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

SOCIALA MEDIER... sid 4-5

Största omvandlingen 
i modern tid... sid 13-16

LAN på sportlovet ... sid 10

Vävning... sid 12  •  Tingebro... sid 25

Fagerhultsseminariet – Målet med skogen... sid 22
Mittpunkt och Högsby kommun informerar!!
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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 27 februari.
Bokning: Senast måndagen
den 16 februari.

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!

ÖPPET
onsdag - söndag

11:00-16:30

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

Gilla oss på facebook: Aboda cafe och restaurang!

LUNCHBUFFÉ 100:-
inkl. lingondricka, kaffe och kaka

serveras onsdag-fredag 11.00-14.00

Välkommen 

till oss

ABODA KLINT

HELGBUFFÉ 150:-
inkl. dryck, kaffe och kaka

serveras lördag-söndag 12.00-15.30

CATERING -Paketpris 165:-/pers
Abodabuffé – kyckling och lax eller ytterfi lé och lax.

Valfri potatis, sallader, såser.

FÖR FÖRENINGAR
(t.ex. pensionärsföreningar)

Torsdagar kl. 11-14 (fr.o.m. februari) serverar

vi lunchbuffé inkl. dryck och kaffe 100:-. 

Bonus: Ostkaka med sylt och grädde, ev. musik.

Endast förbeställning, minst 15 personer.

À LA CARTE • SMÖRGÅSAR • VÅFFLOR
NYBAKAT FIKABRÖD m.m.

Nyhet

Ring när du behöver hjälp med:

• Städning    • Flyttstädning
• Fönsterputsning

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

Innehar F-skattesedel

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

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

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

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

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

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

Besöksadress Storgatan 17, 579 30 Högsby
Tel 0491-292 42 • E-post hogsby.bostads@hogsby.se

Web www.hbab.hogsby.se

Hemma i Högsby
Bekvämt, tryggt & enkelt med hyresrätt
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Storgatan 41    I    www.hogsbysparbank.se    I    0491-209 00

AVDRAGSRÄTTEN ÄNDRAS

UPPDATERA
PENSIONEN

Nytt år och nya regler: Avdragsrätten för privat
pensionssparande är ändrad från 12 000:- till

1 800:-, så du som sparar mer än 150:-/mån gör rätt i att 

ta ett snack med oss så ändrar vi din sparform. 

Vi hörs! G
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För drygt 20 år sedan var det en känd person som
sa att internet är en fluga och något som inte kom-
mer att finnas i framtiden. Framtiden som man
hänvisade till är här och i dag är internet långt
ifrån en fluga – något som man kan inte längre kan
avfärda.

Initialt och för drygt 100 år sedan var mediekanalerna papperstid-
ningar, därefter tog telefon, radio och TV och bredband vid, alla
med ett antal års mellanrum. I dag är internet och tillgång till nätet
en självklarhet för många. Internet används i alla former av sam-
manhang.  Allt från att läsa sin tidning på nätet, handla kläder, leta
recept till att söka information om vad det än månde vara.

Ett sätt att vara ute på internet och att dela med sig av sina egna
intressen, synpunkter eller kunskap är att använda sig av sociala
medier, eller sociala kanaler om man så önskar för att nå ut med
det man vill berätta så att andra kan läsa och ta del, argumentera
för eller emot det man tycker, vill eller kan.

En kanal för att förmedla något är via en blogg. Ordet kommer
från engelskans blog och kan översättas med webbjournal, eller
webbdagbok. En dagbok på internet där det senaste inlägget eller
anteckningen hamnar högst upp på sidan.

En blogg brukar handla om ett visst ämne, sport, matlagning,
politik, inredning, känslor, blommor och där det är vanligt att sidan
kompletteras med länkar och bilder till ämnet.  Ofta kopplas sidan
ihop med nyheter och med att besökare till sidan kan lämna skrift-
liga kommentarer till de olika inläggen på sidan.

Ordet blogg finns från 2006 med i Svenska Akademiens ordlista.

Vi har många som bloggar i vår kommun och med
de mest varierande inslagen. Vi har tagit kontakt
med några av våra bloggande kommuninvånare.

Spegling av livet
Hallå där Ullis Hilmersson 40 år, inflyttad till kommunen och arbetar
idag som personlig assistent, vad bloggar du om?

- Jag har under några år känt att jag gärna velat dra igång en
blogg och försöka spegla livet som det verkligen är sett utifrån
känslor. På många sidor målas det perfekta livet upp, det nystädade
huset, den perfekt lagade maten och det perfekta förhållandet. För
mig så är inte det en äkta bild av livet och jag känner att det perfek-

ta livet kanske är där man faktiskt får ha lite damm i hörnen, att man
får känna sig ledsen, nere, arg och himmelskt glad. Jag har ofta star-
ka känslor som just innebär att jag antingen är mycket glad eller
mycket ledsen. Det är viktigt för mig att förmedla en bild av att man
är okej som man är oavsett känslostormar som jag skriver om på
min blogg. 

VAD VAR DET SOM GJORDE ATT DU 
BESTÄMDE DIG FÖR ATT BLOGGA
- Min mamma gick bort för tre år sedan och det  var en mycket tung
period. Jag kan känna det då som nu en stor saknad där känslorna
varierar stort. Jag har även gått igenom tuff separation som även
den satt djupa spår i mitt sätt att leva, hur jag ser på saker och ting
och vad jag värderar mer än annat här i livet. Under de månader jag
bloggat så har jag stött på många som tackat mig för att jag blog-
gar om just känslor, där både anhöriga till personer som mår dåligt
och personer själva som har det tufft, känt ett stöd eller förståelse
efter att ha läst min blogg.  Kan jag få någon annan att må bättre
eller finna svar i sina känslor via min blogg, då känner jag att jag har
uppnått syftet med min blogg. För
mig är bloggen en nyttig ventil i
mitt liv. Livet är verkligen som
en berg- och dalbana vissa
dagar och inte alltid som en
eka i långsam färd framåt i
de stilla vatten en ljum-
men vårdag med lätt bris.

SOCIALA
MEDIER

Blogg:  
nouw.com/mylifeasullis

2015-01 december INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-01-26  08:26  Sida 4



5

Dagens Anka
Hallå där Heinz-Günther Strömer, profil i Högsby, du driver din blogg
sedan 2009 och har genom åren publicerat medias diverse Dagens
Anka, det vill säga rubriker och underrubriker med syftningsfel och
stavfel. Dessa ankor har du varvat med personliga synpunkter och
inlägg om dagsaktuella händelser.

Fram till dagens datum har din blogg haft mer än 200 000 
besökare.

VARFÖR DRIVER DU EN BLOGG?
- Det började med mitt missnöje över ned-
läggningen av den kommunala musiksko-
lan. Jag har sedan dess konsekvent påmint
om vem som lagt ned den. Därefter köpte
jag en bok som innehöll tidningsankor. Från
denna bok och tidningen Grönköpings
veckoblad hämtar jag och publicerar tid-
ningsankor som många gånger är dråpliga
och kan ge en och annan glädjeyttring. I
min blogg framgår det tydligt att jag inte

född i Sverige och jag kan känna för dem som kommer hit.
Alla musikaler som jag medverkat i under min tid som lärare på

Fröviskolan finns med i form av bild och text samt mitt liv med musi-
ken. 

TIPS TILL DIG SOM VILL BÖRJA BLOGGA 
- Viktigt att du har något att säga och att du tänker på vad du skriver
innan du publicerar ditt inlägg.
Blogg: h-gstromersblogg.blogspot.com 

Klipp från bloggen 
”SKÅDEBRÖD

Uppvakta er student med en god och vacker studenttårta 
eller varför inte  överraska med en rolig bild på tårtan? 

(Annons i Östersunds-Posten)”

Drömhuset och fotografering
Hallå där Clara Ingvarsson, Kängsebo, Fågelfors du driver en välbe-
sökt blogg som handlar om inredning och om ditt och familjens
drömhus som restes 2009 och som ni flyttade in i 2011. Du har en
mycket välbesökt blogg med närmare 350 000 besökare hittills och
en blogg med många kreativa inlägg om just inredning och livet på
landet. Vad är det som gör att du valt att driva en blogg?

- Först och främst är det för mina stora intressen för inredning och
fotografering.  Att jag sedan märkt att fler och fler besöker sidan så
har jag blivit allt mer inspirerad. Inredning och fotografering har
varit starka intressen under många år och bloggen är ett bra sätt att
kombinera mina intressen. 

Clara är uppvuxen i Kängsebo och flyttade till Malmö för studier.
Återvände och köpte hus i Fågelfors som familjen sedermera sålde. 

- Vi styckade av en bit mark från min föräldrargård och uppförde
huset 2011. Bor här tillsammans med min man, hoppsan jag menar
sambo, och våra två barn.

HUR KLARAR DU AV ATT KOMBINERA 
BLOGGANDE MED ARBETET OCH FAMILJELIVET?
- En blogg bör uppdateras nästan dagligen, men jag har valt att
uppdatera 2 till 3 gånger i veckan och då efter att jag lagt barnen.
Fotograferar gärna under helgerna och sedan publicerar inläggen
under vardagarna. Det är lite roligt att såväl lokalmedia som riks-
pressen uppmärksammat min blogg och nybygget som i mångas
ögon ligger minst sagt mitt ute i skogen bland allt klorofyll. 

För mig är bloggandet ett utmärkt sätt att få utlopp för mina
intressen och visa på det fantastiska med att bo på landet, och
givetvis uppskattar jag all positiv feedback  som man får. Men en sak
är viktig, jag driver bloggen för min egen skull och inte för att jag
måste eller för någon annans skull. Då blir det nog inte lika inspire-
rande. Men som det känns nu så kommer jag att driva bloggen
under överskådlig tid framöver. Det gäller ju att göra saker som man
tycker är roligt här i livet, och för mig är detta just det, roligt.

