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

N
r 

3
 M

a
rs

 2
0

1
3

Del 2 av vår miniserie om några av våra in- och 

utpendlande kommun- och icke kommuninvånare 

och deras koppling till Högsby kommun. 

Innehåll 
önskar 

alla läsare en 
Glad Påsk

Innehåll 
önskar 

alla läsare en 
Glad Påsk
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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!

Högsby • Sockens • Hembygdsförening
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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.

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.

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

Erbjudandet gäller : 1/4-30/4 2013.

Nu 25 % rabatt
på samtliga modeller i nysilver 

från Mema/GAB. 

PLATS FÖR ÅF

För att ge plats för 

nyheter 30% rabatt på alla

bijouterismycken t.o.m. 28/3
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Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35

GRATIS BIO!
Vi går mot grönare tider. Men här och nu 

är det gult och orange som gäller!
Alla som gör en pensionskoll
hos oss bjuder vi på bio i Berga.
Filmen heter SMÅ CITRONER GULA och till
”förrätt” serverar vi KAFFE & TILLTUGG.
Hemlig ”jäst” till mackan är BERTH ÅSTRÖM
som lär oss lite om Trygghet mellan tuggorna.

Ring oss och boka pensionskoll idag
så ses vi på Berga Bio den 24:e april kl. 18.00!

GRATIS BIO!
Vi går mot grönare tider. Men här och nu 
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Hemlig ”jäst” till mackan är BERTH ÅSTRÖM
som lär oss lite om Trygghet mellan tuggorna.

Ring oss och boka pensionskoll idag
så ses vi på Berga Bio den 24:e april kl. 18.00!
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Hur bra som helst
Det räcker att man säger Maggan, då vet många
vem man pratar om. Lägger jag till Rudarevyn
eller Juvelernas Hus eller hon som varje sommar
lär 100-tals barn att simma varje år då vet nästan
alla vem jag menar.

Maggan Drottman om något vet att det egentligen inte finns
några genvägar till något. Ska man lära sig repliker, känna igen
och kunna namnen på en maskros, tall eller lära sig simma så
finns det bara ett sätt, övning ger färdighet.

- Ja det är väl så jag är, många järn i elden. Att vilja något är väl
det som driver mig framåt. Det var ju så även när jag bestämde
mig för att flytta till kommunen för 23 år sedan. Den gången var
det kärleken som
tog mig hit. Gillar
verkligen att både
jobba, bo och leva
i kommunen. Att
ha alla barn och
ungdomar nära är
stimulerande på
sitt sätt, de ger så
mycket till mig
med sina idéer och
sina drömmar som
de delar med sig
av. Då kan man
inte bli annat än
glad.

FRITIDSLEDARE
OCH MYCKET
MER
Maggan arbetar
som fritidsledare
på Tegelbruket
och på fritidskon-
toret och sedan i
somras driver hon
även förskole- och
fritidsverksam-
het i Ruda,
Juvelernas Hus.

- Även om
jag vill mycket
och gör en del själv så är det nätverk som är en stor del i det som
gör att man trivs. Det finns så många som gör så mycket bra i
kommunen och det kommer inte alltid fram. Ta bara alla byalag
och föreningar, allt arbete de gör många gånger helt ideellt bara
för att de vill att det ska bli bra. Vi har ju en så härlig natur, och
jag bara längtar till att hyra en kanot i sommar och ännu en gång
njuta av undersköna Emån.

- Sedan måste jag nog säga en sak, men jag gör det på  ett
positivt sätt,  jag ser fram emot att tåget en dag stannar i Ruda
för på- och avstigning.

Kan verkligen rekommendera att flytta hit. För dig som är i 20-
årsåldern, skaffa dig en utbildning och lite arbetslivserfarenhet
på någon större ort eller stad. Att sedan bilda familj och låta bar-
nen växa upp på en mindre ort, det är grejer det.

/Gunilla C Johansson
ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Vi bjuder på våfflor!
Fredag 22/3 bjuder på våfflor i butiken mellan 10-16

Frasvåffelmix 2 för 20:-
Ekström 420 g. Max 1 köp/hushåll

Kaffe 3 för 59:- 
Löfbergs Lila 500g

Blandfärs 49,90
ICA Ursprung Sverige, storpack G
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ICA-kortpris

”Att ha alla barn och ungdomar
nära är stimulerande på sitt sätt”. 
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Innehåll stämde möte med Mikael
Hellgren, 54 år från Drageryd som mötte
upp på sitt jobb på Fågelfors Mekaniska. 
Vi frågade vad det var som gjorde att 
han bestämt sig för att ställa upp i 
tävlingen Ironman.

- Jag var i Kalmar förra året och tittade på täv-
lingen. Efter 5 minuter bestämde jag mig för att
nästa år ska jag stå där vid starten. Dagen efter
började jag att träna och gjorde det med att
springa en halvmara, det vill säga 21 km.
Sedan dess har träningen bara rullat på.

AKTIV FRITID
Mikael har varit fysiskt aktiv genom åren med många Vasalopp och fot-
bollstimmar i benen.

- När jag var lite yngre än jag är i dag så höll jag igång en hel del. På
senare år har jag lagt på mig extrakilon som jag nu sprungit av mig. Jag
har gått från 110 till 82 kg.  Detta är en extrabonus med att träna. Det
gäller att ta hand om sin hälsa. Dessutom har jag hållit mig frisk hela året
vilket jag kopplar samman med att jag tränar som jag gör. 

MÅNGA PASS
Det blir många träningspass i veckan för Mikael. Innan jobbet blir det ett
pass på cykel, och efter jobbet en löparrunda. Träning 6 dagar i veckan
är inget hinder, snarare det omvända.

- I bland tänker jag att jag ska hoppa över träningen, men när jag
kommer hem, ja då kan jag inte riktigt komma till ro om jag inte ger mig
ut. Man kan säga att jag är beroende av träningen i positiv bemärkelse.

Mikael satsar på att klara Ironman på under 12 timmar. I allmänhet
krävs runt 10-11 timmar för att kvala. Det betyder att den tävlande
måste ha många träningstimmar i kroppen.

– Ja med det målet så krävs det många fyspass det är jag medveten
om men det är ju en del i förutsättningarna.

TRÄNING OCH KOST
Mikael kan varmt rekommendera den som inte tränar att börja röra på
sig.

- Det är även viktigt att tänka på vad man äter. Min fru backar upp min
träning med att vi äter mat tillagad från grunden. Att träna på mat som
är halvfabrikat är inget som jag rekommenderar. Vi äter mycket fågel,
fisk, grönsaker och frukt. 

Nu ser Mikael fram emot barmark och våren så att rundor med cykel utom-
hus är möjligt. I skrivande stund blåser det isande vindar runt husknuten
och SMHI varnar för kraftigt snöfall. Marsvädret visar sig från sin bästa sida,
sol och värme varvat med snö och snålblåst.  En sak är dock säker, våren är
på gång och med den många kommuninvånare som tagit såväl vardags-
motion som tävlingsnerven på allvar.  Innehåll önskar varmt lycka till! 

//Gunilla C Johansson

VASALOPP - FOTBOLL - IRONMAN

5

Det råder träningsyra i kommunen. Fler och fler börjar på gym, är ute och går eller cyklar.
Fler bevis på att träningsyra råder men som onekligen sticker ut är Nick Burke Danlids och 
Mikael Hellgrens beslut att ställa upp i triathlontävlingen Ironman, Kalmar.

Vad säjs om två träningspass om dagen, 6 dagar i
veckan under 8 månader

Det är i alla fall vad Nick Danlid Burke, Högsby använder all sin ledi-
ga tid tid till. Fokus och målbild  har han klart för sig.  Att om kanske
inte vinna, men kämpa för att placeringen blir bland de bästa i hans
åldersklass i triathlontävlingen Ironman Kalmar. 

- När jag började träna så var målet att klara av hela sträckan i
min klass, det vill säga att tävla med jämnåriga i ålderklassen 25-29
år. Nu efter några månaders intensiv träning så har min målbild
ändrat sig. Med mina träningstider och fokus så siktar jag på topp-
placeringar.

Det är ju så, med intensiv träning  där man förbättrar sina trä-
ningsresultat,  sätts målbilden allt högre och högre.

För Nicke har träning alltid varit en viktig del i hans liv och välbe-
finnande. Han har tidigare tränat i sporter som kickboxning, karate
men även sprungit maraton i London.

-  Jag är född och uppvuxen i Essex, England och idrott har alltid
varit viktigt för mig. Kärleken till min numera fru Lina var starkare än
dragningen till storstadslivet i London och därav flytten till Sverige.
Mitt intresse för sport tog jag dock med mig.

Nu när vi bor som vi gör på en mindre ort har vi mycket mer tid
för fritidsaktiviteter än vi hade då vi bodde i London. Pendlingstider
på upp till 4 timmar om dagen i Londons rusningstrafik var vardags-
mat. I dag ser det som sagt var helt annorlunda ut.

