
har ingen betydelse
– med vår nya app 
till Högsbykortet
får du full kontroll:

• Av och På-funktion (för att stänga av och på Ditt kort
för Internet- och/eller Utlandsköp)

• Överföringar (till alla svenska Visa och MasterCard)

• Ladda kontantkort (3, Comviq, Halebop, Parlino, 
Telenor eller Telia).

• Information (aktuella erbjudanden och  kort-
nyheter). Tanka  ner den nu med en gång - sök på

”Betalkortet Högsby” i AppStore eller Google Play!
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Köp hattar dygnet runt
Nu är det bråda dagar för Ann-Catrin Fransson och
hennes hattateljé som den 1 november lanserar en
helt ny webbutik.
-  Jag har haft min butik i Fågelfors i verksamhet

under 15 år och numera har jag öppet två eftermidda-
gar i veckan. Det gäller att hålla i gång och att ta till
sig ny teknik så man inte står och stampar på samma
ställe hela tiden. Så för mig har det varit helt naturligt
att starta upp en butik på internet, berättar Ann-
Catrin.

Under tider då butiken i Fågelfors är stängd så har Ann-Catrin lagt
mycket tid på marknader runt om i Småland.

- Att variera sig gör att inget blir tråkigt. Dessutom så säljer inget
sig själv. Utan det gäller att visa
upp sig och visa för kunder
som gärna vill klämma,
känna och prova
huvudbonader.

Att satsa på web-
butik när man är
inte helt hund-
ra, jag menar
ju att jag fak-
tiskt bara är
69 år känns
riktigt spän-
nande,
säger
Ann-
Catrin glatt.

Sedan berät-
tar hon lite mer
dämpat att hennes
man, som hon var
gift med under 47
år, gick bort förra
året i augusti
fick

henne att tänka om.
- Jag kände att jag ville

komma ut och träffa folk och
inte sitta hemma i ensamhe-
ten. Även om jag har många
goda vänner så blir det trots
allt utan verksamhet många
ensamma stunder. Då är det
bra för så kropp som själ att
hålla i gång på lite olika sätt.
Jag hade ju redan en verk-
samhet som jag tänkte att
trappa ner, men efter det
som hände så kände jag att
nu gasar jag i stället och sat-
sar på något som någon kan
ta över efter mig.

INGA KRUMELURPILLER
- Det är ju så att inte ens jag
som är född och uppvuxen i
Fågelfors har några krume-

lurpiller för att hålla mig
evigt ung. Jag vill att

verksamheten den
dag jag lämnar
den ska kunna
leva vidare i
denna nya form
som en nätbutik

innebär.
Näthandel är ju

något som hela tiden
ökar och då vill vi utmana oss och våra kunder att handla på ett

nytt sätt.
Det är inte bara är äldre som handlar hos Ann-Catrin utan sna-

rare fler och fler yngre. Det märks inte minst på de olika modeller
av hattar och mössor som hon säljer.

- Titta på IDOL och andra musikprogram så är det ju mycket
hattar i olika former.

HÄLSOSAMT
- Jag har sagt det tidigare och säger det gärna

igen, det här med solen och dess skadeverkan
på oss, när det gäller ökat antal cancerpatien-
ter oroar mig. Så jag hoppas att fler och fler
faktiskt köper den där solhatten eller sol-
kepsen dels för att det svalkar, men inte
minst för att kunna skydda sig mot solen.

SPÄNNANADE
Det är många som är och har varit delakti-
ga under uppbyggnaden av webbutiken.

- Wåhlin’s har hjälpt till med att bygga
upp webbutiken rent tekniskt. Jag har
även tagit hjälp av goda vänner, barn
och barnbarn som modeller då foto-

grafen Patrik kom tillFoto: Fotograf Tille
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Fågelforsparken och fotade oss med hattar under en halvdag. Maja
Köhler var med och stylade oss modeller med makeup, en riktigt bra
dag. Så ett stort tack till alla som är med i projektet och vi hoppas på
många besökare till webbutiken.

Vem kunde ana att
Fågelforsparken för-
utom dansställe även
kunde vara en foto-
studio? Vi på tidning-
en Innehåll önskar
Ann-Catrin varmt
lycka till med verk-
samheten och den
nya webbutiken.

//Gunilla C Johansson

Bruksgatan 17, Fågelfors
0491-515 99 • 070-593 72 87

Öppet tisdag - onsdag kl 14.00-17.00
Vill du komma andra tider? Ring! Välkommen /Ann-Catrin

Premiär 1/11 - www.fogelforshatt.se

Foto: Fotograf Tille
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2012: 
• Ordf. Lars Gabrielsson
• Vice ordf. Eva Lott Berggren
• Sekr. Jonas Lindh
• Ekonomiansv. Eva Gröön
• Övriga: Daniel Carlsson, Pär Lönn, 

Rolant Christenssen, 
John Friberg , 
Ingemar Pettersson och Jonas Högquist

•  Verksamhetsansvarig:
Bengt-Åke Lundin

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

Agenda 

Investeringsstöd
Har du ett företag med max 9 anställda eller är egenföretagare?

Funderar du på att göra investeringar med maskiner eller i lokaler?
Stödet kan uppgå till 30 % av dina kostnader som ger rätt till stöd. 

Hör av dig till Mittpunkt Högsby. 
Vi hjälper dig med kontakter inom landsbygdsprogrammet! Kolla vår hemsida www.mittpunkt.hogsby.net

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby 
du också.

Vi närmar oss 
100 medlemmar!

Lilla Butiken öppnar upp i
Ordenshuset i Berga !
Nu har Liz Eriksson flyttat sitt företag från Högsby till
Berga och öppnat upp ett helt hus, fyllt med idé och
design ! 

Den vita romantiska stilen håller fortfaran-
de och är mycket populär, berättar Liz vid
Lilla Butiken, där det mesta går i vitt !  På
plats i butiken målas det om möbler med
olika tekniker, linoljefärger och äggolje-
tempera, beroende på vad som lämpar
sig bäst. Butiken på Trädgårdsgatan 10 är
öppen från kl 11 fredag-söndag. Så varför
inte ta en liten runda och kolla på inred-
ning och presenter! Vill du komma i kon-
takt med Lilla Butiken ring 0491-21353.

Lilla Butiken i Berga med inredning och
presenter.

Halvtid hos Lindhs väckte stort
intresse på Hanåsa Gård !
Nyligen skedde halvtidsinvig-
ning vid företaget Lindhs Djur
och Natur. Inom kort är hela
den moderna robotdrivna
ladugården fylld med närmare
700 mjölkkor. 

Idén är att korna själva frivilligt avgör när
de vill mjölkas berättar Milton Lindh, som
tillsammans med sin kusin Joakim driver
familjeföretaget med 12 anställda i
Högsby. Vi har gjort satsningen för att
skapa bra förutsättningar för oss och än
mer för kommande generation inom
produktionslantbruket berättar Milton
vidare. Satsningen är med senaste tekni-
ken, eller vad sägs om liggbås med 40
mm tjock madrass som gör det bekvämt
för korna att lägga sig och att resa sig. Fyra gödselrobotar håller rent
på gångarna i de mjölkande grupperna. Klimatet i stallet är alltid bra
tack vare 24 kylfläktar i taket och VPT-panelerna längs långsidorna
som styrs automatiskt efter väderförhållandena. Fakta kring kostallet
är: längd 188 m, bredd 44 m, totalyta 8.552 kvm. Mjölkproduktionen är 
på ca 6 miljoner liter.

Kalvenäs Kött AB 
klara att leverera !
Kalvenäs Gård ligger någon
kilometer öster om Berga sam-
hälle. Här finns i nära anslut-
ning till gården Highland
Cattledjur och Linderödssvin. 

Gården blev KRAV-certifierad 2010
och här finns även sedan augusti ett
gårdsslakteri. Inget djur från gården ska
behöva transporteras eller stressas innan
avlivningen. Köttet från vår gård är hängmörat som i sin tur betyder
att det inte är så mycket vätska kvar som när man köper kött i sin butik
berättar Anette Darberg och Stefan Jeppsson som driver företaget.
Slakteriet kommer även att ta emot närliggande gårdars djur för åter-
slakt. (Även om man inte är KRAV eller ekologisk). Våra djur är ute i
naturen året om, och köttet har därför en tydlig smak av vilt. Inga djur
insemineras. Suggor och kor betäcks när de själva vill. Kultingarna går
med suggan i 2,5 till 3 månader. Kalvarna diar så länge de vill. Här ges
inga förebyggande vaccinationer eller antibiotika, endast om något
djur blir sjukt. Slakteriet är nu godkänt av myndigheterna och KRAV-
certifierat. Framöver kommer även en gårdsbutik att öppnas vid före-
taget. Vi tar emot bokningar av köttlådor på Linderödssvin och
Highland Cattledjur, är du intresserad gå in på hemsidan 
www.kalvenas.se eller ring och prata med Anette på tel 0707-17 64 04.

Inbjudan till studiebesök hos 
Skrotfrag i Oskarshamn AB

Fredagen den 9/11 kl 15.00-17.00.
Avresa Högsby terminal kl 15.00.

