
Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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Redaktion och produktion:
Wåhlin’s
Oskarshamn

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
Annonser:
Roger Engström

Distribution: Hushåll och före-
tag i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 14 dec 2012.
Bokning: Senast tisdagen
den 4 dec 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

BERGA
0491-500 77

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!

• BOKA JULBORD PÅ SMÅLANDS VACKRASTE PLATS! 
- START FREDAG 23 NOV T.O.M. 18 DEC  - 395:-
• 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:- - START 21 NOV
Onsdagar kl. 12.00-16.00 - För större sällskap, 
bussar föreningar, endast förbokning !

• EXTRAÖPPET 19 dec-22 dec kl. 12.00-16.00
- En försmak av julen ”Abodas specialjulbord” 
200:- Boka bord!

• Öppnar för à la carte 26 dec annandagen
kl. 11.00-17.00 - ALLA dagar under jul och nyår.

Välkommen till 
Smålands 
vackraste plats!
Fullständiga rättig heter 

Gilla oss på facebook: 
aboda cafe och restaurang!

MMJ

Högsby, Hanåsa 0491-207 30

Passa på att byta ytterdörr!
Vi har dörrar till bra priser!

UPP TILLHALVAPRISET

Hos oss kan
du köpa din

julgran!Snow Cube
• Motor: 212 cc GGP SM 12
• Antal växlar: 5F+2B
• Arbetsbredd: 56 cm
• Däck: 13”

7.995:-
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- Ring oss så pratar vi framtid!

Nu finns det ett nytt konto* med bättre ränta.
Högsby Sparbank har just nu den unika möjligheten att erbjuda ett konto
för dig som vill se stora pengar bli större, men som inte vill vara exponerad mot börsen.

Kontot vi pratar om känns igen av alla som haft ett Fasträntekonto. Bindningstiden är 12 månader och

avkastningen är garanterad. Minsta insättning är 50.000:- och pengarna

omfattas självklart av den s k Insättningsgarantin. Vill du veta mer om vår nya variant av fasträntekonto

– ring 0491-209 35 eller maila till info@hogsbysparbank.se så hör vi av oss.
*Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. ;)

www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35

NYHET!

Kan du leva på halva din
lön när du blir pensionär?
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John-Erik Wåhlin

HISTORIEN BÖRJAR 2002
-Vad kostar en tidning? Och hur ska vi kunna göra något riktigt bra 
i den vägen i Högsby kommun?

Det var Urban Gabrielsson, nybliven ordförande i föreningen Mittpunkt som frågade.
Anledningen till frågan var att föreningen Mittpunkt i sitt dåvarande projekt även hade upp-
draget att informera företagen i kommunen om sin verksamhet. Arbete med att informera
hade så långt dragit ovanligt stora kostnader i Mittpunkt. 

Nåväl, frågan satte igång en process där många tankar stötte och blöttes mellan Wåhlin
Produktion och Mittpunkt. Många idéer dök upp och förkastades, andra idéer landade. Som
vanligt gällde det att få en ekonomi som gav tidningen möjlighet att fortleva och bli just det
som den blivit. Något som väl i viss mån talade för att vi lyckades göra en informationstidning
på ett sätt att alla kunde använda den var kanske att många efter något år tyckte att det var
just ”deras” tidning.  

Nåväl, arbete tog fart, många av oss höll andan och jobbade och hoppades. Och visst lycka-
des det. Första numrets ”kåseri” eller om man ska kalla det ”programförklaring” sammanfattar
på ett bra sätt hela vår gemensamma målinriktning. Den håller fortfarande!

Namnet ”Innehåll” var ursprungligen ett arbetsnamn och det verkar som det är 
så fortfarande...

JW

Urban Gabrielsson, John-Erik
Wåhlin och Bengt-Åke Lundin
– tre av de många aktiva vid
starten av Innehåll.

Från innehåll nr 1-2002

TÄNK OM 
MAN SKULLE...

Hur många gånger har

man inte tänkt i dom

banorna och oftast inte

gjort någonting? 

Den här gången har vi låtit tan-

ken ta form i det som du just

nu håller i din hand.
Styrkan i den här ”formen” är

nog att tanken inte var ensam

utan fanns i flera själar: Ett

informationsblad på lite annor-

lunda sätt och som till sin

framtoning är ganska neutralt.

Så neutralt att det kan rymma

många och olika tankar, men

som sammantaget visar upp

en bild av det som den här

månaden händer i just vår

kommun. I affären, i kommun-

huset, på företaget, i förening-

en, i Fagerhult, på bion, i

Långe måla, i Högsby. 

Ja, tänk ut lite själv! 

Förutsättningen för det här

bladet är samarbete. Mittpunkt

behöver en plats för sin infor-

mation, Högsby kommun och

många andra för sin och köp-

männen har länge önskat ett

lokalt annonsblad. Och något

av det roligaste (nästan) som

Wåhlin Pro duk tion tycker om

att göra  är tidningar.

Det är inte självklart att den

här tidningen hamnar i din

brevlåda om en månad igen,

men mycket troligt. För det är

ju så med tankar och idéer att

dom ibland har en förunderlig

kraft.

Tänk om man skulle bygga

en mötesplats ...

Red.

2012-11 NOV_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2012-11-20  14.38  Sida 4



Gunilla C Johansson

UTAN ENGAGEMANG BLIR INGET BRA
- Alla ni som någon gång bakat bullar, bytt
däck på bilen, målat fönster eller lagat ett par
byxor vet att  man kan utföra själva uppgif-
ten utan att behöva lägga ner själ och hjärta.

Det är ju bara att ta fram ingredienserna,
skruvdragaren, penseln eller synålen och
göra jobbet.

Men är det verkligen så enkelt – att bara
göra något och sen släppa det och gå vidare?

Är det kanske så att den där hembakade
bullen blir lite extra god, för att man bakar

utifrån recept från mormor, att man bakar till-
sammans med sina barn, att bakplåtspappret

kommer från hjälpsam granne då ditt egna bakplåtspapper tagit slut. Jag tror
faktiskt att det är så. 
”Det är med engagemang och hjärta som det blir 
lite bättre, lite godare och lite roligare.”

Under mina 6 år som jag fått vara en del i min uppväxtkommuns utmaning-
ar och möjligheter upplever jag just engagemang. Genom alla intervjuer med
ung som äldre företagare som övriga kommuninvånare så är det mangrant så
att man gör och vill det där lilla extra.

Jag har träffat många personer genom åren som har gjort så att jag tänkt till,
och till och med tänkt om i mitt eget liv.  

En del av de personer jag intervjuat finns i dag inte med oss och då blir det
skrivna ordet än starkare. Mina möten med förre VDn på Högsby Sparbank,
som var en sådan person som satte avtryck i mitt liv. Han var inte bara
bankchef som hade total kontroll på siffror, han blev en god vän som pratade
om vardagens problem och lösningar.

Att träffa Per en mycket ung flygkapten ifrån Trånshult var ett möte som jag
sent ska glömma. Det är första och hitintills enda gången vi har haft ett flyg-
plan som omslagsbild. En ung man som hade och har drömmar som han ville
och vill förverkliga. Ingen som mött denna unge man kan ha undgått eller inte
fått inspiration av all den viljekraft han har för att visa att allt är möjligt.

Mötet med en äldre träkonstnär, ja jag vet att han inte alltid vill att man kal-
lar honom för konstnär, men det är precis det han är. Med de kraftiga händerna
tillsammans med konstnärligt sinne och teknik formar och skapar han den
allra finaste finishen på sina träalster, det du Bengt, det är du helt enastående
på.  Du sa något klokt som du lärt dig genom åren och som du ville förmedla
till tidningens läsare;

”– Knyt aldrig handen hårdare än att du kan öppna den.”  Det är tänkvärda
ord Bengt. Du sa även  när jag frågade dig om hur man ska tänka som nybörja-
re med att forma saker i trä;  ”– Det viktigaste är inte att andra tycker att det är
vackert, utan att man ska vara stolt  över sig själv att man vågar prova på något
nytt.”

