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

MITTPUNKT OCH HÖGSBY KOMMUN INFORMERAR • SANDHOLMS INSPIRERAR • EVENEMANG I HÖGSBY KOMMUN
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E-post info@wpab.se
www.innehall.se

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

Distribution: Hushåll och 
företag i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 24 april.
Bokning: Senast måndagen
den 13 april.

OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten

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

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

Utnyttja ROT-avdraget!

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

Gilla oss på facebook: Aboda cafe och restaurang!

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  även
annandag Påsk 12.00-15.30

CATERING -Paketpris
165:-/pers

Abodabuffé – kyckling och lax eller
ytterfi lé och lax.  Valfri potatis, 

sallader, såser.
CATERING Smörgåstårta  56.-/pp

Påskbuffe 225:-
Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, 

boka bord

Nyhet

Nyhet
BABYFIKA 40:-, 
onsdagar 10.-12. &  14-16
Kladdkaka med glass eller grädde
och kaffe 
Nu även pyssel till barnen

FÖRENINGSERBJUDANDE
(t.ex. pensionärsföreningar)

LUNCHBUFFE - ENDAST Torsdagar
kl. 11-14 serverar vi 
lunchbuffé inkl. dryck

Ostkaka med sylt 
& grädde, och KAFFE ev. musik.

endast 85:- (ord pris 125:-)

OBS! Gäller vid  minst 15        
personer & förbeställning 

ÖPPET
onsdag - söndag

1100-1630

från 30/3 till 10/5
kl 1100-1800

Dags att göra om? Vi utför allt inom tapet och måleri!
Ring oss idag för kostnadsfri offert.

072-548 32 95 I malaren@home.se I www.malaren.eu

Målaren 
som gör allt 
och lite till!

S E R V I C E  I K VA L I T E T  I Y R K E S K U N N A N D E

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. Innehåll ansvarar inte för fel orsakade av otydliga underlag, manuskript eller annonstexter. Innehåll förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser, t ex av främlingsfientlig, sexistisk eller stötande natur.

Stipendium 
Lions Club Högsby

Om du är mellan 16 – 25 år, 
hemmahörande i Högsby
kommun och har tänkt resa
utomlands för att fördjupa
dina kunskaper i främmande språk eller dess kultur 
kan du ansöka om vårt nyinrättade stipendie.

Ansökan skicka till Gillis Fredriksson senast 2015-05-15 
på mailadress gillis.fredriksson@skolan.hogsby.se  
eller ring Gillis på 0730-45 79 19

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

Allt inom:
administration,

bokföring 
och redovisning.

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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Storgatan 41         I        hogsbysparbank.se         I         0491-209 00

Haus kaufen? Byta lya? Tjacka
en kåk? Bli med trädgård? G

Uttrycken är många men vad det handlar om är
att hitta sitt drömboende. När du gjort det vet du
vart vi finns. Vi har jobbat med skräddarsydda
finansieringslösningar sedan 1895. Välkommen!

Ps. Apropå det fyller vi ju 120 år i år. Följ oss på 

facebook under året så bjuder vi 

på några riktiga godbitar! Ds.
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med många 
bollar i luften
Han är uppvuxen i Grönskåra och varit trogen
kommunen under alla år som bostadsort.  Under
sina år i grundskolan lärde han sig ett och annat
kunskapsbaserat, men även ett och annat pojk-
streck hanns med under skoltiden.

- Ja det är klart att man har hittat på ett och annat bus, och vem
vet, kanske har det att göra med att jag under tre år gick på
Rövaremålaskolan som låg mellan Grönskåra och Björkshult,
berättar Stefan Henrixon, nytillträdd VD på Högsby Bostads AB.
Han bor nu i Böta Kvarn tillsammans med sin fru och har tre
utflugna barn och åtta barnbarn och dessutom ytterligare barn-
barn på väg.

GEDIGEN BAKGRUND
Stefan har en gedigen och mångårig bakgrund inom bostads-

branschen och är väl
förtrogen med de

frågeställningar
och ställnings-
tagande som
ett bostadsbo-

lag kan stå
inför. Efter

grundsko-
lan gick
Stefan en
ingenjör-
sutbild-
ning
inom
byggna-
tion. 

Därefter fick han anställning inom fackligt ägda byggbolaget,
BPA i Kalmar. Därefter JCC i Kalmar, Mönsterås Bostäder och
Byggebo.

- Mina fyra år på Byggebo var riktigt omvälvande. Jag tillsam-
mans med två andra projektledare och 400 byggnadsarbetare
fick vara med om den stora omvandlingen av bostadsområdet
Kristineberg, Oskarshamn. Hyresgästerna fick vara med och på-
verka hur deras lägenheter skulle byggas om och efter att man
tagit fram ritningar till varje lägenhet, påbörjades ombyggnatio-
nerna. Man rev även flera hus för att ge mer utrymme och grön-
ytor mellan huskropparna. Ja det är helt fantastiskt hur man kan
förvandla bostadsområden till riktiga oaser.

Efter några år som VD hos Mönsterås Bostäder och Nybro
Bostäder fick Stefan kontakt med Högsby Bostads styrelse. Efter
ett par möten så landande parterna i att Stefan alltså erbjöds
tjänsten som VD.

- Detta är något som jag verkligen sett fram emot och jag hop-
pas att min branscherfarenhet är en viktigt del i bostadsbolagets
utveckling, tillsammans med styrelse, medarbetare och hyresgäs-
ter.

Stefan är verksam som VD och kontrollansvarig vid bostadsbo-
laget ca 1-2 dagar i veckan.

FLERA STÖRRE PROJEKT I PIPELINE
- Vi har fått klart med förvärvet av de mycket fina fastigheterna
före detta Firma Helge Hamnert, som såldes via Fastighetsbyrån i
Mönsterås och mäklare Otto Sjökvist. Vi har haft en god dialog
med fastighetsbyrån under hela resans gång och nu är alltså affä-
ren i hamn. Nu övergår arbetet från förvärv att tillsammans med
spekulanter och hyresgäster se till att affärslokalerna blir så opti-
mala som möjligt. Fastigheterna håller en mycket hög kvalitet och
är gediget konstruerade.

Ett annat byggprojekt där man just nu är inne i är processen att
ta fram allt underlag för att kunna göra en så kallad detaljprojek-
tering för är utbyggnad av gruppboendet Odensvi. Här projekte-
rar man för två lägenheter. 

- Vi väljer att upphandla byggtjänster i en sådan form att lokala
entreprenörer ska kunna ges möjlighet att kunna lämna anbud
på olika former av arbetsmoment, som snickeriarbeten, målning,
tapetsering för att nämna några områden.

Något som också tillhör ett fastighetsbolags ansvar är att
bygga om, bygga nytt, renovera och riva. Det sistnämnda kan
uppfattas som något mer dramatiskt.

Att totalrenovera en fastighet kan innebära att hyreskostnaden
faktiskt närmar sig nybyggnadshyror och då kan det ibland vara
bättre att bygga nytt. Att besluta om rivning av hus kan även vara
kopplat till bolagets behov av totala antalet lägenheter.
Rivningen av huset på Ringvägen 11 och på Storgatan 5 beräknas
ske till hösten.

Rivningsarbeten kommer att pågå under några månader då
materialsorteringen är mycket viktig under ett rivningsarbete.

NyVD
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ÅSEDAS TRAFIKSKOLA!
Vi är en liten och personlig trafikskola i Åseda med 4 lärare och utbildar 

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

privat har vi även introduktionskursen (handledarkursen) 

Nästa handledarkurs tisdag den 28 april kl. 17.00-20.30.

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

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

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

Yvonn's trafikutbildningar

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

ÖPPET: TORS 12.00-18.00, FRE 12.00-18.00.  VARMT VÄLKOMNA!

Till påsk har vi 
rimmade skinkor
och prinskorvar

• Färskt kött av 
lamm, gris och nöt 

• Rökta produkter av vilt 
• Korvar av eget kött

GLAD
PÅSK

OM 10 ÅR
- Då hoppas jag att det kommunala bostadsbolagets lägenheter
håller en god standard och att vi fortsättningsvis har nöjda kun-
der. Vi har precis som många andra kommuner en stor omsätt-
ning på våra hyresgäster. Man kan säga att en lägenhet i snitt
byter ägare vart fjärde år. Så det gäller att ha pengar till underhåll
för att kunna erbjuda prisvärda lägenheter till nya hyresgäster.
Jag hoppas även att bostadsbolagets ekonomi ser så ut att vi
kunnat bygga attraktiva boende nära vackra Emån.

Under hela intervjun genomsyras svaren på frågorna av ett genu-
int intresse för fastigheter och det går inte att ta miste på drivkraften
att bra boende står högst upp på Stefans dagordning. 

VI STÄLLDE NÅGRA PRIVATA FRÅGOR TILL STEFAN
Trivs du bra i Högsby kommun: Ja
Favoritfärg: Blå
Favoritmat: Ragger med fläsk
Favoritbok: Skumtimmarna
Favoritdryck: Rött vin
Vad gör dig mest arg: Orättvisor, när människor far illa och
behandlas illa av samhället
Vad gör dig mest glad: Familjen. Alla våra fina barn och barn-
barn.
Detta visste du inte om Stefan: Jag och min fru är fårägare och
har ett 30-tal köttfår och just nu även tre flasklamm.

Gunilla C Johansson

- Ja det är klart att man har 
hittat på ett och annat bus...
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Text och bild: Bengt-Åke Lundin

Styrelsen Mittpunkt Högsby 2015: Ordf. Eva Lott Berggren, Sekr. Jonas Lindh
• Övriga: Daniel Carlsson, Pär Lönn, Rolant Pridaen, John Friberg, Jonas Jonsson, Carl-Wiktor Svensson och Diana Bergeskans
• 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!

STYRELSELYFTET! Informationslunch – Emågården tisdagen 21 april kl 12.

Regionförbundet-ALMI-Högsby Sparbank-Högsby Kommun. Vill du veta mer om möjligheten att ta in
nån extern ledamot i bolagsstyrelsen ? Regionförbundet stöder med 50 % finansiering via konsultcheck.

Mycket välkommen till denna informations lunch !
Anmälan senast 13 april: mittpunkt@hogsby.net eller 0491-29258.

INBJUDAN TILL AKTIEBOLAG

Kalvenäs Kött i Berga 
Kalvenäs med eget lokalt 
kravmärkt slakteri, är en
intressant tillgång för 
bygden. 

Vid gården uppföds Linderöds-
svin och Highland Cattledjur
som slaktas och säljs i gårds-
butiken. Anette Darberg berät-
tar att de säljer nystyckat kött
och färskmalen färs från nöt,
lamm och gris. Dessutom har vi
bl.a medvurst, grillkorvar, ister-
band, ölkorvar, falukorv och rökt
fläsk av vårt eget kött.

