
Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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Första arbetspasset på  Tallåsvallen 1938. Ingvar Nilsson, Vide Karlkvist, 

Gösta Nilsson, Agne  Karlkvist, Karl ”Blomster” Johansson och Gösta Erlandsson.

Ruda IF
90 år
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OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

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

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

Utnyttja ROT-avdraget!

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

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.

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

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

Många av vårens

nyheter är hemma!

FILMPREMIÄR
på biblioteket Misteln

The Battle of the Sexes

Se den omtalade dokumentärfilmen the Battle of the sexes,  
om tennisstjärnan Billie Jean King. 

När: Lördag 8 mars kl 10.30 
Var: Biblioteket Misteln, Högsby
Pris: Fri entré (begränsat antal platser) 
Efter filmen blir det ett kortare samtal och vi bjuder på fika.

NBV Sydost | Högsby bibliotek | Högsby TennisKlubb

www.nbv.se/sydost 
www.battleofthesexes.se

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!

CARL MALMSTEN MÖBLER
– Handtryckta tyger från Dalarna – 

– HH Mattor – Bruno Mathsson – DUX –

HÖGSBY Firma Helge Hamnert 0491-204 40
www.helgehamnert.se • helge.hamnert@hogsby.net
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 35

– vänd dig med förtroende 
till någon av våra 

Företagsrådgivare!

Urban Thorstensson (0491-209 46)
Thomas Ohlsson (0491-209 45)

För en trygg finansiering
av ditt maskinköp 

Vanlig åkomma så här års:

P e n s i o n s å n g e s t . . .

– prata med oss så botar vi den!  G
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Innehålls miniserie ”Må bra” har denna gång sam-
manfallit med en minimässa på Misteln i Högsby.
Därför blir det i detta nummer ett reportage kopplat
till minimässans utställare och inte ett enskilt företags
verksamhet.

Kulit.se anordnar mässan i Högsby i samverkan med Högsby bibliotek
och Mittpunkts ekonomiska förening. Mässan är ett sätt att visa upp
vad som finns på portalen kulit.se. 

- Mässan i Högsby är en möjlighet till personliga möten med 
entreprenörerna som finns på portalen. Var och en har sina unika
tjänster och produkter som de levererar med kvalitet, säger Ulrika. Det
finns både allmänna evenemang och evenemang att boka för dig och
dina vänner. Du hittar även presenttips och du kan också kontakta
företagarna direkt för att köpa presentkort till någon du bryr dig om.

På portalen finns entreprenörerna och de hälsobringande tjänster
som är avdragsgilla för företag. När du söker något nytt eller bara vill
göra något själv eller tillsammans med andra finns det många tips på
evenemang som arrangeras i regionen säger en engagerad Ulrika som
hoppas mycket på minimässan i Högsby. 

Kontaktuppgifter och vägbeskrivningar finns tillsammans med län-
kar till företagens egna hemsidor och presentationssidor.  Du kan
under Må bra också söka på vilken tjänst du är intresserad av och på
olika varumärken och produktkategorier. Portalen är under ständig
utveckling och är som en mässa på webben. 

Vi hoppas nu på att många hittar till mässan i Högsby och tar chan-
sen att träffa utställarna. De flesta är verksamma i Kalmar län och flera
kommer från Högsby kommun. 

KULIT.SE ÄR EN PORTAL/HEMSIDA DÄR MAN SAMLAT 
INFORMATION OM EVENEMANG, UPPLEVELSER, TJÄNSTER 
OCH PRODUKTER INOM KULTUR, HÄLSA OCH FRISKVÅRD. 

Ulrika Fransson som arbetar som lärare driver
denna portal med stort intresse både för hälsa och
kultur.

- Nätverket är till för företagarna som samver-
kar med varandra och portalen är till för kunder
som vill hitta dessa företagare och dess verksam-
heter som har som mål att få kunden att må bätt-
re. Jag hoppas att fler upptäcker den värme och

omsorg som alla utställare mer än gärna delar med sig av. 
Ulrika driver portalen i samverkan med Carina Hansson, State of

Grace och Maria Wictorson, Hälsofocus.

DET ÄR MÅNGA UTSTÄLLARE SOM FINNSPÅ PLATS UNDER
MINIMÄSSAN, HÄR PRESENTERAS NÅGRA AV DELTAGARNA 

Sofia Liljegren och Karin Blomqvist, Fik &
Butik, ett café mitt i Rockneby som tar med
sig hembakade kakor, bullar och smörgåsar
som du får chansen att smaka på. En av deras
specialiteter är lakritsmuffins, som de säljer på
mässan och de är bakade av Nöbbles lakrits-
olja. Fik & Butik har nu även catering.

Carina Hansson, State of Grace erbjuder utbildning
inom personlig och andlig utveckling. 

- Den största anledningen till att dessa områden
intresserar mig är att de handlar om att växa och
utvecklas som människa. 

I boken ”En Kurs i Mirakler” hittar hon verktyg för
att långt mer kunna vara den hon verkligen är. 

- Vi är oftast inte ens medvetna om att vi är ansvariga för våra tankar.

Mirakel är de förändringar i vårt sätt att tänka som avlägsnar det som
hindrar oss att uppleva kärlek istället för rädsla.

Carina har studiecirklar i kursens budskap därför att människor
blir alltmer nyfikna och undrar vad livet egentligen går ut på och
varför vi är här. 

- Allt oftare frågar man sig hur man ska få frid och känna större
mening med livet. Kursen är en väg av många. Den säger att vi
någon gång kommer att göra den, så varför vänta? Den är upplagd
som en självstudiekurs och är översatt till drygt 20 olika språk. Det
finns över 2 000 studiegrupper i 65 länder.

Carina är utbildad Vedic Art-lärare och erbjuder kurser 
Vedic Art är en väg till självkännedom och grundar sig på 17 principer
som gör det lätt att ta fram vår inre kreativitet. Grundsynen är att vi alla
har stor skaparkraft och kunskap inom oss själva från födseln. 

- Kännetecknande för Vedic Art är att ingen dömer eller värderar det
du målar och det finns inget rätt eller fel, bättre eller sämre. Du behö-
ver inte ha målat tidigare, utan man arbetar med sitt inre och uttrycker
sig med färger på duken. Jag är även utbildad Reiki Master och erbju-
der utbildning i Reiki och gör behandlingar. Reiki ger avslappning och
är avstressande.

Gith Jonasson, Garpen i Högsby, kan erbjuda ett
blandat sortiment av smycken, glas, porslin, silver-
bestick, doppresenter, andra presenttips och tänk-
värda böcker. 

- Du kan ta ID- och körkortsfoto hos oss samt göra
öronhål. Här på mässan visar vi endast en liten del av
sortimentet. Ser fram emot minimässan och tycker
att det är ett trevligt arrangemang.

Maria Kvillegård Ekström, Högsby, säljer tavlor
målade efter Vedic Arts principer. Hon ställer ut och
säljer fantasifulla och färgglada tavlor målade efter
Vedic Arts principer. Maria har målat så länge hon kan
minnas och tack vare Vedic Art så har målningen och
färgerna fått en djupare mening och bidragit till en
personlig utveckling.

Elisabeth Boström Joelsson, Högsby, gick estetisk
linje på Oskarshamns Folkhögskola på 70-talet. Där
ingick bl.a. teckning, oljemålning, batik, silversmide,
keramik. 

- Efter det har jag gått diverse kurser i bl.a. teckning
och akvarellmålning. Hade en liten utställning i
Högsby under julskyltningen 2013. Hennes förhopp-
ning är att hon kommer igång med sitt måleri  och
konstnärskap igen. Kanske som glad pensionär!

Janet Westling, Zonica. Hon arbetar med det man
kallar alternativmedicin eller komplementärmedicin,
det vill säga klassisk homeopati och zonterapi samt
Access bars. På mässan delar Janet med sig av vad
Access bars, klassisk homeopati och zon-terapi är och
hur du kan ha nytta av det. 

4

KULIT.SE

Maria Wictorson och Carina Hansson.
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Susanne Engström, SPAkällan, erbjuder omtanke
och behandlingar i en varm atmosfär. Hennes för-
hoppning är att man efter ett besök hos Spakällan
känner sig lugn och harmonisk med ny energi.
SPAkällan använder och säljer produkter från
Dharmazone och erbjuder behandlingar så som 
massage, inpackningar och Access bars. 

Malin Johansson, Glada Sköldpaddan. Ett företag
med fokus på välbefinnande för både kropp och själ.
Hos Glada Sköldpaddan hittar du coaching för en-
skilda och grupper samt kurser, föreläsningar och
behandlingar. 

- Välkommen till mig på mässan och lyssna på min
avslappningsskiva, samt se min nyligen utgivna bok,
”När livet återvänder”. 

Maria Wictorson, Hälsofocus. Fokus ligger på att
erbjuda behandlingar som tillåter de egna läknings-
processerna att återskapa balansen i kroppen. De
behandlingsmetoder hon använder sig av är bl.a.
Bioenergiterapi, Millimetervågsterapi, Zonterapi,
Access Bars och Metamedicin. Träffa henne på 
mässan och få tips om vad dessa behandlingar kan
göra för dig.

