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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 30 januari 2015
Bokning: Senast måndagen
den 19 januari 2015.

• Nyinstallation • Renovering

• Badrumsrenovering • Värmepumpar 

• Vedpannor • VV-beredare 

• Reservdelar • Uttnyttja ROT-avdraget!

Jag önskar alla God Jul och Gott Nytt År

OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten
0491-511 62   •   076-80 50 741
olafsvvs@hotmail.de    olafsvvs@gmail.com

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

Gilla oss på facebook: Aboda cafe och restaurang!

ABODAS JULBORD
med smak av skogen, havet och landet

inkl. GLÖGG OCH
KAFFE 395:-
Fred kl. 19. Lörd kl. 13 och 
kl. 18. Sönd kl. 14.
Sista datum 20/12.

JULLUNCHBUFFÉ 195:- 
inkl kaffe & fikabröd, 

serveras onsd-torsd kl 12-15. 
Sista datum 18/12.

LUNCHBUFFÉ 100:- 
serveras vard kl 11-14. Start 29/12.

HELGBUFFÉ 150:- 
serveras lörd o sönd kl 12-15.30.

Start 26/12.

Nyårsafton öppet 11-24
NYÅRSBUFFÉ 225:- 
serveras mellan kl 18-21.

BOKA BORD

Stängt för à la carte
och fika 17 nov - 25 dec

ÖPPNAS ÅTER 
för á la carte

26 dec - 11 jan
Alla dagar 11-17

Monica med personal
önskar er en God Jul 
& Gott Nytt År!

ABODA KLINT

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

PASSA PÅ ATT BOKA

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

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

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

Vi önskar alla kunder och
vänner en riktigt God Jul 

och ett Gott Nytt År

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

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

ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR-SÖN 10-14
OBS! STÄNGT SÖNDAGAR FR.O.M. 1/1-2015

FöreningsSport
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

ÖNSKAR CHRISTER, ELIN, OSCAR & LOUISE

VID KÖP AV 
PRESENTKORT ÖVER 300:-

MEDFÖLJER 1 PAR 
SALMINGSTRUMPOR 
(värde 69:-) Gäller t.o.m. 23/12

Vi önskar alla 
en God Jul och ett Gott Nytt År!
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AVDRAGSRÄTTEN ÄNDRAS

UPPDATERA
PENSIONEN

Det finns flera sätt att fortsätta
pensionsspara när avdragsrätten sänks.

Prata med oss – vi hjälper dig!

GOD HELG
önskar

Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 00

2014-12 december INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-12-08  08:15  Sida 3



4

Att ge sig på den grannlaga uppgiften att försöka
summera ett helt år via en sida i Innehåll, det är
omöjligt. Det vi däremot vill bjuda på är en och
annan återblick på vad som har återgetts i Innehåll.

Många är företagarna som återgetts under året och som har bäring
inom hälsa och må bra. Vad sägs om allt från att få en stunds åter-
hämtning via yoga, eller hög puls och tempo på gymmet Malen. Det
finns något för alla i Högsby inom just må bra. Dessutom har vi
många flitiga och snälla bin som ser till att vi får något gott på
mackan, tack vare en aktiv biodlarförening. Gott och nyttigt var
namnet.

De sportsliga framgångarna har varit överväldigande inte minst
för Högsby IK som tog sig till division 3. Men även framgångar för
anrika föreningarna Ruda IF och Berga GIF som firat 90 år under
högtidliga former.

Andra högtider som smäller högt är Möjligheternas kväll, Högsby-
dagarna och Årets Kommunjakt. Frågan är vilken av de tre som
smäller högst. En sak är i alla fall säker, det är en trio av arrange-
mang som gemensamt men på olika sätt sätter färg på tillvaron och
ökar sammanhållningen och vikänslan i kommunen. Att få dansa
under Möjligheternas kväll, träffa hemvändare under Högsbydagen
eller få en god skogslunch och få lyssna på duktiga jakthundar
under kommunjakten, ja det är positiva pusselbitar för bygden. 

Månatliga näringslivsträffar som arrangerats av Mittpunkt där
kommunen, företagare och organisationer ges goda möjligheter att
träffas över en kopp kaffe är andra viktiga pusselbitar.

Vi har även under året speglat flera av kommunens verksamheter
och vem minns väl inte reportaget med 98-åriga Herta som trivdes

så bra på Välengården i Fagerhult och som mer än gärna tog sig en
tur på tandemcykeln runt om i byn.  

Vi på Innehåll minns det med värme.
Vi har under året försökt att ge några personliga reportage som

under intervjun med nya bankchefen Joakim med hans visioner på
hur en lokal bank bör verka, eller reportaget med VD:n full av energi,
Magnus Dahlman. Att få läsa om Anders Johansson och få veta vad
som är viktigast för en kommun sett ur ett kommunchefsperspektiv
var uppskattat, men även för hans oförtröttliga energi att sjunga
och låta barn få träffa Tomtarna i skogen bakom LBC.

Det är många eldsjälar som gör ett fantastiskt arbete i kommunen
och många som kanske inte omnämns i detta försök till nyårskröni-
ka, men till er alla så hoppas vi att ni ser er omkring och verkligen
känner att ni behövs. Det är ju så med allt, även om man inte alltid
tänker på hur bra det är när grabbarna från renhållningen kommer
och tömmer soptunnan, eller att mattanten serverar mat som precis
hann bli klart i tid. Men man märker när det inte fungerar. 

Man märker när soptunnan är överfull, eller att dörren till matsa-
len inte öppnas då klockan slagit 12. 

Det är när vardagen fungerar som man kan få tid och kraft att
känna att det är helg och lite frid. Tack till er alla vardagshjältar.

Vi på Innehåll är stolta och glada över att ni läser tidningen och
hör av er till oss med redaktionella tips och att vi har så många trog-
na annonsörer.

Fortsätter ni med det så skapar vi tillsammans en positiv bild över
Högsby kommun – mitt i länet.

Bästa Jul- och Nyårshälsningar /Tidningen Innehåll
Gunilla C Johansson 

Snälla bin och vardagshjältar
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Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr
Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar önskar God Jul och Gott Nytt 2015

Lars, Eva-Marie och Lihna

God Jul   & 
Gott Nytt År       

önskar
Thomas med personal

Café Bar 070-384 12 13
Kundservice 077-520 50 50, kundservice@cafebar.se

www.cafebar.se
www.autobar.se

Mittpunkt i Högsby hoppas att företag vågar
satsa och investera i sin produktion eller 
fastigheter med lite draghjälp av invester-
ingsstödet via landsbygdsprogrammet som
troligen ökas från 30 till 40% av investeringen.

- Vi informerade om Länsstyrelsens investeringsstöd i förra veckan och
jag har redan fått kontakt med 4-5 företag som visat intresse för

investeringar med hjälp av stödet. Det går bra att redan nu
sondera marknaden och ta in offerter och förbereda en

formell ansökan som man tidigast i maj kan skicka in till
Länsstyrelsen menar Bengt-Åke Lundin, verksam-
hetsansvarig Mittpunkt.

Landsbygdsprogrammet är ett projekt inom
EU i miljardklassen och där ekonomiska medel
ur programmet, mätt i flera miljoner, går att
söka för företag i vår kommun. Målet med pro-
jektet är att öka landsbygdsetableringar och
öka sysselsättningen.

Mittpunkt hoppas att telefonen går varm
trots att Kung Bore är i antågande.

Gunilla C Johansson

Nya möjligheter efter nyårNya möjligheter efter nyår
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Tänker du starta EGET?

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

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!

Julöppet hos en Ostronöppnare och en

Flygvärdinna från Belgien !

Fredag-lördag
och söndag kl
11-17 är det
julöppet hos
Bibeloo med
Klara Gilliams
från Belgien, som
visar och säljer
sina egna konst
och design-
presenter vid
Sjönäsgatan 2.

Vidare håller Liz
Eriksson vid Lilla
Butiken öppet med
möbler och design.
Cafeét med Hasse Johannesson utmed Trädgårdsgatan har julstäm-
ning med julsmörgås och tillbehör. Fotoutställning visar Gamla Berga!

Gör ett besök och få en trevlig stund. Café tel 0491-50201. Bibeloo
tel 070-232 5026.

Hamidullah trivs med sitt praktikjobb

på ICA Matmästar n i Högsby !

Ett bra sätt att lära sig svenska som invandrare är
att få möjlighet att kombinera SFI (svenska för
invandrareutbildning) med att få göra ett praktik-
jobb ute på ett företag. 

Hamidullah berättar att han kommer från staden Kabul i
Afghanistan och praktiserar en del dagar hos ICA Matmästar’n i
Högsby. På det här sättet får han en möjlighet att testa sina språk-
färdigheter bland kunderna i butiken och hoppas på en bra framtid
med jobb i Sverige framöver.

Nytt byggföretag startas i Högsby !
John Pettersson
från Högsby som
några år jobbat
hos företaget
Andreas Kakel o
Bygg, startar nu en
egen byggfirma i
Högsby.  

John som ung företagare
räknar med att kunna
erbjuda en hel del jobb
med renoveringar, till-
byggen som t.ex altaner,
tak och fasader.  Vill du
ha kontakt med John,
ring då efter klockan 16.
Tel 073-027 5671.

John Pettersson vid en 
tillbyggnad.

Hamidullah och Ove vid ICA Matmästar’n i Högsby.

ÖNSKAR ALLA EN 

FRÖJDEFULL JUL & 

GOTT NYTT 2015
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Oskarshamnsvägen 27 i Ruda, 3 rum, 
250 000 kr

Granvägen 10 i Grönskåra, 4 rum, 
295 000 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

Trädgårdsgatan 15 i Berga, 5 rum, 
295 000 kr

Jon Engströms väg 9 i Ruda, 4 rum, 
285 000 kr 

Storgatan 38A, 38B, 38C 
(kommersiell fastighet) i Högsby, 
765 000 kr

Björnströms väg 8 i Ruda, 4 rum, 
350 000 kr 

Stora Vägen 64 i Långemåla, 7 rum, 
1 750 000 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

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

Fr. v. Michael, Otto, Ann, Monica och Ylva

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År
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Norra Storgatan 8, Berga

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

PS. Glöm inte vår
trivselkväll den 18 december kl 17-20

med julens smaker. Välkomna!

