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

MITTPUNKT OCH HÖGSBY KOMMUN INFORMERAR • SANDHOLMS TIPSAR • EVENEMANG I HÖGSBY KOMMUN
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MITTPUNKT OCH HÖGSBY KOMMUN INFORMERAR • SANDHOLMS TIPSAR • BOKTIPS • EVENEMANG I HÖGSBY KOMMUN

NY MEDARBETARE PÅ FASTIGHETSBYRÅN 
I MÖNSTERÅS OCH HÖGSBY SID 4-5
POPULÄRA FAGERHULTS AIK SID 8 •   VID INSJÖN SID 9

BERGA BRUKS ÄPPELSATSNING SID 12

FAMILJEFEST MED HÖGSBY IK SID 14 •   ENERGIFABRIKEN SID 21

PLÅTSLAGARDUO OCH
RADIOKANALER SID 16
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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!

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

Service nära dig.Upp till 8 års 
garanti.

Besök vår hemsida www.kylmaster.se

I LAGER - HÖSTENS 
VÄRMEPUMPAR

Ring för rådgivning och offert

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

Gilla oss på facebook:
Aboda cafe och restaurang!

Välkommen 

till oss

ABODA KLINT

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

ytterfilé och kyckling.  Valfri potatis, 
sallader, såser.

CATERING Smörgåstårta  56:-/pp

HELGBUFFÉinkl.dryck, kaffe & kaka12.00- 15.30 LÖRDAG - SÖNDAG
endast 150:-

ÖPPET
Onsdag - Söndag

1100-1800

GO’FIKA

A´la carte, fullständiga rättigheter.

Vi har en välfylld konditorikyl 
med nybakat från Aboda Klint.

– Biskvier i olika smaker, Mazariner, pajer, Cup-cakes,
härliga bakelser, praliner och mycket annat gott!

Även gluten-, laktos- och sockerfria bakelser.

LUNCHBUFFÉ
inkl. dryck, kaffe & kaka

ONS-FRE 11.00-14.00

endast 100:-

Psst, vill du vara först i kön?
BOKA JULBORD  idag!

Växjövägen 5, Högsby • Tel. 0491-204 60

LAGERRENSNING 
AV BILRESERVDELAR

20-40% rabatt

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!
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 00

Om något händer!
Är du rätt försäkrad?

Prata trygghet med oss!

Har ni råd att bo kvar om du 
eller din partner blir sjuk eller arbetslös?

Klarar sig din familj ekonomiskt 
om det värsta skulle inträffa?

Prata trygghet med oss!

Om något händer!
Är du rätt försäkrad?

Har ni råd att bo kvar om du 
eller din partner blir sjuk eller arbetslös?

Klarar sig din familj ekonomiskt 
om det värsta skulle inträffa?
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Foto: Privat
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Fastighetsmäklare Clara Ingvarsson, ett välkänt
ansikte i kommunen har i dagarna bytt arbets-
givare som innebär att hon nu både jobbar och
bor i kommunen.

Clara har tidigare arbetat tillsammans med Otto
Sjökvist och Per Anders Jaensson, som under den
tid duon drev mäkleri under samma tak hette
FöreningsSparbankens Fastighetsbyrå.

Då arbetade Clara i Högsby, med kontor i
Oskarshamn. Efter att duon delat på sig så stanna-
de Clara kvar på kontoret i Oskarshamn. Nu är det
kontor för administration i bostaden och träffa
köpare och säljare på kontoret för Fastighetsbyrån
Mönsterås/Högsby inne på Högsby Sparbank som
gäller. Ett kontor som är bemannat en gång i veck-
an.

HUR KÄNNS DET DÅ ATT BO OCH JOBBA 
PÅ HEMMAPLAN
– Det känns jättekul, det känns som en riktig utmaning och jag
hoppas på att få vara en del i att utveckla bostadsmarknaden i
kommunen. Vi kommer att göra allt vi kan för att vara en del i
arbetet för att öka inflyttningen till kommunen. Vi fick ju färska
siffror för någon vecka sedan som visade att vi tappat något i
antalet invånare, men det gäller att vända den negativa trenden
och se positivt på boende i denna del av länet. Här kan man hitta
bra boende med fantastisk miljö och natur som uppskattas av
många husköpare. Den grundläggande servicen och möjligheter
till aktiviteter, som företag och föreningar ger varje dag året om,
vet jag uppskattas av många och de är ett par av anledningarna
till att man flyttar hit.

MÅNGA BOLLAR I LUFTEN
Clara är tvåbarnsmamma, bloggare och sedan 2006 även fastig-
hetsmäklare. Ett yrkesval som hon aldrig ångrat.

– Trivs med den stora variationen av arbetsuppgifter som job-
bet innebär, ingen dag är den andra lik. En dag på jobbet kan
handla om allt från ekonomi, juridik, till frågor runt objektet och
att möta människor där mycket känslor kan vara inblandande. Det
är A och O att möta människor i den situation som de befinner sig
i när man ska sälja eller köpa ett hus. Det kan låta enkelt och själv-
klart, men under en dag kanske man möter 10-15 personer i olika
livssituationer, då gäller det att släppa mötet före och efter och
att vara där hos kunden just då.

Att vara mäklare är så mycket mer än det rent praktiska pap-
persarbetet, fotografering eller att lägga upp objekt på en hem-
sida. Det är att vara en viktig del i en persons kanske största eko-
nomiska affär som man någonsin kommer att göra.

UPPVUXEN I KOMMUNEN
Clara är väl förtrogen med såväl branschen som det geografiska
upptagningsområdet som hon kommer att vara verksam i. Som
uppvuxen i Kängsebo, Fågelfors, gått i skola i kommunen och
byggt ett hus på föräldragården, gör att hon och familjen känner
sig rotade här.

– Ja det gör vi verkligen. Förutom mitt jobb så fortsätter jag att
skriva på min blogg om inredning (se tidigare reportage om Clara
i nr 1 2015), hålla på med hus och hem och inte minst med livet
som småbarnsmamma och allt vad det innebär. Nu sparar jag in
1,5 timme om dagen med att inte behöva pendla och det är en
win-win-situation för alla.

VILLAPRISER
Huspriserna är förhållandevis låga i detta område, vilket gör att
man kan få mycket hus för pengarna. Vi hoppas dock att efterfrå-
gan ökar i förhållande till utbudet och att fler ser fördelarna med
att bo och leva här i kommunen. Även om jag är glad över att inte
längre behöva pendla till jobbet så har det gått bra att göra detta
under flera år. Detta tack vare bra vägar och kommunikation till
och från kommunen.

Gunilla C Johansson

5

TIPS TILL DIG SOM ÄR 
VILLAÄGARE

Fördela underhållsarbete av ditt hus till
löpande varje år. Detta gör att fastighe-
ten blir mer lättskött, dessutom är en
välskött fastighet mer attraktiv vid en
eventuell försäljning. Det kan handla om
allt från byta ut eller laga läckande häng-
rännor till att måla och kitta om fönster.
Att helt enkelt ta hand om sitt hus och se
till att det mår bra, det tjänar alla på.

Kulturmåndag
den 21/9 kl. 19.00. 

Högsby kommunbibliotek Storgatan 17.

Skall vi äta närodlat eller ekologiskt? 
Föredrag om mat och miljö med Maria Unell 

från Miljöresurs Linné.
Fri entrè. Välkommen! 

Arr: Högsby kommunbibliotek och Studieförbundet vuxenskolan 

– Program sommaren 2015 –

FESTARRANGEMANG
LÅNGEMÅLA IDROTTSPARK

Busstider finner du på: www.langemala.se/lifdanser11.html
Info 070-512 24 03  • Arrangör Långemåla Idrottsförening

LÖRDAG 29/8 2100-0100

ELISAS

THE SOUTHBOUNDS

PUB MED 
ÖL- OCH VIN-
RÄTTIGHETER
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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!

LEDIGA LOKALER FÖR HANDEL OCH INDUSTRI 
I HÖGSBY KOMMUN!

Kolla på www.mittpunkt.hogsby.net vad som är ledigt just nu !
Kontakt via hemsidan direkt med uthyraren.

Vill du veta mer om Investeringsstödet
i Landsbygdsprogrammet ?

Kom då till Informations möte 30 sept kl 15.
Emågården, Högsby.

Länsstyrelsen informerar om vad som gäller.  

Anmälan: mittpunkt@hogsby.net  eller 0491-29258.
Mycket välkommen ! 