Jag kan av utrymmesskäl inte skriva om alla inspirerande och energigivande
möten jag haft med så många genom åren. Jag har dock försökt mig på konst-
stycket att försöka förmedla vidare bild och text via Innehåll.

Det är med stor stolthet jag och vi på Wåhlin’s varje månad levererar ut en
tidning fylld med engagemang.  Vi hoppas på fortsatt förtroende  och att ni vill
läsa om allt och alla i Högsby Kommun.

Sloganen ”Högsby – Kommunen med Innehåll”  har i detta nummer en 
100 % träffsäker oneliner.

//Gunilla C Johansson

Solweig  Ekh, 
kommunalråd 2002

- Jag minns mycket väl den
dag då trion Urban, John-Erik
och Bengt-Åke bokat möte
med mig och kom in och satte
sig på mitt kontor. Vi hade ett
bra möte och vi pratade om
tanken runt tidningen och att
den skulle ut till alla kommun-
invånare.  Redan från starten
trodde jag på idén. Det har ju
visat sig att det var ett bra

beslut av trion att starta tidning-
en, det är ju en uppskattad tidning.

Man får veta vad som är på gång inte minst via sidan med
evenemang. Viktigt att man kommer med på denna sida och
missar man sidan så vet man att det inte är bra. 

Tycker att den speglar allt från arbetsmarknad till företag
som annonserar om aktuella varor och tjänster.

Solweig har varit kommunalråd i sammanlagt 7 år och är i dag
en aktiv pensionär och bland annat ordförande för PRO.

-Jag håller i gång med allt från vattengympa, boule och arbe-
te i trädgården, så någon brist på fritidssysselsättning finns inte.

Ingemar Svanström,
nuvarande 
kommunalråd

För mig som kommunstyrel-
sens ordförande tycker jag att
det är ett bra sätt att få ut kom-
munal information. Vi upplever
att man läser tidningen noga.
Det är viktigt för oss att vara
tydliga och löpande vara infor-
mativa till våra kommuninvå-
nare och medarbetare. Hoppas

att fler företag engagerar sig i
handelsgruppen och kommer med goda idéer.

Som privatperson tycker jag att det är roligt när det skrivs om
nyheter som man kanske har anat, men fått mer kött på benen
delvis tack vare innehåll.

Gillar bevakningen av allt nytt inom företagsfronten. Viktigt
att man speglar allt från stora till mindre satsningar. Uppskattar
de personliga reportagen. 

Innehåll ber att få gratulera till giftemålet som ägde rum för en
liten tid sedan.

- Jag friade för 29 år sedan och nu har hon äntligen sagt ja, så
trängen vinner. 

Foto: Bengt-Åke Lundin

Foto: Bengt-Åke Lundin

Bild från fotodag till Fågelfors
Hattatéljes webbutik. 
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!

Carlreus-design finns i Högsby !
Joséphine Petersson som sedan flera år jobbar på
Gallerian som butiksbiträde och Karlssons varuhus
som dekoratör i Högsby, erbjuder nu företag, buti-
ker och privatpersoner att få hjälp med bl.a hemin-
redning, design, färg och ljussättning

Här följer några exempel på vad hon kan erbjuda.
• Företagare:

Varudemonstrationer, skyltföns-
ter, omstylning i butik, organise-
ra samt städning. 

• Privat: 
Rådgivning – du kanske köpt ny
soffa… vilka tapeter/gardiner
passar till?

•  Födelsedagar, bröllop mm
• Kommunen: Kundmöten,

arrangemang, ombyggnader
mm

Du kontaktar Joséphine via mail:
carlreus-design@live.se 
eller på telefon 070-3615070
www.carlreusdesign.blog.se

Högsby företagare besökte åter-
vinningen vid Skrotfrag i
Oskarshamn !
Mittpunkt Högsby arrangerade nyligen ett besök hos
företaget Skrotfrag i Oskarshamn.
Deltagarna fick
på plats följa
hela processen
där blandat
metallskrot, allt
från bilar till
gamla stek-
pannor krossas
till småbitar
och sorteras i olika fraktioner i en modern återvinnings anläggning.
Platschef Jonas Lindh berättade om Skrotfrag , som är en koncern
med 19 anläggningar i södra och mellersta Sverige och som tar emot,
förbehandlar, fragmenterar och återvinner skrot.

Satsa på dina fötter med
AH’s FOTKLINIK!
Sedan ett halvår tillbaks
finns fotterapeut Annelie
Holmquist med eget före-
tag inom medicinsk
fotvård vid Kvillgården i
Högsby. 

Det gäller att vara rädd om sina
fötter berättar Annelie, som kan
erbjuda behandlingar av olika slag
för att må bättre. Hon jobbar också
på Välengården i Fagerhult och vid
Mogården i Högsby. Kontakta
Annelie om du är intresserad på
telefon  0491-29183 eller 073-6875
425. Öppettider måndag-fredag
8.30-17.00.

Annelie Holmquist vid sin fotvårdspraktik i Högsby.

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Du som Företagare inbjuds till Lunchträff 
- Emågården Högsby

Torsdag den 13 dec kl 12-13
Regionförbundets Jan Tordkvist och Bruno Karlström informerar om

Företagsstödet.Mycket välkomna att få höra mer om vilka 
möjligheter som finns till finansiering.

Vi bjuder på jultallrik!

Joséphine Petersson vid 
Carlreus-design i Högsby.

Studiebesöket hos Skrotfrag i Oskarshamn.

Staby Gårdshotell satsar på 
konferenser mitt i länet !
Det var i dec 2004 som Stihna J Evertson köpte Staby
Gårdshotell och kort därefter inleddes en rejäl reno-
vering av anläggningen.
Nu är det åter dags för den senaste
skapelsen Staby Konjaks Veranda att
invigas under december månad. Vi
jobbar för att hela anläggningen ska
ha ett bra utbud, då man vill lägga en
konferens mitt i länet eller t.ex ordna
någon form av högtidsstund berättar
Stihna J Evertson och räknar med att
nu kunna hälsa såväl gamla som helt
nya gäster till klassiska Staby
Gårdshotell. Kontakta gärna Stihna på
tel 0705-860517 eller 
E-post: staby.gardshotell@hogsby.net
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Julskyltning i Högsby!
Söndagen den 9 december kl 14-17

Aktiviteter: 

Mittpunkt och Högsbyhandeln inbjuder till:

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

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

Högsby, senast måndag 10/12.
Fyll i talongen och vinn fina priser! Redovisas i nästa nr av Innehåll. 

Konsum  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Högsby Sparbank  . . . . . . . .

Högsby Järn & Redskap  . .

FöreningsSport  . . . . . . . . . . .

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

Garpen i Högsby  . . . . . . . . .

Seniorum/SPF  . . . . . . . . . . . . .

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

PRO/ABF ”Bikupan” 
intill Garpen  . . . . . . . . . . . . . .

Misteln - Biblioteket  . . . . . .

Högsby konstförening,
(Intill Handelsbanken)  . . . . . . . . . .

Svarstalong Ordjakten!

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

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

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

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

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

BokstavBokstav

Julskyltning i Högsby!
Söndagen den 9 december kl 14-17

Misteln-Biblioteket – Öppet Hus
med aktiviteter. Försäljning av 
gallrade böcker, hantverk och
mycket mera…

Garboutställningen – Fri entré.

SPF-Seniorum. - Utställning av
broderade alster. Servering, kaffe-
ostkaka, lotterier.