TIPS FRÅN CLARA TILL DIG SOM VILL STARTA EN BLOGG
- Ha tålamod, du får inte 100 000 läsare första veckan utan att det tar
tid. Att uppdatera bloggen nästa dagligen är grunden i en blogg.
Personligen lägger jag lite extra tid på att ta bra bilder. En bild säger
ibland så mycket mer än bara ord.  Framför allt för mig som driver en
inspirationsblogg som det faktiskt handlar om. 

Clara kommer att medverka på Kulturmåndagen den 23 februari.
Blogg: clarashempabyvagen.blogspot.se
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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!

LEDIGA LOKALER FÖR HANDEL OCH INDUSTRI 
I HÖGSBY KOMMUN!

Hör av dig till Mittpunkt om du vill hyra ut din lokal!
Ring 0491-29258 eller skicka e-post: mittpunkt@hogsby.net

PLATS HÖGSBY UTBILDNINGSCENTER, RINGVÄGEN
TISDAGEN DEN 10 FEBRUARI. FIKA FRÅN 07.30

Klockan 08.00, ordf Björn Garpenstedt  berättar hur man jobbar inom
klubben, historik och presentation av framtidens HIK.

Välkommen att delta! Anmälan: mittpunkt@hogsby.net eller 292 58. 

Mycket välkommen till 
frukostmöte hos Högsby IK

Qstar macken flyttar till ny plats intill
Frövirondellen !

Framöver kommer
automat stationen
Qstar i Högsby att
flytta till området
öster om
Frövirondellen. 

Området här ger inför fram-
tiden goda möjligheter till
nya etableringar. Vid platsen passerar dagligen åtskilliga bilister på
vägarna Växjö-Oskarshamn och Linköping-Kalmar.  Vi hoppas också
att just Frövirondellen blir möjlig för lite mer attraktivitet, med ett stra-
tegiskt läge mitt i länet !

Karlssons ett starkt varumärke i bygden !
Företaget startade i oktober 2001 av entreprenören
Göran Karlsson, som tidigare grundade Gekås i
Ullared.

Namnet på varuhuset i
Högsby blev Ullared 2, men
efter en namnstrid fick det
ändras till Karlssons.

Maud Bergfast som varit
med från starten är idag
butikschef, för de tio
anställda. I Högsby finns
centrallagret för alla 13
varuhusen. Omsättningen
på den 3000 kvm stora

butiksytan ligger på 18 miljoner. I sortimentet finns idag närmare 
30 000 artiklar. Är det nu något du undrar om, ring då 0491-20451.

Energimässa 2015 visar Teknik & hållbarhet !

Lördagen 11 april 2015 anordnas ”Energimässa 2015
– Teknik & hållbarhet” i Rockcity, Hultsfred. Mässan
riktar sig till det lokala näringslivet, den offentliga
sektorn, föreningar och allmänheten i Hultsfred,
Högsby och Vimmerby kommuner.

Dagen består av  ett seminariepass,
aktiviteter för barn och utställningar
inom energiområdet med fokus på
teknik och livsstil. Mässan startar kl
10 och pågår till kl 14. Avslutning
med en intressant paneldebatt. Är
du som företagare intresserad att
ställa ut på mässan. Vi söker nu loka-
la företag inom energiområdet, som
vill visa upp sina företag och/eller produkter. Vill du veta mer kontakta
då christoffer.johansson@osk.hultsfred.se eller ring 0495-240807. 
Info www.radgivningsekot.blogspot.se/

Site UF består av fyra killar från Högsby som studerar
teknik på Östersjögymnasiet i Kalmar. Vi driver ett
UF-företag som skapar och administrerar hemsidor,
främst åt företag och organisationer.

En hemsida är ett effektivt och modernt sätt för dig som företagare att
nå ut till kunder. Vi som UF-företag kan erbjuda ett betydligt lägre pris
än våra konkurrenter, vilket betyder för dig som kund att hemsidan
snabbare betalar sig själv.

Vårt mål med vårt låga pris och höga ambitionsnivå är att du som
kund ska bli helt nöjd med vårt arbete. Det åstadkommer vi genom
regelbundna möten med dig som kund där vi stämmer och kontrolle-
rar att allt är som du vill ha det. Självklart är alla möten helt gratis.

Arbetet börjar med att du som kund bokar in ett första möte, där vi
diskuterar dina önskemål om design och funktioner. Vi återkommer
kort därefter med  ett kostnadsförslag. Det är därefter upp till dig om
arbetet ska genomföras.
Kontakt: Site UF, www.siteuf.se, e-post:siteuf@gmail.com, 073-058 18 99

Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelse

Maud, Emelie och Agneta

Qstar macken på väg att flyttas !

Fr.v Adam Hamnert, Gustav Thornell, Oskar Olsson och Emanuel Karlsson.
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Idrottsvägen 4 i Högsby, 5 rum, 
350 000 kr

Granstigen 8 i Fågelfors, 4 rum, 
325 000 kr

Järnvägsgatan 38 i Högsby, 6 rum, 
490 000 kr

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

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

Boka tid för visning med Ylva Sjökvist på 070-539 41 87 

Järnvägsgatan 38 i Högsby Granstigen 8 i Fågelfors

Idrottsvägen 4 i Högsby
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Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafi kverket.se

Trafi kverket kommer under vintern och våren 
2015 utföra ombyggnad av Tingebro.

På grund av att delar i brokonstruktionen börjar 
bli gamla krävs reparationer för att rusta upp bron. 
Detta i samband med de oskyddade trafi kanternas 
behov att säkert passera bron gör att Trafi kverket 
utför en ombyggnad av Tingebro för att svara mot 
dessa behov. När ombyggnationen är klar kommer 
bron att vara försedd med två körfält, vardera på 
3,25m samt en upphöjd gång och cykelbana med en 
bredd på 1,5m.

Arbetena kommer att vara omfattande och under 
byggtiden kommer bro att stängas av för all trafi k, 
även gång och cykeltrafi k.

Under byggtiden leds trafi ken om via Kolsrum.

Ni bjuds in på ett allmänt möte där vi kommer att gå 
igenom projektet samt svara på de frågor som fi nns.

Mötet kommer äga rum på värdshuset Emågården i 
Högsby, måndagen 9/2 kl 18:00.

Enklare servering kommer ske i form av Kaff e och 
fralla.

Väl mött!

För vidare information:
Kontaktperson: 
Fredrik Hasselström, 
Projektledare bro
Telefon: 0771-24 24 24

Trafi kverket utför ombyggnad

av Tingebron i Högsby

665

34

34

37

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!

HHÖÖGGSSBBYY
VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

RIMMAT SIDFLÄSK 
storbit 39,90 kg ord. 63,50 kg

FLÄSKFÄRS 
Smålandskött 29,90 kg

ord. 54,90 kg

Priserna gäller tom 1/2 2015.  Med reservation för slutförsäljning

STUREOST
Medlemspris 49,90 kg
ord. 104:- kg

VITKÅL 
3,90 kg

BRÖD VILJA 
CoopBageri 10:- st 
ord 17,90 st

APELSINER 
9,90 kg

Glöm ej!
Distriktstämman
26 mars kl. 19:00

2015-01 december INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-01-26  08:27  Sida 8



- Det är så roligt att så många ungdomar vill LANa och
våra 140 platser tar ofta snabbt slut säger Oskar
Olsson, 17 år från Högsby, som är en av huvudarran-
görerna av HögsbyLan 2015. Det är föreningen
RegioLAN tillsammans med ett 15-tal ungdomar som
är i full gång med planeringen av årets LAN som
arrangeras för 6:e året i rad.

Ett LAN är när flera personer kopplar ihop sina datorer eller konsoler i
samma nätverk och spelar mot varandra  i en gemensam lokal.
- I stället  för att sitta och spela ensam hemma i sitt rum tar man med
sig datorn och kombinerar att hänga med kompisar och spela spel.
Det är ett svinkul sätt att träffa kompisar på och samtidigt göra något

man verkligen brinner för.  Alla spelar
ju inte samma spel men man kan från
olika datorer logga in och spela
samma spel om man vill.

GEMENSKAP
- Är man på ett LAN, så är det ett sätt
att träffa de som har samma intresse,
precis som den som åker på bilmässa,
han eller hon vill ju se på bilar och
prata med andra som har samma
intresse. För egen del lägger jag mer
tid på att umgås och prata med vän-
ner och skaffa mig en större vänkrets
än att spela under dessa dagar.

De flesta ungdomarna kommer från kommunen men man har även
spelare från grannkommunerna och vi har till och med haft folk från
Stockholm som kommer till Högsby inför lanet. 

Aktiviteten är förlagd till sporthallen på Fröviskolan, där omkläd-
ningsrummen förvandlas till tillfälliga sovutrymmen för de som inte
går hem och sover några  timmar. För speciellt mycket sömn blir det
inte under dessa dagar.
- Nej man är ju inte riktigt där för att sova.  Vill även säga att det finns
alltid vuxna på plats som stöttar upp om så behövs berättar Oskar och
att han och kompisarna ser fram emot den 14:e.

LAN startar den 14:e och håller på till den 17:e  februari
Läs mer om lan på kommunens hemsida eller på Facebook.

Text: Gunilla C Johansson. Bild: Privat
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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.

TÄNK PÅ SÄKERHETEN

NÄR DU ARBETAR I DEN

STORMFÄLLDA SKOGEN!

på sportlovet

Foto: Kim Petersson
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Skärpta krav på 
allergiinformation

Från och med den 13 december 2014 måste alla som serverar
mat (restauranger, skolor, sjukhus med flera) informera om
vilka allergener som finns i maten. 

