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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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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 5 juni.
Bokning: Senast måndagen
den 25 maj.

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
vardagar 11.00-14.00

Välkommen 

till oss

ABODA KLINT

HELGBUFFÉ 150:-
inkl. dryck, kaffe och kaka
lördag-söndag  12.00-15.30

CATERING -Paketpris165:-/pers
Abodabuffé – kyckling och lax eller

ytterfi lé och lax.  Valfri potatis, 
sallader, såser.

CATERING Smörgåstårta  56.-/pp

Morsdagsbuffé 249:-
Pingstbuffé 225:-

BABYFIKA 40:-, 
onsdagar 10.00-12.00 
&  14.00-16.00
Kladdkaka med glass eller 
grädde  och kaffe. 
Pyssel till barnen

ÖPPET
onsdag - söndag

1100-1800

från 11 maj öppet
ALLA dagar

kl 1100-1800

GO’FIKA Vi har en

välfylld konditorikyl som vi fyller
med nybakat från Aboda Klint. 
T.ex. nutellabiskvier, tårtor, cup-
cakes m.m. Även gluten-, laktos-
och sockerfria bakelser.

Nyhet

EXTRA! För föreningar (minst 15 pers)
serverar vi LUNCHBUFFÉ torsdagar 11-14
för 85:- inkl. ostkaka. Endast förbokning.

A´la carte, fullständiga rättigheter.

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.

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!

Tallåsloppet
Nationaldagen 6 juni 14.00

347 m t.om 6 år  start ca 14.15
600 m 7-13 år start ca 14.30
1000 m 14 år och äldre start ca14.45

Anmälan: Gratis för medlemmar i Ruda IF, övriga 50:-/pp vid anmälan före 27/5. 
Efteranmälan startdagen senast 13,30  avg: 70:-.

Anmäl NAMN, ÅLDER; FÖRENING; OCH ORT via mail eller sms till 
anna.ekberg@hogsby.net tfn. 07-55 222 63. Inbet. BG 994-2384

Alla som deltar får medalj 
- Prova på kula, höjd- eller längdhopp 

Kiosken erbjuder sedvanligt fika korv mm
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Storgatan 41         I        hogsbysparbank.se         I         0491-209 00

Högsbykortet? Mobilt Bank-ID? Swish?
Gör dig redo för semestertider! G

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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Innehåll stämde möte med Björn av flera anledningar. Dels för hans
stora engagemang för idrotten men även för hans engagemang i
människor och bygden.

– Att jag innehar viktrekordet som nyfödd på Högsby BB kanske
var en hint om att jag skulle hålla mig kvar här i kommunen och
Huseby.  Jag har i hela mitt liv bott i Huseby om än på sex olika plat-
ser. Finns nog ingen vackrare plats på jorden än mitt Huseby.  Här
finns vidderna, vattnet, odlingslandskapet, vackra hus och byggna-
der. Som liten så sprang man på de små grusvägarna till sina kompi-
sar och vart efter man blev äldre så övergick barnspringet till löpträ-
ning och löptävlingar. Att ha fått växa upp här, bilda familj och låtit
barnen få en trygg och fin uppväxt här, ja det är fantastiskt bra
egentligen, om man tänker efter.

Det går inte att ta miste på var Björn har sitt hjärta.  Som liten
grabb fick han hjälpa till på sin farfars tryckeri på Storgatan, där
Garpen i dag har sin verksamhet. Här fick han plocka papper, häfta,
och jobba med efterbearbetning av trycksaker och tjänade sina förs-
ta pengar. Björn var företagsam redan som liten grabb, så de pengar
han tjänade ihop blev allt mer och mer och till sist hade han fått ihop
hela 600 kronor.

– Jag ville inte gå i skolan och efter mycket tjatande på mina för-
äldrar så fick jag jobba hos farfar på tryckeriet. Med de pengar jag tjä-
nat ihop gick jag till bilhandlaren och köpte mig en Henry J Ford.
Lyckades hålla det hemligt för min far och åkte runt i bilen med hjälp
av äldre kompisarna som hade körkort. När min far fick veta att jag
köpt bilen fick jag lämna tillbaka den.

Björn berättar med värme om sina olika jobb under åren där stora
delar varit kopplat till tryckeribranschen och tryckerier som funnits i
Högsby och hur han pendlade till ett tryckeri i Nybro.  

HIK
Under hösten 1987 fick han frågan om han ville bli ordförande för
fotbollsföreningen Högsby IK, som då låg i division sex och var näst
sämst i serien.

– Ja det kan tyckas lite märkligt, men när jag fick frågan om jag
ville ta på mig ordförandeskapet i Högsby IK så var det med in-
gångsvärdet att jag aldrig hade spelat fotboll, och knappt hållit i en
fotboll. Det har trots detta rullat på bra och resan som vi då påbörja-
de för 28 år sedan har sakta med säkert gått framåt och sakta
uppåt. Då, för 28 år sedan, började även resan med att rusta upp
anläggningen. Det var ett stort arbete där många varit delaktiga
för att få anläggningen i det skick som den har idag. Allt från att
bygga om, riva byggnader till att färdigställa byggnader, ta bort

betongmurar som var fallfärdiga till att ta bort den gamla botten-

Han är född på Högsby BB, innehar viktrekordet som 
nyfödd på hela 6,2 kg och har bott i Huseby i hela sitt liv. 

Som 13-åring köpte han sin första bil för sina första 
intjänade pengar.  Björn Garpenstedt var namnet.
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plattan för fiskeodlingen och möjliggöra för ytterligare en träningsyta
för spelarna.  

Tänk så många spelare, ledare, föräldrar, supportrar och allt ideellt
arbete som passerat genom föreningen under dessa år, och alla på ett
eller annat sätt, med ett intresse för fotbollen. 

EKONOMI
– Grunden för all verksamhet är ordning på ekonomin. Allt eftersom
föreningen klättrat upp i divisionerna så har det även inneburit större
krav på sponsorer, egna arbetsinsatser som går att uppbringa.
Grunden för ekonomin är att, ju större andel skattebefriad verksamhet
vi får ihop, desto större andel skattepliktig verksamhet kan vi arbeta
med. Enkelt beskrivet kan man säga att ju fler skogsplantor vi planterar
och ju fler frallor vi kan leverera så ger det ett större ekonomiskt
utrymme för skattepliktig verksamhet. Vi hade en tvist med skatte-
verket som gick ända till hovrätten, där vi vann. Så att plantera skog är
nytta med nöje på mer än ett sätt.

Rent sportsligt så satte vi ett mål för tre år sedan att vi inom fem år
skulle nå division tre. Nu är vi redan där och har satt ett nytt mål där
Fredrik, vår fotbollsordförande, säger att vi ska lägst spela i division tre. 

Det som är riktigt roligt är att tjejfotbollen går framåt och att vi även
har ett basketgäng som är kopplade till klubben.

SKYTTE
Ett av Björns fritidsintresse som han lade på hyllan för ett antal år är
pistolskytte, men 2009 tog han upp det igen och dammade av sin
pistol.

– Efter att grabben fått blodad tand för skyttet så ville jag inte vara
sämre utan hängde på. Skyttet är en sport som går att hålla på med i
alla åldrar, så Högsby pistolklubb är minst sagt aktiv med flera fram-
gångsrika skyttar.

OM VI BACKAR TILLBAKA TILL 2000
2000 tröttnade Björn på att pendla och fick en tjänst på en behand-
lingsenhet i Mariannelund. Samtidigt fick han frågan av kommun-
chefen om han ville börja på Tegelbruket som man var i färd med att
lägga ned. Björn sa ja och efter lite möten med ytterligare personer så
fick arbetsmarknadsenheten vara kvar och Björn fick rollen som ansva-
rig för detta samt som flyktingsamordnare.

– Här vill jag poängtera hur viktigt det är för varje människa att få
känna att man gör något meningsfullt arbete, inte bara att hålla någon
sysselsatt. Jag har arbetat med människor i hela mitt yrkesverksamma
liv och jag har själv valt att arbeta med människor som har lite mer
motgångar i livet än vad man oftast brukar ha. Min livsfilosofi är att alla
kan göra nytta utifrån sin egen förmåga. Alla människors förmåga ser
olika ut och likaså olika i hur man tror på sig själv. Oavsett bakgrund så
har alla en plats i samhället. 

OM MAN RAMLAR
Björn gör en längre konstpaus och säger sedan samlat. 
– Du vet att alla kan få det tufft ibland. Jag är både övervakare och
kontaktperson och har så varit genom många år och jag har sett 
människor kämpa och försökt resa sig upp men inte lyckats. När det
blir så ska man inte bli besviken eller ge upp. Det är bara att försöka
igen. Man kanske ramlar igen, men då försöker man igen. Till sist
kanske den där dagen kommer att man säger att, ja jag klarar det!

Björn berättar att han genom året fått tillbaka så mycket från så

många som han haft kon-
takt med genom åren. En
del ringer och berättar att
de ska gifta sig och är hur
glada som helst, en del
andra ringer och säger att
det gått snett och att de
sitter inne. 

– För mig är det viktigas-
te att de hör av sig och att
om de känner att de har
någon att prata med och
att det skulle vara jag, då är
det klart att man ställer
upp. Jag har mött föräldrar
som varit så tacksamma för
att deras barn fått en plats i
samhället, fått känna att de
är en i gänget tack vare fot-
bollen. 

