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Redaktion och produktion:
Wåhlin’s
Oskarshamn

Adress:
Hantverksgatan 33, 
572 57 Oskarshamn  
Tel 0491-822 12 
Fax 0491-822 18
E-post info@wpab.se
www.innehall.se

Ansvarig utgivare: 
Gunilla C Johansson
Redaktionell text:
Gunilla C Johansson
Annonser:
Roger Engström

Distribution:Hushåll och företag
i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 25 oktober.
Bokning: Senast tisdagen
den 15 oktober.

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!!

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.

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!

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

Kom in till oss för 
rådgivning och 
synundersökning!
Ring och boka tid!

Nu är höstens

nyheter här!

Ring 076-83 28 149 eller besök www.rolant.se 
Ditt lokala byggföretag

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

Välkommen !

Fler och fler väljer oss.

Tack vare 
våra låga priser!

       

Innehåll
nr 10

i brevlådan
25/10!

Manusstopp
15/10!
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www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35

Bra att ha när du är på vift vare sig 
det är i Svampskogen eller Regnskogen:

Försäkring
Mobilbank
Gott humör

Och skulle humöret tryta kan ett 

Högsbykort
komma väl till pass så man kan göra 
rätt för sig på närmaste lunchhak! :)

Härlig Höst önskar Högsby Sparbank

www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 35
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Bra att ha när du är på vift vare sig 
det är i Svampskogen eller Regnskogen:

Försäkring
Mobilbank
Gott humör

Och skulle humöret tryta kan ett 

Högsbykort
komma väl till pass så man kan göra 
rätt för sig på närmaste lunchhak! :)

Härlig Höst önskar Högsby Sparbank
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I kommunen finns flera företagare som driver verk-
samhet där kvalité, omsorg och närheten till naturen
beskriver verksamheten på ett bra sätt. I detta num-
mer av Innehåll möter ni företagare som satsar på just
detta fullt ut, från producent till konsument. Inga mel-
lanhänder och där konsumenten får direktkontakt
med råvaran och företaget. Vi på Innehåll tackar för
att vi fick komma på besök hos  köttleverantörerna
Birgitta & Evalds Kött samt Kalvenäs Kött, och hoppas
att ännu fler av Innehålls läsare handlar lokalt -
såklart.

P.S. Läs gärna Mittpunkts sida om Gotlandsägg, ännu
ett företag inom livsmedel som är lokaliserat i kommu-
nen

FRÅN GÅRD TILL SLAKTERI – OCH GÅRDSBUTIK
Anette och hennes man Stefan Jeppsson har gemensamt bott på går-
den i Kalvenäs i drygt åtta år och trivs mycket bra. 
– Det känns som att vi verkligen har ett hem och att man känner sig

hemma här i Kalvenäs. Att vi landade här var för att Stefan letade efter
en gård och såg att denna var till salu och fick sedan möjlighet att
köpa den, vilket han då gjorde. 
Paret har under åren köpt till ytterligare mark och i dag har man

totalt ca 160 ha där det finns såväl betesmark, åker som skogsareal. För
Stefan som är utbildad lantbrukare var steget inte speciellt lång att
satsa på gårdslivet men för Anette, utbildad tandhygienist, har livet på
gården inneburit flera små, men starka steg.
- Efter många år som egenföretagare som tandhygienist och inhyrd

hos Elmborgs, som jag verkligen trivdes med så kände jag trots allt att
jag ville byta yrke. Jag har alltid gillat djur och allt som kan härledas till
ekologiskt. Vi började gårdslivet med att köpa in några Highland Cattle
som betesdjur för att hålla landskapet öppet och efterhand som
besättningen ökade i antal började tankarna på att sadla om bli allt
starkare.

FRÅN GÅRD TILL GÅRDSLAKTERI OCH GÅRDSBUTIK
Anette och Stefan har valt att renodla verksamheten till att föda upp
och leverera nöt- respektive griskött från Highland Cattle och
Linderödsgrisar.
- Vi valde Highland Cattle, dels för att de kan gå ute året om men

inte minst för att de håller landskapet öppet. Själva köttet upplever
många som att det är en smak som påminner om viltkött men ändå är
nötkött.
Gårdens griskött kommer från Linderödsgris som är ett lantrasdjur,

det vill säga en ras som levt så pass länge i ett område så att rasen
anpassat sig till områdets olika förhållande. Innan man fastnade för
just Linderödsgris så sökte man på nätet för att hitta besättningar där
djuren var lantrasdjur. De fick träff på en gård i Skåne där man mark-
nadsförde just Linderödsgrisar och de båda spann vidare på idén och
efter en tid så fick de hem några grisar till gården. Man ville utöka
naturbetesköttet till att omfatta nöt och gris varför de tog hem grisar-
na till gården. Eftersom rasen under början på 1990 endast hade 4-5
renrasiga grisar vid liv, startades en genbank. Efter många års arbete är
stammen i dag livskraftig och Kalvenäs är med sin besättning med i
genbanken för att säkra rasen.

- I dag har vi, så vitt vi vet, landets största besättning med Linderöds-
grisar och det känns både naturligt och viktigt att våra grisar är en del i
såväl genbanken som på mattallriken.
I drygt ett år har Kalvenäs haft sin butik i gång och håller öppet fre-

dagar och lördagar varje vecka och extraöppet runt större helger. I
butiken säljer man allt från nystyckat nöt- och griskött till charkuteriva-
ror. 
- Butiken som allt fler och fler hittar till fylls på efterhand med egna

produkter. Vi säljer exempelvis medvurst, ölkorv, isterband, grillkorv
och prinskorv producerat av kött från gården. Vi säljer även rökt fläsk
som är en riktig storsäljare.
Anette är mycket glad över att så många privatpersoner hittar till

butiken och att kundunderlaget ökar, med såväl närboende som lite
mer långväga besökare.
- Resan med att i dag stå med ett nybyggt slakteri och gårdsbutik

har minst sagt varit krokig och ibland känts övermäktigt.
Ja ibland har jag nog känt att man velat kasta in handduken, men i

samma andetag bitit ihop och sett möjligheter. Viktigt att ha ett bra
bollplank när man står mitt i orkanens öga. Det är mycket man måste
kunna när det gäller livsmedel och livsmedelshantering. Nu när stor-
men lagt sig så känner vi båda att allt går lättare och man börjar få lite
rutin på saker och ting. Det är nu det börjar kännas riktigt, riktigt, roligt
och stimulerande, med återkommande och nöjda kunder.
Anette berättar att man fått leverera köttlådor till barnstugor, såväl

privata som kommunala, än så länge endast i grannkommunen.  
– Det är klart att vi hoppas få in en fot hos lite större aktörer som

beställer veckovis, d.v.s kommuner, restauranger och butiker, det gör ju
att företagandet och möjlighet till anställa personal ökar väldigt. Vi har
i dagarna tecknat ett leveransavtal med Familyfood. Ett företag som

Kalvenäs Kött

När Innehåll kommer på besök så har Anette Darberg fullt upp att expediera kunder
med nystyckat kött och nyrökta charkuterivaror. Freija Christenssen en av många
trogna kunder handlar kött till grillen.
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levererar matkasse hem till kunden. Vi är ett valbart alternativ och en
av flera lokalproducenter som Familyfood mer än gärna vill kunna
erbjuda sina kunder varor i från. 

OM TIO ÅR
- Då hoppas jag att Kalvenäs Kött har en ungefärlig lika stor besätt-
ning djur som i dag. Slakteriet är dock rejält utbyggt och hanterar även
viltkött. Ett eget charkuteri med ett brett sortiment. Ser även att vi är
ett familjeföretag på riktigt där jag tillsammans med Stefan och våra
medarbetare har satt Kalvenäs på kartan.

DÄRFÖR LOKALPRODUCERAT:
• Färskt kött utan tillsatser!
• Hängmörat (det vill säga mycket kött för pengarna då köttet 
innehåller mindre vätska än traditionellt paketerat kött) !
• Djuren föds upp utomhus i en naturlig miljö!

FAVORITRÄTT - NÖTKÖTT
Rostbiff med färska primörer och lövbiff av innanlår står som delad
förstaplats och för griskött är favoriträtten Stefans hemlagade
Schniztel med kapris, citron och potatismos, avslutar Anette.

/Gunilla C Johansson

” ”
I dag har vi, så vitt vi vet, landets största 
besättning med Linderödsgrisar.

Stefan med Linderödsgrisarna

Fastighetsmäklare Mats Calmstierna  

Järnvägsgatan 35, Högsby

0491-201 25, 0734-31 35 21

www.maklarhuset.se 

Välj en mäklare som gör dig nöjd!

Berga - Södra Storgatan 13
Mindre hus lämpligt som fritids-
boende, lite uppfräschningsbehov
finns av ytskikten.
Pris 135 000 kronor

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

Vi söker objekt!
Vi bjuder på 

Hemnetavgiften året ut!

Christina Gabrielsson Carin Ribman Catharina Petersson Therese Uppgården-Olsson
Tandhygienist Leg. Tandläkare Tandsköterska Tandsköterska
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2013: 
• Ordf. Eva Lott Berggren
• Sekr. Jonas Lindh
• Övriga: Daniel Carlsson, Eva Gröön.

Pär Lönn, Rolant Pridaen, 
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 

Kolla vår hemsida www.mittpunkt.hogsby.net

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby 
du också.

Vi närmar oss 
100 medlemmar!

Smålands Ägg i Ruda är en del
av Gotlands Ägg AB.
Vid Ruda anläggningen packas dagligen ca 400 000
ägg. Vi packar i dag ägg från alla produktionssystem,
en nyhet är ägg från utehöns som produceras i
Vimmerby.

Våra kunder är både grossister och butiker. Vi har idag äggleverantörer
från Skåne till Östergötland, och vi är mycket glada att vi kunnat knyta
upp en stor grupp småländska äggproducenter, berättar Magnus
Bolin, vd vid Gotlands Ägg AB. Vid Rudaanläggningen finns idag åtta
anställda. En stor del av produktionen går till ICA-butiker runt om i 
landet. Totalt producerar äggimperiet, som leds från Gotland, hela 150
miljoner ägg om året eller säg 40 ägg i sekunden ! Vill du veta mer
fakta om ägg, gå då in på www.smalandsagg.se

Bodil Berkeby, packchef vid Smålandsägg i Ruda bland tusentals ägg !

Mediakompaniet AB finns
numera i tidigare
Inwidofabriken !
Gösta Råsmark vd vid Mediakompaniet AB startade
företaget 1999 och tog samtidigt över ett tryckeri i
Målilla där det producerats trycksaker sedan 1934. 

Vår affärsidé är kort och gott "Tryck på allt", vilket innebär att vi kan
erbjuda tryck och märkning på de flesta material. Vi säljer dessutom
också ett stort sortiment profil- och arbetskläder samt tillverkar skyltar
berättar Gösta Råsmark vidare. Efter att Mediakompaniet tagit över
Tid-Tryck i Färjestaden, HF-Print i Högsby, Tallkotten i Södra Vi och
samlat allt under gemensam flagg täcker vi nu hela östra Småland och
sysselsätter nio anställda. Kommande frukostmöte tisdagen 8 okt äger
rum hos nya företaget Mediakompaniet AB.
www.mediakompaniet.com

Anmälan om deltagande till: mittpunkt@hogsby.net 
eller tel. 0491-292 58. Vi finns på Biblioteket Misteln, Storgatan 17, Högsby.

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Frukostmöte hos 
Mediakompaniet AB i Högsby.
Tisdagen 8 oktober, start med fika fr 7.30.
Vägbeskrivning: Industrigatan 4, fd Inwidofabriken. Information och 
visning av företaget kl 8-9. Du som är intresserad att se och få veta mer
om Mediakompaniet är varmt välkommen på frukostmötet !

Glada grisar väckte stort intresse!
Mittpunkt Högsbys senaste frukostmöte med ett 40-
tal deltagare besökte företaget Kalvenäs Kött AB i
Berga. 

Gösta Råsmark vd vid Mediakompaniet AB i Högsby.

•  ALMI informerar om frågor kring att starta eget företag.

•  Högsby Kommun och Mittpunkt Högsby.    •  Bankerna informerar.
•  Biblioteket berättar om sitt utbud av information.

Vi bjuder på förtäring under kvällen !

