
Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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onMiniserie i två delar om några av våra in- och 

utpendlande kommun- och icke kommuninvånare 

och deras koppling till Högsby kommun. 
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OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

0491-511 62   •   076-80 50 741
olafsvvs@hotmail.de    olafsvvs@gmail.com

• Nyinstallation • Renovering
• Badrumsrenovering 
• Värmepumpar • Vedpannor 
• VV-beredare • Reservdelar

Utnyttja ROT-avdraget!

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

www.helgehamnert.se • helge.hamnert@hogsby.net

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.

NYA MODERATERNA 
I HÖGSBY KOMMUN

INBJUDER TILL

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 6 mars

2013 kl. 18.30
Plats: Räddningstjänsten, 
Verkstadsgatan 1, Högsby

Räddningschef Ingemar Idh  
informerar om verksamheten och visar lokalerna

Enkel förtäring
Årsmötesförhandlingar

VÄLKOMNA
Önskar styrelsen

Anmälan till Monika 0491-550 36 eller Anders 070-385 40 10
senast den 4 mars 

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

www.fstransport.se

FS-TRANSPORT
Utför alla slags transporter

• Kranbilstransporter 
• Entreprenadarbeten

• Snöröjning (även skogsbilsvägar)
• Vägtrummor

• Kantskärning av skogsbilsvägar m.m.
• Vi säljer ved, kapad och klyvd 

med transport hem till dig!
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KLART SOM KORVSPAD?

PRIVAT

SPARANDE

AVTALSPENSION

TJÄNSTEPENSION

ALLMÄN PENSION

• INKOMSTPENSION • PREMIEPENSION

Pengar som du själv sparar .

Pengar från ditt jobb. 
Du kan påverka delar av placeringen.

Pengar från staten. 
Du kan påverka premiepensionen.

Nej precis, ring oss så berättar vi mer!

Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35
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Gäddan eller
myggbetten –
det är frågan

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.

Ibland när man är mitt upp i något som man inte
vill avsluta, så tänker man, hur ska jag kunna få
tillbaka den där positiva energin om jag slutar
och fortsätter en annan dag?

Om det är svårt att få till-
baka den där härliga käns-
lan så är det inget jämfört
med problematiken att
förmedla den där positiva
energin vidare till någon
som inte var där, på plats.

Hur ska man med ord
förklara känslan för den
som inte varit med när
man fångat storgäddan
efter 4 timmar på sjön och
man är full av myggbett,
trött och hungrig men
upprymd med positiv
energi?

Den som varit
ute på sjön och
fiskat har viss för-
nimmelse av hur
jag mår. Han eller
hon förstår att man är glad över att gäddan drog kortaste strået.

För den som aldrig fiskat, funderar kanske på hur man kan vara
så överlycklig över att bara fått en endaste gädda och på köpet
kommit hem skitig, hungrig och dessutom full av myggbett.

Det är precis i detta ögonblick ni läsare kan känna igen er.
Antingen som den som varit ute och fiskat och riktigt kan se

framför dig hur glad jag var när gäddan äntligen var min. Eller så
ser du inget utan står som ett levande frågetecken och tänker på
hur någon kan tycka det ens är värt att berätta.

Vad vill jag förmedla med detta, och var är kopplingen till bo
äta och trivas i Högsby kommun?

Det är detta som är själva kärnan och knutpunkten i all form av
kommunikation, ”att förmedla något till någon som han eller hon
inte vet att de behöver eller vill ha”. Ju fler som berättar om hur
spännande det var och hur roligt det var att sitta där i båten,
kämpa med att få upp den där gäddan, ju fler tycker att det
kanske inte vore så dumt ändå att prova på en tur till sjön och se
om gäddan nappar. Då kan man ju i alla fall säga att man provat
på och nästan fångat den där gäddan.

Vänder vi på det och i stället säger att jag fick visserligen en
gädda, men fy vad jobbigt det var med alla myggbett och så
hungrig jag var när jag kom hem har jag nog aldrig varit i hela
mitt liv…

Vem vill då gå och fiska….

I vår miniserie i två delar berättar några av våra in- och utpend-
lande kommun- och icke kommuninvånare om sin koppling till
Högsby kommun. Gemensamma nämnaren är att alla ser gäddan
före myggbeten.

//Gunilla C Johansson
Leg. optiker

Storgatan 44 · Högsby · Tel 0491-200 62

Kom in till oss för rådgivning
och synundersökning!

Ring och boka tid!

”att förmedla något till någon
som han eller hon inte vet att de
behöver eller vill ha”. 
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Istället för att se motgångarna som något oöverstig-
ligt och nedslående väljer Ulrika Svantesson att se
motgångar som en prövning att hitta lösningar, det
positiva. När det är som jobbigast kan det bara bli
bättre.

-Vi har alla så mycket energi inom oss och det är ditt eget val vad du
väljer att lägga det på. Lägg det på det negativa och det förstärks, lägg
det på det positiva och det förstärks. Jag har valt att leva mitt liv i nuet
och inte oroa mig för vad som kanske kommer att hända.

Ulrika, född och uppvuxen i Berga som i dag har fyllt 40 år insjukna-
de i en njursjukdom när hon var endast nio år gammal. Man upptäckte
hennes sjukdom med att hon hastigt ökade i vikt under kort tid.
Läkarna konstaterade att njurarnas funktion var nedsatt och där väts-
keansamling i kroppen blev ett av symptomen.

HÄR BÖRJADE EN LÅNG RESA – ÅRET VAR 1980
- Då, på 80-talet så visste sjukvården inte så mycket om hur
man hanterade patienter med min sjukdom så jag blev för-
sökskanin på många olika former av behandlingar. Jag lärde
mig leva med min sjukdom och allt eftersom åren gick bilda-
de jag familj och mina två döttrar föddes. Efter att jag fick 
barn så fortsatte mina njurar att bli allt sämre. Jag har därför
genomgått en transplantation av två njurar från en donator. En dona-
tor  jag är evigt tacksam till och som gett mig ett helt nytt liv. Min sjuk-
dom har präglat mig, tvingat mig och ständigt påmint mig om att leva
i nuet.

Ulrika har under hela sin uppväxt och fram till 20 års ålder utövat
sporter som fotboll, löpning, friidrott och skidor. Något som det blev
lite mindre av efter det att hon fått barn.

- Jag var mitt uppe i familjelivet och något fick stå tillbaka. I mitt fall
var det idrotten. Men jag har alltid prioriterat  idrotten i mitt liv, vilket
bevisas med att jag började träna igen då min äldsta dotter endast var
3 månader.

FLERFALDIG VM- OCH
EM-MEDALJÖR
Ulrika ville inte att hennes
sjukdom skulle stoppa hen-
nes intresse för att utöva olika
former av idrottsgrenar. Efter
att hon genomgått transplan-
tationen av de två njurarna så
var det starten för hennes nya
liv, fullt medveten om livet
sköra tråd.

- Det är viktigt att hålla i
gång och ta hand om sin
kropp och hälsa. Jag bestäm-
de mig för efter moget över-
vägande att ställa upp såväl i
VM som EM för transplantera-
de.

När jag på allvar tog tag i träningen med stöttning av min sambo
och så otroligt många människor så kunde det inte gå annat än bra.
Den energi som så många människor ger till mig överstiger det mesta.

Ulrika har tagit guld- och silvermedaljer i såväl Australien, Göteborg
och Zagreb.

I augusti i år så åker hon till Durban, Sydafrika och ställer upp i VM i
grenarna cykel, löpning och racewalk. Det innebär att hon förbereder
sig med att träna med upp till 10 pass i veckan. Detta närmar sig trä-
ningsvolymer på elitnivå.

-Min inställning är att antigen gör man något eller så gör man det
inte.

FÖRELÄSNINGAR
Ulrika åker allt oftare ut och håller föreläsningar i ämnet livet före och
efter transplantation och runt temat positiv energi.

- Att få dela med sig av erfarenhet till såväl läkarkåren, patienter,
anhöriga eller idrottsvärlden är något som jag verkligen brinner för.
Jag har även haft föredrag för unga killar som hamnat lite snett i livet
och pratat om mitt liv och mina utmaningar. Att ge dessa killar lite per-
spektiv det var mycket givande även för mig. Tycker man att man har
det jobbigt så ska man nog komma ihåg att det alltids finns de som är
det värre. Mycket värre. Jag har även fått samtal från förtvivlade föräld-
rar som berättar om sitt barn som vägrar ta sin medicin. Här har jag fått
varit en del i arbetet med ge lite nyckar så att barnet känner sig moti-
vera att ta sin medicin, det är stort.