Högstadieungdomar besöker 
Gröna Näringar
Mittpunkt Högsby och Fröviskolans högstadium
årskurs 9 genomför studiebesök ute hos Gröna
Näringar i september. 

Smålandstomater i Bjärshult och Kalvenäs Kött i Berga, som  tar
emot och får berätta hur det är att driva företag inom dessa bran-
scher. Vi ser mycket stort värde i att ungdomar får se verkligheten
ute hos våra företag och inte minst viktigt är lokala företag i vår
kommun berättar Bengt-Åke Lundin, vid Mittpunkt Högsby. Under
åren har vi jobbat med många ungdomar i syfte att också väcka
entreprenörsandan hos varje elev. Ett bra sätt att få mer kontakter
Skola-Näringsliv är just tillfälle då elever träffar företagare i sina
verksamheter.

Aboda Café säkert varumärke !
Monica Blomdin driver sedan många år framgångs-
rikt Aboda Café med sin personal.

Vi bakar allt här vid cafeét berättar Monica och kan erbjuda ett stort
utbud med olika smaker av bl.a biskvier och mazariner, chessecakes,
pajer.m.m.

Utöver detta året runt en bred matsedel för besökaren. Planer
finns framöver att dessutom satsa på en serveringsvagn i Högsby,
där vi kan erbjuda catering  samt mycket av våra goda bakverk.
Aboda Klint med sina vackra omgivningar året runt, är ett mycket
populärt besöksmål för många. Vad man saknar mest  är att Aboda
Tornet åter kan öppnas för besökare.

Vi får hoppas att alla goda krafter kan arbeta för en lösning av
detta, konstaterar Monica avslutningsvis.

Mer info om öppettider:  www.abodacafe.com eller tel 0491-23008.

Smålandslunch i Högsby kommun
16 sep 2015 • 12:00-14:00

Värdshuset Emågården Högsby
Som företagare i Högsby kommun 

är du välkommen på Smålandslunch, 
tag gärna med en företagarkollega!

Företagarna, Almi och Svenskt Näringsliv 
bjuder in till lunch ! Varmt välkommen !

12.00 Lunch

Program
Vilka finansieringsmöjligheter finns 

för ditt företag? – Almi Företagspartner

Småföretagsbarometern – Småföretagarnas uppfattningar 
och förväntningar om konjunkturen.  – Företagarna

Hur ser det lokala företagsklimatet ut 
i din kommun? – Svenskt Näringsliv

14.00 Slut

Anmälan senast 11 sept: 
liselotte.arvidsson@foretagarna.se eller mittpunkt@hogsby.net

Högstadie elever  besöker Smålands
Tomater i Bjärshult.

Monica Blomdin vid sitt Aboda Café.
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Lärlingsvägen 3 i Högsby, 6 rum, 
1 000 000 kr

Ekeby 202 i Högsby, 4 rum, 
225 000 kr

Storgatan 56 i Högsby, 8 rum, 
1 600 000 kr

Stationsvägen 6 i Långemåla, 6 rum,
225 000 kr

Kyrkogatan 39 i Högsby, 4 rum, 
395 000 kr.

Alebo 108 i Ruda, 4 rum, 
395 000 kr.

Allgunnen 592 i Allgunnen, 3 rum, 
495 000 kr.

Stora Vägen 60 i Långemåla, 3 rum, 
375 000 kr.

Uddaryd 102 i Fagerhult, 4 rum, 
650 000 kr.

Rosenvägen 9 i Fågelfors, 4 rum, 
395 000 kr.

Villavägen 6 i Grönskåra, 5 rum, 
495 000 kr.

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

Hallakullevägen 11C i Högsby, 6 rum, 
425 000 kr.

Isbanevägen 1 i Ruda, 5 rum, 
450 000 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!

Gästgivarevägen 11 i Fagerhult

Gillberga 111 i Högsby

Hammarvägen 9 i Högsby

Granstigen 8 i Fågelfors

Vallgatan 13 i Berga

Ekeby 106 i Högsby

Kianäs 8 i Fagerhult

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 

Lärlingsvägen 3 
i Högsby

Storgatan 56 
i Högsby

Stationsvägen 6 
i Långemåla

Ekeby 202
i Högsby
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Populära Fagerhults AIK
Det har blivit populärt igen att spela fotboll med
Fagerhults AIK.  Föreningen har över 40 spelare
och har byggt ett nytt klubbhus. 
– Verkligen roligt! säger tränaren Bert-Arne
Lundgren. 

Som så många andra mindre fotbollsföreningar har Fagerhults
AIK upplevt akut spelarbrist. Tommy Gustavsson, 47-årig eldsjäl
och back i klubben, fick för bara några år sedan ragga spelare på
sin arbetsplats för att föreningen i hans hjärta över huvud taget
kunna ställa upp med en a-lagselva i seriesystemet. 

Numera ser det helt annorlunda ut. Föreningen har både a- och
b-lag och det är konkurrens om positionerna. 

– Jamen jag kan tänka mig att den upprustning som vi har gjort
i ett nytt klubbhus har spelat en viss roll, säger Tommy
Gustavsson. 

– Sedan har vi en bra stämning här i föreningen, förklarar han. 
Bert-Arne Lundgren, som haft hand om till exempel seniorlag i

Målerås och Älghult tidigare är huvudtränare i Fagerhults AIK
sedan två år tillbaka. 

– Jag tror att det betyder en del för bygden att vi kan ha ett fot-
bollslag i Fagerhult. Det som också är roligt är att det har börjat

komma en del spelare till oss från orterna runt om kring, från
Högsby, Fågelfors och även Kalmar. 

– Ofta är det kompisar till spelare hos oss som kommer. 
Under matchsäsong har klubben träningar två gånger i veckan,

plus matcher. Under andra tider på året, som till exempel mitt i
sommaren, har föreningen ett antal så kallade öppna träningar då
fler än Fagerhults AIK:s egna spelare deltar. Då kommer till exem-
pel Elias Wärnlund, Adam Lundberg, Sebastian Steen och Alf
Hermansson. De bor i Fagerhultsområdet och representerar
Högsby IK:s pojklag respektive Oskarshamns AIK:s utvecklingslag.
Ronja Steen från Björkshult kommer också. Annars håller hon
igång med matchande i Virserum/Järnforsens nystartade damlag i
seriespelet. 

– Det är kul att spela med killarna ibland. Det är lite tuffare,
säger Ronja. 

Klubben är aktiv på sociala medier och en annan återkomman-
de aktivitet som främjar klubbkänslan är matchen i samband med
Fagerhults marknad mellan a-laget och äldre FAIK-veteraner. 

Numera håller även gräsplanen på Fagerhults AIK:s idrottsplats
Ekingen bra klass. 

– Vi hade problem ett tag med vildsvin som bökade upp pla-
nen, men nu har vi stängsel runt om som håller vildsvinen borta,
berättar Bert-Arne Lundgren. 

Text och bild:  Fredrik Loberg

UTFÖR BILREPARATIONER OCH
SERVICE AV ALLA BILMÄRKEN

0481-703 07 • 070-229 33 35
Christoph Sonntag • Kösebo, 579 93 Grönskåra
kosebo.bilverkstad@hogsby.netSjönäsgatan 25, BERGA • Tel. 070-717 64 04 • www.kalvenas.se

ÖPPET: TORSDAGAR & FREDAGAR 12.00-18.00

VI SÄLJER VILTDETALJER 
OCH LÅDOR I BUTIKEN
DU HITTAR ÄVEN:
• FÄRSKT KÖTT AV LAMM, GRIS OCH NÖT 
• RÖKTA PRODUKTER AV VILT   • KORVAR AV EGET KÖTT

Det är mer populärt än på många år att både träna
och spela fotbollsmatcher i Fagerhult. 
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Vid insjönInsamling av 
hushållens farliga avfall 
Miljöbilen står uppställd på följande platser och tider. 
Farligt avfall får inte lämnas innan miljöbilen anlänt.
Fredagen den 18 september
Berga Åsevägen kl 15.00-15.30
Högsby Terminalen/Järnvägsg.  kl 15.45-16.15
Ruda  Järnvägsg. kl 16.30-17.00
Långemåla Järnvägsplanen kl 17.15-17.45

Lördagen den 19 september
Fågelfors Återvinningsstationen  kl 09.30-10.00
Fagerhult Brandstationen   kl 10.30-11.15
Björkshult   Bruksgatan  kl 11.30-11.50
Grönskåra    Järnvägsg.  kl 12.00-12.30
Allgunnen    Klintv./Hornsöv.  kl 13.30-14.00
Hornsö       Kraftstationen  kl 14.30-15.00
Upplysningar: Ragnsells 0491-76 81 30, 76 81 38.