Butiken är träffpunkten i Berga!
Följande händer hos oss under julen: 

Vi bjuder på kaffe med

dopp varje fredag!
Julmys 

i butiken 
den 18/12Luciakaffe 

lördag 13/12

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

Ombud för: Gilla oss på Facebook: 
Coop Nära Berga

Tack för ett fantastiskt 2014!

Vi önskar alla en God Jul 
& Ett Gott Nytt År !

VI HAR ÖPPET VARJE DAG I JULHELGEN

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

Niclas

Nettan 

Maria 

JosÉ

Inga-Lill

Biljettbokning och förköp:  Maggan Drottman 0702-10 09 87, 
Turistbyrån 0491-291 64, Matöppet, Ruda 0491-221 18

Entrépriser: Vuxna, 250:-, Barn & Ungdom t.o.m. 12 år, 125:- Priser inkl fika
I SAMARBETE MED

www.rudarevyn.se
Reservation för slutförsäljning, inställd föreställning samt tryckfel.

Övriga föreställningar: • Lör 7/3 kl: 18.00 • Fre 13/3 kl: 19.00
• Sön 15/3 kl: 14.00 • Fre 20/3 kl: 19.00 • Lör 21/3 kl: 18.00

– Boka gärna revy inkl. supé  (Före eller efter föreställning)
395:-/vuxen, 195:-/ barn 

Rudarevyn 2015

PREMIÄR 28 februari  kl 18.00
OBS Stabygården, Högsby

Ta chansen och ge bort en
upplevelse - köp presentkort till
någon av våra föreställningar

VALET & KVALET

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 
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Välkommen till Skobes 

 

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

- En nära och komplett verkstad

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

Skobes i Högsby. Personligt hela vägen. 

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

Vi tackar ödmjukast alla kunder för det gångna året och
förtroendet samt de goda omdömena 
som tog oss till en andra plats 
bland alla Volvoverkstäder 
i hela Sverige.

Vi önskar alla en 

God Jul och 
ett Gott Nytt År!

Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr
Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr

www.centerpartiet.se/lokal/hogsby

Vi önskar alla God Jul & Gott Nytt År!

Coop Konsum Hösgby 
önskar alla kunder God Jul & Gott Nytt År

TILL KUNDER 
OCH VÄNNER

Lanthandel i Fagerhult

Vi på Värdshusets Emågården tillönskar alla

en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Lixhult EntreprenadLixhult Entreprenad
o ch

God  Ju l  & Got t  Nyt t  År ön skar

Vi på                        önskar våra kunder
En God Jul & Ett Gott Nytt År!

Vi tar in drop-in kunder i mån av tid.
Tel 0491-202 00. Vi finns på Storgatan 39! Besök oss på www.fagelforshatt.se
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Att tänka på vid 
källaröversvämningar

Att få källaröversvämningar i sin källare innebär ett stort obe-
hag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning-
en man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller
från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador
man drabbas av.

Vi arbetar med att successivt förbättra avloppsnätet i båda kom-
munerna. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för käl-
laröversvämning.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund har tagit fram en liten
folder som du hittar på www.hogsby.se eller www.osk.hultsfred.se 

I informationsbladet hittar du mycket bra information om hur
du går till väga vid källaröversvämning.

Sedan flera år till-
baka förmedlar
Länskommittén
Sveriges
Nationaldag i
Kalmar län fanor
och flaggor till
föreningar och
enskilda medbor-
gare i länet. 

Fanorna och flaggorna delas därefter ut vid de festligheter
som kommunerna anordnar i samband med Nationaldagen
och Svenska flaggans dag den 6 juni.

Blanketter hittar du på www.hogsby.se
Den ifyllda och undertecknade blanketten ska skickas till länssty-
relsen i det län du eller din förening är folkbokförd alternativt regi-
strerad. I Kalmar län skickar du blanketten till:
Länskommittén Sveriges Nationaldag
c/o
Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 KALMAR

OBS! Blanketten ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den
sista december varje år!

Information om tilldelning av
flaggor och fanor den 6 juni
2015

HHööggssbbyy  kkoommmmuunn  öönnsskkaarr
aallllaa  eenn  rriikkttiiggtt  ggoodd  jjuull  
oocchh  eetttt  ggootttt  nnyytttt  åårr

10
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Högsby kommun önskar
alla en riktigt god jul 
och ett gott nytt år

Heinz-Günther Strömer och hans gladrockband
Strömers Sista Pack har massor av härliga spelningar i
december. 
- Jag har haft många roliga år med så många duktiga
ungdomar, men snart är det nog över. 

Högsbys egen rockhistoria började på 1980-talet. Det var då Heinz-
Günther Strömer, som då inlett sin långa lärarbana på Fröviskolan, 
började spela med sin son Patrik och hans jämnåriga kompisar födda
1969. 

- Det var Stefan Herdinius, Fredrik Jejdling, Mattias Lenhoff, Stefan
Freij, Conny Karlsson… ja du känner väl till allesamman? frågar Heinz-
Günther Strömer mig inne i Höllywoods lokaler i Högsby medan med-
lemmarna i den senaste pack-konstellationen stämmer gitarrer och
testar trumpinnars hållbarhet. 

- Fast från början hette vi inte Strömers Pack, utan Pojklaget, efter-
som det fanns en lärarorkester också på Fröviskolan med Peter Swärd,
Gillis Fredriksson, och så Peter Olsson på piano. 

- Med det första gänget uppträdde vi på skolan, fritidsgården och så
där. 

Heinz-Günther Strömer berättar att han alltid har varit intresserad av
musik, men aldrig tyckt att han varit särskilt duktig. 

- Jag började med musik redan när jag var sex år. 
- Jag har aldrig varit bäst i något av alla banden jag spelat i, men jag

har haft j-ligt roligt! 
Efter 69:orna, när de flyttat ut från Högsbybygden till högre utbild-

ningar på andra orter, kom Strömers Pack-gänget med Marcus
Högqvist, Andreas Johansson, Mikael Bergeskans, Andreas Lengyel,
Henrik Sanglén och David Fredriksson. 

- Det var riktigt duktiga musiker och vi hade också väldigt skoj. 
Vi hade mängder med uppträdanden, på Bruksgården i Fågelfors,
Blomstermåla Folkets Hus och Park, kommunfester och annat. Men
sedan sprack det också, av naturliga skäl, när de skulle in på gymnasiet,
så flyttade de också. 

- Men det kom nya som ville spela och som verkligen kunde det. 
Det var Marcus Fredriksson, Kalle Berggren, Peter Kvillegård, tvillingar-
na Mats och Emil Johansson på lur och Rickard Nilsson.

Det har i alla år i första hand varit gammal god rock’n’roll som gällt

för Strömer och hans gäng. Mycket Little Richard, Chuck Berry och
framför allt, givetvis tycker Heinz-Günther, The King. 

- Vi körde ett Elvisprojekt i flera år, där vi presenterade Elvis och bara
spelade Elvis. Vi var utanför sparbanken tre gånger, sporthallen, tegel-
bruket och hade riktigt roligt. Vi satt hemma i källaren och slipade på
stämmor tills det satt.

- Idén började med Högsby IK:s hundraårsjubileum i sporthallen. Jag
fick hjälp av Mikael Wessel, Kalle Berggren och Michael Nilsson och vi
satte upp några olika medleyn med Elvis, Creedence, Chuck Berry och
ett med ”övrigt”, och det där med Elvis, som Andreas Johansson sjöng,
var så bra så vi ville köra vidare på det, men vi var tvungna ha en kör.
Jag fick med Catja och Oliver Lundström, men behövde hitta en till och
eftersom Jonathan Karlsson hade sjungit så bra på Luciatåget så tog vi
in honom. Sedan hade vi Andreas Olsson på lur, för det går inte att
köra Return to sender utan saxofon och så fick vi med John Friberg på
trumpet.  

Efter Elvisprojektet fångade Heinz-Günther Strömer för fem år
sedan upp några killar i fyran, och som har kallats Strömers Sista Pack
sedan dess. Hugo Lundström och Viktor Bloom, som går i nian nu, 
har varit med på hela den resan och i det här som alltså kan vara
Strömers sista pack ingår även Anton Almqvist, som går första året på
gymnasiet, plus Hugos 23-årige storebror Oliver Lundström, som var
med redan under Elvisprojektstiden.  

- Ja, det här kanske tar slut under nästa år, när killarna som går i nian
nu börjar gymnasiet. Om det mot alla odds skulle bli ett gäng till får
jag nog kalla dem Strömers allra sista pack, men jag är trots allt 50 år
äldre än vår näst yngste bandmedlem nu och jag tror att jag inte orkar
längre. 

Men Strömers Sista Pack är, just nu i slutet av året, anlitade ungefär
lika mycket som jultomten. 

- Det är fotbollsavslutningar, personalfester, juldanser, värdshus, här
på Höllywood och så ska vi spela på Mejeriet två gånger under jul-
helgen. 

Heinz-Günther Strömers tre julfavoritlåtar: O Tannenbaum, Stilla natt,
Nu tändas tusen juleljus 

Text och bild: Fredrik Loberg

- Vi är inne i 
ett gott stim just nu! 
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- Jag älskar musik. Jag sitter
gärna i många timmar och bara klinkar. 

TOMTEN TOG
SVÄNGEN FÖRBI
KARLSSON!

Är de små behöver man 

bara betala för två, innan 

man hem från Karlsson gå. 

ALLT LEGO

2
3TA

BETALA
FÖR

HÖGSBY
 JÄRNVÄGSGATAN 37, 579 30 HÖGSBY  0491-204 51  MÅN-FRE: 10:00-19:00 LÖR-SÖN & HELGDAG: 10:00-16:00

MONSTER
HIGH DOCKA

99
Dansande dockor utsmyckade 

som monster, en viktig detalj för

lekfulla sammankomster. 

23-årige Oliver Lundström från Högsby behärskar sin elgitarr
allra bäst, men övar också flitigt på piano. 

Oliver Lundström var en av kuggarna i Strömers Packs tidigare Elvisprojekt och
han bidrar nu med både sång och gitarr i den allra senaste ”pack”-upplagan. 