Så här skriver Livsmedelsverket: ”De nya reglerna innebär att den
som handlar mat över disk i butik eller hämtmat på restaurang på
begäran ska få information om samtliga ingredienser i den mat de
köper. För den mat som serveras på restaurang för att ätas på plats
måste restaurangen informera kunden om maten innehåller något
av de 14 allergener som har listats av EU. Restaurangen måste
även på ett tydligt sätt ange hur man kan få information om aller-
generna, exempelvis genom skyltar eller anslag i restaurangen.
Allergener är olika ämnen som kan framkalla allergi eller över-
känslighet.”

LISTA PÅ DE 14 ALLERGENERNA
- spannmål som innehåller gluten (såsom vete, råg, korn och havre) 
- kräftdjur
- ägg
- fisk
- jordnötter
- sojabönor
- mjölk
- nötter och mandel 
- selleri
- senap
- sesamfrön
- svaveldioxid och sulfit 
- lupin
- blötdjur

För Högsby kommuns del innebär detta att skolor, förskolor och
äldreboenden ska vissa vilka allergener det finns i maten.

Källa: Livsmedelsverket

Entreprenadarbeten har ännu inte kommit igång för 
saneringen av Björkshults glasbruk.

Anledningen är att upphandlingen av en entreprenör för utföran-
det har blivit överprövad. Det vill säga, en av de entreprenörer
som har lämnat pris på att utföra jobbet menar att den entreprenör
som Högsby kommun beslutat att ge uppdraget till inte uppfyller
de krav som ställdes i upphandlingen. En sådan överprövning
görs till Förvaltningsrätten i Växjö, där frågan nu ligger. Den entre-
prenör som har blivit anklagad för att inte uppfylla kraven har
skrivit ett svar till Högsby kommun. Högsby kommun har därefter
satt ihop ett svar till Förvaltningsrätten där kommunen menar att
man gjort rätt i val av entreprenör.

Nu väntar kommunen på svar från Förvaltningsrätten innan de
bestämmer hur de går vidare.

Projektet kommer därför inte att påbörjas förrän en entreprenör
är slutligt utsedd.

Förhoppningen är att arbeten på plats ska kunna starta första
kvartalet 2015. Förutom att avtal med en entreprenör behöver vara
skrivet, har så klart även vädret betydelse för när arbeten på plats
kan starta. Från det att entreprenören finns på plats beräknas pro-
jektet ta ca 25-30 veckor från uppstart tills att området är återställt.

INFORMATION OM PROJEKTET HITTAR DU HÄR:
http://www.hogsby.se/Kommun/Organisation/
Miljoe-och-haelsa/Projekt-Hoegsby-Bjoerkshults-Glasbruk

Projekt Högsby-Björkshults
glasbruk

Sportlovsprogrammet 2015

Till alla föreningar och andra aktörer:
Fritidsgården behöver få in alla tänkta aktiviteter under sportlovet
till Gården senast den 4 Februari 2015 för att de ska kunna dela ut
ett härlig sportlovsprogram till alla barn och ungdomar.
mail till: tegelbruket@hogsby.se
eller post till: Gården, Storgatan 17, 57980 Högsby

AKTIVITETER
SPORTLOVET 2015

10
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- Nu använder jag papperssnöre som
inslag. Det är ju modernt att väva med
olika material, till och med grenar från
buskar i trädgården använder vi
ibland.  

88-åriga Greta Petersson och elva andra kreativa
damer skapar varje vecka stora och små mäster-
verk vid  vävstolarna i Fågelfors. 

Att väva tillsammans är en långvarig tradition i
Fågelfors. Förr vävde man tillsammans i Brukets
herrgård. Sedan flyttade vävgruppen till den nuva-
rande lokalen på bruksområdet (den gamla
sågen). 

- Ingrid Emdal höll i vävkurserna här i många år
genom Vuxenskolan, berättar Siv Petersson. 

Sedan år 2007 är Siv, tillsammans med Birgit
Närklin, cirkelledare på måndagarna. 

- Alla dagar i veckan har vi möjlighet att komma
hit och väva.

- Det har blivit mer och mer populärt med väv-
ning, vilket är jättekul! Min känsla är också att vari-
ationerna är större nu än när jag började med väv-
ning i 17-årsåldern.

I höstas var det särskilt populärt att väva plädar,
berättar Siv Petersson. 

- Vi gjorde 27 stycken!
- Annars blir det mycket gardiner, men också

löpare och handdukar med mera. 
Deltagarna hjälps åt, ger råd till varandra. Alla får

lära sig att varpa, skeda, solva, knyta upp trampor
och så vidare. Varje gång har man kaffepaus i

fikarummet som damerna målat och inrett. 
Inför vävandet vid de 20 vävstolarna, där den

största är 160 centimeter bred och den minsta
bara 60 centimeter, planerar man tillsammans vad
som ska vävas. Inspiration får man från någon
katalog eller från den egna fantasin. 

Efter varpningen ska det förskedas, dras på och
knytas fram innan den koncentrationsprövande,
matematiskt krävande, vävningen kan påbörjas.
Det gäller att hålla reda på bommarna, nickepin-
narna, lattorna, trapporna och trissorna! 

- Man måste räkna ut var varje tråd ska vara och
då gäller det att trampa ner rätt, så att skälet blir
riktigt öppet, förklarar Ingbritt Loberg och Ann-
Marie Johansson

Ann-Marie väver en röd-vit löpare som heter
”Rosengångsfantasi”, medan Birgitta Ryner låter
skytteln gå där resultatet ska bli en över tre meter
lång duk till matsalsbordet. Eeva Lindén gör ett
färggrant tyg av restgarner. Gabriele Rohr har på
bara några år blivit så intresserad och skicklig att
hon parallellt med cirkelutbildningen i Fågelfors
startat en egen vävateljé hemma i Grönskåra.
Greta, som i dag väver i samma rum som Gabriele,
förklarar att begränsningarna är få när det gäller
vävning. Greta har denna eftermiddag vävt klart
sin löpare där inslaget är lila snören i svart
bomullsvarp. 

- Tänk, vad mycket man kan göra och ja, det här
blev riktigt snyggt tycker jag!

Text och bild: Fredrik Loberg

Ann-Marie Johansson väver
”Rosengångsfantasi.” 

Eeva Lindén färgkombinerar 
restgarner till något snyggt.

Gabriele och Siv i vävdiskussioner. 

88-åriga Greta Petersson  

Birgitta Ryner
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Biljettbokning och förköp:  Maggan Drottman 0702-10 09 87, 
Turistbyrån 0491-291 64, Matöppet i 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 
(28/2 samt 21/3 intas supé efter föreställningen,
övriga datum intas supé innan föreställningen)

395:-/vuxen, 195:-/ barn 

Rudarevyn 2015

PREMIÄR 
28 februari  kl 18.00

OBS Stabygården, Högsby

VVAALLEETT && KKVVAALLEETT

Ta chansen och ge bort en
upplevelse - köp presentkort!

          

Kyrkogatan

Ode
ns

viv
äg

en

StorgatanTrollbergsvägen 11

Ny adress 
från och med 
1/1 2015
Trollbergsvägen 11,
579 33 Högsby
Tel. 0491-201 00,
070-606 24 11

VVii hhaarr
ffllyyttttaatt!!

           

            

    

 
  

    

 

  
 

    

  
 

       

 
  

    

 

  
 

    

  
 

   

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se
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Första spadtagen har tagits i
det historiskt största projektet
för Högsby Kommuns äldre
invånare. I våras förra året
klubbade kommunfullmäktige igenom beslutet att
genomföra om- och tillbyggnad av kommunens tre
äldreboenden. I höstas påbörjades markarbeten och
nu i vår startar om- och tillbyggnadsarbeten vid
Mogården.

Det långsiktiga samarbetet mellan kommunen och Riksbyggen
innebär att drygt 100 lägenheter, för äldreboende och trygghets-
boende, ska stå klara senast 2018. En kooperativ förening 

har bildats och kommer att äga och hyra ut lägenheter enligt
självkostnadsprincipen till kommunen och de boende när det 
gäller Välengården och Mogården. Kvillgården ingår inte i förenin-
gens ansvar. Kvillgården kommer enligt planerna omvandlas till
dels trygghetsboende men även bland annat ge plats för kommu-
nala verksamheter som LSS-verksamhet, Individ- och familjeom-
sorg, hemtjänst och sjuksköterskor.

Vilka ombyggnader och  renoveringar som kommer att krävas
är ännu inte klarlagda. 

STÖRSTA
2015-01 december INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-01-26  08:27  Sida 13



Niklas Andersson, projektchef på
Riksbyggen i Kalmar med omnejd.

Som resultat av upphandling-
en när det gällde samar-
betspartner i detta stora pro-
jekt, byggandet av äldreboen-
de i Högsby kommun, drog
Riksbyggen det längsta strået
i januari 2013.

Riksbyggens företagsform är inte
så vanligt i Sverige, det vill säga en
förening som är kooperativ och som ägs av större fackförening-
ar, och med de boende som ägare. I detta projekt blir det den
kooperativa hyresrättsföreningen Emådalens Trygga Hem som
är ägare av fastigheterna och där kommunen hyr av Emådalens
trygga hem.

Riksbyggen som kooperativ har en liten annan syn på varje
intjänad krona. 

- Viktigt med bra ekonomiskt resultat men framför allt kärn-
värden miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genomsy-
rar vår verksamhet.

Här har Riksbyggen när det gäller social hållbarhet skapat en
affärsmodell där byggandet av äldreboende i Högsby är en
avknoppning på detta arbetssätt.

Det vill säga att en kommun som är beroende av ett moder-
niserat äldreboende och med en finansieringsmodell som ger
fördel för kommunen, verksamheten och definitivt för brukaren
så är ett kooperativ en möjlighet där man både äger och
använder slutprodukten, menar Niklas.

Styrelsens sammansättning bygger på representanter från
kommunen, Riksbyggen samt boenderepresentanter.