Katarina Nyqvist , Andligt ljus, arbetar med andliga
upplevelser så som healing, sittningar, seanser, kanali-
sering och husrensningar. Hon är undersköterska i
äldreomsorgen sedan 23 år och har arbetat med det
”mediala” på fritiden. Katarina har haft förmågan att
”se” och ”höra” andevärlden sedan hon var barn. För
ca 13 år sedan gick hon en medial utvecklingskurs.
Hon har genom åren fått hjälp av sina guider/hjälpa-
re att utveckla sin förmåga, genom tillit, samarbete
och kunskap. På mässan ger hon prova-på healing,
välkommen att prova på.

Lise-Lotte Johansson, Berga Life Balance.
- Jag heter Lise-Lotte Johansson och är den enda
auktoriserade Feng shui-konsulten i Kalmar län. Jag
utbildade mig år 2010 på Nordic School of Feng Shui
i Göteborg och startade sen mitt företag ”Berga Life
Balance” året efter. Att vara feng shui-konsult innebär
att analysera privata hem, företag men även offentli-

ga rum och sedan ge tips och råd på förändringar som är gynnsamma
för individen. En feng shui-konsult ser på energiflödet, färgsättningen
och på hur grundstenarna inom den kinesiska filosofin är balanserade
i lokalen. Allt görs för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för
de som vistas i rummet. Vetenskapliga studier visar på att människor
mår bättre och att sjuka människor tillfrisknar snabbare om de vistas i
en vacker och livsbejakande miljö. Tänk vad detta skulle kunna göra
för våra skolbarn, boende i äldreomsorgen, ja för alla som vill skapa de
bästa förutsättningarna för sina liv. Det är fantastiskt roligt, tacksamt
och mycket givande att göra konsultationer och på så vis kunna stärka
människor och skapa goda förutsättningar till ett gott liv.
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Lördag 15 mars 
kl 10-14 
på Högsby bibliotek 
(Misteln), Storgatan 17 
i Högsby.

• Utställare inom kultur,
hälsa & friskvård

• Prova-på aktiviteter
• Tävling med fina priser
• Café

Fri entré! 

Välkommen till mässan 

ALLT FÖR DIG!
Mässa med 

KULTUR – HÄLSA – LIVSKVALITÉ

Välkomna!
Arr: Medlemsföretagen i Kulit.se, Högsby kommunbibliotek

och Mittpunkt Högsby

Läs mer på www.kulit.se 

Ring eller maila för offert:

Tel 0702-777 000 •  E mail: info@numstad.se • www.numstad.se

Godkänd F-skatt •  RUT AVDRAG 50 %

Mässan i Högsby är en möjlighet till personliga
möten med entreprenörerna som finns på kulit.se
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2014: 
• Ordf. Eva Lott Berggren
• Sekr. Jonas Lindh
• Joakim Malmdal, Adj. ledamot Högsby

kommun
• Övriga: Daniel Carlsson, Eva Gröön.

Pär Lönn, Rolant Pridaen, John Friberg,
Ingemar Pettersson och 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!

Anmälan om deltagande senast 7/3 till: 0491-292 58 eller mittpunkt@hogsby.net

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Näringslivslunch med
Landshövding Stefan Carlsson
Tisdag 11 mars kl 12.00. Emågården.

– Stefan Carlsson utvecklar tankar kring möjlig utveckling i 
Högsby kommun.

– Regionförbundet i Kalmar län och Tillväxtverket medverkar.
– Har du någon fråga om hur du vill utveckla vårt näringsliv, 

passa då på vid detta tillfälle !

Stångåkonsult i samarbete med
RA-Plåt satsar på boendet !

Stångåkonsult i Kalmar är
ett familjeägt fastighets-
bolag med över trettio års
erfarenhet. 
Beståndet består av mer än 1000
lägenheter och lokaler belägna i ett
90-tal fastigheter spridda över hela
Småland, men med tyngdpunkten i
Kalmar län. Per-Ola Herdinius vid RA-
Plåt i Högsby, berättar att det är i
Ruda och Fågelfors som Stångå-
konsult i samverkan med företaget
RA-Plåt gjort betydande investering-
ar på närmare två miljoner vid flera
hyresfastigheter.

Per-Ola Herdinius vid företaget RA-Plåt.

Närproducerat
kött ett viktigt
val av mat !
Kalvenäs Kött AB i
Berga, ett eget krav-
märkt slakteri med
gårdsbutik är en till-
gång för bygden. 

Vid gården uppföds Linderöds-
svin och Highland Cattledjur,
som sedan slaktas och säljs i
köttbutiken. Anette Darberg
som tillsammans med sin man
Stefan Jeppsson driver gården,
berättar att de säljer nystyckat
kött och färskmalen färs från
nöt, lamm och gris. Dessutom
har vi bl.a medvurst, grillkorvar,
isterband, ölkorvar, falukorv,
rökt fläsk av vårat eget kött. En samverkan har inletts med elever och
lärare vid Smålands Gymnasium i Växjö inriktning kock och restau-
rangskola. Denna satsning ligger helt rätt i tiden, då man talar om att
få in mer svenskt och framförallt lokalt kött till hushållen, berättar
Bengt-Åke Lundin vid Mittpunkt Högsby. Passa på och testa en lokal
gårdsbutik med öppettider fredagar 12-18. lördagar 10-15.

Vill du veta mer se www.kalvenas.se eller ring 070-717 64 04.

Janne och Niklas hjälper dig att
få lite färg på tillvaron !
Företaget JN Lack & Allservice i Berga, erbjuder dig
hjälp med omlackering av såväl stolar, dörrar, 
köksluckor, fordon men även trädgårdsmöbler och
grindar.

Företaget finns vid Södra Storgatan 72, i före detta SEKA industri-
lokaler. Hör av dig om du vill ha hjälp med omlackering ! 

RING OSS FÖR BÄSTA PRIS – VI FIXAR DET !  072-002 0043. 

•  ALMI informerar om frågor kring att starta eget företag.

•  Högsby Kommun och Mittpunkt Högsby.    •  Bankerna informerar.

Vi bjuder på förtäring under kvällen !
Anmälan senast 18 mars till: mittpunkt@hogsby.net eller 0491-29258, 

STARTA EGET KVÄLL
Vill du veta mer om att starta företag ?
Kom då till Informationskvällen på Misteln/

Biblioteket i Högsby. Torsdagen den 20 mars kl 18.30.

Fredrik Johansson, slakt och styckare från
Måketorpskött. Anette Darberg Kalvenäs

Kött. Anders Bellander lärare vid Smålands
Gymnasium, kock o restaurangskola Växjö
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Tallgatan 6, 4 rum, 295 000 kr, Berga

Furustigen 4, 3 rum, 350 000 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, 290 000 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, 325 000 kr, Berga

Storgatan 38A, 38B, 38C 

(Komersiell fastighet), 995 000 kr, Högsby

Fänlid 107, 3 rum, 395 000 kr, Ruda

Hornsö 131, 4 rum, 625 000 kr, Hornsö

Älmhult 302, 2 rum, 425 000 kr, Älmhult

Björnströms väg 8, 4 rum, 

395 000 kr, Ruda

Kyrkvägen 28, 7 rum, 

375 000 kr, Fagerhult

Kösebo 109, 4 rum, 460 000 kr, Grönskåra

Doktor Flisers väg 7, 5 rum, 

325 000 kr, Grönskåra

Kyrkgatan 39, 3 rum, 

195 000 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, 

2 100 000 kr, Långemåla

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

Hyresfastighet Storgatan 26 A och 26 B

Ju fler bostäder 
man säljer, desto 
bättre blir man på 
det. Något att 
tänka på när du vill 
ha en fri värdering.
Så varför inte ringa 
Sveriges största mäklare? 

Visning lördag 1/3. 
Ring för tidsbokning till Ylva Sjökvist på 070-539 41 87 
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I mars är det 90 år sedan den anrika idrottsföreningen
Ruda IF bildades. En idrottsförening där flera tusen
människor passerat genom genom åren. Glädjetjuten
har ekat långt ut i Rudaskogarna, likaså har en och
annan tår fallit under de alla matcher, skolmästerskap
och tävlingar som har hållits på Tallåsvallen i Ruda.

24 mars 1914 grundades föreningen och första året fick man ihop ett
30-tal intresserade av verksamheten. Under andra året tog styrelsen
beslut om att köpa in fotbollströjor till de aktiva spelarna. Därefter har
det, så att säga, rullat på. De sportsliga framgångarna lät inte vänta på
sig utan Ruda som allierade sig med Långemåla fick tillsammans ihop
ett starkt lag som segrade över den tidens storheter som Ängö IF,
Kalmar IS och Gammlenstans BK.

Flera händelser genom åren har påverkat föreningen och det har
handlat om allt från förvärv av mark till stora förändringar i arrende-
avtal och avsaknad av kommunal borgen. 

Nuvarande Tallåsvallen invigdes redan 1945 och kommer tack vare
föreningslyftet genomgå stora förbättringar och förändringar under
2014.

I dag har man allt från aktiva friidrottare, fotbollslag till en veteran-
sektion som träffas en gång i veckan och spelar boule, kastar pil och
fikar. Man har något för alla åldrar.

