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

UUttnnyyttttjjaa RROOTT--aavvddrraaggeett!!

Bäckström Frukt & Grönt

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

• Nyplockade jordgubbar och färskpotatis från Öland, VARJE TORGDAG!

• Sparris, lök, morötter, rödbetor m.m. ALLT LOKALT ODLAT !

• Obesprutade tomater från Hagalund, Ölvingstorp. 

• Gammal potatis  • Stor sortering av utplanteringsväxter, 
blommor, snittblommor m.m.

• Från Evas kroppkakor, Köpingsvik, Öland - Isterband och Kroppkakor

VVÄÄLLKKOOMMNNAA!!

• Nyplockade jordgubbar och färskpotatis från Öland, VARJE TORGDAG!

• Sparris, lök, morötter, rödbetor m.m. ALLT LOKALT ODLAT !

• Obesprutade tomater från Hagalund, Ölvingstorp. 

• Gammal potatis  • Stor sortering av utplanteringsväxter, 
blommor, snittblommor m.m.

• Från Evas kroppkakor, Köpingsvik, Öland - Isterband och Kroppkakor

VVÄÄLLKKOOMMNNAA!!

CARL MALMSTEN MÖBLER
– Handtryckta tyger – 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.

Nu har vi lediga vatten nära dig!

• Lilla Skärsgöl • Stora Skärsgöl
• Lilla Eskilsgöl • Stora Eskilsgöl

Sveaskog hyr ut fi skevatten till privatpersoner, för-
eningar/klubbar, och företag. Mer information hittar 
du på www.sveaskog.se
under Arrendera och hyra.

Sveaskogs kundcenter 
0771-787 100

Lediga 
vatten
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Läs innehåll på nätet !
INNEHALL.SE

NÄSTA NUMMER 
”SOMMAR & TURISM”

FREDAG 5/7!
MANUSSTOPP TISDAG 27/6

NÄSTA NUMMER 
”SOMMAR & TURISM”

FREDAG 5/7!
MANUSSTOPP TISDAG 27/6
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Möjligheternas kväll – Vilken succé
-Vi är så innerligt glada över alla som kom denna kväll
och att så många var nöjda med arrangemanget
säger Lotta Berggren, projektkoordinator
Möjligheternas Kväll.

Kvällen inleddes med allsång där Magnus var allsångsledare och tog
upp konkurrensen med Lasse Berghagen som allsångsledare om än
inte i blå kavaj, men med hjärtat på rätta stället.

Texten till melodin Stockholm i mitt hjärta hade ändrats till Högsby
och Emån men melodin var densamma därav kunde många hänga på
i refrängen. 

- Redan nu kan vi säga att ambitionen är att en Möjligheternas kväll
går av stapeln även 2014.

Kvällen hade varit helt omöjlig att genomföra utan våra huvudspon-
sorer Högsby Sparbank, Företagarna och Högsby kommun tillsam-
mans med alla medsponsorer.

Biljetterna hade utan alla dessa aktörers inblandning landat på hut-
lösa priser.

Så än en gång, ett stort tack till alla sponsorer och alla ideella krafter
som ställt upp och möjliggjort denna fest.

Projektgruppen har bestått av följande personer:
Roger Welke, Magnus Sandholm, Karin Sandholm, Gunilla C
Johansson, Stihna J Evertsson, Eva-Lott Berggren, Jonas Högquist, Evy
Magusson och Liselott Arvidsson.

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!

SERV ICE  I KVAL I TE T  I YRKESKUNNANDE Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

Möjligheternas pris
Prisutdelare Möjligheternas Kväll 

genom Lotta och Magnus
Pristagare Ulrika Svantesson

Juryns motivering
Ulrikas resa genom livet har kantas av stora utma-
ningar som för många av oss kan ses som omöjliga
att ta sig igenom. Att som nioåring drabbas av en
sjukdom som innebär nedsatt njurfunktion och att
inte alltid orka spela fotboll eller leka med kompisar
såg hon som en utmaning. Hon ville så mycket, 
redan då. I stället för att se motgångar som något
oöverstigligt och nedslående ser året pristagare 

motgångar som en prövning för att hitta lösningar,
och se det positiva. VM-, och EM-medaljer är några
kvitton på detta. Ulrika, din urkraft att kämpa för det
goda, att kämpa för livet som du gör varje dag 

året om gör dig till en stark, modig personlighet och
fullvärdig pristagare.  

Årets kommunala tjänsteman
Prisutdelare Lotta Berggren, Företagarna i Högsby

Pristagare Agneta Rodriguez

Juryns motivering
Företagslotsa mig hit och dit, koppla mig vidare
lite vart som, ÖSK:a mig fram och tillbaka. Vem är
det som egentligen håller ordning på kommunhu-
set för oss företagare? Jo, det ska vi tala om, i vårt
vackra kommunhus finns en helt fantastisk enga-
gerad medarbetare som gör det där lilla extra.
Agneta Rodriguez, en god ambassadör för hela
kommunen, med siktet inställt på att allt går att
lösa.  Hon har goda kunskaper om ALLT inom

kommunen som hon mer än gärna delar med sig
av. Du får alltid ett besked från tjejen som VET!  En
kreativ och företagsam person som löser företa-

gares vardagspussel med bravur!

Årets personlighet
Prisutdelare Gunilla C Johansson 
på Wåhlins & Tidningen Innehåll 

Pristagare Åke Nilsson

Juryns motivering
Han växte upp i en miljö där glädjen till musiken
var genuin och äkta. Han tog med sig denna gläd-
je in i tonåren och utbildade sig inom musikens
värld. Genom hela sin yrkeskarriär fram till i dag
och många år till kommer han göra det som är
hans största drivkraft – lära andra spela och själv
spela instrument för att sprida glädje och energi.
Årets pristagare, Åke Nilsson, är en musiker vida
känd för sitt engagemang för musikkåren och för-
eningslivet.  Med musikkåren och kommunens
unga blivande musiker spelas det året om 

– Det gillar vi!



Mike trollkarl, Duran och Mollan, Bergeskans, Björk
and the Oaks, knallar, tivoli, ansiktsmålning, fisk-
damm, dansuppvisning, karnevalståg, prova segway,
lunchmusik med Karin Sandholm och Lisa Blixt, tria-
thlon och mycket mer står på agendan för året
Högsbydag.

- Ja det verkar som om vi fått ihop ett bra program till årets
Högsbydag, om än några bollar hänger i luften i skrivande stund.  Vi
har försökt varva lite aktiviteter som är med av tradition och även lite
nytt säger Mathilda Ericsson, ordförande föreningen Högsbydagarna.