LÅNGTGÅENDE PROJEKT
I februari 2013 påbörjades ett långtgående projekt. Ett avance-
rat konsultuppdrag med bland annat behovsanalys av äldrebo-
ende tillsammans med kommunen ingick i förstudien. Den
andra delen var ett entreprenörsuppdrag där man bygger
äldreboende.

- Under hela 2013 och in på 2014 har vårt arbete handlat om
kartläggning, att ta reda på vad vill: kommunen, verksamheten,
brukare, myndigheter, referensgrupper, pensionärsråd och före-

ningar och sedan sammanställa materialet till ett koncept med
en gemensam lösning. Grundläggande för oss har hela tiden
varit delaktighet och att vi ska vara lyhörda för idéer och önske-
mål.

MAJ I ÅR
Riksbyggen och projektgruppen planerar byggstart av
Mogården under maj månad innevarande år.

- Kommunfullmäktige tog för några månader sedan beslutet
att föreningen skulle heta Kooperativa Hyresrättsföreningen
Emådalens trygga hem. I dagligt tal kanske det blir Emådalens
trygga hem och till sist ”trygga hem”. Styrmedel har under hela
processen varit att göra dessa boende till ett hem, inte institu-
tion eller vårdinstans, för att nämna några benämningar, utan
det ska kännas som ett hem, för såväl boende som anhöriga.

Kan vi etablera en boendeform där anhöriga boende känner
sig hemma, då har vi nått ett högt satt mål, som går att nå med
rätt metod.

LOKALA ENTREPRENÖRER
- Högsby kommun har uttryckt en önskan att anlita lokala ent-
reprenörer från trakten, därför bjöds de in för en kort genom-
gång av vad vi erbjuder för uppdrag och vad som kan komma
företagare i trakten till del. Vi har arbetat på liknande arbetssätt
tidigare med närmare ett 30-tal andra kommuner genom åren,
vilket gör att vi har god erfarenhet av denna form av projekt-
och samarbetsformer.

PEAB
Själva kooperativet är byggherre i projektet där Riksbyggen är
projektledare och samarbetspartner. Riksbyggen har efter
inkomna anbudshandlingar valt PEAB som utförare av om- och
tillbyggnationen.

- PEAB är en mycket kompetent utförare av själva byggnatio-
nen vilken vi ser fram emot att samarbeta med tillsammans
med övriga entreprenörer.

SAMVERKANSENTREPRENAD
- Vi har valt en entreprenadform som kallas för samverkansent-
reprenad. Det för att ha god kontroll på kvaliteten på arbetet
och kunna påverka sociala värden under resans gång. Det inne-
bär att vi kan gå in och påverka valet av underentreprenörer att
kunna vara med och räkna på arbete. Vi vet att vår underentre-
prenör uppskattat lokala entreprenörer.

Innergård boendeavdelning

Foto:
Riksbyggen
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Vi anser att PEAB och deras produktionsapparat är den mest
optimala för produktion av de antagna huslayouter, som är våra
egna. Men det menar jag att byggnation kommer att ske utef-
ter de skisser och modeller som Riksbyggen och Högsby kom-
mun gemensamt tagit fram och som har legat till grund för
kostnadsberäkningar.

De skisser som publiceras i denna tidning är illustrationer och
inte absolut sanning, utan ska ses som en visuell vägledning för att
betraktaren ska kunna få en uppfattning om ett tänkt slutresultat.

NIKLAS POÄNGTERAR DEN GODA STÄMNING OCH
ARBETSKLIMAT SOM RÅDER I PROJEKTET.
- Jag har haft hand om flera större projekt, men just detta
genomsyras av stark positivism. Vi har en kreativ projektgrupp
som är på tårna och som har god erfarenhet av äldreboenden
från arkitektur till byggande. Det går inte heller att ta miste på
kommunens drivkraft att få detta projekt sjösatt. En god och
välgrundad beslutbarhet genom hela processen hittills är
mycket uppskatta från vår sida och underlättar hela byggnatio-
nen.

Bättre för alla
Nytillträdda Socialchefen Teresa Tolic Trossmo har haft bråda dagar
att sätta sig in i projektet och upplever precis som de allra flesta ett
stort engagemang för projektet.

- Det finns ett stort behov för de som bor i kommunen för
denna om- och tillbyggnad som vi nu står inför. Äldreomsorgen
är en stor del av kommunens kärnverksamhet. Nära anhöriga
vill se detta klart, helst i går, men det ska ju hålla i många år fra-
möver så denna om- och tillbyggnad kommer att löpa på
under ett par års tid.

Teresa berättar vidare att kommunen har en något högre
andel äldre jämfört med riket, 6,1% att jämföra med 5,1% för
riket.

- Vi som kommun har lagkrav på oss att uppfylla när det gäl-
ler boende, vård, och omsorg. Men denna om- och tillbyggnad
tillgodoser vi det behov som ligger till underlag för det beslut
som politikerna fattade i våras.

Medarbetarna inom äldreomsorgen är väl insatta i denna
stora förändring som det innebär och har dessutom varit högst
delaktiga under processen, bland annat som en av flera refe-
rensgrupper. Utredningen som genomförts bygger på en
genomlysning av verksamheten och
där ser man tydligt vilka åtgärder
som ska prioriteras och genom-
föras. En stor förändring är att alla
boende ska få egna lägenheter och
där gemensamhetsutrymmen ska
vara lika centrala som det
egna boendet. Det finns
flera goda exempel på hur
byggnaden anpassats till
de boende, som till
exempel när det gäl-
ler fönster, de place-
ras så lågt så att man
ska kunna titta ut
genom ett fönster
även när man är
sängliggandes. Varje

lägenhet har en egen uteplats och även lätt tillgänglighet till en
stor gemensam uteplats. Genomgående ska varje boende
känna trygghet och gemenskap i en säker miljö. Man ska känna
att personalen finns nära och kunna ge det stöd som den
boende behöver.

VEM HAR DÅ RÄTT ATT BO PÅ ETT 
TRYGGHETS- ELLER ÄLDREBOENDE
- Vi har att ta hänsyn till den lagstiftning som råder såväl nu
som framöver. Det innebär att den som känner att den behöver
stöd i sin vardag, kontaktar någon av våra biståndshandläggare
och bokar ett möte. Där går man igenom de behov och önske-
mål som finns och efter handläggarens bedömning fattas ett
biståndsbeslut. Den boende betalar en hyra samt en vård- och
omsorgsavgift som inkomstprövas. Viktigt att komma ihåg är
att alla rätt till en plats på ett trygghets- eller äldreboende där
behov föreligger.

GEMENSKAP
Genom hela intervjun återkommer ordet gemenskap och till-
hörighet.

- Att känna trygghet på våra boenden är centralt för oss och
då är gemenskap ett viktigt värdeord. Lika viktigt som personlig
integritet. Det ska vara lika naturligt att erbjuda enskilt boende
för den som vill vara lite i fred, som det ska vara att kunna erbju-
da mötesplatser på boendet. Personalens arbetssätt kommer
att förändras i och med att den fysiska miljön förändras. Det lyft
som allt detta innebär tror vi gör att man ser äldreomsorgen
med lite andra ögon. Den goda överblicken och goda kontakt
mellan medarbetare och boende ser vi fram emot att möta.

PÅVERKAN
Givetvis går det inte att blunda för att detta stora byggprojekt
påverkar verksamheten och att det kommer att låta från arbets-
maskiner och arbetsfordon, men det är självklart att så är fallet
då det kommer att vara en arbetsplats i dubbel bemärkelse. Vi
hoppas på att hålla en god dialog och ge information som kan
skapa förståelse för ett och annat ljud från en hammare eller
cirkelsåg.

Teresa tillträdde rollen som socialchef i höstas och har tidiga-
re arbetat som områdeschef inom LSS-verksamheten. Hon trivs
bra med att bo med familjen i kommunen och åt vad den nya
utmaning som socialchef innebär.

– Gillar närheten till alla medarbetare och kollegor i kommu-
nen som det bara kan vara i en mindre kommun. 

/Gunilla C Johansson

Exempel på vardagsrum och matsal.
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Positivt beslut 
för hela kommunen
- Det är otroligt positivt att vi äntligen är framme så
här långt i detta projekt. En stor investering för en
kommun i vår storlek, och vi är många som tycker det
är bra att vi är politiskt eniga i frågan.

När om- och tillbyggnaden
står klar så har vi fått flera
positiva effekter. Bland
annat bra arbetsmiljö för
medarbetare och möjlig-
het för effektiviseringar för
att kunna få mer tid över
till de boende och egna
lägenheter för de boende.

Som ringar på vattnet så
kommer förhoppningsvis
lokala entreprenörer ges

möjlighet att kunna lägga anbud på olika typer av arbete
och få vara en del i byggandet av detta stora projekt.

Under hela resan fram till att vi är klara med denna
stora omvandling så kommer det att påverka verksamhe-
ten på ett eller annat sätt. Fokus är dock att genomföran-
defasen blir så smidig som möjligt för alla boende och
medarbetare. Med förståelse från alla som berörs kom-
mer man långt. Vi ser även mycket positivt på den avsikts-
förklaring som tecknats mellan Landstinget och Högsby
kommun gällande en framtida familjecentral. Vi tror att
en samlad service till kommuninvånarna är viktig när
man söker vård, råd eller stöd.

Stihna Johansson Evertsson
Kommunstyrelsens ordförande

Trygg med beslutet
Vi bygger för framtiden så är det, det är oerhört
glädjande att detta stora beslut fattats i total poli-
tisk enighet.

När vi Socialdemokrater
först fick höra om pro-
jektet, så insåg vi direkt
att detta är den enda
möjlighet för en kom-
mun i vår storlek att
kunna genomföra denna
stora investering. Totalt
handlar det ju om drygt
230 miljoner som går att
ställa i relation till
dagens kommunala lån
på cirka 128 miljoner.

