
Högsby   – Fågelfors   – Grönskåra   – Berga   – Långemåla   – Ruda   – Fagerhult 
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Turisttema med turistbilaga sid 15-22
Biodlarföreningen... sid 4-5
Mittpunkt informerar... sid 6
Högsby kommun informerar... sid 10
Sandholms inspirerar... sid 13
Evenemangskalender ... sid 35

Mynta - en av våra 
fyrbenta kommun-
invånare tar sig en

välförtjänt vilopaus
i gröngräset.
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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!

KOM TILL OSS OCH TRÄFFA
VÅRA SNÄLLA BI
Vi finns på Storgatan 64, torsdagar kl 18-20.
Det går bra att köpa honung under dessa tider. 
Vi bjuder på fika!

Du kan även handla föreningens honung av 
Jan-Evert Carlqvist i Fågelfors, tel 0491-512 60 
eller 073-091 50 17. Välkommen!

www.högsbybiodlarna.se

Bli 
medlem 

du också!

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.

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 

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

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

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

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
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Mitt i centrala Högsby finns det små, vi kan kalla det
för hus, med tiotusentals invånare nämligen bin.
Bin som jobbar och sliter varje dag, från tidig vår till
sen höst för att du och jag, en kall vinterkväll ska
kunna sitta vid köksbordet med en smörgås och en
kopp te med välsmakande honung.

Det finns knappast något sötare och mer naturligt, än äkta lokalprodu-
cerad honung.

1920 grundades Biodlarföreningen i Högsby, det är en förening som
går mot strömmen. Medlemsrasen är stora i biodlarföreningar runt om
i Sverige, men i denna förening har man tvärtom fördubblat medlems-
antalet och man vet att fler är intresserade av att bli medlemmar. Vi
stämde möte med Veine Jernemalm, ordförande och Karl- Johan
Johansson medlem och tillika sammankallande i honungsbedöm-
ningskommittén.

- Givetvis är det roligt att vara engagerad när vi ser att medlemsan-
talet går motströms mot andra och att vi ökar. Vi tror att det beror på
att vi lyckats få både befintliga och nya medlemmar att känna sig väl-
komna. Vi har ingen prestige utan alla har varit nybörjare och vi hjälps
åt för att det ska gå bra för våra medlemmar och bisamhällen. Vi har en
medlem som uppnått den aktningsvärda åldern av 87 år, Birger
Gustafsson från Fågelfors, som är en hängiven biodlare och har varit
aktiv i hela 74 år med sin biodling. Han fick en hedersutmärkelse på
senaste mötet vid Staby Gårdshotell av förbundsordförande Marita
Delvert, berättar Veine.

När Innehåll var på besök så fick vi en rejäl grundkurs i hur ett
bisamhälle är uppbyggt och för att beskriva allt som de båda herrarna
engagerat berättade om så skulle det kräva många sidor i Innehåll. Det
är en fröjd att få lyssna, se och lära av så kunniga yrkesmän som har
hållit på med honung under många år.

Här kommer en kort sammanfattning om biodling:

BIKUPAN
• I ett bisamhälle byter biodlarna ut drottningen vartannat år. Detta för
att undvika att samhället svärmar, det vill säga att drottningen drar i
väg med bin till något annat ställe, en ihålig trädstam eller liknande. 
Ett samhälle har cirka 60-80 000 arbetsbin (honor) och 1 000 drönare
(hanbin).

• Sommarbiet lever i cirka 4-6 veckor, medan ett höstbi som kläcks i
augusti övervintrar klarar sig fram till tidig vår.
• Det första ett bi gör efter vintervilan är att lämna kupan och bajsa.
• En riktigt kall vinterdag i december när temperaturen sjunker till
under 20 minusgrader, håller kärnan i bisamhället en temperatur runt
25 grader plus. Arbetsbina formaterar sig som ett stor klot där drott-
ningen befinner sig mitt i klotet och skyddas över allt annat.
• Ett drottningsägg är från början samma typ av ägg som för arbetsbin
men då ägget läggs i en cell större än brukligt, ser arbetsbina till att
just detta ägg som sedermera kläcks till en larv får specialkost, s.k.
fodersaft från unga bin varpå larven växer snabbare och större till en
drottning. Vanliga larver matas med pollen och honung. Föreningen
odlar egna framavlade drottningar, som är mycket snälla och lugna, vil-
ket gör att dagens bisamhällen har snälla bin som inte går till attack
när man närmar sig kupan.
• De larver som matas för att bli drottningar flyttas efter cirka 7 dagar
över från kupan till ett värmeskåp där de kläcks om tas om hand av
föreningen och säljs vidare till andra biodlare. 
• När temperaturen under våren stiger till 8 plusgrader ger sig bina ut
för första gången efter invintring.
• Första skörden av honung brukar inträffa i början av juni.
• Ljus honung kommer ofta från rapsfält eller hallonblommor, mörk
exempelvis från från ljung. 
• Efter att honungen slungats ska den röras i cirka 4 veckor, detta för att
röra sönder sockerkristaller som bildas.
• Startkostnad för medlemskap, grundutrustning, skyddsutrustning
uppskattas till cirka 4000: -. 

4

10 000tals som jobbar på S
- Man kan faktiskt bli biten av honung,

det har i alla fall vi båda blivit
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VEINE JERNMALM OCH KARL-JOHAN JOHANSSON
- Själv har jag hållit på med detta sedan 1980, och jag blir mer och mer
intresserad. Det var mina föräldrar som höll på med biodling och
intresset smittade av sig, säger Veine och berättar vidare.

- Det är så roligt att hålla på med detta och den gemenskapen vi
har, ja den är helt fantastisk. Att något är både gott, roligt och sam-
manhållande, ja det kan knappast bli bättre.

Veine, som bor i Fagerhult med sin fru och lilla valpen Mynta cirka
10 veckor, ser engagemanget i föreningen med bara positivism.

- Men visst, när man något år bara får ihop 20 kilo honung mot nor-
malt 50 kilo per bisamhälle då är det lite smolk i bägaren, men man
vet ju att det kommer ett nytt år och då kan det ju bara bli bättre.

Veine får medhåll av Karl-Johan om hur bra han trivs som medlem i
föreningen.

- Det var min morfar Bror Karlsson som startade som biodlare för
många herrans år sedan. Vi kommer från Hökhult, strax utan för
Fliseryd och här hade morfar många samhällen som vi fick honung
ifrån. Jag har fått med mig intresset från det att jag var en liten grabb.
Nu bor jag här i Högsby och har nära till de bisamhällen vi har här. Det
går inte att slita sig, har man en gång fått intresset så, ja då går det inte
att sluta. Ett bra komplement till mina andra intresse att hålla på med
lite jakt och fiske som glad pensionär.

FÖRSKONADE
Man är som tur hittills förskonade från sjukdomar och stora angrepp
av kvalster i föreningsmedlemmarnas kupor, men det gäller också att
ha noga kontroll på samhällena för att mota olle i grind. Dessutom är
honungen helt fri från besprutning, eftersom man hanterar eventuella
angrepp mekaniskt.

- Så fort vi ser att kvalster försöker att etablera sig så är vi framme
och städar upp. En sak är säker, vi hade aldrig lyckats med att hålla vår
förening i så gott skick som vi har utan alla våra mycket duktiga och
drivande medlemmar. Ingen nämnd ingen glömd, det är detta som
gör att vi har en så välmående förening som vi har, understryker duon.

DETTA KAN DU ANVÄNDA HONUNG TILL
• Gott till te. 
• Att baka med. 
• Ypperligt att använda som ingrediens till glace vid grillning. 
• Då honungen är steril, så går den att använda att lägga på mindre sår
och har en viss läkande effekt.
• Ja man kan ha honung till den mesta, det är bara fantasin som sätter
gränser.

- Man kan faktiskt bli biten av honung, det har i alla fall vi båda blivit,
avslutar duon enhälligt.

Ett stort tack till Veine och Karl-Johan för att ni tålmodigt berättade om
bi och honung samt det moraliska stödet under fotograferingen av de
snälla men många bina.

Gunilla C Johansson
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å Storgatan

Stuga 250:-/natt 

(2 bäddstuga med micro, trinettkök 

och TV, nära till servicbyggnad)

Plats för husvagn 180 :-/dygn

Tältplats 100:-/dygn

Välenbadets
Camping

Tel 072-786 23 39, Fagerhult

Välenburgare (inkl. dryck) 59:-Välenkebab (inkl. dryck) 59:- 
Varm smörgås 39 :-

Välenbadets räkmacka 39:-• Handla glass, godis, kalla och varma drycker i vår kiosk.• Köp fiskekort och hyr vår båt och prova fiskelyckan

• Tors 10/7 kl 1900 • Tors 17/7 kl 1900

• Ons 23/7 kl 1900 • Ons 30/7 kl 1900

• Ons 6/8 avslutning med Buffé från kl 1700

• Lör 19/7 Marknadsbuffe 

ALLSÅNGSKVÄLLAR 
MED NÖJESTEAMET!

Grillbuffé
Spice of Thaibuffé 
Räkfrossa

Lunchbuffé  95:- Räkfrossa
Tacobuffé  159:-

Bäckgatan 14, Oskarshamn • Tel. 0491-812 00, 070-760 27 92

inkl.1 glas vin eller öl alt. alkoholfritt
Ingår: stor salladsbuffé, 2 sorters bröd,
måltidsdryck samt kaffe & kaka.

Varje onsdagMåndag-fredag kl 11.00-14.30

Fredag-lördag

3 bufféer

179:-

TTeessttaa  vvaatttteennbboollll!!  
Rolig aktivitet för både barn 
och vuxen. Kliv in i en stor 
plastboll som försluts. 
En rolig vattenaktivitet där 
man förblir torr oavsett kläder. 

88  mmiinnuutteerr  4400::--

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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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Näringslivslunch med Scania !
Fredag 22 aug kl 12.00 på Emågården i Högsby.

Platschef Johan Uhlin besöker Högsby och berättar 
om miljardsatsningen vid nya hyttfabriken i Oskarshamn.

För Högsby kommun innebär det möjligheter till fortsatta jobb i 
närområdet. Hur utvecklar vi mer kontakter genom denna satsning 
med underleverantörer och serviceföretag i Högsby kommun ?

Du som är intresserad av företagsutveckling är mycket välkommen !
Anmälan till mittpunkt hogsby.net eller 29258, senast 20 aug.

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2014: Ordf. Eva Lott Berggren, Sekr. Jonas Lindh
• 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!

Positiva satsningar i Högsby kommun !

Affären livsviktig för Grönskåra !
Med ett generöst öppethållande varje dag i veckan,
ger innehavaren av butiken Bylyckan i Grönskåra,
Michael Sandberg ett brett serviceutbud till bygden. 

Att affären är viktig samlingsplats ger ett besök i butiken svar på ! 
Här finns utöver livsmedel också Sv. Spel, Systembolaget, Posten och
Apoteket. Mittpunkt Högsby kan tyvärr konstatera att man inte längre
kan hämta ut postpaket i butiken, vilket Michael Sandberg tycker är
tråkigt. Ska man från staten stötta landsbygden är detta en sak som
borde förändras, menar Michael. Vi kommer själva att framöver se till
att få en butiksskylt i Grönskåra krysset, så att fler kunder kommer 
till butiken. Har du någon fråga till Michael i Bylyckan, 
så ring då 0481-70 111. 

Anders satsar på Såg och Hyvleri
i Träthult!
Anders Svensson i den
vackra byn Träthult nära
Fagerhult, har de senas-
te åren utvecklat sin såg
och hyvleriverksamhet
med betydande 
investeringar. 

Idag finns här en enmans auto-
matiserad Karasåg samt ett 
hyvleri med Wacohyvel. Nyligen
har sågverket moderniserats
med en torkanläggning. Mitt
grundkoncept är att skogen
skall förädlas närproducerat och
miljövänligt ända från rot till
biologiskt bränsle för att torka virket berättar Anders. Här i Träthult 
tillverkas brädor, plank, reglar, råspont, lister, panel samt att vi gör
husklädsel både till nya moderna hus eller för dig som vill renovera
ditt gamla hus. Vi säljer även kutterspån samt flis för den som behöver
strö till sina djur eller bränsle till värmepannan. Vill du prata med
Anders, ring då 070-385 4010 eller info trathult.se

Premiär för Måketorps Kött i
Fagerhult !
Idag fredag 4 juli, lagom till sommaren öppnar
Adéle Gillberg och Fredrik Johansson upp sin nya
köttbutik utmed Kyrkvägen i Fagerhult. 