- Olivers version av In The Ghetto är riktigt bra! säger Heinz-Günther Strömer. 
Oliver Lundström har i många år haft fotbollen som sin främsta fritidssyssel-

sättning, men har alltid gillar musik också. Och de senaste åren har det blivit mer
och mer musik, berättar han. 

- På gymnasiet satt jag 6-8 timmar om dagen och övade gitarr, och jag kan
sitta hur länge som helst nu också. 

- Att spela och sjunga är något naturligt i min familj och släkt. Morsan och
farsan håller på, precis som mormor och morfar, och mina syskon, men det är
inte så att vi har en studio eller så hemma hos oss, berättar Oliver. 

- Ibland spelar vi tillsammans, jag lillebror Hugo och syrran Catja som både
sjunger och spelar gitarr.  

- Jag skulle gärna vilja kunna piano lika grundligt som jag kan gitarr, säger
Oliver Lundström. 

Skriver eget gör han också. 
- Framöver kan det bli ännu fler spelningar med den musik som jag har skrivit,

om folk vill höra, säger han. 

Oliver Lundströms tre favoritjullåtar: Titellåten i Cinderella, Stilla natt, 
Nu tändas tusen juleljus

Text och bild: Fredrik Loberg
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Fyll julbordet med havets 
delikatesser! 

Förbeställ gärna! 

Fiskbilen finns på 
torget vid ICA

Välkomna!

19/12
kl 10-14

Fyll jul- och nyårsbordet med 
havets delikatesser!

Bäckström Frukt & Grönt
Lokalproducerat från Öland och Östra Småland

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

19/12 sista chansen att handla före jul - Åter 9/1-2015
God Jul och ett riktigt Gott Nytt A˚r!

• Ölandspotatis av bästa kvalite, 
välj mellan fast eller mjölig
• Prova vår mycket goda

Västra Götalands-potatis   King Edvard 
Finns även som kravodlad

• Evas Kroppkakor   från Öland och 
Isterband går åt som smör i solsken!

Din handlare med detDin handlare med det
goda grönagoda gröna
Julerbjudande   
Puritan �ngt mjo¨lig� 

10 kg endast 59:-
Julblommor

Drott’s Ost

Drott’s ost med det unika sortimentet

Taxitorget i Högsby fredagar kl 09.00-15.30

Peter Tel 070- 8493478. 
19/12 sista chansen Före jul. Åter i Högsby 9/1 2015

Extra lagrad Cheddar, Vrigstad Julost

Stillton, Danablau, Santa Gyr, 

Extra lagrad Prästost

Charkvaror Från Vaggeryd 

- lagrade ostar i lager!
God Jul och Gott nytt a˚r!

Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr
Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr

Fronts Grävmaskiner AB
Tel. 0481-710 00, 070-592 78 91

570 72 FAGERHULT Vi önskar våra kunder 
och leverantörer ett gott 2015!

FS-TRANSPORT

www.garpenhogsby.se

God Jul o Gott Nytt År 
önskar vi våra 
gamla och nya kunder.
Ni är varmt välkomna även 2015.

Högsby Järn & Redskapshandel AB
Kyrkogatan 1. Högsby    Tel 0491-201 14

Ann, Johnny, Ann-Britt, Daniel och Kenneth

Vi tackar
våra leverantörer
för 2014!

God Jul och 
Gott Nytt År 
önskar

Fraktvägen 14  •  579 32 Högsby

God Jul och Gott Nytt 2015
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR VI VÅRA GAMLA 

OCH NYA KUNDER

TORGHANDEL  •  TORGHANDEL  •  TORGHANDEL  •  TORGHANDEL  •  TORGHANDEL  •  TORGHANDEL
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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!

Besök vår hemsida www.kylmaster.se

Rätt ”pump” i rätt hus

Vi håller 
vad vi lovar!

AUKTORISERAD ÅF

TTäännkk  ttiillll  fföörree

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

Julmust Apotekarnes 
140 cl 2 st 20:- plus pant

Fläskkotlett 49.90/kg
Svenskt kött Gä

lle
r t

.o
.m

. s
ön

da
g 

14
/1

2

Öppettider Julveckan  
• Mån - Tis 9-21 • Julafton 9-14 

• Juldagen 9-18 • Annandagen 9-19
God Jul & Gott nytt år !

ICA-kortpris

Hej bankcheferna i Högsby, vad bör vi tänka på nu
när vi närmar oss ett nytt år?

JONAS PETERSSON,
HANDELSBANKEN
”Räkna ut om du kan kvitta dina vinster
mot eventuella förluster före årsskiftet. 

Nästan aldrig har bolåneräntorna
varit så låga så varför inte passa på att
öka amorteringen på bolånen när ränte-
kostnaden är så låg? 

Håll koll på åren om du utnyttjar rut-
och rotavdragen. Arbete som gjorts
under 2014 måste vara betalade i år.
Betalar du efter årsskiftet får du skatte-
reduktionen på 2015 års inkomster, det
du deklarerar 2016, vill passa på och önska alla en riktigt god jul och
gott nytt 2015.”

JOAKIM MALMDAL, 
HÖGSBY SPARBANK
” Skaffa ett extra kort ifall oturen är fram-
me. Alla som råkat ut för det vet att det
är lätt att hålla sig för skratt i en betal-
ningssituation om kortet strular. Då
känns det tryggt att veta att man har ett
kort till vid behov. För att vara på den
säkra sidan och ha dubbla kort väljer
många att kombinera vårt Högsbykort
med ett Mastercard.

Handla på REA! Inte bara kläder på
mellandagsrean, utan pratar vi sparande
så finns det alltid en modell som går hem i längden: Månadsspar!
För då ligger man kvar och köper även när börsen går ner. Det
behöver inte vara några stora pengar, bara man tillåter sig att göra
det! Då har man en klart bättre hävstång när vändningen väl kom-
mer. Bestäm dig för en strategi tillsammans med din rådgivare, och
sätt redan från början ett syfte och mål med ditt sparande.
Uppdatera ditt Pensionssparande.Tänk på att mycket som gäller
pensionen är färskvara och kräver en översyn lite då och då. Som nu
t ex när det hänger i luften att avdragsrätten för individuellt pen-
sionssparande minskas radikalt och på sikt sannolikt helt tas bort.
Då finns det all anledning att prata med sin bankkontakt om vilken
sparform som passar dig istället.”

Berga GIF:s Damklubb
vill tacka ALLA som
sto¨ttat oss under det
ga˚nga a˚ret!

God Jul & ett Gott Nytt
Fotbollsa˚r

Berga GIF Damklubb
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PERFEKTA
HJULKLAPPEN

Butiken upphör 31 december

Välkommen in!
Posttorget, 579 30 Högsby

Tel./Fax: 0491-201 00, Mobil: 070-606 24 11

ÖPPET: MÅN-FRE KL 9.00-17.00

Tack till alla trogna kunder, välkomna till min verkstad
på Trollberget 11 i Högsby, fr. o.m. 1/1 2015

(bakom församlingshemmet)

❆
❆

❆
❆

❆
❆

❆
❆

Priser i annonsen gäller endast lagervaror, butiken upphör!

Cykelhjälm vuxen (M o L) ord 399:-
nu endast 225:-

Barnhjälm ord 320:-
nu endast 200:-

Damcyklar 3-växlade med korg och
lyse ord 3995:- nu vrakpris 3200:-

Cykelkorgar till pakethållare 
endast 110:-

Cykelkorg fram konstrottning 
ord 490:- nu endast 290:-

Cykelkorg fast montering 
ord 200:- nu endast 110:-

Specialkorg till pakethållare 
med snabbfäste ord 270:- 
nu endast 170:-

KUPAN HÖGSBY
Second Hand

Kom och fynda julklappar 
till hela familjen 

för under 100:-

Vi tackar er alla som skänker  
till Röda Korset och Kupans butik 

– Vi gör det goda möjligt!

Högsby/Fågelfors Rödakorskretsar

Öppet: Vard 11-15, Lörd 10-13, Sönd stängt

Tack för ett fantastiskt 2014!
Vi önskar er alla en fridfull jul 

och gott nytt 2015!

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

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

Köttet är från vår egen gård samt gårdar i närområdet. Vi slaktar hos 
Ello och Västerslät samt styckar och förpackar i egen regi här i Fagerhult

Allt vårt kött är lokalt från början till slut.

Öppet fredagar 10-18 • lördagar 10-15
Extraöppet 22/12 12-18

Förbeställ gärna!

Vid köp av 1/2 alt. 1/4 gris 70:-/kg
1 låda nötfärs, 6 kg 500:-

1 låda blandfärs, 6 kg 400:-
1 låda grisfärs, 6 kg 300:

Närproducerad julskinka färsk el rimmad

LÖRDAG 23
MAJ 2015

NU ÄR VI PÅ G IGEN

LÄS MER I KOMMANDE
ANNONSER I INNEHÅLL

VI SES!!

2014-12 december INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-12-08  08:18  Sida 15



16

För en bättre
cancersjukvård

Din gåva gör nytta
till HELA sitt belopp!

PATIENTFÖRENINGEN
Är du själv drabbad av cancer 

eller är du anhörig?

Välkommen att bli medlem 
i vår patientförening.

Vi arrangerar träffar, resor och möten. 

Välkommen du också!

Tack för ditt bidrag

Vi stödjer utbildning, forskning 
och annat arbete som främjar tidig upptäckt 

av cancer - och arbetar för en adekvat 
behandling av sjukdomen 
och en god palliativ vård.

En julsaga att läsa tillsammans!
HERR BRUMS JULAFTON 
AV DANIEL NAPP 
ISBN 978-91-8707-523-0
Björnen Herr Brum och hans två vänner Guld-
Ivar och Grävling är i skogen för att hämta en
julgran. Men just när de skall börja fälla en ståt-
lig gran kommer Bäver och hojtar om att det är
förbjudet och att han minsann skall bussa hun-
den på dem om de inte ger sig av. Vännerna lommar iväg men
bestämmer sig för att hämta granen på natten i stället. I mörkret
hittar de tillbaka men gissa om de blir förvånade när granen är
borta! Spåren efter julgranstjuven syns tydligt i snön och vännerna
bestämmer sig för att se efter vart de leder…Läs den spännande
fortsättningen och se hur det gick för herr Brum och hans vänner!