En faktor som var avgörande vårt ställningstagande
och att vi ställde oss bakom beslutet är byggherrens
kompetens att bygga och driva denna form av projekt.

En kommun i vår storlek kan inte säkerställa den pro-
jektkompetens som krävs i ett så omfattande arbete
som om- och tillbyggnationerna innebär. Nu är vi nog
många som ser fram emot att arbetet sätter fart i vår.
Jag har personligen haft kontakt med personer som
hoppas på plats på det nybyggda trygghetsboendet
och flera medarbetare ser fram emot en ny och fräsch
arbetsplats.

Jonas Erlandsson 
Kommunstyrelsen vice ordförande

/Gunilla C Johansson

Mogården: 79 lägenheter äldreboende varav 24 avser demensboende.
Välengården: 23 lägenheter varav 5 lägenheter avser trygghetsboende.
Kvillgården: 7 trygghetsboende.
Lägenheternas storlek: Varierar från 27 m2 till 37 m2.
Genomsnittlig hyra: 5 500:-/månad.
Vård- och omsorgsavgift: Tillkommer och beräknas fram av
biståndshandläggare.
Vårdboende: Boende behöver hjälp under dygnets alla timmar.
Trygghetsboende: Boende har behov av trygghet, klarar inte 
eget boende, behöver vård men inte så omfattande som vanligt 
vårdboende. Gemensamhetsutrymme är centralt i denna boendeform.
Parboende: Möjlighet till parboende och att bo två i samma lägenhet
finns på Välengården och Mogården.

Det finns en flexibilitet i de olika boendeformerna och går att justera
efter behov.

FAKTA
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Second Hand
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Sandholms 
inspirerar
Sandholms 
inspirerar
Ett helt nytt år
med inrednings-
tips från
Sandholms
Under detta år kommer
Sandholms Färg & Golv
med ännu fler inspire-
rande tips till hem och
trädgård. I detta num-
mer omvandlar man
ett rum med att bara
göra om en vägg. Ett
nytt rum på några tim-
mar helt enkelt.

Trenden med den
personliga stilen håller i
sig och är på väg att slå
igenom full ut.
Fler och fler väljer att
sätta färg på rummens
väggar eller att spray-
måla diverse inred-
ningsdetaljer som vi
skrivit om i tidigare
nummer av Innehåll.

Ett sätt att förnya ett
rum med endast några
timmars arbete är att
ge rummet en så kallad
fondvägg. Det stora
vardagsrummet som
har vitmålade väggar
kan med enkla medel
förvandlas till ett rum
med en färgupplevelse.

TAPETSERA 
ELLER MÅLA 
Det absolut enklaste sättet
att förvandla ett rum är att
måla en vägg i en färg som bryter av mot de andra väggarna i en färg
som harmonierar med tyget i soffan, färgen på mattan eller någon
annan iögonfallande inredningsdetalj.

Ett annat sätt är att tapetsera om en av de fyra väggarna med en
färgstark eller dekorativ tapet. Använder du dig av EasyUp tapet så går
jobbet snabbt och enkelt. Du bara applicerar limmet på väggen och
sätter upp tapeten kant i kant.

PERSONLIG BILD
Allt fler väljer att beställa så kallade personliga tapeter. Ett fotografi
som måttbeställs efter väggens storlek, och efter förstoring omvand-
las till en EasyUp-tapet.

- Varför inte en bild på drömbilen, katten eller semesterbilden på
väggen i vardagsrummet, tänk på att det är bara fantasin som sätter
gränser menar Karin Sandholm.

Gunilla C Johansson

2015 spås bli ett färgstarkt år inom inredning,
året då vi äntligen vågar oss på mer färg och

mönster i hemmet! Kollektionen Wabi Sabi
utgörs av etniskt inspirerade mönster med en

organisk, naturlig känsla i en palett av rika jordi-
ga toner som flätas samman med rustika klara

kulörer. I Wabi Sabi finns en härlig mix av
abstrakta, geometriska, organiska och botaniska

mönster som både är starka individuellt eller i
kombination med varandra. Med Wabi Sabi kan

du sätta färg på dina väggar!
Bild och text: midbec.se
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Spänning på hög nivå!
DET HÄNGER EN ÄNGEL ENSAM I SKOGEN
AV SAMUEL BJØRK ISBN 978-91-46-22599-7.

Den före detta mordutredaren Mia Krüger hamnar
mitt uppe i en komplicerad mordutredning efter det
att hennes kollega Holger Munch funnit liket av en
ung flicka under en skogsvandring. Enda ledtråden
är ett streck på flickans lillfingernagel. Något som ser
ut som ett streck men som visar sig vara siffran 1. Flickan är den första i
raden som faller offer för en cynisk och hänsynslös mördare.
Poliskollegorna befinner sig snart själva mitt uppe i en  mordutred-
ning där deras liv blir en bricka i mördarens spel. Boken är den första i
serien om kriminalarna Mia Krüger och Holger Munch och författaren
har i sitt hemland Norge liknats vid en ny Jo Nesbø.  

Boken finns även som ebok. Nu hittar du eböckerna direkt i vår
katalog. Börja med att logga in med lånekortsnummer och en PIN kod
(kontakta biblioteket om du saknar en sådan). Sök sedan på titeln eller
författaren till den boken du önskar. Ladda ner eboken till din dator,
telefon eller läsplatta! Hör gärna av dig till biblioteket om du har frå-
gor! 

För dig som gillar hästar och ridning!
Det är jag som är Juni av Linn Hallberg
ISBN 978-91-29-69004-0
Bokens huvudperson Juni är elva år och har i mot-
satt till bästa kompisen Alba svårt att hitta någon
aktivitet som hon verkligen gillar. Allra mest gillar
hon att ligga och mysa på soffan med sin superlata
katt Marmelad, något som mamma och pappa inte
gillar. De vill ha en sportig och aktiv dotter och inte
en som är lat, fumlig och tankspridd. Juni har provat allt från showdans
och segling till tennis och simning men inget känns kul och allt slutar
med mer eller mindre katastrof. Så en dag kommer Alba med en sen-
sationell nyhet – hon skall börja rida och Juni måste hänga på. Detta
blir början på ett äventyr med dråpliga ridlektioner, istadiga hästar och
mycket pirr i magen. Tror du att Juni fortsätter att gå till stallet? Läs
boken så får du veta hur det går!

Lättläst spänning med Kurt Wallander!
HANDEN AV HENNING MANKELL ISBN 978-
91.7053-495-9
Boken handlar om polisen Kurt Wallander. Han vill
flytta ut på landet och köpa ett hus. En dag hittar
han drömhuset. På baksidan av huset finns det fina
bärbuskar och en häck. Wallander går runt och spar-
kar i löven. Plötsligt ser han något som sticker upp ur
marken. Är det en kratta eller en rot? Nej, det visar sig
vara skelettet av en hand. Husets historia visar sig  rymma en mörk
hemlighet…

Glöm inte att titta på bibliotekets hemsida www.hogsby.se/bibliote-
ket och följ oss på facebook. Det händer mycket på biblioteket i
Högsby!

Öppettider:  Måndag – fredag 9 – 18 och lördag 10 – 13. Välkommen!

Lästips från Högsby 
kommunbibliotek!

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

Semlor 
25:-/2-pack

Blandfärs
49,90/kg 

ursprung Sverige

Apelsiner 
10:-/kg

Tulpaner 
39:- 10-pack
Svenskodlade

Gä
lle

r t
.o

.m
. s

ön
da

g 
1/

2-
20

15

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 utför alla typer av tak-
arbeten - stora som små
•Tegelläggning •Pappläggning •Läggning av plåttak

•Takplåtsmålning •Plåtslageriarbeten •Snöskottning m m

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

En vattenläcka är inte 
roligt för någon, 
Vi arbetar förebyggande

Planerar ni 
att byta tak?

Vi specialtillverkar
lister efter dina

önskemål!
För öppettider ring Tage Johansson 070-548 06 49

www.traprofil.se
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”FAGERHULTSEMINARIET 
– ETT AVSTAMP DÄR SKOGENS

FRAMTID OCH MÅL 
SÄTTS UNDER LUPP”

”FAGERHULTSEMINARIET 
– ETT AVSTAMP DÄR SKOGENS

FRAMTID OCH MÅL 
SÄTTS UNDER LUPP”

INBJUDAN
FAGERHULSSEMINARIET 2015

Inbjudan till Fagerhultsseminariet 2015
Onsdagen den 11 februari i Fagerhults församlingshem

Ta chansen och ställ dina frågor – det handlar om vår gemensamma framtid!

• Start kl. 18.00   • Inledning  • Paneldebatt mellan Lisa Wanneby och Mats Blomberg  

• Moderator Ingemar Torstensson

Mats Blomberg 
Näringspolitisk samordnare 
Södra Skogsägarnas

Lisa Wanneby 
Språkrör 

Miljöpartiet Kalmar Län

Hur påverkar de politiska besluten 
din verksamhet och hur ska 
framtidens skogsbruk se ut?

Kom och lyssna och ställ dina frågor!
Vi bjuder på kaffe och smörgås i pausen.
Ingen anmälan!

Välkomna hälsar Mönsterås Förtroenderåd
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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!!

Snickeriverkstad  Få dina möbler renoverade och 
lagade. Start av nyproduk�on av trädgårdsmöbler från �digt
1900tal. Repara�oner av fönster och fasaddetaljer m.m.

Silversmide  Här arbetar Philip Kamras Nysten som
sä�er 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

Epost: mackenhogsby@gmail.com
www.macken.n.nu

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

Cyklar 28" 2895:
Cyklar 26" 2795:

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

NYHET!MATIGA LUNCHPAJER 

INKL. SALLAD & BRÖD 55:-
DRYCK TILLKOMMER

Sportlovsprogrammet
2015
Till alla föreningar och andra aktörer:
Fritidsgården behöver få in alla tänkta aktiviteter 
under sportlovet till Gården senast den 4 februari
2015 för att de ska kunna dela ut ett härlig sport-
lovsprogram till alla barn och ungdomar.

mail till: tegelbruket@hogsby.se 
eller detlef.sannemuller@hogsby.se
eller post till: Gården, Storgatan 17, 579 80 Högsby

AKTIVITETER
SPORTLOVET 2015

Familjelördag
den 7/2!