Vi kommer att sälja lokalt kött med spårbarhet från lokala gårdar i
vår omgivning berättar Adéle och Fredrik. Våra djur slaktas i Berga
på Kalvenäs Kött AB och vi har här ett bra samarbete som vi kom-
mer att utveckla, inte minst nu när vi också öppnar upp vår butik
Måketorps Kött. Passa nu på att besöka butiken i Fagerhult, i fd
Roswalls affär. Öppet tider fredag-lördag kl 12-18. Har du nån fråga
ring gärna 0474-510 30 eller 073-380 09 73. www.maketorps.se

Fredrik och Adéle vid sin nya köttbutik i Fagerhult.

Kickan och Irené handlar hos Michael i Bylyckan Grönskåra.

Anders Svensson
vid sin Wacohyvel.

2014-07 JUNI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-06-30  08:41  Sida 6



7

Näshult 102 i Fagerhult, 5 rum, 
325 000 kr

Isbanevägen 1 i Ruda, 5 rum, 450 000 kr

Kronobo 101 i Fågelfors, 4 rum, 
690 000 kr

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  

Åsvägen 27 i Högsby, 110 000 kr

Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum, 
370 000 kr  

Hantverksgatan 6 i Ruda, 5 rum, 
199 000 kr 

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, 550 000 kr
(sänkt pris) 

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  

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  

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 

Sålda hittills i år!

Storgatan 26 A o 26 B (kommersiell 
fastighet) 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

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

Näshult 102 i Fagerhult

Isbanevägen 1 i Ruda

Kronobo 101 i Fågelfors

Ring för tidsbokning till Ylva Sjökvist på 070-539 41 87 
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Dags för picknick
Sommaren är den tid på året då vi träffas och gärna
tar med oss en liten fikakorg till stranden, bryggan,
turen till svampskogen eller varför inte ta med en
fikakorg till den stora högen med ved som ska floas. 

Oavsett anledning till var-
för just du packar ner
något att äta i din korg så
räcker det inte alltid med
en god kanelbulle utan
behöver kompletteras med
något mera matigt.

Vi på Innehåll tog hjälp
av Stihna på Stabygården
för att få några goda tips
på matigt till korgen

NÅGRA PRAKTISKA TIPS:
• Ta en petflaska och blanda till lite saft eller fyll den med vatten. Lägg
flaskan i frysen och använd den sedan som kylklamp. 
• Tänk på att packa ned blöta servetter, alltid bra att för att kunna tvät-
ta smutsiga små händer.
• Och du, glöm inte solhatten för att skydda dig mot solen, en keps är
bra, men skyddar inte alltid öronen. För dig som vill inspireras, besök

Fågelfors Hattateljes hemsida  .

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� rusta 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

Pizzabullar
Barnens stora favorit men även
uppskattade av vuxna. Gott till
kall dryck. Tips, lägg de frusna
eller nybakade bullarna i solen så
blir de ännu godare.
Ca 50 bullar
75 gr smör
5 dl mjölk
50 gr jäst
ca 13-14 dl mjöl
en nypa socker
ca 1 tsk salt
1 ägg
Fyllning
½ - 1 dl tomatpure
pizzakrydda
400 gr finhackad rökt skinka
5 dl riven ost
Till pensling
1 ägg och lite riven ost.
Gör så här: Rör ut jästen i vätskan,
blanda samman, låt jäsa i en ½
timma. Kavla ut degen, bred ut
tomatpuré, strö på ost, skinka
och kryddor, rulla ihop till en
långsmal rulle och skär av lagom
tjocka bitar och lägg i bullformar,
låt jäsa  ½ timma, pensla på ägg
och strö över ost, in i mitten av
ugnen i ca 220 gr i  ca 10 min.

Sallad
Ett annat alternativ är en sallads-
blandning med kycklingbitar och
fetaost.

Creps med fyllning  
Gott att äta varmt som kallt.
Det finns ofta färdiga creps i kyl-
disken i din butik, och för dig som
vill göra egna publiceras här ett
recept. 
Räcker till ca 12-15 st
5 ägg
6 dl mjölk
3,5 dl vetemjöl
salt och smör till stekning
Vispa upp ägg med mjöl och 
salt tills smeten är klimpfri, vispa
ned äggen och låt smeten stå i
kylen i 30 min.
Stek  första crepsen med smör på
hög värme. Därefter sänk till
medelhög temperatur och stek
vidare utan smör. 
Separera crepsen med smör-
papper.
Förslag till fyllning:
• Köttfärssås
• Ost och skinka
• Stekt och tunt skivad kyckling
med sallad

Vi tackar Stihna för de matiga och
praktiska tipsen och hoppas på att
alla våra läsare får en god mat-
paus!

Gunilla C Johanson 
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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
Victor Lundström 0491-209 92

Välkommen till Skobes

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

Skobes i Högsby.
Personligt hela vägen. Så med denna annons önskar vi er alla en trevlig sommar!

Även vi snygga grabbar 
på SKOBES behöver 
lite semester därför 
håller vi stängt 
vecka 29 och 30.
Vid akuta problem 
kontakta Oskarshamn 
på tel 0491-897 00

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

MÅNGA FLERA BRA ERBJUDANDEN 
på andra varor i vårt sortiment finns i butiken.

Välkommen in!

FYNDA SMYCKEN TILL SOLBRÄNNAN!!
20% rabatt på alla bijouterier

10% rabatt på övriga smycken,
guld, silver, titan, stål o läder. Gäller t.o.m. 15/8

MMÅÅNNDDAAGG  77//77  KKLL..  1166..0000  
SSTTÄÄNNGGEERR  VVII  FFÖÖRR  SSEEMMEESSTTEERR
Öppnar åter onsdag 23/7, vanlig tid.
Stängt lördagar t.o.m. 30/8 
EExxttrraaööppppeett  llöörrddaagg  55//77  kkll..  1100..0000--1122..3300

Vinnare av FilippaK-muggarna och assietterna är Ann-Britt Johansson

KUPAN HÖGSBY
Second Hand

Önskar prylar av alla slag
Husgeråd såväl som möbler

Allt lämnas vid KUPAN
Möbler hämtas gratis. Telefon 0491-210 23

Högsby/Fågelfors Rödakorskrets

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

SUCCÈ!

2014-07 JUNI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-06-30  08:41  Sida 9



H
ö

g
s
b

y
 k

o
m

m
u

n
 in

fo
rm

e
ra

r

Ramavtal hantverkstjänster

Plan- och bygglagen

Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfreds 
kommun, Högsby kommun och Hultsfreds kommunala 
industriaktiebolag har tecknat ramavtal för följande tjänster:
Bygg, El, Glas, Golv, Måleri, Plåt, Tak, Ventilation, VVS, Sanering.
Avtalen är uppdelade i tre geografiska områden, Hultsfred norr,
Hultsfred söder och Högsby.

De entreprenörer som är antagna som nummer ett, två och tre
inom respektive hantverkstjänst och geografiskt område, finns redo-
visade i avtalskatalogen.

VIKTIGT
Denna information avseende ramavtalen är endast en översiktlig
information, i avtalen regleras en stor mängd juridiska och praktiska
frågeställningar, som i sin helhet kan delges den som önskar att ta del
av detta.

AVTALSTID.
Upprättade ramavtal gäller mellan 2014-04-01 till 2016-03-31 med
möjlighet till förlängning 1+1 år.

AVTALSTROHET
Det är naturligtvis av största vikt att kommunerna och dess
bolag/förbund, respekterar ingångna avtal. Det finns vissa typer av
speciella uppdrag som är undantagna i ramavtalen, som kräver viss
special kompetens, kontakta undertecknad vid frågor om detta.

AVROP
Vid avrop av respektive tjänst gäller att man först kontaktar nummer
ett på avtalet, kan denna inte hantera uppdraget, kontaktar man
nummer två och kan inte denna kontaktas nummer tre.

Entreprenör har inte rätt att tacka nej till uppdrag mer än två gång-
er per tre månaders intervall, gör denna detta, så flyttas man ner till
tredje platsen på avropslistan.

Entreprenör ska inom tio arbetsdagar kunna tillhandahålla minst
två yrkesarbetare samt arbetsledning för att utföra uppdrag. 

Vid akuta situationer ska entreprenör inom sex timmar kunna till-
handahålla minst en yrkesarbetare samt arbetsledning.

BESTÄLLNINGSBELOPP
Avrop från dessa ramavtal avser arbeten för kostnader mellan 0-15
prisbasbelopp per avrop. 

UPPFÖLJNING
För att kunna följa upp entreprenörernas förmåga att följa dessa
ramavtal, är undertecknad kontaktperson, vänligen kontakta mig vid
problem, dokumentera och gärna fotografera.

INFORMATION
Kontakta gärna Nicklas Holmquist, ÖSK, (tfn: 0495-24 08 78,
nicklas.holmquist@osk.hultsfred.se) för mer information i ärendet.

Information om de åtgärder som kan genomföras utan krav på
bygglov, efter ändring av Plan- och bygglagen 2 juli, 2014.

Den 2 juli ändras plan- och bygglagen, samt plan- och byggförord-
ningen, enligt förslagen i propositionen ”Nya åtgärder som kan genom-
föras utan krav på bygglov”.

Ändringarna i Plan- och bygglagen med exakta lydelser och nya
paragrafnummer känner vi inte till ännu, men Boverket förväntas
inom kort komma med uppgifter och vägledning till oss som ska
handlägga ärenden mot de ändrade lagarna och förordningarna.

Även Plan- och byggförordningen liksom Boverkets Byggregler
måste revideras.

Exempelvis måste Boverkets Byggregler revideras med lättnader i
vissa krav för att kunna inrymma bostad i komplementbostadshus.

Tyvärr har det i massmedia i många fall framställts som att allt är
klart kring ändringarna och att det bara varit att börja med sina bygg-
projekt, men så är det alltså inte!

Ändringarna innebär i huvudsak fyra åtgärder som i normalfal-
let kan genomföras utan krav på bygglov, och som avser en- och
tvåbostadshus:
1. Uppföra en komplementbyggnad på 25 m² byggnadsarea med

högst 4 meters nockhöjd ytan kan fördelas på flera byggnader i omedel-
bar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebo-
dar”) får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes med-
givande får byggas för permanent boende och kallas då komplement-
bostadshus ska anmälas till kommunen gäller utöver så kallad ”Friggebod”

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m² bruttoarea får inte
vara högre än bostadshusets taknockshöjd ska anmälas till kommunen

3. Tillbyggnad med högst två takkupor gäller inte om man redan har två
takkupor, har man redan en får man bygga en till får omfatta högst halva
takfallet inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

4. Inredning av ytterligare en bostad gäller för enbostadshus, dock inte
komplementbostadshus, och ska anmälas till kommunen

UNDANTAG
Bygglov krävs i följande fall:
• Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utö-

kad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
• För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är

särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan,
detaljplan eller kulturmiljöinventering).

• För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplement-
byggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret
och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

BYGGLOVTAXAN
För de åtgärder som kommer att vara bygglovbefriade men anmäl-
ningspliktiga, kommer kommunfullmäktige så småningom att beslu-
ta om ändringar av taxan, efter förslag från SKL.

SAMMANFATTNING
Redan idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod
på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Efter ändring-
arna 2 juli blir alltså flera åtgärder bygglovsbefriade. De flesta av
dessa åtgärder ska dock, till skillnad från friggebodarna, anmälas till
kommunen. Myndighetsnämnden ska meddela startbesked innan
man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska nämnden
pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byg-
gande.

KONTAKTA OSS
Ta en tidig kontakt med oss om planerna på att bygga så kan du få
information om vad som gäller för din fastighet, och vilka handlingar
som ska lämnas in till Myndighetsnämnden.

Vi kommer fortlöpande att lägga ut information kring förändring-
arna i Plan- och bygglagen på kommunens hemsida, så fort vi får
uppgifter från exempelvis Boverket.

Myndighetsnämnden Högsby kommun 2014-06-12

Glad sommar önskar
Högsby kommun!

10
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Är du den lyckliga 
vinnaren av 10 000:-?

Här nedan publiceras dragningslistan från årets
Högsbydagslotteri. Kolla dina lotter så du inte går
miste om din vinst. Högsta vinsten är hela 10 000:-

I år hade lotteriet totalt 20 vinster, där alla är kontantvinster som du
hämtar ut på Högsby Sparbank (mot uppvisande av lott). 
Ev. vinstskatt betalas av vinnarna. Vinst ej uthämtad före 31/10
2014, tillfaller Föreningen Högsbydagen.

