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Redaktion och produktion:
Wåhlin’s Oskarshamn

Tidningen tryckt på Svanen-
märkt papper och tryckeri

Adress:
Hantverksgatan 33, 
572 57 Oskarshamn  
Tel 0491-822 12 
Fax 0491-822 18
E-post info@wpab.se
www.innehall.se

Ansvarig utgivare: 
Gunilla C Johansson

Redaktionell text:
Gunilla C Johansson
samt Fredrik Loberg

Distribution: Hushåll och 
företag i Högsby kommun.
Distributör: Posten
Nästa nummer: I brevlådan 
fredagen den 18 mars.
Bokning: Senast måndagen
den 7 mars.

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

UUttnnyyttttjjaa RROOTT--aavvddrraaggeett!!

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

Välkommen 

till oss

ABODA KLINT

HELGBUFFÉ 150:-
inkl.dryck, kaffe & kaka
LÖR-SÖN 12.00- 15.30

LUNCHBUFFÉ 100:-
inkl. dryck, kaffe & kaka
ONS-FRE 11.00-14.00

Gilla oss på facebook:
Aboda cafe och restaurang!

CATERING •Abodabuffé – ytterfilé och lax eller  ytterfilé och kyckling.  
Valfri potatis, sallader, såser. Paketpris 165:-/pers.     • Smörgåstårta,  56:-/pers.

ÖPPET
OOnnssddaagg -- SSöönnddaagg

11110000--11660000 

A´la carte, fullständiga rättigheter.

VVii hhaarr eenn vväällffyylllldd kkoonnddiittoorriikkyyll 
mmeedd nnyybbaakkaatt ffrråånn AAbbooddaa KKlliinntt..
Semlor med olika fyllningar som t.ex. hallon 
och saltlakrits, även biskvier o mazariner. 

GGOO’’FFIIKKAAGGOO’’FFIIKKAA

– Försäljningsvagnen finns vid Karlssons Torsdagar kl 10-16 med start
3 mars och Fredagar vid Taxitorget. Vi säljer hembakat från Aboda klint, 
t.ex. biskvier, mazariner, pajer, smörgåsar, matpaj och kaffe för Take away. 

Påskbufféserveras Långfredag till Påskdagen, 
275:- inkl. påsktårta och kaffe. Boka bord!
OBS Annandagpåsk finns Helgbuffé 150:-

Fredrik Knutsson I fkelinstallationerab@gmail.com

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!

Kallelse till Årsmöte
ttiilllliikkaa kkoommmmuunnbbyyggddeerråådd 
torsdagen den 10 mars kl 18.30 
Misteln, Storgatan 17 i Högsby
•• SSeeddvvaannlliiggaa åårrssmmöötteessfföörrhhaannddlliinnggaarr..
•• KKoommmmuunnbbyyggddeerråådd ddäärr kkoommmmuunncchheeff AAnnddeerrss JJoohhaannssssoonn mmeeddvveerrkkaarr..
•• FFöörrttäärriinngg ((vv..gg.. mmeeddddeellaa ssppeecciiaallkkoosstt))..

Anmälan senast fredag 4 mars till:
Carina Hansson, 0491-292 92, carina.hansson@hogsby.se
Christina Dahlén, 0491-292 90, christina.dahlen@hogsby.se 

HSSL – HÖGSBY KOMMUN – KOMMUNBYGDERÅDET

2016-02 FEB INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2016-02-19  11:15  Sida 2



3

www.hogsbysparbank.se
0491-209 00

VVii bbyyggggeerr oomm ii bbaannkkllookkaalleenn 
för att möta framtidens behov. 

Största förändringen sker i kundtjänst 
där bl.a. kassadisken kommer 

att flyttas och bytas ut. 
Vi reserverar oss för att 
det kan vara lite rörigt 

under den här 
tiden på banken.
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En vacker decemberdag 1920 föddes en liten gosse
vid namn Per Henry Simonsson i huset på
Storgatan i Berga som i dag bedriver försäljning av
hundartiklar. Han var nio år 1929 och precis som
alla andra nioåringar roade sig med ett och annat
pojkstreck. Idag, 95 år senare sitter vi på Innehåll i
Pelles vardagsrum och pratar om livet som varit och
livet som är. 

Huset som Pelle bor i köpte han av kommunen för 50 år sedan
och han trivs bra i den vita villan högt beläget i mitt i Berga.
– Ja du, jag trivs bra här. Tänk dig själv att bo här och vid morgon-

kaffet få se solen stiga upp där borta och se solstrålarna reflektera
över Kalvenässjön. Det är fint det.

Pelle som precis har fyllt 95, har tidigare i veckan bakat bullar, och
inte vilka bullar som helst, utan goda kanelbullar.
– Fast det är väl inget märkvärdigt med det. Det är bara att ta sju

deciliter mjölk, smälta lite smör och värma upp mjölken och blanda i
jäst, salt, socker och vetemjöl. Låta det jäsa och sedan kavla ut det
på bänkskivan. Bre på lite smör och kanel och kanhända lite socker
och sedan bara rullar du ihop det och skär skivor som du lägger i
formar. In med dom i ugnen på 175 grader. Sen är det bara att titta
till dom tills de är klara.
Han berättar inlevelsefullt om hur enkelt allt egentligen är. Att

baka bullar och matbröd är väl inget märkvärdigt. Något måste man
ju göra om dagarna när man går hemma. Lagar lunch gör han också
själv, de dagar han inte åker i väg och äter lunch ute.

HUR VAR DET DÅ ATT VÄXA UPP I BERGA 
PÅ 1920-TALET
– Ja det är inte som det är i dag. Då var det andra bullar. Tänk bara
på hur besvärligt det kunde vara för att man inte hade någon frys
eller kylskåp. Det fanns ju inte då på den tiden. Jag minns hur
mamma tog tillvara på allt när det slaktades. Allt skulle ju konserve-

ras på ett eller annat sätt. Fläsket saltades in i stora kar och vi fick
ofta fläsk och potatis till middag. Fläsket som efter hand blev allt
gulare där det låg i karen vet jag att mamma fick koka av först
innan det gick att äta. Fläskkotletter konserverades i glasburkar och,
ja mycket salt och konserver var det då. Även isterband åt vi ofta.
En korv som man hängde på en stång över öppna spisen nära
taket för korven skulle konserveras och torka till. Kallades även för
stångkorv. Den kunde bli rejält syrlig i smaken om den fick hänga
länge.
Pelles far Joel Simonsson var född och växte upp med alla sina

syskon i Bohult, och Pelles farmor kom ifrån Släthult, strax utanför
Berga.
– Min farfar han kom hit från Göteborg och var en av många

arbetare som byggde järnvägspåret mellan Oskarshamn och Berga.
Järnvägspåren stod ju klara 1874 och min far som föddes 1884 och
mor 1886 åkte tåg många gånger som barn då detta var det enda
färdmedel som alla kunde åka med. Bilar fanns inte på den tiden,
inte för vanligt folk, utan bara enstaka för de som var lite bättre
bemedlade. Min farfar körde lok på den tiden och det var därför han
kom hit från västkusten och sedemera träffade min farmor.