Spänning för dig som är ung!
SVARTA TORNET AV MALIN STEHN
ISBN 978-91-7299-689-2
Robin känner sig deppad när hans föräldrar tving-
ar ut honom på sommarjobb hos släktingar på
slottet Bielkeholm. Han inrättar sig så gott det går
i sin nya bostad i slottstornet men börjar samti-
digt ana att mystiska händelser tidigare har ägt
rum på platsen. Hur var det med branden i svarta
tornet och varför vill ingen prata om den? Varför blir den gamle
slottsherren så förvirrad och bister när han får syn på Robin?  Vad är
det med den underliga svarta katten? Robins frågor driver honom
att söka efter svar och oron stiger. En ruskigt spännande ungdoms-
deckare!

Lästips för en skön stund i favoritfåtöljen!
BRITT-MARIE VAR HÄR
AV FREDRIK BACKMAN
ISBN 978-91-981820-0-2
Det är kris i utflyttningsbyn Borg s fotbollslag och
en ny tränare behöver tillsättas. Den nyskilda 63-
åriga hemmafrun Britt-Marie som efter många
komiska och desperata vändningar till slut får ett
jobb på byns ungdomsgård tvingas träda in som
ny tränare. Att hon inte vill ha jobbet och dessutom avskyr fotboll
anses bara vara en petitess. Från en tillvaro som mest bestått i att
sortera bestick, damma och passa upp på sin otrogne man blir det
nya livet en omvälvande förändring. Fredrik Backman fortsätter att
skriva rappt och komiskt i samma anda som de tidigare romanerna
”En man som heter Ove” och ”Mormor hälsar och säger förlåt”.  

ÄNDRADE ÖPPETTIDER UNDER HELGERNA!
Tis 23/12 öppet 9-15 • Julafton, Juldagen och Annandagen stängt
Lör 27/12 stängt • Tis 30/12 öppet 9-15 • Nyårsafton och
Nyårsdagen stängt • Mån 5/1 öppet 9-13 • Trettondagen 6/1 stängt

God Jul och ett Gott Nytt År önskar personalen!

Boktips från Högsby 
kommunbibliotek!

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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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 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: månd fred 817 
Tel bu�k: 0760178 114, verkstad 076339 09 14. 
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

Vi säljer 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 sil
versmidesverkstad. Där arbetar Philip Kamras Nysten som sät
ter sin egen unika prägel på smyckena. Det går också bra a�
beställa smycken e�er dina önskemål.

Sömnad  Lägger upp och lagar kläder. 
Vi skräddarsyr även nya kläder.

Har du frågor om jobb eller om vår verksamhet i övrigt, tveka
inte a� höra av dig. Tobbe 072333 76 09, Macken 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 1016, lördsönd 1116

Tack till alla och vi o¨nskar en 
riktigt God Jul och Ett Gott 2015

Sandholms 
inspirerar

Det är många som tapetserar om och målar väggar
och tak utan problem. Men sedan var det ju det där
med att måla om trapphuset och trappan. Hur svårt
kan det vara?

- En del kan dra sig för att måla om trappan för att man tror att det är
svårt då trappan har många vinklar och vrår speciell en svängd trappa.
Men det är enklare än du tror.

Vi har kunder som bara målat om vangstycket och laserat trapp-
stegen och andra kunder som målat trappan med vartannat steg svart
och vartannat vitt.

Så det är fantasin som sätter gränser och som gör att trappan kan
förvandlas från att vara en vanlig furutrappa till en vacker inrednings-
detalj berättar Karin Sandholm Sandholms Färg och Golv, Högsby.

Nedan följer en kort instruktion på hur du enkelt målar om din furu-
trappa.

2 ENKLA STEG 
Steg 1: Slipa lätt och tvätta med målartvätt. Låt torka
Steg 2: Måla två gånger med Jotun Trestjärne Golvfärg
Låt torka minst 8 timmar mellan strykningarna.
Färgen är dammtorr efter ca 2 timmar då man försiktigt kan gå på den.
TIPS: Komplettera gärna din nymålade trappa med halvmåneformade
mattor så får du ett ombonat utseende och en halksäker trappa.

Vi på Innehåll tackar för många goda tips från Sandholms under året
och ser fram emot nya tips nästa år.
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ANHÄNG-

ARE

SIREN

@ I 
ENGLAND

SKAV

PEN-
DYLEN

SKYDD

DANSK 
KVÄLLS-

AVISA
KVÄVE

JA I 
JAKUTSK

AGN

SÖRMLA-
NDSORT

KVINNA 1?

ZLATAN I 
ITALIEN

DRYCK

DEN FULA 
ANK-

UNGEN
SKOTYP

AVSER 
OKÄND 

SKRIBENT 0256

PÅ ÅK I 
BANG-
KOCK

KAN VÄL-
TA STORA 

LASS

TRÄDGÅRDSVÄXT 
MED STORA VITA, 
ROSA, LILA ELLER 
GULA BLOMMOR

FÅ ATT 
PASSA

HAN 
MED 

LOTTA

10:AN I 
LATINSKT 
ALFABET

TIL-
LA-
GA

FAN-
TAST-
ISKA

Skicka lösningen, senast 19 januari 2015, till: Innehåll, Hantverksgatan 33, 572 57 Oskarshamn  

De tre först öppnade rätta lösningarna till vuxenkrysset belönas med 2 trisslotter vardera och 

till barnkrysset belönas de tre först öppnade rätta lösningarna med presentkort. Lycka till!!!!

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

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

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

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

ÄR 
KALL 
VIND

KAN MAN 
BLI I 

SKOGEN
GÖRA 

PIRUETT I 
RINK

FLYGER HAR IAKT-
TAGITS
NILS EK

NÄR 
MAN INTE 
FÅR LUFT

ESTELLE 
OCH 

LEONORE

TJUR SOM 
KANSKE 

DRAR 
TOMTENS 

SLÄDE

GREPPA
MUN

DO-RE-MI-
FA-SO- ?? 

- TI

FÖRE 
MAJESTÄT

EFTER 
LATTJO

PAKET 
UNDER 

GRANEN

STANNA

HAR 
SKÖLD-
PADDA BOX OCH 

TRÄD

URBAN 
EKMAN

KORTARE 
FÖR PRIN-
SESSOR

INTE 
UTANFÖR LETA

BEHÖVER 
ÄTANDE 

SMÅBARN SLUT

UTKAST 
TILL 

TECKNING

SOFT-
AR

KALLE 
OCH 

KNATTAR-
NA

FULL 
FART

INTILL O

Pyssel:
Hjälp Tomten hitta
vägen till julgranen

Vuxenkryss

Barnkryss

2014-12 december INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-12-08  08:18  Sida 18



19

Tel. 0499-310 09

Det lönar sig att åka till Storken!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

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

Storken i Långemåla

1 lott på varje handlad hundring med
vinstchans på presentkort värde  500:-

Gilla och dela annonsen på facebook 
med chans att vinna presentkort på 500:-

Rabattjakten fram till julafton

5-50% på varje köp

Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr
Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr

God Jul och
Gott Nytt År

Vi önskar våra kunder God Jul och Gott Nytt År

Tack
för ett 

fantastiskt
2014

JJaagg  vviillll  öönnsskkaa  aallllaa  mmiinnaa  
kkuunnddeerr  GGoodd  JJuull  &&  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr

KKlliippppDDaaxx Vi önskar kunder och vänner en riktigt 
God Jul och ett Gott 2015

God Jul &

Gott Nytt

2015 önskar
Kronobergs Förenade
Plåtslagerier AB
0491-511 44 • 070-221 99 35

Vi tackar alla våra kunder och önskar en God Jul

God Jul alla mina underbara kunder  
& ett stort tack för det gångna året

önskar Ann-Louise / Lilla salongen

Önskar alla en 
God Jul och ett
Gott Nytt År
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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

ÄVENTYRSBAD  
Måndag 22/12 ...........................09.00-19.00

Tisdag 23/12 ..............................09.00-16.30

Julafton 24/12 ....................................Stängt

Juldagen 25/12...................................Stängt

Annandag Jul 26/12...................10.30-16.30

Lördag 27/12 .............................10.30-16.30

Söndag 28/12 ............................10.30-16.30

Måndag 29/12 ...........................09.00-19.00

Tisdag 30/12 ..............................09.00-19.00

Nyårsafton 31/12 ................................Stängt

Nyårsdagen 1/1 ..................................Stängt

Fredag 2/1 .................................09.00-19.00

Lördag 3/1 .................................10.30-16.30

Söndag 4/1 ................................10.30-16.30

Trettondagsafton 5/1 .................10.30-16.30

Trettondagen 6/1 .......................10.30-16.30

Onsdag 7/1 ................................09.00-19.00

Torsdag 8/1 ................................09.00-19.00

Fredag 9/1 .................................09.00-19.00

Lördag 10/1 ...............................10.30-16.30

Söndag 11/1 ..............................10.30-16.30

MOTIONSSIM
Måndag 22/12 ..........................19.00-20.30

Tisdag 23/12 ..............................06.30-09.00

Julafton 24/12 ....................................Stängt

Juldagen 25/12...................................Stängt

Annandag Jul 26/12...................09.00-10.30

Lördag 27/12 .............................09.00-10.30

Söndag 28/12 ............................09.00-10.30

Måndag 29/12 ...........................19.00-20.30

Tisdag 30/12....06.30-09.00 och 19.00-20.30

Nyårsafton 31/12 ................................Stängt

Nyårsdagen 1/1 ..................................Stängt

Fredag 2/1...........................................-------

Lördag 3/1 .................................09.00-10.30

Söndag 4/1 ................................09.00-10.30

Trettondagsafton 5/1 .................09.00-10.30

Trettondagen 6/1 .......................09.00-10.30

Onsdag 7/1 ................................19.00-20.30

Torsdag 8/1 .....06.30-09.00 och 19.00-20.30

Fredag 9/1...........................................-------

Lördag 10/1 ...............................09.00-10.30

Söndag 11/1 ..............................09.00-10.30

GYM OCH SOLARIER 
Måndag 22/12 ...........................09.00-20.30

Tisdag 23/12 ..............................06.30-16.30

Julafton 24/12 ....................................Stängt

Juldagen 25/12...................................Stängt

Annandag Jul 26/12...................09.00-16.30

Lördag 27/12 .............................09.00-16.30

Söndag 28/12 ............................09.00-16.30

Måndag 29/12 ...........................09.00-20.30

Tisdag 30/12 ..............................06.30-20.30

Nyårsafton 31/12 ................................Stängt

Nyårsdagen 1/1 ..................................Stängt

Fredag 2/1 .................................09.00-20.30

Lördag 3/1 .................................09.00-16.30

Söndag 4/1 ................................09.00-16.30

Trettondagsafton 5/1 .................09.00-16.30

Trettondagen 6/1 .......................09.00-16.30

Onsdag 7/1 ................................09.00-20.30

Torsdag 8/1 ................................06.30-20.30

Fredag 9/1 .................................09.00-20.30

Lördag 10/1 ...............................09.00-16.30

Söndag 11/1 ..............................09.00-16.30

Julklappstips ! 
Ge bort ett bad i julklapp, vi har presentkort 

på bad, gym, sol och gruppträning.