Anmälan senast 18 oktober till: mittpunkt@hogsby.net eller 0491-29258, 
jonas.hogquist@hogsby.se eller 0491-29137

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

Kom då till Informationskvällen på Misteln/
Biblioteket i Högsby.Onsdagen den 23 oktober kl 18.30.
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Kyrkogatan 36, 6 rum, 
795 000 kr, Högsby

Ekeby 106, 5 rum, 390 000 kr, Högsby

Åsvägen 21, 9 rum, 495 000 kr, Högsby

Jon Engströms väg 9, 4 rum, 
285 000 kr, Ruda

Gillberga 114, 6 rum, 
250 000 kr, Gillberga

Hällgatan 12, 4 rum, 295 000 kr, Berga

Soläng 401, 3 rum, 330 000 kr, Fagerhult

Villagatan 10, 4 rum, 375 000 kr, Berga

Rövaremåla 302, 5 rum, 
595 000 kr, Grönskåra

Lindvägen 5, 4 rum, 425 000 kr, Berga

Lindvägen 3, 5 rum, 350 000 kr, Berga

Storgatan 38A, 38B, 38C 
(Komersiell fastighet), 995 000 kr, Högsby

Fänlid 107, 3 rum, 395 000 kr, Ruda

Ringvägen 10, 6 rum, 
275 000 kr, Fagerhult

Hornsö 131, 4 rum, 625 000 kr, Hornsö

Älmhult 302, 2 rum, 425 000 kr, Älmhult

Björnströms väg 8, 4 rum, 
450 000 kr, Ruda

Majestensvägen 31, 5 rum, 
700 000 kr, Högsby

Kyrkvägen 28, 7 rum, 
375 000 kr, Fagerhult

Södra vägen 20, 6 rum, 430 000 kr, Berga

Kyrkogatan 22, 4 rum, 
240 000 kr, Fågelfors

Kösebo 109, 4 rum, 460 000 kr, Grönskåra

Norra Storgatan 9, 6 rum, 
195 000 kr, Berga

Doktor Flisers väg 7, 5 rum, 
325 000 kr, Grönskåra

Lantmätaregatan 25, 4 rum, 
1 300 000 kr, Högsby

Lokes väg 10, 5 rum, 495 000 kr, Högsby

Byvägen 14, 4 rum, 365 000 kr, Fågelfors

Kyrkgatan 39, 3 rum, 
250 000 kr, Långemåla

Dammvägen 3, 5 rum, 590 000 kr, Högsby

Gösjön Björkvik 512, 4 rum, 
2 450 000 kr, Berga

Lilla Björkvik, 2 rum, 330 000 kr, Berga

Kyrkogatan 21, 6 rum, 
1 100 000 kr, Högsby

Vetevägen 6, 6 rum, 
450 000 kr, Fågelfors

Allgunnen 592, 3 rum, 
345 000 kr, Allgunnen

Stora Vägen 64, 7 rum, 
2 450 000 kr, Långemåla

SÅLDA

Värlebo 127, 4 rum, Värlebo, 424 000 kr 

Högsby Århult 206, 3 rum, Grönskåra, 
300 000 kr

Långhult 104, 5 rum, Berga, 150 000 kr

Hällgatan 13, 4 rum, Berga, 295 000 kr

Åsvägen 9, 4 rum, Högsby, 395 000 kr

Stora vägen 2, 8 rum, Långemåla (Ruda),
445 000 kr

Drageryd 313, 5 rum, Högsby, 
1 750 000 kr

Åsvägen 14, 4 rum, Högsby, 195 000 kr

VI FINNS I HÖGSBY

FFAASSTTIIGGHHEETTSSBBYYRRÅÅNN MMÖÖNNSSTTEERRÅÅSS ıı Storgatan 42, 383 30 Mönsterås ıı 0499-106 66 ı monsteras@fastighetsbyran.se ıı www.fastighetsbyran.se/monsteras
FFAASSTTIIGGHHEETTSSBBYYRRÅÅNN HHÖÖGGSSBBYY ıı Storgatan 41, 579 30 Högsby

Aktuellt ! 8 sålda hus i augusti !

Kyrkogatan 21, Hög
sby

Gösjön Björkvik 512, Berga

Dammvägen 3, Högsby

Stora Vägen 64, Långemåla
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Birgitta & Evalds Kött
Birgitta Nors öppnar när Innehåll knackar på dörren
till huset på gården längs Sjönäsgatan i Berga. Evald
är på ingång, han är ute på morgonrundan för att se
till djuren på gården så att allt står rätt till. Birgitta och
jag går in och sätter oss vid köksbordet och börjar
prata om det som var anledningen till att jag kom,
nämligen om verksamheten Birgitta och Evalds kött.
Gården som hon och Evald bor på i dag, men så var
det inte riktigt tänkt från början. Vi återkommer till
detta lite senare i texten. 

Birgitta och Evald har varit företagare under många år och har i dag en
verksamhet som omfattar både djurhållning och entreprenadverk-
samhet och som sysselsätter fyra personer.
- Evald och jag har under de senaste åren lagt mesta tiden på djur-

hållning och att erbjuda privatpersoner, restauranger och kommuner
kvalitetskött från Hereford och Highland Cattle, så kallat naturbetes-
kött. Idag har vi en besättning på runt 500-550 djur varav vi omsätter
ca 100 djur per år. Vi hade släppt över ansvaret för entreprenadverk-
samheten till vår son Daniel.
Birgitta sänker blicken för en liten stund och berättar sedan samlat

med starka känslor om dagen då det kändes som om tiden stannade.
Dagen för ca två och ett halvt år sedan då sonen Daniel omkom i en
trafikolycka.
- Daniel hade några år innan dödsolyckan köpt den här gården. Jag

åkte hit för att sätta mig och reda upp bokföringen och alla papper
som låg, det fanns ju ingen Daniel längre som själv kunde ta tag i det.
Klart att det var jobbigt men något som man ändå kände att man fick
kraft att göra. Daniel hade ju djur på gården och grannar och folk runt-
omkring ställde upp mangrant med att hjälpa till att ge djuren vatten
och foder, så att vi inte behövde åka varje dag från Mönsterås för att
fodra och se till djuren själva. Det stöd och hjälp vi fick, ingen nämnd
ingen glömd, är vi mycket tacksamma för. Ju mer man pratade med
grannarna desto mer så insåg vi hur mycket kontakt Daniel hade haft
med grannarna. Han hjälpte till med att köra bort snö åt de äldre och i
gengäld fick han nybakat. Detta är en av många berättelser som vär-
mer mer än någon kanske kan ana.

FUNDERINGAR OCH TANKAR 
Birgitta berättar vidare om hur hon kände sig allt mer hemma varje

gång hon var på gården i Berga. Hon kände det som om Daniel på
något sätt var med på gården. Ju mer familjen var i Berga så kände
Birgitta att hon ville flytta hit. Och så blev det. Först flyttade Birgitta och
strax efter så även Evald.
- Ja man visste inte riktigt hur det skulle kännas att flytta hit det var

många tankar som for runt i huvudet, men efter första natten så kän-
des det bra att bo här även om det inte var tänkt så från början säger
Evald. Det var en tung tid för oss alla men värst var det nog för hans
systrar. Det var ju deras bror som inte längre fanns hos dom.
Båda säger flera gånger under vår intervju att mitt i allt elände så

känner de en stor glädje. 
- Vi fick uppleva så mycket saker tillsammans och vi arbetade ju för

samma saker. Klart att vi tänkte lite olika ibland, men det måste man ju
göra. Vi är tacksamma för att vi har möjlighet att driva gården vidare,
som Daniel hade tänkt. 
” Först var det han som gick i våra fotspår, nu är det vi som går i hans

fotspår.”

NATURBETESKÖTT
Evald och Birgitta berättar vidare hur de under drygt 20 år varit verk-
samma med att erbjuda naturbeteskött. 
- Enkelt kan man säga att våra djur går ute året om och att de har

anpassat sig till naturen. De tar skydd under träden vid exempelvis
kraftigt regn eller snö och är fantastiska djur att beta och hålla land-
skapet öppet
Innan flytten gick till Berga och gården så bodde de i grannkommu-

nen och arrenderade betesmark, bland annat längs Emån.
Vi har efter åren som går utökat arealen betesmarker som i dag

sträcker sig ända från Berga i norr och ända ner till Rockneby i söder.
Det innebär att vi är flera som ser till djuren. De behöver ett antal tim-
mar om dagen i tillsyn. Det räcker inte med att titta till dem i 5 minuter,
utan ett antal timmar om dagen, där vi går in i hagen och är nära dju-
ren. Det är viktigt för oss att djuren är lugna, fina och välmående. En
förutsättning för att kunna hålla god djurvård är bland annat att dju-
ren är harmoniska. Det är trevligt att se hur det öppna landskapet
verkligen hålls öppet med betande djur. Jag ser det som många för-
delar med att ha betande djur som vi bedriver verksamheten. Dels djur
som är friska, ute i det fria men även att de ser till att vi har det vackra
landskap som vi har.

LEVERANSER ÅRET OM
Tidigare så levererade Birgitta och Evalds Kött till kunderna ett par
gånger om året. Under de senaste åren så har djurbesättningen ökat
så pass mycket och kundernas önskemål om leverans av köttlådor
utspritt över året så numera är det utleveranser nästan året om.
- Vi levererar köttlådor i dag från Uppsala i norr och ner till Malmö.

Det är kunder som handlat av oss och som sedan flyttat men valt att
behålla oss som leverantör, vilket vi givetvis är glada för. De sedan i sin
tur rekommenderar oss till sina vänner och bekanta, ringar på vattnet
med andra ord.
I dag levererar man till privatpersoner, restauranger och även till

grannkommuner och de menar att det är extra roligt att både äldre
och barn får ta del av naturbetesköttet.
- Det köttet vi säljer är ekologiskt, vi är självförsörjande när det gäller

foder och naturgödsel. När vi tar in extragödsel, då kommer det från
Cedergrens hönseri i Fliseryd, så vi är stolta över vår slutprodukt.

HEREFORD OCH HIGHLAND CATTLE
Företagarna har valt att satsa på nöt fullt ut och det med raserna
Hereford och Highland Cattle. Hereforden är ett betydligt större nöt-
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djur än Highland Cattle och har ett kött som är mer marmorerat, det
vill säga mer insprängt fett i själva köttet. Highland är ett magrare kött
och kan påminna lite om vilt i smaken, trots att det är nötkött.
- Eftersom djuren går ute och äter grovfoder som ensilage, havre-

kross och åkerbönor så innehåller köttet mycket Omega 3 vilket är
mycket nyttigt. Eftersom vi är självförsörjande på foder så vet vi exakt
vad djuren får på matsedeln.

VÄDERSKYDD
- Ibland får vi frågor om varför djuren inte har någon ladugård eller lik-
nande att gå in när det är vinter eller regniga dagar. Det är inte så att vi
inte tar hand om djuren, utan väderskydden finns i naturen i form av
slänter och tät skog. Det som vi däremot är noga med är att det finns
torra liggplaster för djuren och att de har fri tillgång till vatten och mat.
Man kan säga att naturbetesdjuren lever precis som i det vilda, med
den skillnaden att vi har staket och djurvård. Vi är en av flera gårdar
som är med i programmet Utegångsdrift utan ligghallar, som drivs av
Svenska djurhälsovården tillsammans med Jordbruksverket. Däremot
är vi noga med att det finns väderskydd när korna ska kalva.

INTE BARA KÖTTLÅDOR
Numera levererar man köttlådor i varierande storlek som innehåller
finstyckat och uppmärkt samt vacuumpaketerat, bara att lägga i fry-
sen. 

- Vi säljer numera även olika sorters korv tillverkat av kött från gården
och som produceras i Linköping. Vi säljer även hamburgare, rökt kött
och fler produkter kommer efterhand.
- Många kommer till gården och vill både prata med oss och se dju-

ren i naturen, och samtidigt beställa sina varor, eller så ringer de eller
mailar in sina beställningar. Efter vi samlat in beställningar så skickar vi
djur för slakt och för att hängmöras hos Glada Utegrisar i Brantestad,
Vimmerby. Därefter paketeras köttet och vi kör hem leveransen till
kund alternativt att man hämtar här hos oss i Berga.

OM 10 ÅR
- Ja då hoppas vi att vi vidareutvecklat ytterligare och att efterfrågan
på naturbeteskött är så stor att industriköttet dramatiskt minskat i
butikshyllorna. Det är ju konsumenten som bestämmer. Vi har även
utökat arealen betesmarker och turistnäringen har ännu mer vacker
natur att visa upp.
På frågan om favoriträtt tillagat på nötkött så var det många rätter

som kom på tal. Till sist enades de båda om tjälknöl. 
- Ja det är en riktig höjdare, som man kan äta både varm och kall, till-

sammans med en krämig potatisgratäng, avslutar Birgitta.

Under vårt samtal så känner jag att trots de stora motgångarna de gått
och delvis går igenom så finns en stark drivkraft och glädje i att jobba
vidare med de som de båda tycker allra bäst om. Vara nära naturen.
//Gunilla C Johansson

9

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

” ”
Först var det han som gick i våra fotspår, 
nu är det vi som går i hans fotspår.

För mer info ring Maj Almert, tel 0491-913 78 (kl 8-10), 0706-79 13 78
www.stangakonsult.com

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

SSeennssoommmmaarreerrbbjjuuddaannddee!!
Berga  • 3:a 71 kvm

Högsby • Kontorslokal 85 kvm • Verkstadslokal med port o kontorsdel ca 430 kvm

Ruda   • 1:a marklgh 42 kvm  • 3:a 70 kvm  • 5:a 129 kvm    

Björkshult  • 1:a 42 kvm  • 3:a 76 kvm    Långemåla  • 2:a marklgh 65 kvm 
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Miljökontoret får ibland samtal från människor som störs av
kajor som låter och smutsar ner.  De stora flockarna upp-
fattas av somliga som skrämmande och obehagliga. 

De kajor som häckar i tätorterna har sina bon i skorstenar, kyrk-
torn, ventilationstrummor med mera. Vanligen häckar kajorna
utanför samhällena och samlas i tätorten efter häckningen i juni-juli
för att flytta vidare söderut eller till större städer i oktober-novem-
ber. Tätorten är en attraktiv plats för kajorna, med sitt utbud på
föda (matrester och sopor), varmare klimat och färre fiender (rov-
fåglar). Kajor övernattar tillsammans i stora kolonier i större träd
eller på hustak. 
Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän

mark (t.ex. parker och torg) bedöms inte utgöra någon risk för
människors hälsa, även om de uppfattas som ohygieniska. Det kan
naturligtvis ändå vara en störning som medför otrivsel med förore-
nade parkbänkar och dyl. Den som är ansvarig för eventuella
åtgärder är i sådana fall markägaren. På allmänna platser i samhäl-
lena är det kommunen som ansvarar för skötseln. 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
I många fall är det vi människors eget fel att det blir problem.
Matrester från utställda soppåsar, överfulla soptunnor, gatukök
och nedskräpning innebär goda möjligheterna för en tät kajstam i
staden. Att hindra kajorna från att komma åt frukt och bär gör
också att de ha mindre att hämta i samhällena. Att idka skyddsjakt
på fåglarna är inte en långsiktigt hållbar lösning. Om man skjuter
bort kajor i tätorten kommer andra fåglar från omgivande lands-
bygd snabbt att fylla upp platsen. 
Som enskild fastighetsägare kan man försöka att skrämma bort

kajorna från fastigheten. Olika metoder för att jaga bort kajorna har
testats mer eller mindre framgångsrikt i kommuner runt om i lan-
det De metoder som har visats sig mest effektiva är:
• Övertäckning av skorstenar och håligheter
• Fästa trådar på populära sittplatser
• Akustisk skrämma (kräver dock engagemang och variation)
• Belysning av träd

Man kan också försöka skrämma bort kajorna från fastigheten
med hjälp av ögonattrapper, skrämselballonger, blåa och reflekte-
rande remsor, rovfågelssiluetter, uggleattrapper m.m., men ofta
vänjer sig kajorna efter en tid. Varierande störning är därför att
rekommendera för att inte vänja de kloka kajorna vid olika skräm-
selmetoder. 