SMED I BERGA
Pelles far Joel han var smed i Berga och en beryktad yrkeskunnig
sådan.
– Ja han var omtyckt min far, och som smed på den tiden så var det
så kallat bondsmide som han höll på med. Allt lantbruk på den
tiden var ju redskap kopplat till hästar och oxar, långt före tiden då
traktorerna kom. Pappa han var en riktig streber.
Pelle växte upp i Berga med sina tre syskon och han var den näst

yngste.
– Nu är det bara jag kvar, men det får gå det med.
1919 tog första världskriget slut och året efter föddes Pelle. Han

växte upp under årtiondet som gick under namnet det glada tjugota-
let. Även om det var oroligheter runt om i världen så var det många
medicinska och vetenskapliga stora framsteg. Inte minst förbättringar
inom kommunikation, exempelvis järnvägsnät som byggdes ut.

4

OM PELLE
Färg - rosa (tänk dig en rosaskimrande soluppgång, finns det något
vackrare).
Maträtt - Kålpudding med lite sirap på toppen.
Musik - Allätare, nästan, men helst lite dansbandsmusik som
Krister Sjögren.

Senast lästa bok - Det där hinner inte jag med, bara lite tidningar
då och då.
Mest arg - När barn far illa, finns inget värre.
Mest glad - När våren kommer och jag får sätta mina potatis för att
sedan kunna äta nypotatis till midsommar.

Pelle
har receptet 
på ett gott liv
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Kvinnor fick rösträtt i USA 1920 och i Sverige 1921. Sveriges Radio
bildades och drog i gång sina första sändningar i mitten på 1920-
talet.
– Ja herregud det där med radion. Jag glömmer aldrig hur rädd

jag blev när jag kom hem och hörde något låta inne i ett av rum-
men i huset.

Det var min far som hade köpt en radioapparat och fått i gång
denna och jag hör människoröster komma ur denna lilla apparat.
Jag tyckte det var så otäckt och skrämmande att jag sprang och
gömde mig.

MÅNGA BUTIKER I BERGA
I Berga på den tiden fanns det många butiker och verksamheter
fram till 1970-talet.
– Vi hade tre speceriaffärer, skoaffärer, ekipering, syaffär, möbelaffä-
rer, järnaffär, ja det fanns butiker i nästan varje hus på Storgatan. Nu
är man glad över att vi har en fin matbutik med god service och
trevlig personal på Coop i Berga.

MEN VAD GJORDE MAN DÅ SOM NIOÅRING I
BERGA?
– Ja förutom skolan som man gick i så blev det fotboll, fotboll och
åter fotboll. Det var det man gjorde då. Man var alltid utomhus och
rörde på sig. Å var det inte fotboll så var det rackartyg med att spela
hartsfiol.

För den som inte vet vad det är så var det ett sätt att skrämma
gamla tanter berättar Pelle. 
– Man tog en synål och satte den mellan kittet och glasrutan. I

nålen fäste man en tråd och så spände man tråden och drog med

harts, längs tråden, alltså en form av hård kåda. Det gjorde att nålen
kom i svängning och med hjälp av glasrutan fick man fram en myck-
et gäll och hög ton.
Det glada tjugotalet fick ett abrupt slut med en börskrasch i USA

1929 och trettiotalet blir betydligt mer dramatiskt och andra världs-
kriget bryter ut den1 september i samband med att Tyskland invar-
derar Polen.
– Jag blir inkallad till krigstjänstgöring 1939. Jag hade då träffat

min blivande fru Britta på dans på populära Åsens dansbana i
Drageryd, men det var bara att ge sig i väg. Jag fick tjänstgöra i
Landskrona på maskin i en av isbrytarna som gick i norra Sverige. Vi
skulle se till att Bottenviken inte frös igen så att båtar med malm
som Tyskarna köpt kunde ta sig fram. Tack och lov så tog kriget slut
1945 och jag fick komma hem till Berga. Jag och Britta, som gick
bort för tre år sedan, vi fick två döttrar och flera barnbarn och barn-
barnsbarn. Det är så tacksamt och roligt att ha kontakt med barnen,
även om den äldsta dottern med sina barn och barnbarn bor i
Kalifornien strax utan för San Francisco.

PRECIS INNAN KRIGET BRÖT UT SÅ BÖRJADE DU
ARBETA VID JÄRNVÄGEN
– Först började jag arbeta inom träindustrin när jag var runt 15 år,
men jag gillade aldrig riktigt detta, jag ville arbeta utomhus. Började
då vid järnvägen och gick i min farfars fotspår. Utbildade mig i Öre-
bro som lokomotorförare. Du vet att då var det full fart i skogarna i
Småland med många verksamheter där järnvägsvagnar var det
bästa transportmedlet, då lastbilarna inte fanns eller var för dyrt.
Vi åkte ut med vagnar till olika verksamheter som företagen sedan

lastade och vi kom med tomvagnar och hämtade de som var lasta-

5

liv
Å var det inte fotboll så var
det rackartyg med att spela
hartsfiol.” ”
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de. Det var allt från kol tillverkat av kolare Oskar Andersson ” Oskar i
kolet” i Bohult, till träkarosser som Be-Ge industrier tillverkade i
Släthult. Vi transporterade även vagnar med ek från Möckhult som
skulle till möbelfabriken i Åfors, torv från mossarna i Möckhult och
tändsticksvirke till industrin. Tågen gick ju på stenkol så det var ju en
viktig energikälla och gav många arbetstillfällen. Men under kriget
gick tågen på torv då kolen blev en bristvara. Man bröt torv i mossen
precis nedanför mitt hus här i Berga. Då fanns det minsann många
småindustrier i skogarna.  
Pelle har alltid trivs med sitt yrkesval även om det var långa dagar

och ofta slitsamt.

FRAM- OCH TILLBAKABLICK
Vi på Innehåll brukar alltid fråga om vad man tror att man gör om
tio år och har förståelse för att denna fråga inte riktigt passar in idag
utan omformulerar till hur ser du tillbaka på ditt liv och vad ser du
framöver?
– Ja du lilla vän, då om tio år är jag 105 år och då är jag aska och

tillbaka till naturen.
Men ser jag tillbaka på mitt liv så är jag väldigt nöjd och tillfreds.

Jag har gjort det jag har velat. Jag har haft så mycket roligt i mina dar,
med min familj och vänner. För när jag inte har arbetat så har det
varit mycket jakt. Å ska vi prata om det så kan vi prata en hel dag.
Har haft fina stunder i skogen med jaktkamrater vi brasan, lyssnat på
spännande jakt, inte minst med min rådjursrena dreverhund. Jag
gick ju i pension 1980, alltså för 35 år sedan och har haft  turen att
hålla mig frisk och kunnat hålla i gång. Att då hålla på med det man
tycker om är nog ett bra recept på att hålla sig alert.
För det är Pelle, alert, nyfiken och mycket engagerad i andra män-

niskor.