För mig bygger idrotten broar mellan människor och samhället och
det gör allt slit mer värt än allt smör i Småland. Alla klarar inte resan till-
baka till normalsamhället, men någon måste tro på dom och att de
vågar tro på sig själva. 

- Här vill jag poängtera hur viktigt det är 
för varje människa att få känna att man 

gör något meningsfullt arbete, 
inte bara att hålla någon sysselsatt.

Innehåll tackar för gott kaffe och samtal med inslag av humor, 
allvar glädje och framtidstro. Vi önskar HIK lycka till med fortsatta
sportsliga framgångar och att vi, som Björn sa, alla kan ibland ha
det tufft, då hjälps vi åt och tror på varandra.

//Gunilla C Johansson

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!

DET HAR 

BLÅST IGEN!

Björns fina lärkträd
som är i full blom.
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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 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!

Nytt Galleri och Trädgårds Café &
Butik – Bra besöksmål !
Konstnär Carl Nygren som startat upp Bergas första
Konst Galleri, ställer ut målningar, teckningar och
fotografier. 
Under året kommer utställ-
ningen att förändras med
nytillkomna målningar och
fotografier berättar Carl
Nygren, som också äger det
nya Galleriet vid Norra
Storgatan 18, i tidigare
Postens lokaler. Här möts
traditionella och digitala
konstarter i ett kreativt
samspel. Öppet Lördag-
Söndag kl 10-17. Kontakt
tel 070-457 5163. 

Hasse Johannesson driver Trädgårdscafé på
Trädgårdsgatan 8-10 (väg mot Kalvenäs) i Berga. 
Här kan du äta o fika till ett bra utbud som Hasse tillagat, en man
med goda kockerfarenheter. Vidare ställer han i maj upp  i de
Nordiska Mästerskapen av Ostronöppning som går av stapeln i
Grebbestad. Intill caféet finns Liz Ericsson med Lilla Butiken- Design,
Antik o Loppis. Öppet Torsdag-Fredag kl 11-17 samt Lördag-Söndag
kl 11-15. Kontakt Café 0491-50201 – Butik 0491-21353.

Elbilen väckte intresse vid Energi Mässan !

I samverkan Högsby-Hultsfred-Vimmerby Kommun
samt Mittpunkt Högsby genomfördes årets uppla-
ga av Energi Mässan lördagen 11 april i Hultsfred.

Alla stora bilföretag satsar enorma belopp på att utveckla och för-
bättra redan existerande elbilsmodeller och ta fram nya.

Fredrik Sandberg redaktör  vid tidningen Elbilen, berättade att
det fortfarande är ett problem med räckvidden och laddningssta-
tioner utmed vägarna. Detta rättar till sig om några år, när masspro-
duktionen av elbilar kommer igång. Bilen har naturligtvis en framtid
med hänsyn till miljön !

Mycket av denna information fick man ta del av vid Energi
Mässan och även provåka en mycket snabb elbil. Något som Birger
Eskilsson och Reino Pettersson gjorde och kunde tillsammans med
många besökare summera en intressant Energidag i Hultsfred.

KLIPPDAX får ny ägare i Ruda !
Johanna Sjöstedt, västkusttjej som numera bor i
Ruda tar över Salong KLIPPDAX. 

Sophia Lundin som drivit
salongen i 6 år, satsar på
nya utmaningar och pas-
sar samtidigt på att tacka
alla trevliga kunder från
tiden i Ruda och vill också
varmt rekommendera
Johanna Sjöstedt !  Jag
kommer i företaget
KLIPPDAX att satsa på
tidsbokning och i mån av
tid också drop in. Lite nytt
blir bl.a hårförlängning
berättar Johanna. 

Klippdax i Ruda
0491-22005.

Besök en SolcellsPanelanläggning i Släthult Berga !

Tisdagen 5 maj kl 18.30.

I samverkan med ÖSK och Mittpunkt Högsby inbjuder vi dig som är intresserad att
veta mer om hur en SolcellsPanelanläggning fungerar.

På plats berättar Birger Eskilsson om hur han satsat på en väl fungerande anläggning
vid sin jord/skogsbruks fastighet i Släthult-Berga.

Anmäl dig till mittpunkt@hogsby.net eller 0491-292 58 senast 4 maj.

Vägbeskrivning: Kommer du söderifrån, tag höger direkt efter järnvägsbron, 
kör 3-4 km och sväng sedan höger mot Släthult.

Mycket välkommen till ett intressant studiebesök – Vi bjuder på fika!   

Carl Nygren i sin ateljé.

Hasse
Johannesson
vid caféet.

Inför avresan med Elbilen, Fredrik Sandberg
chefredaktör vid tidningen Elbilen, 
Birger Eskilsson och Reino Pettersson.

Sophia Lundin och Johanna Sjöstedt i Salong KLIPPDAX.
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Rosenvägen 9 i Fågelfors, 4 rum, 

395 000 kr.

Villavägen 6 i Grönskåra, 5 rum, 

495 000 kr.

Östra Långgatan 27 i Ruda, 4 rum,

230 000 kr.

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, 

350 000 kr

Isbanevägen 1 i Ruda, 5 rum, 

450 000 kr

Gärdesvägen 14 i Fågelfors, 5 rum, 

275 000 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

VI FINNS I HÖGSBY

FASTIGHETSBYRÅN MÖNSTERÅS ı Storgatan 14, 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 

Östra Långgatan i Ruda

Villavägen i Grönskåra

Rosenvägen i Fågelfors
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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. 

Dags a� rusta cykeln! 
Service från 195:, exkl. delar

Vi säljer cyklar från DACKEcyklar!!

Snickeriverkstad  Få dina möbler renoverade och 
lagade. 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 mm.

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, Cae Gallerian 070229 26 62

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:

Café Gallerian, Karlssonvaruhuset • 070229 26 62
Öppet: vard 1018, lördsönd 1116

OBS! Under �den brorenoveringen pågår 
stänger vi kl 17.00

NYHET!MATIGA LUNCHPAJER 

INKL. SALLAD & BRÖD 55:-
DRYCK TILLKOMMER

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

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

Inspirationskväll torsdagen den 7/5 kl 1800

på Högsby bibliotek Storgatan 17. 

Vi tipsar om sommarläsning, våra läsecirklar 
och lottar ut fina böcker. 

Varmt välkommen!

Läs i hängmattan 
och njut av sommaren!

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

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

HOS OSS HITTAR DU:
• FÄRSKT KÖTT AV LAMM, GRIS OCH NÖT 
• RÖKTA PRODUKTER AV VILT 
• KORVAR AV EGET KÖTT

HÖNSBYTARDAG I KALVENÄS
Familjaktivitet

LÖRDAG 23/5 KL 10.00 - 14.00
• BUTIKEN ÖPPEN • HOPPBORG • TIPSPROMENAD 
• KORV & FIKA TILL FÖRSÄLJNING • UTSTÄLLARE 

• OCH MYCKET MERA...
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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

Nu har vintern och kung Bore släppt taget om vårt
avlånga land och runt om brister knoppar ut i blom-
ning, vilda blommor som krukväxter. Vi på Innehåll
tog hjälp av blomsteraffären Stormhatten i Högsby
för att få lite gröna tips från Åsa och Ingemo.

I skrivande stund är det penséer och åter penséer som är perfekta
blommor till blomkrukorna. De är frosttåliga, dock inte blommorna,
och finns i många vackra färger. Tänk på att inte plantera blommor-
na för tätt, de breder ut sig i krukorna. Vattna och håll efter blom-
man med att plocka bort vissna blommor så håller den sig fin till
efter midsommar. När frostrisken är borta, tidigast mitten på maj,
komplettera med petunior, tagetes, pelargoner eller lobelior.

Se upp för de så kallade järnnätterna, som ger nattfrost som
oftast kan infinna sig i början på juni. Skydda dina blommor med
fiberduk eller annat lämpligt.

ÅRETS PELARGON – 
Moonlightserien ”Violino”. En vacker och färgglad lila pelargon.
Placeras i sol alternativt halvskugga. Trivs bäst i porös och näringsrik
blomjord. Plocka bort vissna blommor och plantera gärna ut i lådor,
urnor och rabatter.  

När hösten kom-
mer,är det dags för
pelargonerna att få
sin vintervila, klipp ner
dina pelargoner till ca
10 cm, och ställ dem
svalt, exempelvis i din
källare. Vattna spar-
samt, helst endast ett
par gånger, förslagsvis
vid jul och i februari.
Ta fram pelargonerna
under mars, april
månad för att ge
blomman ny jord som
är rik på näring, vattna
och ge blommorna
gödning varannan
vecka. Slussa sedan
försiktigt ut dina
pelargoner utomhus
under första hälften
av maj.

• Tänk på att ta bort hela stängeln när du tar bort vissna blommor. 
• Ta gärna sticklingar på din favoritblomma (se bild) sätt ner stick-

lingen i vatten eller fuktig jord med hålad plastpåse över blom-
man för att nya rötter ska växa ut. 

• Var inte rädd för att klippa ner dina blommor som petunior för att
undvika att de blir långa och rangliga.

Du som vill ha mer tips och råd – åk till Stormhatten de hjälper
gärna till hälsar Åsa, Ingemo, Anna-Lena och Bosse.

Vi på Innehåll tackar för tipsen och hoppas på fler ”gröna” fingrar runt
om i kommunen, och som någon sa: 
– När gav du någon en blomma senast?