Öppettider torsdag 12-18., 
fredag 12-18. Info tel 070-717
6404 eller www.kalvenas.se

Framtidstro i Grönskåra 
– Ny butik planeras !
Vid Bylyckan ICA nära i Grönskåra andas det tillförsikt. 

Ny handlare Linnea Karlsson och medarbetare Cecilea Andersson har
positiva planer för butiken i Grönskåra. I samverkan med Regionför-
bundet har de bestämt sig för att se på möjligheten att bygga en helt
ny butik i centrum av Grönskåra. Regionförbundet och dess lands-
bygdsbutiksmentor Stigh Hellström har börjat att titta på en butik i
Agunnaryd söder om Ljungby som en modell. Mycket intressant
berättar Bengt-Åke Lundin vid Mittpunkt Högsby och ser en positiv
ljusning för orten i denna del av Högsby Kommun.
Tel butiken : 0481-70 111.

Positivt med UF företag på Högsby
Utbildningscenter !
Mitt namn är Gip
Lerman Thatdee och
jag är 18 år.  Just nu
läser jag mitt sista år
på Handels- och
administrationspro-
grammet på Högsby
Utbildningscenter.

- Jag har valt att göra
ett praktiskt gymnasie-
arbete genom att 
starta upp, driva och så
småningom avveckla
ett UF-företag som
handlade om foto-
grafering. Det är jätte-
roligt att driva UF. På UFmässan var det fantastiskt, otroligt spännande
och roligt när man fick presentera sitt företag för andra personer och
företag som också var intresserade av fotografering. Jag skulle jätte-
gärna göra det igen. 
Vill du veta mer kolla då: www.lerman96.wix.com/photobygip

Det våras för Gårdsbutikerna !  
Lagom till påsk öppnar åter Måketorps Kött upp 
sin butik utmed Kyrkvägen i Fagerhult. 

- Vi säljer lokalt kött med spårbarhet från 
gårdar i vår omgivning berättar 
Adéle Gillberg och 
Fredrik Johansson. 
I den välsorterade 
butiken finns ett stort 
utbud av varor för 
den intresserade. 
Vi jobbar även 
med  lego-
styckning av 
tamboskap och 
vilt. Nytt fram-
över blir att vi 
utökar med 
varmrökning. 

Våra öppettider fredag kl 10-18. Lördag 10-15. 
Info 073-380 0973 eller www.maketorps.se

Adele Gillberg 
vid gården 

med djuren  !

Gip Lerman Thatdee i mitten 
i sin monter på UF mässan i Kalmar.

Cecilea och Linnea vid
Bylyckan Grönskåra.
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Granvägen 3 i Berga, 6 rum, 
455 000 kr

Solhöjden 106 i Berga, 6 rum, 
595 000 kr.

Frövivägen 19 i Högsby, 4 rum, 
250 000 kr.

Sandslätt 107 i Högsby, 4 rum, 
295 000 kr.

Hallakullevägen 11C i Högsby, 6 rum,
475 000 kr 

Bäckgatan 6 i Högsby, 4 rum, 
475 000 kr.

Idrottsvägen 4 i Högsby, 5 rum, 
350 000 kr

Granstigen 8 i Fågelfors, 4 rum, 
325 000 kr

Oskarshamnsvägen 27 i Ruda, 3 rum, 
250 000 kr

Jungnergatan 3 i Ruda, 6 rum, 
260 000 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

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

SÅLDA

Storgatan 13 i Högsby

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 

Frövivägen
i Högsby

Sandslätt 
i Högsby

Solhöjden
i Berga

Granvägen 
i Berga
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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,
(ej sommartid)
Mån 13.15-14.00 och 18.15-19.00

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

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

www.vattenpalatset.monsteras.se. 

ÄVENTYRSBAD 
3/4 Långfredag.................................Stängt

4/4 Påskafton ..........................10.30-16.30

5/4 Påskdagen .........................10.30-16.30

6/4 Annandag Påsk..................10.30-16.30

7/4 Tisdag ................................09.00-19.00

8/4 Onsdag ..............................09.00-19.00

9/4 Torsdag ..............................09.00-19.00

10/4 Fredag .............................09.00-19.00

11/4 Lördag .............................10.30-16.30

12/4 Söndag ............................10.30-16.30

MOTIONSSIM
3/4 Långfredag.................................Stängt

4/4 Påskafton ..........................09.00-10.30

5/4 Påskdagen .........................09.00-10.30

6/4 Annandag Påsk..................09.00-10.30

7/4 Tisdag .....06.30-09.00 och 19.00-20.30

8/4 Onsdag ..............................19.00-20.30

9/4 Torsdag ...06.30-09.00 och 19.00-20.30

10/4 Fredag.................................-----------

11/4 Lördag .............................09.00-10.30

12/4 Söndag ............................09.00-10.30

GYM OCH SOLARIER 
3/4 Långfredag.................................Stängt

4/4 Påskafton ..........................09.00-16.30

5/4 Påskdagen .........................09.00-16.30

6/4 Annandag Påsk..................09.00-16.30

7/4 Tisdag ................................06.30-20.30

8/4 Onsdag ..............................08.00-20.30

9/4 Torsdag ..............................06.30-20.30

10/4 Fredag .............................08.00-20.30

11/4 Lördag .............................09.00-16.30

12/4 Söndag ............................09.00-16.30

Kom till oss 
och bada 
på Påsklovet!

GLAD
PÅSK!

Öppettider Påsklovet 3/4 - 12/4

Stormhattens Blommor
Påskextra hos oss på

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

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

Interflora
Blommogram

Hjärtligt välkomna hälsar 
Anna-Lena o Bosse, 

Åsa o Ingemo
Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Med reservation för slutförsäljning

GLAD PÅSK

Påsk-
buketter
från 98:-

Påsk-
grupper 

i stor 
sortering

Stor 
sortering av

snittblommor
och 

krukväxter

Nyhem-
kommet! 
Vårens 

keramik-
krukor!

HHÖÖGGSSBBYY
VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

KOKT HELGSKINKA SCAN 39,90 kg

ÄGG 12-pack medlemspris 15 kr 
ord 25,95. Max 1st/medlem.

PÅSKLILJOR (småblommiga) 2 st 40 kr
29,90 st.   

ÖPPET I PÅSK 
Skärtorsdag 9-21
Långfredag 9-21
Påskafton 9-18
Påskdagen 9-21

Annandagpåsk 9-21

Nytt telefonnummer
010-7473280

GLAD PÅSK

Priserna gäller tom 5/4 2015.  
Med reservation för slutförsäljning
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Han spelar junior-
ishockey på heltid 
där hockeyn är som
störst - i Kanada. 
- Jag trivs bra här, 
berättar han. 

Edward Jejdling är nyligen 20
år fyllda, uppväxt i Fågelfors
och har stora delar av sin släkt i
Högsby kommun. Det var på
landisbanan i Fågelfors som
han och hans storebror började
åka skridskor på vintrarna, och
träna med hockeyklubba. 

- Ja, min pappa var med och spolade isen i Fågelfors. 
- Sedan vi började spela i ishockey i Virserum, i klubben där.
I Virserum provade alla på att stå i mål, och det där fastnade Edward

för mer och mer. 
- Det blev mycket spel i källaren också när vi var små och då var jag

förmodligen tvungen att vara målvakt gissar jag, haha. 
Sedan dess har han motat hårda hockeypuckar både i Växjö Lakers

och Alvesta SK. Kanadensiska klubbars scoutögon har koll på det
mesta i hockeyvärlden och erbjuder unga spelare möjligheter att
komma och prova hockeylivet i Nordamerika, och förra året kom
chansen till Edward. Därför packade han sin utrustning i augusti ifjol
och reste över Atlanten till samhället Temiscaming i Kanada, ungefär
så stort som Högsby, strax utanför Quebec vid Ottawa River. Där delar
Edward och en annan ung svensk spelare rum hemma hos en av ägar-
na till klubben, Titans, som spelar i serien GMHL vilket står för Greater
Metro Junior A. 

Juniorishockey i Kanada är mycket populärt och många engagerar
sig.  

- Men det är ganska svårt att stå här, där det är mindre rinkar, för det
blir väldigt mycket skott och ofta farliga lägen och kontringar, men det
är kul och intensiv hockey, stor skillnad på att spela här jämfört med
Sverige.

Det blir en hel del restid också, för det tar minst två timmar till alla
bortamatcher och de flesta är i trakterna av Toronto dit det brukar ta
mellan tre och sex timmar med buss. 

I Temiscaming har invånarna franska som förstaspråk, berättar
Edward. 

- Men de flesta kan flytande engelska också så det är inga större
problem att förstå, trots att jag bara kan enstaka ord av franska. 

Träningsdosen är större än vad Edward är van vid. 
- Vi tränar 2-3 gånger om dagen 3-4 dagar i veckan, plus två mat-

cher. Det är lite annorlunda beroende på vilka dagar vi har matcher. En
vanlig dag börjar med frukost och sedan ice off-träning klockan 10.00
- 11.00. Därefter brukar jag köra eget gympass. Sedan har vi ispass från
13.30 till 15.00 med mycket individuella övningar. På kvällen har vi
ispass igen med lagträning där vi kör spelsystem och mycket kamp
plus fart. 

I höstas har det bara varit ishockey för Edward, men sedan har han
hunnit plugga lite också. Hemfärd är planerad i april.  

- Mitt mål här i Kanada är att utvecklas så mycket som möjligt och ta
vara på all istid jag får. Sedan vill jag bara utvecklas så mycket som
möjligt och ta mig så långt som jag kan. Man får se vart det leder i
framtiden. 

Fredrik Loberg

EDWARD JEJDLING 
ÄR UTE PÅ SITT LIVS ÄVENTYR

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 

 
 

 

 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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Så är det dags för er ungdomar att söka feriearbete till somma-
ren. För att kunna bli erbjuden ett feriearbete, ska du vara folk-
bokförd i Högsby Kommun och går första eller andra året på
gymnasiet eller i årskurs nio. 

DE SOM SKA PRIORITERAS I ÅR ÄR ELEVER SOM GÅR UT ÅRSKURS
TVÅ OCH SOM INTE HAFT ETT FERIEARBETE INOM KOMMUNEN
TIDIGARE. 
En förstaårsstudent går alltså före en andraårsstudent om andraårs-
studenten hade ett feriearbete förra året.

Vid tilldelad plats arbetar du 90 timmar under tre veckor, det vill
säga sex timmar per dag i tre veckor och tjänar 62 kronor i timmen.
Du kan via en blankett som du senare får av kommunen, ansöka hos
Skatteverket om att slippa betala skatt på den lön du får.