För mer information se SKL:s skrift Kajor i staden – En kun-
skapsöversikt, finns att ladda ner på Högsby kommuns hemsida
http://www.hogsby.se under invånare/miljö- och boende/miljö-
och hälsa/skadedjur/kajor

Kommunen informerar om Kajor

Fritidsgården med Kulturbruket Kommunkalendern 2014 –
påminnelse!!

Fritidsgården är öppen under hösten 2013 som vanligt,
men i Fröviskolans lokaler.

Lokalerna vid Tegelbruket, där fritidsgårdsverksamhet bedrivits
tidigare kan inte längre användas som fritidsgård. Sedan 1993
har ett tillfälligt bygglov funnits för verksamheten, men det finns
inte längre möjlighet att förlänga bygglovet. Kommunen anser
inte att en detaljplaneändring är genomförbar.
Fritidsgårdsverksamheten med Kulturbruket startar nu istället

i Fröviskolans lokaler. 
Den del som utgör Kulturbruket har goda möjligheter att

passa vid Fröviskolan. Den del som utgör fritidsgårdsverksam-
heten behöver egna loka-
ler som är mer skilda från
skolmiljön. En utredning
om lokaler för fritids-
gårdsdelen ska genom-
föras. Vi hoppas att även
fritidsgårdsdelen inom
kort ska ha lokaler som
ger goda förutsättningar
för verksamheten.

Anders Johansson

Föreningar i
Högsby kommun,
kom ihåg att skicka
in era evene-
mang/aktiviteter
under 2014 så att
dessa kommer
med i kommun-
kalender som
kommer att
delas ut till
samtliga hushåll
i Högsby kommun.

Skriv ner vad evenemanget/aktiviteten heter, var det kommer att
äga rum samt vilket datum som gäller. Tänk på att alla evene-
mang/aktiviteter ska vara öppna för allmänheten.
Skicka in uppgifterna senast den 1 oktober 2013, till Högsby

kommun, 579 80 HÖGSBY. Det går bra att skicka in via e-post
(kommun@hogsby.se) också. Skriv ”Till kalendern 2014” i ämnes-
raden.

2013
Åke Nilsson blåser in HögsbydagenFoto:Henrik Tingström
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Miljökontoret får ibland samtal från människor som störs av
kajor som låter och smutsar ner.  De stora flockarna upp-
fattas av somliga som skrämmande och obehagliga. 

De kajor som häckar i tätorterna har sina bon i skorstenar, kyrk-
torn, ventilationstrummor med mera. Vanligen häckar kajorna
utanför samhällena och samlas i tätorten efter häckningen i juni-juli
för att flytta vidare söderut eller till större städer i oktober-novem-
ber. Tätorten är en attraktiv plats för kajorna, med sitt utbud på
föda (matrester och sopor), varmare klimat och färre fiender (rov-
fåglar). Kajor övernattar tillsammans i stora kolonier i större träd
eller på hustak. 
Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän

mark (t.ex. parker och torg) bedöms inte utgöra någon risk för
människors hälsa, även om de uppfattas som ohygieniska. Det kan
naturligtvis ändå vara en störning som medför otrivsel med förore-
nade parkbänkar och dyl. Den som är ansvarig för eventuella
åtgärder är i sådana fall markägaren. På allmänna platser i samhäl-
lena är det kommunen som ansvarar för skötseln. 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
I många fall är det vi människors eget fel att det blir problem.
Matrester från utställda soppåsar, överfulla soptunnor, gatukök
och nedskräpning innebär goda möjligheterna för en tät kajstam i
staden. Att hindra kajorna från att komma åt frukt och bär gör
också att de ha mindre att hämta i samhällena. Att idka skyddsjakt
på fåglarna är inte en långsiktigt hållbar lösning. Om man skjuter
bort kajor i tätorten kommer andra fåglar från omgivande lands-
bygd snabbt att fylla upp platsen. 
Som enskild fastighetsägare kan man försöka att skrämma bort

kajorna från fastigheten. Olika metoder för att jaga bort kajorna har
testats mer eller mindre framgångsrikt i kommuner runt om i lan-
det De metoder som har visats sig mest effektiva är:
• Övertäckning av skorstenar och håligheter
• Fästa trådar på populära sittplatser
• Akustisk skrämma (kräver dock engagemang och variation)
• Belysning av träd

Man kan också försöka skrämma bort kajorna från fastigheten
med hjälp av ögonattrapper, skrämselballonger, blåa och reflekte-
rande remsor, rovfågelssiluetter, uggleattrapper m.m., men ofta
vänjer sig kajorna efter en tid. Varierande störning är därför att
rekommendera för att inte vänja de kloka kajorna vid olika skräm-
selmetoder. 

För mer information se SKL:s skrift Kajor i staden – En kun-
skapsöversikt, finns att ladda ner på Högsby kommuns hemsida
http://www.hogsby.se under invånare/miljö- och boende/miljö-
och hälsa/skadedjur/kajor

Kommunen informerar om Kajor

Fritidsgården med Kulturbruket Kommunkalendern 2014 –
påminnelse!!

Fritidsgården är öppen under hösten 2013 som vanligt,
men i Fröviskolans lokaler.

Lokalerna vid Tegelbruket, där fritidsgårdsverksamhet bedrivits
tidigare kan inte längre användas som fritidsgård. Sedan 1993
har ett tillfälligt bygglov funnits för verksamheten, men det finns
inte längre möjlighet att förlänga bygglovet. Kommunen anser
inte att en detaljplaneändring är genomförbar.
Fritidsgårdsverksamheten med Kulturbruket startar nu istället

i Fröviskolans lokaler. 
Den del som utgör Kulturbruket har goda möjligheter att

passa vid Fröviskolan. Den del som utgör fritidsgårdsverksam-
heten behöver egna loka-
ler som är mer skilda från
skolmiljön. En utredning
om lokaler för fritids-
gårdsdelen ska genom-
föras. Vi hoppas att även
fritidsgårdsdelen inom
kort ska ha lokaler som
ger goda förutsättningar
för verksamheten.

Anders Johansson

Föreningar i
Högsby kommun,
kom ihåg att skicka
in era evene-
mang/aktiviteter
under 2014 så att
dessa kommer
med i kommun-
kalender som
kommer att
delas ut till
samtliga hushåll
i Högsby kommun.

Skriv ner vad evenemanget/aktiviteten heter, var det kommer att
äga rum samt vilket datum som gäller. Tänk på att alla evene-
mang/aktiviteter ska vara öppna för allmänheten.
Skicka in uppgifterna senast den 1 oktober 2013, till Högsby

kommun, 579 80 HÖGSBY. Det går bra att skicka in via e-post
(kommun@hogsby.se) också. Skriv ”Till kalendern 2014” i ämnes-
raden.

20 år i branschen
Vi på Innehåll ber att få gratulera Gith Jonasson på
Garpen i Högsby till sina 20 år som egenföretagare.

På frågan hur livet är
som egenföretagare så
kommer svaret snabbt
- Jo tack det är

något jag trivs med
och inte ångrat en
enda dag, klart att det
är vissa månader som
är tuffare än andra,
men jag är mycket
glad över att jag har så
många trogna kunder
som återkommer till
oss år efter år.
De flesta kunder

bor runt om i kommu-
nen, men Gith märker
en ökning av många
nya kunder från grann-
kommunerna. 
- Det blir kanske så

när man ligger så
centralt som vi ändå gör i Högsby. Många kör ju igenom Högsby
antingen via Storgatan eller Järnvägsgatan.

1993
Gith tillsammans med sin man Claes och dottern Beatrice köpte buti-
ken av Gunilla och Boris Karlsson 1993. Sedan ca två år tillbaka driver
Gith och hennes man butiken och det är även Gith som man oftast
möter i butiken
- Det fungerar bra, men vi tar lite ledigt någon dag då och då i sam-

band med helg. Man behöver ju även vara lite ledig även om jag gillar
mitt jobb. Min man sköter om fastigheten och det runt omkring.
Själva butikslokalerna har anor ända tillbaka till runt 1930-talet, och

då som tryckeri. 
- Så på det sättet är det egentligen runt 80-årsjubileum, i alla fall om

man ser till hur länge det varit verksamhet i lokalerna.

STORT SORTIMENT
- När vi tog över butiken så fanns det både radio, tv och telefon som vi
avvecklade och lade energin på smycken, presentartiklar, matsilver och
doppresenter istället.

Något som går bra i
butiken är fotografering
för id- och körkort. Här ser
vi tydligt hur närheten till
oss har betydelse, det är
inget man gärna åker långa
sträckor för att göra. Så det gäller att ha
något som många vill ha så man får kunder in i
butiken. Har vi sen en butik med ett brett sortiment så
kan kunden gå runt och titta lite på annat man kan tänka sig att köpa.
Något som alltid varit gångbart i butiken är försäljning av smycken

och även här ser Gith en ökning av kunder, då med kunder som läm-
nar in smycken för lagning eller att man faktiskt vill lämna in guld för
att kunna beställa ett personligt smycke.
Största utmaningen med att driva företag är dels att hitta rätt inrikt-

ning på de produkter som kunden vill ha och därmed även att hitta en
verksamhet som kan bära företagets kostnader.
- Jag som har ett relativt litet företag måste vara lyhörd och ha hög

service till kunderna annars blir det inte många som kommer till oss.
Det är både roligt och stimulerande att driva företag där man ser att
kunden faktiskt blir glad och tycker att de fått tag på något som de
efterfrågat.
Innan de tog över butiken så var Gith och hennes man glassgrossis-

ter och Gith arbetade även en del i sin mor och fars butik Högsby
Elektriska på Storgatan. 
- Så det här med företagande fick jag med mig tidigt i livet.

TIPS TILL DIG SOM VILL STARTA FÖRETAG
Börja försiktigt och känn dig för hur din affärsidé tas emot av dina till-
tänkta kunder. Skaffa bra bollplank och tänk efter före och dra inte på
dig onödiga kostnader. Ett bra bollplank är faktiskt en revisor, de ser
siffrorna och verkligheten på ett annat sätt än du kan som är mitt
uppe i din affärsidé. 
- Jag har gått min egen väg många gånger och känt styrka i det, men
det passar inte alla, och då är det bra att ha någon som ser på det man
gör med lite andra ögon, avslutar Gith.

Tack för en trevlig intervju, du är en av många 
viktiga butiksinnehavare i kommunen.
//Gunilla C Johansson 

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 hallon och lingon, 
VARJE TORGDAG!

• Ölandspotatis: Satina 10 kg 79:-,
King Edward 10 kg 89:-.

• Stor sortering av lokalt odlade 
grönsaker, rotfrukter, svenska 
plommon och ett flertal olika 
sorters äpplen från Urshult.

• Pumpor och prydnadspumpor.

• Stor sortering av Brunnebys saft,
cider och must

• Obesprutade tomater från 
Hagalund, Ölvingstorp. 

• Stor sortering av växter, ljung och
snittblommor.

• Från Evas kroppkakor, Köpingsvik,
Öland - Isterband och Kroppkakor
(glutenfria).

VÄLKOMNA!

ÖÖllaannddssffiisskkaarr’’nn ppåå ttoorrggeett ii HHööggssbbyy
Vi finns på plats fredagar 
ojämna veckor fr.o.m. vecka 41!

Torget Högsby · Fredagar, ojämna veckor 
Kl 930 -1400 • Info 070-201 13 91 

Förbeställ gärna på telefon 070-201 13 91.

Torskfilé, Flundra, Strömming m.m.
Rökt fisk, Ål, Varmrökt och kallrökt lax.
Öländska kroppkakor!

Laxfilé 0,6-1 kg/st, 89:-/kg

Det gäller att ha något som många vill ha så
man får kunder in i butiken...” ”
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Högsby Missionsförsamling 150 år
Jubileumsgudstjänst i Missionskyrkan

söndag 6 oktober kl 15.00
Servering �

�
Marie mobil: 070-228 27 69

Maries hemtjänst & städservice
• Städning  • Inhandling 

• Trädgårdsarbete • Fönsterputs

Rapport från Berga Tennisklubb - snart 60 år 

INSPIRATIONSKVÄLL PÅ SANDHOLMS!

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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VÄLKOMMEN PÅ 
HÖSTINSPIRATION
Tisdag den 15/10 kl 19 
är du välkommen till oss! 
Då visar våra leverantörer 
alla höstens nyheter och 
trender. Välkommen!

Boka plats senast 
7/10! Anmäl dig på 
info@sandholms.se 
eller 0491-20862.

Snart är årets tennissäsong över för Berga
Tennisklubb som varit mycket händelserik.
Spelet började i maj och först genomfördes en
dubbelturnering som var klar till midsommar.

Tennisskolan i slutet av juni samlade närmare 20 barn och de dril-
lades av Oliver Hammarsten och Andreas Ohlsson.
Årets höjdpunkt blev resan till Båstad där vi fick se världsetta

Serena Williams. Det var 35 resenärer med och en hel del från ten-
nisskolan. Tenniseleverna åkte med gratis tack vare våra trogna
företagssponsorer.
Första hela säsongen med belysning som klubben självfinansi-

erat för 25.000 kr.