DÄRFÖR BOR JAG HÄR OCH DÄRFÖR LYCKAS DU
• Är så glad över all den stöttning jag får av så många i mitt liv och

hoppas att jag kan inspirera någon att förverkliga drömmar.
• Att bo på en mindre ort har många fördelar, alla vet vem man är

och man håller ihop.
• Ge dig själv en bra målbild.
• Satsa på dig själv och ge dig själv en bra utbildning.
• Man kan bo varsomhelst och lyckas.
• Våga ta emot hjälp när du behöver.

"Jag vet att jag har en stark personlighet och gärna tar för mig. Men
en sak är säker, det finns många personer som är viktiga och alla
behövs, även de som inte alltid står längs fram i rampljuset."

- Att aktivt välja att bo och driva min salong här i Högsby är något
jag aldrig ångrat. Jag trivs oerhört bra i kommunen och är stolt över att
jag vuxit upp här och att mina barn fått en trygg uppväxt. Här känner
alla varandra. Det är ju det som är styrkan i att bo på landet.

//Gunilla C Johansson 

Inget är omöjligt

5

"Jag vet att jag har en stark person-
lighet och gärna tar för mig. Men en
sak är säker, det finns många perso-
ner som är viktiga och alla behövs,
även de som inte alltid står längs
fram i rampljuset."
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2013: 
• 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. 

Du kan även söka konsultcheck från Regionförbundet 
till marknadsföring i ditt företag.
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!

Ingemar satsar framåt med
husbilar mitt i länet !
Företaget Maskincentrum i Bockara AB firar i 
dagarna 45 år, och har alltid något nytt på gång. 

Ingemar Petersson berättar att utvecklingen har gått från att i bör-
jan sälja lantbruksmaskiner till nyförsäljning av bilmärket Citroe

..
n

och Isuzu. Senaste satsningen hade premiär helt nyligen, och det är
husbilar från franska Pilote. Nu har Maskincentrum i Bockara, med
hela 1500 kvm lokaler, verkligen satt sig på Sverigekartan och blir
ett intressant centrum för husbilar i mellanlänet. Vill du kontakta
Ingemar, ring då 0491-52210. www.maskincentrum-bockara.se

Värdshuset Emågården satsar
på Storgatan  !
Krögarna Henrik och Anders på värdshuset
Emågården mitt i Högsby, har i dagarna öppnat upp
sin senaste storsatsning av tavernan. 

Det var i augusti 2010 som de båda övertog Emågården, efter att ha
jobbat en längre tid i branschen. Nu har de siktet inne på att rejält
utveckla
stället ”mitt
i byn” med
mat och
boende !
Vill du veta
mer kolla
www.ema-
garden.se
eller kon-
takta Värds-
huset
Emågården
på telefon 0491-21535. 

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Högsby Utbildningscenter

Inbjudan till näringslivslunch på 
Högsby Utbildningscenter

Tisdagen den 12 mars kl 12-13
Rektor Elisabet Bjuvsjö berättar om verksamheten 

och dagsläget vid HUC. Information om samverkan 
skola-näringsliv. Rundvandring. Vi bjuder på lunch !

Anmälan om deltagande senast 6 mars till: 
mittpunkt@hogsby.se eller tel 0491-29258. 

Ingemar Petersson vid en husbil av märket Pilote !

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Mittpunkt Högsby inbjuder till 
studiebesök vid Hälsans Hus i Åseda.

Måndagen 11 mars kl 18-21. 
Avresa med buss från Högsby Trafikterminal kl 18.00.

Rolf Malmquist från Hälsans hus guidar oss runt  !
Vill du veta mer om Åsedas satsning på Bad-Friskvård-Rehab? 
Hör då av dig till mittpunkt@hogsby.net eller ring 0491-29258.

Resa + kvällsfika 100:-.

STARTA EGET KVÄLL
Vill du veta mer om att starta företag ?

Kom då till Informationskvällen på Misteln/
Biblioteket i Högsby. Tisdagen den 5 mars kl 18.30.

•  ALMI informerar om frågor kring att starta eget företag.
•  Högsby Kommun och Mittpunkt Högsby.

•  Bankerna informerar. •  Biblioteket berättar om sitt utbud av information.

Vi bjuder på förtäring under kvällen !

Anmälan senast 1 mars till: 
mittpunkt@hogsby.net eller 0491-29258, 

jonas.hogquist@hogsby.se eller 0491-29137

Erica och Henrik vid Värdshuset
Emågården i den nyrenoverade tavernan !
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Vi lovar god mat och underhållning av hög klass.  
Från de stora salongerna återkommer fjolårets succégäng

Prisutdelning under kvällen - ta chansen och nominera
Årets företagare samt Årets kommunala tjänsteman -Företagarna. Årets entreprenör -Högsby kommun.  
Årets uppstickare - Mittpunkt . Årets UF företag samt Näringslivsstiftelsens kandidat -Högsby Sparbank. 
Årets personlighet -Tidningen Innehåll. LRF:s företagspris.
Nominera din/dina kandidater maila till mojligheternaskvall.se eller gå in på facebook och sök på möjligheternas kväll.

Bjud in dina anställda, kollegor och vänner redan nu till Möjligheternas kväll!
Biljettsläpp 25 mars. 

LÖRDAG 25 maj 

Gilla oss på Facebookoch läs mera om möjligheternas kväll  (sök efter möjligheternas kväll).

TA CHANSEN… UPPLEV EN OFÖRGLÖMLIG KVÄLL DÄR INGA 
KOMMUNGRÄNSER SÄTTER GRÄNSER! En fest där ALLA är välkomna!

Utlämningsställe för biljetter Sandolms Färg & Golv. Betalning BG-nummer 469-5789. Ange för och efternamn på
samtliga samt totalt antal biljetter vid betalning. Medtag betalningskvitto när du hämtar ut biljetter.  
Det går bra att anmäla och betala direkt i butiken. (Åldersgräns 18 år, biljetter återköpes ej)
Välkomna!   Lotta Magnus och Jonas

• TV, antenn och parabol  • Tele- och datanätverk • Ljudanläggningar • Bilmultimedia • Fibernät

HemEl Antennservice/HemEl i Högsby AB
John Friberg, Tel: 076 136 48 88, john.friberg@hogsby.net

www.hemelantennservice.se

Vi utför försäljning, service och montering av TV, 
antenn och parabolanläggningar.

Vi är återförsäljare och installatör för Boxer, Viasat och Canal Digital.
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Snacka om positiv energi!
Funderar du på att ansluta dig till fjärrvärme,
eller är intresserad av våra utbyggnadsplaner.

Välkommen att höra av dig!

0491-290 00
www.hogsbyenergi.se

Tack för att ni bidrar till en bättre miljö!
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Mån-Fre 10-19   Lör-Sön 10-16   Tel: 0491-387011 

595:- 

3495:- 

Luxor 32” LED 
HD-Ready, 2 x HDMI, USB 

395:- 

Samsung Headset  
Universal 

Bluethooth Speaker 

495:- 

Doro Bärbar telefon 

Jonas Erlandsson, född och uppvuxen i kommunen
gillar verkligen det mesta även om det finns 
lite saker att förbättra. Efter grundskolan så flytta-
de Jonas till Kalmar för vidare studier.

- Jag gick en utbildning inom Hotell- och restaurang. Bodde i
Kalmar ett halvår under studietiden men dragningskraften tillbaka
hit var starkare än utbudet i Kalmar. För mig så var det idrotten, alla
träningspass och matcher inom handboll och fotboll som gjorde
att jag flyttade tillbaka. Nu när jag har familj så är dragningskraften
mer att vi känner oss rotade här med närheten till skola, dagis och
fritidsaktiviteter. Vi tycker båda att skolan är bra och våra båda barn
trivs bra.

PENDLAR VARJE DAG
Jonas arbetar i dag på Scania i Oskarshamn som svetsare på karos-
seriverkstaden. Att pendla till jobbet ser han som något naturligt.