- Det som i bland kan kännas lite tråkigt är att mina föräldrar inte
träffar vår son Max så ofta som de kanske vill. Men det finns fina
sommarhus där man kan få mycket hus för pengarna runt omkring i
kommunen.

Annars stormtrivs Nick i Högsbytrakten och inte minst på
Storgatan där han har sitt företag. Ett företag med affärside att
koppla  samman  investerare och banker världen över.

TILL SIST
Jag måste verkligen få säga  att all 
denna träning inte hade varit 
möjlig utan min fru. Hon backar 
upp mig till 100 procent. 
All peppning och 
support är en 
av de viktigaste 
framgångs-
faktorerna 
när man 
tränar.

FAKTA IRONMAN KALMAR
Triathlontävling: 3,8 km simning, 180 km cykling och 42 km löpning på maxtiden 
16 timmar med start och målgång i centrala Kalmar. Utöver VM på Hawaii 

arrangeras 27 tävlingar som kallas Ironman. En av dessa 27 arrangeras i Kalmar. 
Dessa tävlingar är i sig även kval till tävlingen och WM på Hawaii.
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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!

LEDIGA LOKALER 
FÖR HANDEL OCH INDUSTRI 

I HÖGSBY KOMMUN!
Hör av dig till Mittpunkt om du vill hyra ut din lokal!

Ring 0491-29258 eller skicka e-post: mittpunkt@hogsby.net

Kolla vår hemsida www.mittpunkt.hogsby.net

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby 
du också.

Vi närmar oss 
100 medlemmar!

Trollbergets Gästhus i Högsby
har fått nya ägare !
Är du på en affärsresa, genomresa eller på semester
i Småland ?

Då är du väkommen till oss ! Vi erbjuder rum och frukost i en vacker
omgivning, berättar de nya ägarna till Trollbergets Gästhus i
Högsby, Kornelia och Arie Biemans. Vill du veta mer om deras före-
tag kolla då www.trollbergets-gasthus.eu eller ring 070-302 5911.

Arie och Kornelia Biemans vid Trollbergets Gästhus i Högsby. 

Lunchträff på Utbildnings-
center kring Skola-Näringsliv !
Mittpunkt Högsby inbjöd nyligen ett 40-tal företaga-
re och politiker till en träff hos Högsby
Utbildningscenter. 

Rektor vid gymnasiet Elisabet Bjuvsjö informerade om de olika utbild-
ningsprogrammen, samt hur det senaste elevsöket till skolan ser ut.
Vidare så berättade Bengt-Åke Lundin vid Mittpunkt Högsby om sam-
verkan mellan skolan och näringslivet. Från Mittpunkt ser vi  det myck-
et värdefullt att på olika sätt avdramatisera mötet mellan eleven och
företagen vid de många studiebesöken som genomförs. Det är viktigt
att sätta eleven i centrum och på alla sätt hjälpa ungdomar när de bl.a
söker jobb inom näringslivet, med goda kontakter.  Vi kommer nu att i
samverkan jobba vidare med detta tillsammans med Regionför-
bundet i Kalmar län och flera länskommuner för att stärka samarbetet
ytterligare.

Lunchträff på Högsby Utbildningscenter.

Kalvenäs Kött AB öppnar 
gårdsbutik efter påsk !
Nu är du välkommen till Kalvenäs Gård, strax någon
kilometer öster om
Berga samhälle. 

Här hos Anette Darberg och
Stefan Jeppsson finns Highland
Cattle djur och många Linde-
rödsgrisar. Sedan en tid är slakte-
riet klart och nu efter påsk öpp-
nas en helt ny gårdsbutik. Här
kan du som är intresserad köpa
lokalt närproducerat slaktat kött
på plats i Berga ! Vill du veta mer
om öppettider och information
om verksamheten, gå då in på
www.kalvenas.se eller ring 
070-717 6404.

Stefan och Anette vid företaget
Kalvenäs Kött AB.

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Du är välkommen till Frukostmöte 
hos Förskolan Juvelernas Hus,
Kanalgatan 2 i Ruda - Tisdag 9 april.
Fika fr 7.30..
Information och visning av företaget/förskolan Juvelernas Hus kl 8-9.
Maggan Drottman berättar om hur det hela började…
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GOLVKAMPANJ I BUTIKEN!

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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EK PLANK & 3-STAV 
EASY LINE!

 119 :-
per kvm. Ord pris 199:-.

NYTT GOLV?
Upptäck alla våra vackra 
golv! Här hittar du bland 
annat Soundlogic från 
Tarkett – ett ljuddämpande, 
slitstarkt laminatgolv med 
silikonförstärkta vattenav-
visande fogar. Välkommen!

TARKETT 
SOUNDLOGIC
Gäller 3 färger: Loft anthracite 

slate, dark fumes & brushed oak.

179 :-
per kvm. Ord pris 219:-.

Kampanjpris!

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

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

Arrangörer:
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Lastmaskintjänster
Kontakta Gert Johansson för lyft
och lastning, schaktning och pla-
nering, transporter, snöröjning
eller byggnation av skogsvägar
mm.

Ved
Björkved och blandved säljes! 
Beställ önskad längd och mängd.
Vi ordnar hemleverans vid behov.

Mobil: 070-248 60 28,
Epost: gert@lixhult.se
Webb: www.lixhult.se

Koppla av i lugn och ro vid
sjökanten i Lofälleviken
Modern stuga med avskilt och
ostört läge i de småländska sko-
garna. Ta en tur på sjön med
roddbåt och metspö eller bada
vid egen strand från brygga 10 m
från stugan! Sex sängplatser i
stugan och möjlighet till tre extra
sängplatser i gäststuga. Bastu
och tvättmaskin. Roddbåt och
cyklar kan hyras.

Mobil: 070-65 87 323
Epost: ematurism@lixhult.se
Webb: www.lixhult.se

Hyr kanot eller kajak och 
paddla i Emån, i en insjö eller i havet!
Önskar ni transport av kanoter ombesörjer vi gärna
det. Läs mer på www.kanot.info

Bo på bondgård, hyr stuga dygn eller veckovis
I Lixhult har du ardennerhästar och mysiga katter och
hund som närmsta grannar. Du har nära till fiske i
Emån eller promenader i skogen med Lixhultsbrän-
nan inom gångavstånd. Vi har 2 stugor med 4 bäddar
vardera. Spis, kylskåp och micro i varje stuga. Extra-
bädd och spjälsäng finns. Bastu, dusch & wc i ser-
viceanläggning. Grillplats med stor altan. Beställ
gärna ett bad i vår vedeldade badtunna!
Hur skönt som helst!

Mobil: 070-248 60 28
Epost: ematurism@lixhult.se
Webb: www.ematurism.se
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- Bonde från Virstad, en gång bonde alltid bonde
svarar Patrik när jag frågar honom om vem han är.
Patrik Evertsson 44, är uppvuxen på gården
Virstad strax utanför Högsby. Efter gymnasium
och driftledarutbildning flyttade Patrik till Skåne
för vidare studier. Återvände därefter till gården
och bor här tillsammans med sin familj.

På frågan hur han bestämde sig att satsa på eget företag svarar
Patrik:

- Det är ju enklare att fortsätta på något som redan finns än att
börja från början. Gården och djurhållningen var ju så att säga
redan i gång, och jag har ju vuxit upp på en gård, så det föll sig
naturligt.  Motsatsförhållandet stämmer väl in på satsningen på
Emåmejeriet. Där var det desto mer att fundera på. Patrik är en av
delägarna till Emåmejeriet. Ett satsning som präglat familjens var-
dag.

På frågan om han tänker på nästa generation när det gäller
företagandet så svarar han att, nja jag vet ju inte vad de kommer
att bli intresserade av så på det sättet tänker jag kanske inte rik-
tigt. Klart att man måste tjäna pengar på det företagande man
gör, men det är inte det som är min drivkraft, det är att ha roligt
och att känna att utmaningar i det jag gör.

- Ser jag på ordet livskvalité och dess innebörd som för mig är
att hålla i gång och känna sig delaktig, så tänker jag direkt på min
egen far. Det är klart att det är en bra känsla när jag ser min son
och hans farfar hålla på med något på gården. Att flera generatio-
ner möts är viktigt.

EMÅMEJERIET
Startskottet för Emåmejeriet gick hösten 2007. Med facit i hand så
vet vi att satsningen slagit väl ut. I skrivande stund har själva
mejeriet hela 23 anställda. 

- Räknar vi även in exempelvis transportörer och de personer
som har arbete direkt kopplat till vår verksamhet så sysselsätter vi
runt 50 personer. Det är kan man säga något vi tycker är roligt, att
kunna sysselsätta så pass många personer. Ser vi 10 år framåt i
spåkulan så tror jag att vi fått bra respons och etablerat oss inom
ostbranschen. Mejeriet rullar på och än fler väljer mjölk som kom-
mer från de lokala mjölkgårdarna.

AVSTRESSAD MILJÖ
Patrik trivs bra i kommunen och känner sig väl rotad. Än mer
rotad sedan han och Sthina fick sina två barn. Lugnet och den

avstressande miljön på en mindre ort som kontrast till pulsen
inom företagandet är något han uppskattar. 