Vi har tagit kontakt med några personer ur styrelsen för att få en
bild av 90-årsjubilerande Ruda IF.

INGELA SVENSSON, ORDFÖRANDE 
- Det är klart att vi ser positivt på att föreningen firar hela 90 år. Vi har
en stabil förening med god ekonomi som vi hela tiden ser till att för-
valta och vidareförädla. I år har vi rent sportsligt gått upp i division 5,
viket vi är stolta över. Nu gäller det att behålla och värva spelare som
klarar pressen på att hålla sig kvar i denna division. Viktigt med stabili-
tet i seriespelet och framför oss har vi utmaningen att hålla denna
plats under kommande säsonger. Men vem vet, rätt vad det är så
kanske vi klättar snabbare än vad de andra lagen räknar med, det har
vi ju gjort för i historien.

Under föreningens jubileumsfest blir det dans, supé, tal och säkert
även här lite glädjetårar. Idrott engagerar som bekant och det är
många som har underbara minnen från idrottskariärren och det är
klart att man gläds med allt som återberättas under dessa festliga for-
mer. Själv har jag inte idrottat i någon större utsträckning, däremot har
jag haft stort intresse för hästsporten. Föreningslivet är sig ganska likt
trots helt olika sporter, det handlar ju främst om engagemang. 

Ett viktigt mål med idrott är att man ska ha roligt, då kommer man
längst och vem vet, nästa stjärna i Sverige som ställer upp i OS, kanske
kommer från Ruda. 

ANNA EKBERG, MÖTESSEKRETERARE
- För mig handlar jubileumsåret även om att vi ska ha den upprustade
vallen klar att invigas i samband med en stor utomhusfest den 6 juni.
Vi har då rustat upp banan till en så kallad allvädersbana. I dag har vi så
kallat rödstybb på banorna. Detta material är inte speciellt roligt vid
nederbörd.  Banan är svår att få jämn med rödstybb och har därmed
större skaderisk. När det är soligt och torrt, ja då dammar det rejält. Nu
upprustas alltså banan till allvädersbana som innebär att banan blir
belagd av en gummibeläggning. Ett syntetiskt material som bidrar till
att vi nu kan arrangera tävlingar och träningar där förutsättningarna är
lika andra anläggningar. Det blir en mer lättskött och betydligt trevli-
gare bana att vara på rent generellt, även för publiken som slipper ett
fint dammoln av rött material.Den nya vallen underlättar även för per-
soner med funktionsnedsättning att utöva idrott på ett helt annat sätt
än tidigare, då underlaget är jämnt och fint att ta sig fram på med
exempelvis rullstol.

Detta är en given milstolpe i föreningens historia och vi tror att
intresset för utomhusaktiviteter ökar i och med detta stora arbete.

Jag har själv varit mycket aktiv inom friidrott, tävlat inom främst
kastgrenar och när jag engagerade mig i styrelsen för ett antal år
sedan var med förhoppningen om att barnen hängde på i idrottsvärl-
den. Det är verkligen viktigt att barn och ungdomar har alternativa
sporter att vända sig till. För den som inte gillar lagsport som fotboll,
är det viktigt att det finns alternativa sporter. Friidrotten är ett bra
alternativ till lagsport. 

Det bästa med Ruda är nog sammanhållningen och att de flesta
känner varandra och ett bra ställe för barnen att växa upp på.

HANS HANSSON 
- Jag har varit med i organisationen och sty-
relsen under många år och fått förmånen att
fått vara med om mycket roligt under åren,
både inom styrelsen och som idrottsutöva-
re. Jag minns särskilt alla Rudalundsfester
som årligen arrangerades i
Rudalundsparken. Dessa fester var något
utöver det vanliga som engagerade hela
samhället. Tänker på alla till synes oändliga
timmar som lagts ned före, under och efter
festerna, men även på alla artister som varit
här. Rudalundfesterna startade redan i bör-
jan på 1900-talet. Först med endast en kom-
mitté som arrangör, sedan av
Brandmannaföreningen och Gatubelys-
ningsföreningen, detta fram till att Ruda IF
tog över under 1930-talet och fram till 2001.
Festerna fick läggas ned på grund av för
stora omkostnader och sårbarhet sett ur
vädersynpunkt då vi hade en fest om året. 

Ruda IF 90 år

RUDA IF’s friidrottsungdomar
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Hela Sveriges artistelit har besökt denna natursköna Rudalunds-
park. Hepstars, Bobbisocks, (Kicki Danielsson och Elisabeth
Andreasson), Bosse Barnevik, Sigge Furst, Jerry Williams, Cindy Peters
för att bara nämna några.  Föreningens historia visar på en stor flexibi-
litet då vi kan ses som en flersektionsförening. Vi har haft och har
många olika sporter, allt från skidor, bandy, bordtennis, tennis till fot-
boll. För mig som ledare och idrottare har fotbollen legat närmast hjär-
tat. Om 10 år tror jag fotfarande på idrottsutövning i Ruda. Kanske kan
bli tufft att få ihop lag med 15-20 spelare, men förhoppningsvis håller
vi liv i fotbollen. Individuella sporter kommer nog att ligga i framkant i
kommunen.

Bästa med att bo i Ruda är närheten till varandra och gemenskapen.
Inga långa kommunikationsvägar. 

JAN NILSSON, ORDINARIE LEDAMOT I 37 ÅR, 
NU SUPPLEANT
- Jag ser tillbaka på tiden inom föreningen med värme och stolthet.
Ser även goda chanser för sportsliga framgångar framöver.

Jag håller med Hans om att visst ligger det lite i att det kan vara lät-
tare att få fram personer rent sportsligt för den som väljer individuella
grenar före lagsport. Det gäller att vi som förening hänger med för-
ändringarna i samhället.

Jag var aktiv idrottare fram till 17 års ålder och det har jag haft nytta
av genom livet.  Återvände till Ruda 1976 och då landade jag direkt på
stolen som kassör. Vi har väldigt duktiga damer som sitter i styrelsen
och de driver verksamheten framåt och sammanhållningen är mycket
god mellan oss alla. Den gren som ligger mig varmast om hjärtat och
det jag minns extra mycket om jag blickar tillbaka, det måste vara fot-
bollen. Speciellt under de år vi låg i division 4 i slutet av 80-talet till mit-
ten av 90-talet. Högsby låg då ett par divisioner lägre än oss så ungdo-
mar åkte till Ruda för att få spela. Vi hade även en stark och engagerad
supporterklubb med många supportar som backade upp oss under
matcherna.

Under Rudalundsfesterna, som jag bara måste nämna, hade vi en
makalös stor uppslutning till. Vi var ett 100-tal som arbetade helt ide-
ellt. Rudalundsfesterna pågick under två dagar men under de sista
åren endast med en festkväll. Det är många som pratar om detta
arrangemang än idag. En riktig familjefest. Jag minns att den fredagen
som företagen stängde ned för semester, var samma dag som festen
startade, så för många var detta inledningen på sommarledigheten.

Blickar jag 10 år framåt tror jag att vi lyckats väl inom friidrotten och
vi har många duktiga idrottsutövare. Det är ett antal unga som börjat
hos oss som knattar, som sedan klättrat vidare uppåt i karriären, vilket
vi är stolta över.  

Bästa med att bo i Ruda är den goda sammanhållningen och alla
goda grannar.

Vi på Innehåll sänder ett stort grattis till Ruda IF som under 90 år oför-
truget satsat på idrottsutövning och där man i dag har en plattform där
man i alla åldrar kan mötas och utöva det man tycker är roligt. Många
händelser, särkilt de stora, nämns som milstolpar, och de är viktiga för att
känna stolthet.  Men även de små händelserna, den lilla foten som passa-
de fotbollen vidare till målgöraren i knattelaget. Eller den äldre mannens
försök att träffa mitten av piltavlan med pilen, är kanske det som gör oss
alla till vinnare. 

Att alla har sin roll i en förening, i ett lag eller i en gren där vi ser att alla
roller är lika viktiga. Alla behövs på ett eller annat sätt.

Gunilla C Johansson

Ekströms Bilverkstad AB

LYKTPOLERING 

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

500:-
FYRHJULS-
INSTÄLLNING

Nu hos oss!

100:-
Ord. pris 1095:-
Med kupong

100:- rabatt på
fyrhjulsinställning

Gäller t.o.m. 2014-04-28

BROMSTEST

995:-

Tel. 0499-310 09

Det lönar sig att åka till Storken!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET  ALLA DAGAR  10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

Slutrea
Alla skor och kläder 

50:-
Vårnyheter från 3/3

oavsett tidigare pris! Gäller t.o.m. 2/3.

- Ett viktigt mål med idrott är att man ska ha
roligt, då kommer man längst och vem vet,
nästa stjärna i Sverige som ställer upp i OS,

kanske kommer från Ruda. 
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Särskilt boende

Högsby kommun informerar
om särskilt boende enligt
Socialtjänstlagen 4 Kap 1 §.