För att vi ska kunna behandla din ansökan och matcha dina önske-
mål med rätt arbetsplats, är det viktigt att du i din ansökan följer
dessa punkter:
1. Skriv ner ditt för- och efternamn, hemadress och mailadress/mobil-

nummer där vi kan nå dig.
2. Ange hela ditt personnummer, det vill säga sammanlagt 12 siffror. Vi

måste ha dina fyra sista siffror för att kunna registrera dig i lönesyste-
met.

Du som är asylsökande ska ha ett samordningsnummer samt tillståndet
AT-UND (ett undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd).

3. Du ska vara folkbokförd i Högsby kommun. Tillhör du en annan kom-
mun, får du söka din ferieplats där.

4. Skriv var du helst skulle vilja utföra arbetet om du fick en plats. I första
hand är det kommunens verksamheter som erbjuds. Det finns platser
inom äldreomsorg, barnomsorg, LSS, kök, vaktmästeri, simskola och

bibliotek. Tidigare föreningar som erbjudit ferieplatser är kyrkan,
idrottsföreningar samt kommunens hembygdsföreningar. Jag skulle
vilja att du ger mig 3 alternativ på arbetsplatser som du skulle vilja
arbeta inom.

5. Vilken inriktning på gymnasiet läser du? Låt mig även veta om du är
aktiv inom någon förening.

6. Vilka intressen har du? Tycker du exempelvis om att laga mat, ta hand
om barn eller föredrar du kanske utomhusarbete?

7. Om du haft feriejobb tidigare är det bra om du informerar mig om det.
Jag vill gärna veta var du varit och hur du trivdes.

Du har till och med den 19 april på dig att ansöka om feriearbete.
Efter det börjar jag arbetet med att matcha de inkomna ansökningar-
na med de ferieplatser som finns i kommunen. Om du fått en plats,
kommer du att bli kontaktad via brev i slutet av maj månad. Förutom
att du då får veta vilken arbetsplats du blivit tilldelad, kommer du
även att få ytterligare information som vilka papper du behöver fylla
i. Även handledaren på din kommande arbetsplats kommer att ta
kontakt med dig.

OBS!
Den som erbjuds feriearbete inom barnomsorgen, ska före första
arbetsdagen lämna ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregis-
ter. Blankett för detta hämtar du hos Polisen eller på deras hemsida.
För information om skatter och blanketter, se www.skatteverket.se
eller ring 0771-567567.

När du är klar med din ansökan, är du välkommen att skicka den
till catarina.karlsson@hogsby.se

Feriearbete 2015

Ja - Ta chansen uppmanar Ebba

Nu är det hög tid för elever som
går sista året på gymnasiet att
anmäla sitt intresse för att driva
sommarlovsföretag. En som tog
chansen för ett par år sedan var
Emma Henriksson, bördig från
Högsby.

- Ja jag har drivit café på Staby och
detta tack vare via projektet som-
marlovsentreprenörerna och UF ,
Ung Företagsamhet. Något som jag
inte ångrar en enda dag.
För mig har det underlättat rejält
när jag sökt jobb.  Man är inte helt grön från skolan utan man vet lite
vad det handlar om att driva företag.

Ebba arbetar i dag i Kalmar och på Kalmar Kött & Bar och
Frimurarhotellet förstnämnda drivs av Helen och Jörgen. Duon var
även hennes lärare under studietiden.

Att de båda var mina lärare och tillsammans med mitt sommar-
lovsföretag tror jag var avgörande att jag fick min nuvarande anställ-
ning. Numera sitter jag även med i styrelsen för UF i Kalmar län och
det hade inte varit möjligt om jag inte hade drivit eget sommarlovsfö-
retag.

Ebba uppmanar alla elever på HUC att ta chansen, den kommer
inte ingen. 

- Det  jag lärde mig på dessa månader har varit ovärderligt för mig
i min fortsatta resa  in i arbetslivet.

Gunilla C Johansson

HA KUL  

OCH TJÄNA TUSEN SPÄNN UNDER TIDEN 

 

Välkommen till Industriteknik. Under en vecka får du lära dig mer 
om den Industritekniska branschen. Testa en spännande utbildning, 
prova flera olika svetsmetoder, tillverka något kul du får ta med dig 
hem och besök intressanta företag. 

 

Låter det för bra för att vara sant? Nej, det stämmer faktiskt! Du har 
både möjligheten att ha kul, lära dig nya grejer OCH tjäna tusen 
kronor under tiden. 

Industriteknik riktar sig till dig som går i 8:an och pågår från måndagen den 22 juni till 
fredagen den 26 juni. Det finns endast 12 platser  först till kvarn gäller! 

För mer info kontakta din Studie- och yrkesvägledare: 

Madeléne Willinder  0491-29205 madelene.willinder@hogsby.se 

Eller lärare: 

Lars Johansson  0491-29390 lars.johansson@huc.hogsby.se 

  
Högsby 

Utbildnings 

center 

Foto: Privat
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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!

EFTERFRÅGAN 
ÄR STOR!

VI SÖKER NYA OBJEKT, 
GÄRNA FRITIDSHUS!

Foto: Wåhlin’s

Sandholms 
inspirerar
Sandholms 
inspirerar

Kyrkvägen 15 i Fagerhult
E-mail: maketorps@live.se • www.maketorps.se
0474-510 30, 073-380 09 73

Butiken öppen Fredagar 10-18 • Lördagar 10-15

MÅKETORPS KÖTTLÅDOR
Lamm till påsk? Lammlåda 119kg/kg 
Stora lådan ca 35-42 kg för 125 kr/kg
Mellan lådan ca 18-23 kg för 135 kr/kg

Lilla lådan ca 10 kg för 145 kr/kg
Grislådor 75 kr/kg

Vi erbjuder hemleverans i närområdet i kylbil, mot mindre kostnad.

Fylld köttdisk med lokalt 
hängmörat nötkött, griskött och fina lamm!

Måketorps hängmörade
nötköttslådor

Öppningserbjudande! 
Fryst ekologisk lammsadel & 

lammstek 129kr/kg ord pris 189kr/kg

Förbeställ gärna!

Möt påsken och
våren med färger
Färgglada färger vet vi kan muntra upp vem som. 
I detta nummer av Innehåll har vi tagit fasta på
konceptet ju mer färger desto finare.

Har du köpt möbler på loppis som behöver fräschas upp så
kanske tekniken Dipped Painting kan vara något. Du slipar ner,
grundmålar och täckmålar din köksmöbel så att det ser ut som
om stolsbenen har doppats i färg.

Följ Karin på Sandholms Färg & Golv och Nordsjös enkla guide
och du får ett kök med minst sagt färgglada detaljer!

1.Välj två kulörer som du tycker passar bra ihop. 
2. Slipa av din möbel med sandpapper och torka av ytan med en

trasa.
3. Grundmåla hela möbeln med Häftgrund (vattenbaserad) täck-

måla två gånger med kulör 1 Superfinish. Laserade möbler kan
behöva grundas med häftgrund (lösningsmedelsbaserad) för
att förhindra att färgen ”blöder” igenom.

4. Maskera med maskeringstejp där du vill att färgerna skall
mötas. Försegla tejpen genom att måla tunt med kulör 1 över
tejpkanten på samma sida som kulör 2 ska vara.

5. Måla kulör 2 på ytan du avgränsat med maskering. Ta bort
tejpen så snart du är färdig med din målning och låt torka i 
ca 4 timmar. Färdigt!

Vill du se en video som enkelt visar hur man gör?
Gå in på nordsjo.se

Text och bild. Nordsjö
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VÄLKOMMEN ATT LÄMNA OFFERT 
Beställare
Högsby kommun
Adress: 579 80  Högsby
Telefon 0491-29000
Organisationsnr: 212000-0688

Ombud
Christina Dahlén
E-post christina.dahlen@hogsby.se 
Telefon 0491-29290

BAKGRUND
Gösjöbadet är kommunens största badplats.

Den som ska sköta baden står själva för den utrusning de
behöver. Vid båda badplatserna finns kioskbyggnad, Den vid
Basthultsbadet är egentligen bara en ”bod” men den vid
Gösjöbadet är större, där har bedrivits kiosk- och gatuköksverk-
samhet. Vid Gösjöbadet har det fram till och med sommaren
2014 bedrivits camping men i år är det alltså bara badplats (kan
ju ev tänkas att någon naturcampare kommer dit). Under våren
kommer kommunen att göra en besiktning av byggnaderna vid
Gösjöbadet för att se vilka som är i brukbart skick.

Om någon av dem/de som ska sköta baden vill bedriva
kioskverksamhet får de själva ansöka och bekosta de tillstånd
som krävs, samt stå för den utrustning de behöver. Vad gäller
Gösjöbadet kan eventuellt en liten kostnad för el tas ut om kios-
ken kommer i drift och naturcampare använder el som de betalar
för till den som sköter badet.

SKALL KRAV
Följande obligatoriska punkter ska uppfyllas under uppdragsti-
den:

Badplatsen ska vara färdig att användas 2015-05-15. Det inne-
bär att omklädningsrum och toalett ska vara städade, grönområ-
den ska vara klippta samt ris och annat skräp bortforslat.

Daglig tillsyn av badplatsen sker under perioden 2015-05-15
till 2015-09-15, vilket innebär:
• klippa gräs vid behov
• tillse att sopkärl finns (sommartömning sker av kommunen)
• städa toalett och fylla på toalettpapper
• städa omklädningsrum
• städa på badplatsen, parkering samt angränsande områden
• se till skyltar gällande varning för dykning finns uppsatta på

bryggor och se till att  dessa skyltar är hela och rena
• se till att livbojar, stegar, toalett och soffor är hela
• se till att det inte finns några vassa föremål som sticker upp ur

vattnet. 
Om det är något förstörs på badplatsen så försöker man laga

detta själv. Materialkostnaden står kommunen för. Kan ni inte
laga skadorna, tas en kontakt med kommunen.

Tänk på att det är Ni som har ansvaret för skötseln av badplat-
sen och att det är till er allmänheten vänder sig vid ev problem
eller klagomål.

Om inte ovan angivna arbetsuppgifter uppfylls till fullo så har
kommunen rätt att häva avtalet eller minska ersättningen.

UTVÄRDERING
Leverantörens presentation av hur man tänker utföra arbetet
kommer att ligga till grund för utvärderingen. Valet av leveran-
tör kommer att motiveras. 

EKONOMISK STÄLLNING
Leverantören ska ha en stabil ekonomisk ställning. Redovisas
genom att bifoga en ekonomisk rapport från senaste budget året.

BUDGET
Total har kommunen budgeterat ca 75 000 kr för de båda bad
platserna. 

80 % av budgeterade medel avser Gösjöbadet.