Utfört och kontrollerat av Jonas Erlandsson.

Dragningslistan finns även på www.hogsbydagarna.se 
samt på www.mittpunkt.hogsby.net

Tack till alla som köpt Högsbydagslotter.
Vi ses nästa år!
Föreningen Högsbydagarna

11-20 pris, 500kr vardera
Lottnr: 569, 636, 911, 1126, 1499, 1683, 1845, 2193, 2547, 2751

Pris:.................Lottnr:
1. 10 000kr.................957

2. 5 000kr.................2836

3. 2 500kr ...................792

Pris:.................Lottnr:
4. 1 000kr.................2104

5. 1 000kr.................2434

6. 1 000kr ...................175

7. 1 000kr ...................380

Pris:.................Lottnr:
8. 1 000kr ...................984

9. 1 000kr.................2195

10. 1 000kr...............2587
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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

 

 www.svindlakvarn.se

Svindla kvarn
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 www
Arrangör Sven och Gunilla Mörstam

 

 n.se.svindlakvarwww
Arrangör Sven och Gunilla Mörstam

 

 

40 kr/vux

n.se
Arrangör Sven och Gunilla Mörstam

 

 

en40 kr/vux

20140627

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

www.fstransport.se

FS-TRANSPORT
Utför alla slags transporter

• Kranbilstransporter 
• Entreprenadarbeten

• Snöröjning (även skogsbilsvägar)
• Vägtrummor

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

med transport hem till dig!
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Regniga dagar

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

BERGA - Järnvägsgatan 36
Trevlig mindre villa på ljus hörntomt 
i mycket bra skick, vedspis,
täljstenskamin, inglasad altan.
Pris 435 000 kr

GRÖNSKÅRA/BJÖRKSHULT 
- Idrottsvägen 4
Mindre fritidshus i ostört läge, 
stor tomt, ett härligt sommarställe, 
ca 900 meter till badplatsen.
Pris 265 000 kr

BERGA - Mellbyvägen 12
Mysigt fritidshus i bra läge, kakelugn.
Lättskött trädgård.
Pris 295 000 kr

INGA dolda avgifter, 
kostnad för Hemnet och 

energideklaration 
ingår ALLTID i 

mäklararvodet hos oss,
VÄRDE ca 5 000:-

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

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

• Nyplockad färskpotatis från Öland:
Marispad vit och fast, 
Puritan, vit och mjölig     

• Nyplockade jordgubbar 
• Obesprutade Hagalundstomater 

(ett flertal sorter) 
• Brunnebys drycker

• Stor sortering av närodlade grön-
saker, t.ex. lök, morötter och rödbetor

• Stor sortering av utplanteringsväxter
och krukväxter

• Från Evas kroppkakor, 
Köpingsvik, Öland 

- Isterband och Kroppkakor (glutenfria).

Vad passar då bättre än lite pyssel!
Fräscha upp dina terrakottakrukor med dina 
favoritfärger. Enkla steg för steg tips från
Sandholms Färg och Golv, Anza.se och
Nordsjö Idé & Design.

MÅLA TERRACOTTAKRUKOR
1. RENGÖR YTAN
För att slutresultatat ska bli bra
behöver ytan som ska målas vara i
bra skick. Se till att krukorna är rena
och torra innan du påbörjar arbetet.
Använd maskeringstejp för att få
skarpa kanter när du målar krukan. 

2. MÅLNING
När du tejpat krukan i det mönster
du önskar,
måla två
gånger med
en liten pen-
sel. Ta sedan
bort tejpen
direkt och låt
färgen torka,
så har du kru-
kor som ser
som nya ut.

VACKERT MOSAIKFAT, 
DEN PERFEKTA SOMMARPRESENTEN 
Går du ofta på loppis? Då ska du hålla lite extra utkik efter
udda, fina tallrikar. Till
detta pyssel behöver du
två tallrikar som är unge-
fär lika stora, kakelfix och
kakelfog. Börja med att
banka sönder den tallrik
som du vill använda som
mosaik. Gör inte för små
och inte för stora bitar –
lagom ska de vara!
Sedan lägger du ut lite kakelfix på
”undertallriken” och lägger ut bitar-
na i ett fint mönster. Låt torka
ordentligt. Nu är det dags att foga.
Du hittar bruksanvisningen på för-
packningen. Det här är ett kul pyssel som kräver lite tåla-
mod men garanterat en uppskattat present och perfekt att
använda som ljusbricka.

Källa: www.sandholms.se/se/
GOR_DET_SJALV/Pysselprojekt-798.html

Behöver du visitkort,
reklamblad, kuvert, 

ny företagslogga eller 
uppdaterad hemsida

- kontakta oss!

WWW.WPAB.SE
0491-822 12
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Välkommen till
Högsby kommun

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. CCharken öppen vard. 9-18, lörd. 9-13 

”Personlig service och 
charkvaror av hög kvalité”

GLAD SOMMAR 
ÖNSKAR VI ALLA VÅRA KUNDER !

Öppet alla dagar 
28/6-10/8 kl. 11.00-17.30

Kvällsöppet torsdagar 
då har vi trubadurafton och MC-fika

(vid regn inställt)

Staby Gårdscafé

Vi har en mysig lekhörna utomhus för de yngsta barnen!

0491- 281 20
Välkomna!

Hembakat, matiga pajer, 
smörgåsar

Fylld med erbjudande från lokala 
företag och redaktionella tips på 
vad man kan hitta på runt om i 
kommunen landar nu årets turist-
bilaga och Innehåll i din brevlåda.

- Ja nu hoppas vi att ännu fler upptäcker vår 
vackra kommun. Vi får mycket god kritik från 

de som kommer och turistar i vår 
kommun.  I toppen är som alltid 

naturupplevelser i dess olika former. 
En del tar cykeln och väljer 

campingsemester, medan andra 
hyr en stuga och bor här under några 

dagar och väljer dagsutflykter. Vi har flera 
goda besöksmål i vår kommun, ingen nämnd ingen

glömd, berättar Christina Dahlén.
Antalet besökare till kommunen ser hittills lovan-

de ut och får man en fin sommar så tror man att
man kommer upp i minst förra årets siffror. 

Men precis som mycket annat så är besökaranta-
let beroende av väderförhållande.

Många som kommer till oss på Misteln frågar ofta
efter bra fiskesjöar, matställen eller för att få förslag
på övernattningsmöjligheter.  Att allt fler har upp-
täckt fördelarna med att bo här i kommunen och ge
sig ut på dagsturer tycker vi är roligt. Vi ligger trots
allt centralt till och mitt i länet, avslutar Christina.

Vi hoppas att allt fler tar tillfället i akt och semestrar
hemma. En semester behöver inte vara dyr för att vara
en bra semester.  Att åka ut till en badplats, ta cykeln till
en hage eller packa ned lite gott i en fikakorg och gå
ned till Lanhagen är också att ta semester från varda-
gen. För den som vill få den riktiga semesterkänslan,
varför inte ta med tältet och stormköket och campa
med vänner och familj. Det finns så många fina platser
runt om i kommunen, så för den som vill få lite tips,
besök gärna Turistbyrån uppmanar Innehåll.  

Årets upplaga av turist-
broschyren är äntligen här!
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• Kulturbygd • Vildmark • Småländsk gästfrihet

VVäällkkoommmmeenn  ttiillll
HHööggssbbyy  kkoommmmuunn
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Ms Solsund  www.olandsfarjan.se

Bokning och förfrågningar 0499-449 20, 070-621 42 60
Biljetter säljes på kajen innan ombordstigning. Vid hög sjögång kan trafiken inställas.

Oskarshamn Avgång: 08.00 och 14.00
Byxelkrok Avgång: 11.00 och 17.00
Restid 2 timmar och 20 minuter

Turlista
dagligen
13/6-17/8 

2014

BILJETTPRISER ENKEL ENDAGSTUR

Vuxen 150:- 200:-
Barn 7-16 år 100:- 150:-
Bil max 5 m inkl. förare 450:-
Bil + 2 pers 550:- 900:-
Bil + 3-5 pers 600:- 950:-
Husvagn max 5 m 500:-

BILJETTPRISER ENKEL ENDAGSTUR

Husbil max 5 m inkl. förare 650:-
Längdtillägg/fordon 100:-/m
MC inkl. förare 250:- 450:-
Cykel Gratis
Moped 100:-
Barn under 7 år i målsmans sällskap åker gratis.

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

Fullständiga rättigheterFullständiga rättigheter

Hotell
dubbelrum 775:-/2 p.p.n.

Dagens rätt - kl 1000-1400

Hotell
dubbelrum 775:-/2 p.p.n.

Dagens rätt - kl 1000-1400

Natur 
Till dig som vill komma naturen nära, vand-
ra gärna längs Högsbyleden, Rudahagarna,
Jonas Stolts vandringsled eller genom de
fantastiska bokskogarna längs Alsterån.
Ekopark Hornsö är en av västeuropas vikti-
gaste områden för bevarande av hotade
insekter. I ekoparken ligger byn Barnebo
med sina långa, mäktiga stengärdesgårdar
och hela 11 naturreservat. Förkastnings-
sprickan Moreravinen, ett enastående
naturfenomen med More kastell, är väl värt
ett besök. Emån erbjuder fantastiska natu-
rupplevelser och är södra Sveriges mest vär-
defulla vattendrag. Huvudfåran rinner upp
på det småländska höglandet och efter 22
mil når vattnet Kalmarsund. Emåns hela
vattensystem med alla biflöden består av
mer än 80 mil rinnande vattendrag och fler
än 950 sjöar. Det ca. 300 ha stora
Ryningenområdet som ligger på gränsen

mellan Hultsfreds och Högsby kommuner
är en av de värdefullaste fågellokalerna i
sydöstra Sverige och samtidigt den största
hävdade våtmarken i Småland. Ryningen är
en fin fågellokal året runt och i området
häckar mer än 140 fågelarter, varav flera är
sällsynta eller hotade.

Fiske
Fiske är mycket populärt! Utmana släkt
och vänner i vem som drar upp största
gäddan. Vi erbjuder mycket goda möjlig-
heter till fiskelycka. Turistfiskekortet inne-
fattar hela 28 sjöar och vattendrag inklusi-
ve Emån. Detta kort ger dig rätt att fiska en
eller två veckor och detaljerad information
får du på köpet. Natursköna Emån är ett
av Europas renaste och bästa fiskevatten.
Det är inte för inte som naturintresserade
turister väljer att åka just till Småland och
Högsby kommun. Du kan även köpa fiske-

kort för separata sjöar och vattendrag.
Turistbyrån informerar gärna. 

Hantverk, konst & design
Unna dig en stunds upplevelse med kreativ
konst i bl.a. textil, trä, keramik, glas och
målning.

Vill du se miljövänlig omformning av flas-
kor till bruks- och konstglas utan omsmält-
ning åker du till Hauges Hantverksglas i
Kulltorp. Vill du se mer? Besök då t.ex. AoS
Keramik hos Annika Olsson Sonntag,
Kösebo, Uranäs Blomsterverkstad, Uranäs
eller Fågelfors Hattateljé. Dessutom anord-
nas ett antal hantverksdagar/mässor under
året på olika platser. I Fagerhult finns desig-
nstudion VillaPernilla. Kreativa Pernilla
Lindfors har skapat kläder till filmer som
t.ex. Harry Potter, Fantomen på Operan,
Gladiator, Kingdom of Heaven och Mamma
Mia. 

Här börjar semesteräventyret 
Natursköna Högsby har något för alla! Vår vackra natur bjuder in till långa promenader bland skog och vattendrag. Har du 
fiskespöet med dig så kan du prova fiskelyckan i någon av våra sjöar. Den som vill ha mer fart kan ta en tur på cykel längs
härliga cykelleder. Eller varför inte ett dopp på någon av badplatserna i kommunen. En paddeltur i sakta mak längs Emån är
en underbar avkoppling. Trots sitt lilla format har Högsby en intressant och levande historia. Högsby bjuder på kulturbygd,
småländsk gästfrihet och vildmark.     

Hopptornet vid Gösjön i Berga
Foto: Gunilla C Johansson Arkivfoto
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ALLT INOM FÄRG, GOLV, TAPETER OCH KAKEL
VI UTFÖR ÄVEN MÅLERI, GOLV- OCH VÅTRUMSARBETE

Sandholms Färg & Golv
HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. 
Tel: 0491-208 62. Öppettider: Vard 9–18. 
Lörd 9–13.  Extraöppet den 1 maj kl 9–13.
www.sandholms.se 
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grillkol/briketter 3 st/99:- 
Hela sommaren !

