
Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

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

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

UUttnnyyttttjjaa RROOTT--aavvddrraaggeett!!

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

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!

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

Ring eller maila för offert:

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

Godkänd F-skatt •  RUT AVDRAG 50 %
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 35

Har du allt 
på det torra? 

Se till att dina ägodelar är rätt försäkrade 

ditt

- just nu får du två fria
månadspremier!

Har du allt 
på det torra? 

Se till att dina ägodelar är rätt försäkrade 

ditt



Att sadla om från kommunal verksamt till det 
privata näringslivet är omvälvande och samtidigt
helt naturligt. Det säger Högsby Sparbanks nytill-
trädde VD Joakim Malmdahl.

Vi möts tidigt en solig fredagsmorgon mitt i Högsby för fotografer-
ing och intervju. Joakim gillar vatten och vad passar då bättre än att
fotografera intill Emån.
Vi kommer snabbt in på vägval här i livet och alla beslut som fat-

tas. Ett av de sista besluten som Joakim som kommunchef var med
och tog fram underlagen till, var breddningen av Tingebro och
anläggningen av den parallella gång- och cykelvägen. 
- Ja det löste sig så bra som möjligt för alla parter efter ett givan-

de och tagande mellan trafikverk och näringsidkare. Nu ser vi alla
fram emot att projektet drar i gång efter nyår.

VI ÅKER VIDARE TILL KONTORET 
OCH FORTSÄTTER INTERVJUN
Joakim har arbetat inom den kommunala världen i snart 20 år och
just nu sker stora förändringar i hans liv.
- Dels så går jag över till den privata världen och banksektorn och

dels så har jag precis blivit fyrabarnsfar då lilla Greta för snart tre
månader sen kom till världen. Just nu så är det full prioritering kring
dessa två bollar som jag försöker att hantera och det känns fullt till-
räckligt.

4 -2 TILL HÖGSBY
Joakim berättar att han historiskt har skiftat arbetsgivare efter cirka
sju år och så blev det även denna gång.
- Jag har antingen arbetat här i Högsby eller i Oskarshamn, och

just nu står det 4-2 till Högsby. Jag har alltid trivs väldigt bra på alla
jobb jag haft, men det är klart att på heltid syssla med ekonomiska
frågeställningar och utmaningar som denna roll innebär, är på
något sätt ett mål som jag har haft sedan barnsben. Nu är jag här
och just nu är jag inne i arbetet att skaffa mig en bra bild på alla 
former av ekonomiska förutsättningar och regelverk som finns
inom finansvärlden.

LÄROSKOLA
Under hela intervjun med Joakim infinner sig en optimistisk och
energisk atmosfär. Det går inte att ta miste på Joakims starka driv-
krafter runt ekonomi och samhällsutveckling när han kommer in på
olika faktorer som påverkar ett samhälles utveckling.
- Det måste jag ändå tillstå, att alla mina år inom den kommunala

världen har gett mig en enorm kunskap om samhällsutveckling och
den uppsjö av faktorer som påverkar förändringar i olika riktningar.
Jag har ett starkt intresse för samhällsutveckling och att nu arbeta
med företagare och personer som ser tillväxtprojekt och att vi kan
vara en möjlig del i tillväxten i rollen som bank, det känns mycket
inspirerade. 

VAD STÅR HÖGSBY SPARBANK FÖR
- För mig så står banken för det lokala. En bank som sätter kunden
och ekonomin i fokus och där samhällsengagemang är en viktig
kugge. Vi tror att ekonomi växer sig stark med en lokalt förankrad
bank och att vi tillsammans utvecklar samhället. För mig så ska ban-
ken se på både nya och befintliga projekt med en öppen syn och
öppet sinne för att möjliggöra utveckling. Vi ska stötta, hjälpa och
skapa trygghet för våra kunder kring deras finansiella situationer.

JA ELLER NEJ
- Att få ett nej eller ett ja från banken i ett utlåningsärende handlar
inte om att vi vill eller inte vill ta risker, för det gör vi varje dag. Vi
lånar ut medel och vi är i en bransch där man tar risker. Det är det vi
lever på. Det vi däremot gör, och måste göra, för att ta ansvar, är att
vi tar kalkylerade risker. Att säga nej är ett sätt att ta ett ansvar, på
samma sätt som att säga ja också är att ta ansvar.

LOKAL BANK
Banken har fler kunder idag än det bor kommuninvånare i kommu-
nen. Kan man då kalla sig för en lokal bank, frågade vi på Innehåll.
- Ja det tycker jag verkligen. Det är här vi har vår bas och det är

här vi verkar och ska vara synliga. En del av de kunder som vi har
som inte bor i kommunen är tidigare kommuninvånare som valt att
behålla sin bank, även när man flyttat. Det är vi mycket stolta över.
Det handlar då både om privatkunder och företagskunder och det
gör att vi känner en ödmjuk stolthet över att man gillar oss som
bank och ekonomisk sparringpartner även när man flyttat. Nyckeln
till att behålla kunder eller att få nya är att hålla hög servicegrad och
det har vi ständigt fokus på.
Jag kommer själv att vara ute mycket och träffa våra kunder och

gärna ute på plats och besöka företagare. En av bankens viktigaste
uppgifter är ju att lyssna in kundernas situation och ett bra sätt att
göra det på är just att vara ute på plats där det händer.

4

Jocke Malmdahl



5

-  Jag har antingen arbetat här i
Högsby eller i Oskarshamn, 

och just nu står det 4-2 till Högsby.

FRITID
- Just nu är det inte många minuter över till annat än jobb och familj.
Men när det finns lite luckor så försöker jag att vara ute och göra prak-
tiska saker som att snickra och med en läromästare som min svärfar
Lars Gustavsson, så kan det inte bli fel.

FAVORITLISTA
Böcker: John Ajvide Lindqvist romaner och noveller med skräcktema.
Musik:Madonna om än min fru har indoktrinerat mig till lite mer
hårdrock.
Sport:Tennis.
Färg:Orange.
Fritidsintresse: Barnens aktiviteter och när tid finns, göra praktiska
saker och umgås med goda vänner.

DETTA VISSTE DU INTE OM JOAKIM
- När jag var liten så satt jag och skrev ned svenska skidåkarnas mel-
lantider när 5-milen sändes på TV. Jag hade järnkoll på varje åkares
mellantider och förde statistik och det gick åt ett och annat kollegie-
block.

OM 10 ÅR
- Oj vilken fråga du ställer, men jag är kvar i finansbranschen och för-
hoppningsvis som sparringpartner till de med lokalt engagemang.

Text och bild: Gunilla C Johansson

ÖÖppppeett aallllaa ddaaggaarr 
2288//66--1100//88 kkll.. 1111..0000--1177..3300

KKvväällllssööppppeett ttoorrssddaaggaarr 
ddåå hhaarr vvii ttrruubbaadduurraaffttoonn oocchh MMCC--ffiikkaa

((vviidd rreeggnn iinnssttäälllltt))

Stab
y Gårdscafé

Vi har en mysig lekhörna utomhus för de yngsta barnen!

00449911-- 228811 2200
VVäällkkoommnnaa!!

HHeemmbbaakkaatt,, mmaattiiggaa ppaajjeerr,, 
ssmmöörrggååssaarr

HHÖÖGGSSBBYY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

Mari och Gittan i vår manuella
charkdisk hälsar dig välkommen !

- Vi har charken med det breda utbudet och lokala
leverantörer av pastej och wienerfärs från Åseda.

CChhaarrkkeenn ööppppeenn vvaarrdd.. 99--1188,, llöörrdd.. 99--1133 

”Personlig service och
charkvaror av hög kvalité”

Vanliga smörgåstårtor är basvara. 
Större tårtor och plankor beställs 2 vardagar innan.

Storgatan 68, Högsby • Tel 0491-202 02
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

15% rabatt på ett köp!
Gäller ej guldhalsband och guldarmband där du får 10% rabatt.

Kupongen gäller ej extrapris och erbjudanden. 
Giltig t.o.m. Högsbydagen 14/6-2014.

Högsbydagen 14/6-2014
får alla som handlar en liten present 
(servetter) samt är med i 
dragningen av ett Rörstrand 
FilippaK-set, 2 muggar och 
2 assietter, värde ca 600:-.
Högsbydagen 14/6 öppet 10.00-13.30. 

Nationaldagen 6/6 stängt. Lörd 7/6 10.30-12.30. 
Midsommarafton 20/6 stängt.
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Peter har verkligen satt Långemåla på
Energikartan  !
Långemåla Energileveranser AB handlar med bioprodukter från såg-
verk och skogsbruk. Ägaren Peter Thormalm berättar att LEAB köper
råvaror som spån, flis, bark, grot, massaved och energived som sedan
förädlas till flis för värmeproduktion. En del av produkterna går till pel-
lets-, cellulosa och spånskiveindustrin. Vidare ingår sortimentet även
täckbark och barkmull. Företaget som idag finns även i Bergkvara
hamn, där de tillsammans med Höglunds i Kalmar bedriver ut- och
inleveranser av rundvirke, flis, bark, torv, samt lagring för vidare utlast-
ning. LEAB finns idag i trevliga kontorslokaler, vid Kyrkgatan 1 strax
intill Långemåla kyrka och sysselsätter ett 10 tal anställda med en rejäl
årsomsättning på över 180 miljoner kronor.  Mer info på 0499-30067.

Högsby Järn satsar för framtiden !
Vi har den mest intensiva perioden nu och fram till i höst då vi säljer
och servar mycket inom trädgård och bygg. Kenneth har bråda dagar
att hinna serva och reparera maskiner och jag fullt upp på byggsidan,
berättar Johnny.  Ann och Ann-Britt jobbar på i butiken. Helt nyligen
har vi dessutom kunnat anställa en ny ung medarbetare vid namn
Daniel Axelsson. Det känns intressant att ha ett jobb inom bygghan-
deln, inte minst efter som jag prövat på byggbranschen i en tidigare
anställning berättar Daniel. En viktig draghjälp för butikens breda sor-
timent har man genom att vi ingår i den fristående kedjan Bolist att

tacka för berättar Ann och Ann-Britt. Ja det måste vi säga, det har varit
och är bra för oss att kunna erbjuda så mycket i butiken, tack vare ked-
jan som har närmare 200 medlemmar runt om i Sverige. Nyligen har vi
också installerat något vi kallar den digitala butiken. Här kan kunden
själv kolla ett stort sortiment av varor, som sedan kan beställas på
nätet och häm-
tas i butiken
eller få direkt
hemsänt. Det
gäller att hänga
med i utveck-
lingen och vi
känner att
denna senaste
satsning via
Bolist varit
mycket bra,
inte minst då vi
har kunder
ibland långt
utifrån.
Vill du veta
mer om
Järnaffären
ring 0491-
20114!

Autobar Högsby – Kaffe Mitt i Länet !
Utan fika stannar jobbet !  

Det är med den sanningen som vi jobbar och bygger vår affärsidé
på, berättar Pär Lönn som driver företaget vars tidigare namn var
Cafébar. Autobar finns över hela Sverige, från norr till söder och
har drygt 350 kunder i Kalmar län, de flesta företag inom olika
branscher. Vi är tre som jobbar här på Autobar i Högsby. Alla kan
lite av varje, men det är framförallt jag och min sambo Anki som
levererar och besöker nya kunder. Fredrik är vår tekniker och är
den som installerar maskinerna och servar dem, berättar Pär vida-
re. Blir du också sugen på en egen kaffe eller vattenautomat, kon-
takta då Pär Lönn 070-384 1213 eller maila par.lonn@autobar.se

Pär och Anki vid Autobar i Högsby.

Långemåla Energileveranser AB , Vd Peter Thormalm 
och Transport/Terminal ansvarig Jan-Olov Vistemark.