- Det är dessutom positivt att driva verksamheter såväl i kom-
munen som utanför kommungränsen.

På frågan om Patrik någon gång ångrat satsningen på
Emåmejeriet så svarar han:

- Det är ungefär som med lumpen, något man inte vill ha ogjort
men inte gärna gör en gång till. Jag vill även passa på att ge ett
tips till dig som driver företag eller funderar på att starta företag.
Ta in externa personer i styrelsen. De ser på verksamheten med
helt andra ögon än du själv skulle göra och är därmed bra i styrel-
searbetet som jobbar företaget framåt. Precis som Sthina berätta-
de i förra numret av Innehåll, ligger vi geografiskt mitt i länet, så
arbetsfältet och kundvolymen finns, det är bara att komma på
affärsidén och göra slag i saken.

//Gunilla C Johansson

9

"Det är ju enklare att fortsätta på något
som redan finns än att börja från början"

den 25 mars kl. 19.00 
Bo Bergman från Hultsfred 

berättar om sina resor till Kina.

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

Ansökan stipendie/bidrag
Elsa o Hilmer Svensks Minnesfond

Krav: T.o.m. det år man fyller 25 år
Mantalsskriven i Fagerhults församling Minst 10 år.

Avseende boende, resor, studiematerial
Kurser och dyl. under studietiden.

Ansökan till Jerry Johansson, Husebyv. 17, 579 31 Högsby 
senast den 15 april 2013.

Tel. 0491/20596

Från 0 till 23 anställda
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Dags att tvätta bilen?

Fiber: bredband, Tv och telefoni

Seniorveckan bjuder på en mängd olika evenemang. Den 25 april
kommer Yngve Gustafson att föreläsa på församlingshemmet i
Högsby. Han är professor i geriatrik vid Umeå universitet och
överläkare vid geriatriskt centrum vid Norrlands universitetssjuk-
hus. Yngve Gustafson har medverkat i Tv-programmet ”Fråga

doktorn”. Han är även en förkämpe för de äldres rättigheter inom
vården. Konferencier är Gunilla Schollin-Borg och för underhåll-
ningen står ”Kurt och hans vänner”. 

Så här års är det många som
vill tvätta och polera bilen så
att den blir extra fin och blank.
Avloppsvatten från biltvätt
innehåller många miljöfarliga
ämnen, bland annat tvättkemi-
kalier, olja och tungmetaller.
Vid fordonstvätt på gata, gara-
geuppfart eller annan hård-
gjord yta kan tvättvattnet rinna
helt orenat ner i en dagvattenbrunn. Dessa brunnar är inte
anslutna till någon oljeavskiljare, reningsverk eller motsvarande.
Det smutsiga vattnet rinner orenat ner i bäckar och åar som i
sin tur rinner ut i sjöar och hav. 

Miljöbalken säger att alla, både företag och privatpersoner, som
bedriver någon form av nedsmutsande åtgärd, tillexempel tvätta
bilen, ska göra vad som krävs och är rimligt för att förebygga och
motverka skador på människors hälsa eller miljön. 

Det bästa valet när du ska tvätta bilen är att göra det i en biltvättan-
läggning eller i en ”Gör det själv hall”. Där finns det utrustning som
tar hand om föroreningar på ett miljövänligt sätt. Du ska undvika att
tvätta bilen hemma och det är direkt olämpligt att tvätta på asfaltera-
de ytor. Vid tvätt av bilen hemma är ett alternativ att tvätta bilen på
en gräsmatta eller grusplan, långt från vattendrag, dagvattenbrunnar
och dricksvattenbrunnar. När tvättvattnet hamnar på en grusplan
eller gräsmatta rinner det sakta ner i marken och renas till viss del

med hjälp av markens naturliga förmåga att bryta ner föroreningar
innan det når grundvattnet. 

TVÄTT UTANFÖR TVÄTTANLÄGGNING ENLIGT 
HÖGSBY KOMMUNS POLICY FÖR FORDONSTVÄTT
Följande godtas både för egna privatfordon och för fordon som
används i yrkesmässig verksamhet:
• Avspolning av lera, grus, damm utan användande av tvättkemika-

lier. Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn,
öppet dike, sjö eller dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter
som kan påverkas. Plan gräsbevuxen mark är att föredra men
grusplan är också godtagbart. Markägarens tillstånd krävs.

Följande godtas för egna privatfordon vid enstaka tillfällen, men
godtas inte för fordon som används i yrkesmässig verksamhet:
• Tvätt med miljöanpassade bilschampo och miljöanpassade avfett-

ningsmedel, på mark enligt föregående punkt. Med ”miljöanpassa-
de ” avses produkter märkta med ”Bra miljöval”, ”Svanen”, ”EU-
blomman” eller annan märkning som kan bedömas likvärdig. 

Följande godtas inte, varken för egna privatfordon eller fordon som
används i yrkesmässig verksamhet:
• Tvätt med rengöringsmedel på gata, asfalterad parkeringsyta eller

dylikt, så att avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike eller
dylikt. 

• Tvätt i garage med golvavlopp där oljeavskiljare saknas eller är
otillräckligt dimensionerad. 

I dag sker det en snabb teknikutveckling inom många områden.
Bland annat så monteras de gamla och olönsamma telefonledning-
arna ner. Men för en levande landsbygd är bra kommunikationer
en förutsättning. En utbyggnad av fibernätet i kommunen innebär
inte bara att datakommunikationen blir snabbare. En modern bred-
bandslösning ger dig ett större TV-utbud och möjlighet att ringa via
IP-telefoni. Utbudet av tjänsteoperatörer blir också större. 

Målsättningen för Högsby kommun är att 40 % av invånarna
skall ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2015 samt
90 % av invånarna år 2020.

ETT RÄKNEEXEMPEL PÅ MÖJLIG BESPARING (FRÅN HÖGSBYNÄT)
Observera att detta enbart är ett exempel som kan förändras över
tid och med innehåll i tjänsten.

UTAN FIBER PRIS

Fast telefoni ca 115 :- / mån

ADSL ca 275 :- / 375 :- /mån

Parabolpaket 175 / 475:- / mån

TOTALT PRIS PER MÅNAD 565:- / 965:- / MÅN

MED FIBER PRIS

IP-telefoni 29 :- att ringa för / mån

Fiber 275:- / 375:- / mån

IP TV Bas 49 :- / 199 :- / mån

TOTALT PRIS PER MÅNAD 353 :- / 603 :- / MÅN

BESPARING PÅ 36 MÅNADER CA 7.000:-

Geriatrikprofessorn Yngve Gustafson 
kommer till Högsby
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Ingenting är 
omöjligt… vissa
saker tar bara lite
längre tid! 
Ett motto som jag 
kontinuerligt använder
mig av och som i all sin
enkelhet också är så
väldigt sant.

Jag är övertygad om att vi kan
lyckas med det vi väljer att ta
oss för, det enda som krävs är
att vi tillsätter, de till fram-
gångsreceptet, rätta ingredi-
enserna – vilja och ambition.
Viljan och ambitionen att våga växa och utvecklas måste alltid
finnas. Viljan och ambitionen att våga växa som företag och orga-
nisation, ambitionen att våga växa som människa, att våga kliva
ur sin ”trygghetszon” och att våga tänka annorlunda - ”Think out-
side the box”.

Hur skulle världen som vi känner den sett ut idag om det inte
funnits personer som vågat gå emot strömmen och fattat, för
delar av omvärlden, då felaktiga beslut?

”Ni kommer aldrig att lyckas. Fyrmannaband är ute.
Åk hem till Liverpool…”
Chef på skivbolaget Decca, till medlemmarna i Beatles 1962

”När Parisutställningen nu stänger kommer elljuset
att försvinna med den och aldrig mer omtalas”
Erasmus Wilson, professor vid universitetet i Oxford 1878

”Jag tror att det finns en marknad i världen för
kanske fem datorer”
IBM’s styrelseordförande, Thomas Watson 1943

Nu kanske ni undrar vad detta har med Högsby kommun och
inte minst mig som läsare att göra? Jo, det är så att jag ser en
enorm utvecklingspotential i Högsby kommun, men samtidigt är
det så att alla har ett ansvar för att för att vi ska lyckas, och det är
endast tillsammans som vi kan utföra stordåd. 

Alla kan på ett eller annat sätt dra sitt strå till stacken, men för
att komma dit måste vi också våga lämna vår ”trygghetszon” och
vara öppna för nya tankar och idéer. Citaten ovan visar inte minst
på att vad som känns konstigt och väldigt fel idag, kan vara en
självklarhet för alla imorgon, d v s ingenting är omöjligt... vissa
saker tar bara lite längre tid!

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...