Insamling av grovsopor 
och användbara saker
sker i samband med ordinarie hämtning av hushålls-
sopor vid din fastighet 14 - 25 september.
Märk det du vill ha hämtat med texten ”grovsopor”. 
Ställ avfallet väl synligt på den plats där din soptunna 
töms, senast kl 06.00. 
Följande avfall hämtas inte

Vitvaror, elektronik och farligt avfall.
Byggnadsmaterial, porslin, keramik, duschkabiner, 
sanitetsgods, badkar, golvmattor, motorfordons-
delar, maskiner, taggtråd, tomma oljefat, element, 
vattenpumpar, varmvattenberedare, oljepannor, 
värmepannor och värmepumpar. 
Trädgårdsavfall.
Förpackningar och tidningar.
Däck.

Blev dina grovsopor inte hämtade?
Har du ställt ut något avfall som inte hämtas enligt 
ovan så kommer det att lämnas kvar.
Om något som ska ingå i insamlingen står kvar 
efter att din soptunna tömts så avvakta ett par dagar 
(ibland blir bilen försenad). Står avfallet fortfarande 
kvar så kontakta Tegelbruket, telefon 0491-291 56

Insamlingen utförs av Tegelbruket på uppdrag av ÖSK. 
Se även information i kommunalmanackan samt på 
http://osk.hultsfred.se 

– Det är sjunde sommaren nu som vi kommer hit. Här
är en helt fantastisk plats.

Vid stugan i Soläng intill sjön Välen trivs Ulrike
Kuenzel från Tyskland och hennes familj bättre än
någon annanstans. 

Ulrike och hennes man Harald Kuenzel kommer från den nordtyska
delstaten Schleswig-Holstein, några mil utanför staden Flensburg. De
började turista i Sverige redan år 1976. Sedan år 1997 är stugområdet
Soläng utanför Fagerhult deras favoritplats. 

– Det var turistbyrån i Kalmar som tipsade oss om Soläng, och vi
kände direkt att det här var vår plats, säger Ulrike. 

– Det tar oss inte mer än sex timmar att komma hit. Det finns inget
bättre ställe för oss, våra barn och barnbarn. Att komma hit känns som
att komma hem. 

Den här sommaren har Ulrike och Harald med sig sitt barnbarn
Mats till Soläng. 

– Jag gillar att vara här och leka, bada och fiska, säger Mats som
under tvåveckorsvistelsen i sommar i Soläng snabbt hittat andra barn
i stugområdet att umgås med.

– När vi går ner och badar möter vi också andra som bor i den här
lilla fritidsturistbyn, och det är jätteroligt, säger Ulrike.

Hon, Harald och Mats bor i en stuga med utsikt över Välen. Rakt
nedanför ligger bryggor med några fritidsbåtar och grillplats, och strax
intill en liten badplats med sandbotten och brygga.  

– Det är en underbar sjö, och vi fiskar också lite grand, säger Harald. 
Han har tillgång till en mycket stor håv utifall att… 
– Haha, ja, men det är nästan bara mindre fiskar som jag lyckats

fånga hittills, förklarar Harald. 
– Ofta sover vi länge på morgonen, men kvällarna här är underbara,

med solnedgången över sjön och det är så härligt tyst och lugnt, så
långt bort från alla ljud man hör i stan, säger Ulrike. 

Ulrike och Harald brukar under sina vistelser i Soläng också ägna sig
åt att plocka kantareller, hallon och att spela golf på niohålsbanan i
Klavreström. Men den mesta av tiden spenderar de med att bara njuta
av tillvaron vid Välen. 

– Det är bra träning att gå upp och ner i backen från stugan ner till
sjön, säger Ulrike. 

- Mest är det somrar som vi har varit här, och jag tror att vi kommer
nästa år igen. En gång var vi här på påsken, då det var en massa snö
kvar och det var is på sjön, och det var också vackert. 

– Jag tror att vi kommer nästa år igen. 

Text och bild:  Fredrik Loberg

Sommartillvaro vid sjön. Harald
Kuenzel, Mats Mauderer och Ulrike
Kuenzel trivs som allra bäst i Soläng
utanför Fagerhult. 
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Christina O Axelsson 
ny personalchef
NY PERSONALCHEF
I HÖGSBY 
KOMMUN ÄR
CHRISTINA O
AXELSSON, BERGA. 

Christina tillträdde
tjänsten den 10
augusti och kom-
mer närmast från
Oskarshamns
kommun där hon
jobbade som 
HR-specialist.

Alla elever som deltagit i ”Läs på
sommarlovet” kan lämna sina häften
till klassläraren på respektive skola
eller till Högsby kommunbibliotek.
När vi fått in alla häften kommer vi
att lotta ut fina vinster bland delta-
garna.

Låna dig rik!

HÖGSBY
RÄDDNINGS-

TJÄNST 
SÖKER 

DELTIDS-
BRANDMÄN

TILL HÖGSBY OCH

FAGERHULT 

- VI BEHÖVER FLER

SOM ”SKJUTER PÅ”

OCH GER EN TRYGG 

OCH SÄKER 

KOMMUN.

LÄS MER PÅ

WWW.HOGSBY.SE

VARMT
TACK!

Till alla medarbetare 
inom äldreomsorgen
och hemsjukvården
för gott samarbete
under den gångna 

sommaren.

Äldreomsorgen & 
LSS-verksamheten

10
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DELTIDS-
BRANDMÄN

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! Nymålat
Har den vita färgen på räcket börjat flagna, den
mossgröna färgen på dörren förvandlats till någon
blek odefinierbar grön nyans – då är det hög tid att
måla om.

När entrén är ommålad så blir huset nästan som nytt och än mer
välkomnande.

Detta behöver du:
• Färgskrapa/

stålborste/slipark
• Handskar
• Pensel
• Grundfärg
• Färdigfärg
• Maskeringtejp
• Täckpapp
• Målartvätt
• Liten kniv
• En kopp kaffe

Vi har använt oss
av One door & win-
dow och grundfärg
för utomhusbruk.

1. Börja med att ta
bort flagad färg
med skrapa eller
stålborste. En liten
kniv kan komma
väl till pass för att
komma åt i skryms-
len med 90 graders
vinklar. Slipa så du
får en fin yta.

2. Därefter använder du dig av målartvätt för att tvätta rent trädetal-
jer och dörrblad. Låt torka.

3. Grundmåla där du fått skrapa trärent.

4. Måla därefter två gånger med färdigfärg. Var noga med torktider-
na mellan strykningarna så färgen hinner härda. Klart!

Gunilla C Johansson

– Nu under augusti och september är luftfuktigheten högre än mitt på
sommaren, så tänk på att inte måla när det finns risk för fukten att slå
på. Undvik målning under morgon- och kvällstimmar och satsa i stället
på att måla från förmiddag till eftermiddag.

Torktiden på vattenbaserade färger är betydligt kortare än oljebase-
rade färger vilket gör att tiden det tar att måla kortas betydligt berättar
Karin Sandholm på Sandholms Färg och Golv i Högsby.

Sandholms 
inspirerar
Sandholms 
inspirerar

Foto: Gunilla CJohansson
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www.skobes.se
HÖGSBY: Verkstadsgatan 5. 0491-20993

- En nära och komplett verkstad

TELEFON TILL DIN TEKNIKER: 
Anders Rundberg 0491-209 93
Torbjörn Hermanson 0491-209 98
Anders Lundström 0491-209 96
Victor Lundström 0491-209 92

Välkommen till Skobes

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

Skobes i Högsby.
Personligt hela vägen. Välkommen in till oss!

Nu är vi tillbaka
från semestern 
så nu är det full
fart framåt!!

– Intresset är stort. Nu planerar jag för en äppelodling
här i området, berättar initiativtagaren Kajsa Leander. 

Berga Gårds marker utanför Högsby pryddes under 1800-talet och de
första årtiondena på 1900-talet av långa rader med äppelodlingar. I år
har de nuvarande ägarna till Berga Gård, Kajsa Leander och Joel Berg,
tagit upp äppeltraditionen igen. 

– Vi har tänkt på det här i flera år, att det har varit äppelodlingar här
en gång, och att det skulle vara roligt och spännande att försöka igen,
säger Kajsa Leander. 

– Därför gick jag en pomologutbildning och startade företaget
Berga Bruk.