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2014: Ordf. Eva Lott Berggren, Sekr. Jonas Lindh,Joakim Malmdal, Adj. ledamot Högsby kommun
• Övriga: Daniel Carlsson, Pär Lönn, Rolant Pridaen, John Friberg, Ingemar Pettersson och Jonas Jonsson
• Verksamhetsansvarig: Bengt-Åke Lundin

Agenda 
Mittpunkt Högsby, Storgatan 17, 579 30 Högsby, Tel.0491-29258  Fax 29295. E-post: mittpunkt@hogsby.net • www.mittpunkt.hogsby.net

FÖRETAGARE! 
Bli medlem i 

Mittpunkt Högsby du också.
Vi närmar oss 100 medlemmar!

Ann och Ann-Britt vid den digitala butiken i Högsby Järn !Kenneth, Daniel och Johnny i byggbutiken !

Positiva satsningar i Högsby kommun !



7

Hammarby 304 i Högsby, 3 rum, 
145 000 kr.

Kalvhagen 302 i Högsby, 2 rum, 
120 000 kr.

Gärdesvägen 14 i Fågelfors, 5 rum, 
315 000 kr.

Vallgatan 13 i Berga, 4 rum, 325 000 kr.

Bastugatan 16 i Högsby, 3 rum, 
375 000 kr

Kullbergs Väg 5 i Högsby, 395 000 kr
(sänkt pris) 

Åsvägen 27 i Högsby, 110 000 kr

Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum, 
370 000 kr  (sänkt pris) 

Hantverksgatan 6 i Ruda, 5 rum, 
199 000 kr  (sänkt pris) 

Skogsgatan 14 i Berga, 3 rum, 195 000 kr

Tallgatan 6 i Berga, 4 rum, 295 000 kr 

Furustigen 4 i Högsby, 3 rum, 

330 000 kr 

Storgatan 75 i Ruda, 4 rum, 595 000 kr 

Jungnergatan 9 i Ruda, 5 rum, 375 000 kr 

Åsvägen 21 i Högsby, 9 rum, 495 000 kr 

Jon Engströms väg 9 i Ruda, 4 rum, 

285 000 kr 

Gillberga 114 i Gillberga, 6 rum, 

250 000 kr 

Hällgatan 12 i Berga, 4 rum, 295 000 kr 

Lindvägen 5 i Berga, 4 rum, 425 000 kr 

Lindvägen 3 i Berga, 5 rum, 325 000 kr 

Storgatan 38A, 38B, 38C  (kommersiell

fastighet) i Högsby, 995 000 kr

Fänlid 107 i Ruda, 3 rum, 375 000 kr

(sänkt pris) 

Hornsö 131 i Hornsö, 4 rum, 625 000 kr

Björnströms väg 8 i Ruda, 4 rum, 

350 000 kr 

Kyrkvägen 28 i Fagerhult, 7 rum, 

375 000 kr

Dammvägen 3 i Högsby, 5 rum, 

545 000 kr 

Gösjön Björkvik 512 i Berga, 4 rum, 

1 990 000 kr (sänkt pris) 

Lilla Björkvik i Berga, 2 rum, 330 000 kr, 

Allgunnen 592 i Allgunnen, 3 rum, 

345 000 kr

Stora Vägen 64 i Långemåla, 7 rum, 

1 950 000 kr (sänkt pris) 

Sålda hittills i år!

Storgatan 26 A o 26 B (kommersiell fastig-
het) i Högsby, 1 250 000 kr.

Soläng 401 i Fagerhult, 3 rum, 330 000 kr

Kyrkogatan 36 i Högsby, 6 rum, 
795 000 kr

Älmhult 302 i Älmhult, 2 rum, 425 000 kr

Kyrkgatan 39 i Långemåla, 3 rum, 

195 000 kr

Sjövägen 11 i Fågelfors, 7 rum, 350 000 kr

Ekeby 106 i Högsby, 5 rum, 290 000 kr 

Rövaremåla 302 i Grönskåra, 5 rum, 

595 000 kr

VI FINNS I HÖGSBY

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

Gärdesvägen 14 i Fåg
elfors

Kalvhagen 302 i Högsby

Vallgatan 13 i Berga
Ring för tidsbokning till Ylva Sjökvist på 070-539 41 87 



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

BBeerrggaa -- Lindvägen 4
Välplanerad och välskött villa med
bra läge, fin trädgård, garage och
hela 4 sovrum.
Pris 530 000 kr

FFååggeellffoorrss - Skärvetvägen 5
Välskött villa med bra läge, nära till
sjö. Nyare fönster, öppen spis, stort
härligt vardagsrum. Fräscht badrum
samt wc, renoverat 2012 samt 2013.
Pris 395 000 kr

RRuuddaa - Värlebo 132
Fritidshus med bra läge, stor tomt, två
inredda friggebodar. Mindre ladugård
med verkstad och förråd.
Pris 420 000 kr

INGA dolda avgifter, 
kostnad för Hemnet och 

energideklaration 
ingår ALLTID i 

mäklararvodet hos oss,
VÄRDE ca 5 000:-
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www.apalmers.se tfn: 070-697 89 87

 AVLOPPS-
PROBLEM?

   

Ring 070-697 89 87

Avloppsspolningar

 Öppet alla dagar och dygnet runt!

Kamerainspektioner

Utför kompletta 
avlopps-

anläggningar

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

Öppet: fred 1200-1800, lörd 1000-1500

Vi tar även emot vilt!

I vår Gårdsbutik finns nystyckat kött 
av nöt, gris och lamm. 

Även färsk nymalen färs.

Gratis tivoli
Till alla barn och alla som
har barnasinnet kvar, ta
chansen och ta dig till
Dellemyrs Tivoli i
Tingshusparken och åk
gratis. Sandholms Färg &
Golv går in och sponsrar
Högsbydagarna med att
det är gratis åkattraktio-
ner under två timmar på
lördagen.  

- Vi vill stötta Högsbydagen och
föreningslivet med detta förhopp-
ningsvis uppskattade initiativ. Vi
vet att många handlar lokalt och
uppskattar den lokala handeln i Högsby och då tyckte vi att detta skul-
le kunna vara ett sätt att visa uppskattning tillbaka.
Karin berättare vidare att hon vet hur det är att stå där vid tivolit och

se hur pengarna bara rinner iväg när barnen vill åka.
- Det räcker ju inte med att åka en gång utan jag minns hur det var

när barnen var mindre att det inte brukar finnas någon stoppknapp.

ROLIGT ATT ÅKA
- Jag gillar själv att sätta mig i åkattraktionerna och jag kommer ihåg
att jag och Magnus precis hade träffats då vi,  kanske tack vare karusel-
lerna, fick fart på känslorna rejält. Hur som helst så är det glädjefyllt
med tivoli och Högsbydagarna syfte är ju att träffas, ha roligt och att
göra saker tillsammans och då passar det ju bra med ett tivoli. Det är
ju barnfamiljerna som är vår framtid och att då satsa på barnen känns
självklart för oss.

SER LJUST UT
Sandholms Färg & Golv sysselsätter idag närmare 15 personer och de
är djupt rotade i kommunen med sin verksamhet. 
- Vi och många av våra medarbetare bor dessutom i kommunen.

Det gör att vi gärna engagerar oss lite extra. Det känns även bra att
föreningen Högsbydagarna verkar vara stabil och att Högsbydagarnas
framtid är säkrad, vilket man inte kunde säga tidigare. Då var det
ibland skarpt läge och risken fanns att de till och med skulle ställas in.

Text och bild: Gunilla C Johansson



9

FFÖÖRR  EETTTT  BBÄÄTTTTRREE
HHÖÖGGSSBBYY!!

Möt oss på Högsbydagen
• Samtala om Högsby kommuns framtid
• Smaka på vårt valfläsk
• Ansiktsmålning och godis för barnen

TREVLIG SOMMAR 

ÖNSKAR 
FRAMTIDSPARTIET I  HÖGSBY KOMMUN

Våra 4 viktigaste områden:
• Fler jobb genom gott näringslivsklimat 

samt   förbättrad infrastruktur.

• Bättre skola genom fler lärare
och mer resurser. Satsningar på kultur, 
elevfrukost och läxläsning i skolan.

• Trygg vård och omsorg genom 
vidareutbildning för personal 
samt utvecklat anhörigstöd.

• Aktiv fritid genom ökat föreningsstöd.
Satsningar på utomhusbassäng och 
fritidsgård.

Jonas Erlandsson

Kommunalrådskandidat
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Välkommen till Högsby Utbildnings Center!

Högsby kommun håller öppet
hus på Högsbydagen 

den 14 juni!
Högsbydagen är en stor händelse i kommunen. 
Det är mycket folk i farten och många aktiviteter.
Kommunhuset är öppet mellan kl 11.00 och 14.00. 

Kom och titta in i vårt vackra kommunhus! 

Högsby kommun på facebook

NU FINNS HÖGSBY KOMMUN PÅ FACEBOOK! 

Syftet med en facebooksida är att ha flera kanaler för 
information och kommunikation. Vi vill vidga vår kontaktyta 
för att även kunna nå en yngre och bredare målgrupp. 
Hemsidan kommer fortfarande vara vår huvudkanal, vi 
kommer att länka nyheter från hemsidan in till facebook. 
Vi tror på en snabbare informationskanal genom att många 
idag använder facebook i smartphone och på surfplattor. 

/Fredrik Sandqvist, informatör

På HUC kan vi hjälpa dig med din studieplanering 
utifrån dina önskningar och behov. 

Vår Studie- och yrkesvägledare Madelene Willinder hjälper dig
gärna! Maila eller ring henne för en tid. 0491-29205, 
madelene.willinder@hogsby.se

UNDERVISNING:
Våra kurser kan man läsa på 1-2 terminer, och oftast motsvarar en
kurs 100p. För heltidsstudier krävs det att man läser 400p/ termin.

Man läser dagtid i den takt man bestämt med studie- och yrkes-
vägledaren, närvaro är obligatorisk!
Komvux och ungdomsgymnasiet samläser för det mesta, det inne-

bär att utbyte av erfarenheter blir möjlig och att alla lär sig av varand-
ra. Dock bedrivs en del kurser enskilt inom specifik skolkategori. 
Efter varje avslutad kurs får man betyg, betygen är mål och kun-

skapsrelaterade med sex betygsnivåer: A, B, C, D, E och F.

DISTANSUNDERVISNING:
Vi erbjuder även distansstudier i viss omfattning. De flesta
distansstudier bedrivs via NTI- skolan men vi har även genom
samarbete med Komvux i Mönsterås möjlighet att erbjuda vissa 
kurser på distans och kvällstid via dem.

BEHÖRIGHET TILL HÖGRE UTBILDNING OCH YRKESEXAMEN:
Vi ger dig möjlighet att läsa för högskoleförberedande examen men
också för yrkesexamen inom svetsutbildning med internationell certi-
fiering. Via distans eller på Komvux i Mönsterås och Oskarshamn
kan du läsa in vårdutbildningen samt även kurser inom restau-
rangutbildningen. 

CSN:
CSN erbjuder bidrag och lån till studerande. Det är den enskilldes
egna beslut om man vill ansöka om lån, då detta är av privatekono-
misk karaktär. 
Studie- och yrkesvägledaren hjälper er med ansökan om det

behövs.

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING:
Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som kanske har
ämnen kvar från grundskolan, där det fattas betyg.
Om du har läst upp till nivå D på SFI är det, här du skall gå för att

få en naturlig fortsättning på din skolgång.
Man kan även läsa på grundnivå om man känner sig osäker på sin

studieförmåga, det kan vara länge sen man gick i skolan. Det går
även att blanda en del gymnasiekurser med grundläggande kurser
om det är så att man saknar något enskilt ämne från grundskolan.

GRUNDLÄGGANDE KURSER:
Svenska
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Samhälskunskap 
Även andra kurser om deltagarunderlag finns.

