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Invigning på Storgatan
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Redaktion och produktion:
Wåhlin’s Oskarshamn

Tidningen tryckt på Svanen-

märkt papper och tryckeri

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

Ansvarig utgivare: 
Gunilla C Johansson
Redaktionell text:
Gunilla C Johansson
samt Fredrik Loberg

Distribution: Hushåll och 
företag i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 21 november.
Bokning: Senast måndagen
den 10 november.

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!

Aboda Klint (14 km fr Högsby) • www.abodacafe.com • 0491-230 08, 0703-98 85 06 

Gilla oss på facebook: Aboda cafe och restaurang!

Farsdagsbuffé 225:-
Sönd 9 nov. Serveras kl 12-16. Boka bord!

JULLUNCHbuffé 195:-
Start 26 nov. Serveras onsd 

och torsd. kl 12-15. Boka bord!

Catering 
julbord 225:-

HÖSTLUNCHbuffé 100:-
Vardagar kl 11-14  t.o.m. 14 nov.

HÖSTbuffé 150:-
Lörd, sönd kl. 12-15 t.o.m 16 nov.

Abodas julbord 395:-
Start 23 nov. med smak av skogen, havet

och landet! pris exkl. dryck. Boka bord!

ÖPPET
onsd-sönd 11-17

t.o.m. 16 nov

UtflyktsMÅL till Smålands vackraste plats!

Välkommen till oss

Copyright: Innehåll är skyddad av Upphovsrättslagen § 49, för texter, konstnärliga bilder samt fotografier. Om du kopierar detta utan tillstånd begår du ett brott mot Upphovsrättslagen. Ett enkelt sätt  är att helt enkelt fråga om du får publicera 

bilden/ textutdrag, samt att vara noga med att uppge källan, när du publicerar. Vid källhänvisning ange namn på Tidningen, namn på  fotograf, namn på skribent.

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

www.fstransport.se

FS-TRANSPORT
Utför alla slags transporter

• Kranbilstransporter 
• Entreprenadarbeten

• Snöröjning (även skogsbilsvägar)
• Vägtrummor

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

med transport hem till dig!

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

Kom in till oss för 
rådgivning och 

synundersökning!
Ring och boka tid!

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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www.hogsbysparbank.se
0491-209 00

Nu kan företags- och organisationskunder samt föreningar ansluta sig till Swish. 
Swish Företag passar för mindre företag, insamlingsorganisationer, föreningar och
kompletterar andra betalningslösningar som finns på marknaden. Företaget eller före-
ningen kan ta emot betalningar av alla privatpersoner som har anslutit sig till Swish,
oberoende av vilken bank de är privatkunder i.

Så här funkar Swish för företag & föreningar
Företaget eller föreningen får ett Swish-nummer när de ansluter sig till tjänsten. För de föreningar som har ett 
90-konto kan detta användas som Swish-nummer. När privatpersoner gör en Swish-betalning till ett företag, 
förening eller organisation knappar de in Swish-numret. Detta är kopplat till företagets bankkonto där pengarna
sätts in direkt, dygnet runt, året om.

Ansluta sig till tjänsten
För den som vill är det enkelt att ansluta sig i internetbanken men man är självfallet välkommen att kontakta oss
direkt på bankkontoret så bistår vi enligt bästa förmåga. Mycket nöje med Swish Företag och Föreningar!
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”Så här på hösten känner många ett särskilt stort
behov både av massage och att ta hand om sitt
själsliv”. 

- Kropp och själ
hör ihop, säger
Ewa Einarsson,
mångsidig tera-
peut från
Bockara. 

Som en del i
Innehålls Må
Bra-serie berät-
tar vi i det här
numret om två
av de företag
som är verksam-
ma inom hälso-
branschen i
kommunen. 

Ewa Einarsson
driver företaget
Ecohälsa sedan
år 2006 tar
emot i en triv-
samt inredd
källa på
Vetevägen i
Bockara. 

- Jag och några vänner hade tjejkvällar här först, kokade våra
egna krämer och salvor och hade gruppträffar och så hittade vi
den här lokalen, berättar Ewa Einarsson. 

- Sedan startade jag Ecohälsa här. Jag började med taktil mas-
sage, en lättare massage med långsamma rörelser som passar
alla. 

- Jag har även en mottagning på Hotell Björnbacka i
Oskarshamn och jag åker ut och kommer exempelvis ut till olika
företag och äldreboenden som Kastanjegården och Mogården.
Jag har också ett samarbete med Suvi Hällblad ifrån
Blomstermåla, bland annat i samband med kickoffer för företag
eller organisationer. 

Ewa Einarsson har vidareutbildat sig och breddat sin verksam-
het flera gånger om. Hon har utbildat sig till frisk- och skönhets-
terapeut och spaterapeut och gör ansiktsbehandlingar, spa-
behandlingar, exempelvis med hjälp av så kallade hot stones -
varma lavastenar.

- Jag har en stor svart kittel med lavastenar i olika storlekar, som
jag värmer upp i vatten, lägger ut på kroppen, sprider värmen,
mjukar upp kroppen. Sedan masserar jag med stenarna.

- Nu har jag även paraffinbad för händerna. Om man har ont i
händerna doppar man dem i flytande paraffin och låter paraffinet
stelna innan man drar bort det och masserar. 

Ewa Einarsson har även reikihealing på repertoaren och hon
har påbörjat en utbildning hos Terry Evans, för att bli medium och
healer. Hittills har hon behandlat övningsklienter. 

- I healing arbetar man både med kropp och själ och det hör ju
ihop. Folk kan tycka att healing är lite skumt och känna tveksam-
het i att det skulle funka, men jag märker att det blir mer och mer
populärt. Det handlar mycket om att inte låta negativa tankar ta
överhanden.  

- Många har blivit så mycket fokuserade på att man måste

träna, kanske fyra fem dagar på gymmet i veckan i veckan, men
man kan inte bara träna fysiskt utan behöver det själsliga också.
Alla behöver en balans mellan vila och att vara igång. 

- Det är så många som springer in i väggen med tanke på allt
som måste presteras och tvingas till en lång återhämtningstid,
kanske flera år, och det är viktigt att mota Olle i grind. 

Arbetsgivaren vinner också på att ge sin personal friskvård i
form av massage, genom minskad sjukfrånvaro och färre arbets-
skador, poängterar Ewa Einarsson.

Hon har behandlingar året runt men säger att det är fullt ös på
hösten och vintern. 

- Sommaren är ljus och varm och många är lediga och ute på
ett annat sätt och
träffar folk. Jag tror
att många känner
sig lite ensamma
på hösten och som
när det börjar bli
kallt får ont i nack-
ar och ryggar.  

EWA HÄLSO-
TIPS: 
• ”Man kan stressa
och vara aktiv, men
det är viktigt att få
återhämtning
också.”
• ”Om du får åter-
kommande värk
eller blir förkyld
gång på gång,
sätt dig ner en stund
och tänk efter vad det kan
bero på”.
• ”Träna inte bara fysiskt utan även själs-
ligt.”  

Klassisk finsk djupgående massage är det som
gäller hos Cecilias Kroppsvård i Ruda. 
- Ja det är många som vill ha lite hårdare massage,
berättar Cecilia Rosell Lindh. 

Det var när Cecilia Rosell Lindh gick en påbyggnadslinje i Kalmar
till rehabiliteringsassistent som hon började lära sig om massage.
Sedan gick hon på Europeiska massageakademin i Norrköping
innan hon startade eget hemma i Hornsö i december år 2000. 

- Jag var i Mönsterås också på halvtid ett tag, innan jag hittade
min lokal här i gamla Moteco i Ruda och här är jag på heltid
sedan två år tillbaka. 

- Många tänker kanske att det där går väl inte i Ruda, men fak-
tum är att det går alldeles utmärkt. Jag hade en ganska lång
uppstart innan jag fick en bra kundkrets men sedan flera år har
jag fullt upp året runt och försöker hålla nere väntetiderna. 

Cecilia Rosell Lindhs kunder kommer ifrån ett ganska stort upp-
tagningsområde, hela mellanlänet och det är lika många kvinnor
som män. Hon spelar lugn instrumentalisk musik i sitt mottag-
ningsrum men den massage hon erbjuder är inte lika stillsam. 

4

TTEEMMAA  --  MMÅÅ  BBRRAA
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TEMA - MÅ BRA

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

TALLSPECIALISTEN

• Vi vidareförädlar dina 
tallar från stock till planka

• Kontakta oss 
före avverkning

- Den här finska
klassiska massagen
är mer djupgående
än den svenska.
Den är hårdare och
ibland gör det ont.
Vi brukar säga på
skoj att ”ont ska
med ont fördrivas”,
och ibland använ-
der jag armbågen,
men kunderna gil-
lar det. De vill att
det ska kännas och
efter behandlingen
känner de sig mju-
kare. 