MYCKET MUSIK
- Under fredagskvällen kommer Unlucky strike, Therese Nester med
orkester och Frontback att under hålla på scenen i Lanhagen. Det är
stor variation på musikstilar med allt från vispopband till riktig tuff
hårdrock, där vi försöker locka den breda publiken säger Mathilda.
Banden har dessutom mer eller mindre lokal koppling vilket vi är stolta
över då de alla är mycket duktiga musiker.

Även under lördagen har musiken lokala kopplingar. Anette Mars
son Max Pahmp uppträder på lördagen. Anette är född och uppvuxen
i Berga och är en av många hemvändare denna dag. Extra kul är det då
att hennes son är aktiv i under Högsbydagen med att spela på scenen
under eftermiddagen. 

Förutom att Magic Mike trollar för barnen så kommer han även att
vara konferencier på scenen under hela lördagseftermiddagen.

I Lanhagen och Tingshusparken kommer det att finnas en hel del
aktiviteter för barn.

Bland annat ett minilopp för
de yngsta barnen som det inte
krävs föranmälan till.

Högsby Softair Team kommer
att visa upp sin verksamhet och
det går bra att provskjuta under
dagen. Räddningstjänsten finns
även i år på plats och visar upp
sin verksamhet.

- Lördagskvällens dans i Lanhagen arrangeras av Rudabuggarna så
här kommer det förhoppningsvis att svängas till rejält, så på med
dansskorna menar Lina Danlid Burke, ansvarig för marknadsföringen i
föreningen.

UPP TILL BEVIS
Lina och Mathilda uppmanar Innehålls läsare att ta chansen att vinna
10 000 kr för bästa ekipage i årets karnevalståg.  

– Det är en rejäl prissumma och vi har redan ekipage anmälda, men
vi vill verkligen uppmana fler att anmäla sig till tåget och låta kreativi-
teten flöda.

TIPS FRÅN MATHILDA OCH LINA
Ta dig till Tingshusparken och om du kan, åk till Högsby på fredags-
kvällen och lyssna på mycket talangfulla musiker från trakten, säger
Mathilda.

Vi hoppas såklart att besökarna gillar de aktiviteter som arrangeras,
men det viktigaste är nog alla möten med personer som man kanske
bara träffar under Högsbydagarna säger Lina. 

//Gunilla C Johansson
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3300%%
DETTA FIRAR VI GENOM ATT ERBJUDA

VÅRA KUNDER            RABATT 
(GÄLLER PÅ ALLA ORDINARIE PRISER)

VI FYLLER          !

Full fart på årets Högsbydag!
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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
• Övriga: Daniel Carlsson, Eva Gröön.

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 

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!

Ebba satsar vidare 
med hembakat på 
Staby sommarcafé !
Strax efter midsom-
mar öppnar Ebba
Henriksson, ung och
lovande entreprenör
upp sitt sommarcafé
under tiden 24 juni till
4 augusti. 

Mitt café kommer att finnas
vid Staby Gårdshotell i det
lilla gemytliga ”Kurran”, där
det passar bra för en god
sommarfika i alla väder berät-
tar Ebba Henriksson. Denna
sommar kommer hon dess-
utom att delta under några
dagar vid Almedalsveckan i
Visby, för att tillsammans
med flera ungdomar laga mat inom temat Unga Ekokockar. Ebba
som till vardags går på Restaurang och livsmedelsprogrammet i
Borgholm, har som målsättning att verkligen ge varje gäst den där
lilla extra servicen.

Sommarföretagare med 
musiken som drivkraft !

Andreas Ohlsson
startar sommar-
företaget Berga
bruksmusik
under sitt 
sommarlov. 

Med brinnande intres-
se för allt inom musik,
kommer Andreas att
kunna erbjuda piano-
och saxofonlektioner
till intresserade. I första
hand riktar han sig till
ungdomar på grund-
skolan som vill spela
musik och då även
grunder i gitarr, bas
och trummor. 50 kro-
nor i halvtimman är
min taxa, berättar

Andreas och hoppas på bra intresse för sitt erbjudande ! Vill du
komma i kontakt med Andreas ring 070-297 4598. Kolla även
Facebook.com/Bergabruksmusik.

Tänker du starta EGET?
Tänker du starta eget företag, så har vi bra koll på lediga lokaler! Hjälper dig
med olika kontakter i samband med nystart!
Informerar om ditt företag i tidningen Innehåll. 

Andreas Ohlsson vid pianot.

Unga entreprenörer  
satsar i vår kommun !

Ebba vid sitt sommar café på Staby.

MDO BILAR på nästa 
frukostmöte !
Företaget MDO
BILAR utmed norra
genomfarten i
Högsby, kommer att
stå som värd för
Mittpunkt Högsbys
kommande frukost-
möte 25 juni. 

Innehavarna Mikael och
Diana Olsson som haft före-
taget i snart ett halvår har
fått en bra fart på bilförsälj-
ningen, inte minst för att man kombinerat försäljningen med att också
satsa på recond/bilvård för kunderna.

Är du bil intresserad, så ring då 070-59 00 968 får du veta mer !

Mikael och Diana Olsson vid sitt 
företag MDO BILAR.

���'���� �����$�������$�������$$!%��$� �#�&���$�
����"�$��������������
���������#�!(������ $���$���#$������$ "��$����	���)�#�&�

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Du är mycket välkommen till Frukostmöte 
Tisdag 25 juni. Hos MDO BILAR (tidigare Hanåsa Bil).

Plats: mellan Q-star och Lantmännen i Högsby.
Information och visning av nya företaget kl 8-9.Fika från 7.30. 

�
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Öppet 
hus hos 
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BERGA
0491-500 77

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

Vi publicerar lite bilder från ett minst sagt välbesökt
öppet hus hos Linds Djur och Natur som arrange-
randes i mitten på maj. Det var många, mer än 1 500
personer, som tog chansen att åka Lionståget tur
och retur till gården.

- Vi vet ungefär hur många besökare vi hade under dagen eftersom
alla som var inne och besökte robotavdelningen måste ta på sig
skoöverdrag i plast. Vi gjorde av med ca 3 000 set med plastskor och
då ska man komma ihåg att alla var ju inte inne ladugården och ville
se robotavdelningen säger Milton Lindh.

Gårdens öppet hus drog i gång vid tiotiden och var välbesökt
ända fram till tvåtiden då man rundade av dagen. Förutom gårdsvis-
ningen så var det flera lokala företag som passade på att visa upp
sin verksamhet och sälja produkter.

- Folk som vi pratat med var glada över initiativet med öppet hus. 
Klart att det är en fara med så mycket folk på gården när det gäller

risk för smittspridning men allt verkar ha gått bra och det var ingen
som missade att ta på sig skoskydd.

-Vi har ju verksamhet mycket nära samhället med både djurhåll-
ning som betesmarker. Och att ha öppet hus är ett litet sätt för oss
att  ge lite tillbaka och visa hur livet på en gård kan se ut, säger
Joakim Lindh.