Svenska 1, 2, 3
Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Engelska 5, 6, 7
Tyska steg 3
Spanska steg 3
Matematik 1-3 a
Matematik 1-3 b
Matematik 1-3 c
Matematik 4
Naturkunskap
Psykologi 1
Psykologi 2
Filosofi
Historia
Religion

Sociologi
Barn och fritidsprogrammets
kurser
Industritekniska programmets
kurser

KVÄLLSKURSER:
Svenska 1- Mönsterås
Svenska 2- Mönsterås
Matematik 1-3 Högsby

Distanskurser:
Kemi 1 & 2- Mönsterås
Biologi 1 & 2 – Mönsterås

KURSER PÅ KOMVUX:

Se även vår hemsida där kursutbudet hela tiden hålls uppdaterat



11

Butiken är träffpunkten i Berga! Vi är vad vi heter - Nära! 

Generösa öppettider: Mån-Lör 0900-2000 • Sön 1000-2000

Norra Storgatan 8, Berga

Ombud för:

Du vet väl att vi är en butik med många möjligheter? 
Vi ordnar det mesta! 
Tala med oss - vi hjälper Dig

Glöm inte bort vår traditionella 

grillkväll tisdagen den 17 juni !

Gilla oss på Facebook: 
Coop Nära Berga

• Kött/Chark • Fiskleverantör • Coop Bageri 

• Blomsterleverantör • Kallskänksgourmet

• Exklusivare kött • Kolonial/Special 

Vårt primära mål är att hjälpa till med era önskemål, 
att erbjuda fräscha och färska varor i så stor variation 
som möjligt, och när vårt ordinarie sortiment inte 
räcker till, gör vi vad vi kan för att göra Dig nöjd… 

Kom in eller ring oss två, tre dagar innan, 
beroende på vad du behöver.

 

 

 

Handla för 100:-
och du är med i 

utlottningen av ett 
presentkort på 500:-

Dragning av vinnare sker under veckan efter Högsbydagen
RingUp och Gallerian •Öppet vard. 10-18 •Lör-Sön 11-16 •Tel: 0491-38 70 11

Handla för 400:- 
och du är med i 
utlottningen av en
Bluetooth högtalare

Värde 1700:-

Kom och prata med oss 
på Högsbydagen!

Vi finns på Storgatan från kl. 10.00.

Välkommen!

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

Berga • 4:a marklgh 101 kvm         Fagerhult    • 1:a marklgh 45 kvm 

Björkshult  • 1:a 42 kvm  • 3:a 76 kvm    

Långemåla  • 1:a marklgh 48 kvm  • 2:a marklgh 65 kvm  • 4:a marklgh 85 kvm 

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

Försommarerbjudande!Försommarerbjudande!
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Bruksgatan 4
570 75 Fågelfors

Tel kontor: 0491-51144
Mobil Andreas Ljung: 070 221 99 36

Medlem i:

Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB

Utnyttja
rotavdraget!

Vi på Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB lägger om Ditt papptak 
med POLYGUM SEP 5500, 15 års garanti på materialet.

Vi utför alla typer av PLÅTSLAGERIARBETEN.
Såsom ny takavvattning, skorstensbeslag, bandtäckning, skorstensbågar.
• Vi utför takrenoveringar med Tegelpannor.
• Vi utför renovering av skorstenskanaler med flexibla insatsrör.

Läcker ditt gamla
papptak/plåttak eller hustak

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

TALLSPECIALISTEN

Vi önskar en riktigt
Glad Sommar!

Hör av dig i augusti för
höstens avverkningar

Två unga tjejer, Elsa Kvarnlid och Ellen Hällmar,
bemannar sommarcaféet på Staby, Högsby i år. Båda
ser fram emot att jobba inom restaurangvärlden efter
avslutade studier på gymnasiet.

- Ja, att få eget ansvar och
driva caféet i sommar känns
roligt. Nu hoppas vi på att
många stannar till och fikar,
säger Elsa Kvarnlid, som tidi-
gare har arbetat på Staby, i
såväl köket som med ser-
vering. Själva caféet är i den
lilla sidobyggnaden som
även kallas för kurran.
- Det känns extra roligt

att kunna erbjuda jobb  till
unga tjejer som bor i kom-
munen. Dessutom är planerna att de stannar kvar och fortsätter att
jobba på Staby Gårdshotell efter att sommarcaféet stängt för säsong-
en, säger Sthina J Evertsson.
Vi erbjuder allt från matiga pajer till nybakat. Allt i en mysig miljö,

här i den lite parkliknade trädgården. För de lite yngre barnen har vi
en liten lekhörna utomhus, när de börjar få lite spring i benen.  Vi vill
att det ska kännas hemtrevligt och att man ska kunna få en liten
stunds avkoppling för alla åldrar.

Text och bild: Gunilla C Johansson

Sommarcafé på Staby



13

Birgitta & Evalds 
ekologiska naturbeteskött
PPåå vvåårr ggåårrdd ffööddeerr vvii uupppp HHiigghhllaanndd CCaattttllee oocchh HHeerreeffoorrdd 

eekkoollooggiisskktt.. VVii ssäälljjeerr kkööttttllååddoorr aavv hhööggssttaa kkvvaalliittéé ssoomm vvii lleevveerreerraarr
ddiirreekktt hheemm ttiillll ddiigg.. BBeessttäällll ddiinn kkööttttllååddaa rreeddaann iiddaagg!!

•• KKööttttllååddaa 110000::--//kkgg iinnkkll.. lleevveerraannss ii nnäärroommrrååddeett..

•• HHaammbbuurrggaarree 110000 %% nnöött (inga kryddor eller tillsatser, 
endast nötkött av högsta kvalité) 117700::--//fföörrppaacckknniinngg 

(innehåller 10 st 150 gr hamburgare)

Sjönäsgatan 26, 579 90 Berga
För mer information & bokning ring:

0491-500 88, 070-644 46 28 Birgitta. www.dittekokott.se

Vi erbjuder även 

påläggskorv, grillkorv

och rökt kött!

Håll landskapet öppet & levande - Köp lokalproducerat !

          
            

    

      

         
     

      

BBääcckkssttrröömm FFrruukktt && GGrröönntt

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

•• NNyypplloocckkaadd ffäärrsskkppoottaattiiss ffrråånn ÖÖllaanndd   
•• NNyypplloocckkaaddee jjoorrddgguubbbbaarr oocchh ssppaarrrriiss
•• OObbeesspprruuttaaddee HHaaggaalluunnddssttoommaatteerr 

((eetttt fflleerrttaall ssoorrtteerr)) 
•• FFiinnnnss äävveenn ggaammmmaall ppoottaattiiss

•• BBrruunnnneebbyyss ddrryycckkeerr
•• SSttoorr ssoorrtteerriinngg aavv uuttppllaanntteerriinnggssvvääxxeerr

oocchh kkrruukkvvääxxeerr
•• FFrråånn EEvvaass kkrrooppppkkaakkoorr,, 

KKööppiinnggssvviikk,, ÖÖllaanndd -- IIsstteerrbbaanndd oocchh
KKrrooppppkkaakkoorr ((gglluutteennffrriiaa))..

SOMMARLOPPIS
I VÄSTRAKULLE

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

Öppet 24/6 - 30/8
Tisd-fred 13-17, lördag 11-15,

söndag, måndag stängt
telefon 0491-220 45

Behållningen till vårdcentral i Indien.

VÄLKOMMEN!
Gudstjänst Västrakulle, 20/7 kl 15.00

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

Dags igen för

        

Behöver du visitkort,
reklamblad, kuvert, 

ny företagslogga eller 
uppdaterad hemsida

- kontakta oss!

WWW.WPAB.SE
0491-822 12

Många är vi som under sommarmånaderna ska se
över våra fönster. Oavsett om det är torpets eller vil-
lans fönster som ska målas om så är det viktigt att
göra rätt från början.

Innehåll har tagit hjälp av Sandholms Färg och Golv och fått några goda
råd för att lyckas med konststycket att omvandla väderbitna fönster att se
ut som nya.

Vi delar upp råden i två delar. Först ut är målning med så kallad alky-
doljefärg och därefter linoljebaserad färg. Om du är osäker vad dina föns-
ter är behandlande med tidigare, kontakta fackhandeln för rådgivning.

ALKYDOLJEFÄRG
Tvätta, eventuellt skrapa loss löst 
sittande färg. 
Olja därefter in trärena ytor med

impregneringsolja och grundmåla hela
ytan med utegrund. Därefter vid behov
kitta om fönsterbågen. Måla med
fönsterfärg två gånger, så har du fina
fönster som står emot regn och sol ett
bra tag framöver
Tips: Om du hellre vill måla med vat-

tenbaserade produkter så gör du lika-
dant men väljer vattenbaserade produk-
ter.

LINOLJEFÄRG
Målning av trärent och frisk trä.
Måla hela bågen med utvändig lin-olje-
färg utspädd 40 % med lack-nafta.
Därefter kitta efter behov. Måla andra
gången med linoljefärg, men denna
gång utspädd 25 %. Måla tredje gång-
en med linoljefärg helt outspädd.

Målning där färgskikt finns kvar 
och ser bra ut.
Måla med utvändiga linoljefärg
utspädd 25 % med lacknafta.
Måla därefter ytterligare en gång men
med färgen helt outspädd
Vänta minst en dag mellan första

och andra strykningen. Vänta minst två
dagar mellan andra och tredje.
Torktiden varierar beroende på luft-
temperatur.  Rekommendationerna när
det gäller linoljemålning kan se olja ut
beroende på fabrikat.
Tips: Om du målar fönster t.ex. i ett

rum eller källare, se till att ha god luftväx-
ling, annars torkar inte färgen.

Vi avråder från att olja med lin-
olja/terpentin då det kan uppstå så kal-
lade linoljeblåsor på grund av för fet
yta. Du riskerar att färgen inte fäster på träytan.

Vi tackar Sandholms för alla goda tips och önskar alla 
”fönstermålare” lycka till!

Text och bild: Gunilla C Johansson

Måla om fönster
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Macken vars affärsidé är a� skapa nya arbets�llfällen och en posi�v 
samhällsutveckling i vår del av länet. För närvarande består vår verksamhet av:

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

Cykelbu,k och repara,onsverkstad
Bu(k med cykel(llbehör och nya cyklar i Karlssonvaruhuset
bredvid Gallerian. Öppet: måndtorsd 716, fred 714. 
Tel 0760178 114. Repara(on av cyklar, gräsklippare, 
mopeder etc. eller hi)a något begagnat a) köpa. 

Kaffe och räkmacka 60:

Dags a- vårrusta cykeln! 
Service från 195:, exkl. delar

Nu säljer vi cyklar 
från DACKEcyklar!!

RUT & ROT & Entreprenad
Städar, klipper gräs, röjer buskar, trädgård och 
fas(ghetsunderhåll, snöröjning m.m.

Snickeriverkstad  Få dina möbler renoverade och 
lagade. Start av nyproduk(on av trädgårdsmöbler från (digt
1900tal. Försäljning av egen(llverkade dockhus med (llbehör.
Repara(oner av fönster och fasaddetaljer m.m.

Silversmide  På Macken har vi startat en silversmides
verkstad. Där arbetar Philip Kamras Nysten som sä)er sin
egen unika prägel på smyckena. Det går också bra a) beställa
smycken e�er dina önskemål.

Har du frågor om jobb eller om vår verksamhet i övrigt, tveka
inte a- höra av dig. Tobbe 072333 76 09, Conny 070867 81 79

www.macken.n.nu

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

Cyklar 28" 2895:
Cyklar 26" 2795:

Gallerian, Karlssonvaruhuset • 0727122 940
Öppet: vard 1018, lördsönd 1116

Kom och ta en fika på 
Mackens uteservering!
Vi har nu även 
kulglass och GBglass

Svensktoppserfarne
Tony Strandberg 
och hans orkester gör
i år Högsbydagsdebut 
- Det ska bli jättekul! säger han. 