- Både jag och min fru pendlar till jobbet och det har vi aldrig
sett som ett problem. Ingen av oss har känt något behov av att flyt-
ta, snarare det omvända. Här finns fik, kultur och idrott och god
samverkan med kranskommunerna. Föreningslivet är viktigt för
mig och har även varit ett sätt för mig att engagera mig i den kom-
mun jag faktiskt bor i. Vi värderar båda tryggheten och närheten till
skola och fritidsaktiviteter högt och sätter detta i första rummet.

FÖRDELAR
Jonas hoppas att fler ser det positiva som finns med en mindre ort.

När Jonas var yngre så var det idrotten och samhörigheten det

viktiga, nu när han är
lite äldre så är en bra
barnomsorg, trygg-
het och närhet A 
och O.

-När det gäller
handel har vi kanske
inte det breda utbu-
det, men det vi har
håller hög service
och det är viktigt för
mig.

Jonas poängterar
att det är viktigt att vi
alla som på något sätt har koppling till Högsby lägger tonvikten på
det som är bra, det gör ju att allt blir så mycket mer positivt.

"-Det är ju det som vi ska vara bäst på, säga bra saker."

- Mitt tips till dig som är ung, håll fast vid idrotten på ett eller annat
sätt. Skaffa dig ett körkort och bo gärna i kommunen, vi har bra
pendlingsavstånd. Perfekt att bo i kommunen när du blir äldre och
vill bilda familj.

//Gunilla C Johansson

Utpendlande profil

"-Det är ju det som vi ska vara 
bäst på, säga bra saker."
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Närtrafik – en möjlighet för dig!

Beslut i vår om nytt insamlingssystem för hushållsavfall

Visst låter det bra med ett smidigt och flexibelt sätt att resa och
med högre tillgänglighet på landsbygden? Då är nog KLT:s
närtrafik något för dig! Närtrafiken är en del av kollektivtrafiken
där du ringer och beställer din resa. Trafiken körs därför endast
de sträckor som du beställt att åka. Detta gör Närtrafiken bättre
för miljön.

SÅ HÄR FUNKAR DET:
• Du beställer resan senast två timmar före avfärd. Ring 010-21

21 000 och tryck 3 för att beställa din resa.
• Du reser mellan landsbygden och närmaste större ort eller till/från

anslutningar med linjelagd kollektivtrafik
• Du kan beställa obegränsat antal resor. 
• Du blir upphämtad vid en bestämd mötesplats (t ex bostaden).
• Lokal resa inom tätorten får endast ske om resan sker i anslutning

till linjetrafik.
• Sällskapsdjur får inte åka med.
• Trafiken är öppen för beställning under veckans alla dagar:

Mån-fre 07-18. Lör, sön, helgdag 08-17.

EXEMPEL MED NÄRTRAFIK I HÖGSBY KOMMUN
Exempel 1
Thomas, 47 år, blir hämtad i Kängsebo vid en tid mellan kl 9.45 och 
kl 10.30, som han fick veta när han beställde sin resa kl 7.30 (2 timmar
innan). Han blir avsläppt vid mataffären i Fågelfors enligt tidtabellen
kl 10.10. Efter att ha handlat mat i affären och pratat lite med kompi-
sarna åker han tillbaka till Kängsebo kl 11.00, en tidpunkt han fick när
han beställde sin resa.

Exempel 2 
Mattias, 25 år, och sonen Leo, 1,5 år, ska till Högsby för att besöka häl-
socentralen, eftersom Leo varit lite småkrasslig ett tag. De blir hämta-

de hemma i Skruvshult vid den tid som Mattias fått när han beställde
resan kl 8.00. I Berga (Berga stn) får de byta till Kustpilen, som tar
dem den sista biten in till Högsby. Efter besöket på hälsocentralen
hinner de även med att titta in till leksaksaffären innan de börjar
returresan. 

Exempel 3 
Linnea, 67 år bor i Blåsås i Mönsterås kommun. Orten ligger på grän-
sen mellan Högsby kommun och Mönsterås kommun. Hon ska hälsa
på sin väninna Greta, 68, i Ruda på andra sidan kommungränsen. Till
skillnad mot i somras behöver Linnea inte längre åka omvägen via
Mönsterås. När hon beställer sin resa anger hon bara att hon vill åka
direkt till Ruda. Nästa gång kan ju Greta göra samma sak, tänker
Linnea. 

Arbetet med den nya gemensamma avfallsplanen för
Högsby och Hultsfred kommuner fortsätter. Under januari
och februari har Östra Smålands Kommunalteknikförbund
(ÖSK) skickat ut en enkät till 500 slumpvis utvalda invånare
om hur man vill att framtidens avfallshantering ska se ut. 

Samverkan sker också mellan ÖSK och Vimmerby Energi & Miljö
AB som ansvarar för avfallshanteringen i Vimmerby kommun. 
En gemensam utredning har tagits fram för att jämföra olika
insamlingssystem för hushållsavfall. Det vill säga hur kommu-
nernas soptunnor och sopbilar samt hushållens sortering ska se
ut i framtiden. Ett beslut om vilket system som ska väljas plane-

ras under våren. Systemet kan dock tidigast införas 2015.
Utredningen i sin helhet finns på ÖSK:s och Högsby kommuns
hemsida.

Under våren fortsätter även arbetet i olika arbetsgrupper och
ett flertal förslag på mål och åtgärder kommer att tas fram för att
t ex minska matsvinnet, öka återanvändningen och förbättra han-
teringen av farligt avfall.

Elin Svensson, ÖSK

Ljuskällor Kejsarkullen

Nytt insamlings-
system.

Elåtervinning.
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Det händer med jämna mellan-
rum att jag, från såväl folkvalda
som allmänheten i stort, får frå-
gan om det är några nya före-
tag på gång till Högsby kom-
mun. Det kan tyckas vara en
ganska lätt fråga att svara på
och visst kan det vara så, men
många gånger är verkligheten
något mer komplex. Likaså ver-
kar det ibland finnas en allmän
uppfattning om att en företagsetablering är en väl-
digt enkel sak. Om jag får raljera lite så känns det
ibland som att det finns en föreställning om att:
”Det är väl bara att ringa och be dem flytta hit!”

En företagsetablering är många gånger en process som tar lång tid
och som även kan få en stor inverkan på ett företags framtida
utveckling. Från det att beslutet är taget kan det mycket väl gå
ganska snabbt att komma på plats och igång med verksamheten.
Men det är alla de tankar och beslut bakom den presumtiva eta-
bleringen, funderingar och frågor som företagaren själv måste ta
ställning till, som upptar större delen av tiden, varför en presumtiv
företagsetablering i själv verket är en ganska komplex process.

Från kommunens sida kan man givetvis jobba på flertalet olika
sätt, vilket också sker runtom i Sverige. Det går givetvis att satsa
storslagna summor på marknadsföring och locka företag med än
det ena och än det andra med förhoppningen om en framtida 
etablering. Ett annat och förhoppningsvis mer långsiktigt och eko-
nomiskt försvarbart tillvägagångssätt är det jag och vi i Högsby
kommun har valt, d v s att tillsammans med alla er andra som driver
företag, arbetar och bor i Högsby kommun, verka för ett positivt
företagsklimat som gynnar alla och förhoppningsvis ger ringar på
vattnet.

Jag tror personligen att detta är en betydligt mer långsiktigt håll-
bar strategi. Det är givetvis viktigt att tala om att vi finns, har ett
strategiskt bra läge i Kalmar län och att vi är bra på mycket. Den
absolut bästa marknadsföringen man någonsin kan få, är dock den
som nöjda företagare och kunder ger.

Mot bakgrund av ovanstående känns det därför extra roligt att
kunna meddela att intresset för att etablera sig i Högsby kommun
har ökat rejält. Många av er har säkert inte undgått tidningarnas
rapportering om Hojbitens etablering i f d verkstadsskolans lokaler
och Lilla Krogens köp av Välenbadets camping i Fagerhult, två eta-
bleringar som verkligen är positiva för vår kommun. Detta är dock
bara början, för ytterligare en handfull företag står på tur för att eta-
blera sig i vår kommun. Etableringar som sannolikt också kommer
att leda till nya arbetstillfällen. 