MASSAGEN
KOMMER IFRÅN
FINLAND. 
- I Finland finns en helt annan tradition när det gäller massage.
Där finns nog lika många massörer som det finns frisörer i
Sverige, säger Cecilia Rosell Lindh. 

Text och bild Fedrik Loberg

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

OBS ang Mönsterås  lördag 1/11 ersätts med 31/10 kl 9-16

• Ölandspotatis:
10 kg Satina gul och fast 79:-

10 kg King Edvard vit och mjölig 89:-
10 kg V-G King Edvard vit & fast 99:-

Även puritan och marispad.
• Obesprutade Hagalundstomater 
• Stor sortering av Svenska äpplen

flertar sorter från Urshult och Vånga 

•     Prydnadspumpor och pumpor
• Obesprutade lokalt odlade

grönsaker
• Gravsmyckningskransar, ljung m.m

• Från Evas kroppkakor, 
Köpingsvik, Öland - Isterband och

Kroppkakor (glutenfria)

VÄLKOMNA!

Välkomna att boka bord!

FARS DAG - Söndag 9 nov
SMÖRGÅSBORD Öppet 12.30-16.00

J ULBORDSPREMIÄR Lördag 29 nov
Övriga dagar med julbord se www.bruksgarden.se
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

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!

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Frukostmöte hos Högsby Energi AB
NYA FJÄRRVÄRME CENTRALEN  –  HJÄRTSTARTARE VISAS !
TISDAGEN 11 NOV, FIKA FRÅN 07.30. INFORMATION FR 7.50.

Unik visning av Högsbys första reaktor på 6 Megawatt !
Lena och Magnus, TM Utbildning, visar hur en hjärtstartare 
fungerar !
Anmäl ditt intresse till mittpunkt@hogsby.net eller 0491-29258.

FÖLJ MED PÅ STUDIERESA TILL 
MÖRE BIOGAS FREDAG 14 NOV.

Avresa Högsby Terminalen kl 9.00. Åter ca kl 14.
Vi besöker anläggningen norr om Kalmar och avrundar 

med lunch ! Deltagaravgift:  Resa/Besök/Lunch 100:-

Anmälan om deltagande senast 11 november till: 
mittpunkt@hogsby.net eller 292 58.  Begränsat antal platser  !

Är du intresserad av Biogas ?

Jobbmässa på Fröviskolan blev succé!
Nyligen hölls en jobb mässa på Fröviskolan, där olika branschföretag
samt Högsby Kommun fick träffa eleverna från årskurs 9 och höra om
hur man jobbar och vad som krävs för utbildning. Beträffande Högsby
Kommun lyftes en rad jobb fram inom skola, vård och omsorg, inte
minst för att det framöver behöver nyanställas många personer i sam-
band med stora pensionsavgångar. Jobbmässan genomfördes inom
Leader Projektet Företagsutveckling, som har som syfte att bl.a skapa

bättre förutsättningar för
det lokala näringslivet och
ge ungdomar mer kunskap
om företagande. Vi är
mycket nöjda med genomförandet och hoppas vi hjälpt eleverna på
ett bra sätt inför deras kommande gymnasieval, berättar Bengt-Åke
Lundin vid Mittpunkt Högsby. 

STORKEN I LÅNGEMÅLA FLYTTAR INTE
SÖDERUT!

Nu har det
gått 5 år
sedan
Butiken
Storken i
Långemåla
öppnade upp
portarna i fd
Långemåla
skola.

Med ett bra läge, utmed vägen Linköping-Kalmar håller Anette och
Bengt öppet 7 dagar i veckan kl 10-18.

Vi har en butiksyta på närmare 500 kvm, med ett stort sortiment av
kläder och skor för hela familjen, berättar Anette och ser gärna att fler
upptäcker deras butik i Långemåla. Vill du veta mer titta då in på
Facebook:  Storken i Långemåla eller ring 0499-31009.

Årets Julskyltning - Söndag 7 december
Vi efterhör nu intresse från butiker, föreningar och  organisationer

som vill medverka med någon aktivitet under skyltsöndagen.
Välkommen till träff på Misteln torsd. 6 nov kl 18.30.

Information 0491-292 58, Mittpunkt Högsby.

Högsby Kommun

Södra/Mönsterås

ScaniaKalmar Läns Trafik AB Blomsterström Industri AB

Nässjö Träcentrum

I butiken jobbar Jacquline Lundell,  Anette Solstad och Bengt Hansson.

Bengt Hansson
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Kiatorp 116 i Kiatorp, 3 rum, 850 000 kr. 

Jungnergatan 3 i Ruda, 6 rum, 

260 000 kr

Storgatan 13 i Högsby, 6 rum, 

795 000 kr

Hagliden 12 i Fågelfors, 7 rum, 

275 000 kr

Klebo 102 i Högsby,  2 rum, 195 000 kr

Furustigen 5 i Fågelfors, 5 rum, 

395 000 kr

Isbanevägen 1 i Ruda, 5 rum, 

450 000 kr

Gärdesvägen 14 i Fågelfors, 5 rum, 

315 000 kr

Vallgatan 13 i Berga, 4 rum, 325 000 kr

Kullbergs Väg 5 i Högsby, 5 rum,

295 000 kr 

Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum, 

295 000 kr

Åsvägen 21 i Högsby, 9 rum, 495 000 kr 

Jon Engströms väg 9 i Ruda, 4 rum, 

285 000 kr 

Lindvägen 5 i Berga, 4 rum, 

395 000 kr

Lindvägen 3 i Berga, 5 rum, 295 000 kr   

Storgatan 38A, 38B, 38C 

(kommersiell fastighet) i Högsby, 

795 000 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

Stora Vägen 64 i Långemåla, 7 rum, 

1 750 000 kr

Sålda under september !

Näshult 102 i Fagerhult

Salemvägen 3 i Fågelfors

Algunnen 592 i Algunnen

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

Kiatorp 116 i Kiatorp Tillgång till bastubyggnad med dusch.

Ring för tidsbokning till Ylva Sjökvist på 070-539 41 87 
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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.

Fyrhjuls-
mätning

från

1150:- 

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

Ta ut kontanter i vår

Välkommen!

Upp
täc
k

för
del
arn
a!

Uttagsautomat

Köp 10 paket Löfbergs 
Lila kaffekapslar, 
så får du en Löfbergs
Kaffemaskin utan kostnad
(värde 995:-)... först till kvarn, begränsat antal.

Ring eller maila för offert:

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

Godkänd F-skatt •  RUT AVDRAG 50 %

Storgatan 68, Högsby. Tel 0491-202 02
Öppet: Mån-Fre 1000-1730, lunch 1300-1400, 

lör 1000-1200, sön stängt
www.garpenhogsby.se

ID- & Körkortsfoto 180:-
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Minst 70% utav avverkningsnettot 
kommer från timret. Vi hjälper  
Er att vidareförädla skogen,  
från planta till  
planka!

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mats Holm Bengt Axelsson 

 
 

 

C l Wik SCarl-Wiktor SvenssonMats Holm 

 
 

 

 
 

 

 | Tel 010-19 BERGS 

070-584 96 00 
Mats Holm 

070-341 32 35 
Bengt Axelsson 

 
 

 

070-231 78 19   
Carl-Wiktor Svensson 

98 500 | www.bergstimber.se

070-584 96 00 
Mats Holm 

 
 

 

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.

Vill du jobba som volontär i vår butik? 
Prata med någon i personalen!
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Projekt Högsby-Björkshults
glasbruk

Nya sopsystemet 
införs 2016

STIPENDIER 2014

Högsby kommun avser att genomföra en sanering av 
marken vid Björkshults nedlagda glasbruk.

Björkshults glasbruk ligger på fastigheterna Björkshult 2:21 och
2:22 i Björkshults samhälle, Högsby kommun. Området som tidi-
gare använts för glasbruksverksamhet omfattar även fastigheter-
na Björkshult 2:2 och 1:35. Fastigheterna ligger vid Badebodaåns
strand och omfattar cirka 10 000 m2. Badebodaån mynnar i sjön
Allgunnen som till stora delar ingår i Allgunnens naturreservat.

Utförda undersökningar på området har visat att jorden är
starkt förorenade med ett flertal grundämnen och cancerframkal-
lande kolväten. Området har genom åren fyllts ut med material
som innehåller glasavfall, tegel och trä och det är framför allt i
denna jord som åtgärder behövs.

En översiktlig plan för hur området ska åtgärdas för att män-
niskor och djur ska kunna vistas på fastigheterna och använda
marken utan risk togs fram i samband med undersökningarna. 
I stora drag kommer all jord som utgör en risk på området att
grävas upp och köras bort från området och ersättas med ny
jord. För att kunna finansiera dessa åtgärder skickades en 
ansökan om bidrag in till naturvårdsverket som beviljades i 
september 2012. Naturvårdsverket står därmed för den största
delen av finansieringen av projektet. En mindre del betalas av
ägaren till Björkshults glasbruk (Björkshult 2:21). Efter att en 
mer detaljerad plan för hur området ska saneras togs fram 
under vintern 2013/2014 bedömdes kostnaderna vara högre än
tidigare, varför ytterligare bidragsmedel söktes från
Naturvårdsverket. Ytterligare medel beviljades i maj 2014.