REKORDMYCKET SPEL
Den fina sommaren har gjort att det varit rekordmycket spel på
banan. Kiosken vid Gösjön har gjort ett fantastiskt jobb och hjälpt
till att sälja speltimmar och sommarkort. 

ÅRETS KLUBBMÄSTERSKAP HAR AVSLUTATS 
OCH SEGRARE BLEV:
Juniorer: Anton Olsson, Bockara – Otto Stavervik, Stockholm 6-1, 6-2
(Anton vann).
Seniorer:Thomas Ohlsson-Alexander Ohlsson 7-5, 6-4 (gammal är
äldst).
Dubbel:Alexander Ohlsson/Andreas Ohlsson- Daniel Melzén/Tony
Johansson 3-6, 6-1, 6-1 (Alexander och Andreas vann).

Andreas Ohlsson, Alexander Ohlsson, Daniel Melzén och Tony Johansson
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Birgitta & Evalds Kött
Ekologiskt naturbeteskött

av Highland Cattle & Hereford

Hängmörat. Köttlådor pris 95 kr/kg
Köttet levereras färdigstyckat i 1/8 eller1/4, 
köttdetaljerna är märkta. 1/8 är ca 25 kg av 

Highland Cattle, ca 40 kg av Hereford. 
Fraktfri leverans till kund. 

Sjönäsgatan 26, 579 90 Berga
För mer information & bokning ring uppfödaren: 0491-500 88, 

070-644 46 28 Birgitta eller 070-245 06 73 Evald. www.dittekokott.se

Vi säljer även 

hamburgare, påläggskorv 

samt frysta vacuumpackade

köttdetaljer.

Håll landskapet öppet & levande - Köp lokalproducerat !

Årets HögsbyHöst-
program är klart och bjuder
på ett brett utbud av händel-

ser och evenemang för alla!
Det är fantastiskt roligt att det

anordnas så mycket med inriktning konst,
musik, film, teater och litteratur över hela 

vår kommun. 
Vi har verkligen gott om engagerade och driftiga

människor som tillsammans skapar denna mång-
fald. Programmet erbjuder evenemang för såväl
barn som vuxna i hela kommunen. 

Vem vill inte njuta av en mysig brasafton i höstmörkret eller få lite
julstämning på någon av de julmarknader som arrangeras? Gillar du
att gå på auktion erbjuds det flera tillfällen och barnen får chans att
gå på teater och möta Mamma Mu. 
Missa inte våra kulturmåndagar och författarbesök som sker på

Högsby kommunbibliotek.
Både musik och boktips utlovas! Om du är sugen på att skapa

med färger men tror att du inte kan måla, då kan du prova på att
måla Vedic Art, som samtidigt är en väg till självkännedom. För alla
trädgårdsintresserade blir det ett föredrag på temat ”Trädgårdens
baksida” med föreläsning av en trädgårdsrådgivare från
Riksförbundet Svensk Trädgård. Dessutom är hösten fylld av nya
och intressanta filmer för alla åldrar på Berga Bio. 

Välkommen till en härlig kulturhöst!
Högsby bibliotek, kultur och fritid i Misteln.

Solarie och Gym
Mån,Ons, Fre ......09.00-20.30
Tis, Tors.................06.30-20.30
Lör,Sön .................09.00-16.30 

Spinning, Core och Box
Tidsbokning och information
ring 0499-14000

Vattengympa drop in, (ej sommartid)

Mån 13.15-14.00 och 18.15-19.00

Äventyrsbad 
Mån,Ons ..............14.00-17.00
Tis,Tor ...................15.00-19.00
Fre..........................14.00-20.30
Lör,Sön .................10.30-16.30
Motionssim
Mån,Tis,Tor .........19.00-20.30
Tis,Tor ...................06.30-08.30
Tis,Tor ...................14.00-15.00
Lör,Sön .................09.00-10.30

Ordinarie öppettider 2011
Vid lov och helgdagar ring 0499-140 00 

eller gå in på www.vattenpalatset.monsteras.se

AKTIVITETER I
GRUPPTRÄNINGSLOKALEN

HT-13
Måndag Spinning 19.15

Tisdag Instruktörens val 18.00
Box 19.15

Onsdag Puls/Styrka 18.00
Spinning 19.15

Torsdag Core                          18.30
Söndag Spinn-cirkel 15.00

Välkommen att boka tid på
0499-14 000

Kom till våra trevliga spa-kvällar 
med motionssim, bubbelbad, och bastu. Vi bjuder
på frukt och dricka, lugn musik och doft i bastun.

Följande torsdagar: 26/9, 31/10, 28/11.

Hos oss finns sol och värme året runt !

Tel 0499-140 00 
www.vattenpalatset.monsteras.se

Välkomna!
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Lördag 16/11
Julmarknad
Isabogården
Plats och tid: Isabogården,
Grönskåra kl. 10.00-15.00.
Lokala utställare, servering
av kroppkakor efter 
kl 12.00. Kaffeservering och tombola.
Arr: Hembygdsföreningen Isabogården.

Lördag 16/11
Höst- & julmarknad
Plats och tid: Fågelfors
idrottshall kl. 11.00-16.00.
Försäljning och lotterier.
Kaffe och lotterier i PRO.
Arr: Fågelfors samhälls-
förening och PRO.

Måndag 18/11
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek Misteln,
Storgatan 17, Högsby, kl. 19.00.
Katarina och Peter
från Dillbergs bok-
handel i Kalmar
berättar och tipsar
om höstens nya
böcker. Bokförsäljning.
Fri entré, vi bjuder på kaffe.
Arr: Högsby bibliotek och studieförbundet
Vuxenskolan.

Tisdag 19/11
Julmarknad Sinnerbo
Plats och tid: Sinnerbo
bygdegård kl. 11.00-18.00.
Stort antal hantverkare och
utställare. Smedjan öppen.
Arr: Sinnerbo bygdeföre-
ning.

Lördag 23/11
Barnteater
”Mamma mu 
i stan”.
Plats och tid:
Juvelernas Hus,
Ruda kl. 10.30.
Tomas K teater
och produktion.
För barn från 3 år.
Biljettpris 50 kr, biljetter kan förköpas på
Misteln.
Arr: Emådalens kulturförening i samarbete
med Juvelernas Hus.

Lördag 23/11
Barnteater
”Mamma mu
får ett sår”.
Plats och tid:
Högsby bibliotek
Misteln,
Storgatan 17,
Högsby, kl. 13.00.
Tomas K teater och produktion. 
För barn från 3 år. Biljettpris 50 kr, biljetter
kan förköpas på Misteln.
Arr: Högsby kommun, kultur fritid turism i
samarbete med Emådalens kulturförening.

Lördag 23/11
Julauktion
Plats och tid: Fågelfors
församlingshem kl. 14.00.
Hembakat, broderat och
hemvävt m.m. Försäljning
av lotter, fika och ostkaka. 
Arr: Fågelfors kvällssyföre-
ning.

Lördag 23/11
Auktion
Plats och tid: Bötterums
hembygdsgård, kl. 16.00.
Ropare och underhållare är
Åke ”Knallen” Gustavsson.
Servering med kaffebröd
och hembakad ostkaka. Lotterier.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Lördag 30/11
Kulturbrukets 
avslutning
Plats och tid: Ruda Folkets
Hus kl. 11.00.
Barn och ungdomar visar
smakprov på vad de gjort
under hösten. Välkomna!
Arr: Högsby kultur och 
fritid i samarbete med 
studieförbund.

Lördag 30/11
Julmarknad
Plats och tid:
Aktivitetsparken Ruda 
kl. 12.00-16.00.
Utställare och loppis. 
Arr: Ruda samhällsförening.

Fredag 6/12
Auktion
Plats och tid: Sinnerbo
bygdegård kl. 18.30.
Handarbeten, lotterier,
kaffeservering och 
ostkaka.
Arr: Sinnerbo bygdeföre-
ning.

Söndag 8/12
Julmarknad
Plats och tid: Fågelfors
hembygdspark 
kl. 13.00-17.00.
Försäljning, lotterier och
kaffeservering.
Arr: Fågelfors sockens 
hembygdsförening.

Måndag 9/12
Kulturmåndag
Plats och tid:
Högsby biblio-
tek Misteln,
Storgatan 17,
Högsby, 
kl. 19.00.
Bergeskans
orkester bjuder
på julmusik.
Fri entré, vi bjuder på kaffe och pepparkaka.
Arr: Högsby bibliotek och studieförbundet
Vuxenskolan.

Söndag 29/9
Berga Bio 
visar filmen 
”Känn ingen sorg”.
Plats och tid: Berga Bio
kl. 18.00-20.00, svenskt
drama, fr. 11 år.
Biljettpris 60 kr.

Tisdag 1/10
Bildvisning i Nostalgia
Plats och tid: Nostalgia,
Bruksgatan 43, Fågelfors 
kl. 18.30.
Spännande afton med foto-
grafier från äldre dagar! Människor och 
miljöer som många känner igen. Entré 50 kr
inkl. fika i pausen. OBS! Begränsat antal 
platser, förhandsboka på 0491-51430.
Arr: Nostalgiaföreningen och ABF Småland
och Öland.

Onsdag 2/10
Brasafton
Plats och tid: Bötterums 
hembygdsgård, kl. 19.00.
Visning av gamla bilder från bygden.
Servering och lotterier.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Torsdag 3/10
Författarbesök
Plats och tid:
Biblioteket i Misteln,
Storgatan 17, Högsby
kl. 19.00.
Välkände författaren 
Bob Hansson gästar 
biblioteket och berättar
om sitt författarskap. 
Fri entré, vi bjuder på
fika.
Arr: Högsby bibliotek 
och studieförbundet Vuxenskolan.

Söndag
13/10
Berga Bio 
visar filmen
”Diana”.
Plats och tid:
Berga Bio 
kl. 18.00-20.00.
Engelskt drama om
prinsessan Diana.

Torsdag 17/10
Föredrag ”Trädgårdens baksida”.
Plats och tid: Misteln, Storgatan 17, Högsby,
kl. 18.30.
Ett föredrag om de
mest besvärliga skade-
görarna i våra träd-
gårdar av Lise-Lotte
Björkman, trädgårds-
rådgivare på
Riksförbundet Svensk
Trädgård.
Entré 50 kr, medlemmar gratis.
Arr: Emådalens trädgårdssällskap.

Fredag 25/10
Filmvisning ”Med fötterna på 
jorden”
Plats och tid: Farshults bystuga, kl. 19.00.
Film av Agneta Ulfsäter-Troell, filmen handlar
om Aldor och Gunn Johansson, de sista bru-
karna av kulturlandskapet i en by med anor
från stenåldern. Entré inkl fika 50 kr.
Arr: Farshults byalag.

Lördag 26/10
Familjelördag 
Plats och tid:
Högsby bibliotek
Misteln, Storgatan
17, Högsby, 
kl. 10.00-13.00.
Emil i Lönneberga fyller 50 år! Alla barn är
välkomna att vara med och fira. Sagostund,
filmvisning, fika och pyssel. Fri entré.  
Arr: Högsby bibliotek.

Söndag 27/10
Välkommen till
färgernas värld –
Prova på att måla
Vedic Art! 
Grund- o forts.kurs.
Plats och tid:
Solgården 124,
Gillberga, Ruda, kl. 10.00-16.00.
Anmälan om info: Carina Hansson, 
0707-12 68 24, 0491-222 11, 
carina.b.hansson@gmail.com.
Arr: State of Grace i samarbete med NBV
Sydost.

Söndag 27/10
Berga Bio visar filmen ”Vi är bäst”.
Plats och tid: Berga Bio kl. 18.00-20.00. 
Svensk ungdomsfilm av Lukas Moodysson.

Måndag 28/10
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby biblio-
tek Misteln, Storgatan 17,
Högsby, kl. 19.00.
Lord Nelson och Emma
Hamilton. Staffan Sagrelius
berättar om kärlek och
ledarskap.
Fri entré, vi bjuder på kaffe.
Arr: Högsby bibliotek och
studieförbundet Vuxenskolan.

Tisdag 5/11
Villande Mo-teater 
Plats och tid: Staby
Gårdshotell, Högsby
kl. 18.30. 
Regionteatern
Blekinge Kronoberg
ger en musikalisk
komedi. Kristina
Nilsson, en kvinna av
vår tid, kommer hem
och vem sitter i hen-
nes kök om inte hen-
nes namne, den världsberömda opera-
sångerskan Christina Nilsson (1843-1921).
Pris 170 kr med scenpass och 200 kr utan
scenpass. 
Arr: Emådalens kulturförening.

Onsdag 6/11
Brasafton
Plats och tid: Bötterums 
hembygdsgård, kl. 19.00.
Allsång, PRO:s sånggrupp medverkar.
Servering och lotterier.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Lördag 9/11
Auktion
Plats och tid: Skälsbäcks skola,
Fagerhult kl. 19.00.
Försäljning av ostkakor, hemba-
kat, hantverk och mycket annat.
Kaffeservering från kl 18.00.
Arr: Norrgrändens bygdeförening.

Varmt välkomna!

Äntligen HögsbyHöst!
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Lördag 16/11
Julmarknad
Isabogården
Plats och tid: Isabogården,
Grönskåra kl. 10.00-15.00.
Lokala utställare, servering
av kroppkakor efter 
kl 12.00. Kaffeservering och tombola.
Arr: Hembygdsföreningen Isabogården.

Lördag 16/11
Höst- & julmarknad
Plats och tid: Fågelfors
idrottshall kl. 11.00-16.00.
Försäljning och lotterier.
Kaffe och lotterier i PRO.
Arr: Fågelfors samhälls-
förening och PRO.

Måndag 18/11
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby bibliotek Misteln,
Storgatan 17, Högsby, kl. 19.00.
Katarina och Peter
från Dillbergs bok-
handel i Kalmar
berättar och tipsar
om höstens nya
böcker. Bokförsäljning.
Fri entré, vi bjuder på kaffe.
Arr: Högsby bibliotek och studieförbundet
Vuxenskolan.