Vattenpalatsets personal önskar
alla  God Jul & Gott Nytt År

Jullovstider 22/12 t.o.m. 11/1

Ordinarie öppettider 
för mer information eller gå in på vår hemsida 

www.vattenpalatset.monsteras.se. 

FIN TILL JUL- OCH NYÅR 
Det är bråda dagar inför jul för medarbetarna på
Pinosos med att bemanna butiken i Långemåla, mark-
nader och den tillfälliga butiken på Giraffen i Kalmar.
När vi var på besök hade man precis öppnat upp buti-
ken i Giraffen och Anette var tillfälligt i butiken i
Långemåla, detta tillsammans med medarbetaren
Yvonne.

- Det är så roligt att det är full fart på flera fronter och att allt fler hittar
till oss här i Långemåla.

Vår affärsidé är att kunna erbjuda kläder och skor till ett så lågt pris
vi bara kan. Och det går utmärkt att hitta bra kläder till låga priser.

Anette och Yvonne plockar fram kläder och klär upp några av skylt-
dockorna med kläder som passar till jul- och nyår. 

Allt som de äldsta barnen, mannen och jag har på oss nu, stannar på
1 200 kronor. Det är jeans, skjorta och cardigan till mannen, till mig en
långärmad topp och långbyxor, och pojken en kostym med byxa, väst,
skjorta och kavaj, flickan har snygga jeans och långärmad tuff tröja.
Det ska inte behöva kosta skjortan för att kunna klä upp sig när det är
högtider. 

I butiken finns det festliga klänningar, kappor och toppar av alla de
slag och medan Innehåll var på besök droppade det in kunder hela
tiden och som åkte vidare efter shoppingrundan.

Vi har ett eget märke när det gäller skor som heter Pinosos och där
vi säljer dyrare skor i äkta läder. Så för den som vill köpa kvalitetsskor
som håller i många år så har vi även det. 

Storken är inne på sitt sjätte år och har investeringsplaner för att
ytterligare stärka sin verksamhet i Långemåla.

Gunilla C Johansson
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ANNANDAGSTURNERINGEN 
spelas som vanligt den 26 december 

med start klockan 13.00 i sporthallen.
Deltagande lag: BB 2001, Fagerhults AIK, Fågelfors IF, Högsby IK,

IFK Borgholm, Långemåla IF, Mörlunda GIF, Ruda IF.
Traditionell servering finns. Entré 50:- 

Välkomna!

HÖGSBY IK TACKAR 
publik, spelare, funktionärer, sponsorer, Flitiga 

Lisorna och alla sympatisörer för stödet som bidrog
till Högsby IK:s avancemang till Division III 2014

Högsby IK önskar er alla 
en God Jul och ett Gott Nytt År!

25% 
rabatt
matsilver och korpus

i både äkta silver och nysilver

Erbjudandet gäller 1 - /12 2014 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. /12 2014 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. - Erbjudandet gäller 1 /12 2014 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. /12 2014 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Storgatan 68, Högsby, 
Tel 0491-202 02, 

Öppet: Mån-Fre 1000-1730, 
lunch 1300-1400, lör 1000-1200,

sön o helgdag stängt
www.garpenhogsby.se

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

MÅNGA FINA 
JULKLAPPSERBJUDANDEN 

I BUTIKEN. VÄLKOMNA! 
Extra julöppet sön. 21/12  13.00-16.00.  Julafton stängt.

FS Transport
För tre år sedan träffade vi på Innehåll Fredrik
Svensson, FS Transport i Fagerhult. Då var familjen på
väg med flyttlasset från Åseda till Fagerhult och det
var mycket på gång redan då inom åkeriföretaget.

Maskinparken har utökats till att omfatta sex bilar, två
kranbilar till husbyggnationer, två dedike-
rade för pelletsleveranser och två för
sågade varor. Det känns
som att det har
lossnat lite inom
åkeribran-
schen och att
det är lite mer
fart på Sverige
just nu. Det kan
behövas efter tuffa år.

- Vi trivs mycket bra här i
Fagerhult och vi har rotat oss väl. Barnen har
bra kamrater och företaget ligger geografiskt strategiskt bra och nära
till allt men ändå långt ifrån.

I Fagerhult har man flera verksamheter som matbutik, köttbutik,
åkeri och aktivt föreningsliv.

- Ja, jag har sagt det
förr och säger det igen,
det är bra att bo i
Fagerhult, vi kanske inte
har allt i byn, men vi har
en god sammanhållning
och alla känner alla. Hur
mycket är inte det värt?

Fredrik är 35 år och
har varit företagare
sedan han var 24 år, är
det något du ångrar?

- Aldrig! Klart att det
har varit tuffa år och en
del läropengar, men det
har varit värt varje öre.
Hoppas att fler vågar
starta företag och tro på
sig själv och sin idé. Tänk
bara på att räkna både
en, två och tre gånger
innan du investerar. För
FS transport så är min
fru Åsa väldigt viktig,
hon har hand om konto-
ret två dagar i veckan.
Hon styr upp det hela
och håller ordning,
främst på mig.  En sak är
dock säker, utan så bra
medarbetare som vi har,

hade vi aldrig haft så många bilar som vi har idag.
På frågan om Tomten finns svarar Fredrik
- Om han finns så finns han vid Nord-polen, här i Fagerhult bor han

inte. Jag hoppas att alla får julefrid och, tja vem vet, det kanske finns en
Tomte även här…

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

TALLSPECIALISTEN

• Vi förädlar dina tallar 

• Vi betalar bra för fint talltimmer 

• Hanåsa Sågverk 
enda sågen i kommunen – Nära

transporter = bra för miljön 

• Vi säljer förutom sågat virke, 
ströspån och flis i olika sortiment 

för eldning.

God Jul och 
ett riktigt 

Gott Nytt 2015

Stefan, Arne, Annica, 
Nils, David, Peder,
Robert och Samuel 

ÖPPET TORS & FRED 18 & 19 DEC KL 1200-1900

SEMESTERSTÄNGT FRÅN 20/12, 
ÖPPNAR ÅTER DEN 5/2 2015. VARMT VÄLKOMNA!

KVÄLLSÖPPET!!
- med utlämning torsd o fred 18-19 dec

kl. 12.00-19.00 i butiken 
på Kalvenäs Kött. 

18-19 december kommer det även vara försäljning 
av bl.a. sylta och leverpastej från Sten Johansson i Åseda

samt julkorv, medvurst, prinskorv och rökta produkter av
eget kött och mer som hör julen till.

För beställning eller frågor: Anette Darberg 070-717 64 04, info@kalvenas.se
För mer information om Linderödsgrisen och Kalvenäs Kött

www.kalvenas.se

Linderödsfärs 59:-/kg
Finns fortfarande några julskinkor till salu!!

Hantverkar’n i Högsby - Ditt lokala byggföretag

Läs mer om våra tjänster på 
www.rolant.se eller ring 076-832 81 49

Tack alla trogna kunder 
som stöttat och 
visat tålamod 

trots min sjukdom.

• Renovering    • Om- och tillbyggnad    
• Vi erbjuder bygg- och entreprenörstjänster  

Tack till alla proffsiga leverantörer 
och kollegor i Högsby kommun.
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Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr
Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr

God Jul och Gott Nytt År önskar alla 
God Jul och 
Gott Nytt År

HÖGSBY 0491-204 60
God Jul och Gott Nytt År
önskar Emma 

Salong Stinsen 
God Jul och ett Gott Nytt 2015
I stället för 
julgåvor har vi
skänkt pengar till
Läkare utan gränser.

GGoodd  JJuull  oocchh  
eetttt  rriikkttiiggtt  
GGootttt  NNyytttt  22001155

Önskar en riktigt
God Jul och ett 
Gott Nytt År

Tack för att ni hjälpt oss forma 
framtidens Högsby kommun. 

God Jul och gott nytt år önskar 
Socialdemokraterna i Högsby kommun.

Högsby
Järnvägsgatan 8, Högsby
0491-76 20 50

Hej!

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

Välkommen till oss - du också!
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Vem har sagt att man har lite att göra som pensio-
när. Ja det undrar duon Gugge Schön och Britt-
Marie Karlsson, båda från Högsby.

Det är många som är aktiva föreningsmänniskor i
kommunen. Det kan handla om att vara aktiv med-
lem i ett gym, till medlem i biodlarförening, syföre-
ning eller att arbeta för en förening som Cancer-
stiftelsen eller Röda Korset.

I centrala Högsby och på Storgatan huserar Röda Korset med buti-
ken Kupan. En butik som drivs av Röda Korsetkretsarna Högsby och
Fågelfors. 

När Innehåll var på besök så var butiken välbesökt där 
butikshyllorna och golvytorna var välfyllda med skänkta varor.
Innehåll fick syn på ett väl använt och lite kantstött brevställ med
plats för bläckhorn och brevpress.  Helt funktionellt även 2014 men
där bläckhornet innehåll byts ut till att göra plats för USB minne och

där brevpressen för att torka bläcket med
endast fyller sin dekorativa plats.