FAKTURERING OCH BETALNING
Betalning sker 30 dagar efter fakturadatum. Beställaren godkän-
ner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till faktu-
rabeloppet. Uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt rän-
telagens regler. Dröjsmålsränta understigande 100 kr beaktas
inte. Fakturor ska märkas med referens som anges vid beställ-
ning samt Kultur- & Fritid.
Fakturaadress: Högsby kommun
Fakturascanning
579 80  Högsby

INKOMMANDE OFFERT
Offerten ska lämnas skickas in till upphandlare Anders
Strömbäck via e-post anders.stromback@vastervik.se senast den
10 april 2015 13:00 och innehålla:

OBS! En offert för respektive bad, så lämnas det på båda baden
så ska det skickas in två offerter. 

LEVERANTÖRSUPPGIFTER
• Önskad ersättning för Gösjöbadet och/eller Basthultsbadet
• Information om hur Ni tänker utföra arbetet
• Ekonomisk rapport från senaste budget året.
• Att föreningen är registrerat i aktuellt föreningsregister eller att

intresserade företag betalar mervärdeskatt, F-skatt eller arbets-
givaravgifter? 

• Undertecknande av offert.

FRÅGOR OCH SVAR
Uppstår behov av klargöranden ska upphandlande myndighet få
frågor via anders.stromback@vastervik.se senast 2015-04-01. 

AVBRYTANDE
Motsvarar ingen av offerterna ställda krav eller om offerterna
inte ryms inom befintlig budget kan offerterna förkastas.
Offertförfarandet kan också avbrytas av andra skäl.

Välkommen med er offert!

DIREKTUPPHANDLING 

Skötselkrav av kommunala badplatserna Gösjöbadet och Basthultsbadet

Foto: Wåhlins
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Växjövägen 5, Högsby • Tel. 0491-204 60

LAGERRENSNING 
AV BILRESERVDELAR

20-40% rabatt

www.hogsbylbc.se  •  0491-280 50

Din miljövänliga transportör!

Dags för...

Vi har allt du behöver !

• Matjord
• Singel
• Sättsand 

till sten och plattor

• m.m. m.m.

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

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

Skriftlig ansökan, med kort motivering 
av behov, skickas senast 2015-05-19 till:

Högsby Sparbank c/o Thomas Ohlsson, 
Box 134, 579 23 Högsby
Ange fullständiga kontaktuppgifter.
Upplysningar (Ordf.) tel. 0491-209 45

Välkommen in 

med din ansökan!

Stiftelsen
Gunilla Welanders fond

Ansökan om bidrag ur

Bidrag kan sökas av permanentboende i 
Högsby Kommun med funktionshinder,

framförallt CP-skada för 
”rekreation, rekreationsresor, 

utflykter och förströelse”

Den ideella föreningen Astrid Lindgrens Hembygd är
på gång igen med landsbygdsutveckling inför en ny
budgetperiod. De sex medverkande kommunerna,
däribland Högsby, hoppas på att många intresserade
kommer till de informationsmöten som hålls i Lövhult
Nässjö, och Stabygården, Högsby under april månad.

- Det stämmar bra, säger Carina Hansson, Högsby som är i full gång
med planeringen inför träffarna, detta tillsammans med Christina
Thorstensson, verksamhetsledare Astrid Lindgrens Hembygd.

Alla leaderföreningar i Europa följer EU:s budgetperioder som bru-
kar vara i 7 år. Inför varje period får de uppdrag av Sverige, i detta fall
jordbruksverket att ta fram strategier för vad som behöver fokuseras
på i vårt område. För att kunna verkställa ideer till aktivitet krävs så kal-
lad trepartnerskap, där de ideella föreningarna är en av parterna, och
offentliga och privata initiativ utgör de andra två. 

- Så landsbygdsutveckling i projektform är något som flera aktörer
behöver arbeta tillsammans för att kunna förverkliga ideer. När vi till-
sammans skapat strategin och fått den formellt godkänd av EU kan vi
ta emot projektansökningar till oss här i föreningen, och förhopp-
ningsvis är detta möjligt till hösten innevarande år, menar en förhopp-
ningsfull Christina Thorstensson.

Informationsmöte planeras i Högsby 27 april. Läs mera om
detta i kommande nummer av Innehåll.

Gunilla C Johansson
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www.bruksgarden.se

PÅSKDAGEN

Sönd. 5 april kl. 12-15

PÅSKBORD
Välkomna att boka bord!

Middagar, Bufféer. Plankor,

Smörgåstårtor m.m. 

Även för avhämtning

Vi behöver hjälp med hämtning
av 2 barn i förskolan 
2-3 dagar/veckan. 

Söker en mycket trygg person
som är duktig med barn. 

Körkort krävs.

Kontakta Martina Screve 
076-34 18 058

HJÄLP ÖNSKAS

 

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

Välkommen till Skobes

HEMLIG GÄST OCH BILJETTSLÄPP
I dag släpps biljetterna till
Möjligheternas kväll och samtidigt
släpps namnet på den hemliga gäs-
ten komikern och skådespelaren
Thomas Petersson från Halmstad.

En folkkär person som sedan flera år tillbaka 
etablerat sig som erkänd komiker och skådespelare.

Han har under de senaste åren tillbringat somrarna på Krusenstiernska teatern i Kalmar till-
sammans med Robert Gustavsson

- Vi ser fram emot att få upp Thomas på scenen denna kväll och vi tycker att det är roligt att vi
lyckats boka en mycket aktuell och uppskattad personlighet. Han tillsammans med På G tror vi
ger en kväll att minnas menar Lotta Berggren projektledare Möjligheternas kväll.

BILJETTSLÄPP I DAG
I dag släpps biljetterna till kvällen och om man går
på intresset för biljetter de senaste åren så kommer
de inom kort vara slutsålda.

- Ja det brukar inte ta lång tid innan vi får börja
med att sätta upp personer på väntlistan säger Lotta.

Biljetter kan beställas och betalas direkt hos
Sandholms Färg och Golv i Högsby, läs mera i denna
tidnings annons. 

Gunilla C Johansson

Prisutdelning, mingel, mat, underhållning, 

dans och överraskningar under kvällen utlovas.

STABYGÅRDEN KL 17.30

Klädsel: Kavaj. Biljettpris 495:-. (Åldersgräns 18 år, biljetter återköpes ej).

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

medArrangörer:
HUVUDArrangörer:

23
/5

 2
0

15
STÅUPPKOMIKERN THOMAS PETERSSON OCH PÅ G

2015-03 MARS INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-03-23  08:18  Sida 14



15

RingUp & Gallerian Högsby, Järnvägsgatan 37, 579 32 Högsby Öppet vard 10-18 Lör - Sön 11-16

Kom in till oss 
i vår butik vid Karlssons i Högsby 

eller ring 0491-38 70 11

Håller ditt abonnemang på att gå ut?

Funderar du på att byta telefon?

Vill du veta din bindningstid?

På Gallerian händer mycket just nu 
och vi kommer få in mycket nyheter !

Följ oss på             (Gallerian Högsby) 
för att inte missa något!

Vi erbjuder även:
• Skogsröjning och plantering
• Tillsyn och service 

av sommarhus
• Trädgårdstjänster
• Flyttjänster inkl. städning
• Uthyrning av arbetskraft 

till näringslivet m.m.

Emådalens Farmartjänst, ek. för.
HÖGSBY

Emådalens Farmartjänst
för ROT & RUTtjänster!

Ring Ingvar 07065 33 060 
eller Ewa 049120 190

ANLITA Grand Opening för
Konstgalleri i Berga
Under självaste påskafton öppnar konstnär Carl
Nygren, Berga för första gången upp dörrarna till
sitt konstgalleri på Norra Storgatan, mitt i Berga.

Han hoppas på fullt hus denna dag, där galleriet är välfyllt med
egen konst såsom målningar, teckningar och fotografier.

Besökare kommer att bjudas på dryck och tilltugg under dagen.
Läs mera om Carl i kommande nummer av Innehåll.

Gunilla C Johansson

Foto: Privat
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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

Gäller t.o.m. söndag 29/3-2015

 
 

3990

 
 

1990

 
 

4990
/kg

 
 

8:-

Laxfile av Chumlax
4x100g  

Potatis 5kg 
fast klass 1
Max 2/hushåll

Blandfärs 
Sverige  

Vetemjöl 2kg
Kungsörnen

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

ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-14

FöreningsSport

VÅR ÅRLIGA UTFÖRSÄLJNING AV  
VISNINGSKOLLEKTION 

AV SPÖ OCH RULLAR PÅGÅR FÖR FULLT

HALVA PRISET
X-TOUR FÖRR 1000:- NU 500:-

VÅRNYTT
DAM- & HERRJACKOR

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

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

0495-122 85       0491-122 85 
    

                www.jonssonsrorfirma.se 

Du träffar Mikael Jonsson i våra 
Högsbylokaler på Verkstadsgatan 3.
Vi tar emot förfrågningar från hela vårt
verksamhetsområde.
Välkommen!

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 

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?
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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. 

GLAD PÅSK

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.

Hushållsnära tjänster med RUTavdrag

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

PÅSKMAT
Då var det snart dags för påsk och tid att fundera ut
vad man ska servera under helgdagarna. Ska man
följa de senaste hälsotrenderna eller någon diet. Äter
alla kött eller endast grönt. Hur ska maten tilllagas?
Lågtempererat, långsamt, i ugn eller i stekpanna. Ska
den gamla hederliga gjutjärnspannan eller lerkruset
fram till söndagssteken, eller är det stekpåse eller
teflonpannan med nonstick. Ska det vara, ekologiskt,
närproducerat, rättvisemärkt, kravmärk eller lång-
väga transporter via båt, flyg eller containers.

Dessa frågor runt hur maten ska tillagas, varifrån den kommer eller
vad man ska eller inte ska äta var inte lika aktuella för, låt oss säga 80 år
sedan som de är i dag.

Då på 1930-talet innan finanskriser och mellan två världskrig och
innan vargavintrarna i Småland slog till så såg maten som var uppdu-
kad på bordet lite annorlunda ut än i dag. Då fanns det inte creme frai-
che eller philiadelphiaost, utan då var det smör, grädde och hemlagad
ost som gällde.

I detta nummer av Innehåll har vi försökt oss på att ge exempel på
rätter som då serverades runt påsk.

Maträtterna var under denna tid på året få jämfört med de riktiga
taberasen vid jul. Det var ju vid juletid man slaktade och gjorde korv,
palt, ost och tog till vara på varje del från grisen. Därav grisfötter, dopp
i grytan med spadet från den kokta skinkan. Var vintern hård och kall
så tog det snart slut i skafferierna, mjölet tog snart slut i jutesäckarna
eller att kon i ladugården inte fick tillräckligt med foder så att hon till
slut sinade.

Därför var det många runt om i vårt avlånga land som längtade
efter att fira påsken. Man såg fram emot att lämna en arbetsam och
kall vinter bakom sig och fira att våren var i antågande med några
goda maträtter som man kunde åstadkomma utefter vad som fanns i
skafferier och förråd.