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

Påsköppet
Långfredagen 9-21

Påskafton 9-18 • Påskdagen 9-21
Annandag påsk 9-21

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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Reflektion om 
Karmadagen 2013
Högsby kommun var på plats och
hade ett samarbete med
Höllywood studios och Wåhlin
Produktion AB. Det var en mycket
välorganiserad dag med många
besökare. I Högsbys monter
fanns det två roll-ups och tre TV-
skärmar. Två av skärmarna visade
bildspel med ord som passar in
på Högsby, till exempel:
Pendelavstånd till storföretag i
närliggande kommuner, Billiga
tomter och lokaler, Förmånliga
huspriser. Skärmarna hade
Höllywood fixat. Den tredje skär-
men visade filmsnuttar samt
körde livesändning från mässan. 

Tillsammans med personal från
Wåhlin Produktion AB delades
många exemplar av tidningen
Innehåll ut. Tidningen var nischad
mot Karmadagen och man kunde
läsa om människor som bor och ver-
kar i Högsby. 

Det var många besökare som ming-
lade runt bland utställare och föreläsningar. Besökare i Högsbys
monter frågade om ex-jobb, sommarjobb, praktikplatser med
mera. Det är inte så många som känner till Högsby. Därför fanns
det en roll up med en karta som visade var Högsby ligger och
hur korta avstånden är till närliggande städer.

FREDRIK SANDQVIST,
INFORMATÖR:
Jag tycker det är viktig att
vi syns bland studenter
och unga. På det sättet har
vi möjlighet att visa vilka
vi är och att Högsby är en
fin plats där det finns
många möjligheter. Vi ville
även marknadsföra företa-
gen i Högsby och visa på
att det finns många före-
tag på orten. På det hela
taget en mycket bra dag
där det känns som vi gjor-
de besökarna mer medvet-
na om Högsby kommun.

CARINA HANSSON, SAMORDNARE:
Jag tycker det är bra att Högsby kommun ställde ut på KARMA-
dagen 2013, som är Kalmarstudenternas rekryterings- och arbets-
marknadsmässa. Många känner inte till vår kommun och därför
ville vi självklart visa upp den och berätta om vår bild av att bo
och arbeta här. Tre av studenterna som vi talade med var intres-
serade av att jobba som semestervikarier inom vården och tre
personer var nyfikna på att göra sina examensjobb hos oss i
Högsby kommun. Vi puffade för att om man längtar efter att bo
som vi gör, med gott om utrymme, låga kostnader och med natu-
ren inpå knutarna, är det fullt möjligt att pendla till närliggande
städer om man har sitt arbete där. Kan vara perfekt för yngre
som bildar familj och får barn att låta dem växa upp i vår trygga
och lugna miljö där alla människor än någon. Dagen var mycket
proffsigt arrangerad, väldigt välbesökt och förhoppningsvis kan
vi delta nästa år igen.

/Fredrik Sandqvist

WWW.KARMADAGEN.SE

Lediga jobb i
Högsby kommun

Foto: Carina Hansson

Foto: Gunilla C Johansson
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Sagt hört och hört om oss under Karmadagen
HELÉNE NILSSON,
Verksamhetschef  för linnesstudenterna.
- För mig är Högsby en del av Smålandskusten efter min tid då jag
jobbade på turistbyrån i Mönsterås.

Jag kan mycket väl tänka mig att köpa ett  sommarhus i vackra
Högsby. Ni har en helt enastående natur med vackra gröna somma-
rängar. 

CHRISTINE WULF, CARINA HANSSON, FREDRIK SANDQVIST,
DANIELA PETERSSON OCH JENNIE JOHANSSON
- Kul att ni är här då jag själv kommer från Högsby, säger Jennie
Johansson. 

Daniela Petersson tycker att Högsby verkar vara ett litet samhäl-
le. - Men jag vet att ni har något som först hette Ullared 2 och inte
fick heta det utan fick byta namn till Karlssons.

- Vi är flera som har kurskamrater som kommer från Högsby
som själva säger goda saker om Högsby. Dels att man haft en bra
uppväxt, bra skola och att det går smidigt att pendla, säger
Christine Wulf.

WILLIAM VITIKAINEN 
- Det kan vara nog så svårt att synas och positionerna sig som före-
tag men det är nog så viktigt att en kommun tar tillfället i akt vid
exempelvis tillställningar liknande denna. Det är en och annan som
inte vet var i länet Högsby ligger.

Det är roligt för mig att träffa nästan jämnåriga och prata jobb,
boende och studietid. Känns lite som att komma tillbaka, då jag
själv varit student i Kalmar.

FREDRIK OCH CARINA 
- Många frågar efter praktikplatser och sommarjobb till denna som-
mar men även för nästa sommar.
– Vi är glada att så många stannar vid vår monter och samtidigt stäl-

ler nyfikna frågor.
– Vi lyfter fram fördelarna med landsbygden. Bra boendemiljö, närhe-

ten till naturen och lugnet.
– Vi marknadsför att vi ligger centralt rent geografiskt  och att vi har

goda pendlingsavstånd till såväl Kalmar som Växjö.
– Vi har även fått goda idéer och uppslag för framtida marknadsför-

ing av kommunen.

EMELIE CARLSSON,
Driver företaget
Parelle, bor i Kalmar
men uppvuxen i
Drageryd, Högsby.
-Vi vill visa upp före-
taget och våra
makeup- och hud-
vårdsprodukter för
potentiella kunder
och då tyckte jag att
detta arrangemang
passade bra.

Emelie har varit
företagare i 8 år och
ångrar inte sitt val att
vara egenföretagare.

- Det är en livsstil och något jag trivs med. Vi har förutom verksam-
heten i Kalmar även en salong i Drageryd där min mamma Heléne
utför bland annat ansiktsbehandlingar.

Jag måste få säga att jag haft en bra uppväxt och är stolt över att ha
vuxit upp i Drageryd. Mitt hem är numera Kalmar men jag kommer
alltid att bära Drageryd i mitt hjärta.

- Jag har ytterligare en koppling till Högsby då Maja som arbetar
hos mig och säljer produkter och har makeuprådgivning bland annat
i Högsby.

/Gunilla C Johansson

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
Foto: Gunilla C Johansson

Foto: Gunilla C Johansson

Foto: Gunilla C Johansson
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Bäckström Frukt & Grönt

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

• Ölandspotatis Asterix (vit och något mjölig) 10 kg, 39:-
Satina, King Edward.

• Västergötlands King Edward.

• Obesprutade lokalt odlade rotfrukter.

• Svenska äpplen.

• Penséer, Påskliljor, Tulpaner m.m.

• Vi finns på plats Långfredagen den 29/3

Ölandsfiskar’n på torget i Högsby

Järnvägsgatan 45 (Vid Karlssons) • Tel 0703-111 232
•Mån-Tors 11.00-16.00 •Fre-Lör öppet fr.11.00, köket stänger 21.00 •Sön 11.00-17.00

Fullständiga rättigheter.  mejerinnan@gmail.com  www.mejerinnan.se

23/3 Livemusik
Asp

Skärtorsdag & Långfredag

Livemusik & karaoke
Jörgen F Lundell

Påskmeny

Påskafton / Påskbuffe

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!
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Aprilerbjudande!

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

Till mina tidigare arbetsplatser har jag haft pend-
lingstid som närmat sig tre timmar om dagen. Att
nu sätta mig i bilen och ha ca 30 minuter till ett
jobb och arbetsplats där jag trivs bra, det är en
förmån.

Lars Borgemo chef för mottagningsenheten i Högsby har mycket
gott att säga om att bedriva verksamhet i Högsby.

- Jag gillar verkligen att jobba i Högsby, man får mycket gjort
på jobbet och det finns bra matställen. Vill man ut och gå på lun-
chen så finns det bra möjligheter till detta. Jag har även turen att
ha mycket bra medarbetare.

Idag har migrationsverket ett 40-tal personer som är sysselsatta
i Högsby varav flera är bosatta i kommunen. Man håller även på
att rekrytera ytterligare medarbetare inom den närmaste tiden. 

2700 ÄRENDEN
Just nu har man runt 2700 ärenden som ska handläggas.

- Vi har många kunder under året som vi hanterar och varje

ärende är unikt i sig och ska hanteras därefter. Det ställer höga
krav på oss som verksamhet och på varje medarbetare. För att
klara våra mål med verksamheten och väntetider så kan vi nu
med teknikens hjälp få förstärkning i olika ärenden.  Vi har varit
starkt drivande inom migrationsverket för att få igenom så kalla-
de videorum.  För att kunna öka effektiviteten i ärendehantering-
en så har vi medarbetare som vi kommunicerar med via så kalla-
de videorum. Vi kopplar helt enkelt upp oss via länk till de olika
enheterna inom migrationsverket och på så sätt sparar vi tid och
inte minst miljön på färre resursslösande resor. Vi har även en
positiv inställning till möjligheter för arbetsplatspraktik. Det är
inte helt enkelt att ordna praktikplatser, pga sekretess, men vi för-
söker i den mån det går.