Tidigare i år kom Berga Bruks första äppeldrycker ut i handeln.
Dryckerna har tagits fram genom att äpplen har mixats med exempel-
vis lingon, blåbär eller citron. 

– Vi har fått ut dryckerna i Stockholm till bland annat Moderna
museet i Stockholm och Sturehofsgruppens olika serveringar, och
lokalt/regionalt här i Högsby kommun och Kalmar län, säger Kajsa
Leander. 

Äpplena till Berga Bruks-dryckerna kommer både från äppelträden
som finns vid Berga gård i dag, och från andra ekologiska äppelodling-
ar i Mellansverige, förklarar Kajsa Leander. 

– Det har gått så bra hittills att jag nu vågar satsa ordentligt på det
här, både på odling av äpplen och utökad produktion av äppeldrycker. 

– Nu vän-
tar markbe-
redning för
att plantera
äppelträd i
en modern
tätplanter-
ing. Jag kan
hoppas på
50-procentig
skörd efter
tre år, 70 pro-
cent efter
fyra år och
hundra pro-
cent efter
fem år. 

Text och
bild:  Fredrik
Loberg

Klimatet och jordmånen längs Emådalen lämpar sig
utmärkt för äppelodling, förklarar Kajsa Leander som tagit

fram Berga Bruks första äppeldrycker. 

Berga Bruks äppelsatsning 
har fått en smakstart

2015-08 AUGUSTI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-08-24  08:04  Sida 12



13

Sökes: Högsbybor som vill 
utveckla ett nytt intresse!
Studieprogram Högsby hösten 2015

Anmälan & mer 
info: 

sv.se/kalmarlan
0771-20 20 70

Glasfusing
Låt kreativiteten fl öda! Skapa dina 
egna smycken, fat eller fönsterde-
korationer. Med olika sorters glas, 
metalltrådar och dylikt låter vi endast 
fantasin sätta gränserna. Du lär dig 
skära, knäcka och klippa i glas, du
lär dig om hur materialet beter sig 
och får en inblick i glasets fantastiska 
värld.
Plats: Misteln, Högsby
Lö 10/10 10:00-13:00
Ledare: Maria Johansson 
www.mariajohansson.dinstudio.se
4 tim/1ggn Pris: 250 kr

Skuggstickning/krokning
Här kan man välja teknik. Skuggstick-
ning,En rolig och lätt teknik där man
använder två kontrastfärger, som ger 
fi n effekt. Krokning  är en teknik som 
påminner om både stickning och virk-
ning. Krokning görs med hjälp av en 
kroknål, en sticka med ett virknåls-
huvud. Tillvägagångssättet är att om-
växlande lägga upp ett antal maskor 
på nålen först och sedan maska av 
alla utom den sista.
Plats: Misteln, Högsby
Lö 10:00-13:00 start 28/11
Ledare: Maria Johansson 
www.mariajohansson.dinstudio.se
4tim/1ggn Pris: 250 kr

Motorsågskörkort A+B
Målsättningen är att genom att lära 
sig ett säkert handhavande av motor-
sågen ska olyckor och tillbud minska,
samtidigt som arbetet med motorså-
gen ska bli effektivare och roligare. I 
priset ingår uppkörning, provavgiften 
och materialet
Plats: Högsby
Ti 18:00-21:00 start 15/9 
Ledare: Göran Axelsson
40tim/7ggr Pris: 4800 kr

Biodling - bin till nytta och nöje
För dig som är nybörjare och vill lära 
dig hur ett bisamhälle fungerar.
Må 18:00-20:30 start 16/11 
Plats: Stabygården, Högsby
Ledare: Veine Jernemalm
24 tim/8ggr 

Smartphone/surfplatta steg 1
Vi i utgår från märket Samsung.
Navigera i din mobil/surfplatta, 
inställningar, autolås, ljus och ljud, 
WiFi, allmänt, kodlås, pinkod,
programuppdatering,  anteckningar 
och tangentbords layout, klipp ut, 
kopiera, klistra in mm  
Plats: Högsby 
Mån 13:00- 15:15 start 12/10 
Ledare: Elisabeth Wall
12tim/4ggr Pris: 590 kr                     

Baka surdegsbröd
Kom och baka ditt eget surdegsbröd
i vedeldad ugn. När du går hem efter 
dagens slut har du med dig bröd till 
ett värde av 120kr, brödrecept och 
en liten surdeg för eget bak hemma.
Plats: Hildegården i Hökhult,
Fliseryd
Lö 10:00-15:00 19/9 eller
Lö 10:00- 15:00 24/10
Ledare: Inga Jonsson
6tim/1ggn. Pris: 420 kr/ingår
fi ka 2 ggr

Hatha Yoga - klassik yoga
Med hjälp av traditionella yogaöv-
ningar i form av andningsövningar,
kroppsställningar, avspänningsöv-
ningar och meditation för du redskap
att möta vardagen.
Plats: Karlavägen, Högsby
To 18:30- 20:00 start 10/9
Ledare: Thongriela Dahl 
24 tim/12 ggr Pris: 1170 kr

Prova på Yoga GRATIS!
Prova en kväll med yoga. Ingen för-
anmälan behövs, ingen kostnad!
OBS! Ta med liggunderlag.
Plats: Karlavägen, Högsby 
To 3/9, kl  18:30-20:00
Ledare: Thongriela Dahl 

Vill du bli högläsare i Läskraft?
Högläsning är en uppskattad aktivi-
tet som skapar samvaro, samtal och 
stimulans. Är du intresserad av att 
bli högläsare för personer som bor 
på ett äldreboende? Kontakta Reidun 
Studieförbundet Vuxenskolan för 
mer information: 0499-714150

Vi reder ut begreppen WiFi & Appar, 
Smartphone/android och iPhone/iPad
Varmt välkomna på en guidad resa i 
den nya tekniken! 
Ingen föranmälan behövs! 
Fritt inträde.
Plats: Högsby Bibliotek, Storgatan 
Högsby mån 7/9, kl 13:00- 14:00
Föreläsare: Elisabeth Wall  

Föreläsning
Greppa 

tekniken
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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

Välkommen in till oss 

på Coop i Berga ...

Bergadagen den 5/9
Vi kommer att servera kroppkakor
med tillbehör, för en billig peng!

Kom in och umgås en stund över en
”redig” lunch mellan kl. 11-15

/Personalen 
Coop Nära

Familjefest med Högsby IK

Högsby IK arrangerade för allra första gången
en familjefest på Frövi idrottsplats den 15
augusti, som slog väl ut och samlade cirka 400
personer. 

Ett 20-tal veteranbilar visades upp och ännu
fler motorcyklar, som några mopeder.

Theo Max och Samuel Hultman testade sin reaktions-

snabbhet vid familjefesten under överinseende av

speedwaystjärnan Mikael Max.

Intresset var stort för de
många veteranbilarna.

Bland dem som trivdes vid familjefesten var
Boo Johansson och Arne Karlsson.

Foto: Högsby IK

2015-08 AUGUSTI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2015-08-24  08:04  Sida 14



15

VIDA Skog AB   •   Tel. 0472-439 10   •   vida.skog@vida.se   •   www.vida.se
mathias.joelsson@vida.se

Bomma inte VIDA-Träffen den 26 september  
kl. 9–13 på Ryckhults skjutbana
Passa på att skjuta in din bössa, öva på älgbanan, avnjut en enklare förtäring 
och prata skog med oss. Läs mer på vida.se. OBS! Anmälan senast den 23/9.

Varmt välkommen att kontakta oss!

PS. Vi har ett löpande behov av Ert timmer.

 6 s  eptemb    

 0472-439 10   •   vida.skog@vida.se   •   wwwel.TAB   •   VIDA Skog 

 

an

 0472-439 10   •   vida.skog@vida.se   •   www

en 

 

n senast de

.vida.se 0472-439 10   •   vida.skog@vida.se   •   www

e föa på älgbanan, avnjut en enklar

  

ICA Bylyckan 
tel 0481-701 11

Tack alla ni som handlat

hos oss i sommar!

Välkomna!
Linnea med personal

Öppet mån-fre 9-19
lör 9-16 • sön stängt

Greppa tekniken!

Vi reder ut begreppen 
WiFi, appar, smartphones,

ipads m.m.