EXEMPEL PÅ MATRÄTTER
• Janssons frestelse, (potatis, grädde, gul lök,  peppar och ansjovis).
• Kokta hela ägg (förr tävlade barnen om vem som kunde äta flest

kokta ägg. ) Ägg fanns det oftast gott om.
• Omelett (ägg, mjölk, grädde, lite mjöl) och med stuvning bestående

av syltad svamp (konservering var vanligt under denna tid).
• Köttbullar (grisfärs, skorpmjöl, ägg, grädde och kryddor). 
• Inlagd sill (sill, ättikslag, lagerblad och pepparkorn, lök).
• Inkokt kall ål (restriktioner på ålfiske numera då arten är starkt

hotad).
Som efterrätt serverades ofta kaffe tillsammans med kokta päron i

sockerlag med vispad grädde, eller Ris à la Malta (kall risgrynsgröt som
blandas upp med vispad grädde och små fruktbitar).

Torra kakor och så kallade sju sorters kakor, förekom ofta och helst
även tillsammans med någon mjuk sockerkaka.

Tillgången på råvaror varierade stort beroende på var i landet man
bodde och hur man hade det ställt ekonomiskt. En sak är dock säker,
då var det gjutjärnspannor, grädde och fysiskt arbete som gällde och
nästan inga grönsaker på borden, då grönsakerna tagit slut långt tidi-
gare. Om det fanns grönsaker så var det oftast endast lök och moröt-
ter som fanns att tillgå. Så var det då på den tiden, kanske inte alltid
bättre, men betydligt enklare att laga mat!

PS. komplettera ovan rätter med grönsakssallad så blir det grönt
och nyttigt och så är 1930-talets maträtter 2015, alltså helt inne. DS.

Gunilla C Johansson
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Öppet: Månd-Fred 700-2100

Lörd 800-2100, Sönd 900-2100

Kyrkogatan 41, Högsby
Butik 0491-203 29 

Verkstad öppen: 
Månd-Torsd 700-1700, Fred 700-1200

Tel Martin & verkstaden 0491-201 06
www.autoexperten.se

”Jag hoppas få förtroendet
att byta däck på din bil, 

hälsar Martin”

”Jag hoppas få förtroendet
att byta däck på din bil, 

hälsar Martin”

”Psst, planera inför våren –
beställ dina sommardäck 
av Tommy”

”Psst, planera inför våren –
beställ dina sommardäck 
av Tommy”DAGS ATT BYTA DÄCK!!

KOM IN TILL OSS VI HJÄLPER DIG!

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

Spelombud för

Som vallare var Mikael Jonsson från Högsby i högsta
grad inblandad i det svenska skidlandslagets VM-
framgångar. 

- Vi firade medaljerna med tårta på kvällarna.
Annars jobbade vi på, säger han.

Sedan 45-årige Mikael Jonsson, idrottsfostrad i Berga SOK, som 15-
åring lämnade föräldrahemmet Högsby för skidgymnasiet i Huskvarna
har han varit verksam inom längdskidåkningen. Under sin tid som lära-
re på skidgymnasiet i Mora och vallaansvarig för IFK Mora kom han i
kontakt med andra länders skididrottsförbund. Mikael var anställd som
vallare åt Japans landslag i tio år och åt Kanadas åkare i ett år innan
han började i det svenska vallalandslaget för tre år sedan. 

- Det är verkligen roligt att kunna arbeta med sin hobby. Samtidigt
blir det mycket tid som man är borta från familjen. Jag är anställd av
skidlandslaget från första augusti till sista mars, säger Mikael som
numera bor i Nässjö. 

Mikael var delaktig i OS-succén i Sotji förra året, som följdes upp
med nya bejublade guld, silver och brons till Charlotte Kalla, Johan
Olsson och de andra svenska åkarna vid hemma-VM i Falun i slutet av
februari.

- På VM var vi 14 personer i vallagänget om man räknar in både val-
lare och teståkare, och det är några fler än på en världscuptävling. Alla
hjälps åt att valla och testköra, det blir 1-2 mil att åka varje dag under
ett VM. 

- Man gläds självklart oerhört när det går bra. Samtidigt är det som
ett jobb, vi träffas klockan åtta på morgnarna och sedan kör vi på. Jag

var aldrig nere på torget vid någon medaljutdelning, men det blev
tårta varje kväll klockan halv tio för att fira de svenska medaljerna. 

Efter VM väntar nya tävlingar för landslaget och ytterligare nya vall-
ningsuppdrag för Mikael innan den här säsongen är över. 

- Vid världscuperna brukar jag ha särskilt ansvar för Daniel
Richardssons, Emil Jönsson och Anna Haags skidor, berättar Mikael
Jonsson. 

Fredrik Loberg

Högsbyvallare i VM

Foto Privat
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Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

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

Norra Storgatan 8, Berga

Nytt nummer 010-747 32 50

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

PÅ VAROR SOM ÄR VIKTIGA 
FÖR DIG OCH DIN FAMILJ.

Följ pilarna i butik.

Hos oss hittar du  
ALLT det goda till
påskbordet! 

Öppet HELA påsken
Glad påsk !

TORGHANDEL  •  TORGHANDEL  •  TORGHANDEL

Bäckström Frukt & Grönt
Lokalproducerat från Öland och Östra Småland

TORGET Högsby·Helgfria fredagar · Kl 9-17 · Information 070-283 84 11
• Mönsterås TORGET alla lördagar kl 8-13 • Oskarshamn TORGET 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!

• Sättpotatis - ett 10-tal sorter

• Penseer, påskliljor och krukväxter
OBS   till Påsk kommer vi 
2/4   SKÄRTORSDAG

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!

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

VÄLKOMMEN!

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

porslin och prydnadsföremål.

En god handling
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Kom ihåg! 23 och 24 maj. 
Natur- och kulturutflykt med
öppet i Blomsterverkstaden

Lörd 28/4, sön 29/4,  
Påskdagen samt Annandag Påsk kl 11-16  

Påskinspiration i
Uranäs Blomsterverkstad

• Penséer & andra rara vårblommor  •Ägg i olika färger och former  
• Trädgårdsdetaljer i gammalt och nytt • Mycket annat nytt inför våren

VÄGBESKRIVNING: FR. ÄLGHULT KÖR MOT BJÖRKÅ, FR. VÄG 37 VID FAGERHULT KÖR MOT UDDARYD/URANÄS

PÅ BLOMSTERVINDEN: 
 • Kjells Stenugnsbröd  • NYTT & NÖTT
• Servering: äggmacka och kaffe 
med något gott därtill • GOTT & BLANDAT

Andra tider efter överenskommelse 070-658 84 60

VÄLKOMNA

Välkommen till inspirerande kvällar om
landsbygdsutveckling

27 april kl. 18.30 Stabygården, Högsby
15 april kl. 18.30 Lövhult, Nässjö

Anmälan till: christina@alhembygd.se senast den 23/4, resp 11/4
www.astridlindgrenshembygd.se

Jag heter Michellé och går på HUC i Högsby. Jag har
valt att lägga min praktik hos Gunilla och tidningen
Innehåll. Fick förtroende att skriva en artikel om
hundar. Jag hoppas att tidningens läsare får en liten
inblick i hur det är att ha en hund och vad det inne-
bär att skaffa sig en egen. 

Jag tror att många har funderingar och tankar innan de bestämmer
sig för att skaffa en hund och även att många är osäkra. Jag själv är
osäker när det gäller att hitta just den hunden som passar in på mig
och min livsstil. Dessutom vad man ska tänka på, för- och nackdelar.
Att skaffa hund är ett stort ansvar som kräver mycket tid och enga-
gemang. Man måste veta vad man ger sig in på och vilket ansvar
man tar på sig. Det är trots allt ett heltidsjobb. 

INTERVJU MED ANETT FRANSSON
Hallå där Anette Fransson, du bor ju här i Högsby tillsammans med
din sambo och hundarna Sizzla, Esta och Visa och 6 hästar.

Vad fick dig att skaffa hund från första början?
- Hundar har alltid funnits omkring mig. Min pappa hade jakthundar
men det var ju inte jag intresserad av. Så när jag flyttade skaffade jag
mig min första egna hund.  Jag har alltid gillat hundar för att de ger
så obeskrivligt mycket tillbaka och är så hängivna och trogna vänner.

Vad är det för träning du gör med din hund?
- Att se hur mycket man kan använda sig av hunden, att hunden får
använda sina sinnen som att spåra upp saker i till exempel skogen
eller söka upp människor som gått vilse. Det är extra roligt att arbeta
med lydnad. Inte bara att hunden ska komma när man ropar efter
den utan intresset att lära hunden nya saker. Jag tycker även det är
kul att lära andra hundar förutom min egna.

Men en sak är extra viktigt att tänka på att tycker du som ägare att
det inte är roligt, så kommer inte heller hunden tycka det heller.

Vad är det för hundraser du är intresserad av?
- Först och främst rottweiler och har varit det ett par år. Jag ville ha
en hund man kan arbeta med. Och så har jag även en miniatyr bull-
terrier som man kan undra vad jag har den till, men jag tycker även
att utställningar är roligt. Den mentala biten och utställningar ska
passa ihop. Att hundens exteriöra ska se ut som den gör.
Utställningar går ut på att hunden ska se ut som normen. Att man
helt enkelt avlar på rätt djup. 

Vad är det för
kännetecken på
din hundras?
- En arbetar hund
som vill jobba.
Sedan jag skaffade
en brukshund så
har mitt intresse för
den mentala biten
blivit stor. Så jag
har utbildat mig till
A & B figurant.

Vad gör en
figurant?
- Det är ett test som
alla bruksraser gör,
och måste göra för
att få tävla inom
brukset. I det här
testet utsätter man
dem gör olika händelser. Bl.a. hot, ljud och skott, och det är där jag
kommer in och är delaktig i dessa tester.

Kan du ge tre tips som man bör tänka på innan 
man skaffar en hund?
- Att man tänker efter både  en och två gånger vilken hundras man vill
ha och vad man vill göra med hunden Att man väljer en hundras som
passar sig själv som individ. 

Att man tänker på var man köper sin hund, att man kollar upp vilken
kennel dem är ifrån och även vilken sjukdomsbild rasen har.  

Att man går lite kurser, dels både för sin egen och hundens skull. 

Vad är bra att tänka på vid ett köp av valp?
- Priset för en valp är den lilla kostnaden för att skaffa en hund. Det kos-
tar att äga. Man har sin hund i ca 10 år och hunden kommer behöva
försäkring, mat och veterinärvård. 

Jag tackar för att jag fick intervjua dig och för att jag fick praktisera på
Innehåll, Det har varit både givande, intressant och mycket spännande.
Något jag kan ta med mig i framtiden G

Michellé 
Högsby Utbildningscenter

Att skaffa hund eller inte, det är frågan 
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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!