Tisdag 19/11
Julmarknad Sinnerbo
Plats och tid: Sinnerbo
bygdegård kl. 11.00-18.00.
Stort antal hantverkare och
utställare. Smedjan öppen.
Arr: Sinnerbo bygdeföre-
ning.

Lördag 23/11
Barnteater
”Mamma mu 
i stan”.
Plats och tid:
Juvelernas Hus,
Ruda kl. 10.30.
Tomas K teater
och produktion.
För barn från 3 år.
Biljettpris 50 kr, biljetter kan förköpas på
Misteln.
Arr: Emådalens kulturförening i samarbete
med Juvelernas Hus.

Lördag 23/11
Barnteater
”Mamma mu
får ett sår”.
Plats och tid:
Högsby bibliotek
Misteln,
Storgatan 17,
Högsby, kl. 13.00.
Tomas K teater och produktion. 
För barn från 3 år. Biljettpris 50 kr, biljetter
kan förköpas på Misteln.
Arr: Högsby kommun, kultur fritid turism i
samarbete med Emådalens kulturförening.

Lördag 23/11
Julauktion
Plats och tid: Fågelfors
församlingshem kl. 14.00.
Hembakat, broderat och
hemvävt m.m. Försäljning
av lotter, fika och ostkaka. 
Arr: Fågelfors kvällssyföre-
ning.

Lördag 23/11
Auktion
Plats och tid: Bötterums
hembygdsgård, kl. 16.00.
Ropare och underhållare är
Åke ”Knallen” Gustavsson.
Servering med kaffebröd
och hembakad ostkaka. Lotterier.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Lördag 30/11
Kulturbrukets 
avslutning
Plats och tid: Ruda Folkets
Hus kl. 11.00.
Barn och ungdomar visar
smakprov på vad de gjort
under hösten. Välkomna!
Arr: Högsby kultur och 
fritid i samarbete med 
studieförbund.

Lördag 30/11
Julmarknad
Plats och tid:
Aktivitetsparken Ruda 
kl. 12.00-16.00.
Utställare och loppis. 
Arr: Ruda samhällsförening.

Fredag 6/12
Auktion
Plats och tid: Sinnerbo
bygdegård kl. 18.30.
Handarbeten, lotterier,
kaffeservering och 
ostkaka.
Arr: Sinnerbo bygdeföre-
ning.

Söndag 8/12
Julmarknad
Plats och tid: Fågelfors
hembygdspark 
kl. 13.00-17.00.
Försäljning, lotterier och
kaffeservering.
Arr: Fågelfors sockens 
hembygdsförening.

Måndag 9/12
Kulturmåndag
Plats och tid:
Högsby biblio-
tek Misteln,
Storgatan 17,
Högsby, 
kl. 19.00.
Bergeskans
orkester bjuder
på julmusik.
Fri entré, vi bjuder på kaffe och pepparkaka.
Arr: Högsby bibliotek och studieförbundet
Vuxenskolan.

Söndag 29/9
Berga Bio 
visar filmen 
”Känn ingen sorg”.
Plats och tid: Berga Bio
kl. 18.00-20.00, svenskt
drama, fr. 11 år.
Biljettpris 60 kr.

Tisdag 1/10
Bildvisning i Nostalgia
Plats och tid: Nostalgia,
Bruksgatan 43, Fågelfors 
kl. 18.30.
Spännande afton med foto-
grafier från äldre dagar! Människor och 
miljöer som många känner igen. Entré 50 kr
inkl. fika i pausen. OBS! Begränsat antal 
platser, förhandsboka på 0491-51430.
Arr: Nostalgiaföreningen och ABF Småland
och Öland.

Onsdag 2/10
Brasafton
Plats och tid: Bötterums 
hembygdsgård, kl. 19.00.
Visning av gamla bilder från bygden.
Servering och lotterier.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Torsdag 3/10
Författarbesök
Plats och tid:
Biblioteket i Misteln,
Storgatan 17, Högsby
kl. 19.00.
Välkände författaren 
Bob Hansson gästar 
biblioteket och berättar
om sitt författarskap. 
Fri entré, vi bjuder på
fika.
Arr: Högsby bibliotek 
och studieförbundet Vuxenskolan.

Söndag
13/10
Berga Bio 
visar filmen
”Diana”.
Plats och tid:
Berga Bio 
kl. 18.00-20.00.
Engelskt drama om
prinsessan Diana.

Torsdag 17/10
Föredrag ”Trädgårdens baksida”.
Plats och tid: Misteln, Storgatan 17, Högsby,
kl. 18.30.
Ett föredrag om de
mest besvärliga skade-
görarna i våra träd-
gårdar av Lise-Lotte
Björkman, trädgårds-
rådgivare på
Riksförbundet Svensk
Trädgård.
Entré 50 kr, medlemmar gratis.
Arr: Emådalens trädgårdssällskap.

Fredag 25/10
Filmvisning ”Med fötterna på 
jorden”
Plats och tid: Farshults bystuga, kl. 19.00.
Film av Agneta Ulfsäter-Troell, filmen handlar
om Aldor och Gunn Johansson, de sista bru-
karna av kulturlandskapet i en by med anor
från stenåldern. Entré inkl fika 50 kr.
Arr: Farshults byalag.

Lördag 26/10
Familjelördag 
Plats och tid:
Högsby bibliotek
Misteln, Storgatan
17, Högsby, 
kl. 10.00-13.00.
Emil i Lönneberga fyller 50 år! Alla barn är
välkomna att vara med och fira. Sagostund,
filmvisning, fika och pyssel. Fri entré.  
Arr: Högsby bibliotek.

Söndag 27/10
Välkommen till
färgernas värld –
Prova på att måla
Vedic Art! 
Grund- o forts.kurs.
Plats och tid:
Solgården 124,
Gillberga, Ruda, kl. 10.00-16.00.
Anmälan om info: Carina Hansson, 
0707-12 68 24, 0491-222 11, 
carina.b.hansson@gmail.com.
Arr: State of Grace i samarbete med NBV
Sydost.

Söndag 27/10
Berga Bio visar filmen ”Vi är bäst”.
Plats och tid: Berga Bio kl. 18.00-20.00. 
Svensk ungdomsfilm av Lukas Moodysson.

Måndag 28/10
Kulturmåndag
Plats och tid: Högsby biblio-
tek Misteln, Storgatan 17,
Högsby, kl. 19.00.
Lord Nelson och Emma
Hamilton. Staffan Sagrelius
berättar om kärlek och
ledarskap.
Fri entré, vi bjuder på kaffe.
Arr: Högsby bibliotek och
studieförbundet Vuxenskolan.

Tisdag 5/11
Villande Mo-teater 
Plats och tid: Staby
Gårdshotell, Högsby
kl. 18.30. 
Regionteatern
Blekinge Kronoberg
ger en musikalisk
komedi. Kristina
Nilsson, en kvinna av
vår tid, kommer hem
och vem sitter i hen-
nes kök om inte hen-
nes namne, den världsberömda opera-
sångerskan Christina Nilsson (1843-1921).
Pris 170 kr med scenpass och 200 kr utan
scenpass. 
Arr: Emådalens kulturförening.

Onsdag 6/11
Brasafton
Plats och tid: Bötterums 
hembygdsgård, kl. 19.00.
Allsång, PRO:s sånggrupp medverkar.
Servering och lotterier.
Arr: Långemåla hembygdsförening.

Lördag 9/11
Auktion
Plats och tid: Skälsbäcks skola,
Fagerhult kl. 19.00.
Försäljning av ostkakor, hemba-
kat, hantverk och mycket annat.
Kaffeservering från kl 18.00.
Arr: Norrgrändens bygdeförening.

Varmt välkomna!

Äntligen HögsbyHöst!
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Bostadsbolagets starke man med koll på släkt och resor
Nästa år är det 30 år sedan Jan-Erik Emrin började
sin anställning på Högsby Bostads AB. De 29 åren
som han avverkat inom företaget kan följas
genom samhällsekonomins svängningar och hur
de delvis har präglat bostadsbolaget.

- Vi som alla andra varit tvungna att hänga med samhällsutveck-
lingen och det har givetvis under åren påverkat lägenhetsbe-
ståndet och antalet företagslokaler. Jag vet hur man under min

tid här har avyttrat många fastigheter utanför centrala Högsby
och fokuserat på central-orten. Fram till 1999 satt vi med ett för-
lustbolag och radikala förändringar fick prioriteras, såväl perso-
nalnedskärningar och försäljning av fastigheter stod på agendan.
Efter det stora arbetet med att få bolaget på fötter från 2000

och fram till idag har man fått balans på kostnader och intäkter
och är i dag ett välmående bolag.
- Vi har förvärvat en del fastigheter, bland annat på

Majestensvägen, Storgatan och även uppfört ny kontorsbyggnad
där Migrationsverket idag är hyresgäst. 

I skrivande stund har bolaget
306 lägenheter varav endast 6
lägenheter går att hyra direkt.
- Vi har en relativt låg omsätt-

ning på lägenheterna, lite bero-
ende på att våra hyresgäster är
äldre personer som inte flyttar
lika ofta som de yngre. Vi har få
klagomål vilket vi tolkar som att
de allra flesta trivs bra hos oss.
Bolaget som endast har två

anställda tar hand om all admi-
nistration, pappersarbete och
samtal från hyresgäster. Allt arbe-
te såsom städning, underhåll
samt om- och tillbyggnad läggs
ut på samarbetspartners. 
- När det gäller städning, snör-

öjning och det dagliga, så anlitar
vi ÖSK. När vi kommer till projekt
som underhållsarbete, om- och
tillbyggnad så lägger vi ut detta
på entreprenad. Det ser minst
sagt annorlunda ut i dag mot hur
det såg ut när jag började här för
29 år sedan. Då var vi hela 24
anställda. 
Emrin, som är bostadsbolaget

starke man har flera strängar på
sin lyra. Förutom sitt heltidsarbe-
te så fyller han sin fritid med att
resa och det stora intresset släkt-
forskning.
När Emrin är ute på sina

semesterresor så försöker han all-
tid att köpa pins, ett litet märke
som man oftast sätter på ett 
klädesplagg, som en litet minne
från platser man besökt.
- Jag hade lite svårt att få plats

med alla mina pins på skjortan, så
det blev att ta fram en hatt i stäl-
let för att hålla ordning på dem.
Att köpa pins är ett bra sätt för

att komma i håg de platser man
besökt. Dock infinner sig en och
annan reklampins, som exempel-
vis PUCKO, en mjölkdryck som är
svår att besöka. 
- Ja en del köper jag för att de

är roliga eller för att jag varit med
på ett event där de funnits. 
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Bostadsbolagets starke man med koll på släkt och resor

Smedmästarvägen 1 • Hanåsa - Högsby 
• 0491-207 30

10-15%
på kvarvarande
Fyrhjulingar 
och Mopeder 

MMJBil Däck &Trädgård ABBil Däck & Trädgård AB

Gäller t.o.m. 
31/10 2013

Storgatan 15, 579 30 Högsby • Tel 0491-215 35

Pubkväll med Bergeskans orkester
Lördag 26 oktober 21.00-01.00 

Entré 50:-

Farsdagsbu%é 10 november

Julbord med trubadur
7 och 14 december

SLÄKTFORSKNING
Emrin som är född och uppvuxen i Högsby, bodde som liten i
Huseby med mor, far, storebror Ingemar och idag framlidne store-
bror Leif.  När brödernas far under 1970-talet ville hitta på något
att göra under vinterhalvåret, så gick han en kurs tillsammans
med Jan-Erik i just släktforskning. 
- Det var bröderna Ingemar och Birger Svanströms mor som

höll i kursen och både jag och min far Ingvar fick så att säga upp
intresset i samband med kursen. Sedan tog det några år innan vi
tog tag i det på allvar, men under de senaste 30 åren vet min fru
vad jag sysslar med under vinterhalvåret.

GLÖM INTE ATT PRATA
Jan-Erik berättar om det minst sagt tidskrävande arbetet med att
bygga upp ett släktträd. Det är många kyrkböcker, födelseböcker,
husförhörslängder, inflyttningsböcker, utflyttningsböcker och
internetsökningar som ska plöjas igenom. 
- Många uppgifter går att hitta, men det stannar inte vid det,

man behöver kunna ställa uppgifter mot varandra och försöka
bedöma om det man fått fram stämmer med verkligheten. 
Det svåra är ju att inte ha någon att fråga.
- Något jag ångrar i dag är jag inte pratade mera med äldre

släktingar än vad jag gjorde. När man hittar gamla fotografier och
det inte står namn på baksidan tappar fotot i värde, eller omvänt
när det står namn på baksidan så höjer man värdet. Har man då
inte pratat med de släktingar som kan tänkas veta något i tid, ja
då är det så att säga för sent.

TORPARE OCH BÖNDER
Emrin har idag fått fram ett släktträd där ca 8 300 personer finns
med. En relativt liten släkt, då en del släktträd omfattar 150 000
personer.
- De allra flesta har varit torpare och bönder under de 18 gene-

rationer släktingar som jag letat reda på, så långt tillbaka i tiden
som 1485. Är visst även släkt med Håkan Juholt. Släktnamnen är
oftast vanliga sonnamn, men i sista spåret 1485 finns namnet
Berger. Min släkt är inte lika dramatisk som min frus släkt. En av
hennes släktingar blev mördad, och gärningsmannen var den
sista som blev hängd på galgbacken i Ruda. Så vissa släkter är
mer dramatiska än andra. Fast att vara släkt med Håkan är drama-
tiskt på sitt sätt.
Det är riktigt givande att lägga tid på släktforskning men det

enda som jag inte gillar och är ett riktigt fult ord som dyker upp i
kyrkböckerna är ordet oäkting. Min farfar var en så kallad oäkting,
det vill säga född utanför äktenskapet. När man dokumenterades
som oäkting så fick man heller inte veta via kyrkböckerna vem
som var fadern. En hemsk stämpel som tack och lov inte längre
finns. Men på så sätt så slutar spåren på min farfars sida.