HIK:s Flitiga Lisor – Finns vid
Sparbanken.

Sol & Wellnessolariet – Öppet
hus.

Högsby Konstförening – 
Adventsutställning.Vid Handels-
banken; måleri, skulptur och textilt
hantverk.

Garpen i Högsby AB – Alla som
handlar får en julklapp.

Konsum – Gissa vikten på 
skinkan.

ICA Nära – Gissa tomtens ålder !
Fina priser.

Högsby Järn – Gissningstävling-
Fina vinster.

Föreningsport – "Gissa antal" 
tävling i butiken.

Gallerian – Lämna din önskelista
till tomten, som finns på plats  !

Mejeriet – Adventsöppet i 
stämningsfull miljö.

Erikshjälpen – Fynda julklappar.

Röda Korset Kupan – Baklotteri,
vi bjuder på kaffe.

Cancerstiftelsen – Lotteri vid
Emågården.

Frälsningsarmén – Julskyltnings-
fika.

Hornsberg Hembygdsgården –
Traditionsenligt adventskaffe i
mysig miljö.

Emådalens Trädgårdssällskap –
Fågelholkslotteri utanför Misteln.

Stormhatten – Frågetävling om
blommor !

PRO och ABF-Lokalen ”Biku-
pan”(intill Garpen) – Öppet hus-
Aktiviteter.

Högsbyortens Biodlarförening -
Tomten säljer honung vid 
Vuxenskolan.

Mias Prylbod – Trevliga julklappar.
Intill Sparbanken.

Karlssons – Många fina julerbju-
danden !

Storgatan 15, 579 30 Högsby • Tel 0491-215 35
www.emagarden.se

BOKA BORD !
Kl. 20.00-22.00 serveras 

kall & varm JULTALLRIK 175:-

PUBKVÄLL
1 december kl 2000-0200
PUBKVÄLL
1 december kl 2000-0200

BOKA BORD !
Kl. 20.00-22.00 serveras 

kall & varm JULTALLRIK 175:-

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.
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Hej!
Jag heter Jonas Petersson 
och finns på Handelsbanken 
i Högsby

Hos oss är vi extra intresserade av allt 
som har med skogen att göra. 
Vi har tagit fram en rad produkter 
för att underlätta ditt arbete. 
Hör av dig så tittar vi närmare på just 
dina möjligheter, och hur du kan utveckla 
ditt företag.

Välkommen!

Skog och lantbruk

Järnvägsgatan 8, Högsby  •  0491-204 44

Fredag 30 nov, 7 dec
Lördag 24 nov, 1 dec (fullbokat), 8 dec och 15 dec

Söndag 9 dec och 16 dec   Se www.bruksgarden.se för fler dagar

VÄLKOMNA ATT BOKA BORD!   0491-512 50

JULBORD

Storgatan 20, Högsby, Tel 0491-208 14, 200 45

Välkommen !

Vi har öppet Julskyltningssöndagen !

Andreès väg 21, Ruda   •   0491-220 60, 070-577 19 76

Massage & Ansiktsvård

Öppet alla vardagar (tidsbokning)

Jag hälsar alla kunder varmt 
välkomna till Ruda, Andrees väg 21.

Julklappstips 
- Presentkort på behandling, från 280:-

- Presentpaket från Rapsodine, från 129:-    
ex. Handkräm, fotkräm och fuktighetskräm.

- Aromasten, eterisk olja på köpet.

Glöm inte bort 
att önska God Jul i
Innehåll nr 12-2012Önska dina kunder God Jul eller skicka en julhälsning på vår God Jul‐sida.Format 90x25 mm, färgtryck. 350:‐ exkl. moms

2012-11 NOV_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2012-11-20  14.39  Sida 8



9

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

ps 
ILL

VA
• LILLA JU

Onsdaga
bussar fö

Bruksgat

w.fagelf

Hej

allar.
verknin

20
Rabatt på s

t Jul
med väx
lk

N1:a              :a1                      
julgra

JU

B
04

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

I rutorna här bredvid ser du delar ur 20 annonser
som finns i tidningen. På raderna nedan skriver
du vilket företag eller vilken annonsör som finns i
respektive ruta.

1..................................................

2..................................................

3..................................................

4..................................................

5..................................................

6..................................................

7..................................................

8..................................................

9..................................................

10................................................

11................................................

12................................................

13................................................

14................................................

15................................................

16................................................

17................................................

18................................................

19................................................

20................................................

Skicka kupongen senast den 4 december till:
Innehåll, Hantverksgatan 33, 
572 57 Oskarshamn  

De tre först öppnade rätta lösningarna belönas 
med 2 trisslotter vardera vardera.

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

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

Postnr:......................................Ort:........................................................................................

Lycka till!

Annonspussel
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Information till VA-abonnenter 
i Högsby, Berga och Algunnen

Krav från kommunala
Handikapprådet:

Ny app: Lampguiden gör 
lampvalet enklare

Information till lokala 
entreprenörer 

Information om dricksvattnets kvalité till dig i Högsby,
Berga och Allgunnen som är ansluten till Staby vattenverk.

Det har tidvis varit problem med färgat vatten. Några abonnen-
ter har sett utfällningar.

Främsta orsaken är att det mangan som finns i grundvattnet
inte avskiljs tillräckligt bra i vattenverket i Staby. Halten mangan
i dricksvattnet är så liten att den inte är ett hälsoproblem. Vid låg
omsättning av vatten sätter sig den lilla mängd restmangan på
ledningsväggen. När det sker en större flödesförändring eller
tappning av vatten så att flödet ökar dras det avsatta manganet
med och ger då ett färgat vatten. Det behövs bara en liten mängd
mangan för att vattnet ska färgas kraftigt.

Orsaken till att vattenverket inte klarar av att ta bort manganet
är flera. Verkets dimensionering och utformning samt driftsätt
påverkar. I år har flera förbättringar genomförts som ökat avskilj-
ningen av mangan och minskat risken för utfällningar.

Åtgärderna ger dock inte en fullständig avskiljning av
mangan. För att kunna leverera ett manganfritt dricksvatten
krävs en om- och tillbyggnad av vattenverket. Byggnationen är
planerad att påbörjas i vinter och vara färdig under 2013.

När ombyggnaden är färdig och leveransen av ett manganfritt
vatten är i gång spolas ledningsnätet för att ta bort resterna av
det avsatta manganet. Detta planeras vara åtgärdat om drygt ett
år. 

En uppmaning till alla som parkerar längs med 
Storgatan i Högsby: Tänk på hur Ni parkerar! 

Ställ Er inte på trottoaren, för då är det svårt att ta sig förbi med
rullator, rullstol och andra färdmedel. Det blir helt enkelt för
trångt, så då måste man gå runt och ut på gatan för att komma
förbi fordonet. Så ska det inte behöva vara.

Nu är det dags att ersätta glödlamporna. 

Med Energimyndighetens nya
mobilapplikation, Lampguiden,
får konsumenter vägledning till
mer energieffektiv hembelysning.

Med Lampguiden får konsu-
menten hjälp att hitta ny lampa
utifrån vilken glödlampa som ska
ersättas. Tillsammans med resulta-
tet presenteras en ungefärlig
besparing i kronor. Appen inne-
håller också en vägledning för att hitta rätt belysning utifrån rum
och funktion och en praktisk konverteringstabell från watt till
lumen (ljusstyrka).

Lampguiden är gratis, finns för både Iphone och Android och
fungerar utan uppkoppling mot mobilnätet.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Nu kan du som lokal entreprenör inom besöksnäringen i
Högsby kommun få aktuell information.