SJÄLVSPELANDE
PIANO

Duon berättar mer än
gärna om sitt och
andras engagemang
för Röda Korsets verk-

samhet och om hur
55 personer i dag 

är aktiva med att bemanna butiken, köra ut köpta möbler eller
hämta möbler för försäljning. Det är mäkta imponerande hur när-
mare 60 personer aktivt deltar i Kupans verksamhet, helt ideellt.

- Ja vi brukar säga det, jag och Gugge, att det är ju egentligen helt
makalöst fantastiskt att så många människor år efter år ställer upp
och arbetar ideellt som de gör. Ingen oavsett uppgift i verksamhe-
ten får någon som helst ekonomisk ersättning för det man gör. Det
enda man får en gång om året så är det att bli bjuden på ett julbord.
Jag sammanställer ett arbetsschema som gäller under en tremåna-
ders period och där man hjälper till i verksamheten mellan 3-5
gånger under denna period. Och det är hur smidigt system som
helst, eftersom alla som eventuellt behöver byta bort sitt arbets-
pass, löser det själv med någon annan, så vi har aldrig haft något
bekymmer med bemanningen säger Britt-Marie Karlsson.

FÅGELFORS OCH HÖGSBY 
De båda berättar hur de under flera år varit aktiva i Röda Korset och
hur syftet med verksamheten gör att de mer än gärna engagerar
sig.

Verksamheten omsätter ca 450 000 kr per år och de båda kretsar-
na tillsammans delar ut ca 250 000 kr varje år till behövande.

Butiken håller öppet sex dagar i veckan och är en av de butiker i
länet som har bäst öppettider.

- Vi har sett att öppettider är viktiga för att folk ska hitta
hit. Förr var det inte heller lika populärt som det är nu att
köpa saker och ting via second hand. Vi har hög omsättning
på kläder för vi har alltid haft prissättning så att ett par
byxor kostar 20 kr eller en skjorta för 20 kr. Alla ska ha råd
att handla här med vår prissättning berättar Gugge. 

Gugge har hand om ekonomin i kretsen och även räken-
skaperna för Kupan, ett arbete som innebär ca 10 timmar i

veckan.
Hon menar vidare att ingen räknar timmar utan i

stället ser sin egen och andras insats som något
positivt. Tack vare Gugges engagemang så har även
hennes man engagerat sig i båda föreningarna och

bland annat med transporter av olika de slag.
- Det ger så mycket tillbaka att kunna få göra

något bra för andra, det är det som gör detta så
roligt. Sedan har vi en mycket bra sammanhållning
som gör att alla verkar trivas bra med det man
gör.

Vi hoppas dock på att det finns några ytterliga-
re karlar som har bil och släpkärra som kan

hoppa in och hjälpa till med ut- och inleve-
ranser, så det är bara att kontakta

oss för den som är intresserad
berättar Britt-Marie.

De fyra som är
Kupanansvariga är Gugge
Schön och Britt-Marie

Karlsson, Eva Linden och
Birgitta Cederlöf.

CANCERSTIFTELSEN I
KALMAR LÄN
Duon är även engagerade i
Cancerstiftelsen i Kalmar län,
en stiftelse som grundades av
lantbrukaren Lars-Erik

Johansson, Kulltorp, Berga.

Att göra något fö
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Gallring ger dig intäkter redan nu, samtidigt som resten 
av skogen får plats att växa bättre, både i storlek och 
värde. Rätt utförd gallring minskar dessutom risken för 
stormskador. Kontakta oss för att boka en professionellt 
utförd gallring med kvalitetsuppföljning. 

Kontakta din lokala skogsinspektor för mer information,  
eller ring 0470- 890 00 så hjälper vi dig till rätt person.

Tjäna dubbelt på att gallra

Med Södra gör du alltid en god affär
Läs mer om Södras kvalitetssäkrade produkter  
och tjänster på vår t Skogsägarnät skog.sodra.com

Planera 
med Södras app 

Skogsägare

Tack för ditt förtroende 
att låta Södra 

vara din samarbetsparner

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!

När Lasses äldsta son, som i dag är friskförklarad sedan lång tid till-
baka, insjuknade i cancer så upplevde Lasse att cancervården hade
mycket att önska. Lasse som var en handlingskraftig man tog saken i
egna händer och startade en stiftelse vars syfte var att främja anhö-
rigstödet, stöd till drabbade och bidra till högre kunskap i Landstinget
inom palliativvården. Lars gick själv bort i cancer 2006 men stiftelsen
lever vidare och där man oförtrutet jobbar vidare enligt Lasses grund-
idé, en bra cancersjukvård i Kalmar Län.

- Stiftelsen är aktiva dels via själva stiftelsen och via en patientföre-
ning där vi båda är aktiva. Med hjälp av ekonomiska bidrag från stiftel-
sen verkar man för en bättre cancersjukvård i länet. Stiftelsen har på
senare tid köpt in så kallade läsplattor som patienter kan låna under
sin sjukhusvistelse. Man har även köpt in teknisk utrustning där man
kan projektera motiv i taket för att skapa en lugnare och rofylld stund
under den tid som patienten får sin behandling. Därför är alla ekono-
miska bidrag, stora som små, oerhört viktiga för att stiftelsen ska
kunna verka för en bättre cancersjukvård.

Britt-Maries man Sivert gick bort i cancer för 10 år sedan och det var
han som en gång fick henne att engagera sig i stiftelsen. Sivert var lite
av en fotbollslegend i bygden under unga år. Dessvärre råkade han ut
för en fallolycka på äldre dagar och därefter fick besked om cancer där
han förlorade kampen. 

- För mig blev det ännu viktigare att engagera mig i något menings-
fullt och där man kanske kan hjälpa någon annan exempelvis via pati-
entföreningen säger Britt-Marie.

ATT SYNAS
- Att jobba för Cancerstiftelsen med allt vi håller på med är roligt.
Patientföreningen arrangerar träffar, resor och utflykter. Viktigt att
båda drabbade och anhöriga får träffas och utbyta erfarenheter.  Vi
försöker att visa upp oss i alla former av arrangemang med vår fina
husvagn.  Även i Oskarshamn finns engagerade personer bland annat
under  Tolvskillingsmarknaden. Vi försöker att vara ute och synas på
marknader och likande och senast på julskyltningen här i Högsby i
söndags.

Det är både roligt och nyttigt att engagera sig i föreningar när man
fyllt 65. Man blir på något sätt lite piggare och orkar alltid lite mer när
man håller i gång.

Det är helt olika föreningar men ändå likheter som att man gör
något för någon annan. Det ena på hemmaplan och det andra i ett
litet större perspektiv. 

På frågan vad damerna som fyllt 76 respektive 68 gör om 10 år så
skrattar de båda.

- Ja vem vet, vi kanske sitter här då också och håller på med Kupan –
Det verkar ju vara det som håller hela gänget på 55 personer pigga
och alerta!

De båda poängterar flera gånger under intervjun att man egentli-
gen skulle ha varit 55 personer här inne i fikarummet. För alla som
arbetar för kupan eller för Cancerstiftelsen i Kalmar Län eller andra för-
eningar eller via andra organ som gör något för andra inte ska känna
sig bortglömda. 

- Den som  hjälper till en gång per år är lika viktig som den som hjäl-
per till varje vecka. Även inom Cancerstiftelsen i Kalmar Län tar vi fram
bemanningslistor för olika aktiveter som vi är med på och det funge-
rar lika bra som inom Kupan.

Innehåll riktar ett stort tack för en pratstund och tackar för det goda
kaffet. När Innehåll lämnar Kupan för denna gång är känslan påtaglig på
hur viktigt det är att göra saker och ting som man mår bra av. Att sprida
värme och omtanke.

Gunilla C Johansson

ör någon
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Marcus Bloom
Tel 01046-786 10 • marcus.bloom@sydved.se

God Jul & 
ett riktigt 
Gott Nytt 

2015 
o¨nskar vi alla va˚ra 

leveranto¨rer och 
hoppas vi ses i skogen!

dnaregnuv ffue aytnbr ielen gälnjpama*K

550 XP®, 550 XP® G, 550 XP® oBrirG TTr

reket räcrgagt lå lånr selet gäldnadbjuEr

na  raqvvav Husid köp asåg vrotoe md

60 XPe™, 5kaoBr ® 60 XPr 5ell e ® G.  

31.12--3-t t.o.m. 2014sgk länco, dr

HUSQVARNA 550 XP®G TrioBrake™ 

  

9.200:-

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

X05 5ARNAVVAQQVSUH  

  

PX TG  

  

 

  

rqoed X-TTod matrustU ® om kor soto-m
oosevBp. Rläpsta uh lågcg oniknbruför
n kae™ kkaoBrird TTreet. Mghitsaheedjk

ahrer högellr- eetsed vänkt msinakem

0:-02.9 is inkl.cirkaprRek..

 

  

elsed låg bräna mktyrr råsarenbimo -
e rh högcn ooitarelcceb abnar set™ goos
r ellkt esitamotus aatlösmsen uoebredjn k

et.ddkysdsna

momsinkl..

 

  

 

  

 

  

 

  

1.500:-  
i inbyte*

              

n om ioK

pt uyb
h cn o

.gip dp
Fyrverkerier från

Vi säljer även fyrhjulingar och mopeder

från                m.fl märken

Fullständig verkstad

Öppet i mellandagarna:
29/12 kl 1000-1700

30/12 kl 1000-1700

Nyårsafton kl 1700-1500

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

Vi önskar en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt 2015

Industrivägen 4, 570 72 Fagerhult
070-911 52 55 • info@fstransport.se

www.fstransport.se

FS-TRANSPORT

• Kranbilar för transport av byggbodar, friggebodar,   
maskiner, containrar m.m

• Husmonteringar       • Hustransporter

• Transporter av partigods ex. sågat virke över hela Sverige

• Lastbil med truck för bl.a. pelletstransporter.

• Maskinsläp för ex. flytt av grävmaskin, skogsmaskin m.m.

Vi löser era transport behov med modernt IT-system 
för transportplanering med 
GPS-positionering 
av bilarna/godset.

Vid alla transporter
tillämpas 
alltrans 2007 
om inget 
annat 
avtalats.