Gunilla C Johansson

VÄLKOMMNA TILl en trevlig kväll!
Arr. Filadelfia Högsby, Studieförbundet Bilda

Sponsorer: Apoteket Malen, Coop Högsby, Designgallerian, 
Elmborgs, e.m.m.a, Frendo, Föreningssport, Garpen, Hemelectronic, 

Högsby Järn & redskap, Högsby Sparbank, 
ICA Matmästar’n, Lantmännen, Nabbens Rökeri & Fisk,  

Opticur, PartyLite, Paul Lager, Salong Klippet, 
Sandholms färg & golv, Skobes, Stormhatten & Wickbergs. 

• Sång av Annika Persson,

Gullan Häggbrink & Ida Mörstam

• Vårtal av Stihna Johansson Evertsson

• Lotterier (bl.a. fisklotteri)

• Fiskdamm & ansiktsmålning

• Varm korv, kaffe & läsk

• Fyrverkerier från Sandholms färg & golv

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
I LANHAGEN, HÖGSBY 

FRÅN 19.30!

VÄLKOMMNA TILl en trevlig kväll!
Arr. Filadelfia Högsby, Studieförbundet Bilda

Sponsorer: Apoteket Malen, Coop Högsby, Designgallerian, 
Elmborgs, e.m.m.a, Frendo, Föreningssport, Garpen, Hemelectronic, 

Högsby Järn & redskap, Högsby Sparbank, 
ICA Matmästar’n, Lantmännen, Nabbens Rökeri & Fisk,  

Opticur, PartyLite, Paul Lager, Salong Klippet, 
Sandholms färg & golv, Skobes, Stormhatten & Wickbergs. 

Gröna tips 

Så här tar du dina sticklingar.
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Högsby kommunfullmäktige har
beslutat att varje år vid svenska
nationaldagen, välkomna samtliga
familjer och enskilda som under det
senaste året blivit svenska med-
borgare och som är bosatta i Högsby
kommun.

Den 6 juni skulle vi därför vilja uppvakta
Er som under 2014 blivit svenska med-
borgare och för att veta i förväg att Ni
kommer till detta gemensamma
Nationaldagsfirande ber vi Er att kontakta
Högsby kommun och bekräfta Ert delta-
gande senast den 4 juni till Agneta
Rodriguez på telefon 0491-291 04 eller via
mail agneta.rodriguez@hogsby.se 
alternativt servicekontoret 0491-290 00,
mail kommun@hogsby.se 

Uppvaktning av nya svenska medborgare 

LSS verksamheten Högsby Kommun

söker
Kontaktpersoner
och 
kontaktfamiljer
KONTAKTPERSON ENLIGT
LAGEN OM STÖD OCH 
SERVICE,LSS
• Kontaktpersonens uppgift är

att främja sociala kontakter
och ge möjlighet till delaktig-
het i samhällets fritidsutbud.

• Vad innebär det att vara kon-
taktperson?

• Att vara medmänniska och
vän 

• Att stimulera till en aktiv fri-
tid, att främja sociala kontak-
ter 

• Att ge råd och stöd i var-
dagssituationer 

• Att vilja bygga upp en rela-
tion som varar en längre tid

• En kontaktperson är en medmänniska som lyssnar och stöd-
jer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett
ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i
kontakten.

• Ett skriftligt avtal upprättas mellan brukaren, kontaktperso-
nen  och Högsby kommun. I avtalet regleras kontakttäthet,
målsättning samt ersättning för uppdraget.

STÖDFAMILJ/KONTAKTFAMILJ FÖR BARN OCH UNGDO-
MAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Stödfamilj är en korttidsvistelse vilket innebär att du tar emot
ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem. För
barnet/ungdomen innebär stödfamiljs vistelsen att denne får
träna sig i sociala situationer och få ett större kontaktnät utan-
för den egna familjen.

Om du har intresse för människor, tid och empati kan du
göra en värdefull insats.
Uppdraget som stödfamilj är ideellt och betraktas inte som en
anställning.

Ett skriftligt avtal upprättas mellan brukaren, stödfamiljen
och Högsby kommun. I avtalet regleras kontakttäthet, målsätt-
ning samt ersättning för uppdraget.

Det vanliga är att man vistas i stödfamiljen 2 – 4 dygn per
månad och ibland kan även behov av akut vistelse uppstå.

Har du intresse och frågor kontakta 
enhetschef  Yvonne Klangh 0491-29140 

Maja Hasselquist  0491-29345

10
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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 26/4-2015

 
 

95 :-

 
 

40:-

Plantjord, Täckbark, Barkmull,
Kogödsel        4 st valfria

Pelagoner,    
Margueriter 2 valfria

Sandholms 
inspirerar
Sandholms 
inspirerar

E-mail info@hogsbydagen.se   •   www.hogsbydagarna.se     
Projektledare: Stellan Emrin 070-642 35 95

Företagare se hit! - Hög tid att 
anmäla er till FÖRETAGSKAMPEN,

succetävlingen från i fjol G
info@hogsbydagen.se ”Fetis” 070-5653199

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

Tänk på att ta med kontanter!  Varmt välkomna!

Anmäl dig till årets 
KARNEVALSTÅG - Fina priser utlovas!

info@hogsbydagen.se, 0491-200 75 (Strömer)

BONDENS TORG – Ta chansen 
och marknadsför dina produkter eller 
närproducerad livsmedel på Högsbydagarna 

tillsammans med Bondens Torg. 
Anmäl intresse: kontakt@bondenstorg.se

Hög tid att få 
ordning på altanen
Sandholms Färg & Golv slår ett slag för underhåll av
altan- och trädäck såhär inför storhelger och ljusa
vårkvällar. 

Nu finns det en miljövänlig, vattenbaserad impregnering som är
som är mycket effektiv för skydd av trä, gammalt som nytt.

Har träytan blivit mörk och sliten, inga problem, med detta nya
system så får träet en ljusgrå ton och dessutom går det flera år 
mellan behovet av impregnering. 

Karin och hennes kollegor visar hur ljus och fin ytan blir med
denna metod och hon berättar hur man enkelt och stegvis för-
vandlar sin uteplats till att se ut som ny.

- Vi har själva provat metoden så kom gärna förbi och kika på
resultatet innan du som kund bestämmer dig. Det som är finessen
med detta är att det håller i upp till tio år och man får en yta fri från
stickor. Eftersom effekten håller i sig i så många år så är priset lägre
än traditionellt underhåll berättar Karin Sandholm.

Sioo impregnering kan användas på alla ställen där man vill ha en
attraktiv, ren och ljus träyta eller har behov av ett effektivt och före-
byggande skydd mot smuts, mögel, alger och rötsvamp. Altaner och
bryggor är användningsområden där systemet ger stora fördelar. 

Andra användningsområden är till staket, väggpaneler, vind-
skivor, trädgårdsmöbler, båt-teak och annat trä utomhus. Det läm-
par sig särskilt väl för tryckimpregnerat, lärk, kärnrik furu, gran-
paneler, värmebehandlat trä och teak. 

Gunilla C Johansson
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EFTER 6 ÅR I RUDA  HAR JAG BESLUTAT ATT
SLUTA SOM FRISÖR OCH ATT SÄLJA KLIPPDAX.  
HAR HAFT BESVÄR MED NACKE OCH AXLAR EN
LÄNGRE PERIOD OCH KÄNNER ATT JAG MÅSTE
BRYTA DET HÄR MÖNSTRET. 

JAG VILL TACKA ALLA MINA UNDERBARA 
KUNDER SOM GJORT DET MÖJLIGT FÖR MIG ATT
DRIVA MIN SALONG.

SÅ ÅTERIGEN,  TACK FÖR DEN HÄR TIDEN OCH
NU LÄMNAR JAG ÖVER KLIPPDAX TILL JOHANNA. 

KKlliippppDDaaxx  
ii  RRuuddaa

Alla gamla och 
nya kunder 

hälsas välkomna 
till salongen 

där Johanna finns 
5 dagar i veckan 

från och med vecka 18

Tidsbokning 220 05

Varmt välkomna!

KlippDax 
i Ruda

Bli 
medlem 

du också!

VÄLKOMMEN TILL VÅR
FÖRENINGSBIGÅRD
Storgatan 64, Hornsberg, Högsby

Öppet torsdagar från kl 18.
Här kan du lära dig biodling och köpa honung.

Vi bjuder på kaffe!

Högsbyortens biodlarförening
Kontaktman: Veine Jernemalm
Mobil: 070-5477595
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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

Läs mer på coop.se

Hos oss hittar du ALLT det goda
till vårens helger! Vi har även laddat

upp med fina utplanteringsväxter

Medlemsfredag den 8 maj med gofika i köket
och personlig service vid Medlemspunkten för Dig som
vill veta mer om vårt Poängsystem. 

Vår 
traditionella

grillkväll äger
rum tisdagen 

den 16/6! 

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

44

RUDA - Oskarshamnsvägen 60
Modern villa i ett plan, låga drifts-
kostnader, fristående garage.
Pris 375 000 kr

FAGERHULT - Århult 111
Enklare mindre sommarstuga, för er
som söker det enkla fritidsboendet, 
bra läge och cykelavstånd till bad.
Pris 125 000 kr

Sinnerbo - Helfräsch villa eller 
fritidshus, 3 rum och kök hel källare,
förrådsbyggnad med gästrum.
Pris 690 000 kr

EFTERFRÅGAN 
ÄR STOR!
VI SÖKER
NYA OBJEKT, 
GÄRNA 
FRITIDSHUS!