Måndagen den 7/9 kl. 13.00

Välkommen till 
Högsby kommunbibliotek 

Storgatan 17 i Högsby

VINNARE I INNEHÅLLS FRÅGETÄVLING NR 8-2015

• Taxitorget i Högsby 
fredagar kl 09.00-15.30

• Stora torget i Oskarshamn
onsdagar kl 08.00-14.00

• Peter tel 070- 84 93 478

Starka smakrika ostar – Chark från Vaggeryd 
II TTRRYYCCKK   II TT IIDDNN IINNGGAARR   II LLAAYYOOUUTT   II VV IISS II TTKKOORRTT   II   

II AAFF FF IISS CCHHEERR   II   WWEEBB   II RROO LL LLUUPPSS   II

II   MMAARRKKNNAADDSS FFÖÖRR IINNGG   II   SSKKYY LL TTAARR   II 00449911--882222  1122  ••  WW PPAA BB ..SS EE

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 

• 5 kg Puritan, vit o mjölig 49:-

• 5 kg Marispad, vit o fast 49:-

• Obesprutade Hagalundstomater 
(ett flertal sorter)

• Obesprutade Vissefjärdamorötter 
och rödbetor i knippe

• Asterbuketter 

• Bollkryss och flertal höstväxter

• Nyplockade hallon, blåbär och lingon

• Västeråsgurka 

• Krondill

• Från Evas kroppkakor, Öland 
- Isterband – Kroppkakor 

DIN HANDLARE MED DET GODA GRÖNA!

Vi gratulerar följande vinnare: Barbro Sanglén, Högsby , Ingemar Armdal, Bockara 
samt Marlies Reiter, Fågelfors
Priserna kommer med posten!

1) På vilken ort studerade Martina Screve till sommelier 

❏ Grythyttan   ❏ Bockara   ❏ Sundsvall?

2) Hur många ungdomar driver sommarföretag under sommarlovet i år?

❏ 2              ❏ 5             ❏ 1

3) Vad kan du se på när du åker till Svindla Kvarn och årets Hantverksdag?

❏ Spinna lin   ❏ Fiska aborre   ❏ Laga hustak

4) Vad kan man göra när det regnar enligt tidningens redaktion?

❏ Sola             ❏ Sova             ❏ Laga staket

5) Hur många folkets park finns det i kommunen som arrangerar utomhusdans?

❏ 0               ❏ 2               ❏ 1   

6) Hur många av Tingebros stenvalv syns på bilden i Innehåll?

❏ 4               ❏ 7               ❏ 8

7) Vilket datum arrangeras Långemålabygdens dag?

❏ 13/12   ❏ 22/8   ❏ 3/10

Hitta svaren på frågorna i detta nummer av Innehåll och vinn!!

Ta chansen du också - Skicka in ditt svar redan i dag, fina priser!

Skicka den rätta lösningen senast den 17/8-2015 till: Wåhlin’s, Hantverksgatan 33, 

572 57 Oskarshamn. Vi drar tre av de rätta lösningarna som belönas med fina priser! 

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

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

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

✗

✗
✗

✗

✗

✗

✗
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Plåtslagarduo och radiokanaler
Inne i centrala Högsby plockas takpannor, vind-
skivor och hängrännor av från ett av villataken för
att ge plats för ny underlagspapp, läkt, pannor och
plåtdetaljer.

Jobbet utförs av Kronobergs Förenade plåtslage-
ri där bröderna Andreas och Anders arbetat till-
sammans sedan 2005.

När vi var och hälsade på en solig dag i förra veckan var det ganska
lagom varmt, det är det minsann inte alla arbetsdagar.

– När vi är uppe på ett plåttak en riktigt solgassande högsom-
mardag så är det nog inte omöjligt att det blir 50-60 grader varmt,
lägger man sedan till att det är vindstilla, ja då går det åt vatten och
solskydd säger Andreas Ljung och berättar vidare.

– Det gäller att rusta sig för alla typer av väderförhållande. Lika
varmt som det kan vara nu, det vill säga runt 25 grader, kan det på
vintern vara 50 grader kallare än i dag. Att då arbeta med takarbe-
ten, när termometern visar -25 grader och verktyg som fryser fast,
det gör att arbetet bokstavligen varierar sig mot en dag som
denna. Härligast arbetsförhållande är nog soliga vår- och höstda-
gar.

Anders flikar in; – Ja så är det, och vi behöver inte heller någon
radio som låter om dagarna, för det ordnar vi själva. Andreas är nog
som Mix Megapol, låter hela tiden.

– Ja och du som kulturnyheterna på P1 säger Andreas och båda
skrattar.

Det går inte att miste på att bröderna trivs tillsammans och att
de har roligt på jobbet. Men hur kom det sig då att ni började med
plåtslageriarbeten.

– Vår morfar Karl-Gustav, som var från Stockholm, han var plåt-
slagare och så har även vår far Ivar Karlsson varit under många år.

Det var jag som köpte plåtslageriet i Växjö 2004 och sedan slog
vi ihop detta med Carlkvist plåtslageri i Fågelfors, och därefter har
det rullat på. Anders började här 2005 och sedan drygt ett år så
äger jag företaget, säger Andreas.

LÄRLINGSPLATS
– Det som är roligt och som vi båda ser fram emot är att Anders
son Isak ska påbörja en 3-årig lärlingsutbildning hos oss nu till hös-
ten. Vi får väl se vilken radiokanal som han mest kommer att likna,
säger en munter duo till Innehåll.

HUR BLIR MAN DÅ PLÅTSLAGARE
– Det är absolut bäst som lärling, det vill säga att varva teori med
praktik. Det är ute i verkligheten som man förr eller senare kommer
att hamna och att då via studier i tre år få praktisk erfarenhet, det är
det absolut bästa.

VAD ÄR DET SOM ÄR SÅ BRA MED ATT VARA 
PLÅTSLAGARE?
– Vi har valt att bredda vår verksamhet till att omfatta plåtarbeten,
och som i dag lägga om ett tak. Det gör att det blir stor variation på
jobben vi tar in. Vi har ju så att säga vana att arbeta på höga höjder
vilket gör att vi gärna tar på oss entreprenad på hela jobbet och
inte endast plåtarbeten som vi kanske gjorde tidigare. Med rätt
skyddsutrustning så är detta ett jobb som på vilket kontorsgolv
som helst. Skillnaden är att vi ofta får fantastisk utsikt och får vara
ute hela dagarna. Vi är även godkända för montering av solel och
montering samt besiktning av taksäkerhet.

OM TIO ÅR
Bröderna tittar på varandra och säger samstämmigt; – Vi gör nog
samma sak som vi gör i dag, ser till att tak håller tätt och få bort vat-
ten från hus med hjälp av plåtdetaljer. Viktigast är dock att man får
ha hälsan och att få jobba med det man brinner för.

Vi trivs bra här i kommunen, här är det lugnt och skönt. Att jobba
och bo här är något som vi ser som helt naturligt och som fler
borde upptäcka. Vi har även verksamhet i Växjö som vi pendlar till
flera gånger i veckan, som ytterligare ger variation i arbetet.

Vi köpte en stuga av Magnus på Arbråstugan, som vi modifiera-
de om tillsammans och som nu står klar på vårt smultronställe som
morfar en gång köpte i Östhammar. Där stormtrivs vi och åker dit
så ofta vi kan.

Vi på Innehåll tackar för en trevlig pratstund och sammanfattar
mötet med att de personliga radiokanalerna Andreas och Anders
engagemang och serviceanda är viktiga pusselbitar för en kommuns
framgångsfaktorer. Vi önskar er lycka till med jobb på hög höjd.

Gunilla C Johansson

TIPS TILL VILLAÄGARE
Tänk på att hålla hängrännor rena från löv och mossa, se
över taket och var uppmärksam på om någon panna är
trasig, ligger snett eller om andra detaljer som vindskivor
eller dylikt måste bytas ut. Tänk på fallrisken, även vid
låga höjder, undvik arbete från stege.  Känner du dig osä-
ker med att arbeta på lite högre höjd, kontakta fackman.
Den personliga säkerheten går föra allt arbete.
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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

Mysigt att kura i skymningen 
och tända lite ljus. 

Vi lämnar 15% rabatt 
på alla ljuslyktor 
och ljus 
t.o.m. 13 sept.

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

180:- Ingen tidsbeställning!

Nu kommer hösten och fr.o.m. september
har vi lördagsöppet igen (kl 10-12)

17

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

Medlemstisdag gäller varje tisdag under
hela hösten ända fram till och med vecka 50.

Oskarshamn
Mönsterås Blomstermåla Högsby

Kolberga Påskallavik Figeholm Kristdala
Målilla Virserum Hultsfred Vimmerby

Alsterbro Berga Fårbo

*Gäller ej tobak, tidningar, läkemedel och förmedlade tjänster.