Utgångspunkten i
Socialtjänstlagen är att äldre män-
niskor ska ges förutsättningar att
bo kvar i det egna hemmet så
länge som möjligt eftersom detta
är vad de flesta människor önskar.
Vid en ansökan om särskilt boende
tas hänsyn till fysiska, psykiska
och sociala behov. Särskilt boende
beviljas när den enskilde har
omfattande vård- och omsorgsbe-
hov med kontinuerliga insatser
som behöver ges dygnet runt för
att tillgodose behov av personlig
omsorg, tillsyn, skydd och
sjukvård. Hjälp i form av enbart
städning, inköp, matlagning och
liknande service är inte att anse
som vård- och omsorgsinsatser.
Det ska vara ett varaktigt behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser. 

I Högsby kommun finns tre särskilda boende: Mogården och
Kvillgården i Högsby samt Välengården i Fagerhult. 

I Socialtjänstlagen finns sedan ett år tillbaka en s k parboende-
garanti för makar/sambos. Parboendegaranti innebär att 
den som beviljats särskilt boende har möjlighet att begära att
maken/makan/sambon också ska flytta med. Detta beslut gäller
så länge den som beviljats särskilt boende bor där. 

Kommunen får inte ha någon kölista till särskilt boende efter-
som att den som söker ska garanteras s k rättssäkerhet och därför 

har rätt att få ett ja eller nej på sin ansökan. En annan anledning
är att om kommunen inte kan verkställa beslut om särskilt boen-
de kan tillsynsmyndigheten döma till vite.   

Vid avslag på ansökan om särskilt boende är det möjligt att
överklaga beslutet.

För att ansöka om särskilt boende, v g kontakta Högsby kom-
muns biståndshandläggare på telefon: 0491-29 000.

Kommunens hemsida är sedan januari 2014 anpassad till
responsiv design. Detta innebär att hemsidans utseende
anpassas automatiskt till skärmstorleken på smarta telefo-
ner, plattor och dataskärmar med mera.

Responsiv hemsida, hogsby.se

Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari att skjuta till
ett extra upprustningsbidrag till de föreningar som ansökt.
Föreningarna får sitt bidrag när de redovisat kostnaderna för
upprustningen. Nedanstående föreningar har ansökt om
bidrag:

Anläggande av allvädersbana Ruda IF ............................1 500 000 kronor

Upprustning av elljusspår, Fagerhults AIK......................137 250 kronor

Berga Isbaneförening.................................................................................3 500 kronor

Emådalens segelsällskap ........................................................................2 400 kronor

Fågelfors IF ......................................................................................................13 562 kronor

Grönskåra varmbadhusförening...................................................17 500 kronor

Hanåsa aktivitetsförening......................................................................3 927 kronor

Högsby BTK ......................................................................................................5 599 kronor

Högsby Hästsportklubb ..........................................................................4 900 kronor

Högsby IK......................................................................................................129 500 kronor

Högsby Pistolklubb..................................................................................14 000 kronor

Långemåla BTK ..............................................................................................4 900 kronor

Långemåla IF...............................................................................................217 088 kronor

Ruda Badhusförening ...............................................................................1 200 kronor

Ruda IF................................................................................................................14 000 kronor

Pengar till föreningar 
i Högsby kommun!
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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

Grönskåra  • 2.a marklgh 65 kvm            Långemåla  • 2:a marklgh 65 kvm   

Björkshult  • 1:a 42 kvm  • 3:a 76 kvm             Ruda   • 2:a 63 kvm   • 3:a 70 kvm

Fagerhult  • 4:a 1:a vån. 88 kvm   • 5:a 2:a vån 108 kvm

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

Februarierbjudande!Februarierbjudande!

Familjelördag
med Mumintrollen
den 22/3 från kl. 10.00
Pyssel, saga, film 
och fika.
Fri entrè. 
Högsby kommunbibliotek 

och Emådalens kulturförening

Kulturmåndag 
den 24/3 kl. 19.00

Filmvisning "På hökens vingar"
om Elisabet 

Bergstrand Poulsen 
-konstnär, författare och eldsjäl.

Högsby kommunbibliotek 
och Studieförbundet vuxenskolan

Plats: Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17 • www.hogsby.se
Välkomna!

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

TALLSPECIALISTEN

• Vi vidareförädlar dina tallar 
från stock till planka

• Kontakta oss före avverkning

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 repare-
rad, 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

Kaffe och våffla 30:-

Dags att vårrusta cykeln! Service från 195:-

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 arbetsmarknaden. 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 - På Macken har vi startat en silversmides-

verkstad. Där arbetar Philip Kamras Nysten. Just nu håller han på att ta
fram en unik kollektion av silversmycken som alla har en stark personlig
prägel. Eftersom det är ett konstnärligt arbete är allt som Philip gör unikt
och ett enda i sitt slag. Nu har du en möjlighet att titta lite på det han hit-
tills gjort. Det går också bra att beställa smycken efter dina önskemål. 
Ta gärna tillfället i akt och prata med Philip om du har frågor o.s.v. 
Vi kommer att prissätta våra smycken inom kort

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
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Nu är det dags att planera inför vårens stora fest i din
almanacka - Möjligheternas Kväll! Lotta Berggen,
koordinator för Möjligheternas Kväll har redan dragit
i gång planeringen runt festen och mycket har fallit
på plats.

- Vi kommer att förlägga festen på Staby hos Sthina Evertsson
Johansson även i år. Det har slagit mycket väl ut uppe på Staby, där det
stora stadiga partytältet får plats. Vi har även gått igenom menyn och
underhållningen. Vad gäller maten så tror och hoppas vi att ingen
kommer att gå hem besviken. Vi har även i år prioriterat lokalproduce-
rat, då vi vet att detta uppskattas av gästerna.

ARTISTSLÄPP I MARS
Eva-Lott berättar lite kryptiskt om kvällens underhållning och säger att
man släpper artist- och musikunderhållning i samband med biljett-
släpp i slutet på mars.

- Vi kan redan nu utlova underhållning på hög nivå som passar den
breda publiken. Det kommer att bli samma antal biljetter i år som tidi-
gare år, det vill säga 250 biljetter.

Intresset för biljetter är stort vilket betyder att de som är intressera-
de behöver vara ute i god tid, redan i samband med biljettsläpp. Man
hoppas att så många som möjligt tar chansen att nominera personer
och företag till de 9 olika kategorierna (läs mer i denna tidnings annons).

Kanske du vill nominera det där företaget som gav dig den där extra
servicen, snabba leveransen, eller en person som är en riktig ambassa-
dör för sitt företag, förening eller arbetsplats. Det finns många som gör
ett gott jobb inom såväl kommun företag och föreningar. 

NOMINERA MERA – VI HAR HELA NIO PRISTAGARE 
I FÖLJANDE KATEGORIER:
• Årets företagare, Företagarna • Årets kommunala tjänsteman,
Företagarna • Årets personlighet, Innehåll • Årets uppstickare,
Mittpunkt • Årets entreprenör, Högsby kommun • Årets näringslivspris
Högsby Sparbanks Närlingslivsstiftelse • Det gröna guldet, LRF • Årets
UF, Högsby Sparbank • Möjligheternas pris, Möjligheternas Kväll

Foto och text Gunilla C Johansson

12

Möjligheternas kväll - en kväll för och till alla

Inne på Gallerian tycker vi att 
barnen är viktiga & därför startar vi 

upp en hel avdelning med just 
leksaker och inredning för barn. 

Servis i tre 
delar med 

Pippi 
   249:- 

Pussel i olika 
motiv 

Från 95:- 

Träleksaker  
155:- 

RingUp - Lör-Sön 11-16 

Leksakerna är utav trä och i 
bra kvalitet. 

VÄLKOMNA IN! 

Ta chansen och nominera någon du
känner som har det där lilla extra!
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LÖRDAG 24 MAJ  2014

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

LÖRDAG 24 MAJ 2014
KVÄLLEN DÄR INGA KOMMUNGRÄNSER 

SÄTTER GRÄNSER OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Nominera din kandidat 
till att stå på scenen!

Vi har hela 9 pristagare 
i följade kategorier:

� Årets företagare, Företagarna 

� Årets kommunala tjänsteman, Företagarna

� Årets personlighet, Innehåll 

� Årets uppstickare, Mittpunkt

� Årets entreprenör, Högsby Kommun

� Årets näringslivspris, Högsby Sparbanks Närlingslivsstiftelse

� Det gröna guldet, LRF

� Årets UF, Högsby Sparbank

� Möjligheternas pris, Möjligheternas Kväll

Maila din nominering till lotta@ shelter.se

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

medArrangörer:

HUVUDArrangörer:

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

Cappucinokopp 
ord pris 99:-

Coupeglas 
ord pris 189:-

4 st för 
200:-

59:-/st

Lasse Åbergklipp!!!
Vi fortsätter med succén

Nyss inkommet: Läckra bijouterismycken 
i vårens färger till mycket bra priser!!