Vid en etablering är det som tidigare nämnt många pusselbitar
som ska falla på plats. Dessa ovanstående presumtiva etableringar
är för mig en bekräftelse på att vi valt rätt strategi för näringslivsut-
vecklingen i Högsby kommun, en utveckling som ni alla bidragit till
och skapat förutsättningar för, och jag hoppas verkligen att detta
bara är början på vår gemensamma resa mot en välmående kom-
mun med ett förstaklassigt företagsklimat. 

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...

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

Gäller t.o.m. 8/3

Tisdagen den 26 februari 
stänger vi kl 16.30

15% rabatt

Hos oss kan Du ta kort för
IDkort, körkort, visum,
utländskt pass (ej svenskt)

etc ... Drop In ! 180:- 

på guld- och
silverörhänge

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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-Vi vill ju att fler ska hitta till vår fantastiska kommun!
Verksamhetschef Anders Johansson och Fredrik Sandqvist,
informatör, är några av de som planerat för Högsbys del-
tagande på Karmadagen i Kalmar. Karmadagen är en
arbetsmarknadsmässa som Linnéstudenterna arrangerar. 

Att synas bland studenter, företag och andra organisationer är
viktigt för oss. Långsiktigt vill vi locka mer folk att flytta till
Högsby. Vi har ett sånt läge att man kan bo bra i Högsby och
pendla till arbetet i någon av de närliggande kommunerna. 
För Högsby ligger nära. 

Även om det kanske inte finns några konkreta 
jobberbjudanden just nu, så är det viktigt att plante-
ra ett frö hos besökarna på Karmadagen. Högsby
vill finnas med i tankarna när det börjar bli dags att
slå ner sina bopålar. Vår vackra natur, lugnet och
stillheten gör Högsby till en idyll att leva i. Sen att
vi har ett rikt kultur- och föreningsliv är ju en bra
bonus. Förmånliga huspriser gör att du kan fullfölja
dina drömmar och leva ett gott liv. I Högsby är alla
någon!

Precis som många andra kommuner står Högsby
inför stora pensionsavgångar. Inom tio år kommer
cirka 36% att ha uppnått pensionsålder. Det flesta
avgångarna kommer främst att vara  inom vård och
omsorg. Så vem vet, i framtiden kanske ditt drömjobb 
dyker upp just i Högsby, ta då chansen att flytta hit!

Fredrik Sandqvist, informatör och verksamhetschef Anders Johansson. 
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Västervik

Kalmar

Växjö

Åseda

Emmaboda

Hultsfred

Mönsterås

Vetlanda

Nybro

Nässjö
VimmerbyEksjö

Oskarshamn
HÖGSBY

E22

E22

ca 30 min

ca 45 m
in

ca 60 min

Kulturbygd, vildmark och 
småländsk gästfrihet

Högsby kommun är centralt beläget mitt i Kalmar

län, Sveriges ”nya framsida”, med korta avstånd

till Kalmar   och Växjö och med bra förbindel-

ser till såväl Stockholm som Köpenhamn.

Högsby är beläget i ett vackert landskap

som till stor del består av skogsland-

skap. Men här finns också sjöar, 

vattendrag och uppodlad mark.  

Kommunen jobbar långsiktigt

med att vidareutveckla och skapa

förutsättningar för ett tillväxtoriente-

rat och attraktivt företagsklimat. 

Vi vill fortsätta vara ett samhälle där

företagsamheten ökar och människor

vågar förverkliga sina drömmar och livs-

projekt.

• Landsbygdsskolor och landsbygdsboende är
nog den bästa uppväxtmiljö för barnen som
vi kan tänka oss. Här är närhet viktigt,
såväl mellan människor som till aktiviteter.
I Högsby kommun är alla någon.

• Med den lilla kommunens möjligheter till
flexibilitet, korta beslutsvägar och nära
kontakter får du en gedigen plattform för
framtiden. 

• Din egna förmåga, talang och kapacitet defi-
nierar gränserna. Vi skapar möjligheterna,
men det är upp till dig att ta dem.

• Pendelavstånd till storföretag i närliggande
kommuner.

• Stöd och råd som nyföretagare.

• Unika stödmöjligheter som nästan bara
finns i Högsby.

• Tomter och lokaler med förmånliga priser 

13
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ny skorsten eller renovering av din befintliga

Erbjudandet gäller tom 21/3 2013.
Utnyttja ROT-avdraget!

Passa på! Nu lämnar vi 30% rabatt 

på rostfria insatsrör godkända 

för utdömda rökkanaler.

Plåtslageriet i Fågelfors monterar 
skorstenar för de flesta
eldstäder och miljöer.
Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Vi utför även renovering 
av skorstenskanaler.

Bruksgatan 4
570 75 Fågelfors

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

Kronobergs Förenade Plåtslageri AB

Ombud för:

Buss till ytterområden 
fredagskvällar
I dagarna har fritidskontoret fattat beslut om att det
ska gå buss från Högsby och ut till ytterområdena i
kommunen under fredagskvällar. I dag är det svårt att
ta sig hem kvällstid om man bor i exempelvis Ruda

Med hjälp av extrainsatt buss,
där Hjalmarssons buss kör har
alla som vill ta sig hem lite
senare en fredag möjlighet att
ta sig hem på egen hand, utan
att be om skjuts.

-  Vi har många ungdomar
som länge efterfrågat bättre
kommunikationsmöjligheter, framför allt fredagskvällar. Det känns bra
att ungdomarna kan ta sig hem på ett säkert sätt. Bussarna börjar att
gå fredagskvällar med start nästa vecka, det vill säga vecka 9, säger
Maggan Drottman fritidsledare.

Kommunstyrelsen tog ett beslut för ca 1 år sedan där man avsatte
pengar för den så kallade kvällsbussturen som går en gång i veckan.
Det man nu gör är att man ändrar dagens tur som går tisdagskvällar
till fredagskvällar istället.

-Vi vill verkligen betona att bussen är till för alla som vill åka lite
senare, och inte endast för ungdomarna. Påstigning sker vid
Tegelbruket och vid resecentrum. Bussen avgår enligt tidigare det vill
säga 21.45.

//Gunilla C Johansson 
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utökar ytterligare!
Vi hälsar Håkan Fredriksson
välkommen 
som ny medarbetare.

MMJ

Högsby, Hanåsa 0491-207 30

Årsmöte
    

     

Emådalens 
Trädgårdssällskap

 

03.81.lk.bef82gadsroT     

     

 

03.81.lk.bef82gadsroT

Lionslokalen
 Högsby Järnvägsgatan 30,

 lotteri  förtäring,,Mötesförhandlingar
och bildvisning om trädgårdar i Rom.
Medlemmar och övriga intresserade 

hälsas varmt välkomna.

Sthina J Evertsson mötte upp Innehåll uppe på Staby
tillsammans med lilla Miranda 7 månader.

Vi kom ganska direkt in på vad det var som gjorde att Sthina valde att
lämna en väl fungerande restaurangverksamhet till förmån för
Högsby.

- Jag blev ju kär och då var valet inte speciellt svårt. Jag driver ju
verksamhet här numera men med den stora skillnaden att tidigare så
arrenderade jag lokalerna medan jag nu äger och driver alltsammans
själv.

Sthina är uppvuxen på en gård i Svenljunga kommun strax utanför
Borås. En gård som hon nu äger vilket gör att hon har stark anknyt-
ning till sin hemkommun men känner sig ändå mer hemma i Högsby
kommun.

- Jag trivs mycket bra här i kommunen och det är en fördel att driva
en verksamhet när alla känner till alla. Det finns en styrka i att göra
saker och ting gemensamt och det tycker jag att vi i mångt och myck-
et gör. Att jag nu har byggt ut och satsar på konferenser är för att vi 
ligger geografiskt mitt i länet. Det är lätt att ta sig hit och inga problem
med att hitta parkeringsplatser.

Att driva företag är en livsstil som passar Stihna och familjen väl
och något som hon aldrig har ångrat.

- Att vara sin egen lyckas smed är en drivkraft för mig och jag hop-
pas att ännu fler vill börja med företagslivet. Ett liv jag varmt rekom-
menderar. Viktigt är dock att förutsättningar för företagande exempel-
vis bredband inte stannar upp utan fortsätter att byggas ut.