Vi får följa hela processen där blandat metallskrot, allt från bilar 
till gamla stekpannor krossas till småbitar och sorteras i olika
fraktioner. En modern återvinnings anläggning! Jonas Lindh

platsansvarig informerar och guidar under besöket. Förtäring!
Välkommen till studiebesöket i Oskarshamn !

Anmälan: mittpunkt@hogsby.net eller 0491-29258. Senast 7 nov.

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Årets Julskyltning - Söndag 9 december
Vi efterhör nu intresse från butiker och bl.a föreningar
och organisationer som vill medverka med någon 
aktivitet under skyltsöndagen.
Välkommen till träff på Misteln månd 12 nov kl 18.30.
Information 0491-29258, Mittpunkt Högsby.

Linderödssvinen vid företaget
Kalvenäs Kött AB i Berga.

Åtskilliga hundra besökare
kom till halvtidsinvigningen

på Hanåsa Gård.
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Till dig i Högsby, Berga och Allgunnen som 
är ansluten till Staby vattenverk
Det har tidvis varit problem med färgat vatten. Några abonnenter har sett utfällningar. 

-
ket i Staby. Men halten mangan i ledningsnätet är så liten att den inte är ett hälsoproblem. 
Vid låg omsättning av vatten sätter sig den lilla mängden restmangan på ledningsväggen. När det 

-

-

-
-

för att ta bort resterna av det avsatta manganet. Detta planeras vara åtgärdat om drygt ett år.

Har du frågor kan du kontakta Lena Carlsson, lena.g.carlsson@osk.hultsfred.se

Hösterbjudande!

Juholt – utmanaren 
Journalisten och författaren 
Fredrik Loberg (bördig från Fågelfors) 
berättar om sin bok.  

Onsdagen den 31/10 kl. 19.00
på Högsby kommunbibliotek i Misteln. 
Fri entré. Bokförsäljning. Välkommen! 
Arr: Högsby kommunbibliotek & ABF

www.innehall.se
Papperstidningen eller nätupplagan 

- 
Välj vad som passar dig bäst

Nästa nummer fredag 23 november, 
annonsmanus tisdag 13 november.

Vi firar 10 år!

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

- HATTAR, hhattar, hhattar

- 15-årsjubileum

- och mmycket mmer ....
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Föreningssport utökar
ännu en gång sitt sorti-
ment. Denna gång för
att vi ska gå torrskodda
i skog och mark.

- Vi har bland annat fått hem
gummistövlar till barn och
vuxna. Detta i äkta gummi.

En ökad efterfrågan på
främst stövlar till barn har gjort
att man nu tar hem dessa. Man
ser positivt på att de lite yngre
gillar att vara ute i skog och
mark. 

-Vi märker även att vi går
mot kallare tider då förfrågan
har börjat på underställ.

Föreningssport rekommen-
derar stövlar i äkta gummi före
stövlar tillverkade i plast.

De håller i många år och har
mycket god passform och där-
med hög komfort. Att vara torr
om fötterna är ibland en
huvudsak säger Christer och
Elin.
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Dansa zumba med Paula Mendes
I morgon lördag så kommer det att svänga till rejält
i Högsby Sporthall

På scenen klockan 14 och under två timmar så kommer bland
annat zumbainstruktören Paula Mendes att ge en underhållande
föreställning tillsammans med andra instruktörer.

Arrangören Ana-Rosa Lopes säger att den som tror att man kan
komma och sitta stil-
la, den har fel. Ta på
er träningskläder
och bra skor och
glöm inte vattenflas-
kan och kom hit,
uppmanar hon.

DROP IN
- Det är redan
många som anmält
sig och för de som
ännu inte köpt biljet-
ter, så går det bra att
komma på drop in
före kl 14 då vi drar i
gång.

Rosa betonar att
detta är ett bra till-
fälle för att prova på

zumba och att man inte behöver vara proffs eller att känna att två
timmar är ett måste.

- Men det brukar bli så att när man väl är på plats så kan man fak-
tiskt inte sitta stilla utan man rycks med av de glädjefyllda och
energiska tonerna.

Ana-Rosa är sedan drygt ett år tillbaka utbildad zumba/fitness-
instruktör och leder flera kvällar i veckan zumbapass i kommunen.
Hon har under många år dansat såväl afrikansk dans som salsa och
samba för att nämna några ytterligare exempel på dansstilar.

- Det absolut bästa med zumba är att det är så glädjefyllt och ger
mycket stor gemenskap i dansgrupperna. Alla nya hälsas varmt väl-
komna och dom kommer garanterat snabbt in i rytmen och
gemenskapen.

Ana-Rosa jobbar
till vardags som
undersköterska i
Högsby kommun
och driver sitt före-
tag på sin fritid.

Vi på Innehåll 
hoppas att gänget
dansar loss så att
taket nästan lyfter.

//Gunilla C
Johansson

Industrivägen 4, Fagerhult
070-911 52 55 • info@fstransport.se

www.fstransport.se

FS-TRANSPORT
Utför alla slags transporter

• Med fokus på kranbilstransporter 
och specialtransporter

• Transportförmedling
• Försäljning av ved 

med hemtransport till dig!
• Försäljning av maskiner, bilar m.m

• Entreprenad

Storgatan 68, Högsby • Tel 0491-202 02
E-post: info@garpenhogsby.se • www.garpenhogsby.se
Öppet: Mån-Fre 10.00-17.30, lunch 13-14, lör-sön stängt

www.garpenhogsby.se

• Smycken • Presenter • Matsilver • Doppresenter  
• Batterier • Klockor • Glödlampor • Lysrör 

• Fotofilm • ID- o körkortsfoto 180 kr

få en Lasse Åberg
Cappucinokopp eller
Caffe lattemugg på
köpet (värde 99:-).
Handlar du 500:- får du 2 st. osv

GÄLLER ALLA 
VAROR I BUTIKEN
även ID- och körkortsfo-
to, fotoframkallning och 
öronhåltagning.
Gäller tom 16/11 

så långt lagret räcker.

HANDLA FÖR 250:-

I slutet av november kommer vår 
kaffe- och matsilverkampanj!

Paula Mendes

2012-10 OKT_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2012-10-23  15.03  Sida 9



10

H
ö

g
s
b

y
 k

o
m

m
u

n
 in

fo
rm

e
ra

r

Ny avfallsplan på gång.

Atrinova Affärsutveckling –
Skapar framtidens tillväxtföretag

Vildsvinsproblemen

Startbesked och slutbesked

En ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter är på gång i
Högsby kommun. Denna gång blir den gemensam med
Hultsfreds kommun. En arbetsgrupp bestående av represen-
tanter från Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)
samt miljö- och byggnadskontoren i båda kommunerna kom-
mer att arbeta med planen. Även en politisk styrgrupp med
representanter från båda kommunerna har bildats.

I början av oktober hölls ett möte i Hultsfred där kommunala verk-
samheter, politiska partier, näringslivsorganisationer, pensionärs-
organisationer, naturskyddsföreningar, hyresgästföreningar, fastig-
hetsägar- och villaföreningar med flera träffades för information
och diskussion.

Bland annat diskuterades följande åtgärder:
• Minska matsvinnet i skolmatsalar och hushåll
• Återanvändning / Second hand

• Utsortering av matavfall i hushåll och verksamheter 
• Källsortering i kommunala verksamheter
• Insamling av förpackningar och tidningar
• Fortsatt utveckling av återvinningscentralerna 

Kejsarkulle och Kolsrum
• Avfallstaxan
• Grovsopsinsamlingen
• Insamling av el-avfall

Tanken är att avfallsplanen ska vara väl förankrad och lättill-
gänglig för att uppnå en hållbar avfallshantering.

Du som har synpunkter eller idéer om framtidens avfallshanter-
ing är välkommen att vända dig till Elin Svensson, Östra Smålands
Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26 Hultsfred. 
Tfn: 0495-24 15 14, 0495-24 00 00. 
E-post: elin.svensson@osk.hultsfred.se

Vill du bygga ett växande före-
tag. Satsar du 100 % på din
affärsidé men kanske behöver
stöd inom vissa områden? Vill
du sitta i en dynamisk och kre-
ativ miljö tillsammans med
andra entreprenörer?

Atrinova Affärsutveckling är en företagsinkubator som arbetar
med kunskapsintensiva företag med hög tillväxtpotential.  För att
maximera entreprenörens naturliga talang erbjuder vi coachning
och expertrådgivning, kontakter till kapital och en kreativ tillväxt-
miljö. Detta sker med stöd av erfarna affärscoacher och med en
individuellt anpassad utvecklingsplan.

Atrinova ägs av den ideella föreningen Trinova, och bakom före-
ningen står flera av regionens företag samt Oskarshamn,
Mönsterås och Högsby kommun. Atrinova är ett av Novas tre
verksamhetsområden, Utbildning, Forskning och Utveckling samt
Affärsutveckling.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer eller boka ett
första förutsättningslöst möte!
Gabriella Johansson: 0491-167 00, 072-733 74 30 
gabriella.johansson@atrinova.se 
Hemsida: www.oskarshamn.se/nova

Vildsvinsbeståndet bara
växer och det är många
som får sin mark förstörd
av deras framfart. Något
måste göras. 