Innehåll tackar för intervjun och önskar fortsatt lycka till med
släktforskningen, och som någon sa, vi är alla släkt på ett eller annat
sätt.
//Gunilla C Johansson

Jag kände då att jag behövde något att
göra där jag kunde bevisa för mig själv att
jag kunde, eller snarare vågade 
göra saker igen.  

”
”
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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.

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

Prova vår Salladsbar! 
Fredag 27/9 och lördag 28/9 bjuder vi på en 
gratis 50 cl vattten när du handlar en sallad.

Fredag 27/9 har vi besök från 
EMÅ-mejeriet, provsmakning.

Smör EMÅ-mejeriet 250 g   
2 st 30:- (ord pris 21,90 st)
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WIENERSCHNITZEL
Portioner: 4
Ingredienser
800 g wienerschnitzel (800
gram är ungefär 4 stycken)
salt
peppar
2 dl vetemjöl
2 st ägg
2 dl ströbröd
smör och olja till stekning
8 st små ansjovisfiléer
1 st citron
1 dl kapris
2 knippen persilja
Sås: 2 dl kalvfond
1 st lök
1 dl öl
1 msk kaprisspad
salt
peppar
smör 

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 150 grader.
Skala och skär potatisarna i tär-
ningar och stek dem med smör i
en stekpanna. Lägg sedan upp
potatisen i en form och ställ in i
ugnen så att den steks klart
under tiden köttet och såsen til-
lagas.
2. Banka köttet tunt (gärna mel-
lan plastpåsar) och vispa upp
ägget. Måtta upp mjölet i en
skål, häll ägget i en annan och
ströbrödet i en tredje.
3. Vänd alla köttbitar i varje skål -
först i mjölet, sedan i ägget och
slutligen i ströbrödet. Stek
sedan köttet i ganska mycket
fett - gärna smör och olja blan-
dat.
4. Såsen kan puttra vid sidan
om: Skala och hacka löken fint
och fräs den i smör. Tillsätt ölen,
kalvfonden och eventuellt lite
vatten. Krydda med spad från
kapris, salt och peppar.
5. Lägg på kapris på ansjovis-
filéerna och rulla ihop dem.
Servera schnitzlarna med den
stekta potatisen, en skiva citron,
persilja och kaprisansjovisen.
Servera gärna till råstekt potatis.

TJÄLKNÖL
Portioner: 4
Ingredienser
1200 g fransyska (frys köttet
innan tillagning)

Saltlag
1 l vatten
1 dl salt
1/2 dl socker
10 enbär
1 tsk torkad timjan eller motsva-
rande färsk

Så här gör du:
Bra att veta när du ändrar anta-
let portioner
Detta recept är gjort för 4 por-
tioner. När du ändrar antalet
portioner så ändras också
mängden i ingredienserna. I
vissa fall kan detta resultera i att
tillagningstiden behöver juste-
ras.
Sätt ugnen på 75°C. Lägg den
frysta fransyskan i en ugnssäker
form. Ställ in i nedre delen av
ugnen. Stek köttet tills inner-
temperaturen är 65-70°C. Det
kan ta 8-12 timmar.
Saltlag: Koka upp vatten, salt
och socker i en gryta låt det kall-
na. Tillsätt enbär och timjan.
Lägg ner den varma steken i sal-
tlagen och låt stå kallt i 4-5 tim-
mar. Ta upp köttet och torka det
lätt med hushållspapper. Skär
köttet i tunna skivor. Servera
med potatisgratäng, gelé och
gärna stekt svamp.

Tjälknöl och
Schnitzel

Järnvägsgatan 45 (Vid Karlssons) • Tel 0703-111 232
• Mån-Tors 11.00-16.00 • Fre-Lör öppet fr.11.00, köket stänger 20.30 

• Sön 11.00-17.00, köket stänger 16.00

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

Restaurang 
Mejeriet i Högsby

Vi 2rar in 
oktober Lördag 28/9 med
Wienerschnitzel på kalv 175:-. Köket öppet till 21. 
Trubadurkväll med Heinz Günther Strömer
Musik ca 20.00-24.00. 
Öppet till 01.30

God mat i rustik miljö intill Emån

Skaldjurs-
kväll 
Lördag 12/10 kl 18-22
med regerande Sverigemästaren i ostronöppning, 
Hasse Johansson ”Ostronhasse”. 
Världsmästare 2 gånger. 
Hummer, krabba, ostron, räkor, blåmusslor, havs-
kräftor, lax kallrökt och gravad, paté, västerbotten-
paj, skagenröra, olika såser, ostbricka m.m. samt
ka*e och kaka. 595:-. Köket öppet till  22.00
Musikunderhållning och karaoke 
med Jörgen f Lundell kl 20.30-01.00

Vi finns på facebook: mejeriet högsby 

Boka bord!

Boka bord!

Lycka till i köket 

hälsar Innehåll !

Vi publicerar recept på Kalvenäs kött respektive
Birgitta & Evalds kött favoriträtter.
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Kommunjakten

HHööggssbbyy JJäärrnn && RReeddsskkaappsshhaannddeell AABB
KKyyrrkkooggaattaann 11.. HHööggssbbyy    
TTeell 00449911--220011 1144
ÖÖppppeett:: mmåånn--ffrree 99--1177..3300 •• llöörr 99--1133

HÖSTERBJUDANDE
FFöönnsstteerr--
sskkrraappaa

VViinntteerrssttöövveell
SSttrrll 3377--4477

Vid köp av paketgarderob
får du köpa startkit för 

99:-(ord pris 399:-)

Paket-
garderob 
Inkl. hylla, 
klädstång och 
vit lucka. 
Höjd: 2062 mm.
Bredd: 600 mm

795:-
(ord. pris 1 010:-)

695:-
(ord. pris 795:-)

845:-

WWVV 5500 PPlluuss.. BBaatttteerriiddrriivveenn 
fföönnsstteerrsskkrraappaa mmeedd 
ssuuggffuunnkkttiioonn..

Påminnelse!
Du har väl inte glömt...

Älgjakt & Näringslivsmiddag
Måndag 21 oktober 2013
JAKTEN 07.30-15.00 Stockhorva
Jaga älg med jaktledare Anders Ek samt Hans Birgersgård!
Samling och genomgång vid Stockhorva, Högsby kl 07.30.

MIDDAGEN 18.00 - Staby Gårdshotell
Kvällens föredragshållare: Håkan Brynielsson, Regiondirektör, 
Regionförbundet i Kalmar län

Anmäl dig senast den 29 sept till Högsby kommun, 
Jonas Högquist: jonas.hogquist@hogsby.se eller tel 0491-291 37

Huvudarrangörer:

    
    

Sandholms Färg & Golv

Medarrangörer:

HALLÅ DÄR JONAS HUR GÅR FÖRBEREDELSERNA FÖR
ÅRETS KOMMUNJAKT, SETT NÅGRA ÄLGAR?
- Förberedelserna går enligt plan och anmälningarna börjar så smått
att trilla in. Jag måste dock tyvärr meddela att jag inte har sett några
älgar annat än på bild... så det återstår att se om även de laddar upp
inför kommunjakten.

VEM ÄR DET SOM HÅLLER I SJÄLVA JAKTEN?
- Själva jakten handhas i år av vår gamle trotjänare Hans Birgersgård
och som till i år har hjälp av Anders Ek (även det en gammal trotjäna-
re) som även kommer att ta över rollen som jaktledare nästa år, då
Hans aviserat att detta blir hans sista år som jaktledare.

VAD KAN MAN FÖRVÄNTA SIG UNDER DAGEN 
SOM DELTAGARE PÅ JAKTEN?
- En väldigt angenäm dag ute i naturen, där man som deltagare får
möjlighet att träffa såväl nya som gamla bekantskaper under väldigt
trivsamma former, och kanske rent av träffa en och annan älg också!

KVÄLLSAKTIVITETEN PÅ STABY, VAD HÄNDER DÄR
FÖRUTOM MINGEL, GOD MAT OCH KAFFE?
- Som om inte det räckte så har vi även bjudit in vår Regiondirektör
Håkan Brynielsson från Regionförbundet i Kalmar län.
Regionförbundet har fingret med lite överallt och bevakar utveckling-
en på en bred front, varför det också är intressant att få höra Håkans
syn på framtiden, inte minst vad gäller vårt näringslivs förutsättningar
för en positiv utveckling. Även Företagarna har del spännande nyheter
som de kommer att presentera under kvällen. Sen är det väl inte helt
omöjligt att kvällen också kommer att bjuda på någon liten överrask-
ning...

ÄR DET FÖRSENT ATT ANMÄLA SIG FÖR DEN SOM GÄRNA
VILL DELTA ?
- Nej, absolut inte! Sista anmälningsdag är den 29 september! Vill dock
passa på att trycka lite extra på att om Du är företagare och ej tidigare
deltagit på älgjakten så har du i år företräde till de få, men hett efter-
traktade jaktplatserna. Så tveka inte, utan hör av Dig till mig snarast!
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Boktips från Högsby
kommunbibliotek !
ELINA SELIGSSON FRÅN GRÖNSKÅRA TIPSAR OM BOKEN
”OBRUTEN” AV LAURA HILLENBRAND
Detta är en härlig bok att läsa. Inte nog med att den är otroligt spän-
nande, den är även byggd på en sann historia. Bokens huvudperson
(som nu är 96 år) lever fortfarande i Cadif och hon har återberätta
denna fascinerande historia som börjar som en memoarbok från kri-
get för att sedan övergå till att bli ett actionäventyr utöver det vanliga.
Boken är en av de bästa jag läst!

BOKKLUBBEN FRÅN FAGERHULT OCH GRÖNSKÅRA SPF
FÖRENING TIPSAR.
Det finns mycket böcker som handlar om Högsby kommun (och dess
omgivningar) på biblioteket. SPF gruppen från västra kommundelen
var på besök och tipsade om Evald Peterssons bok om Fagerhult,
Grönskåraboken och Björkshultsboken. I höst kommer gruppen att
läsa en biografi om Karl Gerhard (vars mormor bodde i Grönskåra).
Gruppens medlemmar är flitiga läsare och de tycker att det blir en
trevlig samvaro att träffas i bokcirkeln.

NATALJA DANYLIV ÄR 23 ÅR OCH FRÅN UKRAINA. 
HON JOBBAR SOM VOLONTÄR INOM KULTUR & FRITID 
I HÖGSBY KOMMUN.
Böcker är en ändlös resa i histo-
rien, i fantasin, i känslor och som
läsare vi får ta del av andras
erfarenheter ...  Böcker är också
en inspirationskälla och här
kommer några lästips:
Om svenska inte är ditt

modersmål och du vill börja
utforska det nya språket djupa-
re (som jag :) då är det bra att
läsa lättlästa böcker. Jag har läst
boken Anna Karenina av Leo
Tolstoj. Den handlar om livet,
om relationer och om starka
känslor. Du läser boken i ett
andetag men om du analyserar
beteenden hos huvudpersoner-
na kan du dra slutsatser för livet.
När jag läste boken i skolan i
Ukraina upplevde jag den helt
annorlunda, än när jag nu läste den på svenska.
Om du intresserad av lite djupare litteratur, så är den japanske för-

fattaren Haruki Murakami något för dig. Hans böcker kan jämföras
med musik (jazz eller rock) eller som ett collage. Böckerna handlar om
hur huvudpersonerna upplever och tolkar livet i vår globala värld.
Kanske gillar du böckerna, kanske inte, men en sak är säker - du kom-
mer inte att bli oberörd! Mina lästips av Murakami är: Norwegian
Wood, Sputnikälskling och Kafka på stranden. 

Biblioteket tipsar om författarafton med Bob Hansson torsdagen den
3/10 kl. 19.00. Fri entrè. Välkommen!
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GENERÖSA ÖPPETTIDER:
Mån - Lör 0900-2000 • Sön 1000-2000

Norra Storgatan 8, Berga

Ombud för:

Du vet väl att vi är en butik 
med många möjligheter? 

Förutom vår ”vanliga” försäljning erbjuder vi ett stort
beställningssortiment av festmat – plankor, festfat, 

smörgåstårtor och förstås bakverk & tårtor!

Kom in till oss, ring, 
eller kolla www.festbutiken.nu 

så kan vi hjälpa Dig med kalaset!

Vi vill tacka för en fin sommar 
och önska alla kunder en härlig höst!

Glöm inte Kanelbullens dag den 4 oktober. 
Vi bjuder på kaffe i butiken kl 10-16.
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Högsby Jaktskytteklubb växer

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel 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 T E T  I YRKESKUNNANDE

LÖFGRENS BYGG
ANDREAS LÖFGREN
BYGGER   RENOVERAR   MONTERAR

Kyrkogatan 16, Högsby
073-509 38 64 • andreas.lofgren@hogsby.net Månd-Lörd 0900-2000• Sönd 1000-2000

BERGA
0491-500 77

Högsby Jaktskytteklubb hade 146 medlemmar 2007
och förra helgen kom klubben över magiska 300-
strecket med totalsiffran 304 medlemmar.

- Medlemsökningen tror jag beror på en kombination av krav från
skogsbolag och jaktlag som kräver att du skjutit dig godkänd för att
få jaga älg, bl. a. många som tar jägarexamen. Klubben har även bra
prisbild och möjligheten för jaktlag eller kompisgäng att hyra banan
och en intressant älgbana, säger Mikael Olofsson, Högsby
Jaktskytteklubb.
Kravet att skjuta sig godkänd inför älgjakten är något Mikael tyck-

er är bra. 
- Jag tycker personligen att det skulle vara något som skulle vara

lika självklart som att betala sitt jaktkort. Många ursäktar sig med att
det inte är som i skogen på älgbanan men det vi kan erbjuda idag är
en naturtrogen sekvens, skott mot stillastående älg som rusar iväg.
Kul att så många ser övning som färdigheter i skogen.
Som medlem har du tillgång till skjutbanan alla dagar i veckan

mellan kl 8-20.