VAD ÄR DÅ RECEPTET PÅ ETT BRA LIV TYCKER DU
– Oj, vilken fråga, den kan jag nog inte svara på säger Pelle men
tillägger sedan. Jag tror att man ska prata med folk och umgås med
folk, det är bra för själen. Sedan ska man nog inte grotta ner sig i
småsaker. Låt småsaker passera eller gör dom inte större än vad de
är. Man kan få bekymmer ändå utan att göra dem större. Göra
saker som man tycker om, som jag gjort! Mycket jakt på gården jag
hade i Lillsjödal och jakt ihop med Göran Oscarsson, som nu bor i
Oskarshamn. Numera blir det en gång i veckan en fikastund i Berga
med Uffe Berggren nere på stationen, det tycker jag om. Bra med
positiva rutiner. Även om jag vill mycket och kroppen inte riktigt vill
göra det jag vill, så tror jag att man ska hålla igång med det man
kan, som att baka och prata med folk.
Finns det något som du skulle vilja göra som du inte gjort ännu
– Då frågar Pelle mig om jag gjort något som jag tyckt varit häftigt,

svarar då att ja det var nog när jag hoppade fallskärm i Östersund,
Pelle svarar då snabbt; 

– Ja det där vore något, det där lät härligt, kanske jag ska prova
det jag med. Ner kommer man alltid säger han och skrattar.

Vi på Innehåll tackar för de hembakta bullarna, en historielektion
sett ur en 95-årings perspektiv och går ut i den näst intill vårlika
solen. När vi stänger dörren hör vi hur låten Du är min man kom-
mer från radion i Pelles kök. En radio som man idag tar för givet
men som en gång skrämde slag på Pelle. Han sjunger med och
säger högt, å vilken fantastisk artist hon är Helen Sjöholm. Ja så är
det, Pelle har koll på allt och alla och är ett livs levande uppslags-
verk.
Tack Pelle för att du tog dig tid och för din sista fras till oss 

– Lev väl och ta till vara på det som är nu. 
Mycket kloka ord för en man som vet. För Pelle, han vet vad han

pratar om!

Gunilla C Johansson

Nu är det hög tid att tänka på
veden till år 2016.
Kolla med oss!

Team Skogsporten
Johan Larsson
073-318 51 43

PELLES GODA BRÖDLIMPA
2,5 dl vatten
2,5 dl mjöl
1 tsk socker
1 tsk salt
1 pkt jäst
Mjöl
Känn dig fram på mängden men blanda ungefär 1/3 del rågsikt
2/3 delar vanligt vetemjöl. Värm vätskan fingerljummen, tillsätt
jäst och blanda samman och knåda degen till den får fin form 
Smörj en brödform eller lägg  degen på bakplåtspapper låt jäsa
en stund och sedan i i ugnen i 175 grader.
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Till salu:

Allégatan 14 Högsby, 7 rum, 750 000 kr.

Skansvägen 7 Högsby, 7 rum, 695 000 kr

Vikingavägen 30 Ruda, 6 rum, 515 000 kr

Lärlingsvägen 3 Högsby, 6 rum, 
1 000 000 kr

Fåglebo 114 Fågelfors, 5 rum, 325 000 kr

Stora vägen 64 Långemåla, 7 rum, 
1 750 000 kr

Järnvägsgatan 45A,B ”Mejeriet” Högsby,
975 000 kr

Sålda:

Storgatan 53 A,B i Högsby

Storgatan 46 A,B,C i Högsby

Västergatan 20 A,B,C,D i Berga

VI FINNS I HÖGSBY

FFAASSTTIIGGHHEETTSSBBYYRRÅÅNN MMÖÖNNSSTTEERRÅÅSS ıı Storgatan 14, 383 30 Mönsterås ıı 0499-106 66 ı monsteras@fastighetsbyran.se ıı www.fastighetsbyran.se/monsteras
FFAASSTTIIGGHHEETTSSBBYYRRÅÅNN HHÖÖGGSSBBYY ıı Storgatan 41, 579 30 Högsby

Vikingavägen 30
Ruda

Skansvägen 7 
Högsby

Allégatan 14 Högsby.
Visning lördag 27/2
kl. 11.00, välkomna!

Välkommen att
kontakta din 
mäklare i Högsby,
Clara Ingvarsson,
076-133 66 55
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579 80 Högsby, Sweden, 0491-290 00, www.hogsby.se

I Berga finns en låg, till synes ganska oansenlig
industribyggnad som vid första anblick inte säger
något om vad som finns innanför väggarna.
Byggnaden vi pratar om är lokaliserad på Petters
Väg 3 i Berga och företaget vi syftar på är Viking
Beds Of Sweden.

När kommunalrådet Stihna J Evertsson, oppositionsledare Jonas
Erlandsson, Anders Johansson kommunchef och vi på Innehåll var
på besök i förra veckan så togs vi emot av Björn Sigurdh, platschef
på Viking Beds.

Vi visas runt i fabrikslokalerna och guidas av Björn där han berät-
tar om de olika arbetsmoment som sker här i Berga.
Det vi slås av under rundvandringen i lokalerna är att Viking Beds i

Berga är en toppmodern verksamhet som under det senaste året
genomgått en totalrenovering.
Nytt tak, nytt slitskikt på väggar och golv möter oss vid rundvand-

ringen tillsammans med en toppmodern maskinpark och yrkeskun-
niga medarbetare. Vi stannar till vid de olika stationerna och här ser
vi hur material till madrasser plockas samman för att därefter sys
ihop till färdiga produkter. Hur stora balar av material skärs ned,
omarbetas och med stor yrkesskicklighet hanteras av de närmare 20

medarbetarna i Berga. För det är nämligen detta man gör i Berga.
Madrasser och överdrag hanteras i Berga, resterande framtagning av
stommar och klädsel till sängar tillverkas i Landsbro.

VIKING BEDS RESA
Efter rundvandringen sätter vi oss i det stora fika- och lunchrummet
för att lyssna på resan som Viking Beds of Sweden är inne i och
som påbörjades för ett par år sedan.
För det är en rejäl resa som man påbörjat och är inne i. 
Om vi backar bandet lite grand så startades familjeföretaget av Alf

Söderberg 2002 med verksamhet i Landsbro med tillverkning av
kvalitetssängar i f.d. Borohus lokaler.
Målet var tydligt och klart för företaget. Med yrkeskunniga medar-

betare och med hjälp av det senaste inom materialval så skulle man
slå sig in på sängmarknaden. Det gick så bra att Möbelhandlarna i
Sverige i en undersökning utsåg Viking Beds till bästa sängleverantör
under tre år i rad.
Verksamheten i Landsbro växte genom åren och 2006 gick man

in och köpte 51 % av aktierna i företaget Quilty i Berga, för att två år
senare köpa ut delägare och bli en helägd verksamhet av Viking
Beds.
Devisen ”Europas bästa bäddmadrassfabrik” har på allvar tagit

form i och med bolagsförändringen.

Viking Beds of Sweden
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–  Så är det, berättar Björn. Nu är tärningarna kastade och ägarna,
två generationer av Söderberg har siktet inställt att tillsammans med
oss nå detta mål. Ett tydligt bevis för att man menar allvar från ägar-
na sida är de stora investeringar som man genomfört på anläggning-
en i Berga. Hela 13 miljoner har investerats på allt från personalut-
rymmen till själva fabriksdelen. Dessa investeringar borgar för en
långsiktighet för verksamheten här.