Högsby kommun försöker
påverka andra för att hitta en lösning. Så länge vildsvinen inte räknas
som skadedjur, har kommunen tyvärr liten möjlighet att göra något.
Länsstyrelsen har tagit fram en Regional förvaltningsplan för vild-
svinsstammen i Kalmar län. Syftet är att ge vägledning till jägare,
markägare och lantbrukare och deras organisationer. Planen finns att
läsa på www.lansstyrelsen.se/kalmar 

Enligt Plan- och bygglagen kapitel 10 § 3 får inte en åtgärd
påbörjas innan Myndighetsnämnden gett ett startbesked om
åtgärden kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan i
enlighet med Plan- bygglagen kapitel 16 § 8.
För att kunna lämna ett startbesked skall vid tillfället för ansö-
kan eller anmälan bifogas kontrollplaner som skall fastställas.

När samtliga handlingar och kontroller enligt kontrollplanen är
utförda skickas kontrollplanen, tillsammans med intyg och besikt-
ningsprotokoll till tillsynsmyndigheten för ev. slutsamråd och för
utfärdande av slutbesked.

Kontrollplanen ska, när arbetena är klara, vara ifylld och lämnas
till Myndighetsnämnden tillsammans med intyg från byggherren om
att åtgärderna är utförda enligt lämnat bygglov och startbesked, och
enligt kontrollpunkter i kontrollplanen. Byggherren och kontroll-
ansvarig skall datera och underteckna kontrollplan och intyg och ev.
besiktningsprotokoll.

Besiktningsprotokoll från exv. skorstensfejarmästaren ska bifogas. 
Ett byggnadsverk får, enligt Plan- och bygglagen kapitel 10 § 4, inte

tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggnads-
åtgärder förrän Myndighetsnämnden har gett slutbesked, om inte
Myndighetsnämnden beslutar annat.

Myndighetsnämnden kan, med stöd av Plan- och bygglagen kapi-
tel 11 § 33, meddela förbud mot nyttjande om byggnadsverket har
brister eller förutsättningar för att ge slutbesked saknas.

Om ett byggnadsverk påbörjas utan att Myndighetsnämnden
meddelat startbesked eller om ett byggnadsverk tas i bruk utan slut-
besked skall, enligt Plan- och bygglagen kapitel 11 § 51- 63, utdömas
byggsanktionsavgift. Storleken på avgiften fastställs från fall till fall
och beror på byggnadsverkets storlek.

En kontrollplan som inlämnas vid tillfället för ansökan eller anmä-
lan ska för att kunna fastställas av Myndighetsnämnden innehålla
följande uppgifter.
• Fastighetsbeteckning
• Ärendets diarienummer och ärendemening
• Fastighetsadress
• Sökandes namn, adress, telefonnummer, e-post
• Namn på den som ska vara kontrollansvarig med namn, adress,

telefonnummer, e-postadress, behörighet med intyg från certifier-
ingsorgan eller liknande

• Vad som ska kontrolleras, vem som utför kontrollen, när kontrollen
utförs, verifiering, åtgärder vid brister
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För exakt en vecka sedan genomfördes den numer
traditionella och årligt återkommande kommunala
älgjakten för 28:e gången i skogarna vid Stock-
horva. Denna tradition som startades av vårt 
tidigare kommunalråd Nils-Erik ”Pigge” Gustavsson
och dåvarande kanslichef Bo Johansson, har sedan
starten 1985 haft som
syfte att utgöra ett forum
– en kontaktskapande yta,
såväl mellan våra olika
företag som mellan kom-
munen och näringslivet i
stort. 

Evenemanget har sedan begynnel-
sen med sina ca 20 deltagare växt
rejält till att numer omfatta ca 
50-talet deltagare under själva 
jakten. Vid den efterföljande 
middagen och näringslivssemina-
riet, som avhölls på Staby
Gårdshotell, var vi i år ca 100 gäster, vilket är rekord och inte minst
ett gott betyg för intresset för denna aktivitet. 

Landshövding Stefan Carlsson var i år inbjuden för att tala om
vårt läns och regions utmaningar utifrån ett näringslivsperspektiv,
vilket han gjorde med bravur. Vi bjöd i år även in ”Pigge” som jag
personligen tycker verkligen lyfte fram essensen i hela evene-
manget med orden; ”Know-how är viktigt, men det är många 
gånger know-who som är den avgörande faktorn”.   

För ett par veckor sedan presenterade Företagarna och UC den
årliga undersökningen Årets Företagarkommun. Högsby har ett
framgångsrikt år bakom sig som företagarkommun och klättrar till
plats 157 på rankingen (av 290 kommuner), en klättring med hela
62 placeringar!

Syftet med undersökningen är att uppmärksamma de kommuner
där företagandet utvecklats bäst under det gångna året.
Undersökningen som bygger på företagens bokslut för 2011 mäter
tillväxt genom fyra parametrar; omsättning, resultat, kreditvärdighet
och antal företag (AB). Hos de 142 aktiebolagen i Högsby kommun
steg omsättningen med 57 % och resultatet med 52 %. Detta är 
oerhört glädjande siffror och vi hoppas givetvis på att det är en
trend som håller i sig för våra företag. 

Jag försöker att så ofta som möjligt vara ute och besöka våra
företag, och det känns extra roligt att kunna berätta att näringslivet
i Högsby kommun mår riktigt bra. Trots att vi mer eller mindre dag-
ligen läser i tidningen om lagda varsel hos företag i våra grann-
kommuner, så är flertalet företag i vår kommun livskraftiga och 
pratar snarare om utveckling och tillväxt än nedskärningar. Det 
startas nya företag och jag får även förfrågningar om nyetablering-
ar i Högsby från företag som sett fördelarna med vårt geografiskt
strategiska läge.

Från mitt perspektiv ser således Högsby kommuns framtid väldigt
ljus ut. Kom ihåg att ”ingenting är omöjligt… vissa saker tar bara lite
längre tid” 

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...STIPENDIER
Utbildningsutskottet och 
Myndighetsnämnden efterlyser förslag 
på kandidater till följande stipendier:

IDROTTS- OCH UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM – 12
KULTURSTIPENDIUM -12
MILJÖSTIPENDIUM -12

Förslagen till idrotts- och ungdomsledarstipendium samt 
kulturstipendium skickas till Utbildningsutskottet, Christina
Dahlén, 579 80 Högsby och förslagen till miljöstipendium
skickas till Myndighetsnämnden, 579 80 Högsby.
Förslagen skall vara mottagaren tillhanda senast den 9 november 2012

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

Kom in till oss för rådgivning
och synundersökning!

Ring och boka tid!
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Vem är Zlatan Ibrahimovic? 
Författaren David Lagercrantz berättar
om sina samtal med Zlatan. 
Arbetet resulterade i boken om vår
kände och hyllade fotbollsspelare. 

Torsdagen den 15/11 kl. 19.00
på Högsby kommunbibliotek i Misteln. Fri entré. Välkommen! 
Arr: Högsby kommunbibliotek & Studieförbundet Vuxenskolan
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Onsdag 31/10
Juholt – utmanaren
Plats och tid: Högsby bibliotek
Misteln, Storgatan 17, Högsby
kl. 19.00.
Författaren och journalisten
Fredrik Loberg berättar om sitt
undersökande arbete med
boken om Håkan Juholts tid
som partiledare. Fri entré.
Arr: ABF och Högsby kommunbibliotek

Måndag 5/11
Konsert med Nordic.
Plats och tid: Kulturcentrum Tegelbruket,
Högsby, kl. 19.00.
Mästerlig folkmusik med ung
attityd. Fick utmärkelsen ”Årets
grupp” på världsmusikgalan
2011. Biljettpris 80 kr.
Förköp Misteln, tel 0491-29164.
Arr: Högsby kommun, kultur 
& fritid i samarbete med
Emådalens Kulturförening

Onsdag 7/11
Brasafton
Plats och tid: Bötterums 
hembygdsgård, kl 19.00.
Filmkväll. Kaffe och lotterier. 
Ruda PRO-sångare medverkar.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Torsdag 8/11
Föreläsning med
Jimmy Lidberg,
bronsmedaljör i
brottning i OS i
London 2012. 
Plats och tid: Staby
Gårdshotell, Högsby kl. 19.00-21.00.
Obs. Anmälan senast den 25 oktober till 
Lena Moberg, tel. 036-345429 eller 
lena.moberg@smalandsidrotten.se
Uppge namn, personnr, förening vid 
anmälan. Kostnadfritt. Bekräftelse på gjord
anmälan gäller som plats på föreläsningen. 
Arr: Smålandsidrotten och Högsby kommun

Lördag 10/11
Familjelördag 
Plats och tid: Högsby biblio-
tek Misteln, Storgatan 17,
Högsby, kl.10.00-13.00.
Välkommen till sagostund
och pyssel. Kl. 11.00 uppträ-
der Gycklarparet Henrik 
och Isa med sin show. Fri entré.  
Arr: Högsby kommunbibliotek