HÖGSBY
Välkommen till Coop Konsum Högsby

Aktiviteter
På Aboda Klint kan du vintertid åka skidor,
pulka eller snowboard i backarna som är
utrustade med liftar. Gillar du att cykla kan
vi erbjuda en 15 mil lång cykelled uppdelad
på fyra etapper genom kommunen. Det
finns många vackra sjöar och härliga badp-
latser med bryggor. Paddla kanot är en fan-
tastisk naturupplevelse. Kontakta gärna
Emåturism Lixhult eller Aboda Café &
restaurang om du vill hyra kanot.
Utomhusdanser med underhållning brukar
arrangeras i Fågelfors och Långemåla. 

Barnen kanske gillar …
att bada i våra underbara sjöar och kanske
till och med hoppa från hopptornet vid
Gösjön i Berga. Är de stora nog att ta med
ut på sjön så finns det härliga möjligheter
till att paddla och fiska. Det finns säkert
många chanser till kul aktiviteter för barnen
ute i naturen. Dessutom är det nära till Nils
Holgerssons värld i Södra Vi eller Astrid
Lindgrens värld i Vimmerby! Det finns även
flera älgparker på nära avstånd. 

Sevärdheter
Vill du se något riktigt unikt? I Högsby finns
världens enda permanenta utställning om
Greta Garbo. Greta Garbo, en av de fem

internationellt mest kända svenskarna
genom tiderna. Greta Garbos mamma,
mormor och flera generationer tillbaka i
tiden var födda i Högsby. På utställningen i
Högsby kan du följa hennes karriär med
hjälp av t.ex. fantastiska studiobilder och 
filmrekvisita. 

Om du är intresserad av historia är du
välkommen till våra fina hembygdsgårdar
och ta del av historiens vingslag. Mycket
kultur och hantverk finns att njuta av under
året. Nämnas kan bl.a. arrangemang i
Lanhagen, Högsby och kultur- och hant-
verksdagarna i Bötterum, som även har
öppet sommarcafé. Kom gärna och 
fira midsommar vid en av våra fina hem-
bygdsgårdar. 

Gillar du loppis och antikt? Missa inte 
3 Århundraden i Berga som är öppet 

lördagar och söndagar året runt. Besök
också Larssens Antikt & Kuriosa i Fager-
hult, Emmaus Björkå i Björkå m.fl. De är
alla värda ett besök! I Fågelfors finns
Nostalgia med utställningar om revykungar-
na Ernst Rolf och Karl Gerhard med flera
som har anknytning till bygden. Här finns
också "Från trä till järn" - utställningar om
hustillverkningens historia, Fogelforshus,
en av Sveriges äldsta husfabriker. Fagerhults
marknad i juli är en gammal traditionsrik
marknad med många besökare och den fina
hantverksdagen i Svindla kvarn i juli är
också mycket sevärd.  

Historiskt
Visste du att…
- Högsby samhälle vilar på en rullstensås

från istiden för ca 10 000 år sedan.
- Storgatan i Högsby bygger på en ridväg

från medeltiden som utnämndes till
Kungsväg år 1559 av Gustav Vasa.

- I kommunen finns gravfält och andra
lämningar från järn- och bronsåldern
som ligger vid Emåns stränder.

- Drageryds by anses vara en av Smålands
mest välbevarade radbyar.

Foto: Adam Lewenhaupt

Foto: Gunilla CJohansson Foto: Privat
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Bo äta & fika
I vår kommun finns flera olika for-
mer av boende bl.a. hotell, vand-
rarhem, stugor, övernattningslä-
genheter, camping, rum med
frukost och för grupper finns en
läger- och kursgård. Besök
gärna våra trevliga fika- och
matställen som finns runt om i
kommunen.

Hemlighets-
full fisk och
mistelpussar
Visste du att…

- Högsby förknippas med den
hemlighetsfulla malen som

gömmer sig djupt nere vid
Emåns botten. Malen kan bli upp

till fem meter lång och väga över
400 kg. En mal på 139 kg har fång-

ats i Emån. Malen är idag utrotnings-
hotad i Sverige och därför fridlyst.

Malar som fångas måste därför sättas
tillbaka oskadade. Malen är framför allt

aktiv under natten.- Vid Högsby kan man
hitta drygt 20-åriga mistlar med en diame-
ter på mer än en meter. Idag anses mis-
teln ge lycka och välsignelse om man fäs-
ter den i taket eller ovanför en dörr i jule-
tid. Det är tillåtet att kyssa den person som
råkar befinna sig under den. Misteln är
grön året om och därför ansåg de keltiska
druiderna att den hade övernaturliga egen-
skaper och betraktades som helig, särskilt
om misteln växte på ek. Den skördades på
ett speciellt sätt för att inte förlora sin
magiska kraft. Misteln sprider sig i och
kring Högsby samhälle och vid Berga
gård är lövträden fulla av mistlar. Här
finns ett av norra Europas mistelbe-
stånd.

Vi har många fina platser och sevärdhe-
ter i kommunen och nära till kända
besöksmål som t.ex. Glasriket, Nils
Holgerssons värld, Astrid Lindgrens

värld, Kalmar och Öland. Upplev
hela Småland. 

Öppet
alla dagar

9-21
Välkommen till en

matglad ICA-butik!
Järnvägsgatan 8, Högsby  •  Tel 0491-200 12

Postens Brev- och Paketservice,  Frimärken

Bruksgatan 17, Fågelfors

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

Välkommen /Ann-Catrin

Hattar, Mössor, Kepsar,
Väskor, Halsdukar, Handskar

för både Dam och Herr

Nyhet!
handla online

www.fagelforshatt.se

Vill du ändra livsstil?
Börja med att flytta till Högsby kommun!

De tre främsta anledningarna till att männi-
skor flyttar till Högsby kommun är:

* Närhet till naturen och lugn miljö
* Billigt boende
* Kärlek och relationer
Livskvalitet är för oss att bo i en ren och

naturskön miljö i ett varierat landskap med
stora skogar, ekopark, odlad mark, sjöar
och vattendrag. 

Här bor du inte nära naturen, utan mitt i.
Bland kor, får, höns, hundar och hästar.
Boendet är fantastiskt prisvärt och vi erbju-
der den bästa uppväxtmiljö för barnen som
vi kan tänka oss. 

Vi har god barnomsorg och våra lands-
bygdsskolor ger barnen en trygg skolgång.
Här finns ett rikt och varierat föreningsliv,
trevliga evenemang, fina besöksmål och
lokal service. 

Entreprenörer med egna initiativ välkom-
nas och har du företagsidéer är du välkom-
men att starta eget. Här finns oanade möj-
ligheter för dig som vill skapa din egen
framtid hos oss och goda förutsättningar
att pendla till de större städerna. 

Nyfiken och vill veta mer?
Välkommen att kontakta oss!
Högsby inflyttarservice
tel. 0491-291 64, 292 92
carina.hansson@hogsby.se
www.hogsby.se
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Die Gemeinde Högsby-Dein Ferienabenteuer
mit Erinnerungen, die bleiben!

• Wanderpfade, u.a. Der Högsbypfad mit 88 km in 6
Etappen, Rudahagarna, Jonas Stolt Wanderpfad und
Wandern in den phantastischen Buchenwäldern 
entlang des Alsterån.

• Ekopark Hornsö ist eine grössere, zusammen-
hängende Waldlandschaft mit insgesamt 9200
Hektar. Dies macht den Ekopark Hornsö zu einen
der grössten Sveaskogsparks 

• 150 km lange Radwege, baden und Kanupaddeln
in unseren schönen Seen und Flüssen. Einen
Kanuverleih gibt es bei Emåturism, Lixhult.                                                                                                             

• Aboda Klint mit Langlauf- sowie
Abfahrtsskimöglichkeiten. Auf der Spitze liegt das
Aboda Café und Restaurant, welches gutes Essen
bietet und zum Kaffee trinken animiert.

• Der Emån mit seinen Naturerlebnissen und 
beliebten Angelmöglichkeiten. Die
Angelgenehmigung für Touristen umfasst 28
Gewässer und ist gültig für 1 bzw.2 Wochen. Sie 
können diese und die Lizensen für einzelne Seen der
Umgebung im Touristbüro erweben.

• In Högsby gibt es die einzige permanente Ausstellung
über Greta Garbo, welche eine der 5 meist internatio-
nell  bekanntesten Schweden darstellt. Ihre Mutter,
Grossmutter und weitere Generationen zuvor  waren in
Högsby geboren.

• Mehrere schöne Heimathöfe mit zahlreichen Aktivitäten,
z.B. Bötterums Heimatshof, Långemåla und Lanhagen in
Högsby

• Trödelmärkte und Antiquitäten sind beliebt, u.a. 3 Århundra-
den in Berga. Dort gibt es ausserdem noch ein sehr beliebtes
Café.

• Kreatives Handwerk, Kunst und Design z.B. Hauges
Handwerksglas (umweltfreundliches Glasrecykling) in Kulltorp
und AoS Keramik in Kösebo.

• Wohnen und campen, Hotelzimmer, möblierte Wohnungen,
Zimmer mit Frühstück, Wanderheim, Hüttchen oder ein etwas
anderes Wohnen: im Schulmuseum mit Selbstverpflegung.

• Högsby wird verbunden mit einem Gemeindetier sowie mit
einem Gemeindegewächs. Das Tier ist der Seewolf, der 
geheimnisvolle Jagdfisch, welcher sich tief am Boden des
Emåns versteckt und bei der Pflanze handelt es sich um
Misteln. In Högsby kan man 20-jährige Mistelbäume finden,
die einen Durchmesser von  mehr als einem Meter haben.

• Sie befinden sich in der Nähe von Nils Holgerssons Welt, 
Astrid Lindgrens Welt, zum Glasreich, Kalmar und Öland.

Wir wünschen einen schönen Aufenthalt! 
Willkommen im Högsby Touristbüro, Storgatan 17, Högsby.
Tel. +46 (0)491  291 64, turism@hogsby.se  
www. hogsby.se           hogsby turistbyra

Högsby municipality - your holiday 
adventure with memories to preserve!

• Walking trails, including Högsbyleden 88 km in 6 
stages, Rudahagarna, Jonas Stolts vandringsled and
trekking in the magnificent beech forests along the
river Alsterån. If you like to go biking, we have a 150
km long bike trail.

• Ecopark Hornsö is a large woodland. The ecopark is
about 9200 hectares and one of Sveaskog’s 
largest ecoparks in south of Sweden. 

• Swimming and canoeing in our beautiful lakes and
streams. Canoe rentals you will find at Emåturism,
Lixhult and Aboda Cafe´och Restaurang.

• Aboda Klint with cross-country and downhill skiing.
At the top you’ll find Aboda Café & Restaurang offer-
ing tasty food and refreshments.

• Fabulous fishing awaits you! The River Emån with its
natural scenery and popular fishing. 
The Tourist fishing permit gives you one or two weeks
of fishing in 28 different fishing areas all on the same
permit. You can also buy licences for individual lakes
and streams at the tourist office.

• In Högsby you’ll find the world’s only permanent
exhibition of Greta Garbo, one of the five most 
internationally famous Swedes of all time. Garbo’s
mother, grandmother and several generations back
were born in Högsby.

• Several fine homesteads have many activities, such
as Bötterums hembygdsgård in Långemåla and
Lanhagen in Högsby.

• Flea markets and antiques are popular, including 3
Århundraden in Berga which also has a popular café.

• Creative crafts, art and design such as Hauges
Hantverksglas (glass recycling) in Kulltorp and AoS
Keramik in Kösebo.

• Stay at the campsite, hotel room, furnished apart-
ment, bed and breakfast, hostels, cottage or in a 
different living; a school museum with selfcatering.

• Högsby is associated with a local animal and a 
municipal plant. The animal is catfish, the 
mysterious giant fish, which hides deep in bottom of
the river Emån. The plant is mistletoe and in and
around Högsby you can find mistletoes more than 
20 years old and with a diameter of more than one
meter. Here is one of the mistletoe stocks in northern
Europe.

• Close to Nils Holgersson´s World, Astrid Lindgren’s
World, the Kingdom of Crystal, Kalmar and Öland.

We wish you a pleasant stay! 
Welcome to Högsby Tourist Office, Storgatan 17,
Högsby.Tel. +46 (0)491 291 64, turism@hogsby.se
www.hogsby.se          hogsby turistbyra

Järnvägsgatan 35, Högsby 0491-210 70 www.foreningssport.se

ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR-SÖN 10-14

FöreningsSport

BESÖK OSS!
STORT UTBUD AV FISKEPRODUKTER!