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

Fagerhult • 4:a 88 kvm • 3:a 75 kvm

Berga • 2:a 52 kvm • 3:a 71 kvm • Marklgh 101 kvm

Långemåla • Marklgh 80 kvm    Ruda • 3:a 74 kvm

Grönskåra • 2:a 65 kvm

SENSOMMARERBJUDANDE
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RingUp & Gallerian Högsby, Järnvägsgatan 37, Högsby 
Öppet måndfre 1018 • lör  sön 1116

Gilla oss på
Gallerian Högsby 

HÖGSBYNÄT AB

Välkommen och kolla in 
vår nya kontorsavdelning.
Här finns pärmar, papper, 
pennor och annat som behövs 
�ll di� kontor både på jobbet 
och hemma.

Med Lenco Play link kan du
spela musik i olika rum från t.ex.
Spo�fy och styra allt från din
smartphone.

Hos oss hi�ar du presenter
och inredning �ll både

vardag och fest!
Välkommen!

Kom gärna in
och provlyssna

Bergadagen
lördag 5 september kl 10-14

Marknadsknallar och Försäljning

Bil- och MC-utställning.

Gratis hoppborg för alla barn!

Ansiktsmålning.

Musik med Berga Blås ca 11.00

Bergaloppet ca 12.00 för barnen 
och 12.30 för vuxna.

Strömers Pack uppträder med musik.

Café Bergabacken har öppet 
med kaffe/te och tilltugg.

Information i Berga Bio om höstens 
program. Vi visar trailer om 
kommande filmer.

Lotterier.

Dragning av Bergabollen ca 14.00

Järnvägsgatan – Stationsområdet och på Berga Bio & Café

Arr. Berga Samhällsförening

OBS! Nytt för i år!
GRILLBUFFÉ på kvällen kl 18-22 vid Gösjöbadets camping

och servering och underhållning med Strömers Pack. 0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com 
office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

SÄSONGSPREMIÄR

- Kontakta oss innan du
startar motorsågen 
så du får rätt betalt 

för dina tallar!

• Vi förädlar dina tallar • Vi köper nu in

energived • Hanåsa Sågverk enda sågen i

kommunen – Nära transporter = bra för 

miljön• Vi säljer sågat virke, 

ströspån och eldningsflis 
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Öppet vardagar kl.1300-1700

Vi säljer även fyrhjulingar och mopeder

från                m.fl märken

Fullständig verkstad

Verkstadsgatan 2C 
(f.d. Verkstadsskolan) Högsby
070-344 37 27, 070-618 53 02

P.S. Glöm
inte

Kombivagn

ATV Barn 90 CC 

7 995:-

• Finansiera ditt köp genom Wasa Kredit •

Vid köp av 
ATV medföljer 

2 st hjälmar utan
kostnad 

(värde ca 2000:-) 
(t.o.m. 25/9)

Vid köp av 
ATV (lagervara)

får du fri 
1:a service

(värde ca 2500:-) 
(t.o.m. 25/9)

Septembererbjudande

Kymco MXU     

700i IRS

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

Läsa högt tillsammans!
Att läsa tillsammans med barn ger förutom närhet och trevlig samvaro
även en möjlighet för barnet att utöka sitt ordförråd, upptäcka nya
världar och få fart på fantasin. 

På Högsby bibliotek har vi så kallade tvillingböcker – samma titel av
en bilderbok men på olika språk.  Emma Adbåges bilderbok om Leni
finns både på svenska och arabiska.

LENIS OLLE AV EMMA ADBÅGE
(ISBN-978-91-87333-06-4)
Leni är glad för i dag skall hon leka med bästa
kompisen Olle. Men det blir inte riktigt som hon
tänkt sig för i Olles hall står det ett par skor hon
inte känner igen. Är det någon annan som leker
med Olle? När Leni kikar in i köket ser hon Olle
med en flicka hon inte känner igen. 

Det är Kiran, Olles nya granne. Allt det glada
hos Leni försvinner. Det var ju hon och Olle som
skulle leka. Läs denna fina bilserbok av Emma Adbåge, prisad barnbok-
sförfattare från Oskarshamn. Emma gjorde ett uppskattat besökt på
Högsby bibliotek i våras och träffade samtliga elever i kommunens
förskoleklasser.

Läs en rysare som utspelar sig i våra trakter! 
Författaren Johan Ring har vuxit upp i Högsby men bor numera i
Skåne. Han har gett ut några kortare noveller och debuterar nu med
skräckromanen Fyra minuter. Spänning på hög nivå utlovas! 

FYRA MINUTER AV JOHAN RING
(ISBN 978-91-87671-13-5)
Flight SA 1138 lyfter från flygplatsen i Salzburg
med destination Stockholm. Allt går som plane-
rat och inget anmärkningsvärt inträffar förrän
planet befinner sig en bit in på svenskt luftrum.
Helt plötsligt försvinner det från radarn under
fyra minuter och strax efter störtar planet i en
potatisåker utanför det lilla samhället Dunvik i
Småland. Ortsborna väcks mitt i natten av en
kraftig explosion och över himlen sprider sig ett
eldhav av lågor. Ingen i planet överlever. Människor söker sig till olyck-
splatsen men det är inte själva kraschen som lockar utan något annat.
Något kallar från planet och människorna i närheten av vraket börjar
förändras på ett skrämmande sätt. Något har överlevt…

En viktig bok!
DJÄVULSDANSEN. BLI FRI FRÅN MED-
BEROENDE. EN GUIDE AV ANN
SÖDERLUND OCH SANNA LUNDELL 
(ISBN 978-91-87371-52-3)
Dokumentärserien Djävulsdansen sändes i
SVT i höstas och sågs av över en miljon svens-
kar. Nu kommer boken som beskrivs som en
praktisk självhjälpsguide, fri från pekpinnar,
skuld och skam. Författarna har själv levt i
destruktiva förhållanden där medberoende varit en del i vardagen.
Innehållet i boken består av berättelser från författarnas egna liv,
senaste forskningen, handfasta övningar och tips. Medberoende är ett
ämne som tidigare inte diskuterats särskilt mycket så boken fyller en
mycket viktig plats.

Boktips från Högsby
kommunbibliotek!
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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:

Café  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. 

Cykelservice 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.
070229 26 62

Har du frågor om jobb eller om vår verksamhet i övrigt, 
tveka inte a� höra av dig.

Macken 070867 81 79, Café 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 1017, lördsönd 1116

MATIGA LUNCHPAJER 
INKL. SALLAD & BRÖD 55:-
DRYCK TILLKOMMER

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 30/8

 
 

49.90/kg

 
 

5:-/kg

 
 

5:-/st

 
 

10:-/st

Fläskkotlett
med ben, 
Sverige

Isbergssallad,
Sverige 
klass 1

Kanelbulle, 
butiksbakad              

Gräddglass
SIA 0,5l                        

INTRODUKTIONSKURS
10 sept kl 17.00 - 20.30 (lägst ålder 15 år och 9 månader)

Risk 1:an 
21 sept kl 17.00 - 20.30 (lägst ålder 15 år och 9 månader)

"Skoldags, jobbdags och även körkortsdags?

Känns det jobbigt att behöva GÅ till skolan eller att behöva GÅ
till jobbet igen? Ta det lugnt! Vi vill göra det lite lättare för dig 

att få KÖRA till skolan eller KÖRA till jobbet. 
Vi bjuder på halva inskrivningsavgiften

(inkl. bokpaket och obegränsat antal internettester) 
under augusti och september. 500 kr istället för 1000 kr och 

din första körlektion (45 minuter) är gratis!"

KÖRKORTSUTBILDING
I ÅSEDA

Anmälan via hemsidan www.asedatrafikskola.se
Vid frågor ring 070 - 660 24 22
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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

REAN 
FORTSÄTTER 

& HÖSTENS 
NYHETER 

INKOMMER NU
VARJE DAG! G

ENERGIFABRIKEN
Det nya namnet på byggnaden är numera som i fol-
kmun kallas för Invidohuset Industrigatan 4, är
numera Energifabriken. Där Högsby Energi med
flera driver sina verksamheter.

– Vi och styrelsen tyckte att det var dags att få fram ett nytt namn
på byggnaden vilken vi har huserat i under drygt fyra år.  Här finns
vi tillsammans med ÖSK, HUC och Svetsskolan (HUC), Arbråstugan,
Ugglans Hemhjälp, Mediakompaniet samt SPF tillsammans PRO
som har en Boulebana, berättar Magnus Dahlman vid Högsby
Energi.