Söndag 11/11
Välkommen till
Färgernas Värld – 
Prova på att måla 
Vedic Art! 
Grund- o forts.kurs.
Plats och tid: Solgården 124, Gillberga,
Ruda. kl. 10.00-16.00. Även 2/12.
tel. 0707-126824, 0491-22211
carina.b.hansson@gmail.com.
Arr: NBV Sydost i samarbete med State of
Grace

Söndag 11/11
Berga Bio visar filmen
”Palme”.
Plats och tid: Berga Bio
kl. 18.00, dokumentär, 
fr. 7 år.
Filmen handlar om hans liv,
hans tid och om det Sverige
han formade. 
Läs hela bioprogrammet på 
www.bergastation.se

Torsdag 15/11
Vem är Zlatan Ibrahimovic?
Plats och tid: Högsby bibliotek
Misteln, Storgatan 17, Högsby
kl 19.00.
Författaren David Lagercrantz
berättar om sina samtal med
vår kände fotbollsspelare.
Samtalen ledde fram till boken
”Jag är Zlatan”. Fri entré. 
Arr: Studieförbundet vuxenskolan och
Högsby kommunbibliotek

Fredag 16/11
Trivseldans
Plats och tid: Ruda Folkets
Hus kl. 18.00.
Orkestern Berts favoriter.
Entré 80 kr. 
Medtag egen förtäring/fika.
Arr: SPF Högsby och PRO Högsby

Söndag 18/11
Berga Bio visar 
filmen ”En oväntad
vänskap”.
Plats och tid: Berga Bio 
kl. 18.00, komedi fr. 7 år.
Fransk megasuccé ansedd
som en av världens bästa
komedier. 
Läs hela bioprogrammet  
på www.bergastation.se

Lördag 24/11
Höstfest 
Plats och tid:
Strandgården, Fagerhult
kl. 20.00-01.00.
Matservering, bar och 
kl 21.00 intar Resår-
bandet scenen. Inträde 100 kr. 
Arr: Fagerhults samhällsförening

Lördag 1/12
Kulturbrukets 
avslutning
Plats och tid:
Kulturcentrum
Tegelbruket, Högsby 
kl. 13.00-16.00. 
Välkommen!
Arr: Högsby kultur & fritid

Söndag 2/12
Julbord 
Plats och tid:
Bötterums hembygds-
gård kl 14.00.
250 kr/pers. 
Anmälan senast 26/11 tel. 0499-30027, 
070-5273210, 0499-30151.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Söndag 2/12
Berga Bio visar 
filmen ”Callgirl”.
Plats och tid: Berga Bio
kl. 18.00, drama, fr. 15 år.
Stockholm, sent 70-tal.
Politisk neutralitet och 
kärnkraft marscherar hand 
i hand med kvinnlig frigö-
relse och sexuell revolution.
Läs hela bioprogrammet  
på www.bergastation.se

Måndag
3/12
Kulturmåndag
Julmusik & allsång.
Plats och tid: Högsby 
bibliotek Misteln,
Storgatan 17, Högsby, 
kl 19.00.
Mats och Felicia
Petersson, Vimmerby
sjunger och spelar. Fri
entré. Kaffe med dopp.
Välkommen!
Arr: Högsby kommunbibliotek och 
studieförbundet Vuxenskolan

Varmt välkomna til
Emådalens pärla med konst, m
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Fredag 7/12
Trivseldans
Plats och tid: Ruda Folkets
Hus kl. 18.00.
SOS Orkester, entré 80 kr.
Medtag egen förtäring/fika. 
Arr: SPF Högsby och PRO
Högsby.

Söndag 9/12 
Julskyltning
Tid och plats: Hornsberg, Högsby 
kl. 13.00-17.00.
Fika, lotterier m.m. 
Arr: Högsby sockens hembygdsförening

Söndag 9/12
Öppet hus vid Julskyltningen,
Högsby
Tid och plats: Seniorum, Storgatan 9,
Högsby kl. 13.00-17.00.
Utställning av broderade alster, kaffe, 
hemgjord ostkaka, lotteri.
Arr: SPF Högsby 

Ti-On 25-26/12, 
Lö 29/12
Berga Bio visar 
filmen
”Sune i Grekland –
All inclusive”.
Sverigepremiär.
Plats och tid: Berga Bio
kl. 18.00, familjefilm.
Sune är tillbaka och nu
drar hela familjen till
Grekland!
Läs hela bioprogrammet  
på www.bergastation.se

Varmt välkomna!

till några veckor i 
musik, teater, litteratur m.m.

JULAUKTIONER 
& JULMARKNADER 

Lördag 10/11 
Auktion 
Plats och tid: Skälsbäcks skola kl. 19.00.
Hembakat och mycket annat kommer att
säljas. Kaffeservering från kl. 18.00 i 
gamla skolan.
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Lördag 10/11
Julauktion
Plats och tid: 
Bötterums hembygdsgård kl. 16.00.
Lotterier och servering.
Arr: Långemåla Hembygdsförening

Lördag 17/11
Julmarknad
Plats och tid: Isabogården Grönskåra 
kl. 10.00-15.00.
Lokala utställare, servering av kroppkakor
(efter kl. 12.00). Kaffeservering, tombola.
Arr: Hembygdsföreningen Isabogården
och Studieförbundet Vuxenskolan

Lördag 17/11
Höst- & julmarknad
Plats och tid: Fågelfors idrottshall 
kl. 11.00-16.00.
Försäljning och lotterier. 
Kaffe o lotterier i PRO.
Arr: Fågelfors samhällsförening och PRO

Tisdag 20/11
Julmarknad
Plats och tid: Sinnerbo bygdegård 
kl. 11.00-19.00.
Stort antal hantverkare och utställare.
Arr: Sinnerbo bygdegårdsförening

Lördag 24/11
Julauktion
Plats och tid: Fågelfors 
församlingshem kl. 14.00.
Hembakat, broderat och hemvävt m.m
Försäljning av lotter, fika och ostkaka.
Arr: Fågelfors kvällssyförening

Fredag 30/11
Syföreningsauktion
Plats och tid: Sinnerbo bygdegård 
kl. 18.30.
Handarbeten, lotterier, 
kaffeservering och ostkaka.
Arr: Sinnerbo bygdegårdsförening

Lördag 1/12
Julmarknad
Plats och tid: Hornsögården 
kl. 11.00-14.00.
Hantverk, lotterier och julmusik, hemost,
hemlagat och hembakat. Café. 
Arr: Hornsö byalag

Lördag 1/12
Julmarknad
Plats och tid: Aktivitetsparken Ruda 
kl. 12.00-16.00.
Utställare och loppis.
Arr: Ruda samhällsförening

Söndag 9/12
Julmarknad
Plats och tid: Fågelfors hembygdspark 
kl. 13.00-17.00.
Många hantverkare.
Arr: Fågelfors hembygdsförening
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Mästerlig folkmusik
med ung attityd!
Emådalens kulturförening och
Högsby kommun kultur & fritid är
glada att presentera gruppen
Nordic!

Måndagen den 5 november kl. 19.00 intar
gruppen Nordic scenen på Kulturcentrum
Tegelbruket i Högsby. Nordic spelar nyskapan-
de folkmusik med influenser från bluegrass,
latin, reggae och jazz. På Folk- och världsmusik-
galan 2010 vann gruppen pris i kategorin
”Årets samspel” och 2011 var det dags igen för seger i kategorin ”Årets
grupp”. Juryns motivering löd ”Strängar i sällsynt samklang parade
med en nyfikenhet som inte väjer för det annorlunda och oväntade.
Grovt och grant på samma gång. En grupp som syns och hörs med en
energi och charm som slår ut det mesta.”

Nordics senaste cd Hommage fick mycket positiva recensioner när
den släpptes i början av året.

Anders Löfberg är en av medlemmarna i gruppen och han har sina
rötter i Högsby kommun. Som son till rikspelman Bengt Löfberg och
hans fru Eva (som ofta framträder med sång och musik inom den små-
ländska folkmusikens tradition) kom han tidigt i kontakt med folkmu-
siken. Efter sin uppväxt i Århult utanför Grönskåra blev det studier på
musikhögskolan i Stockholm, där han träffade de övriga medlemmar-
na i gruppen. På konserten kommer även nyckelharpspelaren Emilia
Amper att deltaga.  

Att köpa ett företag är ett snabbt och smart sätt att starta eller  
utveckla sitt företagande på. Välkommen på en informationskväll  
då vi lär dig vad du skall tänka på kring ett företagssköp och vad  
vi kan ge dig för kostnadsfri hjälp på vägen!

Var? Kronmunken Abedissan, Mönsterås.

När? 12 november 2012 kl 18–21.

Pris? 250 kr (inkl fika och dokumentation)

Seminariet delfinansieras av Tillväxtverket och programmet  
Främja kvinnors företagande och Regionförbundet i Kalmar län.

Varmt välkommen!

Från idéer till framgångsrika företag

Köp ett företag!