PROJEKTLEDNING AV SANERINGSARBETENA HAR AV
HÖGSBY KOMMUN HANDLATS UPP UNDER VÅREN 2013
FRÅN SWECO ENVIRONMENT. 
Projektledningen ska med utgångspunkt från de tidigare 
utförda undersökningarna samt riktlinjer och manualer från
Naturvårdsverket, leda arbetet med saneringen. Under våren
2014 har DGE Mark och miljö handlats upp för att sköta 
provtagning och kontroll av att åtgärdsmålen i projektet upp-
fylls. En byggledare för projektet har också handlats upp för att
sköta kontrollen och styrningen av de praktiska arbetena när
saneringsarbetena drar igång. Detta uppdrag har Structor Öst
AB fått. Upphandling av en entreprenör för utförande av saner-
ingsarbetena pågår och beräknas vara klara i början på septem-
ber 2014. Arbeten på plats beräknas kunna starta i slutet på 
september. Området beräknas vara återställt efter våren/som-
maren 2015.

PROJEKTET GÅR OCKSÅ ATT FÖLJA PÅ HÖGSBY KOMMUNS
HEMSIDA: 
www.hogsby.se/Kommun/Organisation/Miljoe-
Haelsa/Projekt-Hoegsby-Bjoerkshults-Glasbruk

VID FRÅGOR ÄR NI VÄLKOMNA ATT KONTAKTA:
• Anneli Nielsen, miljöchef/intern projektledare Högsby kom-
mun, tfn: 0491 - 291 05
• Samuel Bergquist, extern projektledare Sweco Environment
AB, tfn: 0660-27 01 23

För information angående efterbehandling av förorenade
områden finns mer information på Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-
i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Fororenade-omraden/

Upphandlingen av insamling av avfall från Hultsfred,
Högsby och Vimmerby kommuner har överprövats och har
nu avbrutits. Upphandlingen kommer att göras om.

Införandet av flerfackssystemet kommer att försenas. Vi planerar
att påbörja införandet av systemet under 2016.

Alla hushåll kommer att få information om systemet, vilka
alternativ som finns och en valblankett hemskickad i god tid
innan tunnorna ska bytas ut.

Känner du någon i kommunen som förtjänar uppmärksam-
het för sitt engagemang? 

Kanske en duktig ungdomsledare, eller någon som jobbar hårt för
kulturen i Högsby? Utbildningsutskottet och Myndighetsnämnden
efterlyser förslag med motiveringar på kandidater till följande sti-
pendier:

IDROTTS- OCH UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM – 14
KULTURSTIPENDIUM -14
FÖRENINGSSTIPENDIUM -14
MILJÖSTIPENDIUM -14

Förslagen till idrotts- och ungdomsledarstipendium, kulturstipen-
dium samt föreningsstipendium skickas till Utbildningsutskottet,
Christina Dahlén, 579 80 Högsby och förslagen till miljöstipendium
skickas till Myndighetsnämnden, 579 80 Högsby. Förslagen skall
vara mottagaren tillhanda senast den 4 november 2014.

10
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Så här års när frostnätterna har infunnit sig är det
många som pratar om hur man kan hålla värmen
eller att få det lite varmt. Det kan handla om att
man tar fram pläden, fårskinnstofflor, tänder en
brasa i kaminen eller en äter varm och god soppa.

För Högsby Energi handlar det om att
kunna sprida värme till sina kunder och
med Magnus Dahlman i spetsen har
man nu tänt den nya pannan på
Industrigatan i Högsby. En stor nyinve-
stering som nu alltså driftsätts för första
gången.

- Det har varit mycket jobb med att få
allt på plats, med många byggmöten
och tidsplaneringar för att klara projek-
tet. Efter att vi tände upp pannan hade
vi några dagar med finjustering av
systemet som det alltid innebär vid
nyinstallation. Det har rullat på bra och

nu när allt är klart så står vi redo att ansluta ytterligare fastigheter
till fjärrvärmenätet, menar Magnus Dahlman, Högsby Energi.

ÖPPET HUS
- Det är många som vill komma och se den nya pannan och som vill
prata om möjligheter att ansluta sig till fjärrvärmen, därför kommer
vi att hålla öppet hus om några veckor, närmare bestämt den 11
november.

Vi och våra hyresgäster har öppet hus så alla som vill är välkomna
till Industigatan och gå på en liten rundvandring. Så för den som vill
få en stor dos värme nu när kylan är antågande, är välkommen in till
den delen av byggnaden där pannan står. Nästan så varmt att man
vill ta på sig badbyxorna.

Under kvällen bjuder vi på varmkorv och kaffe.

ALLT FLER UPPTÄCKER FÖRDELARNA
- Med denna nyinvestering som nu är i drift har vi ökat vår kapacitet
vilket gör att vi nu kan ansluta fler fastigheter och vi ser att andelen
anslutna fastigheter har ökat i år och nu hoppas vi på samma takt
för nästa år. Det är allt fler och fler som kontaktar oss som vill skaffa
sig en bekymmersfri och driftsäker lösning för varmvatten och upp-
värmning.

Även om man har tillgång till egen ved så är det inte allt för
enkelt att hålla veden torr eller att  alltid klara passet med att elda så
ofta som behövs för att hålla värmen en kall vinterdag.

MARKARBETEN
I skrivande stund har markarbeten dragit i gång för att förtäta
befintliga områden och att ansluta ett helt nytt område,
Odensviområdet.

- Vi är glada över att allt fler ger oss förtroendet  att få sprida
värme, och när man nu ser grävmaskiner i samhället så vet man att
det är fjärrvärme som är antågande. Vi vill även tacka för förståelse
från allmänheten under tiden markarbeten pågår, då den till viss del
begränsar framkomligheten.

Magnus poängterar även att man beslutat om oförändrade taxor
för anslutning under 2015.

Gunilla C Johansson

ÖÖppppeett  hhuuss  mmeedd  vvaarrmmkkoorrvv
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0491-29 286
www.hogsbyenergi.se

Nu är pannan tänd – nu sprider
vi ännu mer värme i Högsby

ÖPPET HUS 11/11
VÄLKOMMEN TILL OSS
PÅ INDUSTRIGATAN 1-3

Drop in från kl 18.00 - ta chansen och se
den nya pannan i drift och upplev som-
marvärmen i lokalerna. Prata gärna med
representanter från Högsby Energi och
ställ dina frågor om fjärrvärme! 

Gemensam information till alla  besökare kl
18.30. Medverkande Birger Svanström och 
Magnus Dahlman

Vi bjuder på varmkorv, kaffe och kaka!

Medverkande Högsby Nät och värmeinstallatörer

”Passa även på att kika in hos våra hyresgäster, 
Industriprogrammet, HUC och Mediakompaniet 

som även de håller öppet hus denna kväll.”

Högsby Utbildningscenter

Vill du veta mer kontakta: Chris�na Henriksson, HUC, 049129352, chris�na.henriksson@huc.hogsby.se 

...för då har vi
ÖPPET HUS
på INDUSTRITEKNISKA
PROGRAMMET kl 18002100

Industrigatan 13

Vi ses 11 november...

Högsby Utbildningscenter

Vill du veta mer kontakta: Chris�na Henriksson, HUC, 049129352, chris�na.henriksson@huc.hogsby.se 

Vi ses 26 november...

...för då har vi
ÖPPET HUS

på HUC!
I nästa nummer av Innehåll 

presenterar vi programmet ☺
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Butiken är träffpunkten i Berga!
Följande kommer att hända hos oss under hösten: 

Vi är vad vi heter - Nära! 
Handla hemmavid och värna om
både Din butik, Din plånbok och vår
miljö. Vi har det mesta, för de flesta
och skulle något fattas gör vi allt för att hjälpa Dig.

VVaarrmmtt  vväällkkoommnnaa!!

Vi bjuder på kaffe med

dopp varje fredag!

Julmys i butiken
den 18/12Luciakaffe 

lördag 13/12

Glöggbjudning
fredag 28/11

Norra Storgatan 8, Berga

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

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

Högsby - Karlavägen 21
Villa med bra läge i centrala Högsby,
hörntomt. Fågelforshus med vardags-
rum i vinkel, vattenburet värmesys-
tem. Pris 395 000 kr

Berga - Parkvägen 7
Fräsch villa i bra läge, ett stenkast ner
ligger sjön. 4 rum och kök samt fristå-
ende garage. Pris 325 000 kr

Berga - Lindvägen 4
Välplanerad och välskött villa med
bra läge, fin trädgård, garage, hela 4
sovrum. Gillestuga med öppen spis,
nyare vitvaror.  PPris   530 000 kr

INGA dolda avgifter, 
kostnad för Hemnet och 

energideklaration 
ingår ALLTID i 

mäklararvodet hos oss,
VÄRDE ca 5 000:-

Våra läsare vill gärna veta det senaste när
det gäller breddning och reparation av
Tingebro, Högsby.
- Tack för att du frågar. Trafikverket gick förra
måndagen ut med ett förfrågningsunderlag till
entreprenörer på bropaket som innebär bredd-
ning och reparation av stenvalvsbron vid
Tingebro. Syftet med breddningen av bron är
att kunna förverkliga en gång- och cykelväg,
som efterfrågats under flera år.