Kusinerna  hoppas att ännu fler dricker ännu mer mjölk, och vill
via Innehåll sända ett stort tack till alla ni som hjälpte till under
dagen och till alla ni som kom.

/Text: Gunilla C Johansson, bild: Annelie Berggren
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HHÖÖGGSSBBYY
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
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”Snart 
hettar det 
till igen”
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mätning 

 

 

 
 

 

 

 

let att serva bilen, och inte minst att se till 
hägra så smått. Plötsligt är det högaktuel
Snart slår hettan till och semester
Kontrollera din AC i tid.
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SOMMARLOPPIS
I VÄSTRAKULLE

Sinnerbovägen, RUDA
(1 km från Ruda skola mot Allgunnen).

Öppet 25/6 - 31/8
Tisd-fred 13-17, lördag 11-15,

söndag, måndag stängt
telefon 0491-220 45

Behållningen till vårdcentral i Indien.

VÄLKOMMEN!
Gudstjänst Västrakulle, 21/7 kl 15.00

(Se vidare info bland evenemang på www.hogsby.se)

Dags igen för

� �� �� �� �
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Sommarsimskolan arrangeras av
Högsby kommun, 
Kultur-Fritid-Turism.

Avgift: 150 kr som betalas till simläraren
första dagen. Vi kommer att ha simskolorna
måndag-fredag v 26-27-28. Start med
upprop för alla måndag 24/6. 
Gruppindelning & tider meddelas på plats:
Gösjön/Högsby-Berga kl 11.00. (Detlef Sannemüller, tel 070-5629328)
Övrasjön/Fågelfors kl 16.00. (Tuva Bojstedt, tel 070-6441802)
Välenbadet/Fagerhult kl 17.00. (Sussi Sidenbäck, tel 073-8199108)
Basthult/Ruda kl 16.00. (Maggan Drottman, tel 070-2100987)
Avslutning: fredag 12/7.
Ring gärna simläraren/ansvarig ovan vid din sjö 
om det är något du undrar!

Personalutskottet har beslu-
tat tilldela Greger Karlsson,
räddningstjänsten i Högsby,
priset som årets medarbeta-
re 2012.

MOTIVERING:
”Greger är en engagerad och
positiv medarbetare. Greger är
med och utvecklar, inte bara
sitt egna verksamhetsområde,
drift och underhåll, utan även
verksamheten som helhet. När
människor ber om hjälp så
hjälper han till.
I uppstarten av samverkan

med Mönsterås kommun har
han varit tongivande och sett både fördelar och nackdelar med hur
de olika räddningstjänsterna har bedrivits. Detta har inte stoppat
honom från att ta de positiva delarna från respektive räddningstjänst
för att vara med och skapa en samverkansplattform där ingen part
dominerar utan bägge parter kan utvecklas”
Greger belönas med tårta och blommor samt en utbildningsinsats

till ett värde av ca 5000 kr.
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Årets medarbetare 2012 25-årsgåvor 2013

Behöver jag en kontrollansvarig
för att bygga eller riva?  -
Boverket

Sommarsimskola!

Den 3 maj uppvaktades medarbetare som slutat sin anställ-
ning med pension i Högsby kommun.

Avtackning 2013
Det var medarbetare som avslutat sin anställning med pension
under det gångna året fram till den 30 april i år.
På lunchen deltog Raymond Furuskog, Staffan Hedin, Karl-

Johan Nettersjö, Christina Wåhlin, Pia Nordén, Margareta Front
Hansson, Janna Luczak, Lene Hollner, Birgitta Karlsson, Berit
Backlund, Maja Nilsson, Ingegerd Jonsson, Björg Jonsson, Irene
Johansson, Anna-Maria Jonasson, Jan-Åke Henriksson, Anna
Johansson och Sofia Moll.
För de medarbetare som inte fått hedersgåva under sin anställ-

ning men arbetat minst 10 år överlämnas del av hedersgåva. Övri-
ga medarbetare avtackas med blommor och lunch.

Pensionsavtackning 2013

Poolfyllning får endast ske med den egna trädgårdsslangen, en
sådan ger cirka 50 m3 /dygn. För övrigt ska inga poolfyllningar
ske genom kommunala brandposter på grund av risk för missfärg-
ningar som kan uppstå i våra va-system. Samt att vi vill garantera
god kvalité på vårt livsmedel ut till våra va-konsumenter.

NOTISER

Poolfyllning

Den 21 maj delade kommunen ut 25-årsgåvor till:

Kommunledningsutskottet
Andersson Ann-Cathrin Telefonist Kommunledningskontoret
Ågren Jan-Ove                Arkivarbetare Kommunledningskontoret
Monica Tillman Assistent Kommunledningskontoret

Socialutskottet
Carlsson Agneta Vårdare/vårdarinna Linneagården
Jonsson Cecilia Undersköterska Linneagården
Nilsson Irene Undersköterska Mogården
Svegmo Annika Undersköterska Mogården
Eriksson Marianne Undersköterska natt Mogården
Berg Gun Vårdbiträde Hemtjänsten
Erlandsson Leena Vårdbiträde Hemtjänsten
Johansson Berit Vårdbiträde Hemtjänsten
Israelsson Marie Vårdbiträde
Välengården
Målberg Monica Vårdare/vårdarinna Omsorgen
Karlsson Annika Vårdare/vårdarinna Omsorgen
Andersson Marina Ekonomibiträde Måltid
Jejdling-Persson Christina Enhetschef/städ Städ

Utbildningsutskottet
Jonsson Annelie Förskollärare Lillebo
Nilsson Birgitta Lärare lågstadiet Skolan
Petersson Elisabeth Lärare mellanstadiet Skolan
Sehammar Britt Fritidspedagog Berga
Sundström Anita Förskollärare Ekbacken F-hult
Sinnerström Lena Förskollärare Skolan

Kommunens representanter:
Anders Johansson
Pernilla de Vries
Ingemar Svanström

När du ska genomföra en bygg- eller rivnings- och markåtgärd
behövs i många fall en kontrollansvarig. Exempelvis när du ska
bygga en ny byggnad eller bygga till en befintlig byggnad. Du
kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en bygg-
nad, till exempel om bärande delar berörs. 

Kontakta byggnadskontoret om du är osäker  på om du behöver anli-
ta en kontrollansvarig.
En kontrollansvarig ska i sin roll medverka till att bygglagstiftnin-

gens krav uppfylls. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som
byggherre ska genomföra ett bygge. Tanken är att vi ska få bättre
kvalitet i våra byggnader.
Du kan läsa mer i foldern ”Behöver jag en kontrollansvarig för att

bygga eller riva?”. Den finns att ladda ner från www.boverket.se.  
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Läste alldeles nyligen en liten
artikel i tidningen Entreprenör
(som ges ut av Svenskt
Näringsliv) med rubriken ”Att
göra är att göra skillnad” Man
hävdar att det finns en viktig
skillnad mellan företagsamma
människor och folk som tycker
saker i allmänhet. De företag-
samma gör. De andra anser att
någon annan ska göra något,
inte sällan staten, myndigheter och andra människor
eller företag. 