Trollkarlen Mike underhåller 
med trollerishow kl. 11.00. 

Tipspromenad och fika. 

Kulturmåndag
den 23/2!
Bloggaren och inredaren 

Clara Ingvarsson tipsar om hur du
kan tänka nytt och förnya ditt hem.

Fri entré. Välkommen!
Högsby kommunbibliotek i samarbete med Emådalens kulturförening 

och Studieförbundet vuxenskolan

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

Vi håller stängt idag fredag 30/1
och i morgon lördag 31/1

(Vår dotter Jacqline gifter sig)

Som tack 
för din förståelse lämnar vi

20% rabatt 
på hela vårt sortiment i butiken

nästa vecka (v 6)
(gäller ej kedjor och armband  i guld)
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Bäckström Frukt & Grönt
Lokalproducerat från Öland och Östra Småland

Torget Högsby·Helgfria fredagar · Kl 9-17 · Information 070-283 84 11
Mönsterås, alla lördagar kl 8-13,Oskarshamn, onsdagar

• Ölandspotatis av bästa kvalité, 
välj mellan fast eller mjölig

• Prova vår mycket goda
Västra Götalands-potatis   
King Edvard 
(finns även som kravodlad)

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

• Puritan (ngt mjölig) 10 kg endast 59:-

• Nysnittade TULPANER från Nybro

• Fodermorötter

DIN HANDLARE MED DET GODA GRÖNA!

Drott’s Ost

Drott’s ost med det unika sortimentet

Taxitorget i Högsby fredagar kl 09.00-15.30

Peter tel 070- 84 93 478. 

• Extra lagrad Cheddar • Vrigstad hemost

• Danablu  • Saint Agur 

• Extra lagrad Prästost

• Charkvaror från Vaggeryd 

- Lagrade ostar i lager!

Torget Högsby - Fredagar, ojämna veckor

Kl 1000 -1500  • www.olandsfiskarn.se 

VI KOMMER TILL TAXITORGET I HÖGSBY 
FREDAGEN DEN 13 FEBRUARI 

OCH ERBJUDER FISK OCH DELIKATESSER

FÖRBESTÄLL GÄRNA PÅ TEL 070-201 13 91

VILKEN TUR

LÖRDAG 23 MAJ 2015

LÄS MER I KOMMANDE ANNONSER I INNEHÅLL

VI SES!!

PLANERINGEN FORTSÄTTER ...

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

Nominera din kandidat till att 
stå på scenen! Vi har hela nio 
pristagare i följade kategorier:

✮ Årets företagare, Företagarna 

✮ Årets kommunala tjänsteman,
Företagarna

✮ Årets personlighet, Innehåll 

✮ Årets uppstickare, Mittpunkt

✮ Årets entreprenör, 
Högsby Kommun

✮ Årets näringslivspris, Högsby
Sparbanks Närlingslivsstiftelse

✮ Det gröna guldet, LRF

✮ Årets UF, Högsby Sparbank

✮ Möjligheternas pris, 
Möjligheternas Kväll

Maila din nominering till lotta@shelter.se

Under sportlovet justeras tiderna för filmvisning på
Berga Bio och anpassas efter tidtabellen för bussar
och tåg till och från Berga. Ett initiativ som Torbjörn
Midunger och Berga Samhällsförening tror ökar
intresset att gå på bio i Berga.

- Vi kommer att testa detta under sportlovsveckan med hjälp av barn-
filmstafetten och hoppas på att många barn, ungdomar och föräldrar
ser det positiva med hur enkelt det är att ta sig kollektivt till Berga.  Vi
hoppas även på fler besök från exempelvis Oskarshamn eftersom bio-
grafen där kommer att stänga ned 1 februari för ombyggnation. 

Berga Bio har genomgått en stor förvandling de senaste åren med
bland annat digitalisering och
upprustning av biolokalen
med teleskopläktare och nya
biostolar. Ett projekt som
finansierats med stöd av pri-
vatpersoner, Högsby
Kommun, Högsby Sparbank,
Svenska Filminstitutet och
Länsstyrelsen.

Gunilla C Johansson

Ta bussen eller tåget och gå på bio
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Fagerhultsseminariet – Målet med skogen

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

NU 50% 
PÅ ALLT 

I BUTIKEN

NU 50% 
PÅ ALLT 

I BUTIKEN

Om ett par veckor drar en paneldebatt i gång mel-
lan Mats Blomberg från Södra Skogsägarna och Lisa
Wanneby språkrör i Miljöpartiet Kalmar Län, i
Fagerhult.

En paneldebatt som man hoppas blir välbesökt
där man ventilerar syftet med skogen menar Håkan
Benschjöld områdeschef Södra Skogsägarna.

- Mats Blomberg arbetar som näringspolitisk samordnare inom
Södra vilket innebär att frågor där samhällsförändring kan hamna i
konflikt med våra medlemmar som markintrång landar på hans
skrivbord. Det kan handla om allt från kraftledningsdragningar till
alla former av politiska beslut som påverkar näringen.

Lisa Wanneby är politiskt aktiv i många miljöfrågor och där sko-
gen är ett av dessa områden. Lisa kommer alltså tillsammans med
Mats att delta i en paneldebatt där moderator Ingemar
Thorstensson håller i trådarna om just framtidens brukande av sko-
gen.  

Seminarier brukar vara välbesökta där många kommer till tals och
man hoppas att det blir så även i Fagerhult. 
- För skogsägaren och för oss som bolag så är det givet att på ett
hänsynsfullt sätt driva lönsamt skogsbruk sett utifrån både miljö
och ekonomi.   

-Det är ju så att de nationellt ställda miljömålen innebär minskat
utsläpp av koldioxid och minskad användning av fossila och ej för-
nyelsebara råvaror. Skogens produkter är koldioxidneutrala och för-
nyelsebara så vi menar att det aktiva skogsbruket bör öka i stället

för att minska. Brukande av
skogen är en viktig del för
många av våra medlemmars
basverksamhet som bor utan-
för städerna och dessutom
Sveriges viktigaste exportvara.
Minskar exportvolymerna så
påverkas BNP och Sveriges
totala ekonomi, inte bara den
enskilda markägaren plånbok
menar Håkan.

Man ser fram emot att träffa
skogsägare och andra intres-
senter denna kväll.
Arrangemanget är kostnads-
fritt och man bjuder även på
macka och kaffe.

STORMIGA TIDER
Vintern är här och därmed även de starka vindarna som riskerar
stormfälld skog. Stormen Egons framfart resulterade inte i så mycket
skador som man befarande. 

- För de som ska ut och ta hand om vindfällen uppmanar vi till
aktsamhet och undvika arbete på egen hand. Manuell upparbet-
ning kan vara riskfylld då träd kan ligga i spänn eller ramlat på
varandra. Viktigt är också att transportera bort den stormfällda sko-
gen för att undvika insektsangrepp till våren, uppmanar Håkan.

Gunilla C Johansson

 AVLOPPS-
PROBLEM?

   
Ring 070-697 89 87

Avloppsspolningar
Allt inom grävning
Helhetslösningar

Kamerainspektioner
Kompletta avlopps-

anläggningar

www.apalmers.se 
tfn: 070-697 89 87 eller 0499-141 51

 Öppet alla dagar & 
dygnet runt!
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Håller ditt abonnemang på att gå ut? 

Funderar du på att byta telefon? 

Vill du veta din bindningstid? 

 

Kom till vår butik vid Karlssons i Högsby så hjälper vi dig  

RingUp Högsby ppet vard. 10- -Sön 10-16 

Butiken i Berga - Din träffpunkt!

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

Norra Storgatan 8, Berga

Viktiga datum:
- Onsd 25/3 Våffeldagen
- Torsd 26/3 

Distriktstämma 
(Medborgarhuset, Berga kl 19.00)

Nybakade 
semlor i 
butiken

Poäng på allt!
Fredagen den 13/2 kl. 10-18 finns Maria 
vid Medlemspunkten för att hjälpa Dig
med Dina undringar kring vårt nya
POÄNG-system.

Mona huserar i köket och bjuder 
på kaffe med dopp!
Du som ännu inte är medlem - passa på!
Alla som väljer att bli medlem 
får en överraskning.

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

Varmt välkomna!

Gäller ej tobak, spel,
lotter, inköp av 
presentkort och 

förmedlade tjänster.

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

44

EFTERFRÅGAN
ÄR STOR!