I samarbete med:

Fördjupningskurs i företagsköp
Anmäl dig senast 9/11 till:
ann-kristin.nilsson@almi.se 
thomas.svensson@muab.monsteras.se
jonas.hogquist@hogsby.se 
lena.florby@fco.se
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hÖGSBYby jaktvårdSKRETS

HÖGSBY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

Konsums kassatjänster

Kontantkort mobiltelefoni 
TELIA, Comviq, Telenor, Halebop, 

3, COOP och Lyca

Spotify musiktjänst
Presentkort 

hos COOP 
och SF Bio

Konsums kassatjänster

Skrot köpes!
All slags skrot, även batterier, 

bilar, jordbruksmaskiner.
Hämtas av kranbil med krönt våg.

LASTBILSDÄCK
DSR 868 - Vinterdrivmönster
Ett slitstarkt däck för transport 
på vintervägar.

inkl. fälg

295/80R22.5    2495:-    3595:-
315/70R22.5    2595:-    3695:-
315/80R22.5    2595:-    3695:-
385/65R22.5    2995:-    4195:-

Vi tillhandahåller även andra märken, 
kontakta oss!

Dubbade vinterdäck 
till Personbil
Prisex.
195/65R15    980:- 205/55R16    1140:- 
Priser är inkl. montering, balansering samt moms.

Högsby jaktvårdskrets har varit aktiva under hösten
och är en av flera som skickar in nyhetstips till oss. Vi
tar gärna emot fler läsartips. Skicka bild och text till
info@wpab.se eller till Tidningen Innehåll, Wåhlin’s
Hantverksgatan 33, 572 57 Oskarshamn

SYDFINAL KRETSKAMPEN,
EKSJÖ 15 SEPTEMBER
Ungdomslaget gjorde en mycket
bra insats och åkte hem med en
hedrande silverplacering.

Laget från vänster: Linus Wallenstein,
Patrik Olofsson, Marcus Karlsson
Sjöberg. Sittande: Hampus Karlsson
Sjöberg, Oskar Karlsson Sjöberg 
Foto: Karl-Henrik Karlsson

LÄNSFINAL KRETSKAMPEN
I KALMAR LÄN 
25 AUGUSTI. 
Kretsen stod som segrare i en
jämn match.
Från vänster: ledare Karl-Henrik
Karlsson, Marcus Karlsson Sjöberg,
Patrik Olofsson, Hampus Karlsson
Sjöberg, ledare Anders Ek. Sittande:
Oskar Karlsson Sjöberg, Simon
Brüggeman.  Foto: Mikael Olofsson

HARJAKT FÖR UNGDOMAR, 22 SEPTEMBER 
Under trevliga former genomfördes den årliga harjakten för ungdo-
mar. I regn och rusk drog jakten igång, men det påverkade inte intres-
set för de 30-talet deltagare. Fem duktiga stövare med respektive
hundförare Lars Johansson, Peter Johansson, Ove Erlandsson, Dan
Erlandsson och Christer Sanglén stod för dagens upptag.
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Möte bar frukt
I en grupp bestående av bland annat företagare,
banker, fastighetsägare, Mittpunkt, Kommunen
och tidningen Innehåll, har man diskuterat olika
möjligheter för att främja handeln i Högsby kom-
mun. Flera förslag ligger för bearbetning och först
ut blev en ökad spridning av tidningen Innehåll.

Projektet finansieras tillsammans av Högsby Sparbank, Handels-
banken och tidningen Innehåll. Denna satsning kan ses som ett
del-resultat från de handelsmöten som har hållits under tidig
höst under ledning av Jonas Högquist.

- Vi ser detta som ett mycket positivt initiativ från trion och
hoppas och tror att detta kommer att falla väl ut. Jag tycker att
detta är ett bra sätt att marknadsföra allt positivt i kommunen
och den bredd på näringslivet som vi faktiskt har, tycker Jonas.

- För att kunna driva företagsverksamheter vidare behöver vi
nya infallsvinklar. Vi på Mittpunkt hoppas på ett uppsving för
många. Att handla lokalt är viktigt, men även att kunna locka de
som bor lite utanför kommungränserna. Vi använder begreppet
Möjligheternas kommun, något som vi gärna visar för ännu fler.
Det känns bra att det händer konkreta saker i handelsnätverket,
menar Bengt-Åke Lundin på Mittpunkt.

//Gunilla C Johansson

Vill du veta mer – ring: Församlingsexpedition tel: 0491-200 18, 213 22.
Med reservation för ändringar. Se vidare i dagstidningarnas annonser och på hemsidan www.minkyrka.se  

Församlingsexpeditionen (i Högsby församlingshem) är öppen måndagar, tisdagar, torsdagar 
kl 10-12 samt onsdagar 10.30-12.30. E-postadress: hogsby.pastorat@svenskakyrkan.se

0491-504 70 • www.kylm aster.se

Foto: Carina Hansson

Marie mobil: 070-228 27 69

Maries hemtjänst & städservice
• Städning  • Fönsterputs 

• Julstädning m.m.
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Layout och produktion: Karin Denfors

Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudande. Gäller så långt lagret räcker.

NU! 499:-Acca S 
- Jakt & fiskestövel herr 

Sofiero 
- Stövel dam 

Optimist 
- Stövel junior 

ord. pris 799:-

NU! 499:-
ord. pris 699:-

NU! 249:-
ord. pris 349:-

NU! 600:-Damkänga med
Gore-Tex 

Herrkänga 

Fodrade kängor 
strl. 23-47, nu i lager!

ord. pris 1400:-

NU! 500:-
ord. pris 900:-

ERBJUDANDE       
ERBJUDANDE

www.foreningssport.se 

I anslutning till Högsby bibliotekets bokhall finns det
ett mindre rum som är värt att lyftas fram. Rummet är
fyllt av böcker från golv till tak och verkligen en liten
oas för alla bokälskare. Här finns det lite äldre böcker,
några av dem kallar vi i
dag för klassiker. Vill du
läsa gamla ”godingar”
av tex. Sven Edvin
Salje, Bernhard Nordh,
Elsie Rydsjö och Lars
Widding  är detta rum-
met för dig. 

Här hittar du även biografier om
kända personer som levde förr.
Varför inte läsa boken ”Tills vingen
brister” av Yrsa Stenius, som hand-
lar om vår store svenska världs-
stjärna Jussi Björling. En sångare
som var född till underbarn och
vars röst var en gudagåva som
lade hela världen för hans fötter.

Men berömmelsen var stundtals tung att bära och förväntningarna
övermäktiga vilket resulterade i ett självförbrännande liv.

En annan mytomspunnen person som det har skrivits hyllmeter
om, är vår egen Greta Garbo. I biografin Greta Garbo berättar skriven
av Sven Broman, finns många fina foton av stjärnan och här berättar
hon om uppväxten, om sin hemlängtan och om det många gånger
hårda liv som präglade filmvärlden i Hollywood.

När synen försämras kan det vara skönt att läsa böcker med lite
större stil. I vårt bokrum finns   böcker med extra stor stil som många
låntagare uppskattar. Så varför anstränga ögonen i onödan när det
finns storstils böcker för alla smaker?

Välkommen till Högsby kommun-bibliotek www.hogsby.se  
Följ oss på facebook! Tel: 0491-29159 
Öppet: vardagar 9-18 lördagar 10-13

Storgatan 15, Högsby    Tel 0491-215 35     www.emagarden.se

PUBKVÄLL
1 december kl 22.00 - 02.00
JULROCKSPARTY med
 Buster & CO
  BOKA BORD!  
Kl 20.00 - 22.00 kall & varm JULTALLRIK 175:- 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
ygg

 
  

 
g

 
  

 

Välkommen in i böckernas värld –
vad finns i  bibliotekets gömmor?

2012-10 OKT_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2012-10-23  15.03  Sida 17



18

M
ittp

u
n

k
t in

fo
rm

e
ra

r

Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Samverkan Skola - Näringsliv fortsätter…
Unga elever studerade vindkraften vid
Södra i Mönsterås !
Samverkan årskurs 3-6
med Mittpunkt Högsby
och Energikontor Sydost
gav möjlighet för elever-
na att besöka vindkraft-
satsningen vid Södra i
Mönsterås. Både elever
och lärare fick här en bra
inblick i hur framtidens
olika energislag utveck-
las i vår omvärld.

Elever vid besöket på Södras
vindkraftsatsning i
Mönsterås.

Ungt företagande väckte Jennys
intresse för företagande !

Jenny Johansson med rötter i
Fågelfors, startade upp inred-
ningsbutiken Lilla Lyckan via
Ung Företagsamhet UF, då
hon studerade vid gymnasiet
i Kalmar till florist. Butiken
med blommor, inredning
samt små ting i lantlig miljö
och stil, väljer Jenny nu att
fortsätta med vissa helger,
samtidigt som hon läser
inredning och butikskommu-
nikation vid Linnéuniversi-
tetet i Växjö. Jag känner mig
verkligen intresserad av att
kunna hålla igång med min
affärsidé Lilla Lyckan i

Kronobo, några kilometer väs-
ter ut på vägen mot Virserum

berättar Jenny Johansson. Helgen 27 och 28 oktober är det
öppet och sedan om du vill veta vilka tider framöver som buti-
ken är öppen, kolla då hemsidan  www.lillalyckan.com eller ring
0733-802583.