FRAMTIDEN
Björn stannar upp och gör en konstpaus och säger sedan med
eftertryck.
Dessa investeringar hade man aldrig gjort om man inte hade sett

den yrkeskompetens och lojalitet som medarbetarna visar här.
Många har arbetat är under flera år och byggt upp en mycket värde-
full kompetens som lyfter verksamheten flera nivåer. Det är denna
yrkesstolthet och kunnande som gör att vi står oss väl i jämförelse
med våra kollegor i branschen. De är alla goda föredömen på hur
lojalitet stärker företaget och chanserna till att en verksamhet faktiskt
kan växa och finnas kvar på marknaden. Det stora flertalet bor i
närområdet och vet hur viktigt det är med arbetstillfällen på en orts
överlevnad.
Björn berättar att man vill fördubbla dagens omsättning till 2022.

Ett mål som är högt, men fullt rimligt och nåbart med det man har
genomfört och  kommer att genomföra.
– För att nå detta finns det två vägar att gå. Antingen satsar vi på

en större maskinpark eller så anställer vi mer personal och går från
att arbeta dagtid till att gå tvåskift.

MEN VARFÖR INTE TRESKIFT?
– Enkelt svar på den frågan. Vi är i sängbranschen och vi vill att
man sover på nätterna, helst i en säng från Viking Beds, och det går
ju inte om man ska arbeta säger Björn med glimten i ögat och fort-
sätter sedan.
– Det är ju även så att man mår bäst av att jobba tvåskift då krop-

pen har betydligt mindre omställning jämfört med att gå treskift.
Samma sak gäller helgarbete. Familjen och allt det sociala mår så
mycket bättre av att man, där det är möjligt, jobbar måndag till fre-
dag och har helgerna tillsammans.

Totalt har bolaget närmare 70 anställda och alltså ett 20-tal i
Berga. Björn som tidigare arbetat inom metallindustrin har med sin
bakgrund och erfarenhet genomfört stora förändringar i produktio-
nen.
–  Jag hoppas och tror att vårt arbetssätt vi har nu är bra för alla

och ska vi i förlängningen ISO-certifiera verksamheten och
Svanenmärka våra produkter så är vi på rätt väg. Med tydliga mål
och grymt professionella medarbetare då är jag helt övertygad om
att vi når målet ”Europas bästa bäddmadrassfabrik”.

Vi tackar för det goda kaffet och för ett mycket positivt företagsbe-
sök där framtidstron är så stark att den nästan går att ta på. Vi lämnar
Berga utan att titta i backspegeln och ser framför oss att tiden då
man räknade får för att kunna somna, den är förbi. Nu sover vi som
en riktig Viking.

579 80 Högsby, Sweden, 0491-290 00, www.hogsby.se
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Leg. optiker
Storgatan 44 · Högsby · Tel 0491-200 62

Kom in till oss 
för rådgivning och synundersökning!

Ring och boka tid!

NORRA STORGATAN 8, BERGA • 010-747 32 50

        
       

  

 
  

   

 
   

     
    

   

 

  
   

 

  
 

 
  

       
   

 

   

  

Läs mer på coop.se

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

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

Viktiga datum:
- Tisd 22/3 firar vi 

Våffeldagen (25/3)

- Torsd 31/3 
Distriktstämma 
(Medborgarhuset, Berga kl 19.00)

Nybakade 
semlor i 
butiken

MMeeddlleemmssttiissddaagg ggäälllleerr vvaarrjjee 
ttiissddaagg uunnddeerr hheellaa vvåårreenn äännddaa 
ffrraamm ttiillll oocchh mmeedd vveecckkaa 2244..

Oskarshamn Mönsterås Blomstermåla Högsby Kolberga Påskallavik
Figeholm Kristdala Målilla Virserum Hultsfred Vimmerby 

Alsterbro Berga Fårbo

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

PUBLIKREKORD på Bion i Berga
Med filmen ”En man som heter Ove” har
Bergabiografen sprängt alla tiders publikrekord.
Den 6 mars visas den för åttonde gången. 

Fram till den här vintern var ”100-åringen” den mest populära fil-
men på bion i Berga. Från och med julen 2013 visades den fem
gånger och lockade 440 besökare. Men den är inte ens i närheten
av ”En man som heter Ove”, med Rolf Lassgård och Bahar Pars i
två av huvudrollerna. 
– Vi har visat den sju gånger hittills. Folk har tvingats vända i

entrén eftersom det varit fullt långt innan filmen skulle börja, berättar
Torbjörn Midunger från samhällsföreningen. 
Vi har så här långt haft över 700 besökare på den filmen. 
Många är nyfikna på filmen efter att ha läst boken ”En man som

heter Ove”, och alla har nog lite av en Ove i sig, tror Torbjörn
Midunger. Därför har Bergabiografen haft flera extraföreställningar,
och den 6 mars ska alltså filmen om Ove visas för åttonde gången. 
Hela 2015 var ett rekordår för Berga Bio. Aldrig har det visats så

mycket film i samhället. 
– Att det är möjligt beror på att här finns frivilliga krafter som stäl-

ler upp. Till skillnad från många andra biografer sköts den här helt
och hållet ideellt, säger Torbjörn Midunger.
Vid årets sportlov visar biografen ”Tsatsiki, farsan och olivkriget”

och nya Disneyfilmen ”Zootropolis”, plus ”Den unge Zlatan” på sön-
dagen. 

Vi visar filmer fram till 17 april, när folk vill vara ute lite mer igen
om kvällarna.  

Text och foto: Fredrik Loberg 

Berga Bio har flera sevärda filmer kvar 
på repertoaren innan säsongen är över, 
berättar Torbjörn Midunger. 
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Sandholms  inspirerarSandholms  inspirerar

IINNTTRROODDUUKKTTIIOONNSSKKUURRSS
55 mmaarrss kkll 1100..0000--1133..3300!!

NNYY LLÄÄRRAARRLLEEDDDD TTEEOORRIIKKUURRSS 
SSTTAARRTT DDEENN 22 MMAARRSS KKLL 1177..0000--1199..0000,, 66 OONNSSDDAAGGAARR!!

ANMÄLAN KRÄVS TILL ALLA KURSER, PRISER OCH MER INFO, SE VÅR HEMSIDA!

NNYYTTTT!! NNUU ÄÄVVEENN 
UUTTBBIILLDDNNIINNGG PPÅÅ 

AAUUTTOOMMAATTVVÄÄXXLLAADD BBIILL!! 

KÖRKORTSUTBILDING
I ÅSEDA

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

RRIISSKK 11::AANN
1155 mmaarrss kkll 1177..0000--2200..3300!!

(Lägst ålder 15 år och 9 månader)

Vi kommer fr.o.m. början av
mars att kunna erbjuda 
syntester för att ansöka 
om körkortstillstånd! 

Vidare info på vår hemsida!