VI SÖKER NYA OBJEKT,
GÄRNA FRITIDSHUS

NYA SPÄNNANDE OBJEKT
PÅ INGÅNG 

KOMMER I NÄSTA NUMMER
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Studieprogram

Högsby

Våren 2015

Bakning

Baka surdegsbröd
Kom och baka ditt eget surdegs-
bröd i vedeldad ugn. När du går 
hem efter dagens slut har du 
med dig bröd till ett värde av 
120kr, brödrecept och en liten 
surdeg för eget bak hemma.
Plats: Hildegården i Hökhult, 
Fliseryd
Lö 14/2 10:00-15:00 el
Lö 21/3 10:00- 15:00
6 tim/1 ggn. Pris: 380 kr

Språk och historia

Släktforskning nyb.
För dig som är nybörjare och vill 
komma igång med att söka dina 
rötter. Här lär du dig släktforsk-
ningens grunder i teori och prak-
tik. I kursavgiften ingår eleva-
bonnemang som gör det möjligt 
för dig att forska hemifrån under 
10 veckor.
Plats: Misteln, Högsby
Fr 14:00- 16:30, start 6/2
Ledare: Karl-Erik Gustavsson
24 tim/8 ggr Pris: 975 kr

Engelska nystart -dagtid
För dig som har läst engelska
för många år sedan och känner 
att nu är det dags att damma av 
kunskaperna!
Plats: Seniorum, Högsby
Må 10:00- 11:30, start 2/3
Ledare: Eleonor Sagrelius
16 tim/8 ggr Pris: 550 kr

Friskvård

Hatha Yoga - klassik yoga
Med hjälp av traditionella
yogaövningar i form av and-
nings-övningar, kroppsställning-
ar, avspänningsövningar och 
meditation får du redskap att
möta vardagen. 
Plats: Karlavägen, Högsby
To 17:00- 18:30, start 19/3
To 18:45- 20:15, start 19/3
Ledare: Thongriela Dahl
12 tim/6 ggr Pris: 660 kr

Meditation/samtalsgrupp
To 18:00- 21:00 
Ledare: Eleonor Sagrelius
Ingen kurskostnad

Skog

Motorsågskörkortet 
Målsättningen är att genom att 
lära sig ett säkert handhavande 
av motorsågen ska olyckor och 
tillbud minska, samtidigt som 
arbetet med motorsågen ska bli 
effektivare och roligare. I priset 
ingår uppkörning, provavgiften 
och materialet
Plats: Högsby
On 18:00-20:30, start 25/2
Ledare: Göran Axelsson
40 tim/7 ggr Pris: 4800 kr

Så här anmäler du dig
Anmälan kan göras via hemsidan www.sv.se/kalmarlan 
eller 0771-20 20 70. 
Anmälan är bindande. Återtar du din anmälan återbetalas 
avgiften utom 10% i administrationsavgift.
Du får en kallelse/faktura per post innan cirkelstart. Där 
finns all praktisk information. Kostnad för material ingår ej 
i kursavgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och 
SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad 
till rabatt så måste du ange det vid anmälningstillfället. 
En studietimme omfattar 45 min. 

www.sv.se/kalmarlan 

0771-20 20 70

Hantverk & konst

Glasfusing
Låt kreativiteten fl öda! Skapa 
dina egna smycken, fat eller 
fönsterdekorationer. Med olika 
sorters glas, metalltrådar och 
dylikt låter vi endast fantasin 
sätta gränserna.
Plats: Misteln,Högsby
Lör 28/2 kl. 10:00- 13:00
Ledare: Maria Johansson
4 tim/1 ggn Pris: 250 kr

Starta en egen cirkel!

Vill du och dina vänner lära er mer om ett speciellt ämne? Ert 
intresse kan bli en studie cirkel! Kontakta oss så berättar vi mer.
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Då närmar sig byggstart för ombyggnation av
Tingebro, ett projekt som engagerat många. En
angelägen ombyggnation sett ur flera aspekter. 

- Initialt handlade det bara om en reparation av bland annat under-
måliga räcken och balkar, sedan fick vi veta att kommunen hade
önskemål om en gång- och cykelväg.  Så efter dialog med kommu-
nen för att möta önskemål har projektet ändrats till en ombyggna-
tion.

Fredrik berättar vidare att i den utredning som berör kulturmiljö
som Trafikverket genomfört finns 120 broar runt om i Sverige som
har ett högt bevarandeskydd, där Tingebro är en av dessa 120.

- Det innebär att allt arbete som utförs runt dessa broar genom-
förs varsamt och korrekt samt dokumenteras av byggnadsteknisk
antikvarisk personal.

Senast bron byggdes om och breddades var 1963 och mycket
vatten har runnit under bron och många är fordonen som passerat
sedan dess. 

- Den ombyggnation som nu genomförs siktar vi på en livslängd
på hela 80 år.

OLJEAVSKILJARE
En annan viktig miljöhänsyn kopplat till Emån är att allt dagvatten
kommer att samlas upp i oljeavskiljare som kommer att grävas ned
bredvid bron. 

- Om det skulle uppstå ett oljeutsläpp på bron så kommer vi med
denna extraåtgärd att minimera riskerna för ett utsläpp till Emån. 

Att bygga hållbart för framtiden är en grundval för Trafikverket och
något som vi alltid har med oss i våra projekt.

ALLMÄNT INFORMATIONSMÖTE I FEBRUARI
Trafikverket kommer att bjuda in till ett allmänt informationsmöte
(se annons i denna tidning, Red anm.) för att berätta om projektet
och arbetets gång då man upplever att ombyggnationen har ett
stort allmänintresse. I samband med denna tidnings pressläggning
har Trafikverket aviserat preliminär byggstart för projektet i mitten
av februari.  

Gunilla C Johansson

Tingebro

0491-822 12 • wpab.se

tryck

reklam 

web

affischer

rollups

visitkort

kundtidningar 

Marknadsföring med tryck

Foto: Trafikverket
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Namnen på platserna i Högsbytrakten är i regel
ännu äldre än övriga kommundelars bynamn. 
Till exempel Frövi och Odensvi, två namn från asa-
tron som överlevde även när kristendomen slog
rot i bygderna.
- Namnen var helt enkelt vid det laget redan så
etablerade att de inte gick att bli av med, säger
Peter Danielsson från länsmuseet i Kalmar. 

Som vi berättat i två tidigare artiklar så fick de allra flesta av
Högsby kommuns byar och geografiska platser sina namn för
flera århundraden sedan. 

Ofta döptes de på 1500- eller 1300-talen. 
Att bynamnen blivit så långlivade, att de har bibehållits i år

efter år, årtionde efter årtionde, fascinerar.
En anledning till att namnen på våra geografiska platser aldrig

verkar behöva bytas ut, bara byter lite stavning här och där, tros
vara att de nästan alltid på ett enkelt sätt beskriver naturen, mil-
jön på respektive plats.

Det finns också, tror bynamnsforskarna, förklaringar till att det
är vanligare på slättlandet utmed Emån med bynamn som slutar
på till exempel -by eller -stad, än det är i andra delar av Högsby
kommun. Dessa byar utmed Emån i regel har funnits längre än de
byar som slutar på exempelvis -bo eller -måla, skriver språkveten-
skapsmannen Ivar Modéer i Högsbyboken del 1. 

I skrift förekommer till exempel ett namn som Huseby (Husaby)
redan år 1299 och Staby år 1198. 

– Men med all säkerhet har bynamnen i verkligheten använts i
ytterligare flera hundra år tillbaka i tiden, säger Peter Danielsson
från Fågelfors, antikvarie vid Kalmar läns museum. 

Just Huseby tros betyda gården med hus. Dessa hus av trä eller
sten förmodas ha fungerat som magasin eller som befästning på
samma sätt som vid många andra Huseby i Sverige där kungliga
fogdar och förvaltare ska ha bott. Namnet Valåkra, som år 1343
skrivs !vardhakræ!,  anspelar också på försvarsförmåga, enligt Ivar
Modéer, eftersom det innehåller ordet vård vilket betyder ”vakt,
bevakning, hägn, skydd”. 

PÅ ANDRA SIDAN EMÅN
Rakt över ån på andra sidan Emån ligger Virstad (Wihæstadha år
1379). En teori är att bebyggelsen rests av Odensvibor, som på
somrarna flyttade sina djur till Virstad när de skulle få bete. 

Både Frövi och Odensvi står för ”helgedom, gudahus, offerplats
eller liknande”. Där tillbads en gång tiden guden Oden och gudin-
nan Fröja (Freja). Helgedomarna som stod resta var de närmaste
föregångarna till sockenkyrkan, skriver Ivar Modéer i
Högsbyboken. 

Hanåsa i Högsby, som skrevs Haanaas 1336, bär också på en
berättelse, men det är oklart om den är sann. Det sägs att en sol-
dat vid namn Han en gång i tiden skulle ha bott där. 

”Høgxby kirkioby” benämns år 1418 i kyrkoböckerna och hög
står för betydelsen jordhög eller stenhög. 

Namnet Drageryd kan ha att göra med ådrag, på grund av att
Emån innan den rätades och sänktes på 1890-talet gjorde ett has-
tigare lopp intill byn. 

I Berga (de biærgom 1298) finns inget berg, men däremot en
höjd bestående av morängrus. 

Gårdarna vid Kalvenäs, eller Kalffwanes (1474) har flyttats från
de gamla tomterna. Fortfarande i början av 1800-talet låg gårdar-
na enligt Jonas Stolt ute på ett näs vid Kalvenässjön. 

Text: Fredrik Loberg
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NÅGRA BYNAMNSFÖRKLARINGAR
Mellby: Den mellersta gården eller mellanbyn i förhållande till
övriga gårdar i Valåkra 
Skrufshult: Ordet skruv i betydelsen kvarntratt vid en kvarn 
Ekeby: Eke, ekskog, ekdunge 
Ekenäs: Det med ekskog bevuxna näset 
Basebo: Från mansnamnet Base 
Klebo: ”Bodarna vid kleven”, klev = en vägsträcka där man måste
kliva för att komma fram 
Staby: Stav, kanske rågångsstav - äldsta bebyggelsen på platsen
kan ha anlagts nära rågången mellan två äldre byar 
Gillberga: Innehåller ordet gil, som betyder klyfta eller skåra i ter-
rängen
Bohult: Boplats vid skogsområde 

FRÖVI

ODENSVI

Välkomna att beställa bord!
www.bruksgarden.se

FIRA ALLA 
HJÄRTANS DAG

Söndag 15 februari med
BRUNCH 

sill, strömming, lax, sallader, köttfat, 

bacon och äggröra, köttbullar, prinskorv, 

omelett, pannkakor, ostbricka, dessert, mm

Pris: 175:-, öppet från kl 1200

PÅSKDAGEN 5 APRIL
PÅSKBORD

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

0481-703 07 • 070-229 33 35
Christoph Sonntag • Kösebo, 579 93 Grönskåra
kosebo.bilverkstad@hogsby.net

Vinnare 
Korsordet!