Elever gjorde studiebesök 

ute på företag !
Årskurs 8 vid
Fröviskolan besökte
nyligen företaget
Sandholms Färg &
Golv i Högsby. Där
Karin och Magnus
Sandholm informera-
de kring företaget och
visade eleverna det
mesta inom måleri,
tapeter, golv/vägg
material. Vidare berät-
tade de om hur man
jobbar med ta emot
praktik och lärlingsp-
latser i sitt företag.
Kopplingen var tydlig vid besöket, att på ett naturligt sätt ge
eleverna en vardagsbild av hur ett familjeföretag fungerar.

Besök hos det meka-
niska företaget Lego
Produktion i Ruda.
Här gav Leif Persson
en utförlig informa-
tion om företaget
och guidade runt ele-
verna från Industri
Tekniska utbildning-
en vid gymnasiet.
Flera elever tog tillfäl-
let i akt och ställde
frågor kring produk-
tionen, som här rörde
sig om utrustning till
bl.a vattenrening och
gruvindustrin. Dessa

företagsbesök har som syfte att öka elevernas kunskap om
det lokala näringslivet, vilka jobb som finns, vilka kompetenser
som behövs och utveckla bättre möjligheter att få till fler
praktik och lärlingsplatser ute på företagen, berättar Bengt-
Åke Lundin vid Mittpunkt som håller i denna samverkan.

–Mittpunkt Högsby informerar om Projektet Skola-Näringsliv –

Sandholms Färg & Golv AB

Lego Produktion AB

MÅLET ÄR ATT GE ELEVER OCH LÄRARE ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR :
• Lokala näringslivets struktur och funktion.  • Vilka jobb som finns.  • Vilka kompetenser som behövs.

• Genomföra företagsbesök  på olika företag med skolan.   • Skapa fler praktik- och lärlingsplatser.

Jenny vid sin butik Lilla Lyckan 
utanför Fågelfors.
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Föräldralediga bygger nätverk

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

Anette Christensen tel 0495-214 42 • E-mail anettemorlunda@hotmail.com

Innehar F-skattesedel

Innehåll fick under en dryg
timma stifta bekantskap
med föräldralediga mam-
mor och pappor i förra veck-
an över en kopp kaffe. Det
var idel goda miner från
såväl föräldrar som de alldra
minsta som var dagens
huvudfigurer.  

Louise Oskarsson och Lina
Danlid Burke hade innan
mötet åkt runt till ett par
olika förskolor för att få en
bild av hur verksamheterna
ser ut och fungerar.

- Jag tycker att det är viktigt att engagera sig och titta på de olika alter-
nativ som finns. Det är ju inga direkta avstånd från Högsby att åka till
exempelvis Berga eller Ruda. Viktigast är ju att barnen och vi föräldrar
trivs med platsen som man väljer menar Louise och Lina.

Daniel Carlsson som för dagen var enda pappan i gruppen riktigt
njuter av att vara pappaledig tillsammans med sonen Malte.

- Visst är det annorlunda att vara hemma på heltid jämfört att
komma hem efter en dag på jobbet och få vara med grabben en liten
stund på kvällen innan han ska sova. Vi har lärt känna varandra nu på
ett helt annat sätt än tidigare. Dagarna fylls snabbt på med laga mat,
äta, sova och hålla ordning hemma. Men vi hinner faktiskt ut en del i
skog och mark, något vi båda verkar gilla riktigt bra.

MÅNGA ALTERNATIV
Öppna förskola, babyrytmik, BVC-träffar, bokcirklar, babysim, många är
alternativen för såväl barn som vuxna att lära känna varandra.  Hela
gruppen menar på hur viktigt det är att det finns olika forum att mötas
men även att träffas hemma hos någon.

- Alla vi här har ju stått inför att gå från att vara två vuxna till att få en
tredje liten familjemedlem. Det är många tankar som far runt som gör
att man kan ha behov av att träffa andra i samma situation. En del vill
träffas mer, en del lite mindre, viktigast är att man har möjligheten att
träffas. Jag och min familj bor visserligen i Mönsterås kommun, men
jag känner mig lika hemma här som där menar
Malin Bronge Oskarsson.

Emma som ursprungligen kommer från Sala och relativt nyin-flyt-
tad till kommunen uppskattar den gemenskap som finns i 
grupperna.

- Min sambo känner många från trakten då han är uppvuxen i Berga,
men för mig så är nätverkandet mycket uppskattat och jag har redan
fått flera nya vänner.

Innehåll frågade föräldrarna hur de ser på sin och familjens framtid
och mer eller mindre samstämmigt så menade man att man bor i eller
nära Högsby kommun.

- En liten ort har många för och nackdelar, men vi väljer att se det
positiva och försöka ändra det som kan vara negativt. Det är ju för-
hoppningsvis vi som kan påverka framtiden.

TIPS TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER
- Det tar tid att hitta fungerande rutiner.
- Rutiner som fungerar ändras ibland över en natt.
- Kan ta lite tid att inse att man inte bestämmer över sin egen tid.
- När barnet sover, försök att koppla av och dra inte igång med värsta

storbaket.
- Lika viktigt som att träffa andra är att finna tidtill lugn och ro med

endast dig och barnet.
- Skaffa dig ett nätverk där du kan prata om det du tycker är viktigt.
- Det finns inga rätt eller fel.
- Tro på dig själv och din egen magkänsla.
- Undvik att Googla! Det kan skrämma mer än göra nytta.
- Alla barns utveckling och framsteg är unika – jämför inte. 

Se olikheterna som en styrka.
- Allt har sin tid.

Innehåll tackar för ett mycket positivt möte med några av kommunens
allra yngsta medlemmar.

//Gunilla C Johansson

Ny presentbod har 
öppnat upp på Storgatan 
– Mias prylbod

Mariana Glader kommer att hålla öppet två halv-
dagar i veckan till att börja med lite beroende på
kundtillströmningen. Mariana Glader säljer pre-
sentartiklar i butiken på Storgatan. 
Läs mer i annons i tidningen.
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FARS DAG
Söndagen den 11 november 

SMÖRGÅSBORD 
med DESSERT
ÖPPET KL 12.30-16.00

JULBORDSPREMIÄR
Lördag 24 november
Övriga dagar med julbord
se www.bruksgarden.se
eller ring 0491-512 50

VÄLKOMNA ATT BOKA BORD!

Loppis
i Blankan

Lördagar och söndagar
i November kl 10-17

0491-505 64 • 076-82 83 222

0491-205 77
Stefan 070-584 7191 eller Daniel 070-648 53 89
www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

Vi köper era tallar.
Kontakta oss före avverkning.

BERGA
0491-500 77

NYA ÖPPETTIDER FRÅN 1 NOVEMBER 
Mån- Fre 10-18   Lör – Sön 10 – 14         Tel: 0491-387005 
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Överskottet går till IK:s verksamhet. 
Aktiviteten stödjer även Barnens 

Julefrid. Lokala företag och butiker 
kommer under hösten att medverka med

aktiviteter och försäljning av lotter. 
Nu finns lotter att köpa på IK:s kansli och
Oskarshamns Annonsblad. Dragning sker

på IK:s hemmamatch mot Västerås 
annandag jul.

BLI E
N VINNARE

- NÄR DU HANDLAR

I OSKARSHAMN!

vinster

för

260.000:-

1:a pris

VW beetle

värde: 200.000:-

KÖPMÄNNEN ARRANGERAR OLIKA AKTIVITETER UNDER

HÖSTEN MED HJULKLAPPSLOTTERIET I FOKUS.

DU HAR DÅ MÖJLIGHET ATT BÅDE KÖPA OCH FÅ LOTTER.

MER INFO I MEDVERKANDE BUTIKER & FÖRETAG!

Hjulklappen
Arrangör: IK Oskarshamn. Sponsorer: Be-Ge Bil, Oskarshamns Trafikskola.

Mediapartner: Oskarshamns Annonsblad.

2:a pris

körkortsutbildning

oskarshamns trafikskola

värde: 15.000:-
hos

60 st

presentkort

värde: 500:-/st

21

ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Butiken med service
• Postombud • Paketservice: DHL och SCHENKER

• Kontantuttag i kassan • Harry Boy och Lotto i kassan
• Manuell delikatess • Smörgåstårtor, plankor, smörgåsar, landgångar

Kaffe Löfbergs 2 för 49:-

Clementiner, Satsumas, 9.90:-/kg
Lösviktsgodis 59:-/kg

ICA-kortpris

G
äl

le
r t

.o
.m

. 2
8/

10
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15 år med kylmaster 
Blanda företagsamhet med energi, vilja, kompetens
och kundfokus så blir resultatet företaget Kylmaster.

Innehåll stämde möte med Peter Ewerth som äger och driver företa-
get Kylmaster. Vi möttes upp vid rondellen i Glahytt strax efter kl 7.
Under en bilresa som just i dag gick till Järnforsen och besök hos några
av företagets kunder så pratade vi om drivkrafter till att vilja driva före-
tag.