EFTERFRÅGAN 
ÄR STOR!
VI SÖKER
NYA OBJEKT, 
GÄRNA 
FRITIDSHUS!

Foto: Wåhlin’s

Programmet för årets Högsbydagar börjar komma 
på plats. 

Rydell & Quick och Hazy Dizzy bjuder på årets rock-
musik medan Aya Baya Band står för den svängiga
barnmusiken för hela familjen. 

– Vi tror att det här kommer att bli riktigt bra! säger Stellan Emrin, pro-
jektledare vid årets Högsbydagar.  

Festligheterna, de 33:e i ordningen(!), är daterade till 12-13 juni. 
Årets upplaga kommer i högsta grad att präglas av Bondens Torg.

Ett stort antal handlare från Vimmerby med omnejd har under detta
namn och koncept gått samman i en ekonomisk förening för att till-
sammans stärka närproducerad mat och hantverk.  

Rutinerade barnunderhållarna Aya Band från Bandhagen i
Stockholm blir eftermiddagens huvudattraktion för barnen. En fart-
fylld föreställning på lilla scenen med kända barnsånger och mycket
dans och rörelse utlovas. 

– Visst är det första gången vi spelar i Högsby, berättar Cary Lindfors
som tillsammans med Magnus Gillander bildade Aya Baya Band 1982.  

– Jag har lite anknytning till Högsby. En av mina fastrar med man
ägde och drev konditoriet i stan under många år, säger Cary Lindfors
som ser fram emot att få underhålla under Högsby-
dagarna. 

Rydell & Quick är bokade till lördagskvällen den 13 juni. En rock-
show med fullt ös och saxofontoner är att vänta för publiken. Men
redan på fredagskvällen blir det hårdrock av bästa märke när vinnarna
i ”Battle of the tributs bands” förra året på Rockbåten, Hazy Dizzy från
Emmaboda, kommer för att spela AC/DC-låtar.  

Rutinerade Fredrich Snygg från Oskarshamn kommer att agera 
konferencier vid årets Högsbydagar. 

– Allt ser bra ut, säger Stellan Emrin. 
– Utöver vår arbetsgrupp har många kommuninvånare sagt att de

kommer att hjälpa till i år för att Högsbydagarna ska bli så lyckade
som möjligt. 

Text: Fredrik Loberg

Cary Lindfors och 
Magnus Gillander i Aya Baya 
Band kommer för att spexa 
under Högsbydagarna i sommar. 

Foto: Aya Baya Band
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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

 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!

Högsby Järn & Redskapshandel är medlemmar i
kedjan Bolist och som inom ett par veckor kommer
att distribuera en ovanligt fullmatad katalog på
hela 70 sidor till kommuninvånarna. Katalogen som
i skrivande stund ligger i tryckpressarna täcker upp
hela Bolistsortiment på allt från husgeråd till
elverktyg.

– Vi som lokal aktör inom vårt område kan inte själva ta fram en
så omfattande katalog men tillsammans med övriga Bolist-
handlare så blir detta möjligt. En del av sortimentet har vi hemma
i butiken, och det som inte finns hemma går bra att beställa via
webbutiken. En del väljer att hämta ut och betala här hos oss och
då får man det fraktfritt. Andra väljer hemleverans mot en mindre
avgift. 

Ann menar att med hjälp av webbutiken och katalogen så kan
man smidigt, enkelt och bekvämt beställa det man behöver för
hus och hem och att allt fler ser fördelarna med denna form av
handel.

– Inget kan dock ersätta det personliga mötet, och vi hoppas
att god service och nätbutik stärker kontakten med våra kunder.

8-9 maj kommer vi att bjuda alla kunder på korv, kaffe och saft
samt ballonger till barnen och dessutom extra bra erbjudanden i
butiken under dessa dagar. Vi hoppas på många kunder dessa
dagar, för vem kan väl motstå en kopp kaffe och en varmkorv 
hälsar Ann, Kenneth, Ann-Britt, Johnny och Daniel.

Gunilla C Johansson

FRÅN 8 TILL
ÖVER 70

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

Hög tid att köpa ny gräsklippare
tycker trion på Högsby Järnaffär.
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Fredrik tackar för gott samarbete med medarbeta-
re och kunder i Högsby och lämnar, efter 11 år  som
butikschef, över rollen med varm hand till Björn
Johansson nytillträdd butikschef Coop Högsby. 

– Det ska bli spännande att leda butiken i Högsby och tillsammans
med medarbetare och kunder ska vi jobba för att få en butik med
ännu bredare sortiment. Något som jag själv brinner för är det eko-
logiska sortimentet och för vår miljö. Viktiga frågor som allt fler
kunder har som grund när de väljer att handla sina råvaror i buti-
ken menar Björn.

– Jag vet att det är ett bra gäng som arbetar här i Högsby och att
butiken är fräsch och välskött. Man kan säga att det blir som att
komma till ett uppdukat bord. Men precis som med allt så behöver
man då och då duka om för att bjuda in på nytt säger Björn.  

PERSONLIGT OM BJÖRN
Favoriträtt: Ryggfbiff
Färg: Gul
Bok: Dagstidningar
Sport: Innebandy
Musik: Dire Straits
Gör mig mest arg: Orättvisor och när man ljuger för egen vinning
skull
Gör mig mest glad: Positiva människor och min familj.
Hur ser det ut för Coop i Högsby om 10 år: Ser bra ut, en butik
med medvetna kunder som ställer krav på hög livsmedels-
kvalitet.

Björn kommer senast från Coop i Oskarshamn som butikschef och
arbetspendlar dagligen från Vimmerby. Fredrik träffar du på Coop i
Oskarshamn.

Livsmedelsbutiker är viktiga för ett samhälle och i Högsby finns
det hela två aktörer.

Vi på Innehåll önskar Fredrik lycka till med sina framtida utmaning-
ar i Oskarshamn och hälsar Björn välkommen till Högsby.

Gunilla C Johansson

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!

Björn Johansson och Fredrik Hagman

Tel. 0499-310 09

DDEETT  LLÖÖNNAARR  SSIIGG  AATTTT  ÅÅKKAA  TTIILLLL  SSTTOORRKKEENN!!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET ALLA DAGAR 10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

NYHEMKOMMET!
• Dam – toppar & capri 
från Gill, Soda & Rapido 

• Herr – kortärmade skjortor & pikéer 
från Blue cool & Berger   från 99:-

• Dam- & Herrskor 149:-

• Barnskor    99:-

LEDARSKIFTE
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Mönsterås 0499-224 39  I Oskarshamn 0491-575 80

www.dina.se
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ÄVENTYRSBAD: 

luft 30°C, vatten 31°C

VARMVATTENBASSÄNG: 

luft 30°C, vatten 33°C

Döderhultsvägen 5, Oskarshamn
0491-882 10

www.oskarshamn.se/arena

BAD & GYM
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ÄVENTYRSBADET 
– NU MED HÖJD

VATTENTEMPERATUR!
Förra året arrangerades
minilopp i samband med
invigning av allväders-
banorna på Tallåsvallen
Ruda. Intresset för en fort-
sättning av miniloppen var
så pass stort att ledarna
inom friidrotten bestämde
sig för att göra loppen till
årligen återkommande
och detta på självaste
nationaldagen, berättar
Anna Ekberg, Ruda IF.

– Alla som ställer upp och deltar i loppet får en medalj och för oss
handlar det om att alla ska känna att om man deltar i något av loppen
så är man en vinnare. Tallåsloppet är ett sätt att uppmärksamma fri-
idrotten och att förena nytta med nöje denna nationaldag. Besökarna
kommer att ges möjlighet att prova på andra friidrottsgrenar som 
höjdhopp, längdhopp och kulstötning.  

I dag så har RUDA IF knutit till sig flera nya tränare inom friidrotten. 
– Förutom mig och Heike Schliebener, ingår numera Maggan

Drottman, Asbjörn Karlsson, Joakim Månsson, Sofia Petersson och
Camilla Törnvall i tränartruppen. Alla är eller har varit aktiva utövare av
sport och har ett intresse för friidrott.

FRIIDROTTSLEDAREUTBILDNING
– Alla tränarna gick en friidrottsledareutbildning i höstas och ska nu i
vår även gå en funktionärsutbildning. Detta för att vi ska kunna
genomföra mindre tävlingar i Ruda vilket vi tränare och aktiva ser fram
emot.  I dag har föreningen ett 30-tal aktiva ungdomar som utövar fri-
idrott, en imponerade siffra för ett mindre samhälle som Ruda.

– Ja vi är så glada och stolta över det stora intresset ungdomar, leda-
re och föräldrar visar vecka efter vecka så de nya allvädersbanorna
används flitigt. Utomhussäsongen för fotbollen och friidrotten har i
redan dragit i gång på allvar och alla har sett fram emot att kunna
träna utomhus menar Anna.

I och med att man nu har fler ledare och intresset ökat för friidrot-
ten så utökas träningspassen för de lite äldre barnen från ett pass till
två pass i veckan. 

Innehåll tackar för ett aktivt och trevligt besök i Ruda en vårlig och
ljummen dag i april och vi ser fram emot att följa ungdomarnas idrotts-
liga framgångar. Ska man döma de sportsliga framgångarna utifrån de
glada tillropen från barnen så är vi på Innehåll övertygade om få se ett
och annat namn på de stora tidningarnas löpsedlar.