Sara Leijon, Regionförbundet i Kalmar län meddelar den 
30 oktober 2012: 
Vi hoppas att ni har haft nytta av era nya kunskaper och nätverk
ifrån kompetensutvecklingsprojektet för besöksnäringen under
den gångna säsongen. Som kuriosa kan nämnas att projektet har
engagerat 538 unika deltagare ifrån 174 olika företag. I de 120 olika
utbildningar som projektet erbjöd har ni lagt in 18 132 utbild-
ningstimmar. En enastående insats får man säga! Vår förhoppning
är att ni med nya erfarenheter lyckas med fortsatt affärsutveckling.
Ifrån projektets strategigrupp erbjuds här några möjligheter som
kanske passar just din organisation?

ALMI företagspartner arbetar med företag som vill växa och bli
framgångsrika. De vänder sig till både innovatörer, nyföretagare
och etablerade företag och jobbar med två huvudområden:
Rådgivning och finansiering. 
ALMI kan vara en diskussionspart när företaget vill gå ifrån ett
nuläge till ett nytt mål i framtiden och har olika erbjudanden bero-
ende på vart företaget befinner sig just nu i sin utveckling. Läs mer
om några erbjudanden i bifogade dokument: Mentorskap,
Framtidsdialog och Marknadsutveckling eller slå gärna en signal
för ett förutsättningslöst samtal och se vad som är nästa steg i före-
tagets utveckling. 

Välkommen att kontakta: Ann-Kristin Nilsson 
ann-kristin.nilsson@almi.se för mer information.
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Trots årstiden så går vi faktiskt mot ljusare tider, för all-
deles snart är det dags att återigen plocka fram advents-
ljusstakar och all möjlig julbelysning. Om jag får vara lite
kryptisk så kan jag meddela att det i år kommer att vara
lite ljusare än vad vi normalt är vana vid… så håll ögo-
nen öppna… ☺

Jag fick alldeles nyligen en rapport
skickad till mig från SKL – Sveriges
Kommuner & Landsting. Rapporten
– Företagarnas förslag till bättre
kommunal myndighetsutövning – 
är en del av en större studie som
Högsby kommun deltog i under
2011 (och som vi för övrigt även
kommer att medverka i under
2013) och som gick under namnet
Insikt – En servicemätning av kom-
munens myndighetsutövande. Av
undersökningen framgick det att
de företag som varit i kontakt med
kommunen i största allmänhet var
nöjda med den kommunala servi-
cen, även om man tyckte att den tillhandahållna informationen
kunde vara något bättre. Ett faktum som även framgår den rapport
som jag fick till mig idag. I största allmänhet vill många se mer och
tydligare information på hemsidan, samtidigt som man efterfrågar
en bättre dialog och kommunikation med handläggarna. Det finns
även önskemål om att handläggarna ska kunna ge mer rådgivning. 

Detta är givetvis oerhört viktiga synpunkter som vi tar till oss och i
största möjliga mån försöker att anpassa oss efter, samtidigt som vi
också måste förhålla oss till de lagar och regler som styr den kom-
munala myndighetsutövningen, vilket många gånger blir något av
en balansgång. Målet är dock självklart: Högsby kommun ska ha en
förstaklassig kommunal näringslivsservice som stödjer ett posi-
tivt näringslivsklimat där företag kan verka och vidareutveck-
las!

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla den kommunala närings-
livsservicen, inte minst har hemsidan blivit betydligt bättre under
senare tid, även om det fortfarande finns en del kvar att utveckla.
Extra roligt i detta sammanhang är den nya svenska standard -
Kommunservice till företag - som kommer att publiceras i början av
nästa år. Standarden, som uppkom på initiativ av och i ett samarbete
mellan Högsby och Hultsfred kommuner, kommer förhoppningsvis
att bli ett nationellt rättesnöre för kommunal näringslivsservice. 

Sedan 2009 har vi jobbat för att utveckla och höja kvalitén på den
kommunala näringslivsservicen och sedan 2010 har vi i samarbete
med SIS – Swedish Standards Institute utvecklat vad som inom kort
kommer att vara en ny svensk standard för kommunal näringslivs-
service. Fr o m 2011 har även de större kommunerna runtom i
Sverige såsom Stockholm, Örebro, Helsingborg m fl, ingått i arbets-
gruppen, varför standarden redan innan dess officiella publicerande
har en bred förankring runtom i Sverige. 

Det är som representant för en av Sveriges mindre kommuner
extra roligt att kunna bidra till utvecklingen på nationell nivå, vilket
inte minst också är en fjäder i hatten för Högsby kommun. 

Arbetet med att utveckla den kommunala servicen och verka för
ett positivt företagsklimat börjar så smått att ge resultat, inte minst
har flera företag under senare tid visat intresse för att etablera sig i
Högsby, vilket är oerhört roligt.

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...Adventsbjudande!

Ölandsfiskar’n på torget i Högsby
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Myten som lever kvar
I dagarna kommer två minst sagt ovanliga objekt
ut på marknaden. En f.d. barnstuga och en f.d.
verkstadskola.

Mats Calmstierna på Mäklarhuset försäljer dessa två objekt på
uppdrag av kommunen.
- Ja det är två objekt där man kommer att ändra detaljplanen så
att det är möjligt att bygga om till kontor och bostad respektive
kontor och lättare industri.

Mats vill samtidigt som vi skriver om dessa två objekt poäng-
tera och bemöta en myt.

Många tror att man säljer mer hus i april, maj och juni, men jag
och branschen påstår att detta mer eller mindre är en myt.

INTE LÄTTARE
Det är visserligen flest objekt på marknaden men det betyder
inte att det är lättare att sälja, snarare det omvända.

I våras hade vi och andra mäklare aktiva i Högsby sammantaget
närmare 50 objekt ute under samma tid. Det gör då att markna-
den blir övermättad och ingen ser objekten för att de är så
många. Eller som man också kan säga, man ser inte skogen för
alla träden.

GODA RÅD
Mats och branschen i dess helhet vill därför ge dig som funderar
på att sälja huset eller sommarstället ett gott råd.

- Vi säljer objekt året om.

- Ta kontakt med din mäklare i god tid, gärna redan vid årsskif-
tet för objekt som du vill sälja till sommaren.

- Ge dig själv och köpare god tid att fundera och ställa frågor.
För många är en husaffär den ekonomiskt största affären och som
man kanske bara gör en gång i livet.

//Gunilla C Johansson
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Julgott - Fyllda chokladpraliner
Här härmar vi Anthon Berg och tillverkar
en underbar liten chokladpralin fylld
med marsipan och valfri spritmarmelad.

Ca 30 praliner
ISCHOKLADFORMAR
200 g mörk blockchoklad
100 g ljus blockchoklad
200 g marsipan
1 dl marmelad + 1-2 tsk sprit (ex. körsbärsmarmelad
och portvin, aprikosmarmelad och cognac, hallon-
marmelad och rom)
Mandelflarn till dekoration

Öppna upp ischokladsformarna något och ställ ut på
en bricka. Blanda först ihop marmelad och sprit och
testa att det smakar bra. Skiva marsipanen i tunna
bitar och forma till små skålar.

Smält den mörka chokladen i vattenbad och fyll
varje ischokladsform ungefär till hälften. Peta ner en
marsipanskål i chokladen i varje form innan den stel-
nat och fyll skålen med spritmarmelad. Låt stelna och
plocka ur pralinerna ur formarna. Smält den ljusa cho-
kladen i vattenbad och doppa pralinens topp så att
den är helt chokladtäckt. Ställ att stelna på en bricka
och lägg på några mandelflarn som dekoration. Praliner med marsipan och körsbär i portvin. Foto: Tove Phillips
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Ombud för:

Fredagen 
den 30/11 
bjuder vi på 
Adventskaffe 
kl 11.00-15.00
Välkomna!