Sångaren
och gitarr-
isten Tony
Strandberg
fick något
av ett
genom-
brott år
2010 med
låten ”Allt
för vår
skull”. Den
låg etta på
dansband-
stopplistan
Sverigetoppen i sju veckor och tog sig samma år in på Mr Music-
skivan med Sveriges bästa dansmusik. Med låten ”Flyga högt”
tävlade han även i Svensktoppen. 
Tillsammans med några av sina medmusikanter bildade Tony

Strandberg strax därefter Strandbergz Orkester. 
- Jag skulle beskriva vår musik som fräscht moget. Vi har en del

countrysånger också på repertoaren, berättar Tony Strandberg. 
Även orkesterns låt ”Ditt ljus ska brinna” har legat etta på

Sverigetoppen, i tre veckor. 
Strandbergz Orkester kommer att spela på Högsbydagarnas

inledningskväll, på fredagen och Tony Strandberg tror på en lyck-
ad afton. 
- Vi ser fram emot att få komma till Högsby. Vi har inte haft

någon spelning i Högsby tidigare. Nu hoppas vi bara på bra väder
också, säger Tony Strandberg. 
Förutom sång- och kompgitarristen Tony Strandberg ingår

Diana Haraldsson (keyboard/sång), Robert Johansson (trummor)
Allan Wiberg (sologitarr/kompgitarr) i Strandbergz Orkester.  

Text: Fredrik Loberg. Bild: Strandbergz Orkester
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No tjafs tänker inte hålla igen vid sitt 
uppträdande under Högsbydagarna
No tjafs tänker inte hålla igen vid sitt uppträdande
under Högsbydagarna.  
- Det blir full fart och mycket improvisation. Ibland
har vi andra i bandet inte en aning om vad vår
sångare kommer att hitta på, bara att det kommer
att bli riktigt roligt, säger basisten Gustav Hessfelt. 

På Högsbydagarnas lördagskväll är musikgruppen No tjafs
huvudattraktionen. Bandmedlemmarna i No tjafs kommer från
småbyarna Alafors och Nol utanför Göteborg och gruppen bilda-
des för 26 år sedan. 
- De andra hade väl lite musik i sig från början men jag kunde

inget. Det var väl därför jag blev basist, säger Gustav Hessfelt och
skrattar. 
- Vi började åka runt på företagsfester och campingar, och märk-

te att både vi och publiken tyckte att det var skoj. Sedan har vi bara
inte kunnat sluta. Vi har spelat i Scandinavium också till exempel.  
- Framför allt är det schlagerrock som vi spelar, Lena Philipsson,

Janne Lucas, Björn Skifs och så där, mycket 1970-tal, men mycket
annat också. Vi ger oss på hårdrock lite då och då. Vi gillar att lyssna
mycket på hårdrock. 

BANDNAMNET NO TJAFS
Namnet No tjafs har hängt med redan från början. Någon i gänget
fällde plötsligt uttrycket No tjafs under en diskussion, och då kom
de andra på att det vore ju ett bra bandnamn. 
Gruppmedlemmarna har andra sysselsättningar i grunden och

ägnar sig åt No tjafs på fritiden, och framför allt på sommaren, med
spelningar bland annat på campingar runt om i södra Sverige.
Programmet i juli är fulltecknat.    
No tjafs och framför allt deras sångare Robban Andersson har en

alldeles egen stil. I alla år, eller åtminstone nästan, har Robban burit
på samma gröna slitna och numera till och med håliga kostym, och
han har kommit med alla möjliga infall både på och utanför sce-
nen. 
- Han hittar alltid på en massa grejer som vi andra i bandet inte

har en aning om, säger Gustav Hessfelt.
- Men kul är det. Och spännande.  

På senare tid har Robbans gamla gröna kostymering komplette-
rats med en gul basker, som utseendemässigt bygger vissa associa-
tioner till några andra komikers från västkusten, Stefan och Krister. 
- Det här är fortfarande bara så roligt. Jag hoppas att vi kommer

att fortsätta i många år till. Jag vill inte att den här resan ska ta slut
än på länge, säger Gustav Hessfelt.  
No tjafs har inte spelat på Högsbydagarna tidigare, däremot på

en privat fest i Högsby. . 
- Konstigt nog verkar det som om särskilt smålänningar gillar oss,

för vi har varit mycket i Småland, säger Gustav Hessfelt.
- Jag vet inte om det på något sätt har med vårt udda, burleska

beteende att göra, att smålänningar gillar den stilen. 
- Vi gillar när det är spontant, intimt och avslappnat och vi har

fruktansvärt roligt själva.

VISSTE DU ATT… 
• No tjafs har spelat i Högsby tidigare, på privatfest i samband med
ett 50-årsfirande. Det var så kontakter knöts inför Högsbydags-
framträdandet.

• Bandet haft spelningar i till exempel Målilla, Oskarshamn,
Jönköping och på Öland. 

• Sångaren Robban vill bli antagen till Kullbergbaletten. 
• Bandmedlemmarna heter Stefan, Mats, Henrik, Robert och
Gustav.

Text: Fredrik Loberg. Bild: No tjafs

Årets 
folkfest 
i Högsby



Fredag 13 juni 
TTiinnggsshhuussppaarrkkeenn  

16:00 Dellemyrs tivoli öppnar.

18:00 Knattelopp med Vo2-max Högsby SK,
vid församlingshemmet, 
ingen föranmälan. (Ca 600m).

Öltältet öppnar.

21:00 Strandbergz Orkester
underhåller i Öltältet.
Ungdomsdisco 
med DJ Boom Boom.

01:00 Slut för dagen, 
välkomna tillbaka i morgon!

Lördag 14 juni 
10:00 Åke Nilsson blåser in Högsbydagen.

Tipspromenad startar. 
10 priser, 1:a pris 3000 kr! 
OBS! Lokalkännedom krävs. 
Kuponger hämtas och lämnas i infor-
mationen mittemot Misteln. Sista
inlämning 13.00.

Knallemarknaden börjar på Storgatan.

Godisregn från ICA-taket.

10:30 Karnevalståg längs Storgatan från
Shalom till Tingshusparken.

11:00 Dellemyrs Tivoli öppnar. Sandholms
Färg & Golv bjuder alla barn på gratis
åkning fram till kl 13:00. Därefter är
tivolit öppet hela dagen och kvällen. 

Ulf Nilsson från Lifvens, med söner,
underhåller längs med Storgatan.

11:30 Dansuppvisning av Kulturbruket på 
Lilla Scenen.

Mediyoga i Tingshusparken med 
Anne Kängström.

11:45 Idrottsutmärkelser delas ut på 
Lilla Scenen. 

12:00 Kröning av karnevalskung och 
karnevalsdrottning på Lilla Scenen. 

12:30 Högsby Sparbank
presenterar:
Trollkarlen Mike 
på Lilla Scenen.

Lunchmusik i
Högsby Kyrka med Maria Lövenham,
Oliver Hammarsten, Andreas Ohlsson
och Alexander Ohlsson.

13:00 Rudabuggarna visar bugg och 
foxtrot på Emågårdens parkering. 

13:30 Sambashow! Alegria Do Samba med
Bateria Filhos Do Samba på Stora
Scenen.

14:00 Skobes bil presenterar:
Företagskampen Rubberrace i Emån. 

15:30 Prisutdelning i diverse tävlingar 
på Stora Scenen.

16:00 NO TJAFS på
Stora Scenen. 

17:00 Alla tiders hits
spelas i Öltältet. 

20:00 Esplundz orkester underhåller 
i Öltältet.

21:00 Ungdomsdisco med DJ Boom Boom.

22:30 NO TJAFS spelar på Stora Scenen.

01:00 Disco, Tivoli och Öltält stänger.

Välkomna igen 2015!

Stöd vårt lotteri.  Köp Högsbylotten och hjälp oss att få en rolig och trevlig Högsbydag!

LIONSTÅGET tuffar runt i byn!
Stationer: • Järnvägsstationen • Misteln • Garpen • Karlssons

HUVUDSPONSORER
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KARNEVALSTÅGET STARTAR KL 10.30 VID SHALOM

Dagens konferencier

Övriga aktiviteter från kl 10:00
Shalomparkeringen  
Räddningstjänsten har aktiviteter för barnen 
och visar sina brandbilar.

Malen Gym har stenlyftartävling.

Högsbynät demonsterar fiberteknik.

Staby Bikers visar sina motorcyklar 
och ni kan testa på Segway för en slant. 

Storgatan
Frälsningsarmén öppnar sin kaffeservering 
med våfflor. 

Misteln öppnar och Bergeskans orkester spelar
under dagen. Willy Andersson visar sin unika
samling av gitarrer. Emådalens trädgårds-
förening inviger sin fotoutställning om rosor.

Hembygdsföreningen har servering av kaffe 
på Hornsberg. Lotterier och försäljning av gamla
Högsbyfilmer samt visning av äldre kök i en av
bodarna. 

Säsongsöppning av Garbomuseet.

Alliansen bjuder alla barn på mjukglass, 
utanför Apoteket.

Hanåsa Aktivitetsförening arrangerar en liten
femkamp på Storgatan. 

Högsby Sparbank har fiskdamm för barnen. 

Wickbergs och Högsby Sparbank 
erbjuder uteservering och trubadur. 

Stormhatten, alla som handlar 
deltar i utlottning av en fin utplantering.

Socialdemokraterna har ansiktsmålning 
för barnen och bjuder på valfläsk.

Emådalens Landsbygdscentrum 
håller öppet hus.

Taxitorget
Systembolaget har öppet och bjuder 
på alkoholfri dryck.

Filadelfia bakar och säljer tunnbröd utanför ICA.

Handelsbanken bjuder på fika samt ansikts-
målning, glass och ballonger till barnen. 

AniCura Högsby Djurklinik har öppet och har
10% på butikens alla varor.

Skobes bil visar sina nya bilar. 

Tingshusparken  
Tidningen Innehåll har kasttävling 
mellan kl 11.00-13.30.

Kaffeservering med hembakat  i
Församlingshemmet från kl 11.00.

LRF Högsby Fagerhult anordnar KOBINGO 
utanför församlingshemmet 11:30-12:30. 
Köp dina brickor i Karnevalståget. 

Högsby kommun håller öppet hus från 11.00.

Öltältet öppnar kl 11:00.

Övriga
Vid Högsby Järn & Redskap visar Högsby
Jaktvårdskrets eftersöksjägare upp sin 
utrustning. Testa jaktsimulator och 
tipspromenad för barnen.

Föreningssport har öppet med fisketema och
tipspromenad med fina priser.

Ponnyridning vid kyrkans parkering.
Arrangörer: Högsby hästsportklubb och
Emådalens Western Riders.

Extraturer Högsby 13-14/6 2014
(natt mot lördag och natt mot söndag)

01.30 - Högsby Resecentrum - Ruda – Böta - Långemåla – Hornsö

01.30 - Högsby Resecentrum - Berga - Drageryd - Fågelfors - Fagerhult - Björkshult – Grönskåra

MEDSPONSORER

Sponsor av Stora scenen



Fredag 13 juni 
Tingshusparken  

16:00 Dellemyrs tivoli öppnar.

18:00 Knattelopp med Vo2-max Högsby SK,
vid församlingshemmet, 
ingen föranmälan. (Ca 600m).

Öltältet öppnar.

21:00 Strandbergz Orkester
underhåller i Öltältet.
Ungdomsdisco 
med DJ Boom Boom.

01:00 Slut för dagen, 
välkomna tillbaka i morgon!

Lördag 14 juni 
10:00 Åke Nilsson blåser in Högsbydagen.

Tipspromenad startar. 
10 priser, 1:a pris 3000 kr! 
OBS! Lokalkännedom krävs. 
Kuponger hämtas och lämnas i infor-
mationen mittemot Misteln. Sista
inlämning 13.00.

Knallemarknaden börjar på Storgatan.

Godisregn från ICA-taket.

10:30 Karnevalståg längs Storgatan från
Shalom till Tingshusparken.

11:00 Dellemyrs Tivoli öppnar. Sandholms
Färg & Golv bjuder alla barn på gratis
åkning fram till kl 13:00. Därefter är
tivolit öppet hela dagen och kvällen. 

Ulf Nilsson från Lifvens, med söner,
underhåller längs med Storgatan.

11:30 Dansuppvisning av Kulturbruket på 
Lilla Scenen.