Projektstart är planerad till 1 februari 2015 och allt ska vara på
plats och bron åter i drift senast sista maj 2015. Håller planen?
- Vi vet att generellt under den aktuella projekttiden har entreprenörer
som arbetar med bropaket färre projekt i gång, vilket talar för att vi
kommer i gång med arbetet som planerat. Vi har även fått många 
telefonsamtal från intresserade entreprenörer.

Ställer inte vinterperioden till det för broarbetet?
- Den första delen i projektet innebär rivning, sågning av befintlig plat-
ta, därefter tar bockning av armeringsjärn och gjutformsarbete vid. När
det är tid för gjutning och beläggningsarbeten då är vi framme vid
april, maj och en varmare period som lämpar sig väl för dessa arbeten.

Vad bör man tänka på som bilist eller lastbilschaufför?
-Just nu förbereder vi omledingsvägen. Vi breddar vägen för att den
ska klara den ökade trafikmängden. Hur väl vi än planerar så kommer
det att krävas lite tålamod av de som dagligen använder sig av denna

omledningsväg. Det kommer att ta längre tid och vägen kommer inte
att hålla samma standard som den ordinarie sträckningen.

Kan man planera sin tid och inte passera under högtrafik så slipper
man eventuella köer, precis som
man gör i storstäder.

Fredrik vill understryka den 
mycket goda kommunikation som
finns med berörda i kommunen
- Tycker att vi tillsammans med,
Mittpunkt, Företagarna, Kommunen
och samarbetspartner kommer fram
till så bra lösningar vi kan. Viktigast
för oss att är att ha en god dialog
före, under och efter ett projekt.
Mycket har kommit fram i processen
och flera saker som stötts och blötts
innan vi landat i ett förfaringssätt där
vi gemensamt tagit beslut där
påverkan är så minimal som möjligt.
Nu ser vi fram emot projektstart och
att en breddad bro hälsar kommun-
invånare, turister och genomfarts-
trafikanter välkommen.

Gunilla C Johansson

Hallå där, Fredrik Hasselström Trafikverket
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Tel. 0499-310 09

Det lönar sig att åka till Storken!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET  ALLA DAGAR  10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

HHÖÖGGSSBBYY

PSST!! HÅLL UTKIK
I NÄSTA INNEHÅLL OCH SE VAD

VI HITTAR PÅ TORSDAGEN
DEN 27 NOVEMBER G

VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

PAMPERS BLÖJOR 
& HIPP BARNMAT
(ej gröt & välling) 

20% RABATT 
t.o.m. 31/12-14

www.wpab.se
0491-822 12

Behöver du visitkort, reklamblad, kuvert, 
ny företagslogga eller uppdaterad hemsida

- kontakta oss!

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

Storgatan 68, Högsby
Tel 0491-202 02
Öppet: Mån-Fre 1000-1730, 
lunch 1300-1400, 
lör 1000-1200, sön stängt

www.garpenhogsby.se

• Smycken • Presenter • Matsilver • Doppresenter • Batterier 
• Klockor • ID- & Körkortsfoto • Glödlampor • Lysrör • Fotofilm

Skål eller Lattemugg 

på köpet !!
- för varje glas du 

köper till fullpris 
(våra priser ligger under rek. pris)

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12.
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Nu är den vita trenden i våra hem bruten, eller i alla
fall så går den nu över till lite mer färger med guld-
kant.

Enligt trendexperter så är det allt fler som
hänger på trenden att inredningsdetaljer
målas om i guld och kopparfärger. Den
stora svarta krukan målas, eller rättare sagt
sprayas med kopparfärg, vitmålade stolar
får guldiga detaljer. Att blanda gamla och
nya stilar med varandra känns som en
självklarhet. Att dessutom blanda metall
med andra material som underredet på
bord och stolar eller i detaljer på
möbler och fast inredning är
ännu en stark trend i hemmet
när man läser inredningstid-
ningar.

- Ja det är verkligen en trend
som många redan har nappat
på säger Karin
Sandholm,  Sand-
holms Färg & Golv.

Inne i butiken har
man ställt upp en
mindre tapetvägg
och stol på ett podie
där man kan se det färdiga resultatet på den senaste inom hem och
inredning, möbler med detaljer i metallfärg.

Våra tapetleverantörer har nu i sitt sortiment tapeter där de försik-
tigt mönstrade tapeterna är bestrukna med nyanser av koppar och
guld. Tapeten får en helt annan lyster och djup med detta färg-tillägg
och jag tror att trenden har kommit för att stanna under en längre
period, menar Karin.

GULDFÄRGAT KRUS
Melina Asp, Högsby, berättar att hon spraymålat ett Höganäskrus i
guldfärg, som nu står och glänser i hallen på sin piedistal.

- Jag är så nöjd med resultatet. Tvättade noga rent kruset och lät det
torka innan jag målade med häftgrund och sen sprayade på färgen.
Tänk på att du helst sprayar utomhus eller i ett väl ventilerat rum och
att täcka väl runtom, eftersom sprayfärgen gärna sprider sig i rummet.

Melina som just nu är mammaledig tycker att det är roligt att expe-
rimentera med färg och form.

- När man är hemma och är mammaledig så tar ju barnen all upp-
märksamhet, men när de små sover middag eller för natten, då plock-
ar jag gärna fram penslar, färg och sprayburkar.

Tack Melina för att du delar med dig av dina inredningstips.

Gunilla C Johansson
Foto: Melina Asp
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Storgatan 15, 579 30 Högsby • Tel 0491-215 35

Lördag 1 nov
2100-0100

EntrÉ 60:-

Söndag 9 nov
1200-1500

BOKA BORD

BERGESKANS 
ORKESTER

FARSDAGS-
BUFFÉ

STIPENDIER
Utbildningsutskottet och 
Myndighetsnämnden 
efterlyser förslag med motiveringar 
på kandidater till följande stipendier:

• IDROTTS- OCH 
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM – 14

• KULTURSTIPENDIUM -14

• FÖRENINGSSTIPENDIUM -14 

• MILJÖSTIPENDIUM -14

Förslagen till idrotts- och ungdomsledarstipendium,
kulturstipendium samt föreningsstipendium 
skickas till Utbildningsutskottet, ChristinaDahlén,
579 80 Högsby och förslagen till miljöstipendium
skickas till Myndighetsnämnden, 579 80 Högsby.

Förslagen skall vara mottagaren tillhanda 
senast den 4 november 2014.

Plats: Medborgarhuset
T id: 22 november  kl  18 .30
Klädsel: valfritt
PS: Ta på dig dansvänliga skor och
ditt bästa humör G

Kvällen bjuder på tal, musik, prisut-
delning, dans och 3-rätters middag!
En helkväll med Berga GIF
Jubi leumspr is endast  195 :-

Anmälan till:
Mikael Lager, ordf, 070-553 04 78
Inga-Lill Axelsson, 0491-50537

Välkommen med din anmälan 
senast 17 november.

Hoppas vi ses den 22 /11!
Hälsningar Berga GIF

Kom och fira med oss,
i år fyller vi jämt!

Vem vill missa årets höjdpunkt där aktiva,
passiva, alla som på något sätt 
vill fira Berga GIFs 90årsdag!

Behöver du hjälp? Vi jobbar för att ge dig
lägsta pris vid snickeriarbeten. Kontakta oss, vi hjälper dig!
Albin mobil: 073- 653 12 32, mail: albinstan@gmail.com

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.
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Stormhattens Blommor
Välkommen in till oss på

Öppet: Mån-Fre 1000-1730 (lunch 1230-1330),   Lör 1000-1200

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

Interflora
Blommogram

Hjärtligt välkomna hälsar 
Anna-Lena o Bosse, 

Åsa o Ingemo
Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Gravlyktor 
och gravljus

Höstens snittbuketter    
och samplanteringar

Höstglöd endast 20:-

Cyklamen endast 25:-

Stor sortering av
gravsmyckningskransar, 
dekorationer och hjärtan

Med reservation för slutförsäljning

Aktiv förening fyller
Lördagen den 22 november firar Berga GIF 90 år som
idrottsförening

Nöjesfältet, mitt emot Gröna Lund i Stockholm, invigdes i juni 1924.
Samma år några månader tidigare, den 23:e april 1924 bildades 
Berga GIF.  Frågan är om någon då kunnat ana att dessa två skulle fira
90 år i år.