VÄLKOMNA TILL             

Våra öppettider se: www.bruksgarden.se

STF VANDRARHEM fr 180:-/person

HOTELL - RESTAURANG

BUFFÉER, MIDDAGAR, TÅRTOR, 

SMÖRGÅSTÅRTOR, PLANKOR, MM  

Även för avhämtning

Foto: Gunilla C Johansson
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Hemming och Sigrid Larsson
Ekeby 301, 579 92 Högsby
Tel +46 (0)491 240 24
+46 (0)70 660 89 59
hemming.larsson@hogsby.net
www.sinnern.se 

Helrenoverad gammal torpstuga 
från slutet av 1800-talet med bibehållen charm. Stugan ligger vid en
liten skogsglänta 3 km från sjön Stora Sinnern med egen badplats,
brygga, båt och grillplats. Mer info på www.sinnern.se

Bo som i Bullerbyn!
Skälsbäcks Skolmuseum
& Vandrarhem 
Fika Skälsbäcks skolmuseum
Öppet 5/7-17/8, onsd-sönd, kl 13-17

Övernatta i lärarbostäder med
gammaldags charm. Uthyres per
dygn eller vecka. Naturskönt beläget ,längs kulturvägen, 
nära till upplevelser
och aktiviteter. Information och bokning: Högsby Turistbyrå,
tel +46 (0)491-291 64, +46 (0)70-384 69 62.

Margareta Wallenstein Axelsson
Tel. +46 (0)70-659 73 83
margareta.wa@telia.com

Modern stuga i Högsby. 4 bäddar,
välutrustat kök, TV, toalett, 
tvättmaskin och dusch. 
Balkong och lummig uteplats 
med utsikt över Emån. 
Tillgång till fiske, bl. a. öring, gädda och abborre. 
Fiskekort krävs. Byte lördagar.

Privatuthyrning
i Högsby kommun med omnejd 2014

Bibeloo, Bed & Breakfast
Klaartje Gilliams
Sjönäsgatan 2, 579 40 Berga
Tel +46 (0)70 232 50 26
bibeloo@hotmail.com
www.bibeloo.se

Rum med frukost, 3 rum varav 
1 familjerum, 8 bäddar, 2 gemen-
samma wc/dusch. TVhörnor, barnhörnor, gym,
Handikappvänligt, Rökning: Nej. Husdjur: Ja. Dagsutflykter till Glasriket,
Astrid Lindgrens värld och Öland. 1500 m till bad och minigolf. 
Stor altan. Butik med smycken mm 
Information och bokning: Klaartje Gilliams, 
tel +46 (0)70 232 50 26

Fagerhultsbygdens samhällsförening
Strandgården, 570 72 Fagerhult
Tel. +46 (0)70-396 33 12, +46 (0)70-726 68 84

Lägenhet om 2 rum, kök och badrum. Uthyres per
dygn eller vecka. Möjlighet att fiska i 29 insjöar.
Gångavstånd till sjön Välen. Dagsutflykter till
Glasriket, Astrid Lindgrens Värld eller Öland.
Information och bokning: Ingemar Pettersson, 
tel +46 (0)70-396 33 12

Hans & Carina Hansson
Solgården 124 Gillberga, 
570 76 Ruda
Tel. +46 (0)491-222 11, 
+46 (0)70-662 22 11, 
+46 (0)70-7126824
carina.b.hansson@gmail.com,
www.stateofgracesweden.net
Välkommen till Solgårdens sommartorp!4-5 bäddar, 
kök m. bänkspis, mikro, kyl, WC/dusch, öppen spis, TV. 
Högsby 5 km, Ruda 2 km. Njut av lugnet och fina upplevelser 
som att fiska, paddla kanot, vandra, cykla, bada 
eller måla Vedic Art. Nyhet! Hundpensionat i familjemiljö. 
Husdjur: Ja. Rökning: Nej.
Slutstädning ansvarar gästen för. Välkommen!

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

Avsluta gärna er paddling i vår vedeldade badtunna. 
Hur skönt som helst! Därefter sover ni gott i våra stugor. 

Hyr stuga dygn eller veckovis, 2 stugor med 4 bäddar vardera.

Koppla av i modern stuga med ostört
läge. Bada vid badstrand med egen

brygga. Sex sängplatser + tre extrabäddar
i gäststuga. Fiska, bada bastu, hyr rodd-

båt eller cyklar… Uthyres veckovis. 

Ved till stugan eller fritidsboendet 
- Björkved och blandved säljes! 

Vi ordnar hemleverans vid behov.
Vi utför även lastmaskintjänster, 

buskröjning och schaktning.

Mobil Gert: 070-248 60 28                                                                                                      Mobil Ewa: 070-65 87 323  
www.ematurism.se  ı  GPS Koordinater: 57.2067023, 15.9275173
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Aboda Klint • www.abodacafe.com • 0491-230 08, 0703-98 85 06 

Utflyktstips till Smålands 
vackraste plats! Fullständiga rättig heter 

Gilla oss på facebook:
aboda cafe och restaurang!

Öppettider under sommaren
Sönd-Tisd 1100-1800 • Onsd-Lörd  1100-2000 - Köket stänger 15 min innan!

Sommarbuffé inkl lingondricka, kaffe & kaka 150:- 
serveras alla dagar 1200-1600.   
Temabuffér alla lördagar kl 1600-1900 ring för info!

T.ex. Grillbuffé, Räkfrossa, Mexicanbuffé, Taccobuffé.
MC-träffar onsdagar kl. 1700-1930.
Vi har även á la carte alla dagar
från kl 1100 till 15 min innan stängningsdags!
•Våfflor med Monicas hemkokta sylt!
•Susanns hemgjorda pajer! • Sias kulglass! • Catering!

Restaurang 
Mejeriet i Högsby

Järnvägsgatan 45 (Vid Karlssons) • Tel 0703-111 232
Öppettider under sommaren: • Mån-Ons 11.00-17.00 • Tors 11.00-23.00 köket stänger 20.30

• Fre 11.00-24.00 köket stänger 20.30 • Lör 12.00-24.00 köket stänger 20.30

• Sön 12.00-17.00 köket stänger 16.00 .   Fullständiga rättigheter

Se evenemang mm på Facebook: mejeriet högsby.   
Sällskap kan boka andra tider, ring eller maila: mejerinnan@gmail.com 

Vad sägs om en god lunch eller middag intill Emån!

TILL MYCKET 
PLÅNBOKSVÄNLIGA PRISER !

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

Storken har lan dat i Långemåla...

Vi finns mellan Långemåla kyrka och väg 34. 
Mitt i mellan Högsby och Blomstermåla.

Tel. 0499-310 09

ÖPPET ALLA DAGAR 10 -18
Vi finns på facebook:  
Storken i Långemåla

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

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

INGA dolda avgifter, kostnad för Hemnet och 
energideklaration ingår ALLTID 

i  mäklararvodet hos oss, VÄRDE ca 5 000:-

Välkomna till 
Gösjöbadets

camping Berga
Säsongen startar 15 maj fram till 15 september. 

Besök gärna vår fina grillplats vid stranden. 
Njut av solnedgången över sjön, vi har även ett
övernattningsrum till uthyrning med 4 bäddar.

Egna idèer eller förslag? Tipsa oss gärna!

Varmt välkomna önskar Maria med personal!

För bokning ring: 
Maria 072-204 02 84 Göran 070-684 86 26

GARBOMUSEET
Storgatan 26, Högsby

Öppet 15 juni - 31 aug.
måndag-fredag 11-15

Övrig tid endast förbokningar.
Tel. 0491-291 36

Dröm er tillbaka och förförs 
av vår odödliga Hollywoodstjärna 

och stilikon, Greta Garbo

– se hemsidan för mer information

www.garbosallskapet.hogsby.se
garbo@hogsby.net

Garbosällskapet
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Övernatta, ta en bit mat eller fika hos oss!
Välkommen att övernatta längre eller kortare tid i Högsby kommun. 

Ett centralt beläget hotell, ett vandrarhem eller varför inte en stuga där du kan njuta av naturen? 
Välkommen till Högsby turistbyrå för mer information, www.hogsby.se 

FIKA

Aboda Café & Restaurang
Aboda Klint
tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Bötterums Gästgiveri Café
Bötterum, Långemåla
Öppet 22/6-10/8 2014
tel. 0499-300 27, 070-527 32 10

Café Gallerian
Järnvägsgatan 37, Högsby 
tel. 072-333 76 09

Café 3 Århundraden 
Norra Storgatan 45, Berga
Öppet: jun-aug lör-sön kl.11-17
Resten av året lör-sön kl.11-15
tel. 070-748 83 87

Ceema Café & Servering
Järnvägsgatan 37, Högsby
tel. 0491-206 66

Citygrill
Järnvägsgatan 7, Högsby  
tel. 076-224 63 78
Öppet mån-lör kl.9-18

Restaurang Mejeriet
Järnvägsgatan 45, Högsby
tel. 070-311 12 32

Skälsbäcks skolmuseum
Skälsbäck
Öppet 5/7-17/8 2014 
ons-sön kl.13-17
tel. 0481-730 39, 
070-384 69 62, 0481-713 27

Sommarcaféet i Fågelfors
Hammarsmedsbacken 7, Fågelfors
Öppet 10/5-31/8 2014 kl.12-18
tel. 076-113 81 76

Staby Gårdscafé
Skvadronvägen 1, Högsby
Öppet: 28/6 -10/8 2014
kl 11-17.30
Tel 0491-281 20,
070-586 05 17

Wickbergs konditori
Storgatan 45, Högsby
tel. 0491-200 49

ÄTA

Aboda Café & Restaurang
Aboda Klint
tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Café Gallerian
Järnvägsgatan 37, Högsby 
tel. 072-333 76 09

Ceema Café & Servering
Järnvägsgatan 37, Högsby
tel. 0491-206 66

Citygrill
Järnvägsgatan 7, Högsby  
tel. 076-224 63 78
Öppet mån-lör kl. 9-18 

Högsby Gatukök
Verkstadsgatan 4, Högsby
tel. 0491-200 28

Pizzeria Monterosa
Järnvägsgatan 14 A, Högsby
tel. 0491-213 93

Restaurang Mejeriet
Järnvägsgatan 45, Högsby
tel. 070-311 12 32

Pizzeria Shalom
Storgatan 61, Högsby 
tel. 0491-214 44

Ruda Pizzeria
Storgatan 51, Ruda
tel. 0491-220 90

Staby Gårdshotell
Skvadronvägen 1, Högsby
tel. 0491-281 20, 070-586 05 17

Värdshuset Bruksgården
Bruksgatan 65, Fågelfors
tel. 0491-512 50, 070-312 07 40,
070-600 67 77, 070-655 78 38

Värdshuset Emågården
Storgatan 15, Högsby  
tel. 0491-215 35

BO

Allgunnen Sinnerbo Stuguthyrning
Aboda Klint
Tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Bibeloo Bed & Breakfast
Sjönäsgatan 2,Berga
Tel. 070-232 50 26

Emåturism 
Lixhult, Högsby  
Stuguthyrning
tel. 070-248 60 28

Gösjöns camping
samt övernattningsrum
Berga
tel. 072-204 02 84, 070-684 86 26 

Hornsögården, Hornsö
Blomstermåla
42 bäddar
tel. 0499-300 27, 070-527 32 10

Högsby Bostad AB
Högsby, möblerade lägenheter
tel. 0491-291 64

Leela Retreat
Bruksvägen 7, Björkshult
tel. 0481-703 00

Sinnerbo bygdegård
Sinnerbo, 8 bäddar
tel. 0491-230 18, 070-678 33 02

Skälsbäcks skolmuseum
Skälsbäck, vandrarhem
8 bäddar fördelade på 2 lgh.
tel. 0481-730 39, 
070-384 69 62, 0481-713 27

Staby Gårdshotell
Skvadronvägen 1, Högsby  
26 rum (48 bäddar) 
tel. 0491-281 20, 070-586 05 17 

Strandgården
Fagerhult
Lägenhet 2 r.o.k. 6 bäddar
tel. 070-396 33 12, 070-726 68 84

Trollbergets gästhus
Trollbergsvägen 19, Högsby  
Rum med frukost 
tel. 070-302 59 11

Välenbadets camping
Fagerhult
tel. 072-786 23 39

Värdshuset Bruksgården
Bruksgatan 65, Fågelfors
Vandrarhem 30 bäddar
tel. 0491-512 50, 070-312 07 40,
070-600 67 77, 070-655 78 38

Värdshuset Emågården
Storgatan 15, Högsby  
12 bäddar fördelat på 6 rum
tel. 0491-215 35

Övernattningslägenhet
Bruksgatan 17 A, Fågelfors 
1 r.o.k. med 3 bäddar 
tel. 070-679 13 78

" Välkommen till oss. 
Njut av vår sevärda kommun

hela året om.
-Vi vill gärna veta mer om

Dina smultronställen,
så tipsa oss gärna."