Mediyoga i Tingshusparken med 
Anne Kängström.

11:45 Idrottsutmärkelser delas ut på 
Lilla Scenen. 

12:00 Kröning av karnevalskung och 
karnevalsdrottning på Lilla Scenen. 

12:30 Högsby Sparbank
presenterar:
Trollkarlen Mike 
på Lilla Scenen.

Lunchmusik i
Högsby Kyrka med Maria Lövenham,
Oliver Hammarsten, Andreas Ohlsson
och Alexander Ohlsson.

13:00 Rudabuggarna visar bugg och 
foxtrot på Emågårdens parkering. 

13:30 Sambashow! Alegria Do Samba med
Bateria Filhos Do Samba på Stora
Scenen.

14:00 Skobes bil presenterar:
Företagskampen Rubberrace i Emån. 

15:30 Prisutdelning i diverse tävlingar 
på Stora Scenen.

16:00 NO TJAFS på
Stora Scenen. 

17:00 Alla tiders hits
spelas i Öltältet. 

20:00 Esplundz orkester underhåller 
i Öltältet.

21:00 Ungdomsdisco med DJ Boom Boom.

22:30 NO TJAFS spelar på Stora Scenen.

01:00 Disco, Tivoli och Öltält stänger.

Välkomna igen 2015!

Stöd vårt lotteri.  Köp Högsbylotten och hjälp oss att få en rolig och trevlig Högsbydag!

LIONSTÅGET tuffar runt i byn!
Stationer: • Järnvägsstationen • Misteln • Garpen • Karlssons

HUVUDSPONSORER

Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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KARNEVALSTÅGET STARTAR KL 10.30 VID SHALOM

Dagens konferencier

Övriga aktiviteter från kl 10:00
SShhaalloommppaarrkkeerriinnggeenn  
Räddningstjänsten har aktiviteter för barnen 
och visar sina brandbilar.

Malen Gym har stenlyftartävling.

Högsbynät demonsterar fiberteknik.

Staby Bikers visar sina motorcyklar 
och ni kan testa på Segway för en slant. 

SSttoorrggaattaann
Frälsningsarmén öppnar sin kaffeservering 
med våfflor. 

Misteln öppnar och Bergeskans orkester spelar
under dagen. Willy Andersson visar sin unika
samling av gitarrer. Emådalens trädgårds-
förening inviger sin fotoutställning om rosor.

Hembygdsföreningen har servering av kaffe 
på Hornsberg. Lotterier och försäljning av gamla
Högsbyfilmer samt visning av äldre kök i en av
bodarna. 

Säsongsöppning av Garbomuseet.

Alliansen bjuder alla barn på mjukglass, 
utanför Apoteket.

Hanåsa Aktivitetsförening arrangerar en liten
femkamp på Storgatan. 

Högsby Sparbank har fiskdamm för barnen. 

Wickbergs och Högsby Sparbank 
erbjuder uteservering och trubadur. 

Stormhatten, alla som handlar 
deltar i utlottning av en fin utplantering.

Socialdemokraterna har ansiktsmålning 
för barnen och bjuder på valfläsk.

Emådalens Landsbygdscentrum 
håller öppet hus.

TTaaxxiittoorrggeett
Systembolaget har öppet och bjuder 
på alkoholfri dryck.

Filadelfia bakar och säljer tunnbröd utanför ICA.

Handelsbanken bjuder på fika samt ansikts-
målning, glass och ballonger till barnen. 

AniCura Högsby Djurklinik har öppet och har
10% på butikens alla varor.

Skobes bil visar sina nya bilar. 

TTiinnggsshhuussppaarrkkeenn  
Tidningen Innehåll har kasttävling 
mellan kl 11.00-13.30.

Kaffeservering med hembakat  i
Församlingshemmet från kl 11.00.

LRF Högsby Fagerhult anordnar KOBINGO 
utanför församlingshemmet 11:30-12:30. 
Köp dina brickor i Karnevalståget. 

Högsby kommun håller öppet hus från 11.00.

Öltältet öppnar kl 11:00.

ÖÖvvrriiggaa
Vid Högsby Järn & Redskap visar Högsby
Jaktvårdskrets eftersöksjägare upp sin 
utrustning. Testa jaktsimulator och 
tipspromenad för barnen.

Föreningssport har öppet med fisketema och
tipspromenad med fina priser.

Ponnyridning vid kyrkans parkering.
Arrangörer: Högsby hästsportklubb och
Emådalens Western Riders.

Extraturer Högsby 13-14/6 2014
(natt mot lördag och natt mot söndag)

01.30 - Högsby Resecentrum - Ruda – Böta - Långemåla – Hornsö

01.30 - Högsby Resecentrum - Berga - Drageryd - Fågelfors - Fagerhult - Björkshult – Grönskåra

MEDSPONSORER

Sponsor av Stora scenen
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Taxitorget

Shalomparkeringen
B. Stora Scenen
C. Öltältet
D. Tivolit
E. Lilla Scenen

Storgatan

Majestensvägen Tipspromenad
1. Handelsbanken
2. ICA Matmästar´n
3. Emågården
4. Biblioteket Misteln
5. Salong E.M.M.A
6. Wickbergs konditori
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8. Garpen
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TIDNINGEN INNEHÅLL ÄR EN AV HUVUDSPONSORERNA AV
HÖGSBYDAGARNA OCH SÄNDER DENNA HÄLSNING TILL
ER ALLA:

”-Jag minns det som om det var i går
jag gick ut årskurs 9 på Frövi-skolan
och vi som gått i samma klass i 9 år
aldrig mer skulle vara just vi i åk 9C.
Året var 1985. En del skulle läsa vida-
re på gymnasiet, andra börja jobba,
några skulle ta ett sabbatsår. Det var
många känslor som fanns på skol-
gården denna dag. Ett sammansvet-
sat gäng skulle splittras och ge sig ut
på egen hand och finna egna stigar
mot vuxenvärlden. Men, det fanns
ett stort men, innan vi splittrades
upp helt så fanns Högsby-dagen som ett sista hejdå. På kvällen träffa-
des vi, inte alla samtidigt, men vi träffades och kramade om varandra
en sista gång och pratade om hur vi skulle försöka hålla ihop. Det skul-
le ju vara vi mot hela världen.
Och så blev det, kanske inte ordagrant men vi har hållit ihop på ett

eller annat sätt. Vi har haft klassträffar och träffas i olika sammanhang,
en del spontana där vi ”sprungit på varandra”.
För mig är Högsbydagen ett sätt att minnas mina rötter och min

uppväxt. Jag tror att det är viktigt att hålla på traditioner. På samma
sätt som vi firar midsommar, födelsedagar eller andra högtider så är
traditioner viktiga. När dagens unga prövar sina vingar för att upp-
täcka världen så hoppas jag att de ska känna sig välkomna tillbaka, om
inte annat för att se Högsby som en mötesplats där alla får plats.”

Stort tack för att just du för traditioner vidare och ser till att 
Högsbydagen är det den ska vara – En dag för alla!

Gunilla C Johansson, Fd elev Fröviskolan

Snart smäller det
- Uppslutningen bland 
frivilliga och sponsorer har
varit jättebra. Nu ser vi fram
emot en riktig folkfest, säger
Stellan Emrin, projektledare
för Högsbydagarna 2014. 

Förutsättningarna inför årets
Högsbydagar, de 32:a i ordningen, är
goda, förklarar Stellan. 
- Vi tycker att vi har fått till ett bra

och varierat program. Under förbere-
delserna har många bidragit med
insatser och sedan har vi varit en kärntrupp på 10-15 personer i arran-
görsgruppen.
Stellan Emrin är övertygad om att No tjafs uppträdande på Stora

scenen i Tingshusparken och dansbanden Strandbergz och Esplundz i
öltältet kommer att bli lyckade. 
- Det har även kommit in en hel del anmälningar både till karnevals-

tåget, som i år har schlagertema, och till de lokala företagens rubber-
race i Emån, berättar Stellan. 
- Ja vi tror att det kommer att bli bra. Liksom tidigare år kommer

Högsbydagarna att ha sin egen karnevalskung och karnevalsdrott-
ning. Vi gästas även av Dellemyrs tivoli, gatumusikanter och kommu-
nens föreningsliv är på tårna.  
Stellan Emrin hoppas på fler frivilliga insatser under tiden som

Högsbydagarna pågår. 
- Det är aldrig för sent att anmäla sig om man vill hjälpa till på något

sätt under fredagen eller lördagen. Det behövs cirka 50 frivilliga perso-
ner under Högsbydagarna, säger Stellan Emrin. 

Ny bild!!
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Järnvägsgatan 35, Högsby   
0491-210 70   I   www.foreningssport.se

ÖÖPPPPEETT:: MMÅÅNN--FFRREE 1100--1188,, LLÖÖRR--SSÖÖNN 1100--1144

FöreningsSport

FISKETEMA!

EERRBBJJUUDDAANNDDEE 1133--1144//66
SSÅÅ LLÅÅNNGGTT LLAAGGRREETT RRÄÄCCKKEERR....

FISKRÖK             399:- NU 199:-

FILÉKNIV              199:- NU 99:-

FISKEGLASÖGON   199:- NU 99:-

DELTA I VÅR TIPSPROMENAD

DEN 14/6!

1:A PRIS, PRESENTKORT 11550000::--�

2:A PRIS, PRESENTKORT  770000::--�

3:A PRIS, PRESENTKORT  330000::--

• FYNDLÅDOR MED BETEN FRÅN
ABU, FALKFISH & MYRAN

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!�
ÖNSKAR CHRISTER, ELIN, OSCAR & LOUISE

ABU HASPELSET 
”ULTRACAST”     799:- NU 399:-

Tårtkalas på
nationaldagen
I Fågelfors och under festliga former med tårta
och underhållning firar man Sveriges national-
dag.

Att ha ett
stort tårt-
kalas på
national-
dagen bör-
jade man
med redan
med då
man blev
årets by
2001. 
- Det var

ett väl-
besökt arrangemang och efter några år bestämde vi oss för att
göra detta till ett återkommande arrangemang  och gjort så
sedan sex år tillbaka, säger Stefan, en av de aktiva i kommittén.
Då detta är ett samarrangemang mellan föräldraföreningen och
samhällsföreningen, så är det fri entré för alla som är medlemmar
i någon av föreningarna. Andra glada besökare från 15 år och
uppåt betalar en symbolisk entré på 60 kr. Man får mycket för
pengarna då vi har bra underhållning i form av Pling Plong Show,
Ingemar Bertsson, Rockneby och duon Katja Lundström och
Matilda Wärnlund från Högsby.
Ingemar Bertsson är känd från revyframträdande i Kalmar och

inte minst för hans tolkningar och spelningar med musik av
Robert Broberg. Den mycket duktiga duon Katja och Matilda
genomför väldigt uppskattade framträdanden och vi är glada
över att dessa artister kommer och underhåller.

HOPPAS PÅ REKORD
- Den högsta publiksiffran har hittills varit 350 personer, men har
vi med oss det fina försommarvädret hoppas vi att kunna slå
detta rekord i år, säger Stefan.
Förutom sedvanliga barnaktiviteter har man i år en ny aktivitet,

en gissningstävling där högsta vinsten är en fin TV.

Text: Gunilla C Johansson  Bild: Fågelfors IF
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Högsbydagarna på
Mjölkpaket
- Vi tycker att det är viktigt med en Högsbydag! 
Nerven i Högsbydagarna är tillbaka, och vi tycker att
många jobbar på mer intensivt än någonsin tidigare
och det känns att det verkligen är en nytändning
inom föreningen. Då är det klart att vi på Emåmejeriet
inte är sena och hänger på och backar upp dagarna
på det sätt vi gör, säger Patrik Evertsson,
Emåmejeriet.