Läs mer om loppet i denna tidnings annons.

Gunilla C Johansson

Tallåsloppet 6 juni

Ett gäng glada friidrottare.
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TORGHANDEL  •  TORGHANDEL  •  TORGHANDEL

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.  OBS! Ej på plats 1 maj!

• Extra lagrad Cheddar • Vrigstad hemost

• Danablu  • Saint Agur 

• Extra lagrad Prästost

• Charkvaror från Vaggeryd 

- Lagrade ostar i lager!

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 

••  ÖÖllaannddssppoottaattiiss  aavv  bbäässttaa  kkvvaalliittéé,,  
vväälljj  mmeellllaann  ffaasstt  eelllleerr  mmjjöölliigg

••  PPrroovvaa  vvåårr  mmyycckkeett  ggooddaa  VVäässttrraa  GGööttaallaannddss--
ppoottaattiiss  &&  KKiinngg  EEddvvaarrdd  (finns även som kravodlad)     

••  SSäättttppoottaattiiss  --  eetttt  1100--ttaall  ssoorrtteerr  

••  SSttoorr  ssoorrtteerriinngg  aavv  ppeerreennnneerr  oocchh  
uuttppllaanneerriinnggssvvääxxtteerr  

••  OObbeesspprruuttaaddee  HHaaggaalluunnddssttoommaatteerr  oocchh  gguurrkkoorr  

••  EEvvaass  KKrrooppppkkaakkoorr  &&  IIsstteerrbbaanndd  ffrråånn  ÖÖllaanndd  
–– ggåårr  åått  ssoomm  ssmmöörr  ii  ssoollsskkeenn!!

DIN HANDLARE MED DET GODA GRÖNA!

OBS! VI FINNS PÅ TORGET I HÖGSBY FREDAGEN DEN 1 MAJ !

Rotary hjälper barn i
Lettland
I vintras träffades åtta morgonpigga resenärer i
Kalmar för att flyga till Riga. Resans huvudsyfte var
att besöka ett hem för CP-skadade barn där Rotary
har bistått med ekonomiska medel. 

”Vegi skolhem ingår i ett projekt som Rotaryklubbarna i norra Kalmar
län stöttat några år. Riga Rotaryklubb driver projektet och sex klubbar i
bl a Högsby, hjälper till med finansiering.  Vårt projekt har hjälpt till att
byta dragiga sovrumsfönster mot nya, och iordningställa ett modernt
träningskök för eleverna, som ska lära sig lite om matlagning, och
utvecklas till ökat oberoende. Bl.a. tillagades vår lunch av eleverna i det
nya köket.

Vi som gjorde resan, självklart på egen bekostnad, var Lennart
Hägerby med fru Elisabeth, Rune Hellquist med fru Laila, från Högsby
RK, Magnus Gustavsson, Otto Sjökvist, Mönserås RK och Margareta och
Hans Källgren, Västervik-Arkipelag RK.

Vid ankomsten till skolhemmet blev vi väl mottagna.Vi konstatera-
de att våra projektpengar har givit väldigt god effekt. Med vårt tillskott
på 60 000 kronor hade både innomhusmiljön och möjligheterna till
meningsfull sysselsättning förbättrats markant på skolhemmet.  För
flera av barnen är skolhemmet ett hem där man bor permanent.

Ni som varit på Rotary-konsert, eller på andra sätt stöttat
Rotaryklubbarnas insamling av projektpengar, kan verkligen känna er
stolta. Era pengar har gjort stor skillnad för många av de barn som bor
på skolhemmet i Vegi.”

Lennart Hägerby, Rotaryklubben i Högsby

 

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

Skobes i Högsby.
Personligt hela vägen.

Om tempen ej är rätt 

kom till oss det fixar vi lätt,

om du sen efter det får snuva 

så får du av oss låna en luva.

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

2015-04 APRIL INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-04-20  08:55  Sida 18



19

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!

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 

Undvik granbarkborren genom att 
upparbeta den stormfällda skogen.

- Kontakta oss för rådgivning och
hjälp samt försäljning 
utav virke.

Undvik granbarkborren genom att 
upparbeta den stormfällda skogen.

- Kontakta oss för rådgivning och
hjälp samt försäljning 
utav virke.

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

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Med reservation för slutförsäljning

Valborgs-
bukett

från 95:- Vårnyhet!
Stickgarn

Fiori 
i flera färger

Ny-
hemkommet!

Årets 
pelargon
Violino

Våren är här

Hjärtligt välkomna hälsar Anna-Lena o Bosse, 
Åsa, Ingemo, Maria
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www.astridlindgrenshembygd.se

Där idéer och människor möts, 
där händer det saker! 

Välkommen på TEMA- kväll:  
Hälsa och samarbete 
Plats Stabygåden, Högsby

Tid 27 april klockan 18.30-21.00

Gästföreläsare Malin Johansson förmedlar kunskap 
och redskap för att kunna stressa av, 
återhämta sig och därmed må bra. 

Människor som mår bra har lättare att 
respektera varandra och samarbeta.

Du får också tips från tidigare projekt och information om
möjligheterna till projektstöd de kommande åren

Anmälan till: christina@alhembygd.se senast den 23/4

– Gjutningsarbeten är i full gång och beräknas vara klara i början av
maj och därefter tar arbeten med att isolera bron och asfaltsarbeten
vid. Detta berättar Kent Fridlund arbetsledare och Kent Johansson
platschef, båda från Svevia och representerar den huvudentre-
prenör som utför reparation och tillbyggnad av Tingebro.
Arbetsmaskiner och medarbetare är i full rörelse runt bron och det
är intensiva dagar.

– Betongarbeten genomförs sex dagar i veckan och gjutning två
gånger i veckan. Allt för att vi ska klara den pressade tidsplanen som
är satt. Vi har mycket god hjälp av alla de lokala entre-
prenörerna som exempelvis Högsby Grus och Betong,
Högsby LBC, FS Transport för att nämna några som är
här och bistår under de olika arbetsmomenten. De
ställer upp och kommer med kort varsel vilket vi upp-
skattar. Vi tackar för den förståelse som visas under
byggnationen och vi har förstått att det är många
som ser fram emot den dagen då bron åter är öppen
för trafik säger duon.

Gunilla C Johansson

Det rullar på bra, armering är ju ett av förarbetena som ska 
vara på plats innan gjutning, säger en av Svevias medarbetare

Joakim Jonsson som arbetar med armering, inför gjutning. 

Storgatan 68, Högsby, 
Tel 0491-202 02, 

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

sön o helgdag stängt
www.garpenhogsby.se

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

Glöm inte beställa

STUDENTSKYLT
senast den 23/5!     

Just nu Lasse Åberg-kampanjer!
Få en Latte-mugg
för varje glas, tallrik, mugg, skål 
som du köper till ord. pris.

Köp 4 st. Champagneglas för 300 kr
(ord. pris 185 kr/st)

Just nu Lasse Åberg-kampanjer!
Få en Latte-mugg
för varje glas, tallrik, mugg, skål 
som du köper till ord. pris.

Köp 4 st. Champagneglas för 300 kr
(ord. pris 185 kr/st)

NU ÄR DET PRESENTTIDER!!
• Konfirmation • Student 
• Mors dag • Bröllop • Dop
• Födelsedagar m.m.
KOM IN OCH HITTA 
PRESENTEN HOS OSS!!

TingebroTingebro
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Så uttryckte sig Alastair
Creelman, före detta ledamot i
styrelsen för Södra Kalmar
Biodlardistrikt, vid ett besök i
Högsby sommaren 2014. 

– Ja, det stämmer. Vår förening är mycket
aktiv. Det visar sig också i medlems-
statistiken som har mer än fördubblats under de senaste 
20 åren och börjar nu närma sig ett 60-tal medlemmar, trots att
Högsby är en liten landsortskommun i mellersta delen av Kalmar län.

Under 2012-2013 genomförde föreningen ett Leaderprojekt och för
dessa pengar renoverades ett gammalt skolkök, som också utrustades
med slungor, honungslossare (Sjölis),  silcentrifug m.m. 

En informationsbigård anlades, vars främsta syfte är att informera
den intresserade allmänheten om bin, biodling, honung och polliner-
ing. Den är placerad vid Staby Gårdshotell i Högsby, som har många
gäster. Informationsbigården syns också från väg 34.

FÖRENINGSBIGÅRDEN
Föreningen har en föreningsbigård med sju bisamhällen. Här odlas
årligen cirka 200 drottningceller. Ett stort antal drottningar paras också
på plats. Efterfrågan på drottningceller och parade drottningar, bland
medlemmarna är mycket stor, inte minst därför att drottningarna ger
mycket snälla, svärmtröga och dragvilliga bisamhällen. Vi får ofta för-
frågningar från andra föreningar, som vill köpa drottningar.

Titta gärna in på vår hemsida eller kom till oss på Storgatan 64 i
Högsby. Varje torsdagkväll mellan 23 april och 27 augusti har vi öppet.
Alla hälsas välkomna, att titta på bina, träffa rutinerade biodlare och
köpa honung. Vi avslutar med fika.

Vi tackar Veine Jernemalm för detta tips.

Är dina fönster i dåligt skick 
men värda att bevara?

Kvillens Fönsterhantverk utför renovering av 
fönster, dörrar, möbler och byggnadsdetaljer.