Detta fick mig osökt att tänka på historien om Alla, Någon,
Vemsomhelst och Ingen.
”Ett viktigt arbete måste utföras, och Alla var övertygad om att Någon

skulle göra det. 
Vemsomhelst kunde ha gjort det, men Ingen gjorde det, för det var Allas

arbete. 
Alla tyckte att Vemsomhelst kunde göra det, men Ingen ansåg att Alla

skulle göra det.
Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon när Ingen gjorde vad

Vemsomhelst skulle kunna ha gjort.”

Det är utan tvekan så att det finns en hel del substans i det man från
Svenskt Näringsliv framhåller (se inledning), varför jag tyckte det var
extra roligt när jag alldeles nyligen hade en informations-träff kring
möjligheter och förutsättningar för e-handel med ett antal lokala ent-
reprenörer/företagare på Misteln i Högsby. 

Vi hade vid detta tillfälle förmånen att få lyssna till Johan Uddh från
Easyfy AB och Roland Karlsson från Kalmar Science Park. Johan har
lång erfarenhet inom e-handel och har bl a utvecklat Apotekets
webbshop, men är kanske mest känd för att vara den som utvecklat
webbshopen åt Bygghemma.se. Roland har lång erfarenhet av web-
ben och drivit såväl företag som varit den som lärde oss svenskar att
blogga. Roland var också en av initiativtagarna till bildandet av Kalmar
Science Park 2004.

Att få lyssna till dessa herrar, som båda visat att ingenting är omöj-
ligt…, var både inspirerande och tankeväckande. Men kanske än roli-
gare var att få lyssna till Ann-Catrin Fransson, som vid 70-års ålder
gjort en nysatsning på sitt företag Fågelfors Hattateljé och satsat på
en webbshop. En satsning som också blivit något av en framgångssa-
ga, vilket inte minst både Johan och Roland lyfte fram under kvällen.

Som jag tidigare nämnde så känns det extra roligt att kunna sitta
ner med lokala entreprenörer som alla har det gemensamt att de vill
och är intresserade av utveckling, samtidigt som de även insett att
man själv måste göra. Det är företagsamma personer med stora visio-
ner och ett stort hjärta som skapar positiva förändringar, något vi alla
bör ta till oss!

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...
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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

Högsbydagen har vi besök av 
som bjuder 
på smakprov

Salladsbar - Plocka ihop 
din egen nyttiga sallad!

NYHET!!

Emåmejeriets 
Vispgrädde 5 dl 10:-

Max 2 kund, gäller endast Högsbydagen.

(Missa inte den nya Gräddtårtsfilen)

KLIPP

Premiär tisdag 11/6

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.



12

högsbydagspro-
grammet



13

högsbydagspro-
grammet



14

Välkommen till 
Lindra Second 
Hand i Högsby

LINDRA SECOND HAND  |  Järnvägsg. 37  |  Högsby  |  Tel 0491-21380  |  Öppet må-fre 11-18, lör 11-15

Vill du fynda och samtidigt 
göra en god handling?
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Samarbete bra för alla

Examen- och         
Högsbydagsextra på

Pelargoner 
endast 20:-

Guzmania
59:-

Examensbuketter  

i stor sortering
Stort urval av 

studentmaskotar 

Tvåstänglad

Phalaenopsiso
rkidé

endast 98:-

OBS! 
Midsommarafton stängt. 

Med reservation för slutförsäljning

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

Interflora
Blommogram

Varmt välkomna hälsar Anna-Lena o Bosse, 
Åsa, Ingemo och Maria

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Alla som
handlar hos

oss på Högsbydagen 
deltar i utlottning av     
en fin utplantering.

Afrikansk 
Margurit 25:-

Alla växter kommer från 
Ådalens Handelsträdgård

i Läckeby 
- mycket bra kvalité !

Fr.o.m. 1/7-31/8 
öppet 10.00-15.00
Lördagar stängt

�

Välkommen till 

www.judinsons.se

Södra Storgatan 7 i Berga, Tel: 0491-50170

Öppet  lördag 15/6  kl 10-15

Nytt & begagnat ! 
Välkomna att fynda !

Judinsons Handel
- present och loppis -

Högsby Utbildningscenter
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Kärnan i Mittpunkts projekt som berör samverkan
mellan skola och näringsliv stavas samverkan enligt
Bengt-Åke Lundin, verksamhetsansvarig Mittpunkt.

Avgångseleverna är på väg att ta studenten och det är blandad kom-
pott när det gäller vidare studier som att leta arbete eller påbörja en
anställning.  För att koppla samman skola med näringslivet så har
mittpunkt under läsåret arbetat för att ge eleverna en god inblick i
arbetslivets utmaningar och förutsättningar.

Mittpunkt har under året tillsammans med skolan arrangerat
arbetsplatsbesök, föreläsningar av företagare och varit behjälpliga
med att ordna praktikplatser till eleverna. Mittpunkt summerar läsåret
med positivt gensvar från näringslivet och skolan och ser fram emot
ytterligare samverkansprojekt under hösten.

Det är mycket inspirerande
för mig att träffa unga männi-
skor med många goda affär-
sidéer och viktigt att ta elever-
na på största allvar när det
kommer med sina affärsidéer.
Att testa sin affärsidé mot mark-
naden är ett sätt att pröva sina
vingar. Ibland bär den och
ibland får man tänka om.  Att
någon tror på det man gör lyf-
ter många till att känna mod att
gå vidare med sina idéer.

//Gunilla C Johansson

Advisor Bengt-Åke tillsammans med Emlie
Delaporte avgångselev på HUC samtalar

om Emils projekt, turistbroschyr.
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I Kalvenäs
Gårdsbutik 

finns nystyckat kött av
av nöt, gris och lamm. 

Du finner även:
Isterband, grillkorvar, 

ölkorvar och medwurst 
av vårat kött. 

I butiken finns även pasta,
parmesan, kryddor, 

oljor m.m.
Isterbanden är gluten- och laktosfria

tel. 070-717 64 04
www.kalvenas.se

Sjönäsgatan 25, BERGA

Öppet: Fredagar 1200-1800

och Lördagar 1000-1500

Stängt i midsommar, 
men öppet ons 19/6 och tors 20/6 istället. 

Öppet under juli månad. 

25 år som företagare
- Det är 25 år sedan jag och ”ICA- Ove” bestämde oss
för att köpa verksamheten av Ann-Marie och Sigurd
Bloom. När Ove 1995 gick över till att bli Ica-handlare
så gick min syster Ann-Britt in som delägare. För ca 10
år sedan kom Kenneth och Ann in i bilden och där är
vi i dag. En kvartett som jobbar bra ihop säger Johnny
Berg, en av delägarna i Högsby Järn och Redskaps-
handel i Högsby.