OMVÄND JANTELAG
Jag upplever faktiskt att vi har en lite omvänd Jantelag. När det väl gäl-
ler så drar vi alla åt samma håll och vi vill att det som är på gång i kom-
munen ska bli bra.

Sthina hoppas att på 10 års sikt så är det ett stort tryck på Staby och
många inbokade konferenser och tillägger,
-Jag saknar inte resorna till Stockholm och all inläsning av doku-
ment, jag vet vad det innebär att ha flera förtroendeuppdrag.
Däremot så saknar jag då och då alla de engagerade människorna
som jag genom åren träffat genom mina uppdrag.  "Det är dock vik-
tigt att hela tiden skaffa sig perspektiv på saker och ting och inte
minst  intryck för att kunna göra avtryck här och där."

//Gunilla C Johansson

Enkelt val

"Det är dock viktigt att hela tiden skaffa
sig perspektiv på saker och ting och inte
minst  intryck för att kunna göra avtryck
här och där."

Innehåll nr 3 
I brevlådan 

fredagen den 

22 mars 

Bokning:
Senast tisdagen

den 12 mars

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

Ett parti, först till kvarn.....

SPOLARVÄTSKA 4L 39,90
färdigblandad
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Trött på standardsnickerier  - Vi utför allt inom snickeri

När du behöver bygghjälp
Vi monterar och bygger allt från garage, staket, tak, kök, villor, sommarstugor, friggebodar, 

till stall och andra typer av byggnader. Vi monterar kök, fönster, dörrar, trappor m.m.
Specialdesignar bl.a. lister, elementskydd, fönsterbänkar och andra typer av finsnickerier.

Vi tillverkar på plats för bästa passform. Vi kommer gärna med förslag om du känner dig osäker på vilken design du föredrar.
Allt till bra priser inom utlovad tid!

Maria till butiken i Berga
Maria Persson jobbar fram till efter sommaren
som butikschef på Coop Nära i Berga. Ett jobb som
i sig är nytt men hon har många års erfarenhet av
arbete inom KF.

Jag kommer
senast från Coop i
Oskarshamn men
har jobbat sedan
1992 inom KF och
bor i Timmer-
nabben tillsam-
mans med min
familj.

Hennes man
Mats Persson är
ett välbekant
ansikte för många
fotbollsintressera-
de då han under
90-talet var aktiv
som dels tränare
och även spelare. 

- Ja det tog inte
många minuter
innan jag fick frågan om Mats är min man, så Berga och butiken
är välbekant för mig och familjen. 

Maria är nu inne på sin tredje arbetsvecka och ser att butiken

har många stamkunder vilket hon är mycket glad över. 
- Hoppas att vi kan locka ännu fler att handla än mer i den loka-

la butiken. Vi försöker att anpassa sortimentet så mycket vi bara
har möjlighet till. Vi uppskattar när våra kunder ger förslag på
varor som kan ingå i sortimentet.

Maria vill även passa på att slå ett litet extra slag för det nyba-
kade brödet. Man bakar såväl frallor som matiga limpor i butiken.

Tips på fredagsmys från Maria är en klassiker som brukar gå
hem hos dem alldra flesta familjer – Tacos.

Vi hälsar Maria varmt välkommen till butiken.

//Gunilla C Johansson

Marserbjudande!

S T Å N G Å K O N S U L T  I  K A L M A R  H B
D E T  P E R S O N L I G A  F A S T I G H E T S B O L A G E T
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I HUVUDET PÅ
SÖDERSTRÖM

H
ockeysäsongen går in i en högintressant tid. Det är 
nu de häftigaste av matcher ska spelas, syndabockar 
pekas ut, hjältar formas. Bakom oss ligger en lång sä-

song, med såväl svidande nederlag som underbara segrar. 
Men oavsett det som varit, nu finns chansen att förlänga sä-
songen ytterligare, att få uppleva matcherna vi minns under 
lång tid framöver. Inför säsongen satte vi, med insikt om vil-
ka tuffa utmaningar som väntade oss, en målsättning om att 
vara ett av de sju främsta lagen efter 52 spelade omgångar, 
vilket ger fortsatt spel. Trots tuffa motståndare, NHL-spelare 
på besök i ligan och begränsade resurser, så lever den dröm-
men vidare. Vi är med i racet, och vi har lovat varandra att 
kriga hela vägen fram. 

Så här långt fram på säsongen är vi fullt på det klara över 
vad det handlar om. Det vi inte kan spelmässigt idag, kom-
mer vi sannolikt inte att kunna nästa vecka heller. Vi har ett 
tänk, ett spel och en förmåga vi ska förvalta och förädla på 
bästa tänkbara sätt. För att skapa en prestation som är till-
räckligt bra krävs fokus, noggrannhet och ett stort leende på 
läpparna. Hur viktigt det än är så ger trygghet och en trivsam 
miljö bättre chanser till goda prestationer.  Det är viktigt med 
ödmjukheten i det här läget, att tappa omdömet kommer ge 
oss klara bekymmer. Vi pratar ofta om betydelsen av en god 
självinsikt. Att vi känner till och hanterar våra styrkor och till-
kortakommanden, det ger oss en god möjlighet att prestera 
utifrån vår faktiska förmåga. 

En sak vet jag med säkerhet. Det finns ett starkt stöd för IK 
Oskarshamn i regionen. Vi har en trogen publik som finns 
där för oss, som med tydlighet uttrycker sina åsikter kring 
våra prestationer, men det är också vad som gör oss starka. 
Det är tillsammans med hängivna sponsorer, passionerade 
supportrar och en stark organisation som vi har möjligheter 
till framgång. Vi är taggade och enormt sugna på en lång sä-
song, jag hoppas ni känner likadant.

FREDRIK SÖDERSTRÖM
Tränare IK Oskarshamn
fredrik@ikoskarshamn.se

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

Hjälp oss tömma 
alla skor & kläder

50:-
Oavsett tidigare pris

Gäller 22/2-3/3

Vårnyheter från 4/3

BERGA
0491-500 77

Dags att göra om? Vi utför allt inom tapet och måleri!
Ring oss idag för kostnadsfri offert.

072-548 32 95 I malaren@home.se I www.malaren.eu

Målaren 
som gör allt 
och lite till!

S E R V I C E  I K VA L I T E T  I Y R K E S K U N N A N D E
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Boktips dig som är ung:
GLASBARNEN AV KRISTINA OHLSSON
ISBN 978-91-87027-32-1

Mystiska och skrämmande saker händer i det gamla huset som
Billie och hennes mamma nyss flyttat in i. Inte blir det bättre av
att Billie varit tvungen att flytta från stan och kompisarna och
därför känner motvilja mot huset från första dagen. Varför svänger taklampan
utan att någon har rört den och vem är det som knackar på Billies fönster på
natten? Tur att Aladdin finns och att han stöttar Billie när hon bestämmer sig
för att ta reda på vad som är fel. Spänning från första sidan…

VED AV LARS MYTTING. 
ALLT OM HUGGNING, STAPLING OCH 
TORKNING – OCH VEDELDNINGENS SJÄL.

ISBN 978-91-27-13396-9
Detta är en bok som redan hunnit få kultstatus i Norge, där
den först gavs ut. Här beskrivs inte bara hur man hugger, bär,
klyver, staplar och eldar med ved på bästa sätt, utan även olika människors
mycket speciella förhållningssätt till just ved. Författaren irriterade sig på att i
ungdomen få bära in blöt och frusen ved åt familjen och kanske som en reak-
tion på detta började han intressera sig för ved och hur vedeldningen påver-
kar oss människor. En värdefull bok med vackra bilder. Rekommenderas varmt
(!) i dessa bistra tider.

HEJ MAGE! FÖR DIG SOM VILL MÅ BÄTTRE I MAGEN AV
MARIA JERNSDOTTER BJÖRKLUND

ISBN 978-91-980633-0-1
Flera miljoner svenskar går omkring med magbesvär som yttrar
sig i bullrig, värkande och knipande mage. När översta byx-
knappen inte går att knäppa och magen tycks leva sitt eget liv
då önskar många lite lugn och ro i magtrakten. Denna bok ger
handfasta tips och råd om hur du skall kunna äta vanlig, hederlig mat och
ändå må bra. Varför inte följa bokens råd och ta en ”bomullskur”?