Lovisa Cederlöf, fönsterhantverkare I 073 39 60 876 I lovisa@fonsterhantverk.com I www.fonsterhantverk.com 

Erbjudandet gäller 27/4-7/6 2015 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

rabatt på alla bestick 
i samtliga modeller 
från Mema/GAB20%  

Gäller äkta 
silver och 
nysilver!

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
Gäller äkta 
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Gäller äkta 

Storgatan 68, Högsby, Tel 0491-202 02

www.garpenhogsby.se

INSPIRATION FÖR TRÄDGÅRD & BRÖLLOP 
LÖRDAGEN DEN 25 APRIL KL 9.00-15.00

FÖR DAGEN ÄVEN TRÄDGÅRDSCAFÉ

ERBJUDANDEN UNDER DAGEN

PELARGONER - KRYDDOR

VISNING AV BRUDBUKETTER

VÄLKOMNA TILL ANETTES BLOMMOR ÄLGHULT
LENHOVDAVÄGEN 4  TEL 0481-63110

Extraöppet – Trädgårdsdag 
Lördag 25/4 kl. 9.00-15.00

”I Högsbyföreningen 
händer det alltid något”
”I Högsbyföreningen 
händer det alltid något”

2015-04 APRIL INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-04-20  08:56  Sida 21



22

THOMAS PETERSSON     – PÅ G     -     MAGNUS SANDHOLM

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. Vid anmälan uppge önskemål om bordsreservation, 
före den 30 april. Minsta antal 8 st. 
Glöm inte att köpa drinkbiljetter, 60:-/st.
(Åldersgräns 18 år, biljetter återköpes ej).

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

medArrangörer:HUVUDArrangörer:

23/5 2015

NU ÄR DET NÄRA!
VI SES DEN 23 MAJ G

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

DU HAR VÄL KÖPT
DIN BILJETT!

KVÄLLENS UNDERHÅLLARE
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Ansökan stipendie/bidrag
Elsa o Hilmer Svensks Minnesfond

Krav: t.o.m. det år man fyller 25 år, varit 
mantalsskriven i Fagerhults församling minst 10 år.

Avseende: boende, resor, studiematerial,
kurser och dyl. under studietiden.

Ansökan och förfrågningar till Jerry Johansson, 
Husebyv. 17, 579 31 Högsby senast den 20 maj 2015.

Tel. 0491-20596

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!

DHR Årsmöte
DHR i Högsby har haft årsmöte och följande perso-
ner valdes till nedan funktioner:

Ing-Britt Adolfsson, ordf. studieansvarig och KHR/LHR repr. 
Bo Skårstedt, kassör, Ewy Jonsson sekreterare medlemgsreg. ansva-
rig Ola Rosevall, pressansvarig, Ann-Marie Carlsson, socialombud,
Roland Nilsson, revisor, Vivi-Anne Magnusson, revisor.

Under årsmötet drog man upp riktlinjer för kommande årets
arbete.

– PRESSMEDDELANDE –
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Birgit Johansson i Högsby, en av kommunens två dag-
barnvårdare går i pension i maj efter 15 års tjänst-
göring. Det är med dubbla känslor som hon tackar för
sig då hon trivts mycket bra med sitt arbete.

– Ja verkligen, det har varit mycket roliga år och barnen har gett så
mycket tillbaka. 

Det var en jul för 16 år sedan som hennes yngsta barn sa till henne,
men mamma ska du åka iväg och jobba på julafton. 

– Det var på den tiden jag arbetade som vårdbiträde på Mogården.
Det fick mig att tänka till. Trivdes bra med att ta om hand om männi-
skor men det skadar ju inte att prova något nytt vet jag att jag tänkte.

Birgit har inte ångrat sitt yrkesval en enda dag, snarare tvärtom.
– Ja jag önskar att fler ser fördelarna med detta yrke och se hur

roligt man har på dagarna tillsammans med barnen. Jag har just nu
fem barn i åldrarna 2-4 år, en ålder där man vill upptäcka hela världen.
Jag planerar dagen tillsammans med barnen, och kunna vara så flexi-
bla att kunna vara inne vid riktigt dåligt väder och i stället vara ute flera
dagar i dag i sträck när det är fint väder, det tycker vi alla om. Det känns
extra bra när de kan sova middag ute i vagnen. Finns väl inget bättre
än att somna till lite fågelsång och ljumma vindar. 

Birgit vill passa på att önska sin efterträdare varmt lycka till. 
– Det gör jag verkligen. För egen del så blir det att ställa om sig för

att tillbringa ännu mer tid på Öland och på den camping vår husvagn
står uppställd, avslutar Birgit.

NY DAGBARNVÅRDARE
Marie Larsson, förskolechef i Högsby kom-
mun, kontaktar Innehåll och berättar att man
har löst frågan med efterträdare till Birgit.
Therese Lundin 26 år från Högsby börjar hos
oss som dagbarnvårdare.

– Detta innebär att de barn som idag har
plats hos Birgit skolas in hos den nya dagbar-
nvårdaren. Vi hoppas på att vi kan få fler att
anmäla sitt intresse och söka tjänster som
kommunal dagbarnvårdare. Det är viktigt för
oss att kunna erbjuda alternativ till förskola
för våra barn, poängterar Marie.

Innehåll tackar för besöket och speciellt tack
till de glada barnen som lekte med lastbilar,
spade och åkte rutschkana och för en trevlig
pratstund.

Gunilla C Johansson

Trotjänare går i pensionTrotjänare går i pension

För mer info ring Maj Almert, tel 0491-913 78 (kl 8-10), 0706-79 13 78

www.stangakonsult.com

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

Berga • Marklägenhet 101 kvm

Långemåla • Marklägenhet 65 kvm

Ruda • Marklägenhet 65 kvm 

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

MORSDAGSBUFFÉ

31/5 kl. 1200-1500

Boka bord
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På scenen den 23 maj under Möjligheternas kväll
kommer, i första hand komikern, Thomas Petersson
stå på scenen, och i andra hand underhållaren. 

– Min starkaste sida är kanske inte att sjunga utan snarare att få män-
niskor att få fram sina leende och skratt. Detta säger alltså årets artist
som är inne på sitt 26:e år som komiker som kommer till Möjlig-
heternas Kväll.

– Ja detta ser jag fram emot. Jag tror att jag alltid varit medveten om
att man blir bättre bemött om man bemöter andra med ett leende.
Detta har jag haft med mig sedan jag var en lite grabb. Man kan väl
säga att detta är lite av temat under kvällen. Humor är faktiskt en men-
tal avlastningsyta.

VAD VET DU DÅ OM HÖGSBY
– Bra fråga, och vet du, jag har faktiskt jobbat tillsammans med en kille
som kommer från Högsby, Mattias Lenhoff, en mycket kreativ och bra
person. Det var i samband med turnén 2003 med farsen  ”Liket - Var är
Zlatan” som vi lärde känna varandra. Efter detta jobb kallas han nume-
ra för Högsbyliket. Annars känner jag till att Greta Garbo har koppling-
ar till Högsby och att den är en mindre ort. Ser som sagt fram emot att
komma, är ju själv från en mindre ort. Det händer mycket på de mindre
orterna, mer än man tror. 

VAD HÄNDER PÅ SCENEN
– Givet är dagsaktuella saker som sker runt om i Sverige och en del
från temat jag arbetar med just nu som handlar om att vara glad och

positiv, att förhoppningsvis
med detta få publiken att
skratta.

VAD GÖR DU JUST
NU?
Thomas håller på att
avsluta en turné som har
passerat 100 föreställning-
ar som handlar om att
man bestämmer själv om
dagen ska bli bra eller
inte.

– Vi behöver påminnas
om att det finns många
anledningar att vara positiv, att glo ner i backen och tjura ihop går
inte, livet blir vad vi gör det till.

I sommar kan du se Thomas och hans kollegor på Krusenstiernska
gården i Kalmar. Föreställningen kommer även att sättas upp på
Lisebergsteatern till hösten med premiär den 29 september 

Så med glimten i ögat, med humor och med en portion allvar
möter Thomas alltså publiken som kommer till Möjligheternas kväll.

– Tack för en trevlig intervju och välkommen till Högsby!
För mer info om biljetter, se annons i denna tidning.
Gunilla C Johansson

Högsby Järn & Redskapshandel AB
Kyrkogatan 1. Högsby       

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

VÄLKOMMEN TILL HÖGSBY JÄRNAFFÄR

Fredag, lördag den 8-9 maj 
bjuder vi på kaffe, korv och saft
samt ballonger till barnen.

Kap- och 
geringssåg
inkl. bord
METABO KGS216, 
METABO KSU400

Bolistkatalogen i din
brevlåda inom kort!

Multiclip 
Plus 50 SE

ett perfekt val.  
Elektrisk start och bekvämt självgående. Multiclipfunktion 
du klipper och göder i ett svep. Utrustad med nya Briggs 

& Stratton 775 IS Series, 160 cc. styret med gummiklädda 
metallhandtag kan du justera i höjd och sidled. Robust 

galvanisera stålchassi och räfflade gummihjul med kullager. 
Klippbredd 48 cm.  

(Gäller endast fred-lörd 8-9 maj 2015). 

Kampanjpris     

4995:-
Ord.pris 6400:-

Med reservation
slutförsäljning

Med reservation slutförsäljning

1990:-
Ord.pris 3880:-

20%
Mot uppvisande av denna 
kupong får du ett par
trädgårdshandskar
Välkommen in G Gäller den 8-9 maj 2015

✄

extra på våra 
redan låga priser på
ytterdörrar i lager.
Gäller endast 8-9 maj.