Johnny berättar
om livet som
företagare och
ser tillbaka på de
25 åren med
många bra stun-
der. 

- Jag har verk-
ligen trivts med
att driva företag
och ångrar inte
mitt val en enda
dag. Att verksam-
heten rullar på
beror till viss del
på att vi försöker
att hålla hög ser-
vicegrad. Den
tveklöst viktigas-
te faktorn till att
vi kan öppna
butiken varje
dag är våra
mycket trogna kunder. Jag vill verkligen betona hur vi alla högt värde-
rar att våra kunder återkommer år efter år. Det som också värmer är ju
hur den yngre generationen handlar hos oss på grund av att deras för-
äldrar alltid har handlat lokalt.

Vi har den mest intensiva period nu och fram till i höst då vi säljer
och servar mycket inom trädgård och bygg. Kennet har bråda dagar
att hinna serva och reparera maskiner, och jag fullt upp på byggsidan.
Tjejerna jobbar på i butiken.  

BOLIST
En viktig draghjälp för butikens breda sortiment har man den friståen-
de kedjan Bolist att tacka för enligt Johnny: – Ja det måste jag säga,
det har varit och är bra för oss att kunna erbjuda så mycket i butiken
tack vare kedjan, som har närmare 200 medlemmar runt om i Sverige.

HÖGT I TAK
Johny berättar att tiden som företagare gått fort och att det känns
som det var i går han och Ove tog över butiken. Det var  två personer
som gjorde övertagandet extra smidigt

Det var ju Veine ”Ada” Adolfsson, Högsby och Evert Sivertsson, Berga
som var anställda under 53 respektive 50 år. De två var och är riktigt
härliga personligheter och som hade minst sagt högt i tak till såväl
mig som kunderna.

När Johnny är ledig så tar han sig en tur på MC:n eller åker med
familjen till stugan vid Sinnern.  

När hockeyn drar i gång så åker jag mer än gärna till Oskarshamn
och tittar när IK krigar på isen.

//Gunilla C Johansson
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”FÖRHÄXAD” AV MÅRTEN MELIN OCH
JONAS ANDERSSON 
ISBN: 978 91 87061 50 9
Denna lättlästa bok för dig på låg- och mellanstadi-
et handlar om en tjej som blir kär i en kille som
heter Karl. Detta är i och för sig inte så konstigt föru-
tom att tjejen, som heter Vera, råkar vara en häxa.
Skolan som hon går i lär ut alla möjliga häxkonster,
men går det att trolla så att Karl blir kär i henne? Och i så fall blir det
kärlek på riktigt? Läs boken så får du veta hur det går för Karl och Vera!
I serien om Vera ingår: Jag är en häxa, Häxskolan, Förhäxad och

Häxprovet.

Var med i ”Läs på sommarlovet”. Låna hem fem böcker och berätta
(rita) om tre av dem. Lämna in häftet när skolan startar i höst och du
har chansen att vinna fina bokpriser. Häftet finns att hämta på ditt
skolbibliotek eller på Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17 i
Högsby.

”SJÄLVHUSHÅLLNING PÅ DJUPADAL” 
AV MARIE & GUSTAV MANDELMANN 
ISBN: 978 917424 202 7
Paret Mandelmann har bott på och drivit gården
Djupadal i den lilla byn Rörum på Österlen sedan
1996. Deras entusiasm och kunnande inom själv-
hushållning har resulterat i denna inspirerande och
uttömmande bok. Vare sig du är anhängare av det
småskaliga och närproducerande jordbruket eller en ”vanlig” hob-
byodlare så finns det mycket kunskap att hämta här. 

Spänning i hängmattan!

”SPRINGFLODEN” AV CILLA OCH ROLF
BÖRJLIND 
ISBN: 978 91 1304168 1
Författarparet Börjlind har tidigare skrivit manus till
de hyllade tv-serierna Graven och Morden. I deb-
utromanen ”Springfloden” får poliseleven Olivia
Rönning i uppgift att skriva ett elevarbete om ett
mordfall som inträffade på 80-talet. Mordoffret
kunde aldrig identifieras och mordutredare Tom
Stilton lade fallet på hyllan. När Olivia Rönning bör-
jar undersöka fallet visar det sig att mycket information går att få fram
ur äldre källor, men att få tag på Tom Stilton är helt omöjligt. Han är
som uppslukad av jorden… En välskriven och mycket spännande
deckare. 

Ändrade öppettider!
Onsdagen den 5/6 öppet: 9-13. Torsdagen den 6/6 stängt.

Högsby kommunbibliotek är öppet:
Vardagar 9 – 18. Lördagar 10 – 13
Besök oss på www.hogsby.se och följ oss på Facebook.

Boktips från Högsby
kommunbibliotek !

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

www.hemelantennservice.se
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mmj bil

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

Välj en mäklare som gör dig nöjd!

Högsby - Stabyvägen 17
Charmigt äldre hus i Staby, bo på
landet men ändå nära till det mesta.
4 rum och kök, badrum, öppen spis.
Pris 350 000 SEK

Sinnerbo - Sinnerbo 107
Sommarstuga ett stenkast från stora
Sinnern på arrendetomt, underbart
läge med härlig utsikt över sjön.
Pris 295 000 SEK

Fågelfors - Bruksgatan 46
Fräscht hus mitt i Fågelfors 
med lättskött trädgård. 
Hel källare med bra biytor.
Pris 325 000 SEK

Björkshult - Idrottsvägen 5
Härligt sommarställe med närhet 
till bad och natur, fastigheten i bra
skick, härligt läge.
Pris 350 000 SEK
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Äntligen ett museum - fri entre Högsbydagen

Det var en glad
duo som mötte
Innehåll på
Garbo-museet i
Högsby. Ja du
läste rätt.
Garbosällskapet
och dess utställ-
ning av material
kopplat till Greta
Garbo har nu
uppgraderats till
att få vara ett
museum.

- Reglerna är sådana
att för att få kalla verk-
samheten museum så
måste man ha personliga tillhörigheter i utställningen. Det har vi idag.
Dels klädmarkören, ett instrument med krita som man med hjälp av
en liten handpump pudrar på t.ex. en kjol för att mäta upp rätt längd. I
en resväska på väg från USA finns tre par byxor som varit i Garbos
ägo, och som numera tillhör museet säger Rune Hellquist, ordförande
Garbosällskapet.

OTTILIANA ROLANDSSON
Något som är riktigt stort och som är på G i skrivande stund är att skå-
despelerskan Ottiliana Rolandsson, Los Angeles som landade i
Sverige i går torsdag och kommer till Högsby och sätter upp sin före-

ställning ”I was Greta
Garbo” i Höllywoods
studio i Högsby.