Välkommen att kontakta oss på Misteln!
Högsby Turistbyrå, Misteln  •  Storgatan 17, 579 30 Högsby  •  tel. +46 (0)491-291 64  •  fax +46 (0)491-292 95

turism@hogsby.se  •  www.hogsby.se  •        hogsby turistbyra
Nyfiken på Högsby kommun och vill veta mer om att flytta hit? 

Kontakta Besök- och Inflyttarservice tel. +46 (0)491-292 92, carina.hansson@hogsby.se   www.hogsby.se 
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I förra årets sommarnummer av Innehåll berättade
vi om möjligheterna att ta sig fram genom och upp-
leva den Svenska naturen via Emån.

Emåturism, Lixhult hade då köpt in såväl kanoter
som stugor och man hoppades mycket på en god
turistsäsong.

Vi ringde och frågade hur premiärsäsongen hade varit.
- Det blev en mycket bra andra säsong förra året och ett rejält

uppsving mot första året då vi erbjöd stugor och kanoter.
Genomgående hade vi många danska och tyska turister och givetvis
svenska. De som kommer hit blir mycket positivt överraskade. De gil-
lar naturen och många kunde inte föreställa sig att det kunde vara så
tyst och så lugnt som det faktiskt är. Rofullt är ett ord som ofta dyker
upp när våra besökare beskriver en tur längs Emån.

- Många passar även på att fiska och då brukar gädda och abborre
nappa bäst och de är populära fiskar att grilla. 

Emåturism kommer även att satsa vidare och då mer uppströms,
det vill säga att man startar sin färd längre upp i Emån, från Kvillsfors
eller Järnforsen. 

- Denna tur passar de som vill åka under några dagar. En fin
dagstur  som är mycket populär är den där man startar i  Lixhult och
tar sig fram till Åsebo. Då hinner man även med att ta en liten mat-
paus i Högsby, berättar Ewa Engdahl, Emåturism i Lixhult.

ABODA
Aboda Café förmedlar kanoter till alla som vill ta sig en tur runt
natursköna Kleven. Det går även bra att ta kanoten över till sjön
Kvillen för den som vill ta sig en lite längre tur.

- Jag har inga egna kanoter utan jag bara förmedlar dessa till de
som vill hyra kanoter. Kanoterna har gått åt som smör i solsken så
det bådar gott för juli och augusti, berättar Monica Blomdin, Aboda
Café och Restaurang.

Det finns även några vildmarkshytter att hyra. Stugorna är utrusta-
de med litet kök sängar och bord, medan gemensamhetsanläggning
ligger cirka 50 meter från stugorna.

KAFFE MED UTSIKT
Aboda Café och Restaurang ligger högt beläget i Aboda Klint. Den
lilla toppstugan kan ta emot sällskap på upp till cirka 60 personer.
När Innehåll var på besök var det en turistbuss i antågande varpå
Monica och medarbetare var i full gång med köksarbetet.

- Ja det går inte att låta gästerna vänta, utan när de kommer så ska
allt vara klart.

Tyvärr så är utkikstornet stängt för tillfället, men stugan ligger så
högt här så det är bara att kliva ut på terassen så kan man njuta av
den fina utsikten över Kleven och all barrskog, avslutar Monica.

Vi på innehåll håller verkligen med om den storslagna utsikten och när
man står längst ut på berget strax intill toppstugan och ser hur vidder-
nas land breder ut sig, ja då känns det nästan som om man tagit sig 80
mil norrut.

Att efter en tur med en kanoten, ta en kopp kaffe i stugan och låta
blicken fara i väg över den småländska vidderna är inte det ett fint som-
marminne, så säg.

Gunilla C Johansson

Ta en tur i sommar
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HUVUDSPONSORER

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

MEDSPONSORER

Trippens Bilservice

0491-281 20

0491-201 14

MMJBil Däck &TrBil Däck&T

Ekströms Bilverkstad AB

www.garpenhogsby.se MDO BILARMDO BILAR

PIZZERIA SHALOM 

Tackså mycket
för all hjälp, ni har alla 
bidragit till att Högsbydagarna 
blev så bra som dom blev 

Tack för ditt stöd! Ge din support till HÖGSBYDAGARNA 2015 redan nu... 
SMS:a högsby till 72550 så stödjer du föreningen med värdefulla 100:- 
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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.

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, 070-618 53 02

Kymco MXU

700i IRS

Glöm inte säkerhetsutrustning!

NYHET! 
Kombivagn

ATV Barn 90 CC 

7 995:-

Fiska – inte bara nöje
Att ge sig ut och fiska i någon av kommunen fina
insjöar är något som allt fler har upptäckt. Dels som
ett roligt sätt att umgås, men även allt från att utmana
varandra till att vara dem som får flest fiskar att
nappa, eller få största fisken, eller faktiskt för att man
tycker att insjöfisk är en riktig delikatess att servera
till middag.

Många som Innehåll har pratat med lägger ett extra gott ord för
abborren. En fisk som är en av de vanligast förekommande i våra
Svenska vattendrag.  Många drar sig för att ta om hand de mindre fis-
karna, men med rätt knep så går det bra att rensa abborre med att ta
bort fiskhuvudet och skinnet och inälvorna och steka den som den är
och ta bort benen när man sitter vid matbordet.

Patrick Baier, Högsby en av kommunens storfiskare är en av de som
håller med om att abborren smakar bra, men även en liten gädda och
gös, runt drygt 2 kg är perfekta att lägga på grillen eller att steka som
filéer.

SÄKERHET FÖRE ALLT
- För mig är fisket verkligen livet. De som känner mig vet att jag lägger

mycket av min lediga tid på just fisket. Jag och sonen vi är mer än
gärna ute på sjön och vi har så roligt ihop. Är det något som jag inte
tullar på så är det säkerheten, när vi är på sjön så ska flytväst på, för är
olyckan framme så kan man inte förlåta sig själv om man struntat i en
sådan viktig sak.

SÅ NAPPAR DET
• Rätt bete, i insjöar är wobbler men man får nästan prova sig fram.
• När det blåser lite kanske inte nordlig vind, och molnigt brukar ge mest
fisk, men det är kanske mysigare att fiska när det är vindstilla och soligt. 
• Går utmärkt att fiska abborre med metspö eller liten spinnare från land.
• Jag och Lucas vi pratar rätt mycket när vi är på sjön så det där med att
vara helt tyst när man fiskar, tror jag inte verkar stämma helt.
• Tänk på att fiskekort krävs för att få fiska och dessa köper man bland
annat hos Föreningssport.

”Friluftslivet är en underskattad 
sysselsättning som berikar livet”

- För mig är fisket inte en statussport utan ett sätt för mig att kunna
koppla av, avslutar Patrick.

Gunilla C Johansson

Foto: Patric Baier Foto: Patric Baier Arkivfoto
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More Kastell och Moreravinen är alltid värt ett besök. 
Men glöm inte att ta på dig lämpliga skor. 

Du känner kanske redan till More kastell, ett av länets främsta natur-
skapade utflyktsmål. Den 20 meter höga, spektakulära restplinten,
kanjonen, mitt i Moreravinen som utgör gräns mellan Högsby och
Hultsfreds kommuner. 

Men när var du senast där? Har ofta har du strövat längs den sju
kilometer långa ravinen där väggarna bitvis reser sig cirka 40 meter
från ravinens botten? Har du studerat den stora artrikedomen av lavar
och mossor vid kastellet eller sett den häckande korpen? Och har du
klättrat upp på kastellet?  

Om du tänker klättra upp så lova att ta det försiktigt, även om du
väljer den så kallade enkla klättervägen på Hultsfredssidan. Särskilt
om det har regnat kan stenarna vara hala och tro inte att det finns
några skyddsräcken heller där på toppen, men väl uppe bjuds du en
fin utsikt längs ravinen. Även klättringen ner i Moreravinen till kastel-
let är brant, fast störst risk att tappa fotfestet är under höst och vinter
när det kan vara extra halt. En annan fördel med att besöka More kas-
tell just på sommaren är att det är förhållandevis enkelt att ta sig över
Moreån för att bevittna kastellet från Högsbysidan. 

Den allra mäktigaste utsikten över ravinen ges ändå uppe på ravin-
kanten ett litet stycke österut, men där är stupet som sagt var ännu
högre, så ta det försiktigt där också. Stigen längs ravinen följer en
gammal färdled och går bitvis nära lodräta stup och bjuder på his-
nande utsikter över Moreravinen, Moreån och Mörtsjön, och två
utskjutande klippor som går under namnet Predikstolen och
Altartavlan. Det går att följa hela Moreån med sin bäcköring, flodpärl-
mussla och utter, till utloppet i Trånshult, även om det kräver lite mer
tid och kondition. 

VIKTIG PLATS
More kastell har i alla tider varit en viktig plats för människorna i byg-
den. Gamla kartor över området visar att stenkolossen i Moreravinen
har använts som naturligt gränsmärke under hundratals, kanske
tusen år. Kastellet markerar den urgamla gränsen mellan Aspelands
och Handbörds härader. Dessutom är kastellet ännu i dag skärnings-
punkt för gränsen mellan Mörlunda och Fågelfors socknar, och sex
byar. 

För 15 000 år sedan täckte kilometertjock inlandsis Skandinavien.
Det hade den gjort under flera tiotusentals år, men iskanten flyttade
sig under vissa smältperioder. När isen smälte bildades väldiga floder
tog med sig tusentals ton sten och berg som krossats av isens tyngd
och rörelser. En smältvattenflod rann just här och grävde sig under
lång tid ner i en spricka som bildats genom att en del av bergrunden
sjunkit och skapat en så kallad förkastning. 

Du hittar till More kastell via skyltning från Fågelfors och
Virserumsvägen.

Text och bild: Fredrik Loberg

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

Har du tänkt på hur nära du har
till Smålands största kanjon?
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Foto: Jenny, Möjligheternas kväll

22001144
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Tel. 070-717 64 04 • www.kalvenas.se
Sjönäsgatan 25, BERGA

Öppet: fred 1200-1800, lörd 1000-1500

Vi tar även emot 
och säljer viltkött !

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

Även färsk nymalen färs.

Grillåda av 
Linderödsgris

med Flintastekar, kotletter, karréskivor, revben, 
färs, ölkorv, delikatessgrill och choritzokorv

(alla korvar är tillverkade av vårat kött 
och har hög kötthalt och kavalité). Ca 10-12 kg.

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. 13/7-2014

Färska Hamburgare, 32.90/frp
Ursprung Sverige, 452 gr/förpackning

Svensk Isbergssallad, 10:-/kg

CocaCola 1,5 l, 2 för 25:- + pant

Chips OLW, 300 gr, 12:-/st, max 2 st /hushåll

Bruksgatan 4
570 75 Fågelfors

Tel kontor Fågelfors: 0491-511 44
Tel kontor Växjö: 0470-925 80
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

Starkt lokalt näringsliv

HÖGSBY
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Gilla på 
Facebook: 
Alliansens 

upprop för fler 
lokala jobb!

Starkt lokalt näringsliv

Vi värdesätter personliga 
kontakter med företagarna, 

offentlig up

Starkt lokalt näringsliv

Vi värdesätter personliga d företagarna,
pphandling och 
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y Ewa Engdahl (C) och Carl-Wiktor Svensson (M)

HÖGSBY

Ewa Engdahl (C) och Carl-Wiktor Svensson (M)
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Högsby Utbildningscenter

FÖRETAGSUTVECKLING INFORMERAR

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Positiva ungdomar driver Sommarföretag i Högsby Kommun !
Upplägget bygger på att ungdomarna själva 
får driva ett eget företag under några sommar-
veckor, i syfte att utveckla mer entreprenörskap. 