Fotograf: Bosse Håkansson

Thomas Petersson på scen
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HÖGSBY
VÄLKOMMEN TILL COOP KONSUM HÖGSBY

NYHETER FRÅN 
COOP BAGERI
Ekologisk Delikatesslimpa 675g  

19,90 ord. 25,95

Ekologiskt Rostbröd 560g

19,90 ord.24,95

Rågglädje med frukt 500g

19,90 ord.23,95 Gäller 23/4-26/4

Nytt telefonnummer 010-747 32 80

Polly 
olika smaker  
2st 35kr ord.22,95st

GRILLSÄSONGEN ÄR
SNART I FULL GÅNG !!
Hos oss hittar ni det 
mesta till grillkvällen.
Grillkol/Briketter  2,5kg

3st 99kr 
Tändvätska 

2st 50kr ord.29,90st

Vi tackar Fredrik 
för tiden hos oss 
och hälsar Björn 

varmt välkommen G !

Valborgshögtiden kom till Sverige från Tyskland
redan på medeltiden. 

Kvällen innan första maj samlades man utomhus till fest och
tände bål. Då var första maj en profan festdag, när städernas köp-
manna- och hantverksgillen valde nya ledare och bystämmorna
ny ålderman. 

Men namnet är katolskt och kommer från det tyska helgonet
Walpurgis, en abbedissa som levde på 700-talet.

Redan på medeltiden var Valborgsfirandet i Sverige även för-
knippat med ungdomar, deras festande och vilja att bryta nor-
mer. I tidigare danska områden som Skåne, Blekinge och Halland
ska ungdomar ha gått runt i byarna och uppvaktat bönderna. När
de inte tilläts använda kyrkans klockor till samling övergick de till
att tända eldar för att påkalla uppmärksamhet. Senare har val-
borgseldarna i Sverige haft ett syfte att skydda boskap och djur
från rovdjur och magiska krafter, och att välkomna våren! 

Källa: Nordiska museet  

OFFENTLIGA VALBORGSMÄSSOELDAR I HÖGSBY 
KOMMUN (RÄDDNINGSTJÄNSTENS UPPGIFTER): 
Högsby (Lanhagen), Berga, Drageryd (Åsen), Sinnerbo, Fågelfors,  
Långemåla, Fagerhult, Björkshult, Grönskåra (Isabogården), 
Skälsbäck. 

Text och bild: Fredrik Loberg

Boka på 072-205 74 74
Järnvägsgatan 4 C i Berga. VÄLKOMNA!!

Salong Stinsen 
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MÖJLIGHETERNAS KVÄLL PRISTAGARE 2015
FÖRETAGARNA I HÖGSBY – ÅRETS FÖRETAGARE
Företagarna Högsby, med Lotta Berggren och Emma Johansson i spet-
sen, uppvaktade vid lunchtid Årets Företagare i Högsby, Krister
Lindström Opticur i Högsby

JURYNS MOTIVERING
”Med en stor ökad konkurrens från nya kedjor och beställningar på nätet
har ni med en glasklar skarpsynthet lyckats att locka så många att
komma till Högsby.
Med en stark
handlingskraft
och ett bemötan-
de som gör att
många mil inte
hindrar har ni
skapat ett stort
förtroende, inte
bara här utan
även långt utan-
för våra kom-
mungränser.” 

HÖGSBY SPARBANK NÄRINGSLIVSSTIFTELSE  
– ÅRETS NÄRINGSLIVSSTIPENDIAT
En mycket glad och överraskad butikschef på
Coop i Berga Maria Persson, mottog Högsby
Sparbank Näringslivsstiftelses stipendium av
ordförande Lars Danlid och tf VD Urban
Thorstensson.

JURYNS MOTIVERING
” Maria Persson är butikschefen i servicebranschen
med det stora engagemanget. Med noggrannhet
och hög branschservice sätts kunder och medarbe-
tare i första rummet.

Butikens röda siffor är nu svarta och där omsätt-
ningen ökat de senaste åren. Detta tack vare ett oförtrutet arbete med att
utveckla butikens sortiment med att lyssna till butikens kunder, se föränd-
ringar som förbättring.

Butiken i Berga har med sina kundträffar, där julgröt och nygrillat stått
på menyn, skapat en tillhörighet och gemenskap mellan alla parter.

Butikens samhällsnytta är stor för såväl kommuninvånare, besökare
turister som för hela samhällets utveckling.

Maria Persson är en mycket värdig mottagare av Högsby Sparbanks
Näringslivsstiftelses stipendium för året 2015.
Ordförande Högsby Sparbanks Näringslivsstiftelse”

HÖGSBY KOMMUN – ÅRETS ENTREPRENÖR
Det var två glada pristagare och prisutdelare som mötte pressen i förra
veckan på Emågården i Högsby. Företagarna Conny och Jörgen
Israelsson är bröderna bakom Vette Småland och alltså årets
Entreprenör i Högsby kommun. Ett pris som årligen delas ut av Högsby
kommun som i dag representerades av kommunstyrelsens ordföran-
de Stihna Johansson Evertsson och kommunchefen Anders
Johansson.

JURYNS MOTIVERING
”Bröderna har satt Grönskåra och Högsby kommun på
Europakartan. Med gedigen kunskap och förtroende-fulla relationer
har företaget haft en stabil utveckling. Den otroligt häftiga miljön

som de byggt upp och den härliga atmosfär man känner i deras lokaler
har säkert betydelse. Lägg därtill en väldigt ödmjuk attityd och mångårig
erfarenhet, kryddat med stor omtanke om kunden och känsla för bilentu-
siastens njutning”

Företagarna startade verksamheten för femton år sedan i Grönskåra.
En och annan höjde på ögonbrynen åt de båda brödernas beslut om
att dra igång försäljning av Corvettebilar i Grönskåra.  

– Det har ju visat sig att det har gått vägen och att vi inte var helt fel
ute säger duon.

I dag sköter vi mycket av försäljning och inköp av bilar från kontoret
via kontaktnätet vi byggt upp runt om i och utom Sverige. Annat var
det när vi startade. Då åkte vi själva runt och tittade på objekt som var
intressanta. Blev det så att säga affär så tog vi med oss bilen hem. Först
var det bara vi, sedan tog vi med oss chaufförer som fick ta med bilar-
na hem om det så att säga blev affär. Tack vara detta grundarbete så
skapade vi oss ett stort kontaktnät. I dag har vi kunder i norra Europa.
Så visst är det roligt att verksamheten rullar på i Grönskåra.

I Grönskåra finns i dag bland annat en liten livsmedelsaffär, bensin-
station och Vette Småland. 

STIHNA;
– Pristagarna är helt enkelt klockrena. Det är helt enastående om man
tänker efter att de båda lyckats med sitt företag. De visar på att företa-
gande sitter i huvudet och viljan att lyckas, inte alltid i att man måste
ha det bästa läget. De visar på att nischar man sitt företag så kan man
bedriva det precis vart som.

ANDERS;
– Bröderna är ett ypperligt exempel på hur en verksamhet tillsammans
med andra genererar samhällsnytta för bygden. Att de båda sätter
Grönskåra på Europakartan, det är imponerande. De båda arbetar
ödmjukt och med en positiv anda som vi gärna vill understryka

Vem kunde ana att två bröders genuina intresse för bilar skulle få
Grönskåra vida känt bland bilentusiaster som den lilla byn med företaget
bland de ledande i Europa på att leverera Corvetter,  Mustanger, Camaro
och Dodgebilar.

Vi på Innehåll lyfter på hatten och gratulerar
samtliga pristagare som presenteras i detta
nummer av Innehåll. Fler pristagare presenteras
i nästa nummer av Innehåll.

Gunilla C Johansson

Lotta Berggren, Krister Lindström och  Emma Johansson.
Foto: Privat.

Arkivfoto

Fr. v: Anders Johansson, Jörgen Israelsson, Stihna Johansson Evertsson och Conny Israelsson
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Bridge SPF 12 jan-18 maj 16:00
Seniorrum, Storg. 9, Högsby. Vi spelar t.o.m. 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

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

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

Utställning i konstgalleriet i Berga 
4 april-31 dec 10:00-17:00 
Norra Storgatan 18, 579 40 Berga. Årets utställ-
ning 2015. Konstnären Carl Nygren ställer ut mål-
ningar, teckningar och fotografier. Öppettider: april-
dec, lör- sön kl 10-17. Andra tider kan bokas. 
Arr:  WoodDreamer KontaktCarl Nygren Tel:
0704575163 E-post: contact@wooddreamer.se

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: Missionskyrkan. Kontakt: Kristina Johansson
Tel: 076-212 45 43
E-post: kristina.johansson@hogsby.net

Mattcurling i Ruda 16 april- 28 maj
18:00 Ruda Folkets Hus. Välkommen att prova
en rolig sport. Ålder spelar ingen roll, bara du är
mellan sådär 12 och 102 år. Arr: Ruda Folkets
Hus

Söndagscafé i Ruda Folkets Hus 
19 april-31 maj 15:00 Öppen caféträff. 
Arr: Ruda Folkets Hus

Nybörjarcirkel: Biodling i praktiken 
23 april - 11 juni 18:00  Föreningsbigården,
Storg. 64 (Hornsberg), Högsby. Start 23 april,
totalt 8 sammankomster. Ingen avgift. 
Anm. 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). 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 Storgatan 9, Högsby
Matilda Nyberg, kantor och ungdomsledare i
Oskarshamn, berättar om verksamheten och 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