Emåmejeriet tillsam-
mans med Innehåll,
Sandholms Färg & Golv
och Högsby Sparbank
finansierar tillsammans
en ökad marknadsför-
ing av Högsbydagarna
via mjölkpaketen.
- Under cirka 10

dagar innan Högsby-
dagarna kommer våra
kunder att se och
kunna läsa om just
Högsbydagarna. Under
första halva perioden i
ett område som omfat-
tar Småland och under
den andra halvan mera
lokalt, det vill säga
Högsby och kranskom-

munerna, vilket visar ännu en gång att Högsby är en centralt belägen
kommun, men många fördelar!
- För mig är Högsbydagarna en trevlig återvändarpunkt, och det till-

sammans med Möjligheternas kväll och annat bra som arrangeras i
kommunen visar ju på att det finns en hel del att se och uppleva i
kommunen och att vara stolt över.

FORTSATT STRATEGISKA SATSNINGAR
Emåmejeriet har tidigare förvärvat lokaler i Ruda (f.d. Runeklints 
bageri) som man för närvarande delvis använder som lagerlokaler.
-  Vi har strategiskt valt att se oss omkring och förvärvat lokaler för

framtida investeringar och etableringar och det gäller ju att planera
och kratta manegen i god tid.
Vi är glada över att satsningen på ett lokalt mejeri rullar på och jag

är stolt över att vara bonde och arbeta i den gröna näringen. Är stolt
över att vi tack vare lantbruken och betande djur får en så fin och
vacker natur, och att kunna marknadsföra kommunen just som en
vacker och grön kommun att bo och leva i.

Text och bild: Gunilla C Johansson

salong 24

www.oskarshamn.se/arena

VÄDERPROGNOS
Äventyrsbad: 

Luft 30°C, Vatten 30°C, nederbörd 0 mm
Varmvattenbassäng: 

Luft 30°C, Vatten 33°C, nederbörd: 0 mm

BAD & GYM
Döderhultsv. 5
0491-882 10
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Högsby
Järnvägsgatan 8, Högsby
0491-76 20 50

Hej!

Hos oss är vi extra intresserade av allt 
som har med skog och lantbruk att 
göra och har bra produkter för att 
underlätta ditt arbete. Hör av dig om 
du vill veta mer eller om du vill ha ett 
tryggt bollplank för idéer. 

Välkommen till oss - du också!

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

C om press 5000 AA
Luft-luftvärm epum p för N ordiskt klim at

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.

NNuu äävveenn 
RRUUTT--ttjjäännsstteerr

Med ROT-avdraget 
får du monteringen 

till 1/2 priset !

av dina uppvärm n ingskostnader 
och  få skön  lu ftkonditionering på köpet!

Fö rläng säsongen ,hö j kom forten  och  
frostsäkra som m arstugan!

Vill du också få 
rent och naturligt    

vatten ur din brunn? 

Aqua Expert AB   Mårdvägen 7, 352 45 Växjö   Tel 0470-700 600   info@aquaexpert.se   www.aquaexpert.se

Hos Aqua Expert
finns lösningen 
du letar efter
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www.skobes.se
HÖGSBY: Verkstadsgatan 5. 0491-209 90. 
- En nära och komplett verkstad

 

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

Välkommen till Skobes

Skobes i Högsby.
Personligt hela vägen.

Om tempen ej är rätt 

kom till oss det fixar vi lätt,

om du sen efter det får snuva 

så får du av oss låna en luva
.

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

Ordning på rabatter och grönytor
I skrivande stund är det fullt upp med att trimma grön-
ytor och få ordning på rabatter och blomurnor runt om
i kommunen. Vårblommorna byts ut mot somriga fäg-
ringar som hängpelargoner, 5-tunga, diamond frost
och plätta i luften. Färgerna går i rött, vitt och blått. När
Innehåll var på besök hos gänget på gatu- och park så
var Mats Helander och Lars-Erik Vernersson vid kom-
munhuset och planterade nytt i urnorna.

Mats som är ny arbetsle-
dare på gatu och park har
redan fått god inblick i det
vitt spridda arbetsområ-
det som avdelningen har. 
- Nu är det att ta hand

om grönytor och hålla det
fint. Men det handlar även
om att kantskära vägar,
hyvla och salta grusvägar
och allmänt vägunderhåll
runt om i kommunen. Till
vintern är det fokus på
halkbekämpning och att
hålla vägar öppna efter
snöfall, som en solig dag
som denna känns lite
avlägset säger Mats.

Arbetslaget på gatu och park i Högsby är totalt åtta personer som har
till uppgift att hålla ordning på allt inom just gatu och park.  Man har
hela kommunen som arbetsfält vilket gör att man noga planerar upp
arbetsuppgifterna för att hinna med allt som ska göras.
- Då vi inte är så många så betyder det att vi har stor variation på

arbetsuppgifter och det gör att vi trivs så himla bra på jobbet, säger de
båda herrarna.
- Det är det som är tjusningen med jobbet och även om vi planerar

noga så händer det ofta saker och ting som gör att vi får prioritera om
och det är ju så det ska vara. En vattenläcka eller något annat viktigt
måste alltid prioriteras före planerat arbete.
Vi upplever även att den förändring som verksamheten genomgått

med att vara en del i ÖSK har satt sig och att kommuninvånarna vet att
även om mycket utgår från Hultsfred så är Högsby lika prioriterat som
Hultsfred.
Mycket av årets underhållspengar har prioriteras om med anledning

av ombyggnaden av Tingebro. Då trafiken ska ledas om till Odensvi-
vägen så lägger vi resurser på att få den tillfälliga sträckningen så bra
som möjligt under tiden som broarbetet pågår.

BÄSTA MED KOMMUNEN
Båda skriver under på att det är den fina naturen och att det finns
många fina smultronställen i kommunen som är det bästa, bara man tar
sig tid att koppla av och njuta av allt det fina.

Vi tackar för att vi fick komma på besök och nu hoppas vi på än mer
blomstrande tider i kommunen

Text och bild: Gunilla C Johansson 

Mats Helander och 
Lars-Erik Vernersson
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Det är bara ”nu” 
som är min tid!
Sommaren är kort. Och kanske är det så, 
att glädjen över sommaren för många av oss 
blandas med vemod. 

Redan när jag ställer fram trädgårdsmöblerna i slutet av maj eller bör-
jan av juni brukar jag gripas av en känsla av vemod. Möblerna ska ju
snart ställas in för vinterförvaring. Och när vi gör i ordning våra plan-
teringar och rabatter för sommaren finns samma dubbelhet med;
glädjen över sommaren som kommer och vemodet inför den väntan-
de hösten, då kronblad och löv ska falla. Sällan upplever man så starkt
allt levandes begränsning, som just under försommaren. Med förvänt-
ningar ser man fram mot den tid då allt ska grönska och prunka. Och
samtidigt vet man att den tiden är kort. Snart kommer höstregn och
höststormar. Och varje försommar känner åtminstone jag det där
behovet av att detta år göra något riktigt bra av sommaren – för tiden
är ju så kort. Men sällan har det hittills blivit med somrarna så som jag
hade tänkt. 
Det är som med själva livet. I ett större perspektiv så är ju också

människolivet med dess vår, sommar, höst och vinter något kort. Vi
tänker ju alla goda tankar om vår framtid – och så plötsligt ligger fram-
tiden bakom oss! Och sällan blev det som vi hade tänkt. Det är egentli-
gen bara nuet som är vår tid. Och nuet ligger i min egen hand. Nuet
kan jag utforma och påverka och därför är det min kallelse som män-
niska att förvalta nuet. Framtiden vet jag inget om och den gångna
tiden kan jag inte längre påverka. Därför är oron för framtiden nästan
alltid obefogad. Det mesta jag oroar mig för inträffar inte. Och vem vet
om man ens lever om det man oroat sig för inträffar. Och var det inte
någon som en gång sade, att man inte ska gör sig bekymmer för mor-
gondagen eftersom den själv bär sitt bekymmer och att var dag har
nog av sin egen plåga?  
Så bekymmer för det som kommer fram emot höstkanten bör jag

nog inte göra mig – hösten bär förmodligen själv sitt bekymmer. Det
är bara nuet som jag kan påverka. Det är min tid. Och vemodet inför
höststormarna har jag rätt att släppa – jag kan varken påverka hösten i
den natur som omger mig eller livets höst.

Er tillgivne
LEIF NORRGÅRD
Prost, tillförordnad kyrkoherde
i Högsby m fl församlingar

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

NYA ELMASKINER PÅ HÖGSBY JÄRN

TTaa cchhaannsseenn!!

GGrräässttrriimmmmeerr EEiinnhheellll

FFaassaaddsseett--
ffllaaggggaa

SSllaaggbboorrrrmmaasskkiinn
HHiittaattcchhii

Erbjudande Högsbydagen 14/6-2014 !

SSkkrruuvv--
ddrraaggaarree BBoosscchh 
oorrdd.. 559999::-- NNUU 119999::--

Muggar enfärgad 5:-(29:-)
Muggar blommig 10:-(29:-)
Spetsglas 10:-(27:-)

Kolla in vår utförsäljning av
maskiner och hushållsvaror. 
Gäller endast Högsbydagen

Alla som 
handlar under 

Högsbydagen är
med i utlottning av 

Presentkort 
värde 500:-

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

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

Foto: Arkiv
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Möjligheternas kväll 2014

Leif Persson, leif@legoproduktion.se, 0491-22401
Bertil Nilsman, bertil@legoproduktion.se, 0491-22402

www.legoproduktion.se
Vi arbetar i: rostfritt, aluminium och konstruktionsstål.
Tjänster vi erbjuder: Klippning, kapning, kantbockning, svarvning,svetsning (EN287),
blästring och målning,syrabetning av rostfritt, glaskuleblästring av rostfritt

Redovisningstjänst
Vi hjälper små och medelstora företag med det administrativa arbetet.
Program vi arbetar med är Visma. Ann-Louise Karlsson, 0491-224 00ann-louise@legoproduktion.se



25

Jonssons Rörfirma är ett väletablerat VVS-företag som utför alla 
förekommande installations- och servicearbeten inom VVS 
branschen. Vi hjälper både privatpersoner, företag, kommuner, 
industrier och lantbrukare. Ingen kund är för liten eller stor! Vi är 
lokalt förankrade i Hultsfred, Mörlunda och Högsby. Vi försöker 
alltid anställa montörer som är bosatta i det område dom ska 
jobba i, detta skapar trygghet hos kunden och arbetstillfälle för 
orten. 

Jens Loord är vår ordermottagare, som 
samordnar våra resurser föra att skapa den 
bästa lösningen för er! Han har sitt kontor i 
våra Högsbylokaler på verkstadsgatan 3, 
men tar emot förfrågningar från hela vårt 
verksamhetsområde. Välkommen! 

0495-122 85       0491-122 85 
    

                www.jonssonsrorfirma.se 

JÄRNVÄGSGATAN 37, HÖGSBY
ÖPPET: MÅN-FRE 11-18 LÖR 11-15

Har du något att skänka? 
Ring 0491-213 80 – vi hämtar möbler, 

porslin och prydnadsföremål.

Kalvenäs breddar
verksamheten
Kalvenäs kött utökar sin verksamhet ytterligare,
med att från jägare ta emot fällt vilt som hanteras
i slakteriet och som därefter skickas vidare till
grossister i Sverige. I mån av tillgång och efterfrå-
gan kommer man även att kunna erbjuda viltkött
i  butiken.

- Vi deltar i ett projekt via LRF som handlar om hur man kan
utveckla vidareförädlingen, eller med andra ord produktutveckla
viltkött. Idag importeras stora mängder vilt och projektet ska för-
hoppningsvis mynna ut i att handeln kan erbjuda mer viltkött
som kommer från Sverige.
Aktörer som till exempel restaurangägare, jägarförbund, till-

sammans med mindre viltanläggningar, ingår i projektet. Man
hoppas kunna få fler jägare att skjuta vilt och där man, förutom
ett etiskt bra och välriktat skott, även tar hänsyn till att kunna ta
om hand om mer kött.
Med hjälp av kunniga kockar ska restaurangbranschen skapa

menyer där viltet som råvara på menyerna ska skapa mer efter-
frågade rätter.
– Det vi på Kalvenäs kött har mest fokus på just nu är att få in

vilt som sedan slaktas här och skickas vidare till grossister för för-
säljning till konsumenter och restauranger.