Under våren har ungdomarna genomgått en utbildning i affärs-
idé, marknadsföring, ekonomi och frågor hur man skaffar sig
kunder, berättar Lena Gustafsson från Nyföretagarcentrum i
Åseda som hållit i denna utbildning. Upplägget är ett samarbete
mellan Högsby kommun, Högsby Utbildningscenter och
Mittpunkt Högsby vars yttersta syfte är att lyfta fram tidigt 
nyföretagande bland ungdomar. 

Elsa Ragnarsson, Berga, driver ett service företag med inrikt-
ning på lokalvård. Elsa kommer dessutom att kunna erbjuda sina
kunder barnpassning och gräsklippning. Är du intresserad, så hör
av dig på tel 073-81 50 464.

Chris Würker i Fågelfors erbjuder gräsklippning för den
som så önskar. Chris har med sig egen klippare och kan ge dig
som är intresserad en prisidé vad det kostar att anlita hans
företag. Du når honom på tel 070-335 4876. 

Andreas Ohlsson från Berga, har som inriktning vid sitt
företag Berga Sommarmusik, att kunna erbjuda instrumentlek-
tioner till ett bra pris. Jag kan undervisa i bl.a piano, gitarr och
sång berättar Andreas. Du når Andreas på tel 070-297 4598.

Anton Philip och Viktorija Zuperkaité har valt att 
köra sitt företag tillsammans. Deras affärsidé är att genom
marknadsföring planera fester med pubar och klubbar för 
18+ som vill ha roligt en sommarkväll. Är du intresserad ring 
då 070-385 9414 eller 070-218 4612.

Salong Stinsen i Berga 

utvecklar verksamheten !
Nelly Ragnarsson från
Älgsjökulla strax norr
om Berga, är nyutbildad
frisör och hyr nu frisör-
stol hos Emma
Svensson vid Salong
Stinsen i Berga. Det har
alltid varit min dröm att
bli frisör och det känns
därför extra roligt att
jag direkt efter avslutad
treårig utbildning i
Kalmar kan starta upp
hos Emma vid Salong
Stinsen berättar Nelly.
Både Emma och Nelly
har fullt upp i frisörsa-
longen, men tar gärna
emot nya kunder, så
ring 0491-50 271 om du
är intresserad !

Staby Gårdscafé bjuder in 

till historisk miljö !
Nu har Staby Gårdscafé åter öppnat upp för sommaren. 
Med ett öppethållande alla dagar 11.00-17.30 fram till 10
augusti, kommer Ellen Hällmar och Elsa Kvarnlid att kunna ser-
vera besökare matpajer och hembakat bröd i den historiska
byggnaden vid namn ”Kurran”. Här finns också en egen lekplats
för barnen och även möjlighet att studera honungsproduktio-
nen vid den intilliggande Bigården. Ett fantastiskt café ställe
intill riksvägen, några stenkast nära den mytomspunna Emån ! 

Ring och boka eller om du har speciella kost önskemål, vi fixar
till det. 0491-28120.

Elsa Kvarnlid och Ellen Hällmar vid grinden till Staby Gården !
Nelly och Emma vid 

Salong Stinsen i Berga.

Lena Gustafsson Elsa Ragnarsson Chris Würker Andreas Ohlsson Anton Philip Viktorija Zuperkaité

Text o bild:
Bengt-Åke

Lundin
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Centerpartiet i Högsby 
vill att kollektivtrafiken

skall fungera både 
för jobbpendling och fritid!

Närtrafik och mobil samåkning 
är viktiga delar.

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    Ruda  • 1:a marklgh 42 kvm 

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

Sommarerbjudande!

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 00
ann-louise@legoproduktion.se

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel
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Konstruktör: Lena Holmlund. Foto: Henrik Isaksson/Samlarkungen 
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Skicka lösningen senast den 18 augusti 2014 till: 

Innehåll, Hantverksgatan 33, 572 57 Oskarshamn  

De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 2 trisslotter vardera.

Lycka till!!!!

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

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

Postnr:..........................................Ort:.............................................................................................................................

Telefon:..............................................................................................................................................................................
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Här finns material och berättelser samlade i en
Sverigeunik utställning. 

Under 270 år har Fogelfors Bruk format en hel bygd. I den nya utställ-
ningen vid Bruksgatan i Fågelfors får du vara med på hela tidsresan.
Från när allt en gång började på 1700-talet, med utvinning av järn-
malm från sjöarna, fram till dagens tillverkning av hus, pellets med flera
träprodukter. Här berättas om att Sveriges äldsta trähusfabrik startade
på 1880-talet. 

Järnepokens smeder omskolades till snickare. De stilbildande
Florahusen introducerades på 1960-talet och bidrog till att Fogelfors
Bruk under en period hade drygt 400 anställda. 

Under ett år har tre studiecirklar med tidigare bruksanställda fågel-
forsare och andra engagerade hjälpts åt att tillsammans bygga upp
utställningen ”Från Järn till Trä”. Virserums konsthall har bidragit med
värdefull sakkunnig hjälp. Här finns bland mycket annat filmklipp från
äldre tiders husmontage och intervjuer med Brukets profiler. Ett rit-
kontor har byggts upp. Ljus- och ljudeffekter gör utställningen extra
spännande.

”Vi vill belysa träets betydelse för bygden i
dåtid, nutid och framtid”, hälsar man från Nostalgia-

föreningen i Fågelfors.
Nostalgia har något att erbjuda alla åldrar. I de båda lekrummen kan

man klä ut sig, leka affär och spela orgel. I snickarboden kan man
använda såg, hammare och spik. Du kan göra ditt eget kaffe och låtsas-
baka i 1930-talskökets vedspis medan Ernst Rolf och Karl Gerhard
sjunger i de två angränsande rummen. Nostalgias rosensamling är
också värd att beundra liksom spindlarna i jordkällaren. 

”Nostalgia är en pusselbit på en levande
Bruksgata. Det är ett roligt besöksmål som 
ständigt utvecklas, där något nytt alltid händer”,  
säger föreningens ordförande Leif Loberg.

Text och bild: Fredrik Loberg

Tack för att du kom och pratade

med oss på Högsbydagen och för

att du röstade på oss i EU-valet.

GLAD  SOMMAR  ÖNSKAR 

FRAMTIDSPARTIET I  HÖGSBY KOMMUN

Sommarcaféet 
i Fågelfors
Öppet alla dagar 

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

och smörgåsar!!!

Petra Würker, 
Hammarsmedsbacken 7

Fågelfors
076-11 38 176

Välkommen
på en fika!

Missa inte att
stämpla in på
Nostalgia 
i sommar!

Innehåll önskar alla en riktigt

skön och härlig sommar
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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

Norra Storgatan 8, Berga
Du vet väl att vi är en butik med många möjligheter? 

Vi ordnar det mesta! Tala med oss - vi hjälper Dig

• Coop Bageri  
• Kött/Chark 
• Kallskänksgourmet

• Fisk- och Blomsterleverantör 

• 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.

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

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

Ombud för: Gilla oss på Facebook: 
Coop Nära Berga

Vi önskar alla
kunder en 

skön sommar !

Vi vill påminna dig 

om att årets Älgjakt
med efterföljande 
middag går av stapeln 

tisdagen den 21 oktober
Du som funderar på att anmäla dig, 
reservera detta datum redan nu och håll utkik 
i din brevlåda efter sommaren då vi skickar 
ut inbjudningar till Årets Älgjakt.

Somriga hälsningar
Älgjaktskommittén genom Lotta Berggren

Psssssst!!!

E-mail: maketorps@live.se • Web: www.maketorps.se
Telefon: 0474-510 30, 073-380 09 73

Vi öppnar vår köttbutik i Fagerhult i f.d. Roswalls affär,
fredag 4/7 och lördag 5/7 kl 12-18. 

Vi grillar vår egen korv på plats. Varmt välkommna!!

Vi är med i alla leden från djurskötsel 
till leverans av din köttlåda.

Köttet är från vår egen gård samt gårdar i trakten 
som har lika djurhållning och även som vi är småbrukare. 

Vi slaktar och styckar på ett litet lokalt slakteri.
Allt vårt kött är lokalt från början till slut.

Smakupplevelser utlovas och även att samvetet är en god krydda!!

Öppet fredagar och lördagar kl 12-18 under Juli och Augusti. 
Extra marknadsöppet den 19/7 kl 9-18. Även här grillas vår egna korv på plats. 

Övriga tider ordnas efter överenskommelse så klart.
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Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidan www.hogsby.se under Evenemang. 
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Sommarcafé i Fågelfors - 1 maj  31 aug 12:00
-18:00 Hammarsmedsbacken 7, 570 75 Fågelfors
,Kontakt: Laura Würker. Tel: 0761138176
E-post: laura.wuerker@gmx.net

Nostalgia Fågelfors - 18 maj-31 aug 13:00 
Bruksgatan 43, Fågelfors LEK och MUSIK samt utställ-
ningen från JÄRN till TRÄ. Sommaröppet: 18 maj - 6
juli (ej 21 juni) lörd. och sönd., 8 juli - 17 aug. tisd. -
sönd. 23 - 31 aug. lörd.och sönd.. Tid: 13.00 - 17.00,
Inträde: från 18 år 30 kr, 13-18 år 15 kr, Under 13 år
gratis (i sällskap med vuxen) Medl. fritt inträde under
ord.öppettider. Medlemsavgifter: 50 kr, familj 100 kr.
www.nostalgia.hogsby.se Arr: Nostalgiaföreningen
Kontakt: Leif Loberg Tel: 072-570 83 57

Garbomuséet i Högsby - 16 juni-29 aug
11:00  Garbosällskapet, Storgatan 26, 579 30
Högsby. Muséet speglar Greta Garbos liv och filmkarriär.
Souvenirshop finns. Öppettider: 16/6-29/8 vardagar
11.00-15.00. Entré 30 kr/vuxen, grupper min. 20
pers = 25 kr/pers. Medl. gratis. Arr: Garbosällskapet

Sommarcafé i Bötterum - 22 juni-10 aug
11:00-17:00 Tingshuset Bötterum. Öppet varje dag
kl 11-17 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 13-17.
Lörd. kl 11-15 Sönd.och månd. stängt. Loppis till för-
mån för en liten vårdcentral i norra Indien. Prylar motta-
ges tacksamt. Arr: Helping Hand - Hjälpande Händer.
Kontakt: Margaretha Ljungkrantz Gautam. Tel: 0491-
22045 E-post: vastrakulle@swipnet.se

Välkommen till färgernas värld - Måla Vedic
Art, Ruda - 28 juni- 13 juli  10:00  
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda
Måla på Solgården i Gillberga, Ruda. En komplett
grund- eller fortsättningskurs består av sex dagar och du
får ta del av de sjutton vediska principerna. Välj själv vil-
ken eller vilka av följande datum du vill gå. Fler datum
kommer löpande. lör-sön 28-29 juni och lör-sön 12-13
juli Kl 10-16 inkl. tid för lunch och fika. Pris 600
kr/dag. Anm. snarast, först till kvarn. Anm. är bindan-
de, läs mer på www.stateofgracesweden.net. Medl. i
Kulit 10% rabatt, se www.kulit.se. Arr: State of Grace i
samarbete med NBV Sydost. Kontakt: Carina Hansson,
cirkelledare/utbildad Vedic Art lärare Tel: 0491-22211,
0707-126824 E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Staby gårdscafé - 28 juni-10 aug 11:00 
Staby Gårdshotell. Öppet 28/6 - 10/8 kl 11 - 17.30
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.
Kvällsöppet vissa torsdagar i sommar. Arr: Staby
Gårdshotell

Allsång vid Välenbadet - 2 juli 19:00 
Nya Välenbadet, Fagerhult. Nöjesteamet medverkar.
Arr: Nya Välenbadet

Dans till Shanes i Fågelfors - 4 juli 21:00 -
01:00 Fågelfors Folkets Park. Öltält med trubadur.
Disco. Arr: Fågelfors Folkets Park

Sommarmusik i Högsby pastorat  - 5 juli
18:00 Fågelfors kyrka. Musik i sommarkväll. Christina
Aasa-Bygdell och Thomas Bergeskans

Skälsbäck skolmuseum och café, Skälsbäck 
- 5 juli - 17 aug Skolmuséet öppet onsd- sönd-
13.00-17.00. Månd, tisdstängt. Ramper till båda sko-
lorna, nya utställningar, ny interiör i cafét, nytt sorti-
ment i butiken.
Se mer information på www.hogsby.se

Sommarfest i Allgunnen - 6 juli 14:00 
Lovisaplatsen i Allgunnen. Kostnad 75 kr inkl mat,
kaffe och musik. Program: Sång till dragspel med May-
Gull Enarsson. Lottförsäljning.