Vi fortsätter på den inslagna vägen och pratar golv
och ytskikt som vi gjorde i förra numret av Innehåll.
Denna gång handlar det om textila golv.

En trend som gått framåt de senare åren och något som allt fler
väljer är textila golv. Detta i exempelvis sovrum istället för lösa mattor.
En matta har i alla år skapat ett välkomnande hem och används till att
göra golven varma och sköna. Heltäckande mattor är mjuka att gå på
och ger rummet en bra ljudnivå.�Det finns en uppsjö av mattor
avsedda för olika typer av rum.�
– Prata med oss så ger vi dig gärna råd och tips säger Karin och

Heidi på Sandholms Färg och Golv och berättar vidare,
Vår leverantör Golvabia levererar mattor av bra kvalité och som är

väldigt lättskötta. De har även funktioner som att de binder dammpar-
tiklar som yr i luften och dammsuger man mattan 1-2 gånger i veckan
så får du en bra inomhusmiljö.�Fungerar utmärkt med textila mattor i
källare så länge du använder material som ventilerar.�Att lägga textila
mattor i trappor gör att du får en tyst trappa och betydligt säkrare
sådan jämfört med en trappa som endast är målad.� 

Gunilla C Johansson

Smyga ljudlöst 
i trappan?

BBääcckkssttrröömm FFrruukktt && GGrröönntt

TTOORRGGEETT HHööggssbbyy -- HHeellggffrriiaa ffrreeddaaggaarr kkll 99--1177 •• MMöönnsstteerrååss -- LLöörrddaaggaarr •• IInnffoo.. 007700--228833 8844 1111

•• KKiinngg EEddvvaarrdd,, VVäässtteerrggööttllaanndd 

•• KKrraavvooddllaadd ppoottaattiiss

•• IIsstteerrbbaanndd  •• KKrrooppppkkaakkoorr

•• SSvveennsskkaa ttuullppaanneerr

•• ÖÖllaannddssppoottaattiiss KKiinngg EEddvvaarrdd oocchh SSaattiinnaa 

•• SSttoorr ssoorrtteerriinngg aavv SSvveennsskkaa ääpppplleenn

Leg. veterinär Helen Hult berättar om Hästens
hälsa – tema foder och matsmältning. 

Fri entré. Välkommen!

Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete med 
Studieförbundet vuxenskolan och Högsby hästportklubb 

Kulturmåndag
den 7/3 kl. 19.00 

HHööggssbbyy kkoommmmuunnbbiibblliiootteekk SSttoorrggaattaann 1177

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD
Foto: Golvabia

Foto: Golvabia
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Runt om i kommunerna finns det olovli-
ga anläggningar. Det kan röra sig om
komposter, vedupplag, uppställning av
båtar, bilar, husvagnar, mindre skjul
med mera. Dessa är placerade utanför
den egna tomten.

Kommunal mark, både skog och parkmark,
ska kunna nyttjas av alla. Olovliga anlägg-
ningar gör att marken upplevs som skräpig
eller privat. Detta minskar tillgängligheten
till området. Dessutom kan dessa anlägg-
ningar försvåra skötseln av området.

Du som fastighetsägare kan hjälpa oss
med att rätta till detta genom att:
• Respektera lagen och anlägg inte något
utanför din egna tomtmark.
• Vid nybyggnation eller annat tidsbegrän-
sat behov kan tillstånd ges för en anlägg-
ning.
• Avlägsna eventuella anläggningar som
du har utanför din egna tomt snarast möj-
ligt.

På http://osk.hultsfred.se/artikel/olovli-
ga-anlaggningar-pa-kommunal-mark/ hit-
tar du hela dokumentet med bildexempel
och information.
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Feriearbete för gymnasieungdomar

Sommarjobb
2016

Vi vill ha just dig! 
Som sommarvikarie inom 

äldreomsorgen och 
LSS-verksamheten. 

Ett stimulerande 
och ansvarsfullt arbete. 

Läs mer på hogsby.se, 
under lediga jobb.

Högsby kommun erbjuder under sommaren 2016
feriearbeten för ungdomar, i första hand som går
första och andra året i gymnasiet och i mån av
plats åk 9, i kommunal verksamhet eller i en ideell
förening. Ange gärna önskemål om arbetsplats i
ansökan.

För upplysningar kontakta Ewa Törnvall, 
telefon 0491-292 43.
Ansökan skickas till Högsby kommun, 
Ewa Törnvall, 579 80 Högsby 
eller ewa.tornvall@hogsby.se 
senast 8 april 2016.

Kommunstyrelsen

ÖSK: Olovliga anläggningar 
på kommunal mark
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Välkommen till våra 
aktiviteter i Högsby!

MÅNADSMÖTE 
i Högsby församlingshem 

tis. 8 mars kl.14.00
Tommy Elmgren underhåller med

sång, musik och historier.

GEMENSAM LUNCH 
på Emågården 

ons. 16 mars kl.13.00.

BINGO 
i Seniorum, Storgatan 9 i Högsby

ons. 23 mars kl.14.00.

FREDAGSCAFÉ 
i Seniorum varje fredag 

15 jan-29 april kl.11.00-13.00.

ENDAGSRESA till SOFIERO 
tors. 26 maj.

ANMÄLAN senast 26 mars. 
Mer information och anmälan 

till Gunhild Johansson 
0499-30081, 070-3153627

     

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

ÖPPET 
TORSDAGAR- FREDAGAR

11.00-17.00 

BUTIKEN ÖPPNAR IGEN
TORSDAGEN DEN 3/3 

     

Runt om i kommunerna finns det olovli-
ga anläggningar. Det kan röra sig om
komposter, vedupplag, uppställning av
båtar, bilar, husvagnar, mindre skjul
med mera. Dessa är placerade utanför
den egna tomten.

Kommunal mark, både skog och parkmark,
ska kunna nyttjas av alla. Olovliga anlägg-
ningar gör att marken upplevs som skräpig
eller privat. Detta minskar tillgängligheten
till området. Dessutom kan dessa anlägg-
ningar försvåra skötseln av området.

Du som fastighetsägare kan hjälpa oss
med att rätta till detta genom att:
• Respektera lagen och anlägg inte något
utanför din egna tomtmark.
• Vid nybyggnation eller annat tidsbegrän-
sat behov kan tillstånd ges för en anlägg-
ning.
• Avlägsna eventuella anläggningar som
du har utanför din egna tomt snarast möj-
ligt.

På http://osk.hultsfred.se/artikel/olovli-
ga-anlaggningar-pa-kommunal-mark/ hit-
tar du hela dokumentet med bildexempel
och information.
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Feriearbete för gymnasieungdomar

Sommarjobb
2016

Vi vill ha just dig! 
Som sommarvikarie inom 

äldreomsorgen och 
LSS-verksamheten. 

Ett stimulerande 
och ansvarsfullt arbete. 

Läs mer på hogsby.se, 
under lediga jobb.

Högsby kommun erbjuder under sommaren 2016
feriearbeten för ungdomar, i första hand som går
första och andra året i gymnasiet och i mån av
plats åk 9, i kommunal verksamhet eller i en ideell
förening. Ange gärna önskemål om arbetsplats i
ansökan.