På den tiden det hela startade så låg fotbollsplanen där Vikingbeds i
dag har sin verksamhet och gick under namnet Sahara. Namnet kom-
mer ifrån att det var en grusplan. Nuvarande idrottsplats invigdes som-
maren 1956 med fotbollsmatch mellan bygdens spelare och Åvida-
berg. Bygdens spelare tog sensationellt hem spelet med siffrorna 3-2. 
I motståndarlaget fanns Bengt ”Julle” Gustafsson, sedemera proffs i
Italien och var även med om att ta VM-silver 1958.

Föreningen har haft en bred verksamhet genom åren med grenar
som cykling, simning, bordtennis, friidrott, orientering, skidor och
bandy, med andra ord sportgrenar som både handlat om individ-
som lagsporter. Föreningar har även genom åren haft damfot-
bollslag och i modern tid har klubben spelat i division 6, 5 och
4. Senior och ungdomsfotbollen är de grenar som har flest akti-
va.

Under 2001 inledde klubben ett nära samarbete med
Bockara GIF, och när klubbarna slogs samman fick man före-
ningsnamnet BB2001, och i skrivande stund spelar man i divi-
sion 5.

I dag har Berga och Bockara två ungdomslag som både trä-
nar och spelar tillsammans i såväl cuper som turneringar.

Noterbart är att kvartetten Bosse Nilsson, Inge Oscarsson, 

Mikael Lager och Magnus Karlsson 
har tillsammans verkat för Berga GIF i hela 121 år !! 
Detta har uppmärksammats av Smålands FF och Svenska FF.

JUBILEUMSFEST
- Ja vi firar våra 90-årsjubileum i Medborgarhuset i Berga den 22
november, då även Emåalliansen, föreningar och företag som stöttar
föreningen kommer att bjudas in till mat, dans, prisutdelning och tal
säger Bosse Nilsson.

- Vi hoppas att föreningen får leva vidare som en aktiv förening och
nu ser vi fram emot 100 år. Vill verkligen betona att utan en så aktiv
damklubb som vi har så hade nog inte föreningen funnits. De har ställt
upp i ur och skur för klubben och är viktiga medspelare, om än inte på
planen, säger Bosse med glimten i ögat.

Gunilla C Johansson

TACK
till alla mark-

ägare, väghållare,

sponsorer och

funktionärer 

för välvilliga

insatser vid 

bilorienteringen 

i Högsby

6 september

Mvh Tävlingsledningen
MÖNSTERÅS 

MOTORKLUBB 

www.wpab.se
0491-822 12

Behöver du
visitkort,

reklamblad,
kuvert, 

ny företags-
logga eller
uppdaterad

hemsida

- kontakta
oss!
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Barn både i Högsby kommun och i Estland kom-
mer under den kommande vintern att värmas av
Göta Bergmans stickade kläder. 
- Jag älskar att sticka, och jag stickar tills garnet
tar slut, säger hon. 

Göta Bergman, som växte upp som trettonde barnet i en familj i
Skäppentorp utanför Blomstermåla, som tillbringade större delen
av sitt vuxna liv med sin familj i ett hus utanför Långemåla, men
som sedan fem år tillbaka är bosatt i Högsby, började sticka redan
som femåring. 

- Ja, jag har med mig det här från början. Alla mina syskon
kunde handarbeta och min morfar var skräddare, säger Göta
Bergman. 

- Jag tycker fortfarande att det är så skoj, och på senare år har
jag fått ännu mer tid till att sticka.  

Göta Bergman har genom åren på plats bland barnhemsbarn i
Polen sett vilken glädje och nytta som hennes kläder och filtar
resulterat i. Och på senare år har hon förstått att många barn
även i Estland är tacksamma över de kläder som hon har stickat
och skänkt till dem genom Shaloms hjälpverksamhet i
Oskarshamn. 

I ett kollegieblock har Göta skrivit ner allt hon stickat till
Shalom under de allra senaste åren: 44 koftor, 47 jumprar, 55 par
strumpor, 28 halsdukar, mössor, en filt. 

- Innan jag började föra ner den här statistiken hade jag varit
nere i Oskarshamn med flera stora kassar, berättar hon. 

GÖTA BERGMAN TAR TILLVARA ALLT
- Ja, jag är ju smålänning. Det blir inga massor över. Har jag inte så
mycket så blir det kanske bara ett par strumpor. Har jag mer så
kanske det blir en halsduk, och har jag annat tjockt garn så
kanske det blir en filt eller en mössa. 

- Men det blir fint i alla fall. 
Hur många timmar eller dagar som hon totalt lägger ner på

stickningen har hon inte räknat efter. 
- Oj. Oj, nej det har jag inte.  
- Om kvällarna när teven går så stickar jag. Jag mår bra av det. 
De flesta kan lära sig att sticka, säger Göta. 
- Många män har också börjat har jag förstått. 

STCIKCAFÉ
Göta Bergman, Inger Gustavsson och ytterligare några damer från
Högsby och Ruda samlas varannan vecka på Wickbergs i Högsby
för att sticka babypaket till nyfödda i Högsby kommun. 

För några år sedan samlades en grupp Fliserydsbor till stickkafé
och det är därifrån som Inger Gustavsson och Göta Bergman
plockade upp idén om ett stickkafé även i Högsby. Efter hand föd-
des tanken om att skänka de stickade kläderna till nyfödda i
Högsby kommun, och sedan cirka två år sponsrar Högsby kom-
mun garninköpen. 

- Vi samlas varannan onsdag förmiddag på Wickbergs. Vi stick-
ar, virkar filtar och har trevligt tillsammans, säger Inger
Gustavsson. 

- Vi är 7-8 damer som träffas men det finns plats för fler. 
- Det här är en bra sak för Högsby kommun och har blivit som

ett inslag i kulturlivet. Ibland har det kommit in besökare från
andra kommuner som sagt att de vill försöka starta något liknan-
de i sina hemkommuner. 

Till varje nyfött barn stickas och paketeras en mössa och en
kofta. Hittills har 25 babypaket delats ut. 

Men vårt bekymmer är att vi inte når ut till alla. Vi skulle väldigt
gärna ha hjälp från barnavårdscentralen och föreningar eller
organisationer så att vi verkligen får ut paketen till alla nyfödda i
kommunen. Den som kan hjälpa till med det får väldigt gärna
höra av sig, säger Inger Gustavsson. 

Text och bild Fredrik Loberg
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Stickcafé

Emma Johanssons
lilla Elliot som var på
babymassage i
Högsby fick besök av
stickcafét och fick
dagen till ära en fint
stickad mössa och
kofta. Elliots
mamma säger:

- Vi var på baby-
massage idag då
damerna dök upp
och delade ut sina
fina stickade klädpa-
ket. Vi blev alla jät-
teglada och tack-
samma. Jag tycker
att det är ett fantas-
tiskt initiativ av dem
och hoppas de fort-
sätter med de söta
babypaketen i fram-
tiden.

Gunilla C Johansson Foto: Emma Johansson
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ÖPPET TORS 1200-1900 • FRE 1200-1800

I vår Gårdsbutik finns nystyckat kött av nöt, gris och lamm. 
Även färsk nymalen färs. Vi tar även emot och säljer viltkött !

Sista beställningsdag fre 21/11. 
Beställning är bindande.
Utlämning sker lördag 18-19 
december kl. 12.00-19.00 i 
butiken på Kalvenäs Kött. 

LLååddaann  vvääggeerr  ccaa  1100  kkgg  
oocchh  kkoossttaarr  113399kkrr//kkgg
Innehåller:
Rimmad Julskinka ca 3 kg
Ytterfilé                   ca 1 kg
Urbenad karré       ca 1 kg
Färs                     ca 2,5 kg
Revben               ca 700 gr
Medwurst           ca 400 gr
Prinskorv             ca 600 gr
Rökt fläsk            ca 500 gr

Salami                 ca 300 gr
(Alla korvar är gjorda på eget kött. 

Allt levereras vacuumpackat.) 

18-19 december kommer
det även vara försäljning 
av bl.a. sylta, leverpastej,
rökt vilt, julkorv och mer

som hör julen till.

För beställning eller frågor: Anette Darberg 070-7176404, info@kalvenas.se
För mer information om Linderödsgrisen och Kalvenäs Kött

www.kalvenas.se

Jullåda av Ekologisk Linderöds-
gris från Kalvenäs Kött

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!

• att få ordning på läckande

tak innan vintern!

• att se över dina snöras-

skydd - vi har ett brett
sortiment för 
tegeltak och plåttak. 
Köp rasskydd och montera 
själv eller låt oss 
göra jobbet.

PASSA PÅ !!

Grattis
Vi på Innehåll ber att
få gratulera Kevin
Johansson, Berga
som tillsammans
med sina båtkamra-
ter Eric Karlsson och
Mattias Andersson
kammade hem
segern i den stora
gäddtävlingen pike
Open i Oskarshamn
27-28 september.