- Vi ska försöka att
åstadkomma en filmin-
spelning av pjäsen
med publik i studion
och det går bra att
köpa biljetter till före-
ställningen berättar
Laila Hellquist, sekrete-
rare Garbosällskapet.

I pjäsen som utspe-
lar sig tiden efter
Gretas bortgång, åter-
kommer hon för att
spela några scener hon
inte hann med innan
hon dog. Hon är även
med under auktionen
av hennes tillhörighe-
ter och under hand som sakerna auktioneras ut och lämnar salen,
kommenterar hon sakerna, vad det betytt för henne men även vilka
personer hon saknar och vilken roll de spelat i hennes liv.

- Det är en stark pjäs där tonen är lugn och fridfull med inslag av lite
humor och glädje. 

GRETA INVIGER GARBOMUSEET 
Under själva Högsbydagen inviger Ottiliana, i skepnad av Garbo,
museet och kommer att mingla runt bland besökare. För
Garbosällskapet och styrelsen är givetvis Ottilianas resa till Högby,
inspelningen, deltagande vid Högsbydagen och invigningen riktigt
stort.

- Vi hoppas på stor genomslagskraft och många besökare under
hela sommaren till Garbomuseet, avslutar Laila.

Garbouställningen öppnades 1999 med hjälp av ett beslut av kom-
munfullmäktige. 2001 startade Garbosällskapet och tog över driften
av utställningen som i dag är ett museum. Styrelsen består av 10 per-
soner och sällskapet har idag ca 150 medlemmar. Garbomuseet har
ca 1 100 bilder i sitt arkiv och visar ca 100 bilder per år. Greta Garbo
spelade in 27 filmer under sin karriär som hon avslutade redan vid 37
års ålder.

//Gunilla C Johansson

Hyr kanot eller kajak hos oss och paddla i Emån, i en insjö eller i havet.
Önskar ni transport av kanoter ombesörjer vi det. Avsluta gärna er 

paddling i vår vedeldade badtunna. Hur skönt som helst!
Därefter sover ni gott i våra stugor. Hyr stuga dygn eller veckovis, 

2 stugor med 4 bäddar vardera.
wwwwww..kkaannoott..iinnffoo •• wwwwww..eemmaattuurriissmm..ssee

Koppla av i modern stuga med ostört läge.
Bada vid badstrand med egen brygga. 
Sex sängplatser + tre extrabäddar i 

gäststuga. Fiska, bada bastu, hyr roddbåt
eller cyklar… Uthyres veckovis. 

wwwwww..lliixxhhuulltt..ssee

Ved till stugan eller fritidsboendet 
- Björkved och blandved säljes! 
Beställ önskad längd och mängd. 
Vi ordnar hemleverans vid behov.

wwwwww..lliixxhhuulltt..ssee

Mobil Gert: 070-248 60 28                                                                                                      Mobil Ewa: 070-65 87 323  
www.ematurism.se  ı  GPS Koordinater: 57.2067023, 15.9275173
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Midsommar - mat - traditioner

Visste du att… om midsommar

Midsommarfestligheter har funnits under lång tid och
i många olika former. Under vår hedniska tid firade
man sommarsolståndet med offerfester och fruktbar-
hetsriter. Som med många andra hedniska högtider
har midsommarfirandet knutits till den kristna kalen-
dern och idag sammanfaller midsommardagen med
Johannes döparens dag.

Matjessillen är ett holländskt påfund, som så mycket annat inom fiskin-
dustrin. Det var de som uppfann sillkonserveringen och ordet matjes-
sill kommer från holländskans maatjesharing, som betyder jungfrusill.

Ordet majstång kommer förmodligen från seden att ”maja” hem-
met, alltså att klä det i löv vid festliga tillfällen. Majstångstraditionen
kom som så många andra traditioner från Tyskland, fast i Tyskland (och

de allra flesta majstångsländer) reser
man naturligtvis majstången i maj.

Under den hedniska midsomma-
ren ansåg man att midsommarnatten
var full av magiska krafter, något som
avspeglas i alla de magiska riter som
är kopplade till midsommar. Än idag
finns det flickor som lägger sju sorters
blommor under kudden för att dröm-
ma om den man som de kommer att

dela sin framtid med. Man trodde också att midsommarnattens dagg
hade helande krafter och kunde bota sjukdom.

Det landskap som mest förknippas med midsommarfirandet är
Dalarna. Hit vallfärdas tiotusentals svenskar varje midsommar för att
dansa runt stången, gärna iklädda folkdräkter.

Midsommar är den vecka under hela året som Systembolaget har
flest besökare. 

ATT LÄGGA I SILL ÄR ENKELT,  ROLIGT OCH GOTT. 
GUBBRÖRA MED MATJESILL
3 burkar matjessill
4 kokta potatisar
3 kokta ägg (gärna lite krämiga)
½ syrligt äpple
1 liten röd lök
2 msk kaviar
3 msk gräddfil
3 msk majonnäs
1 msk sillspad (från botten så 
kryddorna kommer med)
Gräslök, dill, smörgåskrasse
Salt och nymalen svartpeppar

Gör så här:
Finhacka och blanda samman allt i en bunke. Ät röran med knäck-
ebröd och lagrad ost.

Hej!

Här värnar vi extra mycket om

att din skog eller gård ska

kunna utvecklas. Hör av dig 

om du vill veta mer om just 

dina möjligheter. Eller om du

bara vill ha ett tryggt bollplank

för dina idéer.

Välkommen!

Skog och lantbruk

Järnvägsgatan 8, Högsby  •  0491-204 44

GLAD MIDSOMMAR!
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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

Nu 20 % rabatt
på alla delar i samtliga modeller 
både äkta silver och nysilver från 

Mema/GAB.

EErrbbjjuuddaannddeett ggäälllleerr:: 77//66--2244//66 22001133..

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

�	�������
�
�		��	������
���

Fredag 14 juni:Mejeriet öppet kl 11-24 - God mat, barerbjudande
Öltätet i Lanhagen öppet kl 18-01 - Livemusik med Jörgen F Lundell, 

barmeny 75:-

Lördag 15 juni:Mejeriet öppet kl 12-24 - Mejeriets bu.é 150:-,
korvgrillning i trädgården, ballonger & godis till barnen.

Öltätet i Lanhagen öppet kl 12-01 - Barmeny 75:-, förutom öl /nns
vin, cider, lättdrycker samt alkoholfritt öl och vin, 

Livemusik & karaoke med Jörgen F Lundell
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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 • ID- & Körkortsfoto • Glödlampor • Lysrör • Fotofilm

Pangerbjudande!
Armbandsur & arm-
band med glitterbollar,
flera färger

Plastklockor
liten och stor,
flera 
färger 

ID- & Kör-
kortsfoto 
180:-

Lattemugg på
köpet - för varje
glas du köper!
Gäller t.o.m. 30/6

Vi bjuder på dricka 
och frukt hela 

Högsbydagen 15/6. 
Öppet till kl 14.00.