Bruksgatan 4
570 75 Fågelfors

Tel kontor: 0491-51144
Mobil Jan Carlqvist: 070 519 0048  
Mobil Andreas Ljung: 070 221 99 36

Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB

Utnyttja

rotavdraget!

NYTT  TAKVad tycker ni om 
och vad har ni för

relation till Innehåll?
KARIN SANDHOLM (SANDHOLMS FÄRG ):

Tidningen som presenterar Högsby!

ULLA PETERSSON
(BIBLIOTEKET/

TURISTBYRÅN):

Jättebra information i
tidningen, vi sparar alla nummer för folk 

frågar oss om än det ena än det andra- och
många gånger finns svaret i Innehåll.

HENRIK KARLSSON (EMÅGÅRDEN):

För mig är Innehåll är ett bra sätt att hålla
mig uppdaterad om vad som händer i 
kommunen, det är även ett bra forum för
kommunens företag att synas i.

ANN BERG 
(HÖGSBY JÄRN):

Innehåll lever längre än t.ex. dagstidningen,
man sparar den tills nästa nummer kommer.

GIT JONASSON
(GARPEN):
Innehåll är ur information- och marknads-
föringssynpunkt det bästa som hänt kommu-
nen under de senaste 10 åren. Att informatio-
nen nu sprids till kommuner runt om oss är
mycket viktigt.

CARINA HANSSON 
(BIBLIOTEKET/TURISTBYRÅN):

När vi har olika aktiviteter så når vi med
Innehåll ut till många mäninskor och nu även

till folk utanför kommunen.
Ett exempel är en målarkurs som jag höll 

privat nyligen, vid frågan till deltagare som
kom från orter utanför kommunen hur de

fått reda kursen svarade de;
”- vi hittade kursen i Innehåll”.

JONAS HÖGQUIST, (HÖGSBY KOMMUN):

Tidningen Innehåll såg dagens ljus kort efter att
jag lämnat Högsby till förmån för Kalmar, och då
väntande högskolestudier. För mig har dock
Innehåll alltid varit ett intressant och välkommet
inslag i mediabruset, förr som ett viktigt media
för att själv hålla mig uppdaterad och informe-
rad om händelser och nyheter från hemkommu-
nen, och nu som en viktig kanal för att själv

kunna informera om händelsutvecklingen i Högsby kommun (samti-
digt som jag fortfarande själv håller mig uppdaterad).
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Priserna gäller 23/11-1/12 med reservation för slutförsäljning
Julskyltningssöndagen den 9/12 öppet kl 14-17

Julstjärna 
enbent

20:-

Minicyklamen
29:-

Tvåstänglad
Phalaenopsis-

orkidé
125:- Kalanchoe

dubbla och enkla
vita och röda

29:-

Azalea
stam 75:-

Amaryllis av
högsta kvalité

från egen odling 

Jul-En
80 cm
98:-

Storgatan 54, 579 30 Högsby
Tel: 0491-205 66, 205 56 

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Blommogram

Hjärtligt välkomna
Anna-Lena o Bosse, Åsa, Ingemo

Snart är det Jul
Nu har vi fyllt upp vår butik med växter, 

snittblommor, keramik, julkransar 
i olika prislägen och pynt som hör julen till.

Blommografera i god tid 
för leverans till Jul!

Vi har öppet under julskyltningen den 9/12.

Kom in och titta på vårt fina tomtelandskap.

Passa även på att fynda Advents- 

och Julgrupper.   Välkommen !

MMJ

Högsby, Hanåsa 0491-207 30

den 3/12 kl. 19.00 
på biblioteket i Misteln, Storgatan 17, Högsby. 

Mats och Felicia Petersson från Vimmerby 
underhåller med julmusik.

Det blir allsång med några av våra välkända julsånger.
Fri entré. Vi bjuder på kaffe med dopp. Välkommen!

Arr: Högsby kommunbibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.

Månadens energi- 
och klimattips
Nu när hösten har slagit till på allvar passar det bra
att köra igång energispalten igen. För även om det
är en vacker årstid så innebär det kallare väder och
med det kommer högre värmekostnader. Så denna
gång fokuserar tipsen på saker som du själv kan
fixa för att minska dina värmekostnader. 

TÄTA FÖNSTER OCH DÖRRAR!
En enkel åtgärd som de flesta fixar själva är att kolla över sina tät-
ningslister på fönster och dörrar. 

På tid och längd så slits tätningslisterna ut och lossnar. Då sugs
mer kall luft in i huset än nödvändigt och därmed ökar värmebe-
hovet och kostnaderna. I äldre hus med självdragsventilation så ska
det vara lite otätt kring fönster och dörrar för att ventilationen ska
fungera, men har man ventiler och/eller mekanisk till- och frånlufts-
ventilation är det bara en fördel att det är tätt. 

Det finns olika sorters profiler på tätningslisterna. De vanligaste
är P- och E-profil. Ta med en gammal list till din bygghandlare/
affären och visa så får du rätt sort med dig hem.

TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN PÅVERKAR PRISERNA!
Använder du pellets eller ved som huvudsakliga värmekällor så är
det läge att köpa på sig detta inför vintern nu, om du inte redan har
gjort det. 

När det blir kallare ökar värmebehovet för alla och då är det
många som vill köpa pellets och ved. Då ökar priserna. Alla kanske
inte har plats för hela vinterbehovet hemma, men se till att köpa i
god tid, och så mycket som möjligt så att ni slipper köpa under den
kallaste perioden när priset troligen är som högst. 

Håll utkik efter kampanjpriser. Även hos andra leverantörer än
den ni har idag, men se alltid till att få någon form av kvalitétsintyg
(gäller framförallt pellets). 

Har du några frågor om energi eller klimat?
Då är du välkommen att höra av dig till mig på 0495-24 08 07 eller
jens.karlsson@osk.hultsfred.se. Rådgivningen är kostnadsfri och
opartisk. 

Energispalten

GLÖM INTE ATT KIKA IN PÅ VÅR BLOGG, 
WWW.RADGIVNINGSEKOT.BLOGSPOT.COM.
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Vintersmycken i trädgården
Bara för att det är vinter ska man inte försumma
trädgården. Tvärtom – en vinterträdgård kan vara
väldigt vacker och ju vackrare den är, desto trevli-
gare är det att tillbringa frostiga stunder i den.
Det finns mycket man kan göra för att snabbt ge
trädgården en vacker vinterskrud.

BELYSNING
En smakfull belysning av
trädgården kan skapa under-
verk, inte minst under vinter-
halvåret. För den som vill slå
på stort finns det belys-
ningsexperter som kan form-
ge en perfekt ljussymfoni för
just din trädgårds förutsätt-
ningar. Lampor vid uppfart
och entré är väl det mest
självklara, men belysning kan
också användas för att skapa
stämning. Att belysa vackra
träd med spotlights under-
ifrån kan ge dramatiska
effekter, medan brinnande
ljus i lyktor skapar en 
välkomnande och mysig
atmosfär.

VÄXTER
Det behövs inte många växter för att skapa vackra blickfång i vin-
terträdgården. Krukor med vintergrönt passar fint vid entrén eller

uppfarten. En spiralklippt idegran eller bollklippta buxbom gör
underverk i en annars ganska trist trädgård. De är dyra i inköp,
men du kan också göra en egen – visst tar det tid, men i trädgår-
den kan man aldrig ha bråttom. Blanda gärna små krukcypresser
och minigranar med murgröna, mossa och vackra röda grenar av
korallkornell i stora krukor eller odlingstunnor. Ljung håller färgen
länge och är vacker även när den torkat.