Tävlingsmomentet gick ut
på att fånga den längsta
gäddan under begränsad
tid inom tävlingsområdet
Pataholm – Verkebäck.

Gäddan mätte hela 109
cm och i vinstpotten låg
hela 9 900 kr. Bevisligen är
det många stora gäddor
som lurar i vassen.

Gunilla C Johansson

Kylmaster AB   •   010-130 20 50
E-mail: info@kylmaster.se   •   www.kylmaster.se

Service nära dig.Upp till 6 års 
garanti.

Till skillnad från traditionella VÄRMEPUMPAR, bibehåller våra 
värmepumpar sin värmekapacitet när utomhustemperaturen sjunker. Ny teknik ser till att den

nominella VÄRMEKAPACITETEN hålls konstant minst ner till -15°C. 
Dessutom fortsätter de att ge värme ner till -30°C.

LÅG LJUDNIVÅ är en självklarhet när du väljer värmepump. Vi provar och väljer ständigt ut
nya modeller där vi ställer krav på lång garanti, hållfasthet, ljudnivå och PRESTANDA.

En värmepump är ett SMART OCH BEKVÄMLIGT val för dig som vill sänka din 
energikostnad. En COP på över 5,0 innebär hög energieffektivitet och en låg elräkning.

Vi gör alltid ett KOSTNADSFRITT PLATSBESÖK
för rekommendation av bästa och smartaste valet för just ditt hus!

Möt säsongen i tid!Möt säsongen i tid!

Rätt ”pump” i rätt hus

Vi håller 
vad vi lovar!

AUKTORISERAD ÅF

NYHETSTIPS!!

Foto: Privat
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För mer info ring Maj Almert, 

tel 0491-913 78 (kl 8-10), 0706-79 13 78

www.stangakonsult.com

S T Å N G Å K O N S U L T  I  K A L M A R  H B
D E T  P E R S O N L I G A  F A S T I G H E T S B O L A G E T

Det händer på biblioteket i Högsby!

Slöjdcafè på höstlovet! 
Onsdagen den 29/10 kl. 14. 

Från 7 år. Anmäl på tel: 0491-29159

Kulturmåndag den 3/11 kl. 19. 
Författaren Anders Johansson 
berättar och visar naturfoton.

Lördagen den 8/11. 
Sagostund kl. 11 och därefter 
spelar ”Strömers sista pack”.

Kulturmåndag den 10/11 kl. 19.
Fotbollsprofilen Bo Johansson från

Kalmar berättar minnen.

Lördagen den 15/11 kl. 11. 
Musikteater ”Det var en gång en
sång” Dunsö kapell. Entrè 50 kr.

För mer information se 
www.hogsby.se eller 

mejla till biblioteket@hogsby.se

Högsby bibliotek, Studieförbundet vuxenskolan, Emådalens kulturförening, Emåalliansen

ÅSEDAS TRAFIKSKOLA!
Vi är en liten och personlig trafikskola i Åseda med 3 lärare och utbildar 

på B-behörighet. Dessutom erbjuder vi  riskutbildningar så som 
Risk 2:an (halkbanekörning) och Risk 1:an. För dig som vill övningsköra

privat har vi även introduktionskursen (handledarkursen) 

Nästa handledarkurs torsdag den 13 november kl. 17.00-20.15.

För mer information om skolan, kurser, 
priser och anmälan se vår hemsida: 

www.trafikutb.se

Förfrågningar och kontakt: 070-660 24 22 
Terminalgatan 4, 364 31 Åseda 
(samma byggnad som Bilprovningen)

Välkommen till Din trafikskola i Uppvidinge 
även Du som bor i Hultsfred eller Högsby kommun!

Yvonn's trafikutbildningar

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

Välkomna!

Äventyrsbad 
Månd, onsd ...................................14.00-17.00
Tisd, torsd........................................15.00-19.00
Fred..........................................................14.00-20.30
Lörd, sönd........................................10.30-16.30

Motionssim
Månd, tisd, torsd....................19.00-20.30
Tisd, torsd........................................06.30-08.30
Tisd, torsd........................................14.00-15.00
Lörd, sönd........................................09.00-10.30

Solarie och Gym
Månd, onsd, fred....................09.00-20.30
Tisd, torsd........................................06.30-20.30
Lörd, sönd........................................09.00-16.30 

Vattengympa drop in,
Mån 13.15-14.00 och 18.15-19.00

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

Ordinarie öppettider 2014
för mer information eller gå in på vår hemsida 

www.vattenpalatset.monsteras.se. 

Hos oss finns sol och

värme året runt !

Öppettider Höstlov vecka 44
Hej alla skollediga och badsugna ungdomar

Kom till oss och bada på höstlovet! 

Äventyrsbad
Måndag–Fredag   09.00-19.00

Lördag   och Söndag 10.30-16.30

2014-10 okotber INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-10-20  08:20  Sida 20



Då är PROs flytt till Storgatan klar och invigningen
var minst sagt välbesökt.

För en tid sedan informerade Högsby Bostads AB att man beslutat att
”Dahlbergska huset” i Högsby, där PRO varit hyresgäster under fyra år,
skulle byggas om till bostäder.

- Bostadsbolaget var behjälpliga med att söka alternativa lokaler
och efter lite förhandlingar så är vi i hamn och ser fram emot verk-
samheter i nyrenoverade lokaler här på Storgatan 34 berättar Solweig
Ek, ordförande PRO i Högsby.

Under pompa och ståt där man under invigningen fick smaka på
nybakat var det många som passade på att kika runt i de nya lokaler-
na. När Innehåll var på besök var stämningen god och 90-åriga Lilly
Bergeskans, flitig mötesdeltagare fick dagen till ära klippa invignings-
bandet i sällskap med Solveig Ek, ordförande. Därefter följde ett kort
invigningstal av Solveig och sånggruppen inledde med sången
Rosenkyssar och med texten ”Det var en solig morgon uppå ett myll-
rande salutorg”. Kören ackompanjerades av gitarristen Ingrid Digreus. 

MÅNADSTRÄFFAR
- På våra månadsträffar kan vi blir upp emot 80 deltagare och då bru-
kar vi vara i församlingshemmet och då är dessa lokaler för små. Här
på Storgatan kommer vi att hålla cirklar och kurser. Vi har allt från
läscirklar, stavgång, datakurser och gymnastik, viktigt att hålla i gång
så man orkar bli äldre. Vad passar då
inte bättre än att sjunga, sången har en
god effekt på hälsan enligt de senaste
studierna. Vi har även trivselträffar och
då brukar vi vara ca 40-50 personer. Till
dessa träffar är det alltid hemligt pro-
gram så den som är nyfiken på vad
som arrangeras får allt pallra sig till
våra möten, att det är hemligt program
uppskattas av deltagarna. Vi har haft
allt från musikunderhållning, fråge-
sport, bildvisning till sång på våra träf-
far. Något som är viktigt och centralt är
fikastunden, att få träffas och prata
med varandra för att hålla kontakt med
varandra och hålla sig uppdaterad om
vad som händer och sker i kommunen.

PRO i Högsby-Berga har drygt 200
medlemmar och tillsammans med

PRO i Ruda, Fågelfors och Fagerhult har man ca 500 medlemmar.
- SPF är också en stor och aktiv förening och vi har tidigare haft

gemensamma danser där båda föreningarna stått som arrangörer.
Både PRO och SPF:s medlemmar tycker om att resa och besöka

olika platser och arrangemang.
PRO:s resor har bland annat gått till travbanan i Kalmar,

Lönneberga marknad, Öland för att njuta av goda kroppkakor.
- Inga bekymmer för personer som har funktionshinder att följa

med, utan då hjälps vi åt så att alla kan åka med.
PRO Högsby- Berga hyr lokalerna tillsammans med ABF och

Högsby Arbetarkommun.

Gunilla C Johansson
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Välbesökt invigning

TOTAL UTFÖRSÄLJNING
LÖR 15/11 & SÖN 16/11     KL 10-15

– ORIENTALISKA/RÖLLANKANSMATTOR
– MÖBLER CARL MALMSTEN MM

STORGATAN 40, HÖGSBY
Dödsbo Firma Helge Hamnert  Frågor, kontakta testamentexekutor

Rune Hellkvist 070-569 22 24  mail: helge.hamnert@hogsby.net
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Så här års får jag ibland frågor om hur vi firar 
”halloween” i Högsby pastorats församlingar. 
Jag brukar försiktigt svara att jag förmodar att den
frågande menar ”allhelgonatid”. 

Och på den förmodan brukar jag få jakande svar. Och att man blan-
dar samman ”halloween” med ”allhelgona” är inte underligt. Själva
ordet ”halloween” har samband med engelskans ” All Hallows”, som
närmast betecknar Alla Helgon, och ”halloween” firas just vid allhel-
gonatid i framför allt de engelskspråkiga länderna. Men motiven för
att fira ”halloween” är helt andra än motiven för att fira ”allhelgona”,
även om det givetvis finns ett svagt samband.  