Så vi kan säga att vi har distansarbetare som är bosatta i allt
från Boden till Malmö, tack vare tekniksprång. Vi kan på så sätt ta
med oss flera olika perspektiv in i verksamheten. Man ser på saker
och ting lite olika lite beroende på var man bor och vad man
möter i arbetet. Något som är viktigt för mig är att Migrations-
verket som arbetsgivare även är en trygg och stabil arbetsgivare
där man ställer krav både på sig själv som arbetsgivare men även
på varje medarbetare. 

Det är människor och deras öde som vi på ett eller annat sätt
påverkar mer eller mindre med våra beslut, därför är det en
grundval att våra medarbetare tar väl grundade och balanserade
beslut.

GOD DIALOG
- Vi har goda dialoger med kommunerna runt om i länet och vi
ser en styrka i att vi har kontoret mitt i länet. Det innebär att vi
som arbetsgivare kan rekrytera personal där upptagningsområ-
det är stort. Vi har i dag inpendlande medarbetare från både
Västervik och Kalmar. Vi har även sökt personal som varit bosatta i
Växjö. På så sätt kan man säga att vi är en attraktiv arbetsgivare
då vi ligger så centralt som vi gör. Dessutom så innebär det även
positivt om man vänder på det, medarbetare har nära när de har
resor i tjänsten.

Vi som så många andra verksamheter möts av utmaningar.
Bland de viktigaste uppgifterna vi har är att lösa uppkomna situa-
tioner. Att med dialog och fysiska möten där man sätter ord på
saker och ting löser det mest komplicerande situationerna. Mitt
mål med vår verksamhet är bra lösningar för alla parter.

//Gunilla C Johansson

Inpendlare med många medarbetare

"– Det är människor och deras öde som vi på
ett eller annat sätt påverkar mer eller mindre
med våra beslut, därför är det en grundval att
våra medarbetare tar väl grundade och balan-
serade beslut."

Start av valp och
fortsättningskurs

Inskrivning 3:e April

Anmälan till:
Katarina, tel 070-625 56 23 eller

Sascha, tel 070-535 24 75

Kursdagar - onsdagar kl 18:00

Emådalens
Brukshundklubb
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PÅ G och biljettsläpp

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

Äntligen är det dags igen! 
Varmt välkommen till butiken

den 23 & 24 Mars. 
Öppet mellan 11-15!

Ni hittar mig ute i en underbar 
lantlig gårdsmiljö, 6 km 

utanför Fågelfors mot Virserum. 
Följ gärna Lilla Lyckan på Facebook, som nu
även finns på instagram som butiklillalyckan!

www.lillalyckan.com 

Lantliv, Blommor, Lyktor , Silver, Burar, Vårmys
Välkomna att boka bord!

www.bruksgarden.se

PÅSKDAGEN 
SÖNDAG 31 MARS
dukar vi upp

PÅSKBORD
med Dessert
Öppet kl. 12-15

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!

Nästa nummer
fredag 26 april !
Manus tisdag 16 april

- På måndag släpper vi biljetterna till årets
Möjligheterna kväll 2013. Kvällen kommer att
bjuda på ett digert utbud av såväl förstklassig
mat och dryck som underhållning menar Lotta
Berggren aktiv i gruppen som håller i trådarna för
Möjligheternas kväll på Stabygården.

Planeringen är i full gång och
arrangörsgruppen har jobbat
stenhårt för en fantastisk
kväll.

- Det är många bollar i luf-
ten och några har vi plockat
hem. Coverbandet PÅ G från
Åseda kommer att underhålla
under kvällen vilket vi är
mycket glada för.

Bandet har gjort sig kända
i musikbranschen som ett
erkänt bra coverband. Det gör
att det känns extra roligt att
de lägger in oss i sitt spel-
schema menar Lotta.

Projektgruppen håller på
att förhandla med ytterligare
artister vilket i skrivande
stund inte är helt klart.

BILJETTSLÄPP 
PÅ MÅNDAG
- På måndag släpper vi
biljetterna och med
tanke på alla telefonför-
frågningar så är intresset
stort. I år kan man betala
in pengar direkt till 
bankgirot och hämta ut
biljetter hos Sandholms
Färg & Golv. Glöm inte att
ta med kvitto på betal-
ningen. Det går också bra
att betala och hämta ut
biljetter direkt i butiken.

SÅ BJUD IN DINA ANSTÄLLDA, KOLLEGOR OCH VÄNNER
REDAN NU TILL MÖJLIGHETERNAS KVÄLL.

Då man är mitt uppe i planeringsarbetet så kommer gruppen till
nästa nummer med fler nyheter och information om kvällen.
Spänningen stiger.

Läs mer om biljettköp och villkor i annons i tidningen.

//Gunilla C Johansson

Pressbild

Foto: Gunilla C Johansson
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I HUVUDET PÅ
SÖDERSTRÖM

S
äsongen 2012/2013 är över för vår del, vi är just nu på 
utandning och sakta men säkert går det här äventyret 
mot sitt slut. Vi kan så smått börja analysera det som 

varit och min första känsla är tillfredställelse, jag ser detta 
som ännu en framgångsrik säsong.  Vi får aldrig glömma att 
vi faktiskt slåss mot betydligt större drakar, trots detta finns 
vi med som en stökig lillebror, den där som aldrig riktigt gör 
som han blir tillsagd. Under försäsongen satte vi tillsammans 
med laget en målsättning att bli ett av de sju främsta lagen, 
och därmed förlänga utmaningen ytterligare. Det lyckades 
vi med, och väl där har vi trots allt fått uppleva nya erfaren-
heter i en högexplosiv playoffserie, där vi ställdes mot Djur-
gården, Karlskoga och Örebro. En viss besvikelse att vi inte 
hade möjligheten att ta oss till kvalserien när två omgångar 
återstod, vi orkade helt enkelt inte mäta oss med övriga lag. 
Trots detta avslutar vi med besked, seger i sista matchen 
borta mot BIK Karlskoga, en värdig sista kväll med gänget. 
Vi har fått uppleva en hel del under säsongen som gått. Allt 
från segrar vi alltid kommer minnas, till förluster vi gör allt för 
att glömma. Idrott när den är som allra häftigast. Beundrans-
värda spelare och viktiga ambassadörer för IK Oskarshamn, 
som i många delar har vuxit med uppgiften. Jag har stor res-
pekt för grabbarna, givetvis som hockeyspelare, men ännu 
större som människor. Det är inte varje dag vi delar uppfatt-
ning, än mindre älskar varandra. Men där har vi dynamiken 
och det som utvecklar oss. Stolta och ambitiösa spelare 
med en stark vilja och drivkraft, som möter krävande tränare 
med tydliga avsikter. Jag ser dessutom säsongen som fram-
gångrik för klubben, i alla delar. Vi växer med gott omdöme, 
vi har stabiliserat den sportsliga utvecklingen och dessutom 
finns en allt starkare organisation som gör att vi stärker po-
sitionen som regionens ledande ishockeyklubb. Låt oss be-
hålla ödmjukheten, men samtidigt öka såväl ansträngingen 
som ambitionen, på alla plan. Vill avslutningsvis tacka för ett 
häftigt stöd från såväl sponsorer som supportrar. Det är till-
sammans vi är starka, såväl på som utanför isen.  

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

Ekströms Bilverkstad AB
Rekond  I Solfilm  I Bilstereo
ekstromsbilverkstad.se
Jim Ekström, Kyrkogatan 41, 579 33 Högsby
070-353 02 69 • DJ.Boomboom • jim.ekstrom@hogsby.net

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

Kom in till oss för rådgivning
och synundersökning!

Ring och boka tid!

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.
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MIDDAGEN AV HERMAN KOCH

ISBN978-91-7461-095-6
Två bröder och deras fruar träffas på en lyxig restau-
rang. Serge är en välkänd politiker. Paul är en pensio-
nerad lärare. Samtalet kring middagsbordet rör sig till
en början om vardagliga händelser men övergår
efterhand i en laddad diskussion med mörka underto-
ner. Det visar sig att verkliga syftet med middagen är
att paren skall prata om sina söner. Dessa har sedan
en tid tillbaka planerat och genomfört fasansfulla dåd
riktade mot personer som befinner sig på samhällets
botten. Hur långt är en förälder villig att gå för att för-
svara sitt barn? Boken ”Middagen” är en otroligt spännande och välskriven
roman som tar upp viktiga frågor om moraliska dilemman i vår samtid. 

GOOD ENOUGH FÖR FÖRÄLDRAR 
AV ELIZABETH GUMMESSON

ISBN 978-91-37-13763-6
Elizabeth Gummesson är sedan 10 år engagerad i
BRIS och verkar även som coach, föreläsare och för-
fattare. Hennes senaste bok genomsyras av tanken på
att du som förälder måste kunna släppa på många
krav och måsten. Erfarenheterna är författarinnans
egna och hon beskriver med både humor och allvar
hur hon själv som förälder till tre döttrar ha r lyckats
med att få balans i livet. Boken sträcker sig från gravi-
diteten till barnet fyller 18 år. Råden är många och i
boken tas bland annat upp skilda situationer som
skilsmässa, styvbarn, curling och det ständigt dåliga
samvetet. Hennes livsmotto är att en lugn och trygg förälder utan för
många krav bidrar till att ge sina barn en harmonisk uppväxt. 