Stor investering
- Vi gjorde en investering på ca 90 000:- på ombyggnation av älgba-
nan, vi sökte bidrag av älgvårdsfonden och fick nästan 58 000:-. Vi
köpte då ett elektroniskt markeringssystem. Det bygger på akustisk
markering av skotten, med mycket hög noggrannhet och tillförlitlig-
het. Nu får vi veta exakt var skottet tar. Skotten numreras och visas på
en dataskärm. Vi kan numera hjälpa alla skyttar som får problem
mycket lättare
och det nya
systemet är
tacksamt när
vi hjälper
nybörjare.
Efter den

investeringen
har kulskyttet
ökat kraftigt.
Klubben har
även en lerdu-
vebana med
skeet- och
trapkastare. 
- Tyvärr är det lite sämre med aktiviteten på lerduvebanan. Något

jag tycker är synd. Det finns många jägare som aldrig avlossar ett trä-
ningsskott med hagelbössan. Jag skjuter själv både lerduvor och
jakt-stigar (hagelskytte). Det har man stor nytta av när jakten drar
igång. 

Tips inför jakten
• Glöm inte bort att se över
och skjuta in vapnet i god tid
• Kom gärna till Ryckhults
Jaktskyttebana och hälsa på.
Det är aldrig för sent att börja
träningsskjuta. 
• Allt träningsskytte är nyttigt.
Ju säkrare du är på dig själv
och ditt vapen, ju större är
möjligheten till ett bra skott
och glöm inte att det skottet
du inte avlossat behöver du
inte ångra. 

Skjutit från start 
När Mikael började jaga 1986 var det en förutsättning att skjuta sig
godkänd för att få gå med på jakt. Det kravet har han fört över på sin
son och systerson.
- De vet vad som gäller. För egen del började jag samla tomhylsor på

Ryckhults Skjutbana som liten grabb. Började skjuta lite lerduvor som
14-åring med ett härligt gäng på lerduvebanan som erbjöd en hjäl-
pande hand med träning. 
Mikael hjälpte Kurt Ekberg, dåvarande ordförande i klubben med

gräsklippning och med älgbanan på lördagar.
- För detta fick jag ammunition till lerduvebanan och många spän-

nande jakttimmar i skogen med Kurt och hamiltonstövaren Eko, det är
härliga minnen. 
Sedan 2007 är Mikael ordförande i klubben. Medlemsutvecklingen i

klubben är han och styrelsen mycket nöjda med. 
- Då många har fulltecknade kalendrar så är det svårt att få fatt på

personer ställer upp på ideellt arbete. Det finns en antal personer som
alltid ställer upp, och vi hoppas på fler aktiva, nu när medlemsantalet
ökat så kraftigt. Så du som vill hoppa in och hjälpa till är varmt välkom-
men till oss, du behövs.

/Högsby Jaktskytteklubb

Vi på Innehåll ber att få gratulera till medlemsökningen och , hur var
det nu igen, jo " skitjakt "på er som man säger när någon ska på jakt, för
då går det bra. /Gunilla C Johansson

- Jag tycker personligen att det skulle vara
något som skulle vara lika självklart som 
att betala sitt jaktkort. ”

”

Mikael Olofsson, Högsby Jaktskytteklubb
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Hej!

Hos oss är vi extra intresserade av allt

som har med skog och lantbruk att

göra och har bra produkter för att 

underlätta ditt arbete. Hör av dig om 

du vill veta mer eller om du vill ha ett

tryggt bollplank för idéer.

Välkommen till oss – du också!

Skog och lantbruk

Järnvägsgatan 8, Högsby  •  0491-204 44

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

Vi firar 
20-årsjubileum!

20% rabatt 
på hela sortimentet

1/10-4/10
Gäller ej kejdeguld (armband/halsband), öronhåltagning

samt foto- och guldsmedsordrar.

Smedmästarvägen 1 • Hanåsa - Högsby 
• 0491-207 30

Prisex: 
tigar 
185-65-15
675:-/st
Balanserat 
& klart!

Vi ”däckar” priser
till hösten på nya
vinterdäck !!!

MMJBil Däck &Trädgård ABBil Däck & Trädgård AB
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Besöksadress Storgatan 17, 579 30 Högsby
Tel 0491-292 42 • E-post hogsby.bostads@hogsby.se

Web www.hbab.hogsby.se

Hemma i Högsby
Bekvämt, tryggt & enkelt med hyresrätt

VVoollvvoo VV5500 22..00DD, -08, 12000mil, 119 000:-
CChheevvrroolleett KKaallooss 11..44 SSXX, -04, 12000mil, 29 000:-
MMeerrcceeddeess--BBeennzz EE222200 CCDDII, -03, 17300mil, 69 000:-

VVoollvvoo SS6600 22..44TT, -02, 25000mil, 35 000:-
SSaaaabb 99--55 22..33TT, -03, 17900mil, 29 000:-

PPeeuuggeeoott 220077 11..66 HHDDII, -10, 9000mil, 95 000:-
SSkkooddaa OOccttaavviiaa EElleeggaannccee, -09, 7600mil, 95 000:-

PPeeuuggeeoott 330077, -03, 16000mil, 29 000:-
VVoollvvoo VV7700 DD55, -03, 38000mil, 29 000:-

YYaammaahhaa VViirraaggoo 553355, -93, 3300mil, 19 000:-
MMaazzddaa BB22550000DD,, -03, 14500mil, 35 000:-

SSaaaabb 99--55 22..00TT KKoommbbii, -04, 25600mil, 39 000:-
MMeerrcceeddeess--BBeennzz SSLL330000 CCaabb, -92, 18000mil, 

109 000:-

MDO BILARMDO BILAR
Skolgatan 33, 579 32 Högsby • Mikael: 070-590 09 68, Diana: 070-590 09 86

Vi köper och säljer bilar, med kunskap att kunna erbjuda dig som kund just den
bilen du letar efter. Vår fokus ligger i att sälja bilar i prisklassen 20 000-120 000:- 

men givetvis kan vi erbjuda dyrare bilar vid förfrågan.  
Enligt ö.k. kan vi även erbjuda fordonsförmedling. 

Välkommen in till oss på MDO Bilar AB.
Hos oss kan du alltid göra en trygg bila-är!  / Mikael & Diana

Just nu! Kampanjpris!
HELREKOND

• Handtvätt • Motortvätt • Invändig Rekond 
• Polering • Lackförsegling

Pris 2 599:- inkl moms 
(ord. pris 3 125:-  inkl. moms)  

MED LOKALA 
ENTREPRENÖRER 
FÖRÄDLAR VI 
SMÅLANDS
SKOGAR
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Bråtemålavägen 3 | 380 40 Or
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.se.bergstimberwww
0 9 98 500-11el 0TTel 0s | reforBråtemålavägen 3 | 380 40 Or
09 98 500-11el 0TTel 03 | 570 84 Mörlunda | Bergs väg 1

OGBERGS SKBERGS SKOG

070-231 78 1
venssonS

Carl-Wiktor  

 

 

9070-231 78 1
vensson

Carl-Wiktor
0070-584 96 0

Mats Holm
070-341 32 35
Bengt Axelsson 

 

 
070-341 32 35
Bengt Axelsson
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I Kalvenäs Gårdsbutik 
finns hängmörat nystyckat kött

av nöt, gris och lamm. 

NYHET! Nu även rökt fläsk!

I butiken finns 
förutom charkuterier
av eget kött även
pasta, parmesan,
kryddor, oljor m.m.
Isterbanden är gluten- och laktosfria

tel. 070-717 64 04 • www.kalvenas.se
Sjönäsgatan 25, BERGA

Öppet: Fred 1200-1800 och Lörd 1000-1500

MINIMÄSSA 
Onsdag 16/10 2013 

kl. 15.00
Fröviskolans bibliotek,

Högsby 

PROGRAM
Christopher Harrysson, 

Dyslexiförbundet 
Johan Engdahl, AV-media

Personal från Högsby 
kommunbibliotek

Utställning och broschyrer m.m.
Vi bjuder på kaffe!Välkomna!

Tillbaka från pappa-
ledighet (även om jag
hunnit jobba några
veckor), då jag fick en
underbar liten dotter i
början av augusti. Detta
var också anledningen
till att jag inte heller
skrev någon krönika i
förra numret av Innehåll
(jag hoppas inte detta skapade
alltför mycket frustration och
besvikelse...). 

Nåväl, åter tillbaka till vardagen, och de såväl stora som små frå-
gor som präglar en landsbygdskommun av Högsbys karaktär. Det
har under tiden som gått blivit några krönikor och jag 
upptäckte att jag redan för ett år sedan skrev följande i Innehåll
nr 9 – 2012:
Högsby kommun är som alla vet en relativt liten kommun och har

av förklarliga skäl inte samma resurser som en större kommun, var-
för vi i mångt och mycket också är beroende av en ökad samverkan
med såväl privata som offentliga aktörer. Mot bakgrund av detta
känns det därför extra kul att konstatera att initiativ tagits från
såväl privat som offentligt håll för att öka samverkan och skapa
förutsättningar för en positiv utveckling i Högsby kommun.  
Då pratade jag bl a om vikten av ett ökat samarbete mellan

lokala aktörer för utvecklandet av handeln och den lokala servi-
cen, men även de då påbörjade initiativen till en ökad utbyggnad
av bredband (fiberoptiska nät). Två områden som idag fortfaran-
de är högaktuella för att vår kommun ska vara attraktiv ur flera
perspektiv. Nytt är däremot att jag under hösten kommer att star-
ta upp, det i träda liggande, Näringslivsrådet. 
Huruvida företagsklimatet i en kommun är bra eller rent av

dåligt, är  i mångt och mycket förknippat med kommunikation.
För kommunen är en kontinuerlig dialog med företagen av
yttersta vikt för att på så sätt kunna ta ett gemensamt grepp
kring frågor som kan bidra till en positiv utveckling av vår kom-
mun. Min förhoppning är således att Näringslivsrådet, som kom-
mer att ha en dynamisk karaktär, ska kunna leda till att vi i
Högsby kommun får ett än bättre företagsklimat, samtidigt som
jag verkligen hoppas att vi kan hitta lämpliga former för att ta ett
gemensamt grepp kring utvecklingen. Det är oerhört viktigt att vi
alla inser att var och en också har ett ansvar för vår framtid, och
att faktiskt alla på ett eller annat sätt kan bidra till en positiv
utveckling.  
Till sist kan jag ju passa på att nämna att den av tradition årliga

kommunala älgjakten dit kommunens alla företag bjuds in (Har
du som företagare inte fått en inbjudan så hör av dig till mig!) i år
faktiskt firar 30-års jubileum (såvida nu inte vårt tidigare kommu-
nalråd Nils-Erik ”Pigge” Gustavsson har lurat mig... ;-)) 
Platserna till jakten är av förklarliga skäl begränsade, men till

middagen på Stabygården  finns desto fler, så tveka nu inte att
höra av er till mig, dock senast den 29 september!! 

Jonas Högquist
Utvecklingsstrateg, Högsby kommun

Jonas har ordet...
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primpanel.se   Din skivleverantör
Janne, 072-002 00 43, Södra Storgatan 72, Berga, Öppet mån-fre 7-16, Lunch 12-13

Omlackering 
av dina

• köksluckor  • dörrar

Ring oss för bästa pris!

Vi fixar det!

ProductionProduction

& !�� '""��!�
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2013 Åke Nilsson blåser in Högsbydagen

Foto:Henrik Tingström

Årsöversikt 2012 I 1

Årsöversikt
2012

Med kund och kvalitet i centrum

Vi önskar en glad sommar!

En tidning för dig som hyr av Hultsfreds BostädER       Nr 1-2013  Årgång 25

VVii  öönnsskkaarr eerr aallllaa eenn rriikkttiiggtt hhäärrlliigg ssoommmmaarr !!    

WEB
HEMSIDA - UNDERHÅLL  |  UPPGRADERING  |  WEBBHOTELL  |  E-POST  |  FTP  |  FOTOGALLERIER  |  BLOGG  |  FORUM  |  WEBSHOP

SÖKOPTIMERING -  MARKNADSANALYS  |  SÖKORDSANALYS  |  TEKNISK ANALYS  |  KONKURRENTANALYS
HÅRDVARA - ÅTERSTÄLLNING FÖRLORAD DATA  |  BRANDVÄGGAR  |  VIRUSSANERING  |  RÅDGIVNING

TRYCK & MARKNADSFÖRING
AFFÄRSTRYCK - VISITKORT  |  KUVERT  |  FOLDRAR  |  BROSCHYRER  |  BLANKETTER  |  BLOCK  |   OFFERTMAPPAR

STORFORMAT - AFFISCHER |  ROLL-UP  |  STORFORMATUTSKRIFTER   |  VIKVÄGGAR  |  VEPOR  |  KAPASKIVOR
MARKNADSFÖRING - FOLDRAR  |  BROSCHYRER  |  KOPIOR OCH UTSKRIFTER |  INBINDNING  |  LAYOUT  |  GRAFISK PROFIL 

|  LOGOTYPE  |  FÄRGER  |  TYPSNITT  |  BILD & TEXTREDIGERING  |  ANNONSER

MARKNADSFÖRING MED TRYCK
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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.