Ett lyft för dina transporter!
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Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr
Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr

Ett varm tack till

alla våra gäster

för 2014

GGoodd  JJuull  oocchh  eetttt  rriikkttiiggtt  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr!!

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

wwwwww..ssttaannggaakkoonnssuulltt..ccoomm

God Jul önskar Stig och Carl-Johan

God jul och
Gott Nytt År
önskar
För öppettider ring Tage Johansson 070-548 06 49 • www.traprofil.se

God Jul

& Gott

Nytt År
(före detta Statoil)

Kyrkogatan 41, Högsby • 0491-203 29 

God Jul

& Gott

Nytt År

Storgatan 45, Högsby • 0491-20049

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 har ett brett sortiment 
för tegeltak, plåtttak 
och papptak

Kontakta oss för offert 
för att få ditt tak i topptrim!

En vattenläcka är inte 
roligt för någon, 
Vi arbetar förebyggande

PASSA PÅ !!

HHÖÖGGSSBBYY
VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

PAMPERS
BLÖJOR 
& HIPP
BARNMAT
(ej gröt & välling) 

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

Gäller fr. o. m. 21 november tills vidare
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Vi önskar er alla en riktigt
God Jul och Gott 2015!
Vi tackar för förtroendet 
att vi får leverera Din värme till Dig!

VÅR JULKLAPP TILL NYA OCH BEFINTLIGA KUNDER 
– OFÖRÄNDRADE PRISER UNDER 2015!

Vi önskar er alla en riktigt
God Jul och Gott 2015!
Vi tackar för förtroendet 
att vi får leverera Din värme till Dig!

VÅR JULKLAPP TILL NYA OCH BEFINTLIGA KUNDER 
– OFÖRÄNDRADE PRISER UNDER 2015!

0491-29 286 • www.hogsbyenergi.se

I början på juli i år fick kommunen sin tredje butik
som säljer närproducerat och lokalt styckat kött,
Måketorps i centrala Fagerhult.

Man har fått en bra start på verksamheten och har
redan fått stamkunder efter den korta tid man varit
verksam.

- Det har gått över förväntan och det är klart att vi är tacksamma för
detta och hoppas att förvalta förtroendet väl med att leverera allt
från närproducerat kött till att stycka och leverera grovstyckade
alternativt konsumentstyckade köttdetaljer.

Nu är det många som beställer köttlådor och vi levererar köttlå-
dor där det går bra att välja av både nöt och gris som lamm.

Adele och Fredrik känner att steget med att vidareutveckla går-
den med en butik har varit ett steg i rätt riktning och nu jobbar man
för fullt med att hitta ytterligare utvecklingsmöjligheter som att
leverera ett bredare sortiment av charkprodukter.

- Redan i dag erbjuder vi bland annat lättrökt stek- eller grillkorv.
Kvartetten Adele Gillberg, Fredrik Johansson Lill Samuelsson och

Fredrik Dalefalk på Måketorps skickar en julhälsning till Innehålls
läsare. 

På frågan om Tomten finns, blir svaret enhälligt JA!!

Vi på Innehåll hoppas att det på årets julbord serveras närproduce-
rat från någon av kommunens kött- och charkbutiker.

Gunilla C Johansson

Högsby Järn & Redskapshandel AB
Kyrkogatan 1. Högsby       

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

JULKLAPPSTIPS FRÅN HÖGSBY JÄRN
Varmluftsborste
OBH Nordica

249:-

Rakapparat
Philips PT731 

Uppladdningsbar

899:-

Ladyshave 5 i 1
Veet   349:-

Ord. 695:-

Eltandborste
Oral-B

399:-

Hårfön
OBH Nordica 349:-

Även i år säljer
vi Hanssons 
Fyrverkeri

Julgran kan 
du köpa 
hos oss!

Öppet i Nyår 27/12 9-13
29-30/12 9-1730

Nyårsafton 9-13

Tredje butiken

 
Jag klipper träd med grävmaskin: 

 
• Längs åkerkanter 
• Skogsvägar 
• Betesmarker 
• Gräver och annat. 

                                Tel. 00736531232  Albin 

 
 

 
   
  
  
  

                                 

 
 

 
   
  
  
  

                                 

 
 

 
   
  
  
  

                                 

 
 

 
   
  
  
  

                                 

 
 

 
   
  
  
  

                                 

2014-12 december INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2014-12-08  08:19  Sida 28



29

Gott på Julbordet

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

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

JULERBJUDANDE
Fagerhult • 1:a marklgh 45 kvm

Ruda • 1:a marklgh 36 kvm  

Grönskåra • 2:a marklgh 65 kvm

Hallå där, vad serveras det på
årets julbord och vilka är dina och
gästernas favoriträtter på
julbordet?

BRUKSGÅRDEN,  RUNE JONSSON
- Vi hoppas att man tycker att det serveras
mycket gott på julborden. Det som alltid är
uppskattat är sillen, fisken och såklart det
småvarma för att inte tala om Evys Janssons
frestelse.

Min personliga favorit är sillen. Vi serverar
endast rätter med inhemsk råvara. 

VÄRDSHUSET EMÅGÅRDEN, HENRIK
OCH ANDERS
- Vi erbjuder traditionella julbord med allt
från köttbullar, prinskorv, julskinka till lax.
Våra gästers favoriträtter är som alltid sill i
alla dess varianter och speciellt vår Janssons
frestelse. Våra favoriträtter på julbordet är
inlagd strömming och sill.

Recept från Henrik och Anders 
Rödbetsallad
Rödbetor
Majonnäs 
Äpple 
pepparrot, peppar och salt
Finhacka rödbetor, rör ned majonnäs och
finhackat äpple och smaka av.
Mängd av råvarorna efter tycke och smak.

ABODA CAFÉ OCH RESTAURANG,
MONIKA BLOMDIN
- Favoriten är vår egen Abodasill, som kom-
mer från min hembygd, gillas även av de
som inte brukar tycka om sill, och det är ett
gott betyg. Rökt älg, vildsvin och rådjur samt
rotfruktsgratänger och Janssons uppskattas.
Många som bokat julbord år efter år och
även gäster som har någon form av mat-
allergi återkommer då de känner sig trygga i
vad vi serverar. Mina personliga favoriter är
köttbullar, sallader som marinerad blomkål,
äppelsallad och rödkålssallad.

Recept från Monika och Susann
Rödkålssallad 
Finskuren rödkål
3-5 msk rapsolja 
3 msk honung 
6 msk socker 
1/2 dl russin
2 dl tärnad apelsin
Blanda samman och smaka av.

STABY GÅRDSHOTELL, STIHNA
JOHANSSON EVERTSSON
- Det är lite olika vad gästerna har för favo-
riträtt när de åker hit på julbord men ska jag
välja en så blir det nog Staby Ostkaka. Mina
egna favoriter är mini-isterband från Evald
och Birgitta och salami från Kalvenäs kött.
Det är viktigt för mig och uppskattat av gäs-
terna att vi kan erbjuda närproducerat. Sen
är det ju så att fler och fler frågar varifrån
råvarorna kommer och då är det ju roligt att
kunna säga att det kommer från trakten och
att det är nära att åka till gårdarna och köpa
råvaror till egna middagar hemma.

Recept från Stihna
Limesill
Sill
Lime
Creme fraiche från Emåmejeriet
Lite peppar
Klipp ned sillen i lagom bitar, och blanda
ned lite limesaft och rivet skal tillsammans
creme fraiche.
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Kanske har du också tänkt på över att många
bynamn i Långemålatrakten slutar på just -måla. 
Möjligen visste du redan att Ruda benämndes
Rudw år 1441 och vad namnet står för?  
I denna andra del i en artikelserie på tre fokuserar
vi främst på hur bynamnen i den södra kommun-
delen kommit till. 

I Högsbyboken berättar språkvetenskapsmannen Ivar Modéer att
våra bynamn för flera hundra år sedan skrevs ner bland annat i
jordboken, en så kallad skattelängd, men även i gamla kyrkoböck-
er och domböcker eller på lantmätarnas kartor. Nästan alla namn
går att följa till 1500-talet då Gustav Vasas räknekammare förde
noggrann räkning varje år över byar och bönder. Men de flesta
bynamn är ännu äldre än så och många har kunnat spåras genom
medeltida brev som förvaras på Riksarkivet i Stockholm eller
Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala. 

En som i modern tid intresserat sig mycket för bynamnen är
Britt-Marie Axetun från Värlebo. Hon har skrivit två böcker om sin
hembygd. Den första kom ut 1975 och handlade om Bötterums
Gästgivaregård och den senaste i år 2014 om hennes släktgård
Långemåla Gård. 

- Det hände mycket på Långemåla Gård. Det var en postgård
mellan Kalmar och Vimmerby, där man lämnade ut post, och
mycket folk passerade. En gång, runt 1830, blev en man anklagad
för att ha stulit och först dömd till döden innan hans straff lindra-
des. 

Britt-Marie Axetun har alltid varit fascinerad av bynamnen. I
många år har hon varit aktiv i Långemåla hembygdsförening och
minns byvandringarna som föreningens tidigare eldsjäl Arne
Redborn höll i. 

- Det var vandringar runt om i byarna här och vi var givetvis
uppe på Långemålaområdets högsta punkt vid Böta, och fick lära
oss att Böta står för vårdkase, säger Britt-Marie Axetun. 

”En vårdkase vid Böta torde i första hand ha haft till uppgift att
sända bud om mobilisering till slättlandets stora byar”, står det
också i Högsbyboken från 1959. Där slås också fast att -måla eller -
måle, som står för ”nybygge” eller ”nyodlingar”, även enligt veten-
skapen är karaktäristiska för Långemåla socken. När det gäller
Osemåla, som skrevs ”Oosamaala” år 1447, finns enligt
Högsbyboken två teorier. Antingen kan Ose stå för ”källdrag”, ”plat-
sen där en källåder väller fram” eller att Ose är ett mansnamn. Böke
i Bökemåla betyder bokskog. I jordboken 1612 nämns att 

Bökemåla, som låg nära Stockholmsvägen och lätt åtkomlig för
fientliga danskar, har fått husen nedbrända. Både Bötterum och
Långemåla är nyodlingar på Bötas mark. Bötterum, som år 1299
nämns bøtharum betyder ”rummet vid Böta” eller ”bötabornas
rum”. Flera hundra år yngre är Hornsö, som inte alls ligger på
någon ö. När Hornsö masugn anlades på 1760-talet fick den namn
efter ägarens hustru, friherrinnan Horn af Åminne. 