KODIAK ALASKA – JÄTTEBJÖRNENS Ö 
AV STEFAN QUINTH

ISBN 978-91-637-1410-8
Kodiakbjörnen är världens största landlevande rov-
djur. Den har sin hemvist på de i det närmaste okända
Kodiaköarna i Alaskabukten. Författaren har tillbring-
at mycket tid på ögruppen och beskriver i denna stor-
slagna bok både de grönskande öarna, deras spän-
nande befolkning och de stora bruna bjässarna som
lever där. Kodiaköarnas ursprungsbefolkning  sugpi-
aqerna mötte under 1900-talet en samling unga män
som seglat till ögruppen från Skandinavien (främst Sverige och Danmark).
Männen blev kvar och bildade familj vilket bidrog till att öarna blev en av
de största skandinaviska bygderna i hela Nordamerika. Boken är en stor-
slagen skildring av djurlivet och befolkningen på dessa isolerade öar utan-
för Alaska.

Välkommen till biblioteket – vi lämnar gärna fler boktips!

Ändrade öppettider under Påskhelgen:
Skärtorsdagen den 28/3 öppet 9-13
Långfredagen den 29/3 stängt
Påskafton den30/3 stängt
Påskdagen den 30/3 stängt
Annandag påsk den 1/4 stängt

Glad Påsk önskar personalen på biblioteket i Misteln, 
Storgatan 17, Högsby.

Boktips från Högsby
kommunbibliotek

Ring för prisinfo och beställning

Marie 070-228 27 69

• Vårstädning    • Fönsterputs
• Trädgårdsarbete m.m.

Kl
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p 
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!

Maries hemtjänst 
& städservice

BERGA
0491-500 77

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

MMJ

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

Välj en mäklare som gör dig nöjd!

Köp och sälj 
villan eller fritidshuset hos oss!

Vi söker nya objekt.
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Skriftlig ansökan, med kort motivering 
av behov, skickas senast 2013-05-20 till:

Högsby Sparbank c/o Thomas Ohlsson, 
Box 134, 579 23 Högsby
Ange fullständiga kontaktuppgifter.
Upplysningar (Ordf.) tel. 0491-209 45

Stiftelsen Gunilla Welanders fond
Bgnr. 609-4577

Välkommen in med din ansökan!

Stiftelsen
Gunilla Welanders fond

Ansökan om bidrag ur

Bidrag kan sökas av permanentboende i 
Högsby Kommun med funktionshinder,

framförallt CP-skada för 
”rekreation, rekreationsresor, 

utflykter och förströelse”

-Jag är född och uppvuxen i Berga, bor i Högsby och
driver mitt företag i Ruda så för mig är hela kommu-
nen på något sätt hemma.

Så inleder Sophia Axelsson sin beskrivning av varför hon som snart 24
årig tjej trivs med såväl privatlivet som att driva företag i kommunen.  
I år är det 4 år sedan Sophia startade upp sin frisörsalong i Ruda, något
hon inte ångrat en
enda dag.

- Nej verkligen inte,
jag är så glad att jag
vågade ta det där ste-
get och satsade på
något helt eget.

Att det blev salong i
Ruda föll sig helt natur-
ligt då hon visste att
det fanns ett par andra
tjejer som även de
utbildat sig till frisör
hade valt att etablera
sig i Berga och att det
skulle blir tufft med 3
salonger på en så liten
ort.

- Här i Ruda är jag
ensam men å andra
sidan är det nära till de större orterna och deras utbud.  De som kom-
mer till min salong uppskattar närheten och även förhoppningsvis det
jobb jag gör.

Mina kunder är allt från 1-90 år och är till stor del stamkunder och vi
har lärt känna varandra. I början var jag lite försiktig men nu när man
lärt känna kunderna och de såklart även lärt känna mig med så vet
man om man ska klippa och färga som man brukar eller om man ska
föreslå en helt annorlunda klippning eller infärgning.

STOPPKNAPP
Sophia utbildade sig i Växjö under tre års tid och bodde i Växjö under
hela studietiden. Attraktionskraften till vänner och släkt var dock stör-
re än staden. 

- Jag vet ju vad det innebär att bo i en större stad, men det lockar
inte. Däremot så finns det ju saker man kan göra här som gör att fler
väljer att flytta hit eller inte flyttar härifrån. En stoppknapp så man kan
kliva på eller av tåget i Ruda vet jag skulle uppskattas av de lite yngre
men även äldre. Även om de säger att för få åker tåg för att man ska
stanna i Ruda. Nu kan ju ingen åka, det stannar ju inte här säger
Sophia engagerat och sen tillägger hon, å sen ett tips till Maggan att
när de riktigt små barnen gått hem från Juvelernas hus, ha öppet för
de lite äldre senare på kvällen. 

VÅGA 
- Jag hoppas verkligen att fler unga vågar satsa på företagande.
Sondera marknaden på vad som saknas och vad kan du själv kan. Ser
du att det finns underlag, prova på företagslivet, jag kan varmt rekom-
mendera det. Dessutom så finns det många billiga hus i Ruda och ledi-
ga affärslokaler. Jag är övertygad om att jag om tio år på ett eller annat
sätt jobbar inom branschen.

//Gunilla C Johansson

Sondera marknaden
och våga satsa

"Jag hoppas verkligen att fler unga
vågar satsa på företagande.  "

Vi finns nu på facebook
Storken i Långemåla

Nu är Vårens 
nyheter inkomna
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Flytta från, till och ihop
I vår miniserie där vi träffar människor mitt i livet
och som berättar om sin koppling till Högsby har
turen kommit till Joakim Månsson.

Han är som flera av de vi intervjuat född och uppvuxen i kommu-
nen, men valde att flytta till Luleå. Här kunde historien och kopp-
lingen till Högsby slutat. 

Samtidigt som Joakim bodde i Luleå, började en tjej från
Högsby att studera i Luleå. Under ett påsklov i Högsby träffades de
båda. De blev ett par och en dag bestämde de att flytta söderut
och till Högsby.

-Jag och Victoria gillar Luleå och det mycket, men vi ville båda
söderut till släkt och vänner. Vår gemensamma son Selmer går nu
på dagis och börjar till hösten förskolan så vi känner oss väl hem-
mastadda. Jag sticker inte under stolen med att jag gärna vill ha 5
minuter till badet och närheten till allt som en större stad har, men
ibland får man välja.

Joakim arbetar i dag på ÖSK, (Östra Smålands kommunalteknis-
ka förbund) som arbetsledare inom gatu- och park.

- Ett arbete som står inför en del utmaningar men för mig är
drivkraften att ständigt arbeta med förbättringar och få saker och
ting bättre än de är i dag.

FÖRENINGSLIVET VIKTIGT
Fritiden hemma hos familjen Schön Månson stavas föreningsliv
och fysisk aktivitet. 

- Vi har dragit igång en förening med namnet V02Max Högsby,
där VO2Max betyder maximal syreupptagningsförmåga. Gillar
man individsport men inte vill träna ensam så passar vår förening
väl in. Vi utövar allt från spinning och cykelpass till triatlonträning
och löpning i grupp.  Det betyder att vi får en win win effekt, träna
och sporra varandra för att bli ännu bättre och sen tävla mot
varandra.

ENGAGERA DIG
- Ett bra sätt för att öka trivsel där man bor är att engagera sig i det
som finns eller skapa det som inte finns. I vårt fall var det enkelt. Vi
ville få i gång en förening och tillsammans med andra aktiva så
blev det både roligt och enkelt att starta något nytt.Gillar att före-
ningslivet är starkt i kommunen och att många även går kurser.

Joakim hoppas att ännu fler upptäcker och uppskattar allt bra
som finns runt knuten. Han är kanske ingen storfiskare men gillar
jakt desto mer. Närheten till naturen kanske man inte alltid upp-
skattar för man tar den kanske för given. 

- Att bo här och pendla till jobbet gör att man uppskattar när-
heten till naturen än mer. Det finns fina hus till salu som erbjuder
direkt närhet till naturen för den som är intresserad.

TAR TÅGET
Joakim saknar ibland utbudet som en större stad erbjuder. Detta
löser han och familjen på ett smidigt sätt.  – Vi tar tåget till Kalmar,
shoppar lite och går ut och äter på restaurang och sedan tar vi
sista tåget hem.  Det är ett bra sätt att äta kakan och ha den kvar.  

GE TILLBAKA
Joakim är även engagerad i Lions och dess välgörenhetsverksam-
het. Ett engagemang som betyder mycket för Joakim efter hans
tjänstgöring inom försvaret då han under 7 månader var placerad i
Afghanistan. 

- Ibland behöver vi alla perspektiv på livet. Det jag fick uppleva i
Afghanistan under denna period har påverkat mig relativt mycket.
Allt som är självklart för dig kanske är en utopi för andra, tänk på
det när du möter människor.