Allhelgonafirandet är gammalt i kyrkan. Tidigt började man årli-
gen i början av november att fira alla de heliga män och kvinnor,
som lämnat det jordiska, men inte hade fått egna helgondagar. Och
i nära anslutning tillkom firandet av ”Alla själar”, dvs alla de döda, för
vilka människor tackade Gud. Och så firar vi ju alltjämt både Alla
Helgons dag och den påföljande söndagen, som i vår tradition ofta
kallas just Alla själars dag. Vi smyckar våra anhörigas gravar, tänder
våra gravlyktor och söker oss till kyrkorna för att fira gudstjänst till
deras minne.

”Halloween” är i de länder där firandet är något riktigt stort, sna-
rast en barnens och ungdomarnas spexhelg då man styr ut sig i
spöklika munderingar som ett slags levande döda. Även om det
alltså finns ett svagt samband, så inser nog de flesta att det handlar
om två helt skilda motiv. Och jag tror att det är viktigt att vi håller
motiven åtskilda!

Jag har naturligtvis inget emot att barn och ungdomar i skojiga
spöklika munderingar ringer på min dörr i början av november,
men jag är samtidigt angelägen om att det i vårt medvetande
måste hållas åtskilt från firandet av de döda för vilka vi tackar Gud
så här års. Sant är att inte alla våra döda precis vara några helgon,
men det torde knappast ha funnits någon enda människa för vilken
inte någon eller några har anledning att tacka Gud.

Låt oss därför i den stundande allhelgonahelgen fira våra döda!
Om våra barn och ungdomar också vid den tiden vill ringa på vår
dörr i skojiga utstyrslar så bevärar det åtminstone inte mig.

Er tillgivne
LEIF NORRGÅRD
prost, t f kyrkoherde i Högsby m fl församlingar
t o m mitten av november
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Allahelgona eller
”Halloween”?

VINTERN ÄR SNART HÄR!

DROP IN
DEN 11 & 12 NOVEMBER!
– SKIFTA TILL VINTER-
HJUL OCH FÅ CHANSEN
ATT BLI MILJONÄR!!
(FÅ 1 TRISSLOTT PÅ KÖPET)

ÖVRIG TID, TIDSBESTÄLLNING

OM NI HAR DÅLIGA DÄCK 
OCH BEHÖVER NYA, PRATA MED TOMMY!

VÄLKOMNA!!

Spelombud för

(före detta Statoil)

Trippens Bilservice
Kyrkogatan 41, Högsby • Butik 0491-203 29 

Öppet:
Månd-Fred 7-21

Lörd 8-21, Sönd 9-21

Tack Thonkan

för 
Dina helande 
behandlingar

och för
Ditt stora tålamod

Lena i Gösebo
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Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidan www.hogsby.se under Evenemang. 
Vill du ha med dina evenemang, lägg in dom på ovanstående hemsida, vilket du kan göra själv om du har internetuppkoppling. Eller tala med turistbyrån i Högsby, tel 0491-291 64. 
OBS! Publiceringen är kostnadsfri!  Reservervation för eventuella fel i evenemangsuppgifterna. • Vill du ha utförligare text i Innehåll är du välkommen att sätta in en annons.
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En kurs i mirakler, Ruda 20 aug-3 dec 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda. Möt
Kärlekens budskap. Cirkeln vänder sig till alla och ger
oss en manual för hur vi kan leva våra liv. Vi träffas ca
varannan onsdagskväll (jämna veckor) kl.18.30-
21.30.  Även nya delt. är välkomna. Investering för
höstterminen: 700 kr. Kurslitteratur säljes. Anm. sna-
rast, även löpande under terminen.Info och anm Carina
Hansson. Se www.stateofgracesweden.net. Arr: State
of Grace i samarbete med studieförbundet NBV Sydost. 
Kontakt: Carina Hansson Tel: 0707-126824, 
0491-22211. E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Medicinsk yoga, Mimy (Mindfulness och
Mediyoga) - 1 sep-24 nov 2014 
Samlingslokalen på Karlavägen. Prova på medicinsk
yoga gratis vecka 36. Fortsättning vecka 37-48.
Måndag 17.00-18.30 samt 18.45-20.15.
Info/anm. Anne 0705328547. Arr: Annes Kroppsvård

Bridge - 1 sep-8 dec 16:00  
Seniorum, Storg., Högsby. SPF Bridge börjar månd.
den 1 sept kl 16.00. Vill Du vara med, kom dit eller
ring Staffan Sagrelius 070-589 16 11 för info! Arr:
SPF. 

Kvinnocirkel - 11 sep-13 nov 18:30
Trollbergsv. 18 i Högsby. Cirkel med samtal, meditation
och danns i en varm och stödjande gemenskap. Ledare
av cirkeln är utbildad på School of graceful living. Sista
anm. 4/9. Kursavgift 800 kronor ska vara betald
innan kursstart. Anm är bindande. Arr: Berga Life
Balance. Kontakt: Lise-Lotte Johansson

Stickcafé SPF Högsby - 11 sep-4 dec 
Seniorum, Storg. 9 i Högsby. Varannan torsdag 
kl. 14.00, start torsdag 11/9 och sedan till och
med 4/12. Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Rejoice för barn 6-12 år - 12 sep-14 nov
Filadelfia, Storg. 10, Högsby. Barnsamling med olika
aktiviteter som lekar, tävlingar, fika sång och
andakt. Fredagar kl.18.30-20.00 Filadelfia,
Högsby. Ingen avgift, ingen anm. Ålder 6-12 år 
Arr: Filadelfia, Högsby. Kontakt: Kristina Johansson

Fredagscafé SPF Högsby - 12 sep-5 dec
Seniorum, Storg. 9 i Högsby. Varje fredag 
kl. 11.00-13.00. Arr: SPF Högsby

Ungdomssamlingar Filadelfia - 13 sep-13 dec
19:00-23:00 Filadelfia, Storg. 10, Högsby
För dej som går i årskurs 6 och uppåt. Olika aktiviteter,
andakt, sång, fika och gemenskap. Ingen avgift.
Arr: Filadelfia Högsby

Gympan i Berga - 17 sep-26 nov 
Mix dam- och herrgympa onsdagar kl 19.00-20.00.
Gympasalen i BergaCarina & Gunilla  

Transmissionsmeditation - 18 sep-27 nov
18:30-21:00 Seniorum, Storg. 9, Högsby
Avsikten med dessa träffar är att samtala om medita-
tion så alla får möjligheter att ställa frågor om männi-
skans utvecklingsväg och fundera över varför vissa väl-
jer att söka vägar i det yttre och andra i det inre livet
eller både och. Arr: Eleonor Sagrelius i samarb. med
Vuxenskolan. E-post: eleonor.sag@gmail.com

Tonår i Missionskyrkan - 26 sep-28 nov
20:00-23:00 Missionskyrkan, Västergatan 7, Berga
För dej som går i 7:an och uppåt Fredagar 26/9-
28/11, kl 20.00-23.00 Gemenskap, fika och
andakt. Fr o m 17/10-28/11 även innebandy i 
sporthallen vid Skyttefällaskolan kl 19.30-21.00
Arr: Missionskyrkan. Kontakt: Kristina Johansson

Danskurs Modern Fox (fortsättning) 
- 25 okt 10-17  Staby Gårdshotell, Högsby
Ledare: Niclas och Yvonne. Maila anm:
rudabugg@hotmail.com. OBS! Begränsat antal 
platser - "Först till kvarn". Frågor 070-5122008
Arr: Rudabuggarna

Berga Bio visar: "Pojken med guldbyxorna"
- 26 okt 18:00-19:40 Berga Bio, Järnvägsgatan
4 A, Berga. Sv. familjefilm efter Max Lundgrens bäst-
säljare. Regi av Ella Lemhagen, 11-årsgräns
Biljettpris: 60 kr. Info: www.bergastation.se.
Arr: Berga Samhällsförening

Kroppkakekalas Högsby PRO - 28 okt
16:00 Kroppkakekalas på Emågårdens Värdshus.
Underh. av Dan Bergeskans. Pris: 80 kr. Anm. till
Solweig Ekh senast den 20 okt. tfn 0491-230 39.
Arr: Högsby PRO

Berga Bio "LasseMajas Det.byrå-Skuggor
över Valleby" - 28 okt 18:00-19:15 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga. Höstlovsfilm.
Svensk familjefilm/"deckare". Barntillåten.
Biljettpris: 50 kr. Info: www.bergastation.se. 
Arr: Berga Samhällsförening

Filmstudion visar "American Hustle" 
- 29 okt 19:00-21:30 Berga Bio, Järnvägsgatan
4 A, Berga. Kriminaldrama i 1970-talsmiljö. Två
bedragare tvingas av FBI att medverka i en
brottsprovokation för att sätta dit de stora skurkar-
na. Avgift 200 kr/7 filmer. Arr: Emådalens
Filmstudio