Välkommen till Högsby kommunbibliotek!
Öppet: Måndag-fredag 9-18. Lördag 10-13
Tel 0491-29159 biblioteket@hogsby.se

Boktips !   Boktips !   

M
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n

k
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rm

e
ra

r

Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Sofia Olssons affärsidé handlade om marknadsföring
och framställning av grafiska produkter. 

Ebba Henriksson, 17 år, hade under som-
maren 2012 ett sommarcafé vid
Stabygården i Högsby.  

Gymnasisterna Dennis, Marcus 
och Simon hade ett Alltjänstföretag, 
riktat till den som behövde ha 
hjälp med lite av varje. 

Högsby Utbildningscenter

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Samverkan Skola - Näringsliv fortsätter…

”Efterlyser dig som vill
driva eget sommarföretag”

Nu kör vi igen 
– sommaren 2013 !

Sommarföretagarna 
en lyckad satsning med gymnasielever
Det blev ett lyckat arbete med att få igång en utbildning med 10

elever under sex tillfällen inför sommaren 2012.  Vilket i sin tur ledde
till att 5 företag drevs av dessa ungdomar under sommarlovet.

Sommarföretagarna har startats upp och drivs av  Högsby
Utbildningscenter, Mittpunkt Högsby och Nyföretagarcentrum i

Uppvidinge.  Årets upplaga kommer att bestå av en gemensam kurs
om  6 träffar, där man går igenom grunderna i eget företagande 

och därefter personlig uppföljning på plats i de verksamheter som
ungdomarna väljer att starta. Utbildningen ”Sommarföretagarna” är
öppen för alla gymnasieungdomar i Högsby Kommun med förtur till

elever i årskurs 1 och 2.  Varje entreprenör får ett startkapital från
kommunen om 2000:- med en bonus om 1000:- för dem som

genomgått hela kursen under våren.

Vill du veta mer?
Kontakta Elisabet Bjuvsjö, rektor gymnasiet Högsby

Utbildningscenter, 0491-293 51, rektor@huc.hogsby.se eller
kursledare:  Lena Gustafsson, Nyföretagarcentrum

Uppvidinge, tel. 0733-44 80 75,
uppvidinge@nyforetagarcentrum.se

Anmälan senast 26 mars.

Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Marcus, Daniel och Simon.

NÅGRA AV FÖRRA ÅRETS SOMMARFÖRETAGARE...

Sofia
Ebba

den 25/2 kl. 19.00 
"Sista natten med Titanic" 

Författaren och titanicexperten 
Claes-Göran Wetterholm föreläser.

Fri entré. Vi bjuder på kaffe med dopp. Välkommen!
Arr: Högsby kommunbibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.
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HÖGSBY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

Nyhet! coop mjölk
Vår egen mjölk från eget mejeri 

Med mycket konkurrensmässigt pris
du tjänar upp till 1:-/liter

Nyhet! coop mjölk
Vår egen mjölk från eget mejeri 

Med mycket konkurrensmässigt pris
du tjänar upp till 1:-/liter

Innehållsrikt 
verksamhetsår
Det är mycket på gång i Mittpunkt och
året började med att boka in aktiviteter
-Det gäller att vara ute i god tid när vi planerar in
aktiviteter och möten. Sen gäller det även att
påminna en och annan gång för att få ihop deltaga-
re säger Bengt-Åke Lundin Verksamhetsansvarig på Mittpunkt

-Vi arrangerar en starta eget kväll som går av stapeln den 5:e mars
och detta på Misteln. En kväll som sker i samverkan med Högsby
Kommun, ALMI, Högsby Sparbank, Handelsbanken och inflyttarservice.

Man vänder sig till intresserade med funderingar kring att starta
eget företag. Vid senaste träffen i oktober deltog ett 20-tal intresserade
och man räknar framöver med ett fortsatt intresse. 

Bengt-Åke vill även slå ett slag för investeringsstödet, möjligheten
att finansiera nya satsningar i bl.a lokaler och maskiner.

-Stödet ingår i landsbygdsprogrammet och handläggs av
Länsstyrelsen i Kalmar.

-Vi har flera träffar inom den gröna sektorn inplanerad, tänker då
närmast på att alla våra företag som arbetar med trä får god kontakt
med träcentrum i Nässjö. I samverkan med Träcentrum arrangerar vi
även en resa till Hannover och Lignamässan samt företagsbesök inom
näringen

MÖTE SKOLA NÄRINGSLIV
Projekt Skola-Näringsliv går nu in på slutfasen i nuvarande upplägg.
Men där planerar man för ny period som omfattar 2013-2015.

- Det är en viktig uppgift att avdramatisera mötet mellan elev och
företagare Vi behöver också visa våra ungdomar arbetsmarknaden
som finns  i kommun. Frågan med långsiktig kompetensförsörjning är
bred och ett lagarbete är en förutsättning för att nå längre fram.

Mittpunkt kommer under året att hålla flera frukostmöten men även
lunchmöten där nätverkande är huvudspåret.

- Finns inget som kan överträffa mänskliga möten och nätverk, hur
mycket vi än försöker att att ersätta mycket med hjälp av tekniken och
dess utveckling. 

Vi arrangerar en näringslivslunch på Högsby Utbildningscenter tisda-
gen 12 mars. Syftet är att ge bred info om hur HUC jobbar i samverkan
med företagen, med att få till fler praktik och lärlingsplatser ute i när-
ingslivet.

Vidare inbjuder vi till ett studiebesök vid  Hälsans Hus i Åseda. Syftet
är att få veta mer om Åseda satsningen kring Bad-Friskvård-Rehab.

För utförligare information om Mittpunkts aktiviteter se Mittpunks 
informationssida i denna tidning.

//Gunilla C Johansson

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

Välj en mäklare som gör dig nöjd!

Berga - Sjönäsgatan 2
Hus med stora ytor, bergvärme,
dubbelgarage, stor altan. 
Bra skick ! Pris 495 000 sek

Högsby - Åsvägen 14
Villa i bra skick och med låga
boendekostnader. Väl under-
hållet och fin trädgård.
Pris 295 000 sek

Högsby - Sinnern
Arrendestuga med sjöutsikt vid
Stora Sinnern, egen brygga, 
underbart läge. Pris 475 000 sek

Ska ni sälja, 
kontakta 
oss NU!
Så hinner vi 

få med ditt objekt
innan ”vårruschen” 

sätter igång.
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Idrott företagande och sång
-Hon fick sommarjobbet på Statoil och en dag kom
Magnus in och skulle betala bensinen, å det sa klick.
Det var sommaren -97. Karin och Magnus blev ett par
och sen är det ju ingen hemlighet att de numera är
gifta.

-  Vi har två fantastiskt fina
söner som vi är mer än stolta
över, säger Karin Sandholm.

Karins mamma Kerstin job-
bade då och även i skrivande
stund på Fröviskolan som
skolsköterska så kopplingen
till Högsby fanns där redan
lite i bakgrunden. 

Under hela hennes uppväxt så hörde hon  sin mamma säga  att nu
åker jag till Högsby  och jobbar, eller åker till Högsby och handlar. Så
nog fick Karin en och annan dos av Högsbyinfluenser.

- Om man frågar mig vad jag tycker om Högsby så tycker jag om
det allra mesta.  Man blir lätt hemmablind. Det är bra att påminna sig
om det där självklara. Det vackra kommunhuset som ligger intill Emån
som slingrar sig genom hela kommunen, och vår fina kyrka som ligger
mitt emot kommunhuset. Hur naturskönt är inte detta. Jag vet många
med oss som hyrde kanoter i somras och som tog en tur längs Emån.
Det var minsann inte en dag för tidigt. Nästan så att man önskat att
man gjort detta tidigare. Det var både fint och minst sagt spännande
att göra något lite annorlunda tillsammans med goda vänner.

KONTAKTNÄT VIKTIGT
-Som företagare så träffar jag kunder som bor i som utanför kommu-
nen. Vi har ju ett stort upptagningsområde, vilket är viktigt för oss så vi
kan driva verksamheten i Högsby på ett bra sätt. Dessutom rent geo-
grafisk ligger vi centralt och bra till. Men visst är det extra roligt att vi
har så många stamkunder som kommer till oss år efter år. Ena året
handlar det om utomhusfärg och året efter om att måla om vardags-
rummet.  Vår verksamhet gör att vi känner många och många känner
givetvis oss. I Högsby är ingen anonym utan på något sätt så känner vi
alla varandra, antingen direkt eller indirekt via vänners bekanta.

