
Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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Vad vore julen utan julost... sid 4-5

Julmarknad... sid 8

Mittpunkt informerar... sid 6

Tema må bra... sid 20

Vad vore julen utan julost... sid 4-5

Julmarknad... sid 8

Mittpunkt informerar... sid 6

Tema må bra... sid 20

Julskyltning 
i Högsby den 
8 december
tipstalong på sid 11
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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 13 december.
Bokning: Senast tisdagen
den 3 december.

OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

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

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

Utnyttja ROT-avdraget!

CARL MALMSTEN MÖBLER
– 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.

Företagsamt Julmys på
Stormha�en i Högsby

Den 5 december kl 18.00 
är Du kvinna som är före-
tagare  varmt välkommen 
�ll en intressant Myskväll!  

Vi presenterar Tjänste-
boxarna som är en ny stor
satsning i kommunen. 
Upp �ll �o �mmars individu
ell rådgivning inom intres
santa områden. Kom och lär
dig mer om de�a fina erbju
dande som kommer a� ly�a
di� företag �ll nya höjder.

Vi ser �ll a� alla får något
go� a� äta och dricka. 

Stormha�en 
– Här finner du allt du behö
ver för a� skapa e� julfint
hem. En vacker dörrkrans, en
fin dekora�on i en skål. Vad
väljer du? Gör din egen per
sonliga juldekora�on �ll bra
pris. 

Bokning senast 1 december på gb@aductus.se 
alt �n 070319 20 09 . Pris 100: ex. moms, faktureras

• Julbord med viltinslag inkl. glögg & kaffe, 395:-. 
Fred kl 19. lörd kl 13 och 18 samt sönd kl 13. Boka bord!

• Lilla julbordet serveras alla onsdagar kl 12-15, 200:-.
Boka bord! Finns även andra tider!

• Vi öppnar åter för á la carte 26 december.

Välkommen till Smålands vackraste plats!
Fullständiga rättig heter Gilla oss på facebook:

aboda cafe och restaurang!

• Julplanka 190:-/pers för 
avhämtning eller catering

www.abodacafe.com • Bokning: 0491-230 08 • Mobil:  0703-98 85 06 

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. 

Vi säljer även hamburgare, rökt kött, påläggskorv 
samt frysta vacuumpackade köttdetaljer.

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

Julklappstips!

Påläggskorv & Ölkorv

Håll landskapet öppet & levande - Köp lokalproducerat !

Ring 076-83 28 149 eller besök www.rolant.se 
Ditt lokala byggföretag
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 35

Om något händer!
Är du rätt försäkrad?

Prata trygghet med oss!

Har ni råd att bo kvar om du 
eller din partner blir sjuk eller arbetslös?

Klarar sig din familj ekonomiskt 
om det värsta skulle inträffa?

Prata trygghet med oss!

Om något händer!
Är du rätt försäkrad?

Har ni råd att bo kvar om du 
eller din partner blir sjuk eller arbetslös?

Klarar sig din familj ekonomiskt 
om det värsta skulle inträffa?
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För många av Innehålls läsare är en egentillverkad
julost ett måste på julbordet.  För kanske lika
många är det helt främmande.

Då vi har många företagare inom den gröna näringen och många
matintresserade läsare, vad passar då inte bättre än ett reportage
om just hur du gör din egen julost.

Att ysta egen ost är en gammal tradition i Sverige. Förr i tiden
var ystningen ett av flera sätt att ta hand om mjölken ute på går-
darna. Mjölken som är en färskvara fick med ystningens hjälp
längre livslängd. Osten var betydligt mer salt förr än det recept på
ost som vi presenterar i detta nummer av innehåll.

När man gör egen ost får man även en så kallad biprodukt,
vasslen. Det är den klara vätskan som blir kvar efter att man värmt
mjölken, tillsatt ostlöpe och avskilt ostmassan. Vasslen som består
av vatten, mjölkprotein och vitaminer går utmärkt att ha som bas
vid brödbakning.

Vi på Innehåll har tagit hjälp av Asta Johansson i Abo, Aboda
by, för att på ett enkelt sätt beskriva hur du gör för att lyckas med
din alldeles egna ost.

Asta bor i Abo, eller som man i dagligt tal säger, Aboda. Hon har
ända från barnsben haft koppling till lantbruket. 

- Jag är född i Oskarshamn men flyttade när jag var riktigt liten
till en gård utanför Fågelfors som hette Torp. Den gården arren-
derade min far och min storebror under ett antal år. Det var även
här jag träffade min man Bror. Vi gifte oss 1969 i Högsby Kyrka
och hade mottagning på Hotel Morén som låg på Storgatan i
Högsby. Det var på den tiden ett mycket uppskattat hotell med
mycket god mat. Jag vet att man åkte långväga för att äta just på
Moréns. Vi flyttade upp hit till Abo, och 1975 flyttade vi in på går-
den som vi bor på i dag. 

BARNEN UTFLUGNA
Här har Bror och Asta bott tillsammans med sina 3 döttrar som
numera är utflugna och bor med sina familjer i Ruda, Fagerhult
respektive Smedby. 

- Det är skönt att ha sina barn och barnbarn på nära håll, i kom-
munen och grannkommunen.

Bror och Asta hade mjölkproduktion fram till 1985 och därefter
amkor i cirka 10 år.

- Nu har vi arrenderat ut åkerarealen till två killar, Berne
Karlsson och Birger Carlzen, och det fungerar mycket bra. De har
såväl Highland Cattle som får. Det håller åker och betesmarker
öppna och fina.

Asta är vice ordförande i Sinnerbo bygdeförening, en förening
som har ett 100-tal medlemmar och som arrangerar såväl auktio-
ner, julmarknader, valborgsfirande som sommarmarknader.

- De pengar vi får in går till att underhålla vår fina lokal, den
gamla skolan i Sinnerbo och inte minst till att täcka uppvärm-
ningskostnaderna.  

Vi kommer då osökt in på det som man kan ropa in på auktio-
ner, hemost.

DETTA BEHÖVER DU:
15 liter gårdsmjölk
4,5 matsked ostlöpe (finns
på ICA eller Coop)
blanda samman 3 tsk salt, 
1 tsk socker 1 tsk ingefära
2 dl vanlig A-fil 
2 sterila bomullshanddukar
(koka handdukarna i vatten
i minst 5 minuter)
Durkslag

GÖR SÅ HÄR:
Häll upp mjölken i en stor
gryta. Rör om och värm för-
siktigt upp mjölken till
35°C. Blanda ut ostlöpen i
lite uppvärmd mjölk och
tillsätt blandningen under
omrörning.

Låt mjölken stå och ysta
sig under ca 45 minuter.

Ta en kniv och skär upp
ostmassan ungefär som i
ett rutnät. Låt därefter mas-
san stå i ytterligare 25
minuter. 

När du ser att massan
börjat sjunka ned mot gry-
tans botten och vasslen blir
tydligt synlig, så är massan
klar för att börja bearbetas.

Blötlägg handduken och
lägg den i ostkorgen.

4

Vad vore julen utan julosten

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

Månd-Lörd 0900-2000• Sönd 1000-2000

BERGA
0491-500 77
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Häll av lite av vasslen. Ta
durkslaget och häll upp lite
av ostmassan, låt det rinna av.

Lägg ned ostmassan i kor-
gen och vik över handduken,
pressa ur vasslen ur ostmas-
san med hjälp av handduken.
Ta ny massa, låt den rinna av,
lägg ner i korgen och därefter
pressa ur vasslen. Detta upp-
repar du tills att ostmassan
har nått korgens överkant.
Varje gång du fyller på med
ny massa i korgen tillsätt lite
av kryddblandningen så att
osten får en jämn och fin
sälta med inslag av ingefära.

När du är klar så vänder du
formen och tar ur den mycket

färska osten. Byt ut den blöta handduken mot en torr. Lägg i den torra
handduken i ostkorgen och lägg ned osten med botten uppåt, på så
sätt får du en jämn och fin ost.

Nu är själva osten klar, efter detta påbörjas ostens torkning- och
mogningsprocess.

Det tar ca 4 veckor att få en ost torr, fin och med god smak. Ställ ost-
korgen på en djup tallrik och i ett svalt utrymme som håller runt 15-
18°C. Byt ut handduken varje dag tills att handduken känns torr.

Avnjut osten tillsammans med en skiva grovt bröd, bakat på vassle.
Asta delar även med sig av ett grovt och mustigt brödrecept som

passar utmärkt till ost, se bild.
Förvara osten svalt, inlindad i smörgåspapper/handduk. 
På frågan hur länge osten kan lagras blir svaret, 
- Förhoppningsvis tycker man att den är så god att det inte är

något man behöver tänka på, men några veckor är inga problem.

TIPS: 
• Förvara osten svalt under mogningsprocessen, i annat fall kan den
börja att jäsa.
• Var noga med temperaturen på mjölken innan du blandar i ostlö-
pen, i annat fall reagerar inte mjölken med ostlöpen.
• Var noga med hygienen, använd gärna handskar och tänk på att
koka handdukarna så de är rena.

Lycka till och för den som inte vill eller kan göra
egen ost, åk gärna till några av de julmarknader som
arrangeras runt om i vår vackra kommun.

//Gunilla C Johansson

5

ten

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

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

Målaren 
som gör allt 
och lite till!

S E R V I C E  I K VA L I T E T  I Y R K E S K U N N A N D E LÖFGRENS BYGG
ANDREAS LÖFGREN
BYGGER   RENOVERAR   MONTERAR

Kyrkogatan 16, Högsby
073-509 38 64 • andreas.lofgren@hogsby.net

Recept från
Asta -
Saftigt bröd
bakat på
vassle 
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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, Jonas Jonsson

•  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!

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

Positiva vindar 
i Fågelfors
affären !

Butikens ägare Tawfik
Ghosheh berättar att 
det efter stormötet i
Fågelfors för några 
veckor sedan, nu syns
allt fler kunder i
Tempobutiken. 

Fågelfors Samhällsförening
inbjöd till detta möte, där Stig
Hellström landsbygdsmentor
via Regionförbundet och Bengt-
Åke Lundin vid Mittpunkt
Högsby deltog. Från Mittpunkt
Högsby kom idén att bilda en
stödgrupp med Fågelforsare,
som kan fungera som ett bollplank mellan kunder och butikens
ägare Tawfik Ghosheh. Nu får vi verkligen hoppas att folk handlar i
butiken och att utvecklingen blir bra. Öppet tiderna är måndag-fre-
dag kl 9-19, lördag kl 9-18 och söndag kl 10-18. Telefon 0491-51009.

Pigge Werkelin ”entreprenör
sedan födseln” på besök !
Entreprenören, mångsysslaren och gotlänningen
Pigge Werkelin, i dagarna känd för att starta upp en
ny färjelinje Västervik-Visby under sommaren 2014,
besökte Högsby vid två tillfällen. 

Under dagen föreläste han för ett 80-tal gymnasieelever vid Högsby
Utbildningscenter i frågor kring entreprenörskap. På kvällen lockade
han, en nära nog, full Berga Biograf med engagemang kring företags-
frågor. Besöket i Högsby ingick i Mittpunkt Högsby Leader Projekt
Företagsutveckling inom ”Mitt i Småland” och hade som syfte att lyfta
fram företagsamheten. Arrangemanget genomfördes i samverkan
med Företagarna i Högsby.

Pigge Werkelin och dagens moderator Jonas Jonsson vid Högsby Sparbank.

Ungdomar från Högsby
Gymnasiet besökte Attacus i
Fågelfors !
Elever vid byggprogrammet på HUC besökte nyli-
gen Attacus Fågelfors Hus AB.

Produktionschef Sohlbert Johansson visade runt vid fabriken i
Fågelfors och ungdomarna fick möjlighet att ta del av hur denna
arbetsplats fungerar. Besöket ingick i Mittpunkt Högsbys Leader
Projekt inom ”Mitt i Småland” vid namn Företagsutveckling för
attraktivare landsbygd och har som syfte att bl.a lära ungdomar
mer om det lokala näringslivet. Vilket förhoppningsvis kan ge goda
möjligheter till framtida anställningar i närområdet.

Tawfik Ghosheh i sin Tempo butik i
Fågelfors.

Ungdomar besöker Attacus Fågelfors Hus AB.

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 Jonssons Rör.
Tisdagen 10 december, start med fika fr 7.30.
Vägbeskrivning: Sydkraftsområdet, intill Skobes.
Information och visning av företaget Jonssons Rör kl 8-9. Jens Karlsson,
energistrateg på ÖSK, informerar om aktuella stöd inom energiområdet
samt vilka aktiviteter som är på gång i närområdet. Varmt välkommen !

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby
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Furustigen 4, 3 rum, 395 000 kr, Högsby

Storgatan 75, 4 rum, 595 000 kr, Ruda

Jungnergatan 9, 5 rum, 375 000 kr, Ruda

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

Kösebo 109, 4 rum, 460 000 kr, Grönskåra

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

Lantmätaregatan 25, 4 rum, 
1 300 000 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

Allgunnen 592, 3 rum, 
345 000 kr, Allgunnen

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

Sålda hittills i november!

Kyrkogatan 22, 4 rum, 
240 000 kr, Fågelfors

Salemvägen 6, 5 rum, 195 000 kr 

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

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

Sjönäsgatan 19, 8 rum, 395 000 kr

VI FINNS I HÖGSBY

FASTIGHETSBYRÅN MÖNSTERÅS ı Storgatan 42, 383 30 Mönsterås ı 0499-106 66 ı monsteras@fastighetsbyran.se ı www.fastighetsbyran.se/monsteras
FASTIGHETSBYRÅN HÖGSBY ı Storgatan 41, 579 30 Högsby

Fortsatt bra fart i Högsby!

Storgatan 75, Ruda

Kyrkogatan 36, Högsby

Jugnergatan 9, Ruda

Furustigen 4, Fågelfors
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Renoverat mejeri öppnas 
upp för julmarknad
Strax utanför Långemåla ligger natursköna
Brusemåla Gård. En gård där riksväg 34 går rakt
mellan de stora ekonomibyggnaderna och man-
gårdsbyggnaden.

På gården finns en mycket vackert renoverat
mejeri, som uppfördes någon gång under senare
delen av 1700-talet, som vi ville veta lite mer om.

Vi på Innehåll fick komma in i mejeriet med hjälp av Malin och
Carl-Johans grannar Egon och Gunhild Karlsson.

- Det var inte så svårt att släppa in dig, jag har nyckeln kvar
eftersom vi varit många som varit här och städat upp och förbe-
rett till julmarknaden i början på december. Nu håller jag bara på
med lite elkablar säger Egon.

Egon som numera är en glad pensionär berättar om hur han
minns när han var en liten grabb och cyklade förbi mejeriet på
väg till skolan, och att det redan då såg förfallet ut.

- Ja det minns jag mycket väl och att jag gärna ökade takten
när jag trampade förbi. Det är roligt att Malin och Carl-Johan tog
tag i renoveringen av byggnaden. 

Trots att väggarna som har en imponerande tjocklek på inte
mindre än 120 cm så hade tidens tand och naturens krafter satt
djupa spår i byggnaden. Hela ena långsidan mellan fönstren hade
rasat in, så även delar av taket, delvis på grund av en reslig björk. 

- När renoveringsarbetet påbörjades så var jag var här och lyfte
undan björken med min lastmaskin. Men jag har inte varit direkt
delaktig utan arbetet har de gjort själva och med hjälp av entre-
prenörer.

Gunhild ser fram emot den stundande julmarknaden, något
som hon med Kicki Johansson och Malin planerat fram tillsam-
mans.

- Det är roligt att det händer något och att fler får möjlighet att
få se hur vacker byggnaden är även invändigt, och först ut är som

sagt julmarknaden. Jag hoppas att det går att
få till fler aktiviteter säger Gunhild och tilläg-

ger, vi får väl tipsa Malin om att en konst-
utställning vore väl fint här. Innehåll hål-

ler med.

Innehåll tackar för trevliga samtal
och att vi blev insläppta och åker

vidare till Malin Karlsson som
arbetar som fritidspedagog för

lite ytterligare intervju.
Malin tar emot på
Fröviskolan och

barnen – som är på väg hem för dagen – kramar glatt om sin frö-
ken och säger att vi ses i morgon. På entrédörrens insida har man
satt upp bilder som ska illustrera årstiden hösten. Jag ser fina bil-
der med löv i höstfärger, älgar i skogen och närbild på en fin jämt-
hund. Medan barnen kramar om sin fröken reflekterar jag över
bilderna och tänker på hur höstbilder illustreras i storstäderna.
Undrar om de barnen tänker älgjakt och jämthund. Det får bli ett
annat reportage.

FÖR FRAMTIDEN
Malin som är ölänning trivs bra i Brusemåla, där hon och hennes
man bott i ca 15 år. De bor på gården tillsammans med sonen
Elias 5 år.

På frågan hur beslutet kom fram gällande restaureringen av det
gamla mejeriet så var svaret enkelt.

- Vi ville bevara det för framtiden så mycket vi kunde. Det är ju
en byggnad som andas historia. Det var mycket jobb med att få
det dit det är i dag. Det kanske vi båda underskattade, men nu när
det står färdigt så känns det bra. Vi började ju arbeta med något
som mer eller mindre såg ut som en ruin. 

Malin berättar vidare att på den tiden det begav sig så förvara-
des mejeri- och charkprodukter i mejeriet. Det höll en temperatur
på runt 6-8 grader vilket förklaras av de tjocka väggarna. Det var
den tidens kyl- och frysskåp.

MÅNGA ARBETSTIMMAR
- Då taket och ena långsidan delvis var raserat, golvet likaså, så
fick vi börja med att försöka rensa upp och få ut all sten, sly och
träd och schakta bort det som inte skulle vara kvar. Därefter högg
vi skog från gården som sedan sågades upp hos grannen Ulf
Gustavsson i Sibbetorp, som har ett litet lokalt sågverk. Virke som
främst skulle användas till takstolarna.
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- Det som däremot var lite svårare att lösa var att hitta en ent-
reprenör som kunde konsten att mura och bygga upp väggar
som var närmare 120 cm tjocka. Men det löste sig med gott hant-
verk från lokala hantverkare, säger Malin.

NYA TIDER MED SMAK FRÅN FÖRR
- Vi hoppas att många tar tillfället i akt och tar sig en liten kik på
mejeriet och marknaden. Vi kommer att ha ett 15-tal utställare
som säljer allt från ostkaka, ost, bröd, kakor och hantverk som
träslöjd, stickat, virkat och luffarslöjd. Dessutom kommer vi att ha
kaffeservering på övervåningen.

Malin stannar upp och säger sedan med eftertryck.
- Jag hoppas verkligen att många kommer. Dels för att se och

smaka på allt gott och fint som finns. Men även att man tar sig
den där lilla stunden och kopplar av och tillåter sig att njuta av
historiens vingslag som bostavligen sitter i väggarna. Vi lever i ett
samhälle som ständigt ökar takten och där bruset av allt behöver
varvas ned och stängas av. 

Att bara vara och njuta av stunden är kanske bland det vikti-
gaste och kanske svåraste att göra i dag. Men när man väl gör det
så känner man efteråt att det kanske inte var så dumt, avslutar
Malin.

Vår avtalade tid rinner mot sitt slut och vi drar båda vidare till
nya möten. 

Innehåll tackar för intervjun och vi håller med Malin, glöm inte
bort att den där koppen ”11-kaffe” som man alltid tog sig tid till
förr i tiden. Kanske var man klokare förr, ibland i alla fall.

//Gunilla C Johansson

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

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

Ordinarie öppettider 2013
Vid lov och helgdagar ring 0499-140 00 

eller gå in på www.vattenpalatset.monsteras.se

Hos oss finns sol och värme året runt !

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

Torsdagen den 28/11.

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

Välkomna!

”
”

Att bara vara och njuta av stunden är
kanske bland det viktigaste och kanske
svåraste att göra i dag.
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Ny avgift Hemsjukvård

Årets medarbetare/arbetsplats

Högsby kommun kommer från och med 2014-01-01 att ta
ut en avgift på 350 kr per månad för kommunens hem-
sjukvård.

Avgiften ingår i maxtaxan.

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta;
Gunilla Johansson
Högsby kommun
0491-291 33 (säkrast mellan 08.00-09.00 och 13.00-14.00)

Högsby kommun vill uppmärksamma medarbetare, enskilda
eller arbetslag, som i vardagen gör en insats utöver det vanliga.

För att komma ifråga att bli utsedd till 2013 års medarbetare, ska 
personen eller arbetslaget ha;

• bidragit med verksamhetsutvecklande förslag 
• skapat arbetsglädje 
• entusiasmerat brukare och/eller medarbetare
• visat på goda resultat
• visat på helhetsperspektiv 
• gjort insatser utöver det vanliga.

Högsby kommuns personalutskott fungerar som jury. Juryn ska vara
enig i sitt beslut.

Förslag på medarbetare eller arbetslag kan lämnas av allmänheten,
arbetskamrater, chefer eller brukare/kunder/elever.  

Förslaget ska innehålla en motivering till förslaget, namn på
föreslagen person eller grupp av medarbetare, vilken arbetsplats 
som avses och förslagslämnarens namn och telefonnummer (samt
arbetsplats om du själv jobbar i kommunen). Anonyma förslag 
kommer inte att beaktas.

Om vinnaren är ett arbetslag belönas dessa med en aktivitet som 
är verksamhetsutvecklande i kombination med att det ska vara per-
sonalbefrämjande. En enskild medarbetare belönas med en utbild-
ningsinsats. Beloppet kan variera från 5 000-20 000 kronor beroende
på om det är enskild person eller ett arbetslag.

Förslag skickas till personalkontoret, Högsby kommun, 579 80
Högsby.

Förslag ska vara inkomna senast den 31 januari 2014.

�

Årets medarbetare/arbetsplats
Jag föreslår att:…………………………………………………

blir 2013 års medarbetare i Högsby kommun. 
Du kan nominera en medarbetare eller ett helt arbetslag.

Motivering

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Namn på nominerad person eller nominerat arbetslag/arbetsplats

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Förslaget är inlämnat av:………………………………………………………………………………………………………………………

Arbetsplats:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………...

Skicka till personalkontoret, Högsby kommun, 579 80 Högsby, senast den 30 januari, 2014.

2013-11 NOV INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2013-11-15  14:51  Sida 10



11

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

Fläskfilé  Danmark  59,90 kg

Julmust ICA 1,5 l  3 st 20:- plus pant

Svenska Äpplen 10:-/kg 
(Max 3 kg/hushåll)

Toa/Hushållspapper 
ICA 4-/8-pack  2 för 35:-

Priserna gäller t.o.m. 24/11

I Kalvenäs Gårdsbutik 
finns hängmörat nystyckat kött

av nöt, gris och lamm. 

Jullåda av Linderödssvin
Ca 10-12 kg - 129 kr/kg

Innehåller: Nätad julskinka( ca 3-4 kg),
revben, färs, kotletter, karréskivor, prinskorvar,

medvurst (korvarna är tillverkade av vårat  
linderödsgris och highlandkött)

Ca 10-12 kg

Nötlåda - Highland kött: 
Hel, halv, kvarts, 1/8 dels nöt (hängmörad) - 115 kr/kg

Innehåller: filé, biff, entrecote, innanlår, rostbiff, 
fransyska, rulle, ytterlår, högrev, bog, 

läggskivor, färs, bringa
1/4 låda av nöt är ca 50 kg

Öppet: Fred 1200-1800 och Lörd 1000-1500

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

Vi tar emot lamm, gris och nötdjur för återslakt.

Julskyltning i Högsby!
Söndagen den 8 december kl 14-17

Mittpunkt och Högsbyhandeln inbjuder till:

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

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

Högsby, senast måndag 9/12.
Fyll i talongen och vinn fina priser! Redovisas i nästa nr av Innehåll. 

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

Högsby Sparbank  . . . . . . . . . . .

Högsby Järn & Redskap  . . . . . . .

FöreningsSport  . . . . . . . . . . . . .

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

Garpen i Högsby  . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Misteln - Biblioteket  . . . . . . . . . .

Lindra butiken 
(vid Karlssons) . . . . . . . . . . . . . . .

Svarstalong Ordjakten!

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

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

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

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

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

BokstavBokstav

Julskyltning i Högsby!
Söndagen den 8 december kl 14-17

Biblioteket / Misteln. – Öppet Hus
med aktiviteter.

Garbo muséet – Fri entré

SPF-Seniorum-Öppet hus,, vintage-
utställning

HIK:s Flitiga Lisor – Finns vid Sparban-
ken

Sol & Wellnes solariet – Öppet hus

Högsby Konstförening – Konstutställ-
ning på Misteln. Konstnär Lars-Åke
Strömbladh ställer ut sina akvarellmål-
ningar och på plats målar julkort m.m.
som finns för försäljning.

Garpen i Högsby – Alla som handlar får
ett paket. Kl 15 julklappsutdelning till alla
barn

Coop – Gissa vikten på skinkan, 
tävling.

ICA Nära – Tävling, gissa tomtens ålder.

Högsby Järn – Försäljning must, glögg,
enbärsdricka, cider fr Vista Kulle. Giss-
ningstävling.

Föreningssport – Vi välkomnar alla
barn att lämna sin önskelista till våra tom-
tar och utmana dem i innebandy och
bordtennis!

Gallerian – Stor lagerförsäljning Ventura
– Underhållning för hela familjen.

Mejeriet – Adventsöppet i mysig miljö

Berga GIF – Lotteri

Macken Café intill Lindra – Vi berät-
tar om vad vi kan hjälpa till med !

Karlssons – Julklappar i mängder

Lindra Butiken, vid Karlssons – 
Tomten bjuder barnen på godis och till de
vuxna är det kaffe och pepparkaka. Natur-
ligtvis kan man fynda julklappar hos oss.

Röda Korset Kupan – Baklotteri o
kaffe – Bra julklappar att fynda hos oss

Cancerstiftelsen – Lotteri vid Emågår-
den

Frälsningsarmén – Julskyltningsfika

Stormhatten – Frågetävling i butiken

PRO och ABF lokalen ”Bikupan”
– Öppet Hus

Högsbyortens Biodlarförening
– Tomten säljer sin goda honung vid 
Vuxenskolan

Emådalens Trädgårdssällskap
– Fågelholks lotteri utanför Misteln

Hornsberg Hembygdsgården 
– Traditionsenligt kaffe i mysig miljö

Läckeby Djurklinik, intill Handels-
banken – Öppet hus

Wickbergs Konditori – Adventsfika
utmed Storgatan

Högsby Kyrka – Sånger i Advent 
kl 17.

VK Blommor – Alla som besöker 
butiken får en ros !  

Alliansen – bjuder på glögg o peppar-
kakor kl 14-17 vid vid Emådalens Lands-
bygdscentrum.
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Macken är ett nystartat företag vars affärsidé är att skapa
nya arbetstillfällen och en positiv samhällsutveckling i vår

del av länet. För närvarande består vår verksamhet av:

Café
Erbjuder fika, dagens lunch och catering. Hos oss är allt som 
serveras tillagat och bakat i vårt eget kök, med råvaror köpta 
av de lokala handlarna.

Cykel och reparationsverkstad
Här kan du lämna din cykel, gräsklippare, moped etc. och få den
reparerad, alt. hitta något begagnat att köpa. Under våren öppnar
vi vår butik med cykeltillbehör och nya cyklar i Karlssonvaruhuset
bredvid Gallerian. Öppet: månd-torsd 7-16, fred 7-14.

Gallerian, Karlssonvaruhuset • 0727-122 940
Öppet: vard 10-18, lörd-sönd 10-14 (fr.o.m. dec)

Decembererbjudande:
Kaffe, lussebulle och pepparkaka 25:-

RUT & ROT & Entreprenad
Vi flyttar, möblerar upp lägenheter, städar, klipper gräs, 
röjer buskar, trädgård- och fastighetsunderhåll, snöröjning m.m.

Transport
Genom avtal med Human Bridge samlar vi in textilier och 
underhåller insamlingsboxar och ställplatser i Kalmar län.

Språkverkstad
Vi vill att de ska meritera eleverna för det fortsatta arbetslivet i Sverige,
och därmed i sin inriktning anknyta till efterfrågan på arbetsmarkna-
den. För eleverna är verkstäderna både till för att lära sig språk och för
att lära sig en svensk arbetskultur.
Verkstäderna fungerar också som platser för validering av tidigare 
kunskaper, och för att få en första tydlig referens för att komma 
vidare in på den svenska arbetsmarknaden.

Snickeriverkstad
Du kommer få dina möbler renoverade och lagade. Vi kommer även
att starta nyproduktion av trädgårdsmöbler från tidigt 1900-tal. 
Försäljning och vidareförädling av produkter från ett numera nedlagt
lokalt snickeri. Reparationer av fönster och fasaddetaljer m.m.

Silversmide
Beställ ditt önskesmycke, eller köp något av det som erbjuds. 
Allt kommer att vara handgjort.

Har du frågor om jobb eller om vår verksamhet i övrigt, tveka
inte att höra av dig. Tobbe 072-333 76 09, Janne 076-339 09 14

Genom att du fikar, beställer tjänster, köper begagnad cykel m.m hos oss 
bidrar du till att göra det möjligt för fler att få arbete.

PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG  PÅ GÅNG

    

ostnadsfri skk
i din sk

tt gallra eller aags aD

 

!oglig rådgivningostnadsfri sk
örontakta mig ffö? Kog

erka vvtt gallra eller a

  

ed.sedvcus.bloom@symar
786 10el. 01046-TTe

loomcus BarM  

ed.se

 

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

Kom in till oss för 
rådgivning och 
synundersökning!
Ring och boka tid!
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HHÖÖGGSSBBYY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

coop mjölk
Vår egen mjölk från eget mejeri 

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

coop mjölk
Vår egen mjölk från eget mejeri 

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

Toyota Auris -08, 10 000mil, 89 500:-
Renault Espace 2.0CDI -06, 24 000mil, 45 000:-

BMW 530D -05, 22 000mil, 99 000:-
BMW 320D -02, 28 000mil, 39 000:-

Chevrolet Kalos -04, 12 500mil, 25 000:-
Toyota Yaris Sport -02, 23 000mil, 29 000:-

Saab 9-3 Aero -03, 28 000mil, 42 000:-

Skoda Fabia -05, 3600mil, 35 000:-
Ford Focus 2.0 -99, 14 000mil, 16 500:-

Citroën C5 -04, 19 000mil, 29 000:-
BMW 535IA -00, 23 000mil, 39 000:-
Peugeot 307 -03, 16 000mil, 24 500:-

Mercedes-Benz ML270 -02, 27 000mil, 59 000:-
Skoda Octavia -09, 7500mil, 89 000:-

MDO 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 bilaffär!  / Mikael & Diana

Just nu! Kampanjpris!
HELREKOND

• Handtvätt • Motortvätt • Invändig Rekond 
• Polering • Lackförsegling

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

Spalten fortsätter att fokusera på aktuella nyheter
inom energi- och klimatområdet även denna
månad.

SKYNDA ATT FYNDA…
Många står i kö för att få beslut på sin ansökan om stöd för installa-
tion av solceller. Därför har Energimyndigheten beslutat att göra
ytterligare en fördelning på 45 miljoner kronor under 2013. Det är
inga nya pengar utan en tidigareläggning av kommande års stöd.
För Kalmar län innebär det att drygt 1,1 miljoner kr tidigareläggs.
2013 års totala stödbelopp uppgår då till drygt 4,1 miljoner kr.

BESÖK ENERGISMARTA HUS 22-23/11
Energikontor Sydost kommer under några veckoslut i november att
visa energismarta hus som privatpersoner öppnar upp för visningar
i. Det finns flera visningar i Kalmar län att välja på. Kika in på
www.miljoklokahus.se för att se mer. Där kan du även anmäla ditt
eget energismarta hus för att visa upp för allmänheten.

KOLSRUMS ÅVC - TREDJE BÄST I LANDET!
Högsby kommun med Kolsrums återvinningscentral (ÅVC) har 
placerat sig på tredje plats på Avfall Sveriges topplista ”ÅVC-index”.
Enligt den kundenkät som Östra Smålands Kommunalteknik-
förbund genomfört är 90 % av de svarande invånarena nöjda eller
mycket nöjda med sina besök på Kolsrum. ”ÅVC-index” samman-
väger kundnöjdhet, öppettider, tillgänglighet, m.m. för alla landets
ÅVC. 

STUDIECIRKEL - ”TYDA ELFAKTUROR”
Tyvärr blev studiecirkeln som skulle ha genomförts under oktober/
november inställd pga. för få anmälda. Vi kommer dock göra ett
nytt försök efter årsskiftet. Håll utkik i tidningarna eller på hemsidan
efter aktuella datum, eller kontakta Jens Karlsson på 0495-24 08 07.

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

Energispalten

GLÖM INTE ATT KIKA IN PÅ VÅR BLOGG, 
WWW.RADGIVNINGSEKOT.BLOGSPOT.COM.
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Övriga julmatsbeställningar 
enligt överenskommelse

Julbord med
trubadur

7&14 december
välkomna att boka bord!

Pubkväll med 

Musikunderhållning
Lör 7 & 14 dec 2100-0100. fri Entré 

Pubkväll med 

Musikunderhållning
Lör 7 & 14 dec 2100-0100. fri Entré 

Julbord med
trubadur

7&14 december
välkomna att boka bord!

Övriga julmatsbeställningar 
enligt överenskommelse

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

 

Spara

49Spara

29

Spara

   

Spara

    

Spara

29
 

Ord. pris
30-pack Spara

49Spara

 

Spara

   
.9050x70 cm. Ord. pris 49

29
 

Ord. pris 99:-.
Skaft 100 cm. Blad 46,5 cm.  Skaft 100 cm. Blad 46,5 cm. 

Julskyltning 
8 december

Allianspartierna i Högsby 

bjuder på glögg och pepparkakor 

vid Emådalens Landsbygdscentrum

mellan kl 14-17 under julskyltningen 

i Högsby. Hjärtligt välkommen!
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20% rabatt

Erbjudandet gäller 25/11- 8/12 2013 och 
kan inte kombineras med andra erbjudanden.         

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

Kanonpris ! Lasse Åberg 

NU 59:- 
4 för 200:-

Coupeglas till förrätter,
desserter, glass mm
ord pris 189:-

Kampanj på 
Moussaka
matservis!
Köp 2 valfria artiklar, 
få en Lattemugg på köpet.

Julskyltningssöndagen 8/12 får alla 
som handlar en julklapp (värde 99:-) 
samt kl. 1500 julklappsutdelning till barnen.

Bäckström 
Frukt & Grönt

Torget Högsby·Helgfria fredagar · Kl 9-17 
· Information 070-283 84 11

Finns i Mönsterås på TORGET alla lördagar kl 8-13

• Ölandspotatis av bästa kvalitet: Satina, gul
och fast. King Edward, vit och mjölig. Väster-

götlands King Edward, vit någott mjölig.

• Lokalt odlade rotfrukter.

• Svenska äpplen, ett flertal olika sorter.

• Fodermorötter  

• Amaryllis, Hyacinter, Cylamen

• Brunnebys saft, cider och must.

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

VÄLKOMNA!

Julmarknad 
i gamla mejeriet 

på Brusemåla Gård,
Långemåla 

lörd 7/12 kl 14-19
Försäljning av 

slöjd och ätbart.
Kaffeservering.

Välkommen 
Malin Karlsson 

med flera
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Hämtning av  
hushållens grovsopor
sker i samband med ordinarie hämtning av 
hushållssopor den 16-29 september.
Grovsoporna ska vara sorterade efter materialslag, 
brännbart etc, förpackade samt uppmärkta som grovso-
por. Grovsoporna ska placeras där din soptunna töms.  
Abonnenter som enbart betalar grundavgift ställer grov-
soporna vid väg där hämtningsfordonet passerar.
Till grovsopor räknas bl. a. större föremål som t ex barn-
vagnar, möbler, större emballage. Dessa ska i möjligaste 
mån lämnas hela. Undantag är soffor, sängar och liknan-
de som ska vara fria från metall.

Följande avfall ingår inte i hämtningen 
Vitvaror och elektronik lämnas vid Kolsrums återvin-
ningscentral.
Trädgårdsavfall lämnas vid Kolsrums återvinnings-
central eller komposteras.
Bygg- och rivningsavfall lämnas vid Kolsrums åter-
vinningscentral.

Returpapper och förpackningar av metall, plast, pap-
per och glas lämnas vid återvinningsstationerna.

Upplysningar: Patric Baier 0491-291 87. 

Insamling av  
hushållens farliga avfall 
Miljöbilen står uppställd på följande platser och tider 
där hushållen kostnadsfritt kan lämna sitt farliga avfall. 
Lämna gärna glödlampor, lågenergilampor och lysrör 
men inte elektronikavfall. Farligt avfall får inte lämnas 
innan miljöbilen anlänt.

Fredagen den 20 september
Berga Åsevägen kl 15.00-15.30
Högsby SJ-plan  kl 15.45-16.15
Ruda  Kanalg./Järnvägsg. kl 16.30-17.00
Långemåla Återvinningsstationen kl 17.15-17.45

Lördagen den 21 september
Fågelfors Återvinningsstationen  kl 09.30-10.00
Fagerhult Brandstationen   kl 10.30-11.15
Björkshult   Bruksgatan  kl 11.30-11.50
Grönskåra    Järnvägsg.      kl 12.00-12.30
Allgunnen    Klintv./Hornsöv.      kl 13.30-14.00
Hornsö       Kraftstationen                kl 14.30-15.00
Upplysningar: Ragnsells 0491-76 81 31, 070-927 27 40. 
Hushållens farliga avfall kan också kostnadsfritt lämnas 
alla vardagar på Kolsrums återvinningscentral.

Kolsrums återvinningscentral har lördagsöppet  
28 september och 26 oktober kl. 9 - 13.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred - Högsby

Nu är ombyggnationen av 
Staby Vattenverk färdig
och leveransen av ett manganfritt vatten är igång.

Nu börjar renspolning av vattenledningsnätet från Högsby
vattenverk. Renspolningen sker i tre etapper med början
första veckan i December 2013. Vi börjar med etapp 1,
delar av Högsby tätort . De kunder som berörs kommer att få
information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. De övriga
etapperna återkommer vi med information om tid för spolning
under 2014. Renspolningen kommer att förbättra vatten-
kvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten
som tidigare förekommit. 

Vår entreprenör är Pollex AB som kommer att utföra 
arbetet.

Arbetsmetod
Den metod som kommer att användas innebär att luft och
vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spol-
poster. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn,
mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat
vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även
uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärg-
ningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller an-
vända starkt missfärgat vatten till matlagning och tvätt.
Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kall-
vattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och 
missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar
är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och
ventiler.

När och var?
Arbetet beräknas påbörjas första veckan i december 2013.
Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som
berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra
dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga
den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni 
direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva
spola vid fler än ett tillfälle.
OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en
gång. Vissa kunder kan alltså få information om stäng-
ning vid mer än ett tillfälle! All information gäller !
Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen
medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de
åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett
stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Ytterligare information lämnas av:
Pollex AB: Göran Bengtsson, Telefon:0705-98 30 59, 
svarar på var och när spolning sker
ÖSK: Jan Andersson, Telefon: 0706-24 94 00, 
svarar på frågor under pågående arbete.

Marie mobil: 070-228 27 69

Maries hemtjänst & städservice
• Städning  • Inhandling 

• Ledsagning • Med mera

Välkomna att boka bord!    www.bruksgarden.se

• Fred. 6 dec. kl 19.00 JULBORD med TRUBADURUNDERHÅLLNING

JULBORD 
• Lörd. 30 nov. FULLBOKAT 
• Sönd. 1 dec. kl. 13.00 
• Lörd. 7 dec. kl. 19.00 
• Tisd. 10 dec. kl. 14.00 JULBUFFÉ 
• Lörd. 14 dec. kl. 18.00 

• Sönd. 15 dec. kl. 13.00 
• Månd. 16 dec. kl. 19.00 JULBUFFÉ 
• Tisd. 17 dec. kl. 16.00 JULBUFFÉ 
• Onsdag 18 dec. kl. 16.00 JULBUFFÉ 
• Torsd. 19 dec. kl. 12.00 JULLUNCH 
• Fred. 20 dec. kl. 12.00 JULLUNCH

Butiken är träffpunkten i Berga!
Följande kommer att hända hos oss under hösten: 

GENERÖSA ÖPPETTIDER:
Mån - Lör 0900-2000 • Sön 1000-2000

Norra Storgatan 8, Berga

Ombud för:

Välkomna!

17 dec
Trivselkväll med julens

smaker
29 nov 

Adventsglögg

13 dec 
Luciakaffe

Vi är vad vi heter - Nära! 
Handla hemmavid och värna om både Din butik, 

Din plånbok och vår miljö. Vi har det mesta, 
för de flesta och skulle något fattas 

gör vi allt för att hjälpa Dig.
Nu har vi laddat för julen!
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Boktips från Högsby
kommunbibliotek !

För dig som är ung:
LEX BOK AV SARA KADEFORS.  - ISBN 978-91-87027-51-2
Lex är trött på sina klasskompisar som till varje pris
måste synas och ha sin framtid utstakad innan
skolan är slut. Den ende hon gillar är Jonatan som
på samma sätt som hon själv tycker att livet är fullt
av ingenting och att alla andra är snudd på idioter.
För att överhuvudtaget stå ut och få utlopp för sin
lust att provocera skapar Lex en blogg under
pseudonym Maya. Genom den kan hon revoltera
mot allt vad framgångssagor heter och dessutom
visa upp sig. Men allt ställs  på ända när bloggen
visar sig bli en succè…

Boken är nominerad till Augustpriset 2013 i kategorin bästa ung-
domsbok.

Läsvärd biografi:
JAG ÄR MALALA. FLICKAN SOM STOD UPP 
FÖR RÄTTEN TILL UTBILDNING… 
SKRIVEN AV MALALA YOUSAFZAI MED CHRISTINA LAMB 
-  ISBN 978-91-543-3992-9
Malala inleder sin bok med orden ”Att ryckas bort
från landet man älskar är inget jag skulle önska
någon”. Meningen syftar på det öde som drabbade
Malala och hennes familj när de efter ett våldsdåd
tvingades att lämna sitt hemland Pakistan. Malala
växte upp i Swat, en dal på gränsen mellan
Afghanistan och Pakistan, och uppmuntrades tidigt
av sin pappa att kräva lika rättigheter som pojkar
och att satsa på en bra utbildning. Pappan drev en skola dit flickor var
välkomna, men i och med att talibanerna fick mer inflytande blev det
svårare och svårare för honom att erbjuda flickor utbildning. Malalas
intresse och inflytande i det pakistanska skolväsendet ökade och i takt
med det blev det mycket fokus på hennes person i egenskap av för-
kämpe för flickors rätt till utbildning. Hon är en välkänd profil även i
västvärlden. Boken beskriver Malalas liv och hennes kamp för utbild-
ning men ger också en intressant och spännande bild av Pakistans
historia. Boken rekommenderas varmt!

Kjell Engström från Allgunnen 
rekommenderar boken:
OND KEMI. BERÄTTELSEN OM MÄNNISKOR, MORD OCH
MOLEKYLER.  ULF ELLERVIK  - ISBN 978-91-86061-30-2
I bokens förord skriver Leif G W Persson att han med
stor glädje har läst denna bok där kemiprofessor Ulf
Ellervik berättar om de mörkare sidorna av sitt
ämnesområde. Boken handlar om både goda och
dåliga dofter, vardagliga varor som salt och socker,
men inte minst om illavarslande kemiska föreningar
som ger oss gifter, njutningsmedel och berusnings-
medel. Det blir helt enkelt en uppdelning av god och ond kemi. För att
läsa boken behövs inga kunskaper om formler, tvärtom vill författaren
försöka få oss att inse att kemi inte behöver vara något ”svårt” ämne
att intressera sig för.

”Boken varvar verklighet och fakta på ett mycket bra sätt, säger Kjell
Engström. Den väcker funderingar och ger svar på många frågor. En av
de bästa böckerna jag har läst på länge!”

Högsby kommunbibliotek. Öppet vardagar 9-18 och lördagar 10-13.
Tel: 0491-29159. Välkommen!

Högsby Järn & Redskapshandel AB
Kyrkogatan 1. Högsby       

Tel 0491-201 14
Öppet: mån-fre 9-17.30 • lör 9-13

SNÖSLUNGOR FRÅN STIGA!
Snow Fox
Elstart 61 cm B&S 205 cc.
Effektiv tvåstegsslunga med 
en arbetsbredd som ger god 
framkomlighet på medel-
stora ytor. Arbetsbredd 
61 cm.

Snow Patrol
55 cm GGP 182 cc.
Kompakt tvåstegsslunga. 
Motor: GGP SM 65, 
182 cc.
Arbetsbredd 55 cm.

Snow Hunter
51 cm GGP 87 cc. Lätthanterlig enstegsslunga som
drivs framåt av snöskruven. Arbetsbredd 51 cm.

Snow Cube
56 cm GGP 212 cc. Effektiv tvåstegsslunga
med en arbetsbredd som ger god framkomlig-
het på medelstora ytor. Arbetsbredd 56 cm.

Välkommen till 

www.judinsons.se

Södra Storgatan 7 i Berga, Tel: 0491-50170

Öppet lördagar kl 10-15

Nytt & begagnat ! 
Välkomna att fynda !

Judinsons Handel
- present och loppis -

Bruksgatan 17, Fågelfors

0491-515 99 • 070-593 72 87
Öppet tisdag - onsdag kl 14.00-17.00
Vill du komma andra tider - Ring!

Välkommen /Ann-Catrin

UTFÖRSÄLJNING
Bikini och baddräkter - mellan 100-200 kr

Storlekar 38-56    (Endast i butiken)

Handla även online på www.fagelforshatt.se
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Fastighetsmäklare Mats Calmstierna  
Järnvägsgatan 35, Högsby
0491-201 25, 0734-31 35 21
www.maklarhuset.se 

Berga - Vallgatan 12
Villa i bra skick och läge, luft-vatten-
värmepump. Garage. Bara att flytta
in! Pris 550 000 kronor, SÄNKT PRIS!

Berga - Lövhällsvägen 4
Mysigt hus med bra läge i Berga, 
kakelugnar.
Pris 260 000 kr

Ruda - Vikingavägen 21
Villa med öppen planlösning, 
hela 5 sovrum. Braskamin. Fräscht
badrum med klinkergolv och kaklade
väggar. Stort garage med förråd. 
Pris 495 000 kr

Berga - Södra storgatan 13
För dig som söker det lilla huset, två
rum och kök, låga driftskostnader.
Pris 135 000 kr

0491-205 77
Stefan 070-584 71 91
www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

Vi köper era tallar.
Kontakta oss före avverkning.

Vi köper även 
energived!
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• Ögonfransförlänging

• Återförsäljare av Foreverlivingprodukter    
(ekologisk hudvård och make-up.)

• Näskannor och Aloe-Verajuice

• Julklappstips: Presentkort

Ta en P.a.u.s.e

Tidsbokning 070-622 05 83 • www.taenpause.se
Backgatan 2, Högsby

Katarina Asp - Certifierad fransstylist, friskvårdspedagog.

TRÖTT PÅ ATT FIXA HEMMA?

Din idé – vår design!

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

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

w
w

w
.ra

kt
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VI HJÄLPER DIG!
Vi har hantverkare som 
kan hjälpa dig med 
golvläggning, målning, 
tapetsering och våtrums-
arbeten. Kom in till oss 
så berättar vi mer! 

UTNYTTJA 
ROTAVDAGET!
Med ROT får du jobbet 

gjort för halva 
priset.

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

Novembererbjudande!
Ruda   • 2:a 63 kvm   • 3:a 70 kvm  • 5:a 129 kvm     Grönskåra  • 2.a marklgh 65 kvm

Långemåla  • 2:a marklgh 65 kvm   • 3:a marklgh 80 kvm

Björkshult  • 1:a 42 kvm  • 3:a 76 kvm    Fagerhult  • 4:a 1:a vån. 88 kvm

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

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

www.fstransport.se

FS-TRANSPORT
Utför alla slags transporter

• Kranbilstransporter 
• Entreprenadarbeten

• Snöröjning (även skogsbilsvägar)
• Vägtrummor

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

med transport hem till dig!
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Tema - Må bra
Innehåll startar en miniserie med temat att må bra.
Det finns många definitioner på just att må bra.  Det
finns även många värderingar i orden må bra. Vad
som är att må bra för dig, kanske inte är det för din
granne, och det omvända.

Söker vi på orden må bra på internet, så får vi upp 2.5 miljoner träffar.  
Det finns vällingförpackningar som har varunamnet må bra, hälso-

sidor, träningstips, olika dieter, tidningar, hälsocenter, gym, korpen,
massage, musik, spa, mental träning, yoga, jakt, fiske, barockmusik,
tapetsering, ja listan kan göras hur lång som helst. Svaret på varför den
listan känns oändlig lång kan bero på att svaret är högst personligt
och individuellt. 

Att må bra i vår serie handlar om företag som erbjuder tjänster för
att ta hand om hälsan och välbefinnandet.

FÖRST UT ÄR FÖRETAGAREN KATARINA ASP, FÖDD OCH
UPPVUXEN I HÖGSBY, SOM DRIVER FÖRETAGET 
TA EN P.A.U.S.E, HÖGSBY.
Vid sidan av sitt arbete som enhetschef för måltidsverksamheten i
Högsby driver Katarina sitt företag sedan 2008. Hon är utbildad massör
och friskvårdspedagog. Hon har även utbildat sig inom kinesisk kop-
ping, triggerpunkter samt testledare i hälsoprofilbedömning. Senaste
utbildningen är certifierad fransstylist och det är om det sistnämnda
detta reportage handlar om, nämligen fransförlängning.

Katarina har sedan två år tillbaka erbjudit kunder olika former av
fransförlängning. En affärsidé som hon initialt inte hade tänkt sig men
som slagit väl ut.

- Jag utbildade mig som massör och friskvårdspedagog och starta-
de mitt företag med just massage och rådgivning. Det rullade på bra i
början och kundtillströmningen ökade efterhand man fick kännedom
om min verksamhet. Dessvärre fick jag problem med min högerarm,
och så pass mycket smärta att jag inte klarade av att behandla mina
kunder. Det var mycket tråkigt, eftersom jag hade kommit i gång så
pass bra och jag verkligen kände att jag ville göra något mer vid sidan
av mitt arbete på kommunen. 

KURS
I samband med en kurs som Katarina var på i Göteborg träffade hon
en kvinnlig kursdeltagare som hon upplevde hade en fin make-up.

-  Jag sa till henne att hon hade målat sina ögon mycket vackert,
varpå hon sa att hon minsann inte hade någon make up, utan berätta-
de i stället om  fransförlängningen hon hade gjort. Jag fick blodad
tand och skaffade mig mer information. Kände att detta skulle kunna
vara något som jag kunde ägna mig åt i mitt företag, nu när armen

inte klarade av långa massagepass.
Sagt och gjort Katarina gick sin

utbildning och har sedan två år ägnat
sig åt sin nya bana.

- För mig handlar fransförlängning
om att faktiskt må bra och kan ses
som ett komplement till andra må
bra-aktiviteter. Klart att man ska tänka
på vad man stoppar i sig och att se till
att vardagsmotionen hålls igång. 

Kunder som kommer till mig och
som väljer fransförlängning är i alla
åldrar. De lite yngre kvinnorna väljer

främst förlängning för att slippa lägga eller ta bort makeup. De mer
mogna kvinnorna för att man vill se lite piggare ut. Fransarna som är
något längre än de naturliga fransarna gör att ögat öppnar upp sig
lite mer och man automatiskt får ett klarare och piggare öga.

Kunden för dagen, Diana Bergeskans, håller med fullt ut och
tillägger . 
- I mitt arbete som personlig assistent så sover jag ofta på arbetet, och
att då vakna och ha mascaran under ögonen och lite varstans, det är ju
inte så roligt, för någon. Det slipper jag tänka på med fransförlängning.
Sedan håller jag verkligen med om att man ser piggare ut. Jag känner
mig fräschare och klarvaken när jag kliver upp på morgonen. Att gå
och få känna sig ompysslad är minst lika viktigt som att få känna sig fin
efteråt säger Diana.

Katarina tillägger att en del kunder gör förlängning i samband med
att man ska gifta sig, vara fin över sommaren eller något annat högtid-
ligt sammanhang som innebär att man vill göra det där lilla extra.

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Katarina tvättar rent runt ögonen, lägger pads över fransarna under
ögat för att limmet som används för att fästa fransarna ska hållas på
plats. Limmet vi använder är ett så kallat kirurgiskt lim som används
inom den svenska sjukvården.

- Innan jag börjar att sätta fransar så går jag och kunden noga ige-
nom materialval, färger och inte minst längder. Man kan välja fransar i
silke, mink eller syntetmaterial. Vanligast är syntet. När vi är överens så
börjar mitt hantverk. Jag ser det som ett hantverk då det tar ca 2 tim-
mar att sätta fransarna på plats. 

Lite beroende på hur många egna fransar kunden själv har så fäster
Katarina mellan 60 till 80 fransar per öga.

- Jag arbetar med så kallade singels, det vill säga jag fäster en frans
på kundens egen frans vilket gör att det ser mycket naturlig ut.

Vi frågar om det finns det något man bör tänka på när man har
bestämt sig

- Gnugga dig inte i ögonen, speciellt inte när du satt fransar. Använd
inga hudvårdsprodukter som innehåller olja.

Fransarna sitter lika länge som din egen naturliga frans, vilket gör att
du behöver fylla på med nya fransar varefter du tappar dina egna fran-
sar.

MÅBRATIPS FRÅN KATARINA OCH DIANA
• Ta hand om dig och gör saker du själv mår bra av.
• Köp dig en näskanna och skölj näsan varje dag, och håll baciller på
avstånd.
• Ut och vardagspromenera med eller utan hund.
• Det finns inga rätt eller fel när det gäller att må bra.

Katarina verkar trivas bra med sin bisyssla och talar sig varm om sin
verksamhet men säger samtidigt.En efter en fäster Katarina fransarna på 

kundens naturliga frans.

Här ser du tydligt skillnaden på före och efter fransförlängning.
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- Det ringde en kvinna till mig som hade en sjukdom där hon tappat
hår, ögonbryn och fransar och ville ha hjälp av mig med sina ögon-
fransar. Hon hade precis tatuerat in ögonbryn och nu ville hon ha till-
baka sina fransar. Det var med stor sorg och frustration jag var tvung-
en att säga att jag inte kunde hjälpa henne, då fransarna måste fästas i
något. Så hur gärna än jag ville hjälpa henne så kunde jag inte. Hon var
dock glad för sina redan tatuerade ögonbryn och tackade för min
uppriktighet.  Så det blev i alla fall ett bra samtal.

Innehåll tackar Katarina och speciellt Diana som ställde upp som
modell under intervjun.

//Gunilla C Johansson

”
”

Kände att detta skulle kunna vara något som
jag skulle kunna ägna mig åt i mitt företag, nu
när armen inte klarade av långa massagepass.

ÖPPET: månd-fred 700-830, 900-1730

lörd 930-1200, lunch 1200-1300

Växjövägen 5, Högsby • Tel. 0491-204 60

PRISER SOM TÅL ATT JÄMFÖRAS!
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Tel. 0499-310 09

Det lönar sig att åka till Storken!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET ALLA DAGAR 10-18Vi finns nu på facebook:

Storken i Långemåla

Vi firar 4 år 
lördag 23 November
Då bjuder vi på kaffe och tårta. 

25% på alla skor och kläder!

Butiken är fylld med vinterns varor.
knallar och loppis på gården.

Vi firar 4 år 
lördag 23 November
Då bjuder vi på kaffe och tårta. 

25% på alla skor och kläder!

Butiken är fylld med vinterns varor.
knallar och loppis på gården.

22

Högsby
Järnvägsgatan 8, Högsby  •  0491-76 20 50

Hej!
Vi är fortfarande samma bank 

med samma personal men 

vi har nytt telefonnummer:

0491-76 20 50
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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". Träff varannan ons-
dagskväll (jämna veckor) kl. 18.30-21.30. Vi
arbetar hemma och under cirkelkvällarna med text
och övningar. Investering: 700 kr för hela termi-
nen. 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 - 1 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

SPF Högsby Fredagscafé - 13 sep 
- 29 nov Seniorum, Storgatan 9, kl.11.00-
14.00. 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

Familjelördag på biblioteket! - 23 nov
13:00 Högsby kommunbibliotek, Storgatan
17, Högsby. Kom och se barnteater med
"Mamma Mu". Pris 50 kronor per person. 
Från 3 år. Förköp på biblioteket två veckor innan
föreställningen. 

Barnteater "Mamma Mu i stan" Ruda -
23 nov 10:30 Juvelernas Hus i ruda. 
Tomas K teater och produktion. Från 3 år, pris
50,- för alla. Förköp på Biblioteket i Misteln
0491-29164. Arr: Emådalens Kulturförening i
samarbete med Juvelernas Hus
Tel: 0491-22355 Juvelernas Hus

Barnteater "Mamma Mu får ett sår"
Högsby - 23 nov 13:00 
Biblioteket Misteln i Högsby.
Tomas K produktion. Från 3 år , pris 50,- för alla.
Förköp på Högsby kommunbibliotek, Storgatan
17 i Högsby. Tel: 0491 - 29164. Välkommen!
Arr: Högsby kommun, kultur och fritid i samarb.
med Emådalens Kulturförening.

Auktion, Bötterum - 23 nov 16:00 
Tingshuset, Bötterum. Ropare och underhållare
är Åke "Knallen" Gustavsson. Servering med 
kaffebröd och hembakad ostkaka. Lotterier.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Julauktion, Fågelfors - 23 nov 
Fågelfors församlingshem, Fågelfors
kl. 14.00. Hembakat, broderat och hemvävt
m.m. Försäljning av lotter, fika och ostkaka. 
Arr: Fågelfors kvällssyförening

Julmarknad i Fagerhult - 23 nov 14:00 
Strandgården Fagerhult. Vi välkomnar dig till
Srandgården i julstämning. Våra lokala hantver-
kare och entreprenörer ställer ut till försäljning.
Det blir julfika och lotterier.

Garageloppis i Blankan Högsby 
- 23 - 24 nov 11:00 - 15:00
Arr: Birgitta Andefred. Kontakt: Birgitta Andefred
Telefon: 076-8283222

SPF Högsby Berättardags - 24 nov
15:00 Seniorum, Storgatan 9. Pontus
Brandstedt berättar om "Min bok om Edvard
Persson". Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Berga bio visar "Återträffen" -  24 nov
18:00 - 19:25 Berga bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Svenskt drama av och med Anna Odell
20 år har gått sedan eleverna i klass 9 C slutade
grundskolan och gick skilda vägar och nu ska de
ses igen. 11-årsgräns Biljettpris: 60 kr
För mer info se:  www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening

Månadsmöte PRO - 26 nov 14:00 
Församlingshemmet, Högsby. Auktion. PRO-sång-
arna medverkar. Arr: PRO Högsby/Berga

SPF Högsby Onsdagsträff - 27 nov
14:00 Seniorum, Storgatan 9
Några medlemmar berättar om egna jultraditio-
ner. Möjlighet finns att göra ett eget julkort och
marsipanfigurer. Arr: SPF Högsby

Kreativt skrivande (Helgkurs) 
- 29 nov - 1 dec 18:00 -14:00 
Kösebo keramikverkstad, utanför Grönskåra
(nära Högsby). Älskar du att skriva och leka
med ord? Har du en historia eller en dikt, som
spirar i tankarna och vill du få tid och mod att
låta andra läsa vad du skriver? Låt då kreativite-
ten och fantasin flöda och skriv Dig fri och glad
under ett par inspirerande dagar kring 1. advent!
Kurspris 1500 kr. (inkl.enklare fika och sopplun-
ch). Max. 8 deltagare.
Arr: anmälan: Mia Wiman 070 3292084
Kontakt: Annika Olofsson Sonntag: 073
030305433 strandliden@hotmail.com
E-post: olga.maria@tele2.se

Julmarknad Ruda - 30 nov 
12:00 - 16:00 Aktivitetsparken i Ruda
Samhällsföreningen bjuder alla besökare på alko-
holfri glögg. Vill du vara med och sälja dina varor
är du hjärtligt välkommen att kontakta oss för
att boka bord. Arr: Ruda Samhällsföreningen

Garageloppis Blankan Högsby 
- 30 nov - 1 dec 11:00 -15:00 
Kontakt: Birgitta Andefred
Telefon: 076-8283222

Direktsänd opera Kärleksdrycken på
Berga Bio, - 1 dec 18:00 - 20:30 
Berga Bio & Teater, Järnvägsgatan 4A, Berga
Direktsänd opera från Göteborgsoperan.
Två akter inkl paus. En romantisk komedi av
Donizetti. I huvudrollerna: Daniel Johansson, 
bördig från Fågelfors, och Elin Rombo.
Biljettpris: 200 kr. Med scenpass 180 kr. Under
26 år 100 kr. Förköp på Berga Bio, Coop Berga,
Misteln Högsby För mer info se: www.bergasta-
tion.se. Arr: Berga Samhällsförening

Julpyntning - 3 dec 10:00 
PRO-lokalen. Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa
till. Vi bjuder på kaffe efter väl förrättat värv.
Arr: PRO Fågelfors

Auktion i Sinnerbo - 06 dec 18:30 
Sinnerbo Bygdegård. Handarbeten, lotterier, 
kaffeservering och ostkaka
Arr: Sinnerbo Bygdeförening

Direktsänd opera Salome från Kungliga
operan, Berga - 6 dec 19:00 - 20:45 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Direktsänd opera från Kungliga Operan. En akt
utan paus. Av Richard Strauss och med den inter-
nationellt eftersökta sopranen Nina Stemme i
huvudrollen som prinsessan Salome. 
Biljettpris: 200 kr. Med scenpass 180 kr. Under
26 år 100 kr. Förköp på Berga Bio, Coop Berga,
Misteln Högsby För mer info se: www.bergasta-
tion.se. Arr: Berga samhällsförening

Julbord på Hornsögården - 7 dec 13:00
Hornsögården, Hornsö
Arr: Hornsögården

Julmarknad Brusemåla Gård - 7 dec
14:00 - 19:00 
Julmarknad i gamla mejeriet på Brusemåla Gård
Försäljning av både slöjd och ätbart.
Kaffeservering. Arr: Malin Karlsson

Julmys hos Lilla Lyckan - 7 dec 
11:00 - 15:00 Lilla Lyckan, Kronobo Lyckan
109, Fågelfors. Allt som hör julen till!
Lyktor, ljus, blommor, dörrdekorationer, små ting
m.m www: lillalyckan.com
Arr: Lilla Lyckan. Telefon: 073-380 25 83
E-post: lillalyckan@hotmail.se

Julskyltning, Högsby - 8 dec 14-17
med försäljning av matbröd, servering av kaffe,
lotterier. Arr: Högsby hembygdsförening

SPF Högsby Julskyltningsöppet - 8 dec
13:00 - 18:00 Seniorum, Storgatan 9
Högsby har julskyltningsöppet. Vintageutställning
med kläder och accessoarer från 50 - 80-talet.
Servering av kaffe och hemgjord ostkaka.
Lotteri. Arr: SPF Högsby

Julmarknad, Fågelfors - 8 dec 
Fågelfors hembygdspark kl. 13.00-17.00
Försäljning, lotterier och kaffeservering. 
Arr: Fågelfors sockens hembygdsförening

Julbord på Hornsögården - 8 dec 13:00
Hornsögården, Hornsö
Arr: Hornsögården

Sånger i advent - 8 dec 17:00 
Högsby kyrka. Vi sjunger adventssånger tillsam-
mans med kyrkokören i samband med julskylt-
ningen. Arr: Svenska kyrkan

Kulturmåndag på biblioteket - 9 dec
19:00 Högsby bibliotek, Storgatan 17 Högsby
Bergeskans orkester bjuder på julmusik! 
Fri entré. Vi bjuder på kaffe och pepparkaka. 
Arr: Högsby bibliotek och Studieförbundet vux-
enskolan

SPF Högsby Månadsmöte - 10 dec
14:00 Församlingshemmet
Julbord. Julklappsutdelning. Medtag julklapp för
max 50,-kr. "Lionsmusikerna"spelar och sjunger
Arr: SPF Högsby

Julkonsert i Högsby kyrka - 11 dec
19:00 Konsert med Oskarsgymnasiets estetiska
program. Arr: Svenska kyrkan

Dagledigträff Filadelfia Högsby - 12 dec
14:00 Vi sjunger advents- & julsånger.
Servering och andakt. Fri entré
Arr: Filadelfia i samarbete med studieförbundet
Bilda

Månadsmöte PRO Fågelfors - 13 dec
14:00 Lucia kommer med följe och framför jul-
sånger. Vi har paketauktion samt kaffeservering.
Alla hjärtligt välkomna!
Arr: PRO Fågelfors

Månadsmöte PRO - 13 dec 18:00 
Emågården, Högsby. Julbord på Emågården.
PRO-sångarna medverkar.
Arr: PRO Högsby/Berga

Lucia i Högsby kyrka - 13 dec 18:00 
Lucia med Högsbys kyrkas barnkörer och Viva
Vox. Arr: Svenska kyrkan

Julmarknad på Stabygården -  
14 dec 10:00 - 16:00 
Staby Gårdshotell, Skvadronsvägen 1 A, Högsby
Besök vår gammeldags julmarknad på Staby
Gårdshotell. Ta med familj & vänner och njut av
den härliga miljön, närproducerad mat & vackra
hantverk. I gästgiveriet serveras jultallrik & 
julsmörgås, avsluta med kaffe i mysiga 
cognacsverandan. Fri entré
Kontaktinfo för julmarknad: 0491-76 61 65 /
070-474 87 47
E-post: kontakt@handelshusetkallan.se
Webb: www.handelshusetkallan.se/julmarknad
Kontakta Staby Gårdshotell för bokning: 
0491-281 20 /070-586 05 17
E-post: staby.gardshotell@hogsby.net
Webbsida: www.stabygarden.se
Arr: Handelshuset Källan tillsammans med Staby
Gårdshotell

Berga Bio: "Hobbit: Smaugs ödemark" -
15 dec 18:00 - 19:45 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Den andra filmen i trilogin baserad på Tolkiens
Hobbiten. Äventyr/fantasy
För mer info: www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening
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FÖRNYA DITT HEM FÖRE JUL!

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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Nu närmar sig julen och 
ditt hem kanske behöver 
en uppfräschning inför 
helgerna. Kanske dags 
att satsa på ett nytt golv? 
Passa på nu när vi har 
bra priser på Golvabia 
mattor i olika storlekar!

GOLVABIAS 
TEXTILA MATTOR

20%

Erbjudandet gäller t o m den 30/11.

KÖP 
LJUSMASSAN 

HOS OSS!

Välkommen till Skobes 

 

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

Boka 
ditt hjul-

skifte 
nu!

Vi tar hand om dina hjul!

Däckhotell för dina sommahjul med tvätt. 

695:-

MED SKOBESKORTE T KAN DU DELA UPP KOSTNADEN PÅ FYRA MÅNADER, U TAN R ÄNTA ELLE R  AVGIF TE R .

Skobes i Högsby. Personligt hela vägen. 

TELEFON TILL DIN TEKNIKER: 
Anders Rundberg 0491-209 93
Torbjörn Hermanson 0491-209 98
Anders Lundström 0491-209 96

NYHET 5%   
Skobeskortsrabatt på bildelar

Du får alltid 5 procent rabatt på alla tillbehör, 
reservdelar, däck och olja. 
Gäller även reservdelar vid 
service eller reparation. 
Under förutsättning att Du 
betalar med ditt Skobeskort. 

Boka dina tider direkt hos

din Personliga Servicetekniker...

Vi har startbatterier till de flesta bilmärken!
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