Energibolaget äger och har hand om underhållet av fastigheten.
Byggnader som alltså bär sina egna kostnader tack vare externa
hyresgäster.

– Vi har idag 3200 m2 uppvärmd yta, 1100 m2 kallager och 300 m2

kontor och personalutrymme. Nästa all yta är uthyrd, men det finns
fortfarande några hundra kvadratmeter industriyta och kalllager
kvar att hyra för den som är intresserad.

Vi har ett bra läge i Högsby och för den som är intresserad så
finns det även 6000 m2 ledig industritomt.

Det finns det mesta här inne så vi tyckte att det var läge att ge
byggnaden ett nytt passade namn. Det som sticker ut mest är trots
allt panncentralen som ger många verksamheter och villor värme i
centrala Högsby därav föll namnet på Energifabriken.

SER FRAMÅT
Magnus och styrelsen jobbar just nu på med att arbeta fram en
femårsplan för bolaget som man ska presentera för ägarna när det
gäller ekonomi och utbyggnad av verksamheten.

– Vi har just nu en ekonomi i balans, detta till trots att det var en
varm vinter. Ingen vet ju hur kall eller varm nästkommande vintern
blir för den spåkulan har vi inte. Det har dock varit två varma vintrar
i rad och man får gå tillbaka till 2010 för att hitta en riktigt kall vin-
ter. Så vintrarna varierar milt sagt, säger Magnus Dahlman.

Nya flispannan har trimmats in och den kommer att producera
100% förnyelsebar fjärrvärme när den startas upp i höst.

– För att ge kunder varmvatten så eldar vi i pannan på
Ringvägen. Även där är det endast förnyelsebart, det vill säga flis
som vi eldar med. Flisen som vi eldar med kommer från närområdet
avslutar Magnus.

Gunilla C Johansson

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 

Minst 80% utav avverkningsnettot
kommer från timret. Vi hjälper 
Er att vidareförädla skogen,
från planta 
till planka!

Minst 80% utav avverkningsnettot
kommer från timret. Vi hjälper 
Er att vidareförädla skogen,
från planta 
till planka!

Foto: Bengt-Åke Lundin
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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 

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

 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!

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?

AAnnddrreeaass

AAnnddeerrss
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Ovanstående evenemang är en förkortad version av de som vid pressläggningen var publicerade på hemsidan www.hogsby.se under Evenemang. Vill du ha med dina evenemang, lägg in dom på ovan-
stående hemsida, vilket du kan göra själv om du har internetuppkoppling. Eller tala med turistbyrån i Högsby, tel 0491-291 64. OBS! Publiceringen är kostnadsfri!  

Reservervation för eventuella fel i evenemangsuppgifterna. •  Vill du ha utförligare text i Innehåll är du välkommen att sätta in en annons.

Utställning i konstgalleriet i Berga -
4 april - 31 dec Lörd-sönd kl 10-17 Norra Storg.
18, 579 40 Berga. Konstnären Carl Nygren ställer ut
målningar, teckningar och fotografier. Andra tider kan
bokas. Arr: WoodDreamer Carl Nygren

Sommarcafé i Fågelfors - 23 maj - 31 aug
Hammarsmedsbacken 7, Fågelfors (vägen till
Virserum) Öppet alla dagar kl 12 - 18. Arr: Petra
Würker

Garbomuséet i Högsby 15 juni - 31 aug
11:00 -15:00 Storgatan 26, Högsby
Muséet speglar Greta Garbos filmkarriär, består av en
stor bildsamling med originalfoton samt många andra
föremål. Souvenirshop. Grupper även annan tid - ring
0491-29136. Entré 30 kr/vuxen (grupper >20 st =
25 kr/pers). Medl gratis.Arr: Garbosällskapet

Loppis i Ruda - 4 juli- 29 aug 10-16 Ruda
Aktivitetspark (bakom Matöppet/Bilisten), RV 34.
Kom och sälj/fynda alla lördagar i juli och augusti.
Försäljare tar med eget bord. Gratis. Försäljning av
fika. Arr: Ruda Samhällsförening, Majlis Axelsson

Dans i Långemåla 29 aug 21:00 
Långemåla Idrottsplats. Dans till Elisas
I puben Dennis The Rocktones 21.00-01.00
Arr: Långemåla IF

Fotboll div. 3 nordöstra Götaland 29 aug
15:00  Frövi idrottsplats, Högsby. Högsby IK -
Azech SF. Entré 60 kr. Arr: Högsby IK

Berga Bio visar "Jag är Ingrid" 30 aug
18:00-19:55 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga. Dokumentär om Ingrid Bergman av Stig
Björkman. Från 7 år. Biljettpris: 80 kr. Info:
www.bergastation.se. Arr: Berga samhällsförening
Kontakt: Torbjörn Midunger
Bridge, Högsby 31 aug-14 dec 15:30
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. SPF Bridgecirkel bör-
jar höstens spel månd 31 aug kl 15.30 i Seniorum på
Storgatan 9. Vi spelar tom 14 dec! Vill Du vara med,
så kom dit, eller kontakta Staffan på tel 070-589 16
11. Arr: SPF

SPF Seniorerna Högsby, Bingo 2 sep 14:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby. Kaffeservering 
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Månadsmöte - 2 sep 14:00 
Isabogården, Fagerhult Vanliga förhandlingar. Kaffe
och lotteri. Arr: SPF seniorerna i Fagerhult
Kontakt: Ingrid Axelsson

Brasafton 2 sep 19:00 
Tingshuset, Bötterum Arja Bergström berättar.
Servering och lotterier.Arr: Långemåla
Hembygdsförening Kontakt: Lennart Petersson

A Course of Love, Ruda 2 sep - 9 dec 
Solgården 124 Gillberga, Ruda
Studiecirkel i A Course of Love kl. 18.30-21.00 
varannan onsdag jämna veckor. Solgården 124
Gillberga, 570 76 Ruda Vi läser i boken "A Course
of Love" som är en fristående fortsättning på ”En
kurs i mirakler”. HT cirkel kostar 700 kr/pers.
Kurslitteratur säljs separat, du kan även skaffa
boken själv. Sista anm. snarast.
Läs mer: www.stateofgracesweden.net
Arr: State of Grace i samarbete med studieförbun-
det NBV Sydost Kontakt: Carina Hansson 0707-
126824 E-post: carina.b.hansson@gmail.com

Bergadagen 5 sep 10:00-14:00 
Järnvägsgatan - Stationsområdet och på Berga Bio
& Kafé. Marknadsknallar, Försäljning. Bil- och MC-
utställning. Gratis Hoppborg för alla barn!
Ansiktsmålning. Musik med Berga Blås c:a 11.00
Bergaloppet c:a 12.00 för barnen och 12.30 för
vuxna. Strömers Pack uppträder med musik.
Cafe Bergabacken har öppet med kaffe/te och till-
tugg. Info i Berga Bio om höstens program. Vi visar
trailer om kommande filmer. Lotterier. Dragning av
Bergabollen c:a 14.00 Arr: Berga samhällsförening
Kontakt: Berga samhällsförening

Skälsbäcks Kroppkakehelg 5-6 september
11:00-16:00 Gamla skolan i Skälsbäck
Kaffeservering med ostkaka. Hembakat bröd och
torghandel i skolträdgården. Alla hälsas välkomna
till en trivsam eftermiddag i Skälsbäck. Arr:
Norrgrändens Bygdeförening Kontakt: Ann-Marie
Hagelin

Bugg 1 nybörjare, Ruda 5 sep-6 sep 
Ruda Folkets Hus, Ruda Helgkurs i BUGG för nybör-
jare, inga förkunskaper behövs, men även lämplig
för dig som vill repetera grunderna. Kl. 10-16 båda
dagarna. Pris för helgens kurs är 450:- per person,
möjlighet att köpa mat båda dagarna. www.ruda-
buggarna.se Anmä: rudabugg@hotmail.com
Arr: Rudabuggarna och Studieförbundet
Vuxenskolan Kontakt: Thomas Ottosson 
Tel: 070-5122008 E-post:
rudabugg@hotmail.com

Hantverksdagar i Bötterum 5 sep-6 sep
11:00-16:00 Bötterums hembygdsgård,
Långemåla, Ruda Utställning av lokala hantverkare.
Servering och lotterier. Arr: Långemåla hembygds-
förening

"Höstarbete i trädgården" 6 sep 14:00 
Misteln, Högsby Vad kan jag göra i höst för att
både jag och min trädgård ska må bättre nästa år.
Föredrag av Henrik Bodin från Norrahammar.
Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr. Arr:
Emådalens Trädgårdssällskap Kontakt: Emådalens
Trädgårdssällskap