Vi har alla 
sorters 
smycken 
till bra priser!

NU 89:-NU 89:-NU 298:-NU 298:-
(rek pris 698:-)(rek pris 698:-)

�

Sommarcaféet 
i Fågelfors
Öppet alla dagar 

1/5-31/8, kl 12.00-18.00
Tårtor, korvar 
och smörgåsar!!!

Petra Würker, 
Hammarsmedsbacken 7

Fågelfors
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Grillat är gott

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

Välkommen !Sommarens alla 
blommor finner 
ni hos oss 
till bra priser!

�

wpab annons om Innehåll
på Högsbydagen


������������	�����������������

– Högsbydagen 15/6 –
Räksmörgås med handskalade räkor

och kaffe 70:-
Ute- och inneservering kl 1000-1400 (ev längre)

Citronlax i foliepaket
4 port
4 st laxfilé i portionsbitar
2 st citroner
2 stora tomater
2 st vårlökar
smör
färsk dill
salt & peppar

Ta en rejäl bit med folie. Lägg två skivor
tomat mitt på folien och lägg en laxbit på
tomaterna, salta och peppra. Riv skal av en
halv citron på varje laxbit, skiva en halv lök
och lägg på laxen. 
Strö över lite dill, en smörklick samt lite pres-
sad citron. Vik ihop foliepaketet så det blir
tätt. Tillaga på grillen i ca: 10 min.

Primörpaket i folie:
Koka nypotatis, morötter & sparris tills det
nästan är färdigkokt. Gör ett foliepaket och
toppa med vårlök, dill och en smörklick!
Salta & peppra och vik ihop paketet.
Tillaga på grillen tillsammans med laxen! 

Getostgrillad paprika
2 port
4 röda paprikor
1 msk olivolja
1/2 tsk salt
1 krm svartpeppar
200 g getost
2 msk flytande honung

Tillbehör
rucolasallad
pinjenötter
en skvätt olivolja
finstrimlat äpple

Dela paprikorna i två eller fyra delar, ta bort
kärnhuset och vänd delarna i olivolja. Salta
och peppra. Riv getosten, blanda med
honung och klicka ner i paprikan. Lägg dem
på grillen med skalsidan ner och grilla ca 8
minuter. Servera med en härlig sallad på
ruccola, pinjenötter, en skvätt olivolja och
finstrimlat äpple.

Grillat fruktspett med 
passionsfruktskräm
2 port
Frukt: ananas, persika, melon 
(valfritt såklart!)
1 msk strösocker
1 st lime 
grillspett

Passionsfruktskräm
2 passionsfrukter
1-2 msk strimlad mynta
250 g kesella
0,5 dl florsocker
1 st vaniljstång (eller 1 tsk vaniljsocker)

Blanda alla ingredienser till passions-
fruktskrämen och låt stå en stund i kylen.
Skär frukten i 2 cm stora tärningar och träd
på grillspett. Blanda strösockret med skal
och saft från lime, pensla marinaden och låt
dra fem minuter. Grilla ett par minuter på
varje sida så frukten får färg.



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.

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

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

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 vatten-
flaska. Arr: Ana Rosa
Lopes. Tel: 070-
3514855

Studiecirkel i "En Kurs i Mirakler", Ruda 
- 1 dec -12- 19 juni -13, 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 ons-
dagkväll kl 18.30-21.30. Kontakta mig om exakt start-
datum i januari, pris (kurslitteratur ingår) samt anm. sna-
rast. Start 1 dec., med det går bra att höra av sig även
efter detta datum. Arr: State of Grace i samarbete med
studieförbundet NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson.
Tel: 0707-126824, 0491-22211 E-post: carina.b.hans-
son@gmail.com

Föreningsbigården, Högsby - 25 april 
- 29 aug 18:00, Storgatan 64 Öppnar för
säsongen. Lokalproducerad honung säljes. Arr:
Högsbyortens biodlarförening. Kontakt: Veine
Jernemalm. E-post: veine.jernemalm@telia.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

Seniorlördag på biblioteket! Föredrag om
släktforskning - 27 april 10:00 - 13:00 
Misteln, Storg. 17 i Högsby. Sam Blixt - släktforsk-
ningsexpert från Oskarshamn föresläser kl. 11.00.
Konstutställning av funktionshindrade från
Blåsippegränd. Fri entré. Arr: Högsby kommunbiblio-
tek. Kontakt: Inger Gustavsson. Tel: 0491-29197

Välkommen till färgernas värld - Måla
Vedic Art, Ruda - 27 april 10:00 - 16:00,
Solgården 124 Gillberga, Ruda
Grundkurs och fortsättningskurs i Vedic Art!
Investering 500 kr/tillfälle. Medlem i Kulit 20%
rabatt. Se www.kulit.se. Info och anm. (bindande) på
tel/epost nedan senast två veckor före kurs. Med
Vedic Art kan du hitta din egen skaparglädje och
kraft! Arr: State of Grace i samarbete med studieför-
bundet NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson

Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

SPF berättardags, Högsby - 28 april 15:00
"Seniorum", Storgatan 9, Högsby
Nils-Erik "Pigge" Gustafsson berättar om erfarenheter
och upplevelser under tiden i Högsby. Kaffeservering.

Tre besöksmål i Klebo - 28 april 10:00 
Vi besöker Borrebacke fornborg, Silverbäck och avslu-
tar med en gammal skogsbränna. Avresa vid busster-
minalen i Högsby. Ledare Stellan Häggbrink. Arr:
Handbörds naturskyddsförening. Kontakt: Per-Ove
Oskarsson. Tel: 0491-50007

Seniorveckan: Betania Allgunnen - 28 april
15:00 Sång och musik - tal av "Lyckans trio" från
Eksjö. Kaffeservering. Arr: Allgunnens Alliansförsamling

Kulturmåndag/Författarbesök - 29 april
19:00 Misteln, Storg. 17 i Högsby. Pontus
Brandstedt från Björkshult berättar om sin nyutkomna
bok. Fri entré. Vi bjuder på fika. Arr: Högsby kommun-
bibliotek och Studieförbundet vuxenskolan

Valborgsmässofirande i Skälsbäck 
- 30 april 19:30 Skälsbäck skola. Korvgrillning
utomhus. Inomhus kaffeservering med hembakat bröd
Arr: Norrgrändens bygdeförening

Valborgsmässofirande i Högsby
Missionskyrka - 30 april 18:00 
Pastor Ingvar Mellblom och Frälsningsarméns musiker
medvr. Kaffeservering. Arr: Högsby Missionsförsamling