- Klart att jag trivs med att vara företagare, har ju varit egen i 15 år.
Men det är ingen dans på rosor vill jag lova. Den som tror att det är ett
jobb med vanlig arbetsvecka får nog tänka om.  Under dagtid är det
att vara ute och jobba hos kunder. Efter kl 16 drar pass nummer två
igång med allt från att besöka kunder till att sedan komma hem och
räkna på jobb och beställa delar från leverantörer. Så att kombinera
småbarn med företagande är inget jag rekommenderar, det går säkert
men det blir en tuff resa för alla, tycker Peter.

Vi närmar oss Järnforsen och några av Kylmasters kunder. Först ut är
Plannja som etablerade sig här 2009 efter flytten från Luleå.

Vi går fram till entrén som är låst, men Peter har egen kod 
- Så blir det när vi har ett ömsesidigt förtroende för varandras före-

tag och vet att driftsäkerhet är prioriterat.
Charlie Christiansen, underhållschef mötte upp och berättade gärna

om det långa samarbetet Plannja och f.d SIBA har haft med Kylmaster.
- För oss som företag är det oerhört viktigt att ha nära kontakt med

lokala företagare. Att få driftstopp kostar stora pengar och något som
vi mer eller mindre kan undvika med att samverka lokalt. I Kylmasters
fall så är den rådgivning och de förslag på lösningar som vi erbjuds
absolut på första plats. De leverantörer som sätter på sig kundens
glasögon och ser problemlösningar från två perspektiv, är inte många,
men Kylmaster är en av dessa.

Peter flikar in; – Vi är inte märkesbundna, vi levererar de maskiner
som ger bäst resultat för vår kund.

Hos Plannja har
Kylmaster installerat
och servar bland
annat kylmaskiner
för själva produk-
tionsprocessen. En
maskin som kyler
ner vatten som i sin
tur kyler ner hyd-
raul-oljan som job-
bar i de maskiner
som pressar och for-
mar takplåt, hän-
grännor och stuprör.

I skrivande stund
jobbar Peter och
Charlie med ännu
ett projekt som man
hoppas kunna dra i
gång inom en snar
framtid.

RESAN 
FORTSÄTTER
Vi åker vidare runt i
Järnforsen och pas-
serar bland annat
Järnforsens

Plåtslageri där man installerat värmepumpar för såväl kontor, tillverk-
ning som verkstad. På vår väg tillbaka så stannar vi till i Målilla och kyr-
kan där. Även här har Kylmaster varit framme.   

– Här har vi tänkt lite omvänt för att lösa ett litet kundproblem, vi
installerade en luft- och vattenanläggning som växlar tillsammans
med bergvärme, men där bergvärmen inte är huvudanläggningen.

Vi åker vidare till Skeppet i Målilla och möter upp Asta Pettersson,
föreståndare. 

– Innan Peter var framme så hade vi det kallt här och riktigt höga
elräkningar. Vi ser innan det gått ett år att den totala elförbrukningen
har sjunkit rejält. Med luft/luft-anläggning så får man cirkulation på
värmen på ett helt annat sätt än med elelement tycker nöjda kunden
Asta.

Sista stoppet passade bra då vi båda var sugna på en kopp kaffe. Vi
stannade till hos Åke Arthursson, Frendo. 

– Ja för min del så har jag inte haft någon annan leverantör sedan
Peter startade sitt företag. Här har vi byggt upp butiken delvis från vad
jag hade kvar av inredningen på Statoiltiden för över fyra år sedan. Att
få ihop och fräscha upp saker och ting är inte något som vem som
helst kan göra. Men Peter och vi fick till det och nu går frys- och kylan-
läggning och denna disk utan några som helst problem, säger Åke.

ATT TÄNKA PÅ SOM VILLAÄGARE
• Se över din årsförbrukning 
(Familjesituationen påverkar förbrukningen)
• Hur länge tänker du bo kvar i ditt hus
• Gör investeringen när du jobbar och har inkomst

På vägen hem försöker jag att summera dagens upplevelse och
intryck.  Att driva företag kräver sina utmaningar och ställningstagan-
de. Att åka runt med en av kommunens företagare som vill och kan
driva företag är givande på många sätt.

Precis som Peter sa i bilen;  -Det krävs nog då och då att man är den
där allkonstnären för att kunna knyta ihop en bra lösning för en kund.  

Jag vet att Kylmaster även bidrar med sitt yrkeskunnande i ideellt
arbete till organisationer som kanske inte har en allt för välfylld plån-
bok. Jag gillar när företagare ser mjuka värden.

Det är sant som det är sagt. Vill man så kan man. Det handlar bara
om att våga.

//Gunilla C Johansson
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Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidorna www.hogsby.se/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.

Reiki healing träffar, Högsby 
- 23 aug - 1 nov Frövivägen 24, Högsby.
Torsdagar jämna veckor. Behandlingsbyten och
fika. Kontakt: Maria Kvillegård Tel: 076-
3106444 E-post: mariakvillegard@hotmail.com

Medicinsk yoga, Högsby - 
3 sep-2 dec Mogården, Högsby
Nybörjare vecka 36. Forts. vecka 37. Samma tider.
Friskvårdskort gäller. Vecka 36. Prova på
gratis. Anm. och frågor Anne Kängström
0491-50455, 070-5328547. www.anneskropp-
svard.n.nu

Rejoice i Filadelfia Högsby - 
7 sep-16 nov 18:30 6 år och äldre, 
olika aktiviteter. Fredagar. Arr: Filadelfia kyrkan

Tonår i Missionskyrkan Berga - 
7 sep- 7 dec 19:30 Sporthallen Berga
Innebandy, 7:an och uppåt. Gemenskap, fika, 
olika aktiviteter. Arr: Missionskyrkan Berga

Grundkurs i Reiki, Högsby - 
12 sep - 31 okt, Frövivägen 24, Högsby
8 kurstillfällen. Onsdagar kl 18.00-20.00 Pris:
500 kr. www.munayflores.se. Arr: NBV Sydost i
samarbete med Munayflores. Kontakt: Maria
Kvillegård E-post: maria@munayflores.se

Stickcafé SPF Högsby, 13 sep - 22 nov
14:00 Seniorum. Varannan torsdag.
Arr: SPF Högsby

Studiecirkeln ”Att välja glädje”, Högsby -
13 sep - 18 april 2013, Majestensvägen
17 A, Högsby (kan ändras) 
Intressanta ämnen som ligger i tiden. Torsdagar
kl.18.30-21.30 ung. var 3:e vecka. Sista anmäl-
ningsdag: 12-09-01. Bindande anm. och info. ring
eller maila! Arr: Arr: : NBV Sydost i samarbete med
Kati’s Eko. Kontakt: Katherine Berggren Telefon: tel.
076-1432280 E-post: kati.berggren@hotmail.com

Fredagscafé, SPF Högsby - 14 sep- 
23 nov 10:30 -13:00 Seniorum
Varje fredag

Gympa i Berga - 18 sep- 27 nov 
19:00 -20:00 Sporthallen Berga
Basgympa tisdagar. Carina och Gunilla

Gympa i Berga - 19 sep - 28 nov 
19:00-20:00 Sporthallen Berga
Mixgympa dam och herr onsdagar.
Carina och Gunilla

Familjeverkstan - 26 sep-16 jan 2013
19:00  Storgatan 21, Högsby. Filmbaserat studie-
material om föräldraskap. Varannan vecka. 
Anm: Ewa Johansson, tel 076-190 82 49. 
Ingrid Lindwall, tel 0491-205 55. Info på: 
www.kalmarlan.se/hogsby. Arr: Studieförbundet
Vuxenskolan och Högsby kommun

Bridge SPF, Högsby - 8 okt - 17 dec
16:30 Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Vill Du vara med kan Du kontakta Staffan
Sagrelius tfn 070-5891611. Arr:  SPF Högsby

Berga Bio: Bond-Skyfall - 27 okt 19:00 
Amerikansk action, Sverigepremiär
Biljettpriser: Filmer från 11/15 år 70 kr. (80 kr
vid Sverigepremiär) Barn-och familjefilmer 60 kr
(Skollovsfilmer särskilt pris)

Tv- och dataspel på biblioteket 
- 27 okt 10:00 - 13:00 
Högsby bibliotek i Misteln, Storgatan 17, Högsby
Kom och prova våra nya dataspel! Tv-spel finns
för utlån (barn/ungdom upp till 16 år lånar i
målsmans sällskap). Musikunderhållning.
Arr: Högsby kommunbibliotek

Höstmys hos Lilla Lyckan! 
- 27 okt - 28 okt 11:00 -16.00
Lyckan, Fågelfors. Höstblommor, gravdekoratio-
ner, lyktor, små ting m.m. www.lillalyckan.com 
Glöm inte att gilla Lilla Lyckan på Facebook!
Arr: Jenny Johansson. Kontakt: 0733802583

Berga Bio: Bond-Skyfall - 28 okt 18:00 
Amerikansk action. Biljettpriser: Filmer från
11/15 år 70 kr. (80 kr vid Sverigepremiär).
Barn-och familjefilmer 60 kr (Skollovsfilmer
särskilt pris)