ID- & Körkortsfoto 180:-

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

2014-02 FEB INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-02-21  15:27  Sida 13



14

  

  

  

  

  

ed 4-5 aprilfrRock City, Hults

ed   —  Högsby  —  VimfrreHultssf

  

  

  

  

  

d 4-5 

ed   —  Högsby  —  Vimmerby

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

vlingä t,underhållningmusik

éFri entr

 löredag kl. 8.45-14.00 fr
Mässan är öppen

  

  

  

  

  

a. med mer,angaurtes r,arr,vling

dag kl. 9.00-14.30 lör

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

dag 5 aprillörFör barnen 

  

  

  

  

  

dag 5 april

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

etag vörVill du och ditt ffö

dag 5 april Lör
 ”Recept på en hållbar livgrebredöSajaajM

  

  

  

  

  

a med?artag vva

sstil”cept på en hållbar livvs

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  vdnas assan anor

  

  

  

  

  

etag v

  

  

  

  

  

Det Du inte behöver - Behövs!

Har Du något att skänka 
till oss, vi behöver möbler, 
porslin och prydnadsföre-
mål.  Ring Eva på 
0491-213 80 och gör
upp om en tid 
för avhämtning.

Har Du något att skänka? 
Ring 213 80 - Vi hämtar!

Butiken har öppet: 
Månd-Fred kl 11-18,   Lörd kl 11-15

Järnvägsgatan 37, Högsby
(Bredvid Karlssons)

HHÖÖGGSSBBYY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

Texmex 

2 för 19:-

Premium Chokladkaka,
Marabou, 100 g, 

välj mellan olika sorter,

2 för 30:-

Chips/Ostbågar
250-300g 2 st för 32:-

Ladda för Melodifestivalen
CocaCola/Fanta/Sprite
1,5 l, 3 för 39:- +pant
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I april, närmare bestämt den 26:e, så kommer det att
arrangeras en stor gårdsauktion på Kalvenäs Gård i
Berga.  

Ett event som brukar vara en stor publikmagnet. Dels för
att få se maskiner och verktyg gå under klubban vil-

ket i sig är en upplevelse att få se och höra,
men även ett trevligt sätt att besöka en

gård på.
- Vi är just nu i planerings-

fasen, men

det vi vet redan nu är datumet och att vi startar kl 10.00 säger Stefan
Jeppsson och Anette Darberg, Kalvenäs Gård.

Detta är ett ypperligt tillfälle för oss att visa upp gården och verk-
samheten. Gårdsbutiken är inne på sitt andra år och antalet kunder
ökar stadigt i närområdet. Denna typen av gårdsauktioner brukar
locka till sig upp emot 1 000 besökare så nu gäller det att planera
upp allt runt uppställningsplats för maskiner, parkeringsplatser med
mera. 

Auktionen går till på så sätt att företagare inom den gröna sektorn
anmäler till Stefan och Anette vad det är för maskiner som kan auk-
tioneras ut. Maskinerna ställs sedan upp på gården och själva auktio-
nen föregås av maskinvisning där spekulanter kan inspektera det
man är intresserad av.

Förutom själva auktionen så kommer det att finnas försäljning av
matprodukter och varor som företrädelsevis är lokalproducerat. Som
besökare ska man naturligtvis kunna köpa mat som är producerad
lokalt. Gårdsbutiken kommer att hålla öppet hela dagen och efter-
middagen.

Vi är glada över att få denna möjlighet och hoppas att många tar
tillfället i akt att ta sig till denna aktivitet.

Gårdsauktionen arrangeras i samarbete mellan bland annat LRF
Sydost och Kalvenäs Gård.

Läs mer om gårdsauktionen i nästa nummer av Innehåll.

Gunilla C Johansson

Stor gårdsauktion  

BERGS SKOG
Bergs väg 13 | 570 84 Mörlunda | Tel 010-19 98 500

Bråtemålavägen 3 | 380 40 Orrefors | Tel 010-19 98 500 
www.bergstimber.se

MED LOKALA ENTREPRENÖRER 
FÖRÄDLAR VI SMÅLANDS
SKOGAR

Mats Holm 
070-584 96 00

Carl-Wiktor
Svensson
070-231 78 19

ALLTID NÄRA 
DIN EGEN SKOGSMAN

Bengt Axelsson 
070-341 32 35

 

Foto: LRF
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NYA MODERATERNA 
I HÖGSBY INBJUDER TILL

ÅRSMÖTE
MED 

NOMINERINGSSTÄMMA 2014

Vi träffas den 6 mars 
kl.18.00 i biblioteket, Högsby

Karl Holst, Kalmar, talar om
valets utmaningar och möjligheter 
förhandlingar, lättare förtäring.

Medlemmar och övriga intresserade 
hälsas hjärtligt välkomna!

Anmälan till Monika 0491-550 36 eller Roland 0491-698 58

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

Allt inom: glasreparationer, glas till fönster, altaner m.m.

Kontakt: 0491-210 00, 070-518 46 97 Tommy Östman
Smedmästarev. 3, Högsby

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

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

www.albertssons.se  
info@albertssons.se • tel 073-202 30 80

SVEP-certifierad värmepump- och kyltekniker

Över 30 år i VVS-branschen

SPARA upp till 50%

• Vatten • Värme • Kyla
• Olje- och pellets-brännarservice

Compress 5000 AA
Luft-luftvärmepump för Nordiskt klimat
Bosch Compress 5000 AA är en luftvärmepump som är 
konstruerad för nordiska förhållanden. Den är dimensionerad  
för att ge högsta effekt även i ett riktigt kallt klimat.

Nu även 
RUT-tjänster

Med ROT-avdraget 
får du monteringen 

till 1/2 priset !

av dina uppvärmningskostnader 
och få skön luftkonditionering på köpet!

Förläng säsongen,höj komforten och 
frostsäkra sommarstugan!
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Trender och tapeter
Generellt är trenden ”extra allt”, dvs blanda gammalt
och nytt, gärna loppisfyndade möbler med nyköpt
modernt, plocka fram farmors gamla porslinsfigurer,
hänga upp tunga gardiner och helt enkelt ha mycket
av allt. Textil som sammet, siden och linne i både
naturliga och i starkare kulörer kommer mer och mer,
man vill ha en ombonad och varm känsla, som gamla
tiders bodoarer och herrum. Material som trä, koppar
och mässing är hett. Man strävar efter det personliga
och att göra sin egen mix i inredningen, gärna med
lite humor.

På tapetsidan är det mycket
blommigt och det stämmer bra
in i trenden med att skapa ett
personligt hem. Blommigt i alla
dess former och färger, gärna
akvarellmålat men även tecknat
och naturtrogen design är det
som gäller. Maffigt, stora möns-
ter och mycket färg, sött små-
blommigt i ljusa pasteller eller
lite mer stilistiskt i rena enkla
färger. Naturen hänger med i
både material och kulör, t ex
gamla tiders ”stråtapeter” som
åter är ”inne”.  Vintage är också
stort och ligger i linje med att
återanvända eller köpa på lop-
pisar, det finns mycket tapeter
som matchar den lite slitna men
charmiga stilen. Humor finns
med och tapeter med budskap eller mönster
med roliga figurer är populärt. Att våga blanda
flera mönster i ett rum, stor design på någon
vägg och matcha med småmönstrat ton i ton. 

Villa Flora

Emporium 2

Butiken i Berga - Din träffpunkt!

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

Norra Storgatan 8, Berga

Ombud för:

Välkomna!
25/3

Våffeldagen

10/4
Distriktstämma

(Medborgarhuset, Berga kl 19.00)

Viktiga datum:

Vi har goda semlor varje dag
från vårt eget bageri! 

Fettisdagen den 4/3

- Man kan ju äta semlor 
även om det inte är tisdag ;-)

Vi har goda semlor varje dag
från vårt eget bageri! 

Fettisdagen den 4/3

Högsby Utbildningscenter

Vill du veta mer kontakta:
Chris�na Henriksson, HUC, 0491-29352,

chris�na.henriksson@huc.hogsby.se 

Alla gymnasieungdomar från Högsby

kommun, med förtur åk 1 och 2 har möjlighet a�

driva e� sommarföretag under
sommarlovet. Varje entreprenör får e�

startkapital från kommunen på 2 000:-

med en bonus på 1000:- för den som 
genomgå� introduk�onskurs under våren, med start 8 april.

Sommarföretagare
- Något för dig !
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Högsby Utbildningscenter

FÖRETAGSUTVECKLING INFORMERAR

Öppna din dörr 
för våra gymnasieungdomar!

RICKARD
JOHANSSON från
Långemåla, som går
tredje året på Högsby
Utbildningscenter med
inriktning Handel &
Administration, ser stora
möjligheter att det ska-
pas fler praktikplatser.
Under några veckor har
Rickard praktiserat på
Högsby Bostads AB, och

där med sin handledare Ann Johansson fått vara med om
det mesta inom verksamheten i detta kommunala bolag.
Under kommande praktikperiod kommer Rickard att jobba
på Högsby Sparbank. 

VIKTORIJA
ZUPERKAITE från
Berga har inte hittat
någon praktikplats. Hon
valde istället att jobba
med ett projekt, med
inriktning att göra det
lättare för gymnasieung-
domar att hitta just prak-
tikplatser. Hon har under
dessa veckor kollat upp
olika företag och sam-

mansatt listor till underlag för en databas. Syftet är att
genom denna skapa bättre möjligheter för ungdomar och
lärare att hitta fler praktikplatser, studiebesök eller kontakter
med näringslivet i Högsby kommun.