JÄGARE SE HIT!
- Vi hoppas att alla jägare som finns runt om i länet hör av sig och
lämnar in fällt vilt till oss. På det sättet kan viltköttet nå en breda-
re målgrupp. Just nu är det jaktsäsong främst på vildsvin medan
rådjursjakten börjar först i augusti.  Vi kommer så småningom att
kunna erbjuda vilt även i butiken, men det är så svårt att veta i
förväg hur mycket vilt vi har i butiken, det går ju inte som bekant
att sälja skinnet förrän björnen är skjuten. För den som vill köpa
vilt, är det säkrast att ringa till oss innan man kommer.
Nu märks att grillsäsongen har dragit igång och det är roligt att

fler och fler hittar till oss för att köpa gris- och nötkött. Numera
har vi även lammkött till försäljning under vissa perioder. Vi har
även fått förtroendet att vara leverantör till flera restauranger
som prioriterar kött som produceras på det sätt som vi gör. Detta
visar att vi är på rätt väg.

Text: Gunilla C Johansson. 

Foto från Kalvenäs Gårdsauktion. Foto: Bengt-Åke Lundin
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Högsby Utbildningscenter

FÖRETAGSUTVECKLING INFORMERAR

Leader Projekt  2013-2014  via Mitt i Småland 
– Företagsutveckling för attraktiv landsbygd i Högsby Kommun:

JOBBSAFARI MED BESÖK PÅ ELMIAMÄSSAN I JÖNKÖPING

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Chris Wurker och Charlie Svensson
från Industritekniska programmet vid Högsby Utbildningscenter.Elmiamässan i Jönköping

Gymnasieelever från Industri Tekniska programmet i Högsby,
besökte nyligen den största av alla special mässor med inrikt-
ning för bl.a svets-fogningsteknik och automation. Besöket
ingick i Mittpunkt Högsbys projekt Företagsutveckling och
jobbar med att ge ungdomar bättre förutsättningar inför
framtiden. Ett bra sätt att öka kunskapen om näringslivet,
samt genom Elmia besöket uppleva mycket nytt inom inter-
nationell maskinteknik. Utvecklingen går ju framåt med hög
fart i den här branschen och det känns därför rätt att också
våra ungdomar på denna utbildning får möjlighet att ta del
av den senaste tekniken, berättar Bengt-Åke Lundin vid
Mittpunkt Högsby som i Leader projektet i Mitt i Småland
arrangerar olika besök.

I juni månad besöks GFAB Lindbergs Glas i Alstermo med
elever från HUC, som på plats får ta del av ett företag som
kommit långt inom förädling av planglas och speglar. Under
hösten finns planer på att i samråd med Fröviskolans årskurs
9 och Industri Tekniska programmet anordna en yrkesmässa.
Flera företag i regionen vill vara med och berätta om vad som
krävs för utbildning vid anställning hos företagen. Detta hop-
pas vi kan leda till bättre möjligheter då man ska göra sitt
gymnasieval, och förhoppningsvis goda chanser till såväl lär-
ling som praktikarbete framöver.

Text och bild: Bengt-Åke Lundin

JANGIR MADDADI MÖBLERAR VÄRLDEN !
En formtalang utöver det vanliga, förenat med en
lokal förankring på en internationell arena. Jangir
Maddadi Design Bureau som i en liten ask.

Sommaren 2010 utsågs Jangir Maddadi Design Bureau till Årets
Nybyggare i Kalmar län, och kammade även hem riksfinalen med
kung Carl XVI Gustav som prisutdelare på Stockholms slott.
Prischecken på 100 000 kronor kom väl till pass i samband

med lanseringen av Jangirs möbelserie Compound Collection,
uppföljare till världssuccén The Union Bench.
Trots att han agerar på en internationell marknad kommer

Jangir att bli Kalmar trogen.
– Vi gör allting lokalt här i Kalmar län, och det visar vilka musk-

ler vi har i regionen. Jag vill vara lojal mot de som hjälpt mig att
utveckla mina produkter och ge tillbaka genom att lägga pro-
duktionen här, dessutom har ju utvecklingen av Internet gjort att
avstånd inte längre spelar så stor roll. Samtidigt är det en ovär-
derlig kvalitetsstämpel att kunna sätta Made in Sweden på sina
produkter.

Totalt är det 22 lokala
företag som är involverade i
verksamheten kring Jangir
Maddadi Design Bureau.
Och fler kan det bli om det
fortsätter i den här takten.
Syftet med förmiddagen

är att kicka igång inspiratio-
nen och tankarna för lärarna
på gymnasiet. Skolan har
som mål att återuppta sin
plats bland UF-skolor i länet!

VILL DU OCKSÅ LYSSNA PÅ FÖRELÄSNINGEN ?   
Högsby Utbildningscenter (Aulan).  16 juni kl 9-11. Begränsat

antal platser ! Anmäl dig till Mittpunkt Högsby 
eller 0491-29258 eller maila mittpunkt@hogsby.net
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Vi vill skapa det goda livet 
i Högsby kommun!

Centerpartiet förvaltar skattebetalarnas 
pengar effektivt och i demokratisk anda

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. 8/6-2014

Stora Hamburgare, fryst 4x150g, ICA, 39,90

Hamburgerbröd med surdeg, 4-pack 15:-

Kaffe ICA, 500g, 20:-/st max 2/hushåll

Kycklingfilé Kronfågel, 1kg, 55:-
ICA-kortpris

- Vi vill vara med
och skapa 
karnevalsstämning
i Högsby! 
Det säger Kina-Magdalena Svensson från dansgrup-
pen Alegria do Samba, som kommer att delta i 
karnevalståget och uppträda på scen under
Högsbydagslördagen.

Alegria do Samba kommer från Stockholm. Gruppens åtta dansare 
i färgsprakande dräkter med paljetter och plymer, och tio taktfasta
bateristas, slagverksmusikanter från Filhos do Samba, väntas anlän-
da från huvudstaden i två minibussar och sedan höja pulsen i
Högsby. 
- Samba är glädje för mig. Det ger energi och värme, säger Kina-

Magdalena Svensson. 
Alegria do Sambas stil som kommer från Rio de Janeiro i Brasilien

kallas samba no pé. Det är den vanligaste och mest populära sam-
bastilen i Brasilien. 
Alegria do Samba grundades år 2006 av en grupp tjejkompisar

som dansat samba tillsammans i flera år. De har deltagit i karnevaler
i Brasilien, London och Helsingfors, men har aldrig tidigare dansat
samba på Högsbys gator. 
- Det närmaste som vi har varit är nog i Västervik. Vi ser fram emot

att komma till Högsby, säger Kina-Magdalena Svensson. 

Text: Gunilla C Johansson. Bild: Kina-Magdalena Svensson

Fred 6/6 Scotts
I puben Bergeskans orkester

Lörd 26/7 Black Jack
I puben Miss Ellie and The Snapshots

Lörd 23/8 Elisas 
I puben The Valley-Cats

– Program sommaren 2014 –

Festarrangemang
Långemåla Idrottspark

Arrangör Långemåla Idrottsförening

Busstider finner du på: www.langemala.se/lifdanser11.html • Info tel 070-512 24 03

VVii bböörrjjaarr kkll 2211!!  PPuubb mmeedd ööll-- oocchh vviinnrräättttiigghheetteerr
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Tel. 0499-310 09

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖÖPPPPEETT  AALLLLAA DDAAGGAARR  1100--1188

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

Hela butiken är nu 

fylld med 
nyheter

inför 

skolavslutning
och sommar

till både liten och stor

Illusionisten och
underhållaren Mike
stortrivs på
Högsbydagarna 
- Jag gillar
arrange-
manget. Folk
går verkligen
man ur huse,
säger han. 

För andra året i rad
återvänder troll-
karlen, magikern
och komikern
Mike till Högsby i
juni för att både
underhålla och
agera konferen-
cier. 
- Ja, under Högsbydagarna blir det två roande barn- och familje-

shower med trolleri och skoj och därutöver agerar jag seriös pre-
sentatör från scenen i tingshusparken, berättar Mike. 
- Längre tillbaka har jag varit med vid ytterligare två

Högsbydagar. Jag tycker att det är trevligt så jag kommer mer än
gärna tillbaka. 
Mike har även clowneri på repertoaren. Mike bor i Ljungbyholm

utanför Kalmar och till vardags heter han Mikael Lovestedt. Som
Mike underhåller han i alla möjliga sammanhang i hela södra
Sverige året runt. Under sommarmånaderna syns Mike, förutom på
Högsby-
dagarna, framför allt på campingplatser på Öland. Han längtar till
Högsbydagarna. 
- Det är en speciell stämning i Högsby och det är roligt att få vara

en del i det här arrangemanget. Jag tror att det betyder mycket för
gemenskapen i samhället att ha Högsbydagarna. Alla som bara kan
kommer ut och träffas och har trevligt, säger Mike. 
- Det är så härligt familjärt med blandade åldrar i publiken, allt

ifrån 2-3-åringar till 105-åringar! 

Text: Gunilla C Johansson. Bild: Mike

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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Stormhattens Blommor
 

Välkommen in till oss på

Stor 
sortering 
av buketter 

och maskotar till 
studenten och examen

Stor sortering 

på utplanterings-

växter. Under Högsby-

dagen lämnar vi 10%

Stort urval 
av utplanterings-

krukor

OBS! 
Midsommarafton stängt. 

Med reservation för slutförsäljning

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

Interflora
Blommogram

Hjärtligt välkomna hälsar 
Anna-Lena o Bosse, Åsa o Ingemo

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Alla som
handlar hos

oss på Högsbydagen 
deltar i utlottning av     
en fin utplantering.

Högsbydagen
Öppet 1000-1400

Öppettider 

under Juli och Augusti

Måndag-Fredag 10
00-1500

Lördagar stängt

TÄTA BESÖK AV LANDSHÖVDINGEN
Landshövdingen har bråda dagar med att hinna med bland
annat invigningar i kommunen. Inom loppet av fem dagar är det
inte mindre än två invigningar i kommunen där Stefan Carlsson
klipper bandet.

RUDA IF
Under nationaldagen den 6 juni inviger
Ruda IF sin nya allvädersbana
Tallåsvallen i Ruda. Man kommer bland
annat att genomföra ett knattelopp för
barn upp till 10 år och där alla barn som
genomför loppet får en medalj.
Dessutom kommer en fotbollsmatch gå
av stapeln likaså stafetter och musik står
på agendan. Ruda IF hoppas på en väl-
besökt invigning och att många tar
chansen att ses den upprustande banan.

LANDSBYGDSCENTRUM
Tisdagen den 10 juni inviger Emådalens Landsbygdscentrum de
totalrenoverade lokalerna på Storgatan. Ombyggnation har varit
omfattande och nu står alltså toppmoderna och ändamålsenliga
kontorslokaler centralt belägna i Högsby klara för inflyttning av
hyresgäster. Samtliga kontorslokaler redan uthyrda och
Landsbygdscentrum ser med tillförsikt på framtiden.

Text: Gunilla C Johansson

Invigning x 2

Starta upp en

Familjecentral 
i Högsby!
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STUDIOS VHS och

Smalfilm

KAMPANJ!

hollywoodstudios.se
Industrigatan 3, Högsby

TV

STUDIO

Smalfilm, 20 kr/min! 
VHS, 129 kr st. 10 st - 999 kr!

Beställ ditt företags  
egen film för Facebook 
& webb, från 4500 kr!
WebbTV för konferens 
och event. 
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INGEMAR SVANSTRÖM,
KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE

Vad betyder Högsbydagen för
dig personligen?
- Under den tid jag var lantbruka-
re så sammanföll Högsbydagarna
med en hektiskt tid som lantbru-
kare vilket betydde att jag sällan
var på plats. Nu jag på senare år
varit på ett antal Högsbydagar
tycker jag att det är roligt och man träffar många hemvändare,
precis som man gör på Fagerhult marknad. 