GLAD PÅSK!

0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com 
office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

• Vi förädlar dina tallar 

• Vi köper nu in energived 

• 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!

primpanel.se   Din skivleverantör

Janne, 072-002 00 43, 
Södra Storgatan 72, Berga, 

Öppet mån-fre 7-16, Lunch 12-13

Omlackering 
av dina

• köksluckor  • dörrar
• möbler

Ring oss för bästa pris!

Vi fixar det!

ProductionProduction

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

Kom in och beställ din

kompletta STUDENT-
SKYLT hos oss!
Och varför inte 
en VARNINGS-
PLANSCH!

Äggstrapris
på Lasse Åberg 
äggkoppar 39:- (ord. 79:-)

till PÅSKEN!! 
Hos oss kan du fotografera dig för ID-
och körkort, visum, jaktlicens m m

180:- Ingen tidsbeställning!
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Kontakt: e-mail info@hogsbydagen.se 
•   www.hogsbydagarna.se     

Projektledare: Stellan Emrin 070-642 35 95

Succétävlingen ”Företagskampen”

Rubberrace! 
info@hogsbydagen.se ”Fetis” 070-5653199

Säsongspremiär 
Bingopromenader 

söndagar 5/4 till 3/5, 
Start vid Frendo kl. 1400-1600

Tänk på att ta med kontanter!
Varmt välkomna!

Karnevalståg
Anmäl ditt bidrag idag!

info@hogsbydagen.se, 0491-200 75 (Strömer)
Fina priser utlovas!

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!

Högsby Utbildningscenter

1 april - Sista anmälningsdag för introduktionskurs
5 juni - Sista ansökningsdag för att bli sommarföretagare

Vill du anmäla dig till kursen/ansöka för att bli sommarföretagare, kontakta: 
Christina Henriksson, rektor Högsby Utbildningscenter

Tel: 0491-29352, E-post: christina.henriksson@hogsby.se

Vill du veta mer, kontakta: Lena Gustafsson, kursledare Nyföretagarcentrum Uppvidinge. 
Tel: 073-344 80 75, E-post: uppvidinge@nyforetagarcentrum.se

Alla gymnasieungdomar från Högsby kommun
(med förtur åk 1 och 2) har under sommarlovet

möjlighet att driva ett sommarföretag.
Varje entreprenör får ett startkapital på 2000 kr

från kommunen. För den som även genomgår 
introduktionskurs under våren, med start 7 april, 

tillkommer en bonus på 1000 kr.

Sommarföretagare
 något för dig?

P
ro

d
u
k
ti

o
n
: 
w

p
a
b
.s

e
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I Vårblommornas Kokbok hittar du delikatesser
som Fälldins gryta, Kalles fiskgryta och
Dumlekakor med noblesstäcke. 

Anita, Jörgen, Teija och de andra vännerna på
Konvaljen och Blåsippan i Högsby har gjort den. 

Både boende och personal på de två gruppbostäderna är intres-
serade av mat och bakning. Så föddes idén att göra en gemensam
kokbok. Alla har kommit med receptidéer, skrivit, klippt ut bilder,
klistrat och kopierat för att få till boken. 

- Jag har många favoriter, berättar Jörgen. 
- Korvkaka har jag alltid gillat, Jag åt det mycket när jag var

barn. 
Till receptsidan har han ritat en bild på en korvkaka.  
i Vårblommornas Kokbok återfinns inte mindre än 30 recept på

aptitretande maträtter och efterrätter och medföljande tid-
ningsurklipp eller teckningar. Bland de vardagliga och festliga
läckerheterna finns Flygande Jacob,
kräftsoppa, Ölandskroppkakor, varm
smörgåstårta, Silviakaka och
”Chokladälskarens dröm”, som bland
annat innehåller 200 gram mörk
blockchoklad. 

- På helgerna brukar vi först laga
mat tillsammans på Konvaljen och
Blåsippan var och en för sig. Sedan
träffas vi och fikar tillsammans. Det är
uppskattat, säger Ulrika Svensson
som arbetar på Konvaljen. 

Mjukt tunnbröd, räklåda och ett
recept på 20 stora eller 40 små kring-
lor finns också med i Vårblommornas
kokbok. Mikaels favorit är nog ändå
pizza, medan Teija inte är ensam om
att gilla ananaspaj alldeles särdeles. 

Hittills har det tryckts 60 exemplar
av Vårblommornas Kokbok, som kos-
tar 50 kronor och kan beställas på
biblioteket i Högsby. 

- Det har varit efterfrågan men vi
säljer gärna fler, berättar Ulrika
Svensson. 

Fredrik Loberg

23

Vi önskar alla 
en Glad Påsk

Vårblommornas Kokbok
INGREDIENSER 
(FÖR ATT LÄSA HUR RÄTTERNA TILLAGAS KÖP KOKBOKEN :-)

Korvkaka: 2 dl korngryn eller ris, 4 dl vatten, 3 dl mjölk, 2 gula lökar,
1 matsked smör eller margarin, cirka 250 gram nöt svinlever, 1 dl rus-
sin, 2 ägg, 1 msk sirap, 1 tsk salt, 1-2 krm vitpeppar, 2 tsk mejram 

Fälldins gryta: 1/2 kg fläskfilé, bryns i bitar, 1 kg blandfärs bryns, salt,
peppar, 4 gula lökar, 4 paprikor - grön och röd, 2-4 vitlöksklyftor, 
2-4 tsk curry, 4 krm kardemumma, 2 st lagerblad, 1 dl chilisås, 
2 dl grädde,  1 burk creme fraiche 

Ananaspaj: 150 g smör, 1 dl socker, 3 dl vetemjöl, 1 tsk bakpulver, 
1 ägg, 2 dl crème fraiche, 1 dl socker, 1 tsk vaniljsocker, 500 g krossad
ananas

Dumlekakor: 200 g smör, 3 dl vetemjöl, 1 dl socker, 1 tsk bakpulver, 
24 st dumlekolor, 1 ask noblesse  
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LÖRDAG 23 MAJ 2015

LÄS MER I KOMMANDE ANNONSER I INNEHÅLL

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

BILJETTSLÄPP IDAG!

HEMLIGA GÄSTEN:
THOMAS PETERSSON

Utlämningsställe för biljetter: Sandholms Färg & Golv, 
Smedmästarevägen 3, Högsby. 

Biljettpris 495:-. Klädsel: Kavaj. Betalning BG-nummer 469-5789. 
Ange för- och efternamn på samtliga samt totalt antal biljetter vid betalning. 

Medtag betalningskvitto när du hämtar ut biljetter.  
Det går bra att anmäla och betala direkt i butiken. (Åldersgräns 18 år, biljetter återköpes ej).

Vid anmälan uppge önskemål om bordsreservation, före den 30 april.
Minsta antal 8 st. Glöm inte att köpa drinkbiljetter, 60:-/st.

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

medArrangörer:HUVUDArrangörer:

VI SES G !

Glöm inte att nominera din kandidat till att stå på scenen! 
✮ Årets företagare, Företagarna ✮ Årets kommunala tjänsteman, Företagarna

✮ Årets personlighet, Innehåll ✮Årets uppstickare, Mittpunkt

✮ Årets entreprenör, Högsby Kommun ✮ Det gröna guldet, LRF

✮ Årets näringslivspris, Högsby Sparbanks Närlingslivsstiftelse

✮ Årets UF, Högsby Sparbank ✮ Möjligheternas pris, Möjligheternas Kväll

Maila din nominering till lotta@shelterab.se

DANS NATTEN 
LÅNG MED PÅ G

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

HANDLA FÖR 100:- MED CHANS ATT VINNA 

PRESENTKORT PÅ 500:-!!

BUTIKEN ÄR NU

FYLLD MED 

VÅRENS 
NYHETER

BUTIKEN ÄR NU

FYLLD MED 

VÅRENS 
NYHETER

PÅSKAFTON 4 april
Påskbuffé 1200-1500

Boka bord

Puben öppen 
2100-0100

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

Kulturmåndag 
den 20/4 kl 19.00

på Högsby bibliotek Storgatan 17

En kväll om Speedway! 
Dackarnas Mikael Max och 

speakern Lars Göran Andersson medverkar.

Fri entré. Välkommen!
Högsby kommunbibliotek i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan
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Hönsbytardag i Kalvenäs
23 maj arrangeras en hönsbytardag med kring-
arrangemang på Kalvenäs Kött. Ett koncept som
sprider sig över landet och har nu alltså kommit till
kommunen. 

Vad är då en hönsbytardag, jo precis som det låter. Man tar med sig
hönor, kycklingar och tuppar till träffen och allt eftersom dagen går
så träffar man andra djurägare där man antingen köper, säljer eller
byter höns med någon.  Har man inga egna djur att ta med sig till
träffen så brukar det gå bra att köpa på plats utan att byta.

Träffarna är uppskattade och välbesökta och ett ypperligt tillfälle
att få se många olika raser av höns. Förutom höns så hoppas man 
på ytterligare smådjur att titta på. På gården finns sedan tidigare,
grisar, nötdjur och får att bekanta sig med och även Myskankor från
Öland.

HOBBY
Evert Andersson och sonen Simon som är initiativtagarna till Höns-
bytardagen i Kalvenäs har hela 6 olika raser hemma i Kalvenäs.

- Grabben och jag har ett stort intresse för djur och vi tyckte att
det skulle vara roligt med ett fritidsintresse som är lite annorlunda.
Vi valde att satsa på höns som vi tyckte var vackra och vi jobbar
hårt för att de ska vara renrasiga. Just nu har vi tysk Sperber som är
en större hönsras, Dvärgsilkes, Dvärgkochin, Dvärg Wyandotte och
Chabo. Vi har även några så kallade gårdshöns, som är lite av kors-
ning av renrasiga höns som vi kallar för Kalvenäs gårdshöns. 

Eftersom vi har så stor variation på hönsraser så ser man det
även på äggen. En del ägg närmar sig hektot och en del ägg är på
knappt 50 gram. Våra höns har god tillgång till sol, solskydd, vatten
gräs och foder, vilket gör att äggulan är riktigt gul och fin. Själva 
färgen på äggskalen varierar i allt från blå, gröna, vita, bruna, vin-
rött, beige till rosa. De som köper ägg av oss uppskattar verkligen
färgvariationerna.

FLER SMÅ PÅ VÄG
I skrivande stund är det full produktion hemma hos Evert med att få
fram kycklingar. De två äggkläckningsmaskinerna är fyllda med ägg
och med hjälp av en jämn temperatur som motsvarar värmen från en
höna kläcks de första kycklingarna efter cirka 3 veckor.