TIPS FRÅN JOAKIM
Flytta gärna hit alternativt skaffa dig ett litet sommarställe och
upplev naturen när den är som alldra bäst mitt i Småland.

- När du står inför olika valmöjligheter i livet, bestäm dig för
något, det går inte att ligga i mittfilen – våga misslyckas, våga 
lyckas.

// Gunilla C Johansson

"Jag hoppas verkligen att fler unga
vågar satsa på företagande.  "

Läs innehåll på nätet !
www.innehall.se
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1983-2013

30år
27/3 1000

DAGS FÖR VÅR ÅRLIGA

UTFÖRSÄLJNING AV 2012 ÅRS

PROVKOLLEKTION AV SPÖN 

OCH RULLAR FRÅN 

DIDRIKSONS
VÅRJACKOR I BUTIKEN!

MELLAN DEN 22-31/3 

ERHÅLLER DU
RABATT PÅ
ORD. PRISER!

VID KÖP AV PUMPSTAVAR + SKOR

(PROMENAD, JOGGING) 

ERHÅLLER DU EN 

CRAFT FUNKTIONSTEE 

UTAN KOSTNAD

GÄLLER 22-31/3

20%1/2
priset

KOM I FORM INFÖR
”BEACH 2013”
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        Butiken fylls nu med 
        VÅRNYHETER 

GALLERIAN 

Järnvägsgatan 37 
Högsby 

 Tel: 0491-387011  
Mån-Fre 10-18   Lör-Sön 10-14 

Betongnyheter och  
blomlådor  inför våren 
kommer att  fylla  butiken  
inom kort. 

Välkommen in! 

Nu har vi Iphone 5 och  
Samsung Galaxy S3 
i butiken till riktigt bra priser. 

Välkommen in! 

Dags att köpa 
ny mobil? 
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Vår -
buketter

från 

79:-

Påsk-
grupper

i stor 
sortering

Välkomna!
Glad Påsk 

önskar
Anna-Lena 

o Bosse, Åsa,
Ingemo,
Maria 

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

Påskextra på

Påskliljor 
i kruka,

Téte a Téte
från egen

odling

25:-

Med reservation för slutförsäljning

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå ABInterflora

Blommogram

Ny-
kommet!

Vårens
keramik-
krukor

Påskliljor
högsta 

kvalité, från

egen odling

5:-/st

SISTA CHANSEN

Möte om Högsbydagen 2013

Kom till Misteln nu på måndag
kväll den 25 mars kl 18.00

Ta chansen att vara med 
och forma årets Högsbydag

Välkommen
Föreningen Högsbydagarna

Om det ska vara möjligt att arrangera Högsbydagen i år behöver 
vi ännu fler engagerade personer än vad vi har i dagsläget 

som vill förverkliga Högsbydagen. Klarar vi inte detta 
så tvingas vi ställa in årets upplaga av Högsbydagen.
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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 ung. var 3:e vecka.
Bindande anm. och mer info ring eller maila! Arr: NBV
Sydost i samarbete med Kati’s Eko. Kontakt: Katherine
Berggren,Tel: 076-1432280. E-post: kati.berggren@hot-
mail.com

Bridge SPF - 7 jan-27 maj 16:00 Seniorum,
Storg. 9, Högsby. Vill du vara med ring 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. 

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

Nytt i Högsby kommun: Zumba Gold 
- 29 jan-30 april 17:00-18:00. Högsby
sporthall. Tisdagar kl.17:00 till 18:00. Zumba Gold
för aktiva äldre och nybörjare. Gympa kläder och vatten-
flaska. Kontakt: Ana Rosa Lopes. Tel: 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. Dansglädje till alla
åldrar. OBS: Gympakläder och vattenflaska. Arr: Ana Rosa
Lopes. Tel: 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. Cirkeln vänder
sig till alla och ger oss en manual för hur vi kan leva våra
liv. Varannan onsdagkväll kl 18.30-21.30. Kontakta mig
om exakt startdatum i januari, pris (kurslitteratur
ingår) samt anm. snarast. Startdatum är angett till 1
december, med det går bra att höra av sig även efter
detta datum. Arr: State of Grace i samarbete med studie-
förbundet NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson. Tel:
0707-126824, 0491-22211 E-post: carina.b.hans-
son@gmail.com

Berga Bio "Bäst före" - 22 mars 19:00 
Läs mera på www.bergastation.se. Arr: Berga Bio

Årsmöte i Allgunnens samhällsförening,
Kapellet, Allgunnen - 23 mars 16:00 
Sedvanliga mötesförhandlingar. Film från hemvändarda-
gen. Mat, kaffe och tårta. Arr: Allgunnens samhällsföre-
ning

Vår-Auktion PRO, Fågelfors - 23 mars 14:00
PRO-lokalen i Fågelfors. Stor Vår-auktion. Lotterier, Kaffe-
servering. Arr: PRO Fågelfors

Vår & påsköppet hos Lilla Lyckan! 
- 23 - 24 mars. Öppet mellan 11-15 Blommor
och inredning & små ting. www.lillalyckan.com.
Arr: Lilla Lyckan

Berga Bio "Bäst före" - 24 mars 18:00 
Läs mer på www.bergastation.se. Arr: Berga Bio

Årsmöte Sinnerbo Bygdeförening, Sinnerbo -
24 mars 15:00 Årsmötesförhandlingar, lotterier och
kaffe. Anm. senast den 20 mars till:  Asta tel 0491-
23042 eller Birgitta tel 0491-23018, 070-6783302. 
Arr: Sinnerbo Bygdeförening

Kulturmåndag - 25 mars 19:00 Misteln,
Storgatan 17 i Högsby Kina- ett land i förändring.
Bo Bergman, Hultsfred berättar om sina resor till Kina. Fri
entré. Vi bjuder på fika. Arr: Högsby kommunbibliotkek
och Studieförbundet Vuxenskolan

Årsmöte Nostalgia, Fågelfors - 25 mars
18:30 Bruksgatan 43, Fågelfors. Bl.a. filmvisning.
Information om studierna kring Fågelfors-husens historia.
Kaffe o våffla. Lotterier. Arr: Nostalgiaföreningen
Fågelfors

PRO Högsby-Berga Månadsmöte - 26 mars
14:00 Församlingshemmet. Kurt och hans vänner. 
Arr: PRO Högsby-Berga

Soppluncher, Högsby - 27 mars 12:00 -
13:30 Mötesplats KUPAN  Öppet månd-fred 11-
15, Lörd 10-13. Soppluncher 1 g/mån. Arr: tillsammans
med Kyrkan. Onsdagar jämna veckor. Tredje tillfället är
den 27 mars i Fågelfors församlingshem

Filmstudion: Alberts Nobbs - 27 mars 19:00
Berga Bio Avgift 200 kr/8 filmer. Arr: Emådalens
Filmstudio

Stor Rock n Roll Show! i Långemåla 
- 29 mars 20:00 - Långemåla Sporthall
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. Biljettpriser: 295 kr med mat
395 kr. För biljetter ring 0705-79 03 26, 070 - 249 60
49  Peter, 070 - 948 38 05 Nenne, 070 - 512 24 03
Kalle, 070 - 344 37 40 Mats. Sista anmälningsdag 20
mars 2013 För mer info: www.tcband.se. 
Arr: Långemåla IF

Berga Bio "The Impossible - Tsunamin” 
- 31 mars 18:00 Läs mera på www.bergastation.se
Arr: Berga Bio

Påskbingo i Berga - 1 april 11:00 Café Berga-
backen, Järnvägsgatan 4 A, Berga. Bingopromenad på
Annandag Påsk kl 11-13. Brickor på Café Bergabacken.
Arr: Berga Samhällsförening

Eftermiddagskafé i Högsby Missionskyrka 
- 2 april 14:00 Pastor Enar Ankarberg om Människor
han mött i Kongo. Kaffeservering. Arr: Högsby
Missionsförsamling

Stickcafé, Högsby - 3 och 17 april 10:00 -
12:00 Wickbergs konditori, Högsby Vi stickar
till nyfödda i Högsby kommun och delar sedan ut paket
när vi tagit beslut om datum för paketets utdelning. Ni
som vill delta får garn. Kontakt: Inger Gustavsson. Tel:
0491-29197

Månadsmöte med SPF i Fagerhult - 3 april
14:00  Gröna salen, Välengården, Fagerhult.
Förhandlingar, kaffe. Alexander Kudinov berättar om
möten i diplomatvärlden. Arr: SPF Fagerhult

Brasafton Bötterum - 3 april 19:00 Tingshuset
Bötterum. Projekt Stenåldern med bl.a. skolbarnens med-
verkan. Servering, lotterier. Arr: Långemåla hembygdsför-
ening

Månadsmöte PRO Fagerhult - 4 april 14:00
Gröna salen Fagerhult. Mötesförhandlingar, bingo och
kaffe. Arr: PRO Fagerhult