LÄRLING FICK JOBB
HOS JONSSONS RÖR I
HÖGSBY !

JOEL WENNERHOLM 
vid Jonssons Rör fick sin
anställning under hösten,
efter att ha gått lärlingsut-
bildning under två år vid
företaget. Joel berättar att
det hela började med att
han valde att gå på
Oscarsgymnasiet i
Oskarshamn och Energi-
programmet. Efter olika
praktikplatser under
utbildningstiden kom han
så till Jonssons Rör i
Högsby som lärling, och
här blev han anställd

under hösten, efter att han då också genomgått gesällprov i
Hässleholm och är idag certifierad VVS-montör. Joel trivs med
jobbet bland sina andra arbetskamrater och tycker att fler ung-
domar borde få möjlighet att praktisera på olika företag, för att
sen bestämma sig för vad de vill med sitt yrkesval. Jonssons Rör
åtar sig allt från badrum/kök till installationer av värmepumpar,
pannor, fjärrvärmecentraler samt VVS-installationer inom indu-
stri, lantbruk, offentlig miljö samt om- & nybyggnationer.
Nämnas kan det nya kostallet vid Lindhs Djur & Natur och
HEAB, fjärrvärmenätet i Högsby. Kolla www.jonsonsrorfirma.se
eller ring på telefon 0495-122 85 får du veta mer om vad
Jonssons Rör kan hjälpa dig med! 

Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Inom Mittpunkt Högsbys Leader Projekt: Företagsutveckling jobbar vi med
att bl.a sätta fokus på ett ökat utbyte mellan gymnasieungdomar och

näringslivet. Det är av största betydelse inför framtiden, att just våra ung-
domar på olika sätt får dessa värdefulla kontakter, berättar Bengt-Åke

Lundin vid Mittpunkt Högsby. Vi kommer under vecka 10 att genomföra flera 
studiebesök, genom jobbsafari. Vi besöker olika företag med elever och 

lärare, för att få ökad kunskap om näringslivet i regionen.
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hogsby@centerpartiet.se          "centerpartiet Högsby"

Vill du också vara med 

att påverka – kontakta oss!

På måndag lämnar vi in motionen som handlar om just detta 

– bra mat till våra barn och äldre!

För Centerpartiet i Högsby är 

närproducerad mat 
av hög kvalitet,

till kommunens skolor och omsorg 

högprioriterat!

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

Priserna gäller t.o.m. 2/3-2014

Kaffe Löfbergs Lila, 500g, 2 st 35:-
(Max 1köp/hushåll)

ICA Toalett/Hushållspapper
4-/6-pack 15:- st

Fläskytterfilé, Nybergs c:a 800g, Svenskt 69:-

Semlor 2-pack  26:-, (endast fredag)

ICA-kortpris

ICA-kortpris

VILKET GOLV ÄR DU?

Din idé – vår design!

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

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

w
w
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VI HAR JUST DITT 
FAVORITGOLV!
Varje golv är unikt och 
förstärker den stil du valt 
i ditt hem. Hos oss finns 
ett stort utbud av trägolv, 
klinker och plastmattor.

VÅRNYTT!
Nu har vi fyllt butiken 

med massor av 
vårens golvnyheter!
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Högsby Järn & Redskapshandel AB
Kyrkogatan 1. Högsby       

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

UTFÖRSÄLJNING

på alla Boschmaskiner!
30%

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

Välbesökt frukostmöte
Det var stor uppslutning till frukostmötet som hand-
lade om den kommande ombyggnationen av
Tingebro i Högsby. Kommunen har under många år
haft ombyggnation och upprustning av bron högt
upp på sin agenda.  

Nu har Trafikverket beslutat att avsätta ekonomiska medel för
ombyggnationen av bron redan under 2014.

Då ombyggnationen planeras till att pågå under fyra månader och
att trafiken måste ledas om från Järnvägsgatan så är oron mycket stor
bland näringsidkarna på hur byggnationen påverkar handeln.

- Att representant från Trafikverket var på plats och redogjorde för
planerna, samtidigt som kommunens och näringsidkarnas synpunkter
framkom var det bästa med mötet. Nu gäller det att alla parter fortsät-
ter dialogen med varandra för att göra det bästa av situationen, menar
Bengt-Åke Lundin, verksamhetsledare Mittpunkt.

Under mötet framfördes många synpunkter och Fredrik Hassel-
ström, projektledare från Trafikverket, tog med sig synpunkterna hem
för den fortsatta planeringen. Kommunen och Joakim Malmdahl, kom-
munchef, betonade vikten av att man från kommunen ser positivt på
att Trafikverket nu avsatt pengar, men att man samtidigt inser proble-
matiken som ombyggnationen kan medföra.

Text och bild Gunilla C Johansson
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Fastighetsmäklare Mats Calmstierna  
Järnvägsgatan 35, Högsby
0491-201 25, 0734-31 35 21
www.maklarhuset.se 

INGA dolda avgifter, kostnad för 
Hemnet och energideklaration 

ingår ALLTID i mäklararvodet hos oss,
VÄRDE ca 5 000:-

Ruda - Jungnergatan 25
Mindre hus om tre rum och kök,
stor inglasad altan, hel källare.
Pris  265 000 kr.

Ruda - Jungnergatan 29
Mindre hus i bra läge, låga drifts-
kostnader, hel källare med hobby-
rum. Här bor man billigare än i en
lägenhet.  Pris 210 000 kr.

VÄLJA MÄKLARE ÄR ENKELT. FRÅGA DEN SOM HAR 
DE NÖJDASTE KUNDERNA FÖR SJÄTTE ÅRET I RAD.

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,  
prisex 39:-/10 kg 

Västergötlands King Edward, vit något mjölig.

• Grönsaker.     • Ägg.       

• Svenska äpplen, ett flertal olika sorter.

• Brunnebys drycker.        • Tulpaner.

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

VÄLKOMNA!

Lör-sön 8-9/3 kl.10-16
i Ruda Folkets Hus

Avgift: 150:-/dag, 200:-/2 dagar
Kursledare: Roddy och Elisabeth Nilsén

Studieförbundet
VuxenskolanRuda Folkets Hus

RUDABUGGARNA

Kommande kurser:
Bugg Teknik & Musikanpassning 15/3

Modern Fox forts. (steg 3) 22/3
Dirty Foxx  Vesterli & Co 12-13/4

PR   OVA- PÅ 
KU RS I BUGG

Anmälan: rudabugg@hotmail.com
eller 073-807 64 90

 Se även www.rudabuggarna.se

ÖPPET: Måndag dropin 10-18 • Tis - Ons 10-18 • Tors 12-21 • Fre 9-16

Boka tid hos salongens duktiga praktikant Nelly 
som finns på plats fredagar, pris från 100:-. 
Boka på 0491-50271Järnvägsgatan 4 C i Berga. VÄLKOMNA!!

Salong Stinsen 

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

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

Välkomna!

Äventyrsbad 
Månd, onsd ...................................14.00-17.00

Tisd, torsd........................................15.00-19.00

Fred..........................................................14.00-20.30

Lörd, sönd........................................10.30-16.30

Motionssim
Månd, tisd, torsd....................19.00-20.30

Tisd, torsd........................................06.30-08.30

Tisd, torsd........................................14.00-15.00

Lörd, sönd........................................09.00-10.30

Solarie och Gym
Månd, onsd, fred....................09.00-20.30

Tisd, torsd........................................06.30-20.30

Lörd, sönd........................................09.00-16.30 

Gruppträning  
- Spinning, Core och Box mm
Tidsbokn. och info: 0499-14 000

Vattengympa drop in,
(ej sommartid)
Mån 13.15-14.00 och 18.15-19.00

Ordinarie öppettider 2014
Ordinarie tider vecka 2-7, 9-16, 18-22, 34-43, 45-51. 

Vecka 8, 17, 44, 52 och övriga lov och helgdagar 
samt våra sommartider ring 0499-14 000 

för mer information eller gå in på vår hemsida 
www.vattenpalatset.monsteras.se. 

Aktiviteter i gruppträningslokalen vt-14

Måndag ............................................................Spinning .............................................................................................19.15

Tisdag..................................................................Instruktörens val.......................................................................18.00

......................................................................................Box...............................................................................................................19.15

Onsdag...............................................................Spinning...............................................................................................18.30

Torsdag..............................................................Core.............................................................................................................18.30

Lördag.................................................................Instruktörens val.......................................................................09.30

Söndag ..............................................................Spinn-cirkel .....................................................................................15.00

Välkommen att boka tid på 0499-14 000

Hos oss finns sol och

värme året runt !
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Som underleverantör till Normans i Jönköping utför
Emådalens Farmartjänst i Högsby rivningsarbete i
Oskarshamn. Detta medför att fem killar har jobb
under några månader. Samtliga har rötter i kommu-
nen och flera av killarna bor i kommunen.  