Valborgsmässofirande i Högsby
Missionskyrka 30 april 18:00 
Musiker från Frälsningsarmén och den ekumeniska
kören medverkar. Anita Lehtonen vårtalar.
Arr: Högsby Missionskyrka
Kontakt: Gunnel Höglander

Valborgsmässofirande i Lanhagen,
Högsby 30 april 19:30-22:30 
Lanhagen, Ringvägen, Högsby. Lotterier, fiskdamm,
ansiktsmålning, försäljning av varm korv, dricka
och kaffe. Vårtal av Stihna Johansson Evertsson,
sång och fyrverkerier. Arr: Filadelfia Högsby i
samarbete med Studieförbundet Bilda Sydöst

Valborgsmässofirande Isabogården 
- 30 april 19:30 Talare Göran Hållstedt. 
Musik Inge Danielsson. Kaffeservering, varm korv,
lotterier. Arr: Hembygdsföreningen Isabogården

Valborgsmässofirande i Sinnerbo 
30 april 19:30 Sinnerbo Bygdegård
Korvgrillning utomhus.  Vårbrasan tänds kl. 20:00.
Kenneth Bengtsson håller vårtal och sjunger vår-
sånger med oss. Kaffeservering innomhus.
Underhållning och lotterier. Arr: Sinnerbo
Bygdeförening. Kontakt: Birgitta Lindahl

Valborgsmässofirande i Skälsbäck 
30 april 19:30 Skälsbäcks skolmuseum
Kicki Svensson LRF Sydost håller ett vårtal.
Korvgrillning, kaffeservering och lotterier.
Arr: Norrgrändens Bygdeförening

Valborgsmässofirande i Fågelfors 
30 april 20:00  Stureplan i Fågelfors
Välkommen att fira Valborgsmässoafton.
Lotterier, Kaffe/Saft, Korv. Fyrverkeri vid ca 21.15
Vårtalare är komminister Ola Emilsson
Arr: Fågelfors Samhällsförening

Valborgsmässofirande Kalvenässjön 
30 april 20:00 Kalvenässjön, Berga. Vårtal av
Helen Danielsson. Musik av Marie-Louise och
"Sångbubblorna". Lotterier, korv med bröd. Fika i
Viking Beds matsal. Fyrverkerier. Arr: Berga GiF

Fotboll Högsby IK - Aneby SK 1 maj
14:00 Frövi IP, Högsby - Fotboll division 3 nord-
östra Götaland. Högsby IK - Aneby SK Kl: 14.00
Entré: 60 kr Arr: Högsby IK

Rosenklippardag i Nostalgia Fågelfors 
2 maj 13:00 Bruksgatan 43, 570 75 Fågelfors
Traditionsenligt klipper vår välkände expert Erik
Karlsson från Åhus rosorna och äppelträden vid
Nostalgia. Ta gärna med handskar och sax och
delta i arbetet! Arr: Nostalgiaföreningen
Kontakt: Leif Loberg Tel: 0725708357
E-post: leif.loberg@hogsby.se

Dagträff i Högsby Missionskyrka 5 maj
14:00 Arr: Högsby Missionskyrka
Kontakt: Gunnel Höglander

SRF i Högsby, vårmöte i Ruda 6 maj
14:00 Församlingshemmet i Ruda. Synskadades
riksförbund i Högsby har vårmöte. Underhållning av
Sven-Olof Blad. Kaffe serveras samt lotterier.
Arr: Synskadades riksförbund i Högsby

Månadsmöte SPF Seniorerna Fagerhult 
6 maj 14:00 Välengården, Gröna Salen,
Fagerhult. Vanliga förhandlingar, kaffe och lotteri.
Arr: SPF Seniorerna Fagerhult

Trivselträff i PRO-gården, Fågelfors 
8 maj 14:00 Nya Bälgavännerna underhåller.
Distriktets ombudsman Anders Persson besöker för-
eningen. Arr:  PRO Fågelfors Kontakt: Sonja
Jinnevång

Betania Allgunnen 10 maj 15:00 
Äldrefest. Eva-sångarna medverkar.
Kaffeservering. Arr: Allgunnens alliansförsamling

Möte för att bilda PR-grupp för 
Ruda m o 12 maj 2015 18:30 
Ruda Folkets Hus. Vi ska samtala om idén att bilda
en PR-grupp, som ska förmedla information från
föreningar, företag och enskilda, dels till oss som
bor här, dels till turister och andra besökare. Alla
föreningar, företagare och andra är varmt välkom-
na! Arr: Ruda Samhällsförening

Ölandsresa SPF Seniorerna Högsby 
12 maj 08:00  Avresa från Resecentrum i
Högsby. Månadsmötet i maj för SPF Seniorerna
Högsby blir en hel dags bussresa till norra Öland.
Pris: 360 kr per person. Avresa tisdag 12 maj kl
8.00 från  Resecentrum i Högsby. Anmsenast 30
april till Gunhild Johansson, tel 0499-300 81. Arr:
SPF Seniorerna Högsby

Trivselträff Högsby-Berga PRO 13 maj
14:00 PRO-Lokalen Storgatan Högsby
Arr: Högsby-Berga PRO Kontakt: Inger Gustavsson

Fotboll Högsby IK - Smedby AIS 14 maj
14:00  Frövi IP, Högsby Fotboll division 3 nordöst-
ra Götaland.  Högsby IK - Smedby AIS Kl: 14.00
Entré: 60 kr Arr: Högsby IK

Sommarloppis Brusemåla Gård 14 maj
10:00 Brusemåla Gård, RV 34 i Långemåla, Ruda
Kl 10.00-15.00 14/5, 16/5, 27/6, 18/7 och
8/8 Möjlighet till fika finns. Arr: Malin Karlsson

Konsert i Filadelfia 15 maj 19:00 
Filadelfia, Storgatan 10, Högsby. Sång och musik
med gospellinjen från Glimåkra folkhögskola. 
Tid: 19.00 - 20.30 Arr: Filadelfia Högsby,
Missionskyrkan Berga & Studieförbundet Bilda

Sommarloppis Brusemåla Gård 16 maj
10:00 Brusemåla Gård, RV 34 i Långemåla, Ruda
Kl 10.00-15.00 14/5, 16/5, 27/6, 18/7 och
8/8. Möjlighet till fika finns. Arr: Malin Karlsson

Natur- och kulturvandring 17 maj 10:00 
Samling vid bussterminalen i Högsby
Vandring från Staby till "Ostkakestenen" och 
tillbaka (ca 4-5 km). Ta gärna med ostkaka till
fikat! Samling vid bussterminalen i Högsby kl
10.00. Ledare är Christina Dannesäter och Kjell
Samuelsson. Arr: Handbörds Naturskyddsförening

Gemensam lunch SPF Seniorerna 20 maj
13:00  Värdshuset Emågården, Högsby
SPF Seniorerna inbjuder till gemensam lunch.
Specialpris: 80 kr. Arr: SPF Seniorerna

Dagledigträff i Filadelfia 21 maj 14:00 
Filadelfia, Storgatan 10, Högsby
Ulf & Margareta Rånge från Södvik på Öland sjung-
er & spelar. Tid: 14.00 - 15.30. Servering med
hembakat bröd. Arr: Filadelfia Högsby &
Studieförbundet Bilda

Vårfest SPF Seniorerna Högsby 22 maj
18:00 Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Anm senast den 16 maj till Birgitta Andefred 
076-8283222 eller Anita Nygren 073-8373192.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Familjedag/Hönsbytardag 23 maj 10:00
Kalvenäs Kött, Berga Tid: 10.00 - 14.00
Tipspromenad, lotterier. Försäljning - fika o grillat
Hoppborg, utställare, lokalt hantverk, plantor m.m
Fårgård Gårdsbutiken är öppen. Sälja - köpa- byta
höns. Anmälan till Simon A 076-844 74 73
Arr: Fjäder & Päls samt Kalvenäs Kött

Månadsmöte Högsby-Berga PRO 26 maj
14:00 Berga Kyrka. Underhållning av Nenne
Adolfsson! Arr: Högsby-Berga PRO 
Kontakt: Inger Gustavsson

Fotboll Högsby IK - Boxholms IF 30 maj
15:00  Frövi IP, Högsby. Fotboll division 3 
nordöstra Götaland. Högsby IK - Boxholms IF 
Kl: 15.00 Entré: 60 kr Arr: Högsby IK

Picnic i Parken Ruda 30 maj 14:00 
Aktivitetsparken i Ruda (bakom Bilisten) RV 34
Picnic och grillfest i Aktivitetsparken. Kom, grilla och
träffas! Ta med vänner och grannar och det du vill
äta. Vi tänder grillarna omkring kl 14.27
Nyinflyttade extra välkomna. Arr: Ruda
Samhällsförening

SPF Seniorerna Fagerhult 30 år 3 juni
14:00 Välengården, Gröna Salen, Fagerhult
Jubileet firar vi i Gröna Salen med något gott att
äta och underhållning. Lizzie Gandskog berättar om
sitt yrkesliv som journalist.  Arr: SPF Fagerhult

Herrarnas Vårsupé i PRO Fågelfors 
5 juni 14:00  PRO-gården i Fågelfors
Mildred Persson underhåller från Alsjöholm.
Arr:  Fågelfors PRO Kontakt: Sonja Jinnevång
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