Slöjdcafè på biblioteket - för barn - 29 okt
14:00 Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17 i
Högsby. Vi slöjdar tillsammans. För barn från 7 år.
Ingen avgift. Föranmäl på tel: 0491-29 159. Arr:
Högsby kommunbibliotek och Kalmar läns hemslöjd

Berga Bio visar: "Bröllopskaos" - 2 nov
18:00-19:40 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Fransk komedisuccé. Åldersgräns: kompl.
senare. Biljettpris: 80 kr. Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga Samhällsförening

Kulturmåndag - 3 nov 19:00 
Högsby bibliotek, Storgatan 17, 579 80 Högsby
Författarbesök med Anders Johansson författare och
fotograf. Presentation av nya boken "Ett år i
Småland" och invigning av utställningen
"Naturfotografier". Bokförsäljning. Fri entrè. Vi bju-
der på kaffe. Arr: Högsby kommunbibliotek och Sv

Dagträff Högsby Missionskyrka 
- 4 nov 14:00 Enar Ankarberg berättar om 
människor han mött i Kongo. Kaffeservering.
Arr: Missionskyrkan Högsby

Brasafton, Bötterum - 5 nov 19:00 
Bötterums hembygdsgård. Brasafton i Tingshuset
Långemåla Gårds historia, Britt-Marie Axetun berättar
Servering och lotterier. Arr: Långemåla hembygdsför-
ening.

Månadsmöte Fagerhult SPF - 5 nov 14:00 
Gröna Salen, Välengården, Fagerhult
Förhandlingar, kaffe och lotterier. Arr: Fagerhult SPF

Höstsupé PRO Fågelfors - 7 nov 14:00 
PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors. Vi samlas för att
inta höstsupé.Herr Kalin underhåller, bördig från
Oskarshamn. Arr: PRO Fågelfors

Bowling - 7 nov 19:00-21:00 
Häng med till Big Bang Oskarshamn.
Anmäl er gärna innan til Ingbritt 073-4330914 
eller Niclas 070-6239767.
Arr: Högsby-Fagerhults LRF lokalavdelning

Auktion i Skälsbäck - 8 nov 15:00 
Skälsbäcks skolmuseum. Vi säljer ostkakor, hemba-
kat, hantverk och mycket annat. Kaffeservering från
kl. 14.00 i gamla skolan. Arr: Norrgrändens bygde-
förening

Sagostund på biblioteket - 8 nov 11:00 
Kommunbibliotek, Storgatan 17 i Högsby
Vi erbjuder sagostund på lördagar. Sagoberättare är
Gunilla Gustafsson. Ingen föranmälan. Arr:
Kommunbiblioteket Misteln

Höstmarknad med jultema, Hornsögården -
8 nov 11:00-16:00 
Välkommen till höstmarknad med jultema. 
15-talet hantverkare medverkar. Servering.
Arr: Hornsögården

Buggkurs i Ruda (fortsättningskurs) 
- 8 och 9 nov 10:00 -17:00 Ruda Folkets Hus
Helgkurs i Bugg (fortsättningskurs)
Ledare: Roddy & Elisabeth. Maila anm.: ruda-
bugg@hotmail.com. OBS! Begränsat antal platser -
"Först till kvarn". Frågor: 070-51 22 008. Mer
information om kurserna hittar du på vår hemsida: 
www.rudabuggarna.se  Arr: Rudabuggarna

Berga Bio visar The Salvation 
- 9 nov 18:00-19:30 Berga Bio, Järnvägsgatan
4 A, Berga. Westernfilm med Mads Mikkelsen och
Mikael Persbrandt. Åldersgräns 15 år. Biljettpris 80
kr. Info: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Kulturmåndag - 10 nov 19:00 
Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17 Högsby
Tränaren och fotbollsprofilen Bo Johansson från
Kalmar berättar fotbollsminnen. Fri entrè. Vi bjuder
på fika. Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete
med Emåaliansen och Sv

Månadsmöte SPF Högsby - 11 nov 14:00 
Högsby församlingshem. Information av represen-
tant från Länsförsäkringar. Dragspelsmusik av Johan
Danielsson, Högsby. Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Filmstudion visar "Sådan far - sådan son" 
- 12 nov 19:00 - 21:00 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Två japanska familjer får reda på att deras sexåriga
söner förväxlats vid födseln.
Avgift 200 kr/7 filmer. Arr: Emådalens Filmstudio

Barnteater på biblioteket - 15 nov 11:00 
Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17 Högsby
Dunsö Kappel underhåller med pjäsen "Det var en
gång en sång". Från 3 år. Pris 50 kr per person.
Förköp på biblioteket, Storgatan 17, Högsby eller
boka biljetter på tel: 0491-29159. Arr: Högsby
kommunbibliotek i samarbete med Emådalens
Kulturförening

Julmarknad, Isabogården - 15 nov 
10:00 - 15:00  Lokala utställare, tombola, kaffe,
servering, kroppkakor efter kl 12.00. Fri entré.
Arr: Hembygdsföreningen Isabogården

Danskurs Dirty Foxx - 15 och 16 nov
10:00 -17:00 Folkets Park, Oskarshamn
Helgkurs i Dirty Foxx (avancerad) med Vesterli&Co
Maila anm: rudabugg@hotmail.com 
Frågor: 070-51 22 008
Mer information om kurserna hittar du på vår 
hemsida: www.rudabuggarna.se
(Kursen arrangeras tillsammans med Snésteg)
Arr: Rudabuggarna i samarbete med Snésteg

Julmarknad i Sinnerbo - 18 nov 
11:00 - 18:00 Sinnerbo Bygdegård. Hantverk,
bröd, honung, karameller m.m till försäljning, tunn-
brödsbakning, lotterier och kaffeservering.
Smedjan är öppen. Arr: Sinnerbo Bygdeförening

Vinprovning på Seniorum - 19 nov 18:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Ledare är Jan Broqvist. Tema: Vad passar till vad?
Vin och lite småplock. Max 12 deltagare. Pris 150
kr/pers. Anm.till Inger Perfeldt 0491/21274
senast den 14 nov. Obs tiden! Arr: SPF Högsby

Filmafton med Inge & Leif - 21 nov 18:30 
PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors
Vad vi får se blir en överraskning. Arr: PRO Fågelfors

Berga Bio visar: "Madama Butterfly" från
Kungl.Operan -  21 nov 19:00 - 21:45 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
"Madama Butterfly" av Puccini, live opera från Kungl
Operan. Kafé öppet för servering i paus
Biljettpris: 200 kr, med scenpass 180 kr, under 26
år 150 kr. Förköp på Misteln/Högsby, Coop
Nära/Berga och Berga Bio
Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga Samhällsförening

Auktion, Bötterum - 22 nov 16:00 
Bötterums hembygdsgård
Arr: Långemåla hembygdsförening

Berga Bio visar: "The Hunger Games:
Mockingjay" - 23 nov 18:00 - 20:25 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Mockingjay - Part 1 som är den tredje filmen i s
erien, baserad på Suzanne Collins succéromaner
Åldersgräns: kompl. senare. Biljettpris: 60 kr
Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga Samhällsförening

Filmstudion visar "The Lunchbox" - 26 nov
19:00 - 21:00  Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Dabbawala-systemet i Bombay är känt för sin
effektiva distribution av matlådor. En dag sker ändå
en felleverans. Det blir början på en relation mellan
två ensamma själar. Avgift 200 kr/7 filmer. 
Arr: Emådalens Filmstudio

Julkonsert Berga - 26 nov 19:00 - 20:30 
Missionskyrkan, Västergatan 7, Berga
Medverkande från Shalom i Oskarshamn.
Fri entré. Arr: Högsby missionsförsamling

Berättardags på Seniorum - 30 nov 15:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Leif Norrgård och Marianne Ek berättar om pilgrims-
resan till Rom. Kaffeservering. Arr: SPF Högsby

Berga Bio visar: "Tjuvarnas jul - Trollkarlens
dotter" - 30 nov 18:00 - 19:35 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svensk familjefilm/äventyr med karaktärerna från
en av SVT:s mest omtyckta julkalendrar.
Med bl a Gustaf Hammarsten och Gustaf Skarsgård
7-årsgräns. Biljettpris: 60 kr. Info: 
www.bergastation.se Arr: Berga Samhällsförening
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Sandholms Färg & Golv
Högsby: Smedmästarevägen 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. www.sandholms.se

Skynda att fynda!

Köp 5 rullar tapet och
få 5 liter lim på köpet!
Gäller t o m 31/10. Kan inte kombineras med andra rabatter. 

FYNDA VACKRA GOLV!

Nu är butiken fylld med laminatgolv 
från Tarkett med 25 års garanti

fr. 189:-
per kvm. ord. pris 229:- 
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