SKULPTURER
En klassisk grekisk staty som kikar fram under trädgårdens
snötäcke må vara vackert, men de är ganska dyra och kanske inte
heller något som passar i den vanliga villaträdgården. Använd
istället fantasin för att skapa egna skulpturer och intressanta for-
mationer i trädgården. En antik cykel, en rostig skottkärra eller en
glittrande pyramid skapad av armeringsjärn och julgransbelys-
ning kan bli vackra blickfång.

PRYDNADER
Har man inte tid eller lust att engagera sig i några större projekt
kan man ändå piffa upp med fina små detaljer. Ett vindspel som
spelar i vintervinden skapar du lätt med några vackra metallföre-
mål och lite ståltråd eller kedjor. Fågelbord och kärvar lockar
vackra fåglar till trädgården. Små lyktor av glas- eller konservbur-
kar ser charmiga ut hängande från trädens grenar. Oanvända
halsband, armband och örhängen kan bli trevliga och oväntade
trädmobiler och en rostig hink fylld med fruset vatten blir plöts-
ligt ett litet konstverk om man placerar en liten träbåt i vattnet.

Ett annorlunda vindspel
glittrar i vintersolen. 
Foto: Tove Phillips

De vackraste vintersmyckena är de levande – glöm inte att mata fåglarna! 
Foto: CanStockPhoto

En spiralklippt idegran är ett tjusigt
inslag i vinterträdgården.
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Layout och produktion: Karin Denfors

Ulf Ekblad, Björkshult tipsar
om boken 
Mördaren i folkhemmet av
Lena Ebervall (ISBN 9164203980)

Boken handlar om Olle Möller som döm-
des för ett antal mord på unga flickor.
Han dömdes mot sitt nekande och satt
många år i fängelse. Senare visade det
sig att han var oskyldig till anklagelserna.
Boken är skriven som en deckare och är

verkligen fängslande. Många av oss kommer ihåg händelserna och
det ger en extra krydda till läsningen.

Astrid 1 år, Arvid
som snart fyller 4
år och deras pappa
Rikard Melzén tip-
sar om böckerna
om flickan Ingrid.
Böckerna är skriv-
na av Katerina
Janouch.
Astrid, Arvid och Rikard tycker att böckerna har roliga bilder, är
lagom långa och tål att läsas om och om igen. En särskild favorit är
boken Ingrid vill bada.

Zoleykha Sadeqi 17 år
och Suada Hajdari 17
år tycker om att läsa.
Zoleykha vill tipsa om boken
Det borde finnas regler av Lina
Arvidsson. Den är bra, har
humor och beskriver hur var-
dagen kan se ut för en helt
vanlig tjej som bor långt ifrån
där det händer.

Suada gillar att läsa på engels-
ka och tipsar om boken Dead

and gone av Charlaine Harris. Gillar du att läsa om kärlek, dramatik,
vampyrer, varulvar och andra läskiga typer så är denna bok helt rätt.
Boken ingår i en serie och ligger till grund för tv-serien True blood.

//Anna Lundberg, Högsby kommunbibliotek

BOKTIPS!  BOKTIPS!

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

Högsby • Sockens • Hembygdsförening

  
 

Storgatan 64 Högsby

Välkommen till 
Hornsberg

    

  
 

  

 

    

  
 

  

 

    

  
 

  

 

•snekcoS•ybsgöH
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Kaffeservering, försäljning av stenugnsbakat bröd 
och lokal honung, fina lotterier

miljö. Möjlighet att se runt i huset på gamla miljöer 
och föremål.

natagrotS

    

  
 

  

 

gnineröfsdgybmeH

. ced9negadnös
00.71–00

Kaffeservering, försäljning av stenugnsbakat bröd 
. Allt i en gemytlig och lokal honung, fina lotterier

miljö. Möjlighet att se runt i huset på gamla miljöer 
och föremål.

ybsgöH46n

    

  
 

  

 

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

SILVER FRÅN MEMA/GAB

Just nu

20%
Rabatt på samtliga silver- 

och nysilverbestick 
från Mema/GAB. 

Erbjudandet gäller : 
19/11-2/12 2012. 

Lasse Åbergerbjudande
MUSSAKA MATSERVIS
Köp 4 valfria mattallrikar eller 
djupa tallrikar betala för 3 !
LATTEMUGGAR
Köp 3 valfria muggar betala för 2 !

Handla på julskyltningssöndagen
den 9/12 och få en Julklapp !

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

Besök oss på www.fagelforshatt.se
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Samverkan Skola - Näringsliv fortsätter…

Årskurs 9 Fröviskolan besökte företaget RA Plåt i Högsby.

I arbetet med att öka kontakterna mellan skolan och näringsli-
vet, har Fröviskolans årskurs 9 besökt företaget RA Plåt i
Högsby. Platsansvarig P-O Herdinius visade runt och berättade
om produktionen. Eleverna fick också känna på ett nytt mate-
rial som heter Polyplank, gjort av återvunnen plast och trä-
fibrer som RA Plåt använder till att bygga bl.a bullerplank, bal-
kongräcken och förråd av.

Årskurs 9 besökte Viking Bed och Högsby Kommun !

Ungdomar från Fröviskolan årskurs 9 besökte företaget Viking
Bed i Berga och fick veta mycket om produktion och försäljning
av madrasser av platschef Willy Erlandsson. Vidare besökte klas-
sen kommunhuset, där Agneta Rodriquez och Fredrik Sandqvist
guidade runt  och informerade om hur kommunen fungerar och
hur det ser ut i kommunhuset.

Besöken är en del av arbetet med Skola-Näringsliv som
Mittpunkt Högsby driver, för att ungdomar ska få mer kontakt
med såväl privata som offentliga arbetsplatser. Syftet är ju att det
ska underlätta t.ex vid jobbsök i framtiden och i allmänhet stärka
kontakterna på olika sätt mellan just företag och skolan.

–Mittpunkt Högsby informerar om Projektet Skola-Näringsliv –

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.

Öka intresset för PRAO- och APL platser ute på företagen !

Att hitta en medarbetare med rätt kompetens är
en utmaning idag, och kommer att växa till ett
ännu större problem i framtiden. När 40-talisterna
går i pension ska närmare 40 % av den aktiva
arbetskraften ersättas. 

Vi vill därför i projektet knyta ett nära samarbete med skolan och
företagen, i syfte att få till mer PRAO i årskurs 9  
(praktisk arbetslivsorientering) och APL (arbetsplatsförlagt läran-
de) ute på våra lokala företag i Högsby kommun. 
Alltså morgondagens blommor finns i de frön vi sår idag!

Det finns många skäl att ta emot elever för prao/praktik!
• Öka kunskapen om det lokala näringslivet i kommunen.
• Underlätta en framtida rekrytering i företagen.
• Hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval.
• Underlätta skapandet av sommarjobb på företagen.
• Skapa tillfällen att under skoltid få in mer av ”starta eget tänk”.

HAR DU SOM FÖRETAGARE FRÅGOR 
KRING ATT TA EMOT UNGDOMAR ?
Kontakta då Mittpunkt Högsby 0491-292 58 för mer information,
vi hjälper dig med kontakter in i gymnasiet och högstadiet.
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VI HAR ALLT TILL DITT HEM!

Din idé – vår design!

HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. 
Tel: 0491-208 62. 

Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. 
www.sandholms.se 
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VILL DU FÖR-
NYA HEMMA?

Hos oss fi nns allt du 
behöver! Vi har färg från 

Nordsjö, massor av vackra 
tapeter, snygga golv och 

alla smarta tillbehör. 
Välkommen in till oss!

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

TAPETER I 
ALLA STILAR!

Upptäck alla våra vackra 
tapeter! Här hittar du 

garanterat en favorit. Passa 
på! Nu har vi tapeter 
från Duro på lager! 

TRENDIGA 
TRÄGOLV!
Ek 2-stav & 3-stav på lager.