Allsång vid Välenbadet - 10 juli 19:00 
Välenbadet, Fagerhult. Nöjesteamet medverkar.
Arr: Nya Välenbadet

Sommarloppis på Brusemåla gård - 12 juli
10:00 - 15:00 Möjlighet till fika finns.
Kontakt: Malin Karlsson Tel: 070-2255838

Allsång vid Välenbadet - 17 juli 19:00 
Välenbadet, Fagerhult. Nöjesteamet medverkar.
Arr: Nya Välenbadet

Fagerhults marknad, Fagerhult - 19 juli 09:00 
Vid sjön Välens Strand nära riksväg 37 mellan Växjö
och Oskarshamn. För 34:e året! Gör ett besök på vår
populära stormarknad i natursköna Fagerhult. Mer än
150 knallar kända och okända. Servering i Strand-
gården. Underhållning traditionellt kl: 13:00. Nyhet
mat-tema. Spännande vagnar med frestande rätter,
lokalt och internationellt. Westerbergs tivoli med moder-
na karuseller och andra nya attraktioner. Parkering:
avgift 30 kronor. Arr: FAIK- BIF. Kontakt: Ulf Ekblad

Friluftsgudstjänst i Västrakulle Ruda - 20 juli
15:00 Västrakulle, Sinnerbovägen, 1 km från Ruda
skola mot Allgunnen. Med bl a fam Rusingiza och
Chauka samt Åke Nilsson. Ta med egen kaffekorg för
gemenskap efteråt. Helping Hands- Hjälpande Händer
har årsmöte efter fikastunden. Arr: Margaretha och
Jagannath Ljungkrantz Gautam

Sommaraktiviteter för barn i Berga - 22 juli
10:30-13:00 Vid fotbollsplanen vid Skyttefälla-
skolan. Tisdagar 22/7, 29/7, 5/8. För barn i låg- och
mellanstadiet. Enklare sport (fotboll, brännboll etc),
lekar, sång och fika. Vid regn i Missionskyrkan,
Västergatan 7, Berga. Ingen avgift, ingen anmälan. 
Arr: Missionskyrkan Berga och Filadelfia Högsby

Allsång vid Välenbadet - 23 juli 19:00 
Välenbadet, Fagerhult. Nöjesteamet medverkar.
Arr: Nya Välenbadet

Sommaraktiviteter för barn i Fågelfors - 23 juli
10:30-13:00  Fotbollsplanen vid Fågelfors skola.
Onsdagar 23/7, 30/7, 6/8. För barn i låg- och mel-
lanstadiet. Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar,
fika och sång. Ingen avgift, ingen anmälan. Vid regn i
gymnastikhallen. Arr: Filadelfia Högsby och
Missionskyrkan Berga

Sommaraktiviteter för barn i Ruda - 24 juli
10:30-13:00  Fotbollsplanen Ruda skola. Torsdagar
24/7, 31/7, 7/8. För barn i låg- och mellanstadiet.
Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar, fika och
sång. Ingen avgift, ingen anmälan. Vid regn i gymnas-
tikhallen. Arr: Filadelfia Högsby och Missionskyrkan
Berga

Sommaraktiviteter för barn i Högsby - 25 juli
10:30-13:00  Hanåsa aktivitetspark. Fredagar
25/7, 1/8, 8/8. För barn  i låg- och mellanstadiet
Högsby. Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar,
fika och sång. Ingen avgift, ingen anmälan. Vid regn i
ungdomsvåningen Filadelfia, Storgatan 10, Högsby.
Arr: Filadelfia Högsby och Missionskyrkan Berga

Hantverksdag Svindla Kvarn - 26 juli 10:00 -
16:00 Hantverksdag med försäljning av hantverk.
Konstutställning av konstnärerna Annica Mykkonen och
Peter Nilsson. För mer info gå in på
www.svindlakvarn.se. Arr: Sven och Gunilla Mörstam

Hot rod Race i Brusemåla - 26 juli 10:00 
Brusemåla folkracebana, RV 34, Ruda-Ålem
Hot rod Race 10.00 - 02.00. Musikunderhållning av
The original Five m.m. Entré: 150kr. Info: www.dust-
bowl-blues.com Arr: Ol Times Hörnet Fågelfors

Dans i Långemåla idrottspark - 26 juli 21:00 -
01:00 Dansorkestern Black Jack spelar och Ellie and
the Snapshots underhåller i puben. Arr: Långemåla IF

Sommarfest i Skälsbäck - 26 juli 18:00 
kälsbäcks skola. Sommarbuffé serveras! Anmäl till
Birgitta Lindgren tel: 0481-73021 före den 21/7.
Arr: Norrgrändens Bygdeförening

Sommarmusik i Högsby pastorat - 26 juli
18:00 Berga kyrka. Musik i sommarkväll. Bleckout-
Light metal orchestra

Sommarmarknad i Sinnerbo bygdegård - 26
juli 10:00-16:00 Hantverk, lotterier, kaffeservering
med mera. Arr: Sinnerbo Bygdeförening

Sommarmusik i Högsby pastorat - 27 juli
18:00 Fagerhults kyrka. Musik i sommarkväll.
Orgelkonsert med Bernd Scherers

Sommarmusik i Högsby pastorat  - 29 juli
19:00 Högsby kyrka. Axelina Lindholm sjunger

Sommaraktiviteter för barn i Berga - 29 juli
10:30-13:00 Fotbollsplanen vid Skyttefällaskolan.
Tisdagar 22/7, 29/7, 5/8. För barn i låg- och mellan-
stadiet. Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar,
sång och fika. Vid regn i Missionskyrkan, Västergatan
7, Berga. Ingen avgift, ingen anmälan. Arr:
Missionskyrkan Berga och Filadelfia Högsby

Allsång vid Välenbadet - 30 juli 19:00 
Välenbadet, Fagerhult. Nöjesteamet medverkar.
Arr: Nya Välenbadet

Sommaraktiviteter för barn i Fågelfors - 30 juli
10:30-13:00 Fotbollsplanen vid Fågelfors skola.
Onsdagar 23/7, 30/7, 6/8. För barn i låg- och mel-
lanstadiet. Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar,
fika och sång. Ingen avgift, ingen anmälan. Vid regn i
gymnastikhallen. Arr: Filadelfia Högsby och
Missionskyrkan Berga

Sommaraktiviteter för barn i Ruda - 31 juli
10:30-13:00 Fotbollsplanen vid Ruda skola
Torsdagar 24/7, 31/7, 7/8. För barn i låg- och mel-
lanstadiet. Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar,
fika och sång. Ingen avgift, ingen anmälan. Vid regn i
gymnastikhallen. Arr: Filadelfia Högsby och
Missionskyrkan Berga

Sommarbingo PRO - 31 juli 14:00 
Lanhagen, Högsby. Arr: PRO Högsby

Sommaraktiviteter för barn i Högsby - 1 aug
10:30-13:00 Hanåsa aktivitetspark. Fredagar 25/7,
1/8, 8/8. För barn i låg- och mellanstadiet Högsby.
Enklare sport (fotboll, brännboll etc) lekar, fika och
sång. Ingen avgift, ingen anmälan. Vid regn i ung-
domsvåningen Filadelfia, Storgatan 10 Högsby. Arr:
Filadelfia Högsby och Missionskyrkan Berga

Sommarmusik i Högsby pastorat - 2 aug
18:00 Högsby kyrka. Hördegårds fyra
Sommaraktiviteter för barn i Berga - 5 aug
10:30-13:00 Fotbollsplanen vid Skyttefällaskolan.
Tisdagar 22/7, 29/7, 5/8. För barn i låg- och mellan-
stadiet. Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar,
sång och fika. Vid regn i Missionskyrkan, Västergatan
7, Berga. Ingen avgift, ingen anmälan. Arr:
Missionskyrkan Berga och Filadelfia Högsby

Allsång vid Välenbadet - 6 aug 19:00 
Välenbadet, Fagerhult. Nöjesteamet medverkar.
Arr: Nya Välenbadet

Sommaraktiviteter för barn i Fågelfors - 6 aug
10:30-13:00 Fotbollsplanen vid Fågelfors skola.
Onsdagar 23/7, 30/7, 6/8. För barn i låg- och mel-
lanstadiet. Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar,
fika och sång. Ingen avgift, ingen anmälan. Vid regn i
gymnastikhallen. Arr: Filadelfia Högsby och
Missionskyrkan Berga

Sommaraktiviteter för barn i Ruda - 7 aug
10:30-13:00 Fotbollsplanen vid Ruda skola.
Torsdagar 24/7, 31/7, 7/8. För barn i låg- och mel-
lanstadiet. Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar,
fika och sång. Ingen avgift, ingen anmälan. Vid regn i
gymnastikhallen. Arr: Filadelfia Högsby och
Missionskyrkan Berga

Sommaraktiviteter för barn i Högsby - 8 aug
10:30-13:00 Hanåsa aktivitetspark. Fredagar 25/7,
1/8, 8/8. För barn i låg- och mellanstadiet Högsby.
Enklare sport (fotboll, brännboll etc), lekar, fika och
sång. Ingen avgift, ingen anmälan. Vid regn i ung-
domsvåningen Filadelfia, Storgatan 10, Högsby.
Arr: Filadelfia Högsby och Missionskyrkan Berga

Rockabillyfest i Fågelfors - 9 aug 21:00 -
01:00 Fågelfors Folkets Park. Succén från förra året
fortsätter. Band: Cherry Tess and her Rhytm Sparks,
Hurley and The blue dots och The Hub Caps. Kom gärna
med jänken till en kväll med den bästa Rockabilly-
musiken och det trevligaste folket. Öltält, lotterier, skyt-
te mm. Arr: Fågelfors Folkets Park

Friluftsgudstjänst, Bötterum - 10 aug 14:00 
Bötterums hembygdsgård. Friluftsgudstjänst kl 14.00.
Arr: Långemåla hembygdsförening

Fotboll i Fågelfors - 15 aug 19:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Sävsjö FF
Ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr: Fågelfors IF

Månadsmöte PRO Fågelfors - 15 aug 14:00 
PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors. Underhållning av
Jan Berkeskär från Oskarshamn. Arr: PRO Fågelfors

Grillfest Fågelfors - 23 aug 14:00 Fågelfors
Hembygdsgård. Nya Bälgavännerna underhåller. 
Arr: PRO Fågelfors i samarb. med Fågelfors
Hembygdsförening

Dans i Långemåla idrottspark - 23 aug 21:00 -
01:00 Dans till Elisas orkester. The Valley cats under-
håller i puben. Arr: Långemåla IF

Grillafton SPF Högsby - 27 aug 16:00 
Lanhagen, Högsby. Alla är välkomna till grillafton i
Lanhagen. Föreningen bjuder på korv och dricka. Tag
gärna med kaffekorg. Tipspromenad, tävlingar och lot-
teri mm. Anm. till Inger Perfeldt 0491/21274 senast
20/8. Arr: SPF Högsby

Fotboll i Fågelfors - 30 aug 13:00 
Hyltamalms IP. Fågelfors IF - Stensjöns IF
För ev ändringar se: www.laget.se/fagelforsif 
Arr: Fågelfors IF

Sommarloppis på Brusemåla gård - 30 aug
10:00 - 15:00  Möjlighet till fika finns.
Kontakt: Malin Karlsson. Tel: 070-2255838

Dans till Lasse Stefanz i Fågelfors 30 aug
21:00 - 01:00 Fågelfors Folkets Park
Öltält med trubadur, disco, lotterier, skytte mm.
Arr: Fågelfors Folkets park
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Sandholms Färg & Golv
Högsby: Smedmästarev 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13.
www.sandholms.se

FSandholms 
ev 3. THögsby: Smedmästar
d 9–13.d 9–18. LörarÖppet: VVa

.sandholms.sewww

vg & GolräF
el: 0491-208 62.v 3. TTe

d 9–13.

BLI DEMIDEKKARE DU OCKSÅ!

DEMIDEKK 
ULTIMATE

FÄRG MED
MER ÄN 
40 ÅRS 

ERFARENHET

Hållbart träskydd 
från naturen. 
Ger en vacker ljusgrå yta.
För din uteplats m.m.
Sioo är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling
av allt trä, nytt som gammalt. Du får en ljus, vacker yta som är
behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo vanliga
problem med alger, mögel och röta och är brandhämmande.
Räkna med smidig applicering och lång hållbarhet.

Tillfälligt parti 

Klinker ute/inne 30x30

Nu 199:-/m2

(ord 307:-/m2)
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