Studiecirkel i "En Kurs i Mirakler", Ruda -
21 aug - 11 dec Solgården 124 Gillberga, 570
76 Ruda. Möt Kärlekens budskap. Studiesättet syf-
tar till att vi ska få en djupare upplevelse av "vem
vi är" och "varför vi är här". Unikt tillfälle att stude-
ra kursen tillsammans under resterande 2013
samt 2014. Träff varannan onsdagskväll (jämna
veckor) kl. 18.30-21.30. Vi arbetar hemma och
under cirkelkvällarna med text och övningar.
Investering: 700 kr för hela terminen. Kurslitteratur
säljes. 9 träffar under ht 2013. Anm snarast och
löpande under terminen. Mer info Carina Hansson.
www.stateofgracesweden.net 
Arr: State of Grace i samarbete med studieförbun-
det NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson, 0707-
126824, 0491-22211.  E-post: carina.b.hans-
son@gmail.com

Medicinsk yoga, Högsby - 2 sep - 01 dec
Karlavägen 20, Högsby
Prova på Medicinsk Yoga gratis månd och söndag
V.36. Vid fortsättning samma dagar V.37 - V. 48.
12 ggr. Månd 17.00-18.30, 18.45-20.15. Sönd
16.15-17.45. Läs mer:
www.anneskroppsvard.n.nu
Arr: Anne's Kroppsvård och Yogaklinik
Kontakt och anm: Anne Kängström
Telefon: 070-532 85 47
E-post: annekangstrom@hotmail.com

Bridge SPF, Högsby 2 sep-9 dec 
kl 16.00 Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Vill du vara med? Ring Staffan Sagrelius, tel 070-
5891611. Arr: SPF E-post:
staffan.sag@gmail.com

Buggkurs - 8 sep - 3 nov 2013 
Ruda Folkets Hus, start söndag den 8/9 (totalt 9
ggr). Nybörjare steg 1: Kl 15.00 - 16.00
Kursavgift: 420 kr, ungdom: 100 kr. Forts steg 3:
Kl 17.00 - 18.45. Kursavgift: 420 kr för samtliga.
Anm. senast den 3/9 till rudabugg@hotmail.com
eller till Marie-Sofie tel: 073-301 77 06. Ledare:
Andreas Åhlin
Begränsat antal platser - först till kvarn gäller.
Arr: Rudabuggarna. Tel: 073-301 77 06
E-post: rudabugg@hotmail.com

SPF Högsby Stickcafé - 12 sep - 21 nov 
Seniorum, Storgatan 9, varannan torsdag kl. 14
Arr: SPF Högsby

Rejoice, barnsamling för 6-12 år,
Filadelfia Högsby - 13 sep - 15 nov kl
18:30 Filadelfia, Storgatan 10, Högsby
Fredagar kl 18.30 - 20.00. Olika aktiviteter: lekar,
tävlingar, bakning, dans m.m. Andakt, sång och
ibland fika. Ingen avgift. Arr: Filadelfia Högsby

SPF Högsby Fredagscafé -13 sep - 22
nov kl.13-15 Seniorum, Storgatan 9 Arr: SPF
Högsby

Tonår, Missionskyrkan Berga - 13 sep -
13 dec Sporthallen, Berga och missionskyrkan,
Berga. Fredagar 19.30 - 23.30. För Dej som är
13 år och äldre. Innebandy i sporthallen Berga
19..30-21.00. Missionskyrkan Berga öppen
20.00-23.30, där det är fika, andakt, tävlingar
etc. Ingen avgift! Arr: Missionskyrkan Berga

Gympan i Berga 18 sep-27 nov 19:00
Berga gympahallen Nu är det dags! Mix damer
och herrar onsdagar kl.19-20. Kom ihåg att ha kul
med oss. Arr: Carina Turowski-Neuman och Gunilla
Eskilsson

SPF Högsby Berättardags - 29 sep 15:00
Seniorum, Storgatan 9
Peder Larsson berättar om "Upplevelser från tiden i
Högsby och vad som hänt därefter"
Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar "Känn ingen sorg" 
- 29 sep 18:00 - 20:00 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svenskt drama, 11-årsgräns. Biljettpris: 60 kr
Info: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Bildvisning i Nostalgia - 1 okt 18:30 
Nostalgia, Bruksgatan 43, Fågelfors
En spännande afton med många unika fotografier
från äldre dagar. Inträde 50 kr, då ingår fika i pau-
sen. Obs! Begränsat antal platser, förhandsanmä-
lan på tel 0491-51430.
Arr: Nostalgiaföreningen och ABF Småland och
Öland

SPF i Fagerhult - 2 okt 14:00 
Skälsbäcks skola. Månadsmöte. Besök av margit-
ha Toller från Himmel & Pannkaka. 

Filmstudion visar "Amour" - 2 okt 19:00
- 21:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga.
Avgift 200 kr/7 filmer.
För mer info se: www.emadalensfilmstudio.hogs-
by.se . Arr:Emådalens Filmstudio

Månadsmöte SPF Fagerhult - 2 okt
14:00  Skälsbäcks skola. Förhandlingar. Kaffe,
våfflor och lotteri. Besök av Margitha Tollert från
Himmel och pannkaka. Arr: SPF Fagerhult

Brasafton Bötterum - 2 okt 19:00 
Tingshuset Bötterum. Vi visar gamla bilder från
bygden. Servering och. lotterier.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Författarbesök på biblioteket! - 3 okt
19:00 Högsby bibliotek Storgatan 17 Högsby
Välkände författaren Bob Hansson gästar bibliote-
ket och berättar om sitt författarskap. Fri entrè. Vi
bjuder på fika!
Arr: Högsby bibliotek och Studieförbundet vuxens-
kolan

Cafékväll i Missionskyrkan Berga 
- 5 okt 18:00 
Sånggrupp från Missionskyrkan Svalliden sjunger
och spelar. Andakt. Servering
Arr: Missionskyrkan i Berga

Fortsättningskurs Reiki 2, Högsby 
- 5 - 6 okt Karlavägen 22 F, Högsby
Reiki: En japansk metod för Djupavslappning och
Stressreducering. Betraktas som förebyggande och
rehabiliterande Friskvård av Skatte-myndighe-
ten.  ”Fortsättningskurs: Reiki 2 sker 5-6 oktober,
kl.10-17. ,Reikisymboler med Vedic Art, distanshe-
aling. Meditationer, behandlingar. Diplom efter
avslutad kurs. Investering: 1200 kr eller 600 kr
vid repetition av kursen.Bindande anmälan. Sista
anmälningsdag 25 september. Välkomna önskar
Maria Kvillegård Ekström, Munayflores
(Reikimaster) och Carina Hansson, State of Grace
(Reikimaster) www.munayflores.se 
www.stateofgracesweden.net
Arr: Maria Kvillegård Ekström, Munayflores
(Reikimaster) och Carina Hansson, State of Grace
(Reikimaster) samt studieförbundet NBV Sydost
(teorin) Kontakt: Maria Kvillegård Ekström 
Telefon: 076-310 64 44
E-post: maria@munayflores.se

Höstmys hos Lilla Lyckan - 5 - 06 okt 
Kronobo Lyckan, Fågelfors. Nu är butiken fylld med
härliga höstnyheter! Inredning, blommor & små
ting i lantlig stil och miljö. Öppet mellan 11.00 -
15.00! Följ gärna Lilla Lyckan på Facebook &
Instagram! Arr: Lilla Lyckan-Blommor & inredning
E-post: lillalyckan@hotmail.com

Fotboll, Fågelfors - 6 okt 15:00 - 17:00
Hyltamalm IP, Fågelfors. Fågelfors IF -
Blomstermåla IK. Arr: Fågelfors IF
E-post: ronnieper@gmail.com

Berga Bio visar "Skumtimmen" - 6 okt
18:00 - 20:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Svensk thriller efter Johan Theorin
15-årsgräns. Biljettpris: 70 kr. 
Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening

150-årsjubileum Högsby
Missionsförsamling - 6 okt 15:00 
Medverkande Peter Bernhardsson från
Equmeniakyrkan Region Öst samt den ekumeniska
kören. Kort historik. Kaffeservering. 
Arr: Högsby Missionskyrka

SPF Högsby månadsmöte - 08 okt 14:00
Församlingshemmet. "Dina pengar". Jonas
Petersson, kontorschef Handelsbanken i Högsby.
Johan och Gunilla Sigvardsson spelar och sjunger.
Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar "Diana" - 13 okt 18:00 -
19:55 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Engelskt drama om prinsessan Diana
Barntillåten. Biljettpris: 60 kr
Info: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

PRO Fågelfors Höststädning - 14 okt
09:00 Alla hjärtligt välkomna att hjälpa till. Vi bju-
der på kaffe efter väl förrättat värv.
Arr: PRO Fågelfors

SPF Högsby Onsdagsträff - 16 okt 14:00
Seniorum, Storgatan 9. Mingeleftermiddag med
lite smått och gott. Underhållning av "Duo med
drag". Arr: SPF Högsby

Läe på annat sätt - dyslexidag på
Fröviskolan - 16 okt 15:00 
Skolbiblioteket på Fröviskolan. Program för
Dyslexidagen kommer senare.
Arr: Högsby kommunbibliotek och
Regionbiblioteket Kalmar

Filmstudion visar "Argo" - 16 okt 19:00
- 21:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Avgift 200 kr/7 filmer. Info: www.emadalens-
filmstudio.hogsby.se. Arr: Emådalens Filmstudio

Föredrag "Trädgårdens baksida", Högsby
- 17 okt 18:30 Misteln, Storgatan 17, Högsby
Ett föredrag om de mest besvärliga skadegörarna i
våra trädgårdar av Lise-Lotte Björkman, trädgårds-
rådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård. Fri
entré för medlemmar. Övriga 50:-
Arr: Emådalens trädgårdssällskap
Kontakt: Irene Nettelbrant Tel: 0491-51050

Dagledigträff Filadelfia Högsby - 17 okt
14:00 Rune och Eira Hultström från Nybro sjung-
er och spelar. Andakt. Servering av hembakat bröd.
Arr: Filadelfia Högsby i samarrangemang med stu-
dieförbundet Bilda

Filmvisning "Med fötterna på jorden"
Farshult - 25 okt 19:00 
Av Agneta Ulfsäter-Troell. Filmen handlar om Aldor
och Gunn Johansson. De sista brukarna av kultur-
landskapet i en by med anor från stenåldern. Entré
inkl fika  50 kr. Arr: Farshults byalag

Familjelördag på biblioteket! - 26 okt
10:00  Högsby bibliotek, Storgatan 17, Högsby
Emil i Lönneberga fyller 50 år! Alla barn är väl-
komna att vara med och fira! Program kommer
senare. Fri entrè! Arr: Högsby kommunbibliotek

SPF Högsby Berättardags - 27 okt 15:00 
Seniorum, Storgatan 9. Ingvar Gunnarsson  berät-
tar om "Minnen från bygden". Kaffeservering
Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar "Vi är bäst!" -  27 okt
18:00 - 20:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Svensk ungdomsfilm av Lucas Moodysson
Info: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Välkommen till färgernas värld - Måla
Vedic Art, Ruda - 27 okt 10:00 - 16:00 
Solgården 124 Gillberga, Ruda. Anmäl dig till
grund- eller fortsättningskurs i Vedic Art!
Tid för lunch och fika. Vedic Art är en väg till själv-
kännedom genom konstnärligt skapande. Läs mer
om Vedic Art på www.vedicart.com
En komplett grundkurs består av sex tillfällen och
kommande tillfällen informeras om senare. Pris:
500 kr/tillfälle. Obs. Anmäl dig på tel./epost
nedan senast 1 vecka före kursdatum. Anmälan är
bindande. Medlem i Kulit 20% rabatt, se
www.kulit.se  Infooch anm till: Carina Hansson, cir-
kelledare/utbildad Vedic Art lärare tel. 0491-
22211, 0707-126824,
carina.b.hansson@gmail.com
www.stateofgracesweden.net
Arr: State of Grace, Ruda i samarbete med studie-
förbundet NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson
Telefon: 0707-126824, 0491-22211
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Kulturmåndag på biblioteket - 28 okt
19:00  Högsby bibliotek, Storgatan 17 Högsby
Lord Nelson och Emma Hamilton. Staffan Sagrelius
berättar om kärlek och ledarskap. Fri entré. Vi bju-
der på kaffe! Arr: Högsby kommunbibliotek och
Studieförbundet vuxenskolan.

SPF Högsby Studiebesök på ett bageri -
30 okt 13:30 Stenugnsbageriet i Fliseryd. Vi får
information om surdegsbakning. Det finns försälj-
ning av ovannämda bröd. Lämpligt med inköp inför
julen. Kaffeservering. Samåkning i egna bilar.
Samling kl. 13.30 vid ICA, Högsby Anälan senast
24/10 till Leila Larsson 0491-21030
Arr: SPF Högsby

Filmstudion visar "Den gröna cykeln" -
30 okt 19:00 - 21:00  Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Avgift 200 kr/7 filmer.
Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Arr: Emådalens Filmstudio
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SÄTT FÄRG PÅ HÖSTEN!

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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VACKRA VÄGGAR
Ge dig själv och ditt hem 
en skön start på hösten. En 
färstark start! Hos oss hittar 
du ett stort sortiment inom-
husfärger från Nordsjö. 
Välkommen in till oss!

20 %
PÅ INOVA TAK- & 
VÄGGFÄRGER!

Gäller 27/9–5/10.

PS... Nu kan du boka din
Personliga 
Servicetekniker...

www.skobes.se
HÖGSBY: Verkstadsgatan 5. 0491-209 90. 
- En nära och komplett verkstad

Fyrhjuls-
mätning

från
1.150:-

Var rädd om dina däck!
Kontrollera din fyrhjulsinställning och spara 
både däck och drivmedel samt öka din
och dina passagerares säkerhet!

MED SKOBESKORTET KAN DU DELA UPP KOSTNADEN PÅ FYRA MÅNADER, UTAN RÄNTA ELLER AVGIFTER.

Skobes i Högsby. Personligt hela vägen.

Välkommen till Skobes 
Nu även 

kvalitetsbatterier 
till de flesta 
märken från 
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