Då bjuder vi på korv med 
bröd, kaffe och tårta

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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Bilverkstad, Blom- & Trädgårdsbutik • Högsby, Hanåsa 0491-207 30

MMJ

Storgatan 39, Högsby, tel 0481-700 44
Öppet: onsdagar 1400-1800, fredagar 1100-1500

MIAS PRYLBOD
Välkommen!

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

Fastighetsmäklare Mats Calmstierna  
Järnvägsgatan 35, Högsby
0491-201 25, 0734-31 35 21
www.maklarhuset.se 

Välj en mäklare som gör dig nöjd!

Fagerhult - Stationsvägen 24
Helfräsch villa, öppen planlös-
ning, låga driftskostnader, stort
garage. Pris 425 000 SEK

Högsby - Kyrkogatan 34
Villa i både bra skick och läge,
kakelugnar, gillestuga. 
Centralt läge. Bara att flytta in! 
Pris 255 000 SEK

Mörlunda - Skattolofsdal
Sommarställe? Året runt bo-
ende? Välj själv, fastigheten i
mycket bra skick, ladugård,
pumphus. Ostört läge.
Pris 395 000 SEK

Högsby - Trånshult 108
Härligt sommarställe med na-
turen som granne, mysigt bo-
ningshus, för er som söker ett
enkelt sommarboende i bra
skick. Pris 245 000 SEK

Under november har
innehall.se har fått nytt utseen-
de och massor med nyttiga
funktioner och verktyg.

Här finner du alltid det mest aktuella
informationen om utgivningsplan, priser
och bokningsdatum. 

Föredrar du att läsa tidningen i digital-
format, finns den alltid under rubriken
”läs innehåll”.

Har Du nyhetstips du tycker vi kan ta
med i kommande nummer av Innehåll 
är vi tacksamma om du tipsar oss.
Använd gärna kontaktformuläret under
”kontakta oss”.

Vi är alltid tacksamma för idéer och
synpunkter som leder till en bättre, roli-
gare och användarvänlig hemsida för
Innehåll.

/Redaktionen

WWW.INNEHALL.SE

Välkommen till den nya Innehåll på nätet
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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

Järnvägsgatan 45 (Vid Karlssons)  
Tel 0703-111 232

Fullständiga rättigheter. Köket stänger kl 20.30 alla dagar.

JULBORD 
startar lördagen den 24/11 

• Fredagar kl 19.00 
• Lördagar och Söndagar, 

1:a sittningen kl 13.00 
2:a sittningen kl 18.00 

Musikunderhållning på fredagar och lördagar 
Vid större sällskap ring för bokning!

KARAOKENIGHT 
ikväll 23/11

John & Andreas

JULBORD
Julskyltningssöndagen den 9/11 

1:a sittningen kl 13.00 
2:a sittningen kl 18.00

Glögg 

ÖPPET JULDAGEN 
OCH ANNANDAGEN

ANNANDAGEN -
BERGESKANS ORKESTER

JULAFTON STÄNGT

JULTALLRIK
MÅNDAGAR KL 11.00-15.30
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VI FÖRÄDLAR
SMÅLANDS
SKOGAR

 

ALLTID NÄRA 
DIN EGEN SKOGSMAN Vi tar till

 vara på 

din skog. N
u sågar 

vi ner till
 9 cm!
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OGSMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Holm
070-584 96 0

Carl-Wiktor
venssonS

9070-231 78 1

 

 

0070-584 96 0
 

 

Bergs väg 1
Bråtemålavägen 3 | 380 40 Or

 

 

BERGS SK
el 0495-24TTe3 | 570 84 Mörlunda | Bergs väg 1

-343 40 el 0481TTes | reforBråtemålavägen 3 | 380 40 Or
.bergstimberwww

 

 

OGSKO
el 0495-24 55 50

-343 40 
.se.bergstimber

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

J ä r n v ä g s g a t a n  3 7 ,  H ö g s b y,  0 4 9 1 - 2 0 6  6 6

Det firas vi med att alla 
pizzor och kebabtallrik kostar 

endast 50:- 
mellan 23/11-7/12.

I Högsby Gatukök får du köpa
150gr hamburgare med
pommes och dryck för 

endast 50:- 
Varje lördag och söndag under 2012.

Det firas vi med att alla 
pizzor och kebabtallrik kostar 

endast 50:- 
mellan 23/11-7/12.

I Högsby Gatukök får du köpa
150gr hamburgare med
pommes och dryck för 

endast 50:- 
Varje lördag och söndag under 2012.
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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.

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.anneskroppsvard.n.nu

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

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 anmälningsdag: 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- 
30 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 
studiematerial 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: Studieför-
bundet 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

Smyckeutställning, Högsby 
- 14 nov  - 31 dec 15:00
Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17,
Högsby. Följer bibliotekets öppettider: Vardagar
kl 9-18, Lördagar kl 10-13
INVIGNING Onsdag 14 nov. kl 15.00
Artistnamn: Mari G Kollektion: Reklart
Introduktion till smyckeutställningen
Alla smycken är tillverkade av olika naturliga
material som finns över hela världen. 
Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete med
studieförbundet NBV Sydost
Kontakt: Klaartje Gilliams
E-post: mari.g.jewelry@gmail.com

Julauktion Fågelfors - 24 nov 14:00 
Fågelfors församlingshem. Den årliga julauktio-
nen med hembakt, broderat och hemvävt mm.
Försäljning av lotter, fika och ostkaka. Arr:
Fågelfors kvällssyförening

Höstfest i Strandgården Fagerhult 
24 nov 20:00 - 01:00 
Strandgården Fagerhult. Matservering, bar och
kl. 21.00 intar Resårbandet scenen. Inträde
100 kr. Arr: Fagerhults samhällsförening

Julbasar på Frälsningsarmén - 24 nov
16:00 Frälsningsarmén, Storgatan 51,
Högsby. PRO-sångarna från Mönsterås medver-
kar. Lotterier och auktion. Kaffeservering med
hembakat bröd. Fri entré. Arr: Frälsningsarmén

Berättardags SPF Högsby - 25 nov
15:00 Seniorum. "Berömda men glömda-
artister från Högsby", Leif Loberg berättar

Berga Bio: The Twilight Saga:
Breaking Dawn Part 2 - 25 nov 18:00 
Amerikanskt romantisk drama
Biljettpriser: Filmer från 11/15 år 70 kr. (80,-
kr vid Sverigepremiär). Barn-och familjefilmer
60 kr (Skollovsfilmer särskilt pris)

Månadsmöte PRO- Högsby - 27 nov
14:00 Församlingshemmet
Elsie Gustavsson. Inf. Syn.hörsel. PRO-kören
Arr: PRO Högsby

Berga Bio "Niceville" - 28 nov 2012
19:00 Avgift 200 kr/6 filmer
Arr: Emådalens Filmstudio

Syföreningsauktion i Sinnerbo 
- 30 nov 18:30 Sinnerbo Bygdegård
Handarbeten, lotterier, kaffe och ostkaka
Arr: Sinnerbo Bygdeförening

Studiecirkel i "En Kurs i Mirakler",
Ruda - 1 dec 2012- 19 juni 2013 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda
Unikt tillfälle! Möt KÄRLEKENS budskap - studi-
ecirkel i "En Kurs i Mirakler" EKIM.
Cirkeln vänder sig till alla och ger oss en manu-
al för hur vi kan leva våra liv. Vi träffas varan-
nan onsdagkväll kl 18.30-21.30. Vi arbetar
hemma och under cirkelkvällarna med text och
övningar. Kontakta mig för mer info. om exakt
startdatum i januari, pris (kurslitteratur
ingår) samt anmälan snarast. Startdatum är
angett till 1 december beroende på att böcker
ska beställas i tid, med det går bra att höra av
sig även efter detta datum.
Carina Hansson, tel 0707-126824, 0491-
22211, carina.b.hansson@gmail.com
Arr: State of Grace i samarbete med studieför-
bundet NBV Sydost
Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Julmarknad på Hornsögården - 1 dec
11:00 - 14:00 Hantverk, lotterier och jul-
musik. Hemost, hemlagat och hembakat.
Café. Att ställa ut kostar 75 kr. Intresserad?
Ring Iréne 0499-32023 el. Anetthe 0499-
20036. Arr: Hornsö byalag

Julmarknad i Ruda - 1 dec 12:00 -
16:00 Aktivitetsparken i Ruda. Vill du sälja
julklappar i våra bodar eller ha loppis med eget
bord i vårt stora tält, hör av dig till Majlis
0491-22340. Arr: Ruda Samhällsförening

Auktion - 1 dec 14:00 
Församlingshemmet Högsby. Fagerhults
Kyrkliga Syförening håller Auktion i
Församlingshemmet. 