Vi ber att få gratulera 
följande vinnare i vuxen-

krysset och hoppas på 
storvinster till er!

Märta Persson, Ruda
Yvonne Nordmark,

Blomstermåla
och Thea Persson, Ruda

Stort grattis!

Växjövägen 5, Högsby • Tel. 0491-204 60

LAGERRENSNING 
AV BILRESERVDELAR

20-40% rabatt
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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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Sagostund på biblioteket
31 jan 11:00 
Högsby bibliotek Storgatan 17 Högsby
Välkommen på sagostund. För alla barn från ca.
3 år och deras föräldrar. Fri entrè.
Arr Högsby kommunbibliotek

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

Gympa i Berga
14 jan - 25 mars  19:00 
Berga gympasal. Nu kör vi igen. Mix dam och
herrgympa. Onsdagar kl 19.00-20.00.
Arr Carina & Gunilla

Transmissionsmeditation
15 jan- 30 april  18:30 -21:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Vill du vara med i vår meditationsgrupp på tors-
dagar med början 15 jan 2015?
Arr Eleonor Sagrelius

Stickcafé SPF Seniorerna Högsby
15 jan- 21 maj  14:00 
Seniorum Strorgatan 9 Högsby
Stickcafé i Seniorum varannan torsdag med start
den 15/1 och till och med den 21/5. Alla
varmt välkomna!
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
Anmälan till Anne Kängström
Arr Annes Kroppsvård

Bingo Högsby PRO
19 jan - 23 april 14:00  
Kvillgården
Bingo på Kvillgården torsdagar ojämn vecka kl.
14.00
Arr Högsby PRO

Café Gemenskap Missionskyrkan Berga
20 jan- 24 feb  16:00 -18:30 
Missionskyrkan Västergatan 7 Berga
Tisdagar 20/1-24/2  kl.16-18.30
Olika aktiviteter, språkträning, servering
Arr Missionskyrkan Berga

En kurs i mirakler, Ruda
21 jan - 29 april 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda
Vi läser i boken ”En kurs i mirakler” som visar
oss en praktisk väg hur vi kan leva mer kärleks-
fullt och öka vår inre frid. Studiecirkeln syftar till
att vi ska få en djupare upplevelse av ”vem vi
är” och ”varför vi är här”. Träffarna är ca varan-
nan onsdagskväll (jämna veckor) kl.18.30-
21.30.  Vi läser och praktiserar i vardagen och
delar med oss av våra erfarenheter under cirkel-
kvällarna. Vi inspireras av litteratur, musik, film
och samtal. Vårterminens studiecirkel kostar
700 kr/pers. Kurslitteratur säljes separat. 
Vill du veta mer? Kontakta Carina Hansson för
information och anmälan.   
Arrangör State of Grace i samarbete med studie-
förbundet NBV Sydost

Fredagscafé SPF Seniorerna Högsby
23 jan- 29 maj  11:00  
Seniorum Storgatan 9 Högsby
Varje fredag kl. 11.00-13.00 med start den
23/1 till och med den 29/5. Alla varmt väl-
komna! Arr SPF Seniorerna Högsby

Ungdomssamlingar i Filadelfia, Högsby
24 jan- 28 mars  19:00 -22:00 
Filadelfia Storgatan 10, Högsby
Lördagar 24/1-28/3 kl 19.00-22.00. För ung-
domar från 12 år & äldre.
Gemenskap, fika, andakt och sång.
Arr Högsby Filadelfia

Berga Bio visar ”Micke & Veronica”
1 feb 18:00 - 19:40 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4, Berga
Svensk kärlekskomedi med David Hellenius,
Izabella Scorupco, Suzanne Reuter m fl.
Barntillåten. Biljettpris 80 kr.
Arr Berga samhällsförening

Gymnastik Högsby PRO
2 feb- 13 april  09:30 
Karlavägen. Gymnastik Måndagar 
2/2-13/4 kl. 9.30. Arr Högsby PRO

Årsmöte SPF Fagerhult
4 feb 14:00 
Gröna salen, Välengården
SPF i Fagerhult har årsmöte
Kontaktperson: Ingrid Axelsson
Arr SPF Fagerhult

Trivselträff Högsby-Berga PRO
4 feb 14:00 
PRO-Lokalen, Storgatan Högsby
Trivselträff PRO-Lokalen Högsby
Kontaktperson: Inger Gustavsson
Arr Högsby-Berga PRO

Brasafton Tingshuset Bötterum
4 feb 19:00 
Plats: Tingshuset Bötterum
Seth Andersson visar naturbilder från bygden.
Allsång. Servering och lotterier. Kontaktperson:
Lennart Petersson
Arr Långemåla Hembygdsförening

Årsmöte Högsby Jaktvårdskrets
9 feb 19:00 
Lionslokalen Högsby
Jägareförbundet Högsby Jaktvårdskrets inbjuder
till årsmöte. Medverkar gör jaktvårdskonsulent
Fredrik Ustrup.
Arr Högsby Jaktvårdskrets

SPF Seniorerna Högsby månadsmöte
10 feb 14:00 
SPF Seniorerna Högsby har ÅRSMÖTE i Högsby
församlingshem. Alla varmt välkomna!
Arr SPF Seniorerna Högsby

Filmstudion visar ”Kvartetten”
11 feb 19:00 - 20:45 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Brittisk komedi och drama på ett hem för pen-
sionerade musiker, där planerna för den årliga
konserten är i full gång. Avgift 220 kr/7 filmer.
Arr Emådalens Filmstudio

Rejoice i ungdomsvåningen, Filadelfia,
Högsby 13 feb- 27 mars  18:30 -20:00 
Filadelfia Storgatan 10, Högsby
Fredagar kl. 18.30-20.00
För barn som är 6 år och äldre.
Olika aktiviteter t. ex. lekar, tävlingar, sång,
andakt och fika.
Arr Högsby Filadelfia

Sagostund på biblioteket
14 feb 11:00 
Högsby bibliotek Storgatan 17 Högsby
Välkommen på sagostund. För alla barn från ca.
3 år. Fri entrè.
Arr Högsby kommunbibliotek

Harjakt ungdomar 14 feb 07:30 
Ryckhult norr om Högsby
Jägareförbundet Högsby Jaktvårdskrets inbjuder
härmed ungdomar till harjakt på Hanåsa lörda-
gen den 14 februari.
Samling 07.30 vid Ryckhult norr om Högsby.
Arr Högsby Jaktvårdskrets
Onsdagsträff SPF Seniorerna Högsby
18 feb 2015 14:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Paul Lager medverkar med illustrationer om
Josefin med sångare.
Kaffeservering.
Arr SPF Seniorerna

Dagledigträff
19 feb 14:00 - 15:30 
Filadelfia Storgatan 10, Högsby
Leif Lind från Hultsfred sjunger och spelar.
Andakt och servering.
Arr Filadelfia Storgatan 10, Högsby

Berättardags SPF Seniorerna Högsby
22 feb 15:00 
Seniorum Storgatan 9, Högsby
Bengt-Göran Nilsson berättar om ”Humor i hel-
gade hyddor”.
Kaffeservering. Kontaktperson: Elisabeth
Angervall
Arr SPF Seniorerna Högsby

Kulturmåndag om inredning
23 feb 19:00 
Högsby bibliotek Storgatan 17 Högsby
Bloggaren, mäklaren m.m. Clara Ingvarsson
boende i Fågelfors berättar om sina tankar och
idéer kring heminredning. Fri entrè. 
Arr Högsby kommunbibliotek och
Studieförbundet vuxenskolan

Månadsmöte Högsby-Berga PRO
24 feb 14:00 
Högsby Församlingshem
Årsmöte
Högsby Församlingshem
Medverkan från Distriktet
Sånggruppen Kontaktperson: Inger Gustavsson
Arr Högsby-Berga PRO

Filmstudion visar ”Ida”
25 feb 19:00 - 20:30 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
1960-talets Polen. Vackert filmad roadtrip i
svartvitt med två omaka kvinnor som söker sina
rötter. Avgift 220 kr/7 filmer.
Arr Emådalens Filmstudio

Gemensam lunch SPF Seniorerna Högsby
25 feb 11:30 
SPF Seniorerna Högsby inbjuder till en gemen-
sam lunch på Emågården.
Pris: 90 kr.
Välkomna alla som vill och kan!
Kontaktperson: Elisabeth Angervall
Arr SPF Seniorerna Högsby

Barnteater på biblioteket
28 feb 11:00 
Högsby bibliotek Storgatan 17 Högsby
Teater Allena spelar föreställningen ”Gomiddag
grisen”. För alla barn från ca. 3 år. Förköp biljet-
ter på Högsby bibliotek. Pris 50 kr per person. 
Arr Högsby bibliotek kultur/fritid

Årsmöte Högsby tennisklubb
28 feb 18:00 
Mejeriet, Högsby
I samband med årsmötet uppmärksammas
Högsby tennisklubb som fyller 90 år.
Arr Högsby tennisklubb
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 Gör sommarfi nt hemma!
ERBJUDANDE!

Vinn vackra tapeter!
Boråstapeter har nu en tävling där du kan vinna 4 stycken valfria tapet-
rullar. För att tävla, gå in på www.borastapeter.se/sv/kampanj/falsterbo

Köp 10 liter tak- 
eller väggfärg och 
FÅ ett rollerset
på köpet!Upptäck nya kollektionen

Falsterbo II från Boråstapeter!

HÖGSBY: Smedmästarevägen 3. Tel: 0491- 208 62.
Öppet: Vard 9–18 Lör 9–13. www.sandholms.se

Sandholms Färg & Golv

Gäller t.o.m. 10/2

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.

Till Skobes i
Högsby åker de

flesta för vi grejar
det mesta!!

Skobes i Högsby.
Personligt hela vägen.
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