Det gör ju att de som flyttar hit har möjlighet att snabbt få ett bra
nätverk.

Här kan man minsann inte göra något utan att alla vet om det, det
har sin charm det också säger Karin glatt

Jag har aldrig ångrat att jag flyttade hit, det enda jag kan sakna är
havet. Fast tänker man till så har vi koppling till havet även i Högsby då
Emån faktiskt mynnar ut i Östersjön. Det gäller att se det positivt.

Karin och Magnus engagerar sig i föreningslivet om än med viss
begränsning. Då de lägger stor tid och kraft på företaget och har två

aktiva och sportiga söner gör att all ledig tid redan är inmutad med allt
ifrån att stå i kiosken till att skjutsa till träningar och matcher i såväl
hockey som fotboll.  

SÅNG OCH MUSIK
Något som Karin uppskattar och som ger henne energi och kraft är att
sjunga i kör.

- Vi  har en så bra kyrkokör. Det är inte alla orter som kan säga att
man har bra körverksamhet, men det kan vi. I dag är vi ett 30-tal som
sjunger och har trevlig tillsammans. I vår kommun finns det många
körer. Gillar du att sjunga så ta kontakt med någon av körledarna.

Karin ställde upp i körkampen som arrangerades på Sandra i Kalmar
och deltog då i kören från Oskarshamn.

- Vi var faktiskt bästa kören, så hade vi fått med oss en extra buss
med supportar, så hade vi tagit hem segern, nästa gång det blir en kör-
kamp så tycker jag att man förlägger den här i Högsby.

Skolan gör ett mycket bra arbete tillsammans med elever och för-
äldrar. Man känner sig delaktig i barnens utveckling och framsteg.

"Jag hoppas att du som läser tidningen ser de mervärden som natu-
ren ger och att det överväger om du som bosätter dig här behöver
pendla till jobbet "

KARIN PASSAR PÅ ATT GE ETT INREDNINGSTIPS SOM
DENNA GÅNG HANDLAR OM TAPETER.
- Nu är det  50- och 60-tals mönster som är på tapeten så det är bara
att åka till butiken och välja bland mönster och färger. Vi erbjuder ett
brett sortiment.

//Gunilla C Johansson

"Jag hoppas att du som läser tid-
ningen ser de mervärden som
naturen ger och att det överväger
om du som bosätter dig här behö-
ver pendla till jobbet "

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

MMJ
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Järnvägsgatan 45 (Vid Karlssons) • Tel 0703-111 232
Fullständiga rättigheter. Köket stänger kl 20.30 alla dagar.

Lördag 23/2 från kl 12.00

After ski 
• Grill i trädgården

• Levande musik med
Heinz-Günther Strömer 

• Barnvänligt

Jörgen S Lundell
22 och 23 mars 

STUDIOS VHS och
Super 8

KAMPANJ!

www.höllywood.se
Industrigatan 3, Högsby

NY

STUDIO

129 kr/filmrulle
10 st - 899 kr!

Praktikplats webb-
TV? Kreativt kontor,
film- och TV-studio?
... i Högsby!
Välkommen.
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Långemåla Sporthall, Fredag den 29 mars kl. 20.00
Stor Rock’n roll show med The Cadillac Band, Little Gerhard, Janne Lucas Persson,

Gert Lengstrand (Streaplers), Claes-Göran Hederström, Edward C Johansson
och Alicia Helgesson (”Sweden’s Rockbilly Princess”) m.fl.

För biljetter ring: 0705-79 03 26
Biljettpriser: 295:-
Med mat: 395:-
För mer info: www.tcband.se

Peter 070-249 60 49
Nenne: 070-94 83 805

Kalle: 070-51 22 403
Mats: 070-344 37 40

Sista anmälningsdag 20/3

Läs innehåll på nätet !
WWW.INNEHALL.SE

Svänger till rejält i
Långemåla
Svänger till rejält i
Långemåla
I dagarna så har Långemåla IF läs Ragnar ”Ragge”
Petersson med flera tänkt till och arrangerar en  stor
50- och 60-tals show. 

- En riktig nostalgitripp för oss som gillar gammal god hederlig  musik
när den var absolut på topp .

Det är en stjärnspäckad show med artister som turnerar i Sverige
som alltså kommer till Långemåla i mars. Till hösten drar de vidare till
USA och fortsätter sin turné.

Jag hörde gänget förra året och tog kontakt med dem och efter lite
samtal så lyckades vi alltså att boka denna show i Långemåla. Tur att
vi ligger mitt i länet så att vi har ett stort upptagningsområde.

Sporthallen har plats för ca 250 sittande gäster och vi har redan sålt
biljetter innan bläcket knappt har torkat så visst ser det lovade ut
med utsåld show.

Det ingår 6 artister i showen, men under kvällen uppträder en även
för oss hemlig gästartist, å vem vågar missa detta?

//Gunilla C Johansson
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Välj på vilket sätt du vill köpa biljett!
Du kan välja hur du vill köpa din biljett. Det blir mest prisvärt för dig att 
köpa enkelresan med hjälp av Reskassa, Mobiltelefon eller Quickomat.
Du kan dessutom köpa biljett med bankkort ombord på bussen eller på 
ett av våra fasta försäljningsställen.

Från och med den 9 december 2012 är
våra tåg och bussar kontantfria.
Välj det av betalsätten ovan som passar 
dig bäst och välkommen ombord!

>> www.klt.se/betala
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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.

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

Bridge SPF - 7 jan-27 maj 16:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. Vill du vara
med kontakta Staffan Sagrelius tfn 070-589
16 11. Arr: SPF

PRO Högsby-Berga BINGO 
- 10 jan-16 maj 14:00 
Kvillgården, varannan torsdag. 
Arr: PRO Högsby-Berga

Medicinsk yoga, Högsby 
- 4 jan-21 april Mogården, Högsby
Vecka 3 - Gratis prova på! Mån kl. 17.00 och
kl. 18.45. Sön kl. 16.15. Vecka 4 - Forts.
samma tider som vecka 3. Friskvårdskort gäller.
Anm. och frågor: Anne Kängström, tel 0491-
50455, 070-5328547.
www.anneskroppsvard.n.nu

PRO Högsby-Berga Sånggruppen 
- 14 jan-13 maj 13:30 
Bikupan, övar måndagar. Arr: PRO Högsby-
Berga

Gympa i Berga - 16 jan-27 mars,
19:00 -20:00 
Gympasalen i Berga. Mixgympa herr och dam
på onsdagar. Alla välkomna!

SPF Stickcafé - 17 jan - 2 maj 14:00 
Seniorum. Stickcafé varannan torsdag
Arr: SPF Högsby

SPF Seniorum fredagscafé 
- 25 jan-26 april 10:30-13:00 
Seniorum, Storgatan 9 i Högsby
Arr: SPF Högsby
Ruda revyn 2013, Ruda - 26 jan-
23 feb 18:00, Ruda folkets hus
Ruda de luxe - Rudas största revy
Premiär 26 januari kl. 18.00 
• Fred 22/2 kl. 19.00 
• Lörd 23/2 kl. 18.00. Biljettbokning och för-
köp görs hos Maggan Drottman på tel 0702-
100987, eller hos Turistbyrån på 0491-29164,
eller på Matöppet, Ruda 0491-22118
Entrépriser: Vuxna 200 kr, barn och ungdom
100 kr. www.rudisarna.nu
Arr: "Rudisarna" i samarbete med
Studieförbundet vuxenskolan

Nytt i Högsby kommun: Zumba Gold -
29 jan-30 april 17:00-18:00. Högsby
sporthall. Varje tisdag kl.17:00 till 18:00.
Zumba Gold är speciellt för aktiva äldre, nybörja-
re. Det behövs gympa kläder och vattenflaska
Kontakt: Ana Rosa Lopes
Telefon: 070-3514855

Zumba Fitness - 29 jan-26 maj 
18:30-19:45. Högsby sporthall upp på
scen. Tisdagar, torsdagar och ojämna söndagar
till vecka 21. Min målsättning är att förmedla
dansglädje till alla åldrar. OBS: Gympakläder
och vattenflaska.
Arr: Ana Rosa Lopes. Telefon: 070-3514855