Välkommen till färgernas värld - Måla
Vedic Art, Ruda - 2 dec 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda
IGrundkurs och fortsättningskurs i Vedic Art.
Pris: 450 kr/tillfälle. Medlem i Kulit 20%
rabatt. Se www.kulit.se
Frågor och anm. (bindande) på tel/epost
nedan senast 1 vecka före kursdatum, + all
information. Arr: Studieförbundet NBV Sydost i
samarbete med State of Grace
Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Berga Bio: Call Girl - 2 dec 18:00 
Svenskt drama. Biljettpriser: Filmer från
11/15 år 70 kr. (80,-kr vid Sverigepremiär)
Barn-och familjefilmer 60 kr (Skollovsfilmer
särskilt pris)

Julbord, Bötterum - 2 dec 14:00 
Bötterum hembygdsgård. Pris: 250 kr.
Anmälan senast 26 november:
tel 0499-30027, 070-5273210, 0499-
30151. Arr:Långemåla hembygdsförening

Julskyltning Hornsberg Högsby 
- 4 dec Hembygdsföreningen har hembygds-
gården Hornsberg öppen med fika, lotterier
och annat. Arr: Högsby hembygdsförening

Julpyntning i PRO-lokalen Fågelfors 
- 4 dec 14:00 PRO-lokalen, Bruksgatan,
Fågelfors. Hjärtligt välkomna att delta i julpyn-
tandet av vår lokal, både damer och herrar!
Arr: PRO Fågelfors

Hjärtekväll med Joep Perk - 5 dec
19:00 PRO-Gården i Fågelfors
f.d hjärtläkare Joep Perk håller en föreläsning
på temat "HÄLSA och HJÄRTA"
Gratis entré. Lotteri och vi bjuder på fika
Arr: Fågelfors Samhällsförening

Dagledigträff - 6 dec 14:00 
Filadelfia Högsby. Sångkören "Plus" underled-
ning av Hjärdis Green sjunger advents-och jul-
sånger. servering

Julbord på Hornsögården - 8 dec - 09
dec 13:00 Pris 300,- kr., barn 6-15år 150,-
kr. bokas på telefon 0499-30027 eller 30151
Arr: Nykterhetsrörelsensscoutförbund

Öppet hus vid julskyltningen, Högsby
- 9 dec 13:00 - 17:00 Seniorum,
Storgatan 9, Högsby. Utställning av broderade
alster. Servering av kaffe och hemgjord ostka-
ka. Lotteri. Arr: SPF

Berga Bio: Blondie - 9 dec 18:00 
Svenskt drama. Biljettpriser: Filmer från
11/15 år 70 kr. (80,-kr vid Sverigepremiär)
Barn-och familjefilmer 60 kr (Skollovsfilmer
särskilt pris)

Julmarknad i Fågelfors - 9 dec 13:00
- 17:00 Fågelfors Hembygdspark
Hembygdsföreningens traditionella julmarknad
med Lucia, försäljning av ost, honung, lotter
m.m. Arr: Fågelfors Hembygdsförening

Adventsutställning i Högsby - 9 dec
11 dec Intill Handelsbanken på ICA-torget,
Järnvägsgatan. Vernissage 2:a advent 9 dec
kl. 14.00. Vi bjuder på glögg och pepparkaka
och hoppas det ska bli en fin julskyltningssön-
dag i Högsby. Öppet sön - tis (9 dec - 11 dec)
kl. 14.00 - 17.00. Medverkande konstnärer:
Monica Alskans, Lilian Hemmingsson, Bertil
Holm, Anette Leijonberg, Barbro Törngren, Inga
Wretlund. Arr: Högsby Konstförening
Hemsida: konstforening.hogsby.net
Kontakt Birgitta Lindahl
E-post: konstforening@hogsby.net

Månadsmöte SPF Högsby - 11 dec
14:00 Högsby Församlingshem
Församlingshem med julbord och luciaprogram.
Arr: SPF Högsby

PRO Månadsmöte - 14 dec 14:00
Julbord. Arr: PRO Högsby

Månadsmöte PRO Fågelfors - 14 dec
14:00 PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors
I december håller vi månadsmöte, vi får besök
av Lucia med följe och så har vi en paketauk-
tion. Arr: PRO Fågelfors

Julmarknad på Stabygården - 15 dec
10:00 Mysig julmarknad i gammeldags stil
med genuint hantverk och mathantverk. Öppet
10.00 - 16.00. Stihna serverar jultallrik, jul-
macka och fika en trappa upp.
För specialkost ring Stihna på 070-586 05 17
Arr: Handelshuset Källan & Staby Gårdshotell

Uranäs Blomsterverkstad "Jul på 
landet" - 15 - 16 dec 11:00 
Blommor o grönt, inspiration o tända ljus,
bröd, godis och mycket, mycket mera som hör
julen till. Servering, kaffe o skinkmacka, julbul-
lar o julkakor. Arr: Uranäs Blomsterverkstad

Julmys i Berga - 16 dec 17:00 
Järnvägsstationen i Berga. Söndag den 16
dec, kl 17.00-19.00 är det dags för årets jul-
mys vid järnvägsstationen i Berga. Det kom-
mer finnas möjlighet att köpa in julens gotter
såsom: rökt fisk, kött, ost, bröd, blommor,
godis m.m. Underhållning av Ladies Only. Arr:
Berga Samhällsförening

2012-11 NOV_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2012-11-20  14.40  Sida 23



Evenemang hittar du på sid på sid 23

DESIGNA DIN EGEN MATTA!

20% 
på mattor

från Golvabia
(Gäller 23/11-1/12-2012)

Din idé – vår design!

HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. 
Tel: 0491-208 62. 

Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. 
www.sandholms.se 

     
      

  
 

    
    
    

     
    

HUR VILL DU HA
DIN MATTA?

- Vi tillverkar 
din matta efter 
dina önskemål 

om mått och form.

PASSA PÅ! 
Ryamattor i lager 

- runda i 3 storlekar - 
till KRAFTIGT

nedsatta priser.

Kylmaster AB  •  Västergatan 8, 579 40 Berga
E-mail info@kylmaster.se  •  www.kylmaster.se

"Även företagare se över uppvärmningen i era industri- och 
fastighetslokaler”

Nu finns 3-fas luft/luft invertervärmepumpar upp till 61 kWh med hög COP. 
Även påkopplingsbart mot Ventilationssystem och Radiatorsystem.

Kraftfulla 
värmepumpar
från 15.500:-
inkl. installation 
och moms,
exkl. ROT. 

Minst 5 års 
garanti.

Vi firar
15 år!

KIRIGAMINE MSZ-FH    Samma effekt ner till –15°C

Vi finns
nära våra
kunder

NYHET!

Finns nu i lager!

www.kylmaster.se
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