För upplysningar kontakta Ewa Törnvall, 
telefon 0491-292 43.
Ansökan skickas till Högsby kommun, 
Ewa Törnvall, 579 80 Högsby 
eller ewa.tornvall@hogsby.se 
senast 8 april 2016.

Kommunstyrelsen

ÖSK: Olovliga anläggningar 
på kommunal mark
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INRE STYRKA

FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra bergvärmepumpar tar tillvara  

den lagrade solenergin i marken och värmer upp eller 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Varvtalsstyrd, anpassar sig till husets effektbehov

• NIBE Uplink, internetuppkopplad för fler möjligheter

• NIBE Smart Price Adaption, sänker dina 
 energikostnader

Läs mer på nibe.se/F1255
*Se testresultat på nibe.se/test

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

FAGERHULTS
TAXI
– Jag gillar mitt jobb, för jag får träffa många härliga
människor och se många fina platser. 
Det säger Henrik Lundberg, som tillsammans med
sin bror Johan driver Fagerhults Taxi AB. 

Henrik och Johans föräldrar startade Fagerhults Taxi för drygt 25 år
sedan. Det föll sig naturligt att sönerna också började köra. 
– När min storebror Johan var 18,5 år fick han dispens till att ta

taxikort. Ett tag var han Sveriges yngste taxichaufför, berättar Henrik
Lundberg. 
Så småningom tog Johan och Henrik över taxirörelsen. I dag har

Fagerhults Taxi fem anställda på fyra bilar. Henriks sambo Frida
Johansson är också i högsta grad involverad, både som chaufför
och administratör. 
Våra körningar är till allra största delen samhällsbetalda resor,

som sjukresor och färdtjänst, säger Henrik Lundberg.
Vi får våra beställningar genom landstingen. Vi kör både åt Kalmar

och Kronobergs län.
Sedan tar vi så klart en del lösa körningar också. 
Henrik Lundberg har kört i 18 år. Han förklarar att alla  möten

med resenärer betyder mycket för honom.
Det är mycket därför jag trivs så bra med mitt jobb. Folk har så

mycket intressant att berätta och att dela med sig av. 
Sedan får vi ju en del uppdrag genom riksfärdtjänst och då kan

man få köra till Stockholm eller Linköping till exempel. Det är också
en fördel med det här jobbet, att man får se så många olika platser. 
Samtidigt kräver det ofta mer än åttatimmarsdagar att driva ett

familjetaxibolag på landsbygden. Utöver körningarna på dagarna är
det vissa saker som måste göras igen och igen när kvällen kommer.  
Det är till exempel kontorsuppgifter och att hålla bilarna i trim. De

ska servas och tvättas, och hållas iordning, säger Henrik Lundberg. 
Men jag tycker att det funkar bra. Vi hjälps åt, säger han. 

Text och foto: Fredrik Loberg

TTRRYYCCKK   ••   TT II DDNN IINNGGAARR
LLAAYYOOUUTT   ••   VV II SS IITT KKOORRTT
AAFFFF IISS CCHHEERR   ••   WWEEBB
RROOLLLLUUPPSS   ••   SS KKYYLLTTAARR     
MMAARRKKNNAADDSSFFÖÖRR IINNGG

0491-822 12 • WPAB.SE

Henrik Lundberg är en av de drivande personerna
bakom Fagerhults Taxi.  
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HÖGSBY, Verkstadsgatan 5  
Växeln: 0491-209 90 
Öppettider verkstad: Mån-fre 7.00-17.00

Visst är det underbart när man få mer för 
pengarna? Nu höjer vi din rabatt när du  
betalar med Skobeskortet. 

Från 1 december 2015 får du 10% rabatt 
på allt i butik och verkstad (tidigare 5%).

Välkommen till oss på Skobes!

Nu får du 10% RABATT 
på allt i butik och verkstad när du 
betalar med ditt Skobeskort!betalar med ditt Sk
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Andreas Prabe II 072-214 49 81
E-mail: andreasprabe@gmail.com
Gillberga 225, 579 92 Högsby

Examinerad från hovslagarskola    I    Läs mer på: www.svehov.se

AP HOVSLAGERIAP HOVSLAGERI

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

VÅRNYHETER FRÅN V10VÅRNYHETER FRÅN V10

SSLLUUTTRREEAA!!
AALLLLAA SSKKOORR && KKLLÄÄDDEERR

OOAAVVSSEETTTT TTIIDDIIGGAARREE PPRRIISS
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KVÄLL 21 MAJ
Aldrig tidigare har trycket efter biljetter varit större än
de är detta jubileumsår.

– Detta beror dels på att vi har en artist i år som tagit sig upp på
spel-listorna samtidigt som intresset för Möjligheternas kväll har ökat.
Så sammanfattar Lotta Berggren och projektgruppen årets

Möjligheternas kväll som är mitt uppe i all planering runt eventet.
– Det är en hel del som ska falla på plats för att kvällen ska bli så

bra som den bara kan för alla som kommer denna kväll. Allt förarbete
som det innebär med denna typen av arrangemang  är avgörande för
att allt rent praktiskt ska rulla på. 
Vi har flera som varit med i planeringsarbetet sedan vi startade och

nya har tillkommit.
Nytt för i år är att kvällens konferencier är Pär Kalix Nilsson som tagit

över stafettpinnen efter Magnus Sandholm. Så det blir även en form
av premiär då vi firar 5-årsjubileum.

VINN BILJETTER  
– Då trycket efter biljetter är så stort så har vi beslutat att alla som
nominerar personer till något eller några av de åtta priskategorier som
vi har i år är med i utlottningen av biljetter. På så sätt ökar vi chansen
för alla att kunna få tag på biljetter säger Lotta.
I potten finns fyra biljetter där vi kommer att dra två lyckliga vinnare

som vinner två biljetter vardera. 
Tänk på att nominera pristagare senast 13 mars. Vinnarna presente-

ras i nästa nummer av innehåll. (Läs mer om detta i denna tidnings annons).

Gunilla C Johansson

ÄVENTYRSBAD: 
luft 30°C, vatten 31°C

VARMVATTENBASSÄNG: 
luft 30°C, vatten 33°C

Döderhultsvägen 5, Oskarshamn
0491-882 10

www.oskarshamn.se/arena
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ÄVENTYRSBADET 
– NU MED HÖJD

VATTENTEMPERATUR!

Jill Johnson 
med band 
uppträder på
Möjligheternas kväll.
Foto: Mats Oscarsson

KVÄLL 
MÖJLIGEHETERNASMÖJLIGEHETERNAS
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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 stängtwww.garpenhogsby.se

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

ID-och körkortsfotografering
(även passfoto till annat land
(ej Svenska pass), visum, 
jaktlicens m m) 

OBS!! Onsdagen 2/3 stängt mellan 14.30-15.30 
p.g.a. tingsrättsförhör som målsägande 

i bedrägerimål mot företaget.