- Efter att äggen kläckts så flyttar vi över de små kycklingarna till en
barnkammare med mat, värmelampa och tillsyn flera gånger per dag.
Just nu har vi cirka femtio vuxna höns och trettiofem kycklingar och
några till på gång i äggkläckningsmaskinen. Som sagt en rolig hobby
och det stora antalet höns minimeras till cirka 15 över vintern. Många
uppskattar det lokalproducerade med färgglada inslag säger Evert.

FAMILJEDAG 
Duon tillsammans med Stefan Jepsson, Anette Darberg och Lena
Eriksson samt ytterligare några personer hjälps åt för att se till att allt
faller på plats denna familjedag.

- Vi hoppas på att de som har höns anmäler sig till mig eller någon
annan i gruppen för att ta med sig sina höns denna dag. Vi hoppas
även på utställare som säljer lokalproducerat som honung och annat
gott hör av sig till oss och medverkar denna familjedag. Kalvenäs Kött
kommer att sälja styckdetaljer och charkprodukter. De kommer även
att grilla hamburgare och korv till försäljning. 

Berga GoIF Damklubb kommer att sälja lotter och fika till besökarna.
Några utställare, som säljer betongskultpturer och lite annat smått och
gott, har redan anmält sig,.

Aktiviteter för barnen kommer att finnas såsom hoppborg och en
tipsrunda där fina priser utlovas. 

I såväl Blackstad, Tranås som Rockneby arrangerades hönsbytarda-
gar förra året och de välbesökta och uppskattat arrangemangen har
nu kommit till vår kommun. Vi på Innehåll tackar för ett besök där de
små kycklingarna fick en plats i hjärtat. Du som har smådjur och fjäder-
fä – kontakta arrangörerna så hoppas vi på en riktig familjedag!

Gunilla C Johansson

I famnen har Evert Andersson
hönan Gunilla, 5 år, 

inte att förväxlas med 
Innehålls representant G

Ägg i olika färger, 
blå, gröna, små, 

stora, det största 
ägget väger 99 gram.

Familjaktivitet
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- Vi har haft ett högt tryck på företagssidan och allt
eftersom vi får allt fler företagskunder utökar vi nu
med en tjänst. Helt i linje med att banken växer, så vi
ser alla positivt på att Johan Mörstam nu börjar hos
oss säger tf VD Urban Thorstensson.

Johan kommer att, tillsammans med Thomas Olsson och Urban, utgö-
ra trion som från och med i torsdags arbetar tillsammans, något han
har sett fram emot att få göra.

- Jag har arbetat på fristående bank tidigare och då på Häradspar-
banken i Mönsterås och på storbanken Swedbank i Oskarshamn som
jag senast kommer ifrån. Jag hoppas att mina 14 år på andra banker
kan ge ytterligare positiv input till Högsby Sparbank inte minst för att
jag arbetat med kunder inom jord och skog men även med företag
inom de mest varierande branscher.

Johan är dock inte helt ny för sin arbetsgivare. Han fick ett vikariat
på banken precis efter sin studietid. En praktik som varade i 2 år.

- Ja det var en lärorik tid och jag ser det lite som att jag är tillbaka där
jag en gång började min bana. Jag och min familj bor ju här i Högsby
och nu kan man verkligen säga att man bor och arbetar i bygden

Urban tillägger;
- För oss som en lokal bank så är närheten till våra kunder och en

hög service A och O för att kunna få trogna kunder.  Vi utökar även på
privatkundsidan med att nyanställa även här, vilket bekräftar att vi får
allt fler kunder.

I samband med nyanställningarna så bygger man om lokalerna för
att anpassas till fler medarbetare.

Johan Mörstam 31 år fru och två barn.
Favoritplats: Högsby kommun.
Favoriträtt: Älgfilé.
Favoritmusik: Gyllene Tider.
Favoritbok: Dagstidningar.
Favoritfärg: Orange.
Detta gör mig mest arg: Orättvisor.
Detta gör mig mest glad: Mina barn och fru.
Gör på fritiden: Ute i skog och mark.

Gunilla C Johansson

Johan tillbaka 
på hemmaplan

Urban, Johan och Thomas
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Bridge SPF 12 jan-18 maj 16:00 Seniorrum,
Storg. 9, Högsby. Vi spelar tom 18 maj. Arr: SPF

Transmissionsmeditation 15 jan- 30 april
18:30 -21:00 Seniorum, Storg. 9, Högsby
Arr: Eleonor Sagrelius

Stickcafé SPF Seniorerna Högsby 15 jan- 
21 maj 14:00 Seniorum Storg. 9 Högsby
Varannan torsdag. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Medicinsk Yoga (Mediyoga)  19 jan - 30 mars
17:00 -20:15 Karlavägen (samlingslokalen) Högsby
Månd 17.00-18.30 samt 18.45-20.15.Anm. till Anne
Kängström. Arr: Annes Kroppsvård

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

En kurs i mirakler, Ruda 21 jan - 29 april 
Solgården 124 Gillberga, 570 76 Ruda. Vi läser i boken
”En kurs i mirakler”. Träffar varannan onsdag (jämna
veckor) kl.18.30-21.30.  Vårterminens cirkel kostar 700
kr/pers. Kurslitteratur säljes separat. Kontakt Carina
Hansson för info och anm. Arr: State of Grace i samarbete
med studieförbundet NBV Sydost

Fredagscafé SPF Seniorerna Högsby 
23 jan- 29 maj 11:00 Seniorum Storg. 9 Högsby
Varje fredag kl. 11.00-13.00  tom 29/5. Arr: SPF
Seniorerna Högsby

Ungdomssamlingar i Filadelfia, Högsby 24
jan-28 mars 19:00-22:00 Storg. 10, Högsby
Lördagar  kl 19.00-22.00. Ungdomar från 12 år & äldre.
Gemenskap, fika, andakt och sång. Arr: Högsby Filadelfia

Gymnastik Högsby PRO 2 feb- 13 april  9:30
Karlavägen. Måndagar 2/2-13/4. Arr: Högsby PRO

Tonår i Missionskyrkan, Berga 6 feb - 24
april Västerg. 7, Berga. Fredagar kl 20.00-23.00. 7:an
och uppåt. Olika aktiviteter, gemenskap, fika, andakt.
Innebandy i sporthallen, Skyttefällaskolan kl 19.30-
21.00. Arr: Missionskyrkan

Rejoice i ungdomsvåningen, Filadelfia, Högsby
13 feb-27 mars 18:30 -20:00 Storg. 10, Högsby.
Fredagar. Barn 6 år och äldre. Olika aktiviteter t. ex.
lekar, tävlingar, sång, andakt och fika. Arr: Högsby
Filadelfia

Scout i Missionskyrkan Berga 16 feb - 30
mars 18:00-19:00 Västerg. 7, Berga. Barn årskurs
1-6. Ingen avgift. Arr: Missionskyrkan Berga. Kontakt:
Kristina Johansson. 076-212 45 43. E-post:
kristina.johansson@hogsby.net

Café Gemenskap i Missionskyrkan Berga 
3 mars-28 april 16:00-18:30 Västerg. 7, Berga.
Servering, språkträning, olika aktiviteter samt gemen-
skap. Arr: Missionskyrkan Berga. Kontakt: Kristina
Johansson

Stickcafé på biblioteket! 9 mars-7 april 14:30
Biblioteket Storg. 17 Högsby. Tisdagar kl. 14.30 följande
datum 9/3, 16/3, 24/3, 31/3 och 7/4. Ledare Gee
Wonnink. Arr: Högsby bibliotek

Barnteater på biblioteket 28 mars 11:00 
Storg. 17 Högsby. Pygméteatern spelar pjäsen "En häxas
dagbok". En pjäs om kärlek, vänskap och mod. För alla
barn från ca. 4 år. Förköp Högsby bibliotek. Pris/pers
50:- Arr: Högsby bibliotek kultur/fritid

Vårauktion i PRO Fågelfors 28 mars 14:00 
PRO-gården Fågelfors, Underhållning av sånggrupp från
Ruda PRO. Kaffe serveras. Arr: Ruda PRO Kontakt: Sonja
Jinnevång

Påskinspiration i Uranäs Blomsterverkstad 28
mars-6 april 11:00 Uranäs, Fagerhult. Lörd 28/3 &
Sönd 29/3  kl 11-16, Påskdagen 5/4 & A D Påsk 6/4
kl 11-16. Servering Arr: Uranäs Blomsterverkstad. Info:
Lola Oskarsson  070-658 84 60

SPF Seniorerna Högsby har Berättardags 
29 mars 15:00 Seniorum, Storg. 9, Högsby
medverkande Lizzie Gandskog . Kaffeservering. 

Berga Bio visar "Hotell Marigold 2" 
29 mars 18:00 - 20:00 Järnvägsg. 4 A, Berga.
Brittisk dramakomedi  Barntillåten.Pris: 80kr. Info:
www.bergastation.se. Arr: Berga samhällsförening. 
Info: Torbjörn Midunger, filmvalsgruppen

Högsbyloppet 29 mars 10:45 Hanåsa arena/
Rinken i Högsby. Välj mellan: 1 km (10 år), 3 km, 6 km
och 10 km. Start och mål vid Hanåsa arena/Rinken.
Gemensam uppvärmning 15 min innan. Tiderna: 11.00 -
1 km. 11.30 - 3 km och 6 km. 12.30 - 10 km.
Efteranmälan kan göras på plats, avgift: 80 kr Arr:
Angelica Lönn. Tel: 073-807 13 12. E-post:
Anne_7_@hotmail.com

Månadsmöte Högsby-Berga PRO 31 mars
14:00 Högsby Församlingshem. Medv. från Seniorshop.
Mannekänguppvisning. Arr: Högsby-Berga PRO
Kontakt: Inger Gustavsson

Fler politiskt nyfikna 31 mars 18:30 PRO-går-
dens studierum, Fågelfors. Arr: Socialdemokraterna. E-
post: ingbritt.loberg@hogsby.net

SeniorKören SPF Seniorerna Högsby 19 mars
- 16 april  Seniorum, Storg. 9, Högsby. SPF
Seniorernas nystartade "SeniorKören" träffas varannan
torsdag  kl. 11-12 på Seniorum, Storgatan 9 i Högsby.
Sångledare är Christina och John-Erik Wåhlin. Arr: SPF
Högsby

Brasafton Bötterum 1 april 19:00 Bötterum,
Långemåla. Sven-Allan visar bilder . Lotterier och server-
ing. Arr: Långemåla hembygdsförening

Månadsmöte SPF Fagerhult 1 april 14:00 
Gröna Salen i Fagerhult. SPF seniorerna Fagerhult har
månadsmöte. Mötesförhandlingar kaffe och lotteri.
Arr: SPF seniorerna Fagerhult

Sånggudstjänst Filadelfia Högsby 3 april
18:00-19:30 Storg.10, Högsby. Sånggudstjänst med
tema "Korset i centrum". Solo, duett och blandad kör.
Andakt Arr: Filadelfia Storgatan 10, Högsby Kontakt:
Kristina Johansson