Valborgsfirande i Fågelfors - 30 april
20:00 Stureplan. Vårtal av kommunalrådet Ingemar
Svanström. Vårsånger, kaffe, varm korv och fyrverke-
ri. Arr: Fågelfors Samhällsförening

Valborgsmässofirande Isabogården 
- 30 april 19:30 Vårtalare Ingrid Axelsson.
Underh. av Sångjuntorna. Kaffeservering, varm korv
och lotterier. Arr: Henbygdsföreningen och
Studieförbundet Vuxenskolan

Valborgsmässofirande i Långemåla 
- 30 april 19:00 Evigheten. Vårtal, lotterier och
fyrverkerier. Medtag egen fikakorg/korv, vi har grillen
igång. För mer information se: www.langemala.se.
Arr: Långemålabygdens medborgarförening

Valborgsmässofirande Berga - 30 april
20:00 - 22:00 Kalvenäsesjön Berga. Underh. av
Sångbubblorna. Vårtal av Nils-Gunnar Danielsson.
Lotterier, korv, fikaförsäljning och fyrverkerier Arr:
Berga GIF. Kontakt: Michael Lager. E-post:
michael.lager@hogsby.net

Valborgsmässofirande, Ruda - 30 april
19:30 Traditionellt valborgsmässofirande på
Tallåsvallen. Vårtal av Hans Birgersgård. Lotterier, ser-
vering och fyrverkerier. Arr: Ruda IF

Valborgsmässoafton, Sinnerbo - 30 april
19:30 Sinnerbo Bygdegård. Korvgrillning utomhus.
Vårbrasan tänds kl. 20.00. Kenneth Bengtsson håller
vårtal och sjunger vårsånger med oss. Kaffeservering
inomhus. Underhållning och lotterier. Arr: Sinnerbo
Bygdeförening

Här nu och framtiden. Misteln - 2 maj
18:00 - 20:00 Högsby Turistbyrå, Misteln, Storg.
17, Högsby. Välkommen till en kreativ kväll där vi läg-
ger grunden till din förändring! Med ett coachande för-
hållningssätt ägnar vi kvällen åt att måla/rita fram
vårt drömläge om framtiden. När vi har det klart blir
nästa fråga, hur vi kan ta oss dit? Kostnad: 250 kr,
coaching, fruktpaus och material ingår. Coach: Jenny
Lindell Bakke, Diplomerad coach. Anm. på epost
utbildning@guldkanten.com eller via www.guldkan-
ten.com. Arr: Guldkanten Tel: 0474-650 750 Jenny
Lindell Bakke. E-post: utbildning@guldkanten.com

Skytte på lerduvebanan - 2 maj 18:00 -
20:00 Lerduvebanan öppnas på Ryckhults
Jaktskyttebana. Övriga öppettider hittas på 
hjsk.zoomin.se. Arr: Mikael Olofsson

Fotboll, Fågelfors - 3 maj 19:00 - 21:00 
Hyltamalm IP, Fågelfors. Fågelfors IF - IFK
Oskarshamn. Arr: Fågelfors IF. E-post:
ronnieper@gmail.com

Skytte på älgbanan - 4 maj 13:00 - 16:00
Älgbanan öppnas på Ryckhults jaktskyttebana. Övriga
öppettider hittas på hjsk.zoomin.se. Arr: Mikael
Olofsson

Rosklippardag i Fågelfors - 4 maj 13:00 
Bruksgatan 43, Fågelfors. Vi klipper rosor och frukt-
träd och bjuder på ört-scones tillsammans med välkän-
de rosexperten *Erik. Hemslöjds- och plantlotteri, samt
en kort presentation av ABF-cirkeln "Från Järn till Trä".
Arr: Nostalgiaföreningen Fågelfors
Kontakt: Leif Loberg

SPF i Fagerhult - 8 maj 14:00 
Gröna salen. Månadsmöte. Förhandlingar, lotteri,
kaffe med dopp.  Arr: SPF Fagerhult

Gökotta med musikgudstjänst och fiske-
tävling - 9 maj 09:00 Böta kvarn. Gökotta med

musikgudstjänst och fisketävling i Böta kvarn på Kristi
Himmelfärdsdag. Grillen är igång, medtag korv och
fikakorg. För mer info se:  www.langemala.se. 
Arr: Långemålabygdens medborgarförening

Loppis Brusemåla Gård - 9 maj  - 11 maj
10:00-15:00 Arr: Malin Karlsson

Natur och kultur i Staby - 12 maj 10:00 
Kulturvandring i Staby. Avresa vid bussterminalen i
Högsby. Ledare Christina Dannesäter. Arr: Handbörds
naturskyddsförening. Kontakt: Wilhelm Alström. Tel:
0491-50205

Välkommen till färgernas värld - Måla
Vedic Art, Ruda - 12 maj 10:00 - 16:00,
Solgården 124 Gillberga, Ruda
Grundkurs och fortsättningskurs i Vedic Art!
Investering 500 kr/tillfälle. Medlem i Kulit 20%
rabatt. Se www.kulit.se. Info och anm. (bindande) på
tel/epost nedan senast två veckor före kurs. Med
Vedic Art kan du hitta din egen skaparglädje och
kraft! Arr: State of Grace i samarbete med studieför-
bundet NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

SPF Högsby Månadsmöte - 14 maj 14:00
Församlingshemmet i Högsby. Försommarfest!
Tipspromenad och trivsam samvaro. Towe Widerberg
medv. med sång och musik. Arr: SPF Högsby

Stickcafé, Högsby - 15 maj 10:00 - 12:00
Wickbergs konditori, Högsby.  Alla välkomna. Vi stick-
ar till nyfödda i Högsby kommun och delar sedan ut
paket när vi tagit beslut om datum för paketets utdel-
ning. Ni som vill delta får garn.
Kontakt: Inger Gustavsson. Tel: 0491-29197

PRO Högsby-Berga Trivselträff - 15 maj
14:00 Bikupan. Arr: PRO Högsby-Berga

Dagledigträff i

nytt 



Evenemang hittar du på sid på sid 23

30 % 
PÅ UTOMHUSFÄRG 
FRÅN NORDSJÖ! 

Gäller 7–11 juni på ordinarie priser. 
Gäller ej vid fakturering.

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

Din idé – vår design!

FÄRGFEST 7–11 JUNI!

GE DITT HUS EN 
NY LOOK! 
Visst skulle ditt hem må bra av en 
uppfräschning i sommar? Hos oss 
hittar du ett stort sortiment fasad-
färger från Nordsjö. Vi i butiken är 
färgexperter och hjälper dig hitta 
färgen som passar just ditt hus. 
Välkommen till en skön utesäsong!

SÄTT FÄRG 
PÅ DINA 

FÖNSTER & 
SNICKERIER!
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KAMPANJ PÅ UTEOLJOR

PASSA PÅ!