Namnen på -rum (Allgunnerum, Kolsrum, Bötterum) är mycket
gamla och tros ha samma betydelse som rum i ett hus och över-
sättas med utrymme, rymlig plats eller helt enkelt gård. När det
gäller Aboda verkar det mest finnas gissningar, men a:et i Aboda
kan liksom a:et i Avesjö vara en förkortning på ave, med betydel-
sen vikar med lugnt vatten som finns utmed åar och strömmar,
enligt Ivar Modéer.  

Många bynamn slutar på -ås eller -näs, till exempel Hultsnäs
som betyder ”skogsnäset” och år 1498 stavades ”hwltznaes”.
Flasgölerum, eller förkortat ”Rumma”, som 1538 anges som
skogstorp, sägs komma av läget vid Flasen-Gjöl i Alsterån mitt för
ängen Flasnan.

Det verkar ha gått enkelt och snabbt att forma namnet Ruda
(Rudw 1441). Det är släkt med den senare leden i Drageryd,
Forsaryd och Snabberyd och betyder kort och gott ”röjning”, enligt
Högsbyboken. 

Text: Fredrik Loberg
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NÅGRA BYNAMNSFÖRKLARINGAR

Solberga: ”Berget där solen lyser”, eller ”de solbelysta gårdarna på

berget”

Nötebäckshult: Hultet vid Nötebäck 

Nötebäck: Bäcken vid Hasselbuskens nötter

Alebo: Platsen med alar 

Barnebo: ”barnawixbodha” 1380, möjligen barnavigh med inne-

börden barnadråp 

Värlebo: ”vaehlabodha” 1382, ”bodarna vid vadstället”. 

Mjösebo: bodarna vid den smala sjön 

Lamnehult: dialektalt ”Lammelt”, ”laghmundaholt” 1380, tros stå

för det ovanliga mansnamnet Laghmund 

Älmhult: ”almskogen”. 

Massemåla: Masse är en i vardagsspråket benämning på Magnus 

Källtorp: Format av mansnamnet Källe 

LÅNGEMÅLA

0491-209 00
hogsbysparbank.se

Grattis HIK
till avancemanget!

önskar

- stolt sponsor av 
Högsby Idrottsklubb

Kom till KLIPP DAX och julfynda!
Maria nila schampo, balsam och inpackning 
endast 449 kr.   Finns även presentkort!

Vill passa på att tacka alla kunder för detta
Året och välkomna tillbaka nästa år ! 

God jul och gott nytt år!!

0491-22005 • Storgatan 33A Ruda

KKlliippppDDaaxx  
ii  RRuuddaa
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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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Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr
Vi önskar alla enGodJul 
och ettGottNyttÅr

God Jul och Gott nytt år önskar Cecilia !

Värdshuset Bruksgården
R. O. Tappen AB
www.bruksgarden.se

VI ÖNSKAR ALLA EN 
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
KATARINA & ANN-GRETA

Biltjänst i Berga
0491-500 32

Vi tillönskar alla en fröjdefull
jul och ett innehållsrikt 2015 wpab.se

Lucia PRO Fågelfors - 12 dec 14:00 
PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors
Vi firar Lucia och sedan har vi paketauktion.
Kaffe med hembakat serveras.
Arr: PRO Fågelfors

Källans julmarknad på Stabygården 
- 13 dec 10:00 - 15:00 Staby Gårdshotell.
Mysig julmarknad i gammaldags stil med genuint
hantverk och mat. Stihna serverar julltallrik, julmacka
och fika en trappa upp. För specialkost ring Stihna på
070-5860517.
Arr: Handelshuset Källan & Staby Gårdshotell

Berga Bio visar: "Hobbit: Femhäraslaget"
- 14 dec 2014 18:00 - 20:25 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Sista filmen i Tolkien-trilogin. Åldersgräns: 15 år
Biljettpris: 60 kr. Info: www.bergastation.se 
Arr: Berga Samhällsförening

Julmys vid Berga station 
- 21 dec 15:00 - 17:00  Marknadsstånd och
servering. Fotoutställning om lokstallet i väntsalen.
Tomten kommer. Avslutande fyrverkeri.
Arr: Berga samhällsförening

Berga Bio visar: "Sune i fjällen" 
- 25 dec 18:00 - 19:30 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Svensk familjekomedi med Sune och familjen på nya
äventyr. Barntillåten.Biljettpris: 60 kr. Info: www.ber-
gastation.se Arr: Berga Samhällsförening

Annandags-konsert, Berga - 26 dec 
18:00 - 19:30 Missionskyrkan, Västergatan 7,
Berga. Berga Blås spelar. Ett flertal solister sjunger.
Insamling till Mercy Ships arbete.
Ingen entré. Arr: Missionskyrkan Berga

Julkonsert - 26 dec 18:00 
Berga missionskyrka. Ett pärlband av olika sångare
och musiker med lokal anknytning tillsammans med
Berga Blås. Fritt inträde. Arr: Berga missionsförsam-
ling. Kontakt: Thomas Ohlsson Teln: 0491-50391
E-post: ohlsson@hogsby.net

Julkaffe PRO Fågelfors -  28 dec 14:00
PRO-lokalen, Bruksgatan, Fågelfors. Julkaffe med
bildvisning från året som gått samt tips-promenad.
Arr: PRO Fågelfors

Berga Bio visar: "Micke & Veronica" 
- 28 dec 18:00 - 19:40 Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Sv. komedi med David
Hellenius och Izabella Scorupco. Barntillåten. Pris: 80
kr www.bergastation.se Arr: Berga Samhällsförening

2015

Grötfest PRO Fågelfors - 9 jan 14:00 PRO-
lokalen, Bruksgatan, Fågelfors Arr: PRO Fågelfors

Medicinsk Yoga (Mediyoga) - 12 jan
18:45 - 20:15 Karlavägen (samlingslokalen)
Högsby Prova på gratis vecka 3: Mån. Forts. från v
4: Mån 17.00-18.30 samt 18.45-20.15. Medtag
liggunderlag, kudde och fleecefilt. Anm: 070-532 85
47 www.anneskroppsvars.n.nu Arr: 
Annes Kroppsvård Kontakt: Anne Kängström 070-
532 85 47

Bridge SPF - 12 jan 16:00 - 18 maj 
Seniorrum, Storgatan 9, Högsby. SPF Bridge börjar
vårens spel.Vill Du vara med, kom dit eller ring
Staffan 070-589 16 11, för mer info. Vi spelar tom
18 maj. Arr: SPF. Kontakt: Staffan Sagrelius Tel:
070-589 16 11

Månadsmöte SPF Seniorerna Högsby 
- 13 jan 14:00 Högsby församlingshem
SPF Seniorerna Högsby har månadsmöte och får
besök av polis Nils-Erik Nilsson som berättar om poli-
sens verksamhet. Musikunderhållning av Nya
Bälgarvännerna. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Stickcafé SPF Seniorerna Högsby 
- 15 jan 14:00 - 21 maj Seniorum Strorgatan
9 Högsby
Stcikcafé i Seniorum varannan torsdag med start den
15/1 och till och med den 21/5. 
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Medicinsk Yoga (Mediyoga) 
- 19 jan - 30 mars 17:00 - 20:15 
Karlavägen (samlingslokalen) Högsby
Måndagar 17.00-18.30 samt 18.45-20.15
Medtag liggunderlag, kudde och fleecefilt
Anm: 070-532 85 47
Hemsida: www.anneskroppsvars.n.nu
Arr: Annes Kroppsvård
Kontakt: Anne Kängström 070-532 85 47

En kurs i mirakler, Ruda 
- 21 jan - 29 april 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda
Vi läser i boken "En kurs i mirakler". Studiecirkeln
syftar till att vi ska få en djupare upplevelse av "vem
vi är" och "varför vi är här". Träffarna är ca varannan
onsdagskväll (jämna veckor) kl.18.30-21.30.
Vårterminens studiecirkel kostar 700 kr/pers.
Kontakta Carina Hansson för info och anm. Se
www.stateofgracesweden.net Arr: State of Grace i
samarbete med studieförbundet NBV Sydost Kontakt:
Carina Hansson 0707-126824
E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Fredagscafé SPF Seniorerna Högsby 
- 23 jan - 29 maj  11:00 
Seniorum Storgatan 9 Högsby
Fredagscafè i Seniorum varje fredag kl. 11.00-
13.00 med start den 23/1 till och med den 29/5.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Berättardags SPF Seniorerna Högsby 
- 25 jan 15:00 Seniorum, Storgatan 9 i Högsby
Solveig Selegran berättar, spelar och sjunger ur mor-
mors sångbok läsarsånger från en tid som flytt.
Kaffeservering. Arr: SPF Seniorerna Högsby Kontakt:
Elisabeth Angervall  0491-21161
E-post: angervall@hogsby.net

Bingo SPF Seniorerna Högsby - 28 jan
14:00 Seniorum Storgatan 9 Högsby- SPF
Seniorerna Högsby har Bingo i Seniorum, Storgatan
9 i Högsby. Arr: SPF
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Evenemang hittar du på sid på sid 31

Sandholms Färg & Golv
Högsby: Smedmästarevägen 3. Tel: 0491-208 62. 
Öppet: Vard 9–18. Lörd 9–13. www.sandholms.se
Julöppet: 23 dec 9-14. 24–27 dec julstängt.

Ge bort ett 
drömrum till
någon du älskar!
Svårt att hitta på en bra
julklapp? Ge bort ett rum!
Julklappen är ett presentkort 
på färg, tapeter och golv till ett 
rum som behöver fixas till hos 
någon du älskar!

Presentkort

VI SÄLJER 
FYRVERKERIER FRÅN 

MED START DEN 29 DEC

NYÅRSÖPPET
29-30 DEC 9-18

NYÅRSAFTON 10-12

Fyrverkerier till nyår
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