Armbandsur 
och klockbatteribyte

10% rabatt
(gäller t.o.m. 12/3-16)

Ingen tidsbeställning! 180:-

MATS CALMSTIERNA FASTIGHETSMÄKLARE
MÄKLARFIRMAN AHLQVIST – Oskarshamn-Högsby

Järnvägsgatan 35, 579 30 Högsby
Direkt: 0491 201 25, Mobil: 0734 31 35 21

mats.calmstierna@maklarf.se, www.maklarf.se

VI SÖKER 
VILLOR I  HÖGSBY

EFTERFRÅGAN ÄR STOR!

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNINGKONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

VI SÖKER 
VILLOR I  HÖGSBY

EFTERFRÅGAN ÄR STOR!

GALLERIAN 

Järnvägsgatan 37 
Högsby 

 Tel: 0491-387011  
Mån-Fre 10-18   Lör-Sön 11-16 

Just nu ett 
stort utbud 

av lampskärmar 
från Watt & Weke 

Pris från 50:- 

Välkommen in! 

Företag•Föreningar•Privatpersoner 

Här finns vad du 
behöver 

Till exempel: 

Kopieringspapper 
Biljettblock 

Toner 
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Boktips från Högsby
kommunbibliotek!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: måndagfredag 1017

FYLLDA BAGUETTER
KYCKLINGRÖRA, TONFISKRÖRA, 
OST & SKINKA
ELLER SALAMI & BRIE 50:-

SPÄNNANDE OCH SKRÄMMANDE!

Gardet av Staffan Malmberg 
- ISBN 978-91-306655-4
Johannes är pappaledig och på den dagliga pro-
menaden med barnvagnen i Vasastan stannar
han vid ett övergångsställe. Dottern har just
somnat och bredvid honom dyker det upp en
motorcykel. När ljuset slår om till grönt drar föra-
ren iväg med ett torndönsmuller och lämnar
Johannes i ett avgasmoln med sin storgråtande
dotter i vagnen. Mitt emot står en ung kvinna
som har sett allt. Dagen efter är kvinnan och
Johannes på väg hem till föraren för att få en ursäkt. Så grundas
Gardet – av en grupp människor som börjar ta ansvar för lag och ord-
ning i staden. Är det okej att släppa loss sin kamphund i lekparken eller
att köra vattenskoter när andra badar? Vad händer om vi ställer de hän-
synslösa mot väggen? Får vi det samhälle vi vill ha? 

INGEN LÄMNAS OBERÖRD!

Vi är alla helt utom oss av Karen Joy
Fowler - ISBN 978-91-87879-05-0
Som liten var Rosemary väldigt pratsam. Som
vuxen pratar hon knappt alls och särskilt inte om
sin familj. Något hände som lämnade familjen i
spillror. Smärtan och saknaden efter systern Fern
och vad som hände henne plågar ständigt
Rosemary. Den älskade brodern Lowell är på flykt
undan lagens långa arm och den en gång så lev-
nadsglada mamman är en skugga av sitt forna
jag, nedbruten av skuldkänslor och sorg. Ingen
kunde ana hur starkt Ferns öde kunde påverka dem. En ovanlig och
gripande roman om barndomsminnen och om att vara människa och
faktiskt också om hur det är att vara djur.

DET VAR EN GÅNG… 

John Bauers sagovärld 
- ISBN 91-638-3810-9
Följ med in i sagans värld bland stora och små
troll, älvor, vättar och prinsar. Här får du reda på
hur det gick för älgtjuren Skutt och lilla prinses-
san Tuvstarr, för pojken som aldrig var rädd och
för bortbytingarna. Underbara sagor för högläs-
ning och lika vackra bilder som fångar fantasin
hos både stora och små.
Vill du höra mer om trollen? Välkommen till

Högsby kommunbibliotek lördagen den 5 mars kl. 11.00. Då kommer
Lotta och berättar med sina fina figurer. Fri entré. För alla barn från ca. 3
år. Välkommen!

Prova bibliotekets nya databas Pressreader. Här hittar du tidskrifter
på världens alla språk!
Högsby kommunbibliotek Storgatan 17 Högsby Tel: 0491-29159.

www.hogsby.se/biblioteket. Följ oss på facebook!
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Medlemstisdag gäller varje tisdag under
hela våren ända fram till och med vecka 24.
Oskarshamn Mönsterås Blomstermåla Högsby

Kolberga Påskallavik Figeholm Kristdala
Målilla Virserum Hultsfred Vimmerby

Alsterbro Berga Fårbo

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

HHÖÖGGSSBBYY
VVÄÄLLKKOOMMMMEENN TTIILLLL CCOOOOPP KKOONNSSUUMM HHÖÖGGSSBBYY

3990/kg

10:-/st

Kassler i bit
Osterlen, 
Danmark

Pålägg   
Osterlen, 80 g
Flera smaker

590/hg
Lösviktgodis
Cloetta

Priserna gäller t.o.m 29/2

Kanonpris

alltid på
lördagar

FFöörr eenn bbäättttrree ccaanncceerrssjjuukkvvåårrdd

Din gåva gör nytta till HELA sitt belopp!
Plusgiro 4402263-0 ıı Bankgiro 5305-7881

Tack för Din gåva!

PATIENTFÖRENINGEN
Är du själv drabbad av cancer eller är du anhörig?
Välkommen att bli medlem i vår patientförening.

Vi arrangerar träffar, resor och möten. 

Välkommen att kontakta:
• Britt-Marie Karlsson, Högsby 0491-280 79, 0491-123 50

• Sol-Britt och Dennis Sturesson, Oskarshamn, 
0491-156 15, 0491-630 62, 070-543 84 37

• Marianne och Lennart Svensson, Oskarshamn, 0491-124 58

bergs
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LÄS MER I KOMMANDE ANNONSER I INNEHÅLLGilla oss på Facebook och läs mera om möjligheternas kväll

NNoommiinneerraa ddiinn kkaannddiiddaatt 
ttiillll nnååggoonn aavv fföölljjaaddee 
kkaatteeggoorriieerr::

Skicka in din nominering 
till någon eller några av de åtta priskategorierna

och var med i utlottningen av biljetter. 
Vi drar 2 lyckliga vinnare 

som vinner 2 biljetter vardera. 
Tänk på att nominera pristagare senast 13 mars.

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Innehåll G

� Årets företagare, 
Företagarna 

� Årets kommunala 
tjänsteman, Företa-
garna

� Årets personlighet, 
Innehåll 

� Grön Näring, LRF

� Årets entreprenör, 
Högsby Kommun

� Årets UF, 
Högsby Sparbank

� Möjligheternas pris, 
Möjligheternas Kväll

� Årets näringslivspris, 
Högsby Sparbank

MMaaiillaa ddiinn nnoommiinneerriinngg ttiillll:: 
lloottttaa@@sshheelltteerraabb..ssee

                   

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

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Guldsponsor: silversponsor:

bronssponsor:

HUVUDArrangörer:

UUttlläämmnniinnggssssttäällllee:: SSaannddhhoollmmss FFäärrgg &&

GGoollvv,,  SSmmeeddmmäässttaarreevvääggeenn 33,, HHööggssbbyy.. 