Musik-café i Fågelfors - 28 okt 15:00 
Nostalgia, Bruksgatan 43. Inge Johansson från
Påskallavik berättar om gamla tiders idoler. Stig
Carlsson från Rockneby underhåller på dragspel.
Gratis inträde.Fika 30 kr. 
Arr: Nostalgiaföreningen, PRO Fågelfors, ABF
Östra Småland & Öland

Välkommen till färgernas värld - 
Måla Vedic Art, Ruda - 28 okt-2 dec 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda. Grundkurs
och fortsättningskurs. Hel kurs, 6 tillfällen följande
söndagar: 28/10, 11/11, 2/12 och fortsatta
datum enl.ök. Prova en gång för intresse. 
Pris: 450 kr/tillfälle. Medlem i Kulit 20% rabatt.
Se www.kulit.se. Frågor och anm (bindande) på
tel/epost senast 1 vecka före kursdatum, då
du även får all info. Arr: Studieförbundet NBV
Sydost i samarbete med State of Grace. Kontakt:
Carina Hansson 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Månadsmöte PRO - 30 okt 14:00 
Församlingshemmet. Auktion. Ruda PRO-kör.
Arr: PRO Högsby

Berga Bio Hotel Transylvania - Greve
Dracula - 30 okt 19:00 
Amerikansk animerad familjefilm med sv tal.
Skollovsfilm. Biljettpriser: Filmer från 11/15 år
70 kr. (80 kr vid Sverigepremiär). Barn-och
familjefilmer 60 kr (Skollovsfilmer särskilt pris)

Berga Bio - "Nawals hemlighet" 
- 31 okt 19:00 
Film: avgift 200 kr/6 filmer. 
Arr: Emådalens Filmstudio

Författarafton med Fredrik Loberg 
- 31 okt 2012 19:00 
Högsby kommunbibliotek i Misteln, Storgatan 17
i Högsby. Författaren och journalisten Fredrik
Loberg (bördig från Fågelfors) berättar om sin
nya bok Juholt - utmanaren. Vi bjuder på fika.
Arr: Högsby kommunbibliotek

Berga Bio: Lilla Anna och långa farbrorn
- 1 nov 13:00 
Svensk tecknad barnfilm, Förskolebarn inbjuds
särskilt. Biljettpriser: Filmer från 11/15 år 70 kr.
(80 kr vid Sverigepremiär). Barn-och familjefil-
mer 60 kr (Skollovsfilmer särskilt pris)

Konsert med Nordic - 5 nov 19:00 
Kulturcentrum Tegelbruket Högsby
En av Sveriges hetaste folkmusikgrupper Nordic
framträder på Kulturcentrum Tegelbruket i
Högsby. En av musikerna Anders Löfberg är bör-
dig från Grönskåra. Pris: 80 kr. 
Arr: Emådalens kulturförening och Högsby kom-
mun kultur och fritid

Eftermiddagskafé Högsby
Missionskyrka, Högsby - 6 nov 13:30 
Pastor Enar Ankarberg berättar om människor 
han mött i Kongo. Kaffeservering.
Arr: Högsby Missionskyrka, Högsby

Månadsmöte SPF Fagerhult 
- 7 nov 14:00 Gröna salen, Välengården
Vanliga förhandlingar, kaffe och lotteri.
Jan Israelsson underhåller med musik.
Arr: SPF Fagerhult

Brasafton Tingshuset i Bötterum 
- 7 nov 19:00 
Filmkväll. Ruda PRO-sångare medv. Servering och
lotterier. Arr: Långemåla Hembygdsförening

Föreläsning med Jimmy Lidberg, Högsby
- 8 nov 19:00 - 21:00 
Staby Gårdshotell, Skvadronvägen 1, Högsby
Bronsmedaljör i brottning i OS i London 2012!
Jimmy berättar om sin krokiga väg till toppen. 
Kostnadsfritt. Anm. senast 25 okt.r till Lena
Moberg, tel. 036-345429 eller
lena.moberg@smalandsidrotten.se
Uppge namn, personnummer och förening vid
anmälan. Ingen kallelse skickas ut innan föreläs-
ningen. Bekräftelse på gjord anmälan gäller som
plats på föreläsningen. Kursnummer: 226827
Arr: Smålandsidrotten och Högsby kommun
Kontakt: Åsa Holmgren, Smålandsidrotten 
Telefon: 070-4505493
E-post: asa.g.holmgren@smalandsidrotten.se

Höstsupé i PRO Fågelfors - 9 nov 14:00 
PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors
Vi kommer att bli underhållna av det trevliga
Nöjesteamet. Nytt för i år är att ni som önskar
ett glas vin till maten kan få detta (självkost-
nadspris). Arr: PRO Fågelfors

Auktion i Skälsbäck - 10 nov 19:00 
Skälsbäcks gamla skola. Hembakat och mycket
annat kommer att säljas. Kaffeservering från kl.
18.00 i gamla skolan.
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Familjelördag på biblioteket 
- 10 nov 10:00 - 13:00 
Högsby bibliotek, Storgatan 17, Högsby
Sagostund och pyssel från kl. 10, därefter upp-
träder gycklarna Henrik och Isa ca. kl.11. Det blir
jonglering och annat skoj. Vi bjuder på fika.
Arr: Högsby kommunbibliotek

Julauktion, Bötterum - 10 nov 16:00
Bötterums hembygdsgård. Lotterier och server-
ing. Fri entré. Arr: Långemåla Hembygdsförening

Berga Bio & Teater, "Palme" 
- 11 nov 18:00 
Svensk dokumentär, från 7 år. Biljettpris: 60 kr
www.bergastation.se. Arr: Berga Bio & Teater

Månadsmöte SPF Högsby - 13 nov
14:00 Högsby Församlingshem
"SPF slår för det friska!" Sjukgymnast C
Birgersgård: "Hur man tränar som äldre"
*Sjuksköterska S Lundin: "Ät och njut"
*Demenssjuksköterska L Vilander:
"Hjärngymnastik". Arr: SPF Högsby

Bingo, Högsby - 14 nov 14:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Arr: SPF Högsby

Berga Bio, " En fiende att dö för" 
- 14 nov 19:00 
Sv film av Peter dalle. Avgift 200 kr/6 filmer
Arr: Emådalens Filmstudio

Trivselträff - 14 nov 14:00 
Bikupan. Arr: PRO Högsby

Dagledigträff - 15 nov 14:00 
Filadelfia Högsby. Ukulele-gruppen från  Alsterbro
sjuger och spelar.Servering

Möt författaren till Zlatan-boken 
- 15 nov 19:00 
Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17 i Högsby
Författaren David Lagercrantz berättar om sin
bok "Jag är Zlatan Ibrahimovic". 
Arr: Högsby kommunbibliotek

Trivseldans, Ruda - 16 nov 18:00 
Ruda folketshus, orkester Berts favoriter. 
Entré: 80 kr. Medtag egen förtäring/fika. 
Arr: SPF Högsby och PRO Högsby

Julmarknad Isabogården 
- 17 nov 10:00 - 15:00 
Lokala utställare. Servering av kroppkakor (efter
kl.12). Kaffeservering. Tombola. 
Arr: Hembygdsföreningen Isabogården,
Studieförbundet Vuxenskolan

Höstcafé Fagerhult - 17 nov 16:00 
Fagerhult församlingshem. Kyrkokören och 
Änglakören

Höst / julmarknad i Fågelfors 
- 17 nov 11:00-16.00 
Fågelfors idrottshall, med försäljning och lotterier.
Kaffe och lotterier i PRO
Arr: Fågelfors Samhällsförening och PRO

Distribution of Baby clothes, 
Högsby library - 19 nov 14:00 - 16:00 
Högsby library, Storgatan 17, Högsby
Monday November 19 from 2 pm. to 4 pm., it's
time for a new distribution of baby clothes here
at the library! The ladies in the knitting cafe are
distributing their fine works to the Högsby munici-
pality newborns.Welcome all families who recent-
ly have come from abroad to live permanently in
Högsby municipality!

Julmarknad Sinnerbo 
- 20 nov 11:00 - 19:00 
Sinnerbo Bygdegård. Ett stort antal hantverkare
och utställare.
Arr: Sinnerbo Bygdegårdsförening

Onsdagsträff SPF, Högsby 
- 21 nov 14:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. Socialchefen
Anders Johansson medv. och informerar med frå-
gestund. Arr: SPF Högsby
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Evenemang hittar du på sid på sid 23

NYHET! Nordsjö Superfi nish är snickeri-
färgen som ger en extremt slitstark yta.

ALLT INOM FÄRG, GOLV, 
TAPETER OCH KAKEL

HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppettider: Vard 9–18. Lörd 9–13. www.sandholms.se 

Din idé – vår design!

Vi har färger för alla önskemål 
och behov. Vi har även ett stort 

sortiment tapeter att välja mellan, 
liksom golv och kakel. 

Välkommen
till en butik där du 
kan få hjälp med det

mesta i ditt hem! 
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