Vernissage Berga 4 april 10:00 - 17:00 
Konstgalleriet, Norra Storg. 18, Berga. WoodDreamer
Workshop öppnar sitt konstgalleri. Arr: WoodDreamer
Workshop

Påskbingo i Berga 6 april 13:00 - 15:00 
Start och mål vid Café Bergabacken. Möjlighet att köpa
fika. Arr: Berga samhällsförening. Kontakt: Anna Karlsson.
E-post: annakarlsson54@gmail.com

Dagträff i Högsby Missionskyrka 7 april
14:00  Gunhild och Kicki Johansson berättar och visar
bilder från Rom. Kaffeservering. Arr: Högsby
Missionskyrka Kontakt: Gunnel Höglander

Påsklovsaktivitet i Berga Kyrka 7 april 11:00
- 13:00  Ungdomsvåningen i Berga Kyrka. För barn i
låg- och mellanstadiet. Lek, sång och fika. Ingen avgift.
Arr: Svenska Kyrkan, Filadelfia Högsby, Missionskyrkan
Berga. Kontakt: Kristina Johansson Tel: 076-212 45 43
E-post: kristina.johansson@hogsby.net

Filmstudion visar "Om hästar och män" 8 april
19:00-20:30 Berga Bio, Järnvägsg. 4 A, Berga
Isländsk skröna. Avgift 220 kr/7 filmer. Info: www.ema-
dalensfilmstudio.hogsby.se. Arr: Emådalens Filmstudio

Påsklovsaktivitet Församlingshemmet
Högsby 8 april 11:00-13:00 Odensvivägen 2,
Högsby. För barn i låg- och mellanstadiet. Lek, sång och
fika. Ingen avgift. Arr: Svenska Kyrkan och Filadelfia
Högsby. Kontakt: Kristina Johansson. Tel: 076-212 45
43. E-post: kristina.johansson@hogsby.net

Påsklovsaktivitet i Församlingshemmet
Fågelfors 9 april 11:00 - 13:00 Nygatan 54,
Fågelfors. För barn i låg- och mellanstadiet. Lek, sång och
fika. Ingen avgift. Arr: Svenska Kyrkan och Filadelfia
Högsby. Kontakt: Kristina Johansson. Tel: 076-212 45
43 E-post: kristina.johansson@hogsby.net

Filmafton i PRO Fågelfors 10 april 14:00 
Filmafton med Sonja och Sara. Arr: PRO Fågelfors.
Kontakt: Sonja Jinnevång

Påsklovsaktivitet Församlingshemmet Ruda
10 april 11:00-13:00 Kanalgatan 4, Ruda. För barn
i låg- och mellanstadiet. Lek, sång och fika. Ingen avgift.
Arr: Svenska Kyrkan och Filadelfia Högsby. Kontakt:
Kristina Johansson. Tel: 076-212 45 43. E-post:
kristina.johansson@hogsby.net

Rejoice i ungdomsvåningen, Filadelfia, Högsby
10 april-17 april 18:30-20:00 Filadelfia Storg.
10, Högsby. Rejoice fredagar 10/4- 17/4 kl 18.30-
20.00. För barn som är 6 år och äldre. Olika aktiviteter ,
sång, andakt och fika. Arr: Filadelfia Högsby. Kontakt:
Kristina Johansson

Sagostund på biblioteket 11 april 11:00 
Högsby bibliotek Storg. 17 Högsby. För alla barn från ca.
3 år. Fri entré. Arr: Högsby kommunbibliotek

Danskurs Bugg 2, fortsättning 11 apri-12
april 10:00-16:00 Ruda Folkets Hus. Helgkurs i
Bugg . Pris: 500:-/person. Möjlighet att köpa mat finns
50:-/person och dag. Kurspris för ungdom född -97 och
senare 200:-/person. Anm: rudabugg@hotmail.com
senast 7 april, Arr: Rudabuggarna. Kontakt: Thomas
Ottosson

Vårstädning PRO Fågelfors 13 april 09:00 
PRO-gården Fågelfors Arr: PRO Fågelfors
Kontakt: Sonja Jinnevång

"Skotska mästarträdgårdar" 13 april 18:30 
Misteln, Storg. 17, Högsby. Föredrag av Susann Nilsson.
Entré: 50 kr, fri entré för medlemmar.
Arr: Emådalens Trädgårdssällskap

Scout i Missionskyrkan Berga 13 april- 4 maj
18:00-19:00 Missionskyrkan, Västerg. 7, Berga
För barn från årskurs 1 - 6. Ingen avgift. Arr: Missions-
kyrkan. Kontakt: Kristina Johansson Tel: 076-212 45 43
E-post: kristina.johansson@hogsby.net

Månadsmöte SPF Seniorerna Högsby 14 april
14:00 Högsby Församlingshem. Besök av naturnörden
Pav Johnsson. Musikunderhållning "Three Ladies". Arr:
SPF Seniorerna Högsby Kontakt: Elisabeth Angervall

Trivselträff Högsby-Berga PRO 15 april
14:00 PRO-Lokalen Storg. Högsby
Arr: Högsby-Berga PRO. Kontakt: Inger Gustavsson

Årsmöte Fågelfors Sockens Hembygds-
förening 16 april 18:00 Hembygdsgården
Arr: Fågelfors Sockens Hembygdsförening

Bystugan Farshult 17 april 19:00 
Andra och tredje hembygdsfilmen från Fagerhult med
omnejd visas. Vi lyssnar på historier av gamla
Farshultsbor. Kaffe och hembakat. Inträde 50 kr.
Arr: Farshults byalag

Danskurs Modern Fox, forts. 18 april 10:00-
16:00 Plats ej bestämd än. Foxkurs för dig som vill
utveckla din Moderna Fox. Pris: 400:-/pers. Möjlighet 
att köpa till mat finns, pris beror på var danskursen kom-
mer att hållas. Kurspris för ungdom född -97 och senare
200:-/person. Anm: rudabugg@hotmail.com 
senast 14 april (Info: rudabuggarna.se)
Arr: Rudabuggarna. Kontakt: Thomas Ottosson

Fotbollspremiär Högsby IK-Hjulsbro IK 18
april 14:00  Frövi IP Högsby. Fotbollspremiär i division
3 nordöstra Götaland. Entré: 60 kr. Arr: Högsby IK

Herrfrukost i Missionskyrkan Berga 19 april
9:00 - 11:00 Missionskyrkan, Västerg. 7, Berga
Fågelskådning. Anm senast 16/4 till: Per-Eric 0491-
50635 eller Conny 0491-50480. Kostnad: 50 kr
Arr: Missionskyrkan Berga

Kvinnofrukost i Filadelfia Högsby 19 april
9:00 - 11:00 Filadelfia, Storg. 10, Högsby. Tema:
"Vart är vi på väg?" Kåseri med Carina Lenegård
Anm senast 16/4 till: Lena 0491-21210 eller Kristina
076-212 45 43, kristina.johansson@hogsby.net 
Kostnad: 60 kr. Arr: Filadelfia Högsby

Dagträff i Högsby Missionskyrka 21 april
14:00  Arr: Högsby Missionskyrka
Kontakt: Gunnel Höglander

Gemensam lunch SPF Seniorerna Högsby 
22 april 13:00 Värdshuset Emågården, Storg. 15,
Högsby. Specialpris: 80 kr. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Seniordag Högsby 22 april 13:30 - 16:00 
Församlingshemmet Högsby. IMedv av Kyrkoherden Arja
Bergström. Högsby Vårdcentral Lena Wilander-Hamnert
och två doktorer. Nya Belga vännerna underhåller
Alla får en lott till blomlotteriet. Stellan Lindeberg 
moderator. Kaffeservering pris 30 kr.
Sponsorer, Lions, Högsby Sparbank, Handelsbanken, ABF
Arr: Högsby PRO, SPF, Röda Korset, Hembygdsföreningen
Vårdcentralen

Nybörjarcirkel: Biodling i praktiken 23 april -
11 juni 18:00  Föreningsbigården, Storg. 64
(Hornsberg), Högsby. Start 23 april,  totalt 8 samman-
komster. Ingen avgift. Anmälan till Vuxenskolan, tel:
0499-71 41 50, mobil: 070-455 25 15 eller Veine
Jernemalm tel: 070-547 75 95. Arr: Högsbyortens 
biodlarförening och Studieförbundet Vuxenskolan

Bigårdsträffar 23 april - 27 aug 18:00  
Storg.64, (Hornsberg), Högsby. Varje torsdag kl 18.00-
20.30 har vi öppet vår föreningsbigård, (Hornsberg). 
Alla hälsas välkomna. Omkring kl 20.00 bjuder vi på
fika. Titta gärna in på vår hemsida www.högsbybiodlar-
na.se Arr: Högsbyortens biodlarförening. Kontakt: Veine
Jernemalm

Seniorträff i Hembygdsparken, Fågelfors 24
april 14:00  Musikfolket i Mörlunda underhåller.
Inbjudna är Folket från Hembygdsföreningen, PRO samt
Röda Korset. Arr: PRO Fågelfors. Kontakt: Sonja
Jinnevång

Berättardags SPF Seniorerna Högsby 26 april
15:00 Seniorum Storg. 9, Högsby. Matilda Nyberg, 
kantor och ungdomsledare i Oskarshamn, berättar, sjung-
er och spelar. Ansvarig för den lokala succén "Så ska det
låta". Kaffeservering. Arr: SPF Seniorerna Högsby.
Kontakt: Elisabeth Angervall

Månadsmöte Högsby-Berga PRO 28 april
14:00 Högsby Församlingshem. Herrarna bjuder in till
denna träff. Underhållning av Dan Bergeskans. 
Arr: Högsby-Berga PRO. Kontakt: Inger Gustavsson
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HÖGSBY: Smedmästarev. 3
Tel: 0491-208 62

Öppet: Vard 9–18, lör 9–13 
www.sandholms.se

En helkväll om
utomhusmålning

Är det tid att måla om fasaden, altanen eller utemöblerna? Kom då på en inspirations-
kväll med färgexperten Jörgen Ohlsson från Nordsjö onsdagen den 1 april kl. 18.00.

Lär dig mer om hur du går tillväga när du målar och hur man kan tänka kring kulörval.
Du får också tips om produkter och verktyg som gör jobbet lättare!

Anmäl dig senast den 31 mars till info@sandholms.se eller 0491-208 62.

Välkommen!
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Erbjudande
endast under
inspirationskvällen
Under kvällen har vi ett
kanonerbjudande på
Tinova UV Super Terrace.
Olja med UV-skydd mot sprick-
bildning som gör att träets livslängd 
blir ännu längre.

30%
rabatt på Tinova

UV Super Terrace

PASSA PÅ!
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