Studiecirkel i "En Kurs i Mirakler",
Ruda - 1 dec 2012- 19 juni 2013,
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda
Unikt tillfälle! Möt KÄRLEKENS budskap - 
studiecirkel i "En Kurs i Mirakler" EKIM.
Cirkeln vänder sig till alla och ger oss en manual
för hur vi kan leva våra liv. Vi träffas varannan
onsdagkväll kl 18.30-21.30. Vi arbetar hemma
och under cirkelkvällarna med text och övningar.
Kontakta mig 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 studieförbundet NBV Sydost.
Kontakt: Carina Hansson. 
Tel: 0707-126824, 0491-22211 
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

SPF Seniorum Berättardags - 24 feb
15:00 Malin Thornell  berättar om "Mitt pro-
jektarbete i Senegal". Arr: SPF Högsby

Berga Bio "Berättelsen om Pi" - 24 feb
18:00 Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio

Vintermissionsmöte i Högsby
Missionskyrka - 24 feb 15:00 
Irene och Roberth Johansson, Aneby medverkar
med tal och sång. Insamling till Erikshjälpen.
Kaffeservering

Kulturmåndag Titanic - 25 feb 19:00 
Misteln, Storgatan 17 i Högsby
En kväll om "Titanic"-världens största osänkbara
skepp" Författaren och Titanicexperten Claes-
Göran Wetterholm deltar. Fri entré. Vi bjuder på
fika. Arr: Högsby kiommunbibliotek och
Studieförbundet vuxenskolan

Utdelning av baby-paket, Högsby - 25
feb 14:00 - 16:00 Högsby kommunbib-
liotek, Storgatan 17, Högsby. 
Utdelning av babykläder till de allra minsta,
boende i vår kommun. Arr: Damerna i stick-
caféet. Kontakt: Inger Gustavsson

PRO Högsby-Berga Årsmöte - 26 feb
14:00. Församlingshemmet
Medverkan från distriktet, sånggruppen

Sopplunch, Högsby -  27 feb 12:00 -
13:30. Mötesplats KUPAN. 
Öppet måndag-fredag 11-15. Lördagar 10-13
Soppluncher 1 g/mån. Arrangemang tillsam-
mans med Kyrkan. Onsdagar jämna veckor  
Andra tillfället är 27 februari i Ruda församlings-
hem

Filmstudion: En enkel till Antibes - 27
feb 19:00 Berga Bio
Avgift 200 kr/8 filmer
Arr: Emådalens Filmstudio

Föreställningen "Vi rymmer",  
– Fagerhult - 2 mars 10:00,
Församlingshemmet, Fagerhult
– Berga - 2 mars 13:00, 
Berga Bio o Teater i Berga
"Vi rymmer" är en fantasifull, nära föreställning
som framförs med enkla medel. Förboka gärna
biljetter (50:-) på Misteln i Högsby tel 0491-
29164 eller Ekevågs i Fagerhult tel 0481-
71062. Arr: Emådalens Kulturförening i samar-
bete med Högsby kommun, kultur o fritid.
Kontakt: Marinett Målberg Tel: 070-3120637
E-post: marinettm@hotmail.com

Berga Bio "Små citroner
gula" - 3 mars 18:00 
Läs mera på 
www.bergastation.se
Arr: Berga Bio

Stickcafé, Högsby - 6
mars 10:00 - 12:00.
Wickbergs konditori,
Högsby Alla välkomna. Vi
stickar till nyfödda i Högsby
kommun. Ni som vill delta får
garn. Kontakt: Inger
Gustavsson. Tel: 0491-29197

Brasafton i Långemåla 
- 6 mars 19:00 
Tingshuset i Bötterum
"Carlos", en dansbandsepok i
ord och ton. Servering och lotterier. Arr:
Långemåla hembygdsförening

Månadsmöte i SPF, Fagerhult - 7 mars
14:00 Gröna salen, Fagerhult
Förhandlingar samt gemy/kaffe
Besök från Länsförsäkringar. Alla välkomna

Berga Bio&Teater:Live opera Turandot
fr Kungl Operan - 8 mars 19:00 
Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio & Teater

Berga Bio "Mördaren ljuger inte
ensam" - 10 mars 18:00 
Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio

SPF Högsby "Månadsmöte" - 12 mars
14:00 Församlingshemmet,
Odensvivägen, Högsby
"Hur ser det ut för oss pensionärer i Högsby
kommun framöver?" Socialchefen Anders
Johansson presenterar kommunens planer och
visioner. Kantor Ann Hultman spelar och sjunger.
Arr: SPF Högsby

Filmstudion: Källan - 13 mars 19:00 
Avgift 200 kr/8 filmer
Arr: Emådalens Filmstudio

PRO Högsby-Berga Trivselträff - 13
mars 14:00 Bikupan
Arr: PRO Högsby-Berga

Årsmöte i Handbörds naturskyddsföre-
ning, Högsby - 13 mars 18:30 
Högsbys kommunbibliotek i Misteln
Årsmötesförhandlingar och kaffe. Motioner ska
lämnas skriftligt till styrelsen senast den 6 mars
för att kunna leda till beslut på årsmötet.
Arr: Handbörds naturskyddsförening
Kontakt: Thomas Tege Gustafsson
Telefon: 0491-50342

Föredrag "Feng Shui i din trädgård",
Högsby - 14 mars 18:30 
Misteln, Storgatan 17 i Högsby
Inspirerande föredrag av Liselotte Johansson.
Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr.
Arr: Högsby kommunbibliotek och Emådalens
trädgårdssällskap

Unglördag - 16 mars 10:00-13:00 
Misteln, Storgatan 17 i Högsby
Program meddelas senare. 
Arr: Högsby kommunbiblioteki samarbete med
Kultur/Fritid

Berga Bio "Mördaren ljuger inte
ensam" - 17 mars 18:00 
Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio

Välkommen till färgernas värld - Måla
Vedic Art, Ruda - 17 mars 10:00 -
16:00 Solgården 124 Gillberga, Ruda
Med Vedic Art kan du hitta din egen skapargläd-
je och kraft! Grundkurs och fortsättningskurs i
Vedic Art kl. 10.00- 16.00. Investering 500
kr/tillfälle. Medlem i Kulit 20% rabatt.
Se www.kulit.se. Info och anm (bindande) på
tel/epost nedan senast 1 vecka före kursdatum
dvs. den 10 mars. Arr: State of Grace i samarbe-
te med Studieförbundet NBV Sydost
Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 070-7126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Årsmöte Högsby Konstförening,
Högsby -  17 mars 14:00 
Högsby Församlingshem, Högsby
Arr: Högsby konstförening

Berättarkväll om biodling, Högsby 
- 18 mars 18:30 Högsby kommunbibli-
otek, Storgatan 17 i Högsby
Veine Jernemalm från Högsbyortens biodlarföre-
ning, 2012 års miljöpristagare, föreläser om
"Biodling från medeltid till nutid". Föreläsningen
varar ca 1,5 timma. Lokalproducerad honung
säljes. Fri entré. Arr: Högsby kommunbibliotek
och Högsbyortens biodlarförening.

SPF onsdagsträff, Högsby - 20 mars
14:00 "Seniorum", Storgatan 9,
Högsby.
Önskesånger och musiktävling med Lennart
Pettersson. Våffelservering.

Stickcafé, Högsby - 20 mars 10:00 -
12:00 Wickbergs konditori, Högsby
Alla välkomna. Vi stickar till nyfödda i Högsby
kommun. Ni som vill delta får garn.
Kontakt: Inger Gustavsson
Telefon: 0491-29197

Dagledigträff i Filadelfia Högsby 
- 21 mars 14:00 
Birgitta & Villy Liljenström från Oskarshamn
sjunger & spelar. Servering
Arr:  Filadelfia Högsby

Berga Bio "Bäst före" - 22 mars 19:00 
Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio
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Evenemang hittar du på sid på sid 23

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

Din idé – vår design!

FROSSA I VÅRA TAPETER!

TAPETKICK! 

30 %

VÄLKOMMEN 
IN OCH SE VÅR 

NYA TAPET-
AVDELNING!

PÅ VÅRA TAPETER!
Från Eco- & Boråstapeter, InTrade, Midbec 

och Wallfashion. Gäller vecka 9. 
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