Vad betyder Högsbydagen för kommunen?
- Ett tillfälle för många att känna tillhörighet och gemenskap och
att alla känner att man är en viktig pusselbit i kommunen. Viktigt
att allt positivt som finns i kommunen syns en dag som denna.

Vad har du för förväntningar på Högsbydagen?
- Förväntningen är att det blir en folkfest och givetvis med bra
väder, i alla fall uppehåll med sol i sinne.

JONAS ERLANDSSON 
KOMMUNLEDNINGS-
UTSKOTTETS ORDFÖRANDE

Vad betyder Högsbydagen för dig
personligen?
Ett tillfälle att träffa många återvända-
re kommuninvånare och att ha roligt.
Det finns många aktiviteter planerade
i år men även plats för den som bara
vill sitta ner och njuta av folkvimlet
och stämningen.  

Vad betyder Högsbydagen för kommunen?
- Betyder oerhört mycket. Nu gäller det att vi tar tillvara chansen
att visa upp kommunens bästa sidor.

Vad har du för förväntningar på Högsbydagen?
Att det ska vara fint väder och att man får en minnesvärd stund
tillsammans med mycket glädje. Man kan faktiskt ha roligt även
om det mot förmodans skulle regna, inget kan stoppa en äkta
Högsbybo.

Text: Gunilla C Johansson Foto: Fredrik Sandkvist
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Tisdagen den 10 juni
13.00 Start med mingel

14.30 Landshövding Stefan Carlsson 
klipper bandet!

VÄLKOMNA TILL INVIGNING 
AV MELLANLÄNETS 

MODERNASTE KONTORSLOKALER!

Storgatan 21 i Högsby

 

Öppet vardagar kl. 1300-1630

Vi säljer även fyrhjulingar och mopeder

från                m.fl märken

Fullständig
verkstad

Verkstadsgatan 2C 
(f.d. Verkstadsskolan)
Högsby  •  070-344 37 27

Kymco MXU 700i IRS

NYHET! Kombivagn

Ingemar och Jonas tycker till
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Sommarcafé i Fågelfors - 1 maj-31 aug
12:00-18:00 Sommarcaféet öppnar på
Hammarsmedsbacken 7 i Fågelfors.
Kontakt: Laura Würker, Telefon: 0761138176
E-post: laura.wuerker@gmx.net

Nostalgia Fågelfors - 18 maj-31 aug13:00
Nostalgia, Bruksgatan 43, Fågelfors LEK
och MUSIK samt utställningen från JÄRN till TRÄ.
Sommaröppet: 18 maj-6 juli (ej 21 juni) lörd och
sönd. 8 juli-17 aug tisd - sönd. 23-31 aug lör-
doch sönd. Tid: 13.00-17.00. Inträde: från 18 år
30 kr. 13-18 år 15 kr. Under 13 år gratis ( i säll-
skap med vuxen). Medlemmar har fritt inträde
under ordinarie öppettider. Medlemsavgifter: 50
kr, familj 100 kr. Hela året gupper välkomna.
www.nostalgia.hogsby.se Arr: Nostalgia- 
föreningen Kontakt: Leif Loberg
Telefon: 072-570 83 57

Månadsmöte i Fagerhult SPF - 4 juni 14:00
Välengården, Gröna salen. Arr: Fagerhult SPF

Fågelfors Tårtkalas 2014 - 06 juni 14:00
Fågelfors Folkets Park. Nationaldagsfirande med
gratis kaffe/saft och tårta. Underhållning med
The Pling Plong Show. Musik av Robert Broberg.
Medve: Ingemar Bernthsson, Jenny Fagerstrand
& Josef Appelqvist. Trubadurunderhållning av
Catja Lundström.  Zumbadansuppvisning.
Lotterier, hoppborg,  fiskdamm samt ansiktsmål-
ning. Gissningstävling "Gissa och vinn en 24" TV
med dvd. Gratis entré för medlemmar i Fågelfors
samhällsförening och föräldraförening.
Övriga 60 kr. Arr: Fågelfors samhällsförening och
Fågelfors föräldraförening

Fotboll i Fågelfors - 6 juni 17:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Vrigstads IF
För ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr: Fågelfors IF

Nationaldagen Isabogården - 6 juni 18:00
Högtidstalare Bengt Göran Nilsson och Göran
Petersson. Kaffeservering. Fri entré. 
Arr: Hembygdsföreningen Isabogården

Nationaldagsfirande i Bötterum - 6 juni
15:00 Bötterum, Ruda. Högtidstal. Underhållning
och allsång med Nöjesteamet. Servering och lot-
terier. Arr: Långemåla hembygdsförening

Dans i Långemåla idrottspark 
- 6 juni 21:00 - 01:00 Scotts dansorkester 
spelar. Bergeskans underhåller i puben. Arr:
Långemåla IF

Transmissionsmeditation, Högsby 
- 9 juni 17:00 - 18:00 Högsby bibliotek (hörn-
rummet), Storgatan 17, Högsby. Välkommen på
transmissionsmeditation - en unik och enkel form
av gruppmeditation. Gratis. Anm. senast dagen
före till Eleonor Sagrelius, tel 070-319 53 88
eller epost: eleonor.sag@gmail.com
Info www.sharesweden.se eller
www.TransmissionsMeditation.org
Kontakt: Eleonor Sagrelius

Fotboll i Fågelfors -  11 juni 19:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Västerviks FF
För ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr: Fågelfors IF

Herrarnas vårsupé PRO Fågelfors - 13 juni
14:00 PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors
Herrarna bjuder på vårsupé. Tommy Elmgren från
Nybro underhåller. Arr: PRO Fågelfors

Högsbydagen - 13 juni - 14 juni 
Hela programmet på www.hogsbydagarna.se!

De vilda blommornas dag - 15 juni 10:00
Horvan, Fågelfors. Blomstervandring i hagmark
med rik flora. Samling vid bussterminalen i
Högsby kl 9.30. Ledare är Kjell Samuelsson och
Jan-Evert Carlqvist. Arr: Handbörds naturskydds-
förening. Kontakt: Per-Ove Oscarsson Tel: 0491-
50007. E-post: per-ove.oscarsson@hotmail.com

Teaterresa "Glasjesus" - 17 juni 16:30 
Åfos, avresa från Högsby resecentrum
Teaterresa till Regionteatern Blekinge/
Kronobergs/Byteaterns föreställning "Glasjesus"
däär proffessionella skådespelare agerar tillsam-
mans med amatörer i Åfors. Vi åker från
Resecentrum i Högsby kl 16.30. Föreställningen
börjar kl 19.00. Anm. till biblioteket Misteln
0491-29159 eller Marinett 070-312 06 37.
Arr: Emådalens Kulturförening. Kontakt: Marinett
Telefon: 070-312 06 37

Midsommarfirande i Fågelfors - 18 juni
18:00 Hembygdsparken i Fågelfors
Vi firar midsommar och klär stången. Medtag
blommor och kaffekorg! Dans och lekar till Sven-
Olof Blads dragspelsmusik. Välkommen!
Arr: Fågelfors Samhällsförening

Vi klär midsommarstångeni Fagerhult! 
- 19 juni 16:00 Fagerhults hembygdsgård
Vi klär midsommarstången i Fagerhults hembygd-
spark. Gammal som ung är välkommen! Arr:
Fagerhults hembygdsförening och Fagerhults
AIK:s damklubb

Midsommarafton Isabogården - 20 juni
15:00 Isabogården. Sven-Olof Bladh spelar till
dans kring midsommarstången. Kaffeservering,
tombola, lotterier och chokladhjul.
Arr: Hembygdsföreningen Isabogården

Midsommarfirande Bötterum - 20 juni 15:00
Hembygdsparken Bötterum. Dans kring midsom-
marstången. Underhållning av Johan och Gunilla
Sigvardsson. Servering av kaffe med bröd, ostka-
ka, korv och glass. Gratis inträde.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Midsommarfirande i Fagerhult - 20 juni
15:00 Fagerhults hembygdsgård
Midsommarfirande med dans kring midsommar-
stången. Kaffe med hembakat säljes. 
Arr: FagerhuFagerhults hembygdsförening och
Fagerhults AIK:s damklubb

Midsommarfirande, Berga - 20 juni 
15:00 - 17:00 Berga idrottsplats, Berga
Dans kring stången, försäljning av fika, lotterier,
fiskdamm, pilkastning, straffsparkar och luftge-
värsskytte m.m. Arr: Berga GIF Kontakt: Mikael
Lager. Telefon: 0491-50478

Midsommarfest i Skälsbäck - 20 juni 13:00
Skälsbäck skola. Vi klär midsommarstången och
dansar. Vi serverar traditionell midsommarmat -
anmäl om du vill äta senast den 16/6 på tel:
0481-73021 Birgitta Lindgren eller Charlotte
Lindgren 0481-73073. Arr: Norrgrändens
Bygdeförening

Sommarcafé i Bötterum - 22 juni-10 aug
11:00-17:00 Tingshuset Bötterum
Öppet varje dag mellan kl 11.00 - 17.00 under
tiden 22 juni till 10 augusti.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Sommarloppis i Västrakulle, Ruda 
- 24 juni - 30 aug 13:00  
Västrakulle, Sinnerbovägen, 1 km fr Ruda skola
mot Allgunnen. Öppettider: Tisd-fred kl 13.00-
17.00. Lörd kl 11.00-15.00. Sönd och månd-
stängt. Loppis till förmån för en liten vårdcentral i
norra Indien. Prylar mottages tacksamt. 
Arr: Helping Hand - Hjälpande Händer
Kontakt: Margaretha Ljungkrantz Gautam
Telefon: 0491-22045
E-post: vastrakulle@swipnet.se

Eftermiddagsresa med PRO Fågelfors 
- 27 juni 13:15 Samling vid PRO-Gården,
Bruksgatan, Fågelfors. Resan sker med egna bilar
och vi samlas vid PRO-Gården. Arr: PRO Fågelfors

Loppis Isabogården Grönskåra - 28 juni
10:00 - 14:00  Underhållning, hantverk, lotteri-
er, servering. Arr: Grönskåra samhällsförening,
hembygdsföreningen Isabogården

Staby gårdscafé - 28 juni-10 aug 11:00
Staby Gårdshotell. Öppet 28/6 - 10/8 kl 11 -
17.30. Vi erbjuder hembakat i Kurran och där
finns alltid något gott som passat alla.
Lekplats för barnen och möjlighet att fika både
ute i den fina trädgården och inne i cafeét. Vi
kommer även att ha kvällsöppet vissa torsdagar i
sommar. Varmt välkommen önskar Elsa, Stihna
och Ellen! Arr: Staby Gårdshotell

Hornsödagen, Hornsö - 29 juni 11:00 
Hornsögården, Hornsö. Loppmarknad, servering
av kroppkakor, kaffe. Lotterier.
Arr: Nykterhetsrörelsens scoutförbundet, Kalmar
län. Kontakt: Maj Blom. Tel: 070-5273210

Tennisskola vid Gösjön - 30 juni-04 juli
Tennisbanan vid Gösjön. Tennisskola 30/6-4/7
för tjejer och killar mellan 7-16 år. Anm till: ohls-
son@hogsby.net eller till Thomas Ohlsson tel
0491-50391 senast 19/6.
Pris: 100 kr. Vuxenkurs kvällstid.
Kontakt: Thomas Ohlsson
Telefon: 0491-50391
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Evenemang hittar du på sid på sid 31

Vinn färg 
till ditt hus!

Skynda dig till vår 
butik och köp färg! 
Just nu kan du 
vinna presentkort 
värt 8000 kr.

NYHET!
Självrengörande

fasadfärg 

Sandholms Färg & Golv
Högsby: Smedmästarev 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13.
www.sandholms.se
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På Högsbydagen den 14 juni bjuder
Sandholms Färg & Golv alla barn 

på gratis åkning på Dellemyrs Tivoli 
mellan kl. 11:00 och 13:00. 