- Ett gott exempel på hur nätverk och samverkan genererar jobb i 
regionen menar Ewa Engdahl, kassör och verksamhetsledare på
Farmartjänsten. Vi träffar arbetslaget på den tillfälliga arbetsplatsen,
Gröna Höghuset i Oskarshamn, där ett flerbostadshus och vårdcentral
ska ge plats för en ny vårdcentral. Arbetslaget verkar ha högt i tak då
Innehåll är på besök. Stämningen är god och under arbetets gång yr
dammet i de före detta lägenheterna som det inte finns så mycket
spår kvar av.   

- Vi har ett uppdrag att riva, sortera och få bort allt material ända
ned till betongen, så kallad betongren rivning. Ett fysiskt men roligt
jobb. Vi känner varandra sedan tidigare hyfsat väl, och en del av oss har
även arbetat ihop tidigare i andra projekt.  Att detta jobbet går så bra,
är bland annat för att vi vet var vi har varandra. Samtliga har en jord-
eller skogsbruksbakgrund och är väl förtrogna med att planera arbe-
ten som att genomföra dessa metodiskt. Både Farmartjänst som

Normans är nöjda med arbetslagets arbetsinsats och hoppas på att
kunna ta hem fler jobb som kan generera arbete till unga från kom-
munen.     

Gunilla C Johansson

Nätverk, viktig pusselbit 

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

Fr. vänster i bild :  Alexander Karlsson, Markus Karlsson, Isak Knutsson, Anders
Andersson, Andreas Gustafsson, Erik Karlsson, Ewa Engdahl     

ÅRETS folkfest!     ÅRETS folkfest!

Kontakt: e-mail info@hogsbydagen.se   •   www.hogsbydagarna.se     
Projektledare: Stellan Emrin 070-642 35 95

I år kan du som privatperson vara med och 

stödja föreningen Högsbydagarna 2014!

SMS:a högsby till 72550 

så stödjer du föreningen med värdefulla 100:-
(ev operatörs/trafikavgift kan tillkomma)

Tack för ditt stöd! 

Föreningen Högsbydagarna

Vill DU vara med 

att genomföra Högsbydagen?
Just nu letar vi eldsjälar 

som kan tänka sig att hjälpa till i våra arbetsgrupper:

•  Karin Emrin (Storgatan) 070-280 23 46  
•  Zlatko ”Sture” Alkic (Kvällsaktiviteter) 076-889 56 08

•  Henrik ”Fetis” Johansson (Dagsaktiviteter) 070-565 31 99  
•  Stellan Emrin (Projektledare) 070-642 35 95

Då vi är många som gör lite är det en bra gemenskap, 

roligt och aldrig tungt.

Vi hörs!

Stöd Högsbydagarna 
med chans på vinst!

Bingopromenader varje söndag vid

Frendo med start den 2/3 kl. 1400-1600

Varmt välkomna!

Glöm inte anmäla dig till 

Högsbyloppet den 30 mars!  
Mer information på Facebook

Stöd Högsbydagarna 
med chans på vinst!

Bingopromenader varje söndag vid

Frendo med start den 2/3 kl. 1400-1600

Varmt välkomna!

Glöm inte anmäla dig till 

Högsbyloppet den 30 mars!  
Mer information på Facebook
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En kurs i mirakler, Ruda - 8 jan-14 maj 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda. Möt
Kärlekens budskap. Cirkeln vänder sig till alla. Träff
onsdagar jämna veckor kl. 18.30-21.30. Även du
som inte varit med tidigare är välkommen. Investering:
700 kr för vårterminen. Kurslitteratur säljes. Anm. sna-
rast och även löpande under terminen. Info o anm.
Carina Hansson. Se www.stateofgracesweden.net.
State of Grace i samarbete med studieförbundet NBV
Sydost. Kontakt: Carina Hansson. Tel: 0707-126824,
0491-22211. E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Medicinsk yoga (Mediyoga) - 13 jan-20 april
17:00 Karlav. 20, Högsby.  Mån kl 17.00-18.30
och 18.45-20.15. Sön kl 16.00-17.30. 12 gånger
från V 4 till V 16. Info o anm. Anne Kängström. 070-
5328547 www.anneskroppsvard.n.nu.  Arr: Annes
Kroppsvård, Anne Kängström

Bridge - 13 jan-19 maj 16:00 Seniorum
Högsby. Vi spelar bridge på måndagar kl 16.00. 
Arr: SPF Högsby

Gympan i Berga - 15 jan-2 april 19:00-
20:00 Gympasalen i Berga. Mix dam och herrgympa
onsdagar. Arr: Carina och Gunilla. Tel: 070-1900604

Stickcafé, SPF Högsby - 16 jan-8 maj
14:00-16:00. Seniorum, Storg. 9, Högsby.
Varannan tors kl 14.00 - 16.00. Arr: SPF Högsby

Fredagscafé SPF Högsby - 24 jan-25 april
11:00-14:00 Seniorum, Storg. 9, Högsby.
Arr: SPF Högsby

Tonår för dej som är 13 år och äldre - 31
jan-9 maj 20:00 Missionskyrkan, Västerg. 7,
Berga. Fredagar kl 20.00-23.30, Innebandy i
sporthallen Berga 19.30-21.00. Fika, andakt,
lekar, tävlingar m.m. Arr: Missionsförsamlingen
Berga

Gymnastik Karlavägen - 3 feb-7 april
09:30-10:30 Karlavägen, Högsby
Varje måndag i 10 veckor. Arr: Högsby PRO

Rejoice för barn 6 år & äldre - 7 feb-4
april 18:30 Ungdomsvåningen i Filadelfia, Storg.
10, Högsby. Fredagar kl 18.30-20.00. Andakt,
sång, fika, lekar, tävlingar och andra aktiviteter,
som t.ex att baka något gott. Arr: Filadelfia Högsby

Fortsättningskurs Reiki 2, Högsby 23
feb-16 mars Trollbergsv.18, Högsby. Japansk
metod för Djupavslappning och Stressreducering.
Tvådagarskurs 23/2 och 16/3 kl.10 - ca.17.
Reikisymboler med Vedic Art, distanshealing.
Meditationer, behandlingar. Diplom efter avslutad
kurs. Investering: 1500 kr eller 750 kr vid repeti-
tion av kursen. Bindande anmälan snarast.
www.munayflores.se www.stateofgracesweden.net
Arr: Maria Kvillegård Ekström, Munayflores och
Carina Hansson, State of Grace samt studieförb.
NBV Sydost (teorin). Info: Maria Kvillegård Ekström
076-310 64 44 E-post: maria@munayflores.se

Sånggudstjänst i Högsby Missionskyrka -
2 mars 15:00 Sång av Alexander Ohlsson
Andakt med Ingvar Mellblom. Arr: Högsby
Missionskyrka

Berga Bio visar "Frost" 2 mars 18:00 -
19:50 Berga Bio, Järnvägsg. 4 A, Berga
Am. animerad familjefilm. Äventyr, fantasy
Fr. 7 år. Biljettpris: 60 kr. Info:
www.bergastation.se Arr: Berga samhällsförening

Bingopromenader, Högsby 2 mars-18 maj
14:00 Frendo (f.d. Statoil), Kyrkog. 41, Högsby,
start sönd. 2/3 kl 14-16. Stöd Högsbydagarna
med chans på vinst! Arr. Högsbydagsföreningen
E-post: info@hogsbydagen.com

Eftermiddagskafé i Högsby Missionskyrka
- 4 mars 14:00 Diakon Bengt-Göran Nilsson
berättar "Min väg till diakonin". Sång av kantor
Göran Pettersson. Arr: Högsby Missionskyrka

Den gemensamma välfärden (diskussion),
Fågelfors - 5 mars 18:30 Studierummet,
PRO-lokalen, Fågelfors. Diskutera aktuella samhälls-
frågor tillsammans med Socialdemokraterna i
Fågelfors! Arr: Socialdemokraterna i Fågelfors

Brasafton - Bötterum - 5 mars 19:00 
Tingshuset, Bötterum Hembygdspark Filmkväll:
Film från Rudadagen den 15/5 2004, där även
Kalmar Läns Museum medverkade. Även film med
det sista ångloket i trafik på banan Oskarshamn-
Växjö. Servering och lotterier. Arr: Långemåa
Hembygdsförening

Prova på buggkurs nybörjare (grundkurs)
- 8-9 mars 10:00-16:00 Ruda Foklkets hus.
Helgkurs. Ledare: Roddy och Elisabeth Nisén. Pris:
150:-/dag/pers. Bägge dagarna 200:-/pers.
Ungdom född 96- eller senare 50:-/dag/pers eller
75:- för båda dagarna. Anm. till rudabugg@hot-
mail.com eller på tel. 073-80 76 490. Se även
www.rudabuggarna.se  Arr: Rudabuggorna

Vintermissionsmöte i Högsby
Missionskyrka - 9 mars 15:00 
Medv. är Pastor Hans Classon, Dalsjöfors och
Högsby PRO-sångare. Arr: Högsby Missionskyrka

Berga Bio visar "RoboCop" - 9 mars
18:00-20:00 Berga Bio, Järnvägsg. 4 A, Berga.
Am. action med Joel Kinnaman. Fr. 15 år.
Biljettpris: 80 kr. Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening

Årsmöte Socialdemokraterna, Högsby -
10 mars 19:00 Storg. 70, Högsby.
Arbetarekommunen i Högsby har årsmöte.
Arr: Arbetarekommunen i Högsby