BBiilljjeettttpprriiss 669955::--.. KKllääddsseell:: KKaavvaajj.. DDeett ggåårr bbrraa aatttt 

aannmmäällaa oocchh bbeettaallaa ddiirreekktt ii bbuuttiikkeenn.. 

VViidd aannmmäällaann uuppppggee öönnsskkeemmååll oomm 

bboorrddssrreesseerrvvaattiioonn,, fföörree ddeenn 3300 aapprriill.. MMiinnssttaa aannttaall 88 sstt..

((ÅÅllddeerrssggrräännss 1188 åårr,, bbiilljjeetttteerr ååtteerrkkööppeess eejj))..

2016-02 FEB INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2016-02-19  11:15  Sida 19



20

    

 
  

    

 

  
 

    

  
 

       

 
  

    

 

  
 

    

  
 

   

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

INDIVIDUELLT 
SILVER OCH
LAGGULD
FÖR ANNA
Vi på Innehåll ber att få
gratulera Anna Birgersgård
från Högsby till individuellt
silver och lagguld i grenen
bowling under Malmö
Open den 12-14 februari.

Hon tillsammans med andra med-
tävlande åkte till Malmö för att
delta i Malmö-Open 2016. En
resa som sponsrades av Lions
Högsby och HIS Solkusten.

Läs mer om Anna 
i nästa nummer av Innehåll.
Gunilla C Johansson

Kretsårsmöte
3 mars kl 18.00

på Emågården, Högsby
Jan hardebrant från Attraktiva Oskarshamn 

inspirerar oss med tankar och idéer
om att marknadsföra det lokala näringslivet.

Vi bjuder på mat!

Sedvanliga Årsmötesförhandlingar

Gilla oss på facebook - Centerpartiet Högsby

ALLA hälsas välkomna 
till en inspirerande kväll!

Foto:  Privat
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SSoomm ssoommmmaarreennttrreepprreennöörr jjoobbbbaarr dduu ssoomm eenn eeggeenn
fföörreettaaggaarree mmeedd nnååggoott dduu vväälljjeerr ssjjäällvv oocchh ttrroorr ppåå..
NNäärr oocchh hhuurr bbeessttäämmmmeerr dduu ssjjäällvv.. 

UUPPPPLLÄÄGGGG::
• 6 gemensamma kurstillfällen, där du får lära dig grunderna i 
eget företagande (tisdagskvällar med start den 19 april). 
Kursen ges tillsammans med Uppvidinge kommun.

• därefter personlig uppföljning/support under hela 
sommaren i den verksamhet som du väljer att starta.

Utbildningen ”Sommarföretagarna” är öppen för alla gymna-
sieungdomar som bor i Högsby kommun med förtur till ele-
ver i årskurs 1 och 2. Varje entreprenör får ett startkapital från
kommunen om 2.000 kronor med en bonus om 1.000 kronor
för dem som genomgått hela kursen under våren. 

VVIILLLL DDUU VVEETTAA MMEERR?? KKOONNTTAAKKTTAA::
Christina Henriksson, rektor gymnasiet Högsby
Utbildningscentrum, 0491- 293 52, 
christina.henriksson@hogsby.se
eller 
Liselotte Arvidsson, regionsamordnare Företagarna i Kalmar
Län, 0491-76 16 55, liselotte.arvidsson@foretagarna.se
eller
kursledare Lena Gustafsson, Nyföretagarcentrum Uppvidinge, 
0733-44 80 75, uppvidinge@nyforetagarcentrum.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL KURSEN 
ÄR DEN 1 APRIL!

UNG OCH FÖRETAGSAM
I HÖGSBY KOMMUN?

ÅRETS BÄSTA
SOMMARJOBB
ÄR FORTFARANDE 

LEDIGT!

ÅRETS BÄSTA
SOMMARJOBB
ÄR FORTFARANDE 

LEDIGT!

Många nya medlemmar har strömmat in till Malen
Gym i Högsby under de senaste månaderna.

– Det är roligt att fler vill komma och träna, säger Leif Svensson,
som i flera år varit en av gymmets eldsjälar.
Två av de andra drivande i föreningen, Andreas Löfgren och Per

Svensson, har också märkt att gymmet ökat i popularitet. 
Intresset för att träna ökar ju överlag, och visst har det betytt

mycket att vi kunnat flytta ner till de här fina lokalerna i varuhusom-
rådet, säger Per Svensson. 
Mest är det ju folk som bor i Högsby kommun som kommer hit

och tränar, men även en del som arbetspendlar till kommunen från
till exempel Kalmar har börjat träna här. Det är kul att de tycker att
vi har ett så konkurrenskraftigt gym i Högsby, säger Andreas
Löfgren.  

Text och foto: Fredrik Loberg 

Per Svensson och
Andreas Löfgren trivs
tillsammans med allt

fler i Malen gym i
Högsby. 

MALEN GYM
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0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

KKOONNTTAAKKTTAA OOSSSS 
IINNNNAANN DDUU AAVVVVEERRKKAARR!!

Vi har nya varor 
varje dag!

Välkommen in!

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

En god han
dling

Här är en härligt hälsosam måltid med massor av
protein, vitamin och hälsosam energi. Den
cajunkryddade kycklingen ger rätten det där lilla
extra.

Blanda ihop olja och kryddor till en marinad och häll i en påse till-
sammans med kycklinglårfiléerna. Låt stå i kylskåpet i en timme.
Koka couscousen enligt paketets instruktioner och ställ åt sidan.
Stek hackad gul lök, grön paprika och solrosfrön i en skvätt olja.
Blanda ner couscous och avrunna linser. Smaka av med salt och
peppar.

Låt marinaden rinna av kycklingbitarna och grilla på hög värme i
ugnen i cirka 20 minuter tills de är genomgrillade. (vänd efter
halva tiden). Stek alternativt på en grillpanna på hög värme.

Dra av några stora blad av savoykålen och koka i fem minuter
samtidigt som du värmer igenom couscousröran. Placera
Savoykålen på tallriken, fyll på med couscousröra och toppa med
kyckling. Servera gärna med en het salsa.

Text och bild: Tove Phillips

4 personer
600 g kycklinglårfilé
1 dl olja
2 tsk paprikapulver
1 tsk oregano
1 tsk timjan
1 krm grovmalen svartpeppar
1 tsk salt
1 vitlöksklyfta
½ finhackad chilipeppar

1 savoykål
1 gul lök
1 grön paprika
1 msk solrosfrön
1 burk röda linser
2 dl fullkornscouscous
salt och peppar

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

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

Bridge 11 jan - 16 maj  15:30
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Vi spelar tom 16 maj. Kom dit, eller kontakta Staffan för mer
info på tfn 070-5891611.Arr: SPF

Fredagscafé på Seniorum 
15 jan - 29 april 11:00 -13:00 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Varje fredag t.o.m. 29 april.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Gympa i Berga 20 jan - 30 mars 
Gymnastiksalen, Berga skola
Start onsdag 20/1 (v3-13).
Onsdagar mix dam och herr kl. 19-20.
Arr: Gunilla Eskilsson

Bingo på Kvillgården 