Berga Bio visar "Så ock på Jorden" 6 sep
18:00-20:15  Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga Drama av Kay Pollak. fristående fortsättning
på succén "Så som i himmelen" från 2004.
Från 11 år. Biljettpris: 80 kr Info: www.bergasta-
tion.se Arr: Berga samhällsförening Kontakt:
Torbjörn Midunger

"Greppa tekniken"7 sep 2015 13:00 
Högsby kommunbibliotek Vi reder ut begreppen
WiFi och appar, smartphone/ android och iphone/
ipad. Elisabeth Wall guidar oss genom den nya tek-
niken. Fri entré. Arr: Högsby kommunbibliotek i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Kontakt: Anna Lundberg

Medicinsk Yoga (Mimy- mindfulness och
medieyoga) 7 sep-23 nov 
Församlingshemmet, Högsby Prova på Medicinsk
Yoga v 37. Månd. kl. 17.00-18.30 och 18.45-
20.15. Kostnad 100:-. Forts v 38 samma tider, 11
ggr till v 48. Kostnad 1200:-
Info och anm Anne Kängström 0705328547
www. anneskroppsvård.n.nu Friskvårdspeng gäller!
Arr: Anne Kängström Kontakt: Anne Kängström

SPF Seniorerna Högsby, Månadsmöte 8 sep
14:00 Församlingshemmet, Odensvivägen 2,
HögsbyDistriktläkare Margareta Wargelius talar om
äldres hälsa. Kaffeservering Arr: SPF Seniorerna
Högsby

Filmstudion visar "Familjen Bélier" 9 sep
19:00-21:00 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga Fransk feelgood. Paula är den enda hörande
i sin familj och oumbärlig teckentolk. Att dottern
har en fantastisk sångröst känner föräldrarna inte
till. Avgift 220 kr / 7 filmer. Info: www.emada-
lensfilmstudio.hogsby.se. Arr: Emådalens Filmstudio
Kontakt : Ulrika Holmgren

Trivselträff 11 sep 14:00 
PRO-gården Fågelfors
Underhållning av Duo med Drag från Storebro.
Kaffe och lotterier. Arr: Fågelfors PRO

Fotboll division 3 nordöstra Götaland 12
sep 14:00 Frövi idrottsplats, Högsby
Högsby IK - Myresjö/Vetlanda FK.
Entré 60 kr. Arr: Högsby IK

Svamputflykt 13 sep 9:00 
Samling vid parkeringen intill Gösjöbadet, Berga.
Ledare är Stig Noordh. Arr: Handbörds
Naturskyddsförening

Berga Bio visar "Så ock på jorden" 13 sep
18:00-20:15 Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A,
Berga Drama av Kay Pollak. fristående fortsättning
på succén "Så som i himmelen" från 2004.
Från 11 år. Biljettpris: 80 kr Info: www.bergasta-
tion.se Arr: Berga samhällsförening Kontakt:
Torbjörn Midunger

Kyrkresa till Fliseryd 13 sep 15:00 
Kl. 15.00 söndag 13 september samling vid
Högsby resecentrum för resa med egna bilar till
Fliseryds kyrka.Gudstjänst kl. 16.00 därefter kaffe
i Fliseryds församlingshem. Arr: SPF Seniorerna
Högsby Kontakt: Gunhild Johansson

SPF Seniorerna Högsby, Resa till Fågelfors
16 sep Resa med egna bilar till Fågelfors.
Lunch på Värdshuset Bruksgården, kl 12.00
Studiebesök på Attacus, kl 13.30 Besök på
Fågelfors Hattateljé, kl 15.00 Max 20 deltagare.
Anm senast 14 sep. till: Birgitta Andefred, tel 076-
828 32 22 Arr: SPF Seniorerna Högsby

Trivselträff 16 sep 14:00 
PRO-Lokalen Arr: Högsby-Berga PRO
Kontakt: Inger Gustavsson

Gympan i Berga 16 sep-25 nov 
Gymnastiksalen i Berga skola
Mix dam och herr onsdagar kl 19-20. Start v 38 -
48. Carina & Gunilla Arr: Carina Turowski-Neuman
Kontakt: Carina Turowski-Neuman

Dagledigträff i Filadelfia 17 sep 14:00-
15:30  Filadelfia, Storgatan 10, Högsby
Dagens gäst är Carl-Olov Nilsson från Kalmar.
Servering. Fri entré. Arr: Filadelfia, Högsby

SPF Seniorerna Högsby Fredagscafé 18
sep-27 nov 11:00 Storgatan 9 i Högsby
Fredagscafé på Seniorum varje fredag kl 11.00-
13.00 med start 18 sept tom 27 nov.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Modern Fox, nybörjare 9 sep 10:00-16:00 
Staby Gårdshotell, Högsby Endagskurs i Modern
Fox, inga förkunskaper krävs.Pris  300:-/p, möjlig-
het att köpa mat under dagen. www.rudabuggar-
na.se Anm: rudabugg@hotmail.com Arr:
Rudabuggarna och Studieförbundet Vuxenskolan
Kontakt: Thomas Ottosson

Familjelördag 19 sep 10:30-13:00 
Högsby kommunbibliotek. Program inom kort. Arr:
Högsby kommunbibliotek i samarbete med
Emådalens kulturförening Kontakt: Anna Lundberg

Skördemarknad på Uranäs Blomster-
verkstad 19 sep-20 sep 11:00  
Blommor, trädgårdsdetaljer, kläder, grönsaker, sytt
och bakat m.m. Lördag kl 12 - Modevisning
Söndag kl 13 - Schlagerstuga med Gunhilds vänner
Trädgårdsservering Arr: Uranäs Blomsterverkstad

Söndagscafé på Hornsberg 20 sep 14:00-
17:00 Hembygdsgården Hornsberg, Storg.64,
Högsby Arr: Högsby Sockens Hembygdsförening

Kulturmåndag 21 sep 19:00 Högsby kommun-
bibliotek. Vad ska vi välja, närodlat eller ekolo-
giskt? Föredrag om vår mat och vår miljö med
Maria Unell från Miljöresurs Linné. Arr: Högsby
kommunbibliotek i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan Kontakt: Anna Lundberg

SPF Seniorerna Högsby Gemensam lunch
23 sep 13:00 Värdshuset Emågården, Storg.15,
Högsby Vi äter lunch tillsammans på Emågården i
Högsby. Pris: 80 kr Arr: SPF Seniorerna Högsby

Filmstudion visar "Förr eller senare explo-
derar jag" 23 sep 19:00-21:15 Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga Amerikanskt drama. Om
två ungdomar som träffas i en stödgrupp för can-
cersjuka. En kärlekshistoria mot alla odds. Avgift
220 kr / 7 filmer. www.emadalensfilmstudio.hogs-
by.se. Arr: Emådalens Filmstudio Kontakt: Ulrika
Holmgren

Resa till Karlskrona 24 sep 07:30 
Hjalmarssons buss. avgår 24 september kl. 7.30
från Högsby resecentrum. Besök på Karlskrona
porslinsfabrik, bilmuseum, marinmuseum, koloni-
område. Pris pp: 569:- inträden, guidningar, lunch
och eftermiddagskaffe ingår i priset. Medtag eget
förmiddagsfika. Anm till Gunhild Johansson 0499-
30081, 070-3153627. Arr: SPF Seniorerna
Högsby Kontakt: Gunhild Johansson

Workshop 26 sep 10:00-13:00 
Högsby kommunbibliotek Workshop i låtskrivande
med Charlotte Berlevik.Evenemanget är en del av
Festival A-Ö som ingår i RELÄ-Regionen läser.
Anmäl till Högsby kommunbibliotek 0491-29159
eller biblioteket@hogsby.se Arr: Högsby kommun-
bibliotek i samarbete med ABF, Sv och Nbv
Kontakt: Anna Lundberg

SPF Seniorerna Högsby Berättardags 27
sep 15:00 Storgatan 9 i Högsby
Berättardags.Ingvar Gunnarsson berättar om och
visar bilder från inspelningen av filmen Oxen. 
Kaffeservering Arr: SPF Seniorerna Högsby

Månadsmöte 29 sep 14:00 
Högsby Församlingshem Underhållning av Johan
Sigvardsson. Damerna i PRO bjuder in till denna
träff. Kostnad 50 kr. Arr: Högsby-Berga PRO
Kontakt: Inger GustavssonVarmt välkomna!
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