Föredrag "Min Trädgård", Högsby - 4 april
18:30 Biblioteket Storgatan 17, Högsby. Mona Noordh
visar bilder från sin trädgård i Berga. Fri entré för med-
lemmar. Övriga 50:-. Arr: Emådalens Trädgårdssällskap
Kontakt: Irene Nettelbrant. Tel: 0491-51050

Fagerhults kyrka "I remember Elvis" - 6 april
18:00 Elvistolkaren och kantorn Ehrling Lundberg sjung-
er ur Elvis repertoar. Arr: Svenska kyrkan i samarb. med
bygdens pensionärsföreningar

Besök vid stenstoder i Lillsjödal - 7 april
15:00 Samarr. med GAF, Grönhögens astronomiska för-
ening. Samling Lillsjödals stationsomr. Ledare: Torsten
Hägerström och Wilhelm Alström. Arr: Handbörds natur-
skyddsförening. Kontakt: Wilhelm Alström Tel: 0491-500
07

Astronomiträff i Gillberga - 7 april 20:00 
Hos Christina Dannesäter. Vid gynnsamt väder stjärnskåd-
ning. Arr: Handbörds naturskyddsförening. Kontakt:
Wilhelm Alström  Tel: 0491-50205

Berga Bio: "Wallander - Den orolige mannen"
- 7 april 18:00 Läs mera på www.bergastation.se. 
Arr: Berga Bio

SPF Högsby Månadsmöte med modevisning 
- 9 april 14:00 Församlingshemmet i Högsby.
Vårkläder för damer och herrar presenteras av Sveriges
Seniorshop, Färjedstaden. Försäljning på plats. Arr: SPF
Högsby

Filmstudion: Avsked - 10 april 19:00 Berga
Bio. Avgift: 200kr/8 filmer. Arr: Emådalens Filmstudio

Filmafton PRO, Fåglefors - 11 april 18:30
Film med Nils Poppe, kaffe med dopp. Arr: PRO Fågelfors

Teatern "Den som lever får dö", Fagerhult 
- 13 april 19:00 Strandgården, Fagerhult
Komiskt triangeldrama mellan tre gamla människor. Av
och med Regionteatern Blekinge/Kronoberg. Efterfest
med lokala förmågor. Arr: Emådalens Kulturförening i
samarbete med Fagerhults Samhällsförening. Kontakt:
Marinett Målberg Tel: 070-3120637. E-post: mari-
nettm@hotmail.com

Våröppet hos Lilla Lyckan - 13 - 14 april
Öppet mellan 11-15. Inredning, blommor, 
lyktor & små ting m.m. www.lillalyckan.com
Arr: Lilla Lyckan

Filmstudion: Niceville - 17 april 19:00 Berga
Bio Avgift 200kr/8 filmer. Arr: Emådalens filmstudio

PRO Högsby-Berga Trivselträff - 17 april
14:00  Bikupan Arr: PRO Högsby-Berga

Dagledigträff i Filadelfia Högsby - 18 april
14:00 Stina-Kajsa & Bertil Andersson, Holsbybrunn
sjunger & spelar samt berättar om sin tid som missionä-
rer i Thailand. Servering. Arr: Filadelfia Högsby

SPF vårfest, Högsby - 19 april 18:00
"Seniorum", Storgatan 9, Högsby
Anm.på telefon. Kontakt: Leila Larsson, Inger Perfeldt.
Tel: 0491-21039, 0491-21274

Föredrag "Bland rhododendron i Yunnans
berg", Högsby - 21 april 14:00 
Plats: Biblioteket Storgatan 17, Högsby
Föredrag av Bengt Carlsson från Mölndal. Möjlighet att
köpa lite speciella rhododendron på plats. Fri entré för
medlemmar. Övriga 50:-. Arr: Emådalens trädgårdssäll-
kap. Kontakt: Irene Nettelbrant. Tel: 0491-51050

Seniorveckan: Lovisaplatsen Allgunnen 
- 22 april 14:00  Prova på att spela boule.
Kaffeservering. Arr: Allgunnens Samhällsförening

Seniorveckan på Mogården, Högsby 
- 22 - 26 april 
Måndag 22 april: Åke Björk sjunger och spelar på avd 5
Kl 14.00 - 15.30
Tisdag 23 april: Tipsrunda avd 1-4 med prisutdelning Kl
10.00 - 15.30
Onsdag 24 april: Nöjesteamet underhåller med sång o
musik på avd 5 Kl 14.00 - 15.30
Torsdag 25 april: Paj café i 31:ans dagrum. Rösta även
på den godaste pajen! Kl 10.00 - 15.30
Fredag 26 april: Utställning av gamla saker. I 31:ans
dagrum Kl 10.00 - 15.30

PRO Högsby-Berga "Herrarnas" månadsmöte
- 23 april 14:00 Församlingshemmet
Lions underhåller. Arr: PRO Högsby-Berga

Seniorveckan PRO, Fågelfors - 23 april 14:00
Underhållning med Per-Eric Munter & Sören Adolfsson.
Samkväm m. Arr: Hembygdsföreningen, Röda Korset och
Samhällsföreningen

Seniorveckan: Kvillgården - 23 april 
Öppet hus mellan kl 10-14. Monica Persson,
Oskarshamn, tillverkar smycken av silverbestick.
Försäljning. Ostkakekalas pris 20 kr. Arr: Seniorveckan

Seniorveckan: Ruda Församlingshem 
- 23 april 13:00 Mannekänguppvisning med kläder
från Erikshjälpen. Leif "Putte" Skoog underhåller med
sång och musik. Kaffeservering. Arr: Seniorveckan

Seniorveckan: Fågelfors hembygdsgård 
- 23 april 14:00 Ronnie Niesel visar bilder. Underh.
av Per-Erik Munter och Sören Adolfsson. Kaffeservering
Arr: Fågelfors hembygdsförening, Fågelfors PRO,
Fågelfors Samhällsfören. Röda Korset

Soppluncher, Högsby - 24 april 12:00 -
13:30. Mötesplats KUPAN  Öppet månd-fred 11-
15, Lörd 10-13. Soppluncher 1 g/mån. Arr: tillsammans
med Kyrkan. Onsdagar jämna veckor. Sista tillfället för
våren den 24 april i Isabogården i Grönskåra

Seniorveckan Sopplunch, Högsby - 24 april
12:00 Isabogården Underhållning av Johan och
Gunilla Sigvardsson. Arr: Röda korset och Högsby pastorat

Seniordag i Berga Missionskyrka, Berga
- 24 april 14:00 Program: Asta Dalén om hörsel
Information och material från Hörselskadades förening
Sång och musik Kaffeservering. Arr. Berga Missionskyrka,
Hörselskadades förening Högsby, Berga
Samhällsförening. Arr: Berga Missionskyrka,
Hörselskadades förening Högsby, Berga Samhällsförening

Kom på en redig middag, Fagerhult - 25 april
14:00 Fagerhults församlingshem
Musik av lokala estradörer Jan Israelsson och Sören Falk.
Lotteri. Kostnad 100:- . Arr: SPF, PRO, Isabogården,
Församlingen

Mitt scenliv - Kim Anderzon, Berga - 26 april
19:00 Berga Bio och Teater, Berga
Kim Anderzon berättar om sitt scenliv. Arr. Emådalens
Kulturförening i samarbete med Berga Samhällsförening
Kontakt: Marinett Målberg. Tel: 070-3120637
E-post: marinettm@hotmail.com

Seniorveckan: Välengården Fagerhult
- 26 april 10:00 Sång, musik och danslekar.
Förskolan Ekebacken och Välengården. Jan Israelsson
spelar. Vi smakar på exotiska frukter och fruktdrinkar
Arr: Seniorveckan

2013-03 MARS_Innehall__2008-03-19 jan_Innehåll  2013-03-19  13.38  Sida 23



Evenemang hittar du på sid på sid 23

SLÄCK TRÄETS TÖRST!

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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DAGS FÖR ÅRETS 
INOLJNING!
Vi har alla produkterna du 
behöver! Hos oss hittar du 
både rengöring och olja för 
terrassen och utemöblerna. 
Släck träets törst så håller det 
sig fi nt i många år framöver!

DEMIDEKK TERRASSLASYR 
– lasyren som skyddar träet i upp till 3 år.

FÖR OSS FINNS 
INGA DÅLIGA VÄGAR
Grusvägen till torpet eller regniga småvägarna på Österlen – vart du än 

ska i sommar så hjälper vi dig på vägen. Hos oss hittar du däck och 
fälg som är utprovade för att passa just din Volvomodell, vilket är 

avgörande för säkerheten, köregenskaperna och inte minst körglädjen! 
Välkommen in till oss när det gäller däck!

BETALA ETT DÄCK PER MÅNAD. INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.
Glöm inte att du alltid får bonus när du betalar med ditt Skobeskort.

 

FYRHJULSMÄTNING FRÅN 1150:-  

VAR RÄDD OM DINA DÄCK!
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www.skobes.se

- En nära och komplett verkstad

erkstadsgatan 5.VVe:HÖGSBYY:
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- En nära och komplett verkstad

erkstadsgatan 5. 0491-209 90.
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