Månadsmöte SPF Högsby - 11 mars
14:00-16.00 Församlingshemmet, Odensviv. 2,
Högsby. Överförmyndare Anita Holm informerar om
sin verksamhet. Musik och sång av "Berkebys"
Arr: SPF Högsby

Visning av Ipads, Högsby - 11 mars
13:00-14:30 Högsby kommunbibliotek, Storg.
17, Högsby. Get-on-line week pågår och vi visar
Ipads och hur man kan använda dessa. Fri entré.
Arr: Högsby kommunbibliotek. Tel: 0491-29159

Filmstudion visar: "Den ovillige fundamen-
talisten” - 12 mars 19:00-21:15 Berga
Bio, Järnvägsg.4 A, Berga. Efter "Nine eleven" såg
man på pakistaniern som gjort karriär på Wall
Street med andra ögon. Avgift: 200 kr för 7 filmer
Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Arr: Emådalens Filmstudio

Föredrag: Vårblommar - 13 mars 18:30
Misteln, Högsby. Inspirerande föredrag av Susann
Nilsson från Mariannelund. Fri entré för medlem-
mar, övriga 50 kr. Arr: Emådalens Trågårdssällskap

Månadsmöte PRO Fågelfors - 14 mars
14:00 PRO-lokalen, Bruksg., Fågelfors. Ulla och
Dennis Ekström, Boda Glasbruk underhåller. Arr:
PRO Fågelfors

KULIT-mässan "ALLT FÖR DIG", Högsby -
15 mars 10:00-14:00 Högsby kommunbiblio-
tek, Storg. 17, Högsby. Utställare inom kultur,
hälsa och livskvalité. Gratis inträde. Läs mer på
www.kulit.se. Arr: Högsby kommunbibliotek i
samarbete med KULIT.se. Arr: Högsby kommun-
bibliotek i samarbete med Kulit.se och Mittpunkt
Högsby ek.för. Tel: 0491-29159

Café-kväll, Högsby - 15 mars 18:00-
19:30 Filadelfia, Storg. 10, Högsby. Info om
"Hela Människan" av Lars-Gunnar Wettebrand.
"Hela Människan" är en ideell organisation som
jobbar med socialt arbete på kristen grund.
Servering och sång. Arr: Fildelfiaförsamlingen
Högsby

Endagskurs i Bugg Teknik och musikan-
passning - 15 mars Ruda Folkets hus. Ledare:
Roddy och Elisabeth Nilsén. Info om tider, priser och
anm. se www.rudabuggarna.se. Arr: Rudabuggarna

Herrfrukost i Missionkyrkan Berga -16
mars 09:00 Missionskyrkan, Västerg. 7, Berga.
Överläkare Joep Perk berättar från Gambia
Kl 9.00-11.00. Anm. senast 13 mars till Conny, tfn
0491-504 80, Per-Eric 0491-506 35,
pereric@hogsby.net. Avgift: 50 kr
Arr: Missionskyrkan Berga

Kyrkresa SPF Högsby - 16 mars 09:30 
Kyrkresa till Kristdala (kl 11.00). Avresa kl 09.30
från parkeringen vid Resecentrum. Vi åker med
egna bilar. Info: Gunhild Johansson 0499-300 81
eller Melker Lindmark 0491-522 69
Arr:  SPF Högsby

Berga Bio visar "Återträffen" - 16 mars
18:00-19:30 Berga Bio, Järnvägsg. 4 A, Berga.
Sv. drama av och med Anna Odell. DN:s kulturpris-
tagare 2014. Guldbagge för bl a bästa film. Från
11 år. Biljettpris: 80 kr. Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga samhällsförening

Årsmöte - Högsby Konstförening - 16
mars 14:00 Församlingshemmet, Odensviv.2,
Högsby. Årsmötesförhandlingar, musikunderhåll-
ning, kaffe samt medlemslotterier. Arr: Högsby
Konstförening

Onsdagsträff SPF Högsby - 19 mars
14:00 Seniorum, Storg. 9, Högsby Kl. 14.00-
16.00. Önskesånger och musiktävling med Lennart
Pettersson. Våffelservering. Arr: SPF Högsby

Visning av Ipads, Högsby - 19 mars
15:00-16:30 Högsby kommunbibliotek, Storg.
17, Högsby. Get-on-line week pågår och vi visar
Ipads och hur man kan använda dessa. Fri entré.
Arr: Högsby kommunbibliotek. Tel: 0491-29159

Dagledigträff, Högsby - 20 mars 14:00-
15:30 Fildelfia, Storg. 10, Högsby. Sångarpastor
Ingemar Olofsson från Ingarp underhåller. Servering
och andakt. Arr: Filadelfiaförsamlingen Högsby

Inbjudan PRO Fågelfors - 20 mars 14:00
PRO-lokalen, Bruksg., Fågelfors. Inbjudan till
Filadelfia att deltaga. Arr: PRO Fågelfors

Familjelördag med Mumintrollen - 22
mars 10:00-13:00 Högsby bibliotek,Storg.17,
Högsby. Vi firar Mumintrollen, pyssel, sagor, film
m.m. Fri entré. Arr: Högsby bibliotek i samarbete
med Emådalens Kulturförening

Berga Bio visar Live opera "Don
Giovanni" -  22 mars 15:00-18:10 
Berga Bio, Järnvägsg. 4 A, Berga. Opera av
Mozart, från Kungliga Operan, om förföraren Don
Giovanni och hans öde. Två akter med paus (3 tim
10 min inkl paus). Ges på italienska med svensk
text på textmaskin. Pris 200 kr, med scenpass 180
kr. Under 26 år 100 kr. Förköp från början av mars
på Misteln Högsby, Coop Nära Berga, Berga Bio
samt vid föreställningen. Info:www.bergastation.se.
Arr: Berga samhällsförening

Café-kväll Berga - 22 mars 18:00-19:30
Missionskyrkan, Västerg. 7, Berga. Dan Ringberg
berättar om hjälparbete bland Indiens kastlösa.
Servering och sång. Arr: Missionsförsamlingen
Berga

Endagskurs i Modern Fox med musikan-
passning - 22 mars Staby Gårdshotell i Högsby.
Fortsättning steg 3. Kursledare: Niclas Jonsson och
Yvonne Albinsson. Info o anm.: www.rudabuggar-
na.se. Arr: Rudabuggarna

Årsmöte - Allgunnens samhällsförening -
22 mars 14:00 Allgunnens kapell. Föreläsare
Asta Daleen, som talar om "Vad händer med vår
hörsel när vi blir äldre". Föreningen bjuder på förtär-
ing. Arr: Allgunnens samhällsförening

Årsmöte - Sinnerbo Bygdeförening - 23
mars 15:00 Sinnerbo Bygdegård. Årsmötesför-
handlingar, kaffe och lotterier. Arr: Sinnerbo
Bygdeförening

Kulturmåndag om Elisabet Bergstrand-
Poulsen - 24 mars 19:00 Misteln, kommun-
bibliotek, Storg. 17. Föredrag och filmvisning om
författaren, konstnären och pionjären Elisabet
Bergstrand-Poulsen. Vi bjuder på kaffe. Fri entré.
Arr: Kommunbiblioteket i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

Årsmöte - Nostalgia - 24 mars 19:00 
Nostalgia, Bruksg. 43, Fågelfors
Arr: Nostalgiaföreningen

Filmstudion visar: "Elena" - 26 mars
19:00-21:00 Berga Bio, Järnvägsg. 4 A, Berga.
Ryskt drama om paret från olika miljöer som gifter
sig sent i livet. Avgfit: 200 kr för 7 filmer
Info: www.emadalensfilmstudio.hogsby.se
Arr: Emådalens Filmstudio

Vårauktion PRO Fågelfors - 29 mars
14:00 PRO-lokalen, Bruksg., Fågelfors. Ruda PRO
sånggrupp underhåller. Arr: PRO Fågelfors

Berättardags SPF Högsby - 30 mars
15:00 Seniorum, Storg. 9, Högsby. Kl. 15.00 -
17.00. Maria Morsing berättar "Mitt vardagsliv i
Kamerun". Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar "Skumtimmen" - 30 mars
18:00-19:40 Berga Bio, Järnvägsg. 4 A, Berga
Favorit i repris Sv. dramathriller efter Johan Theorins
bok. Fr 15 år. Biljettpris: 80 kr. Info: www.bergas-
tation.se. Arr: Berga samhällsförening
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HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. www.sandholms.se 

Din idé – vår design!

Kom in och upptäck vårt stora urval!
30% PÅ TAPETER!

Erbjudandet gäller t o m 2/3 2014. Kan inte kombineras med andra rabatter.

SLUTSPURT!

 

www.skobes.se
HÖGSBY: Verkstadsgatan 5. 0491-209 90. 

- En nära och komplett verkstad

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

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

Välkommen till Skobes

Pangpris
på Fyrhjulsmätning hos oss!

NU 950:-
Ord. pris 1150:- 

OBS! Endast om du har 
Skobeskortet!

Har du inte det så kan vi hjälpa dig 
att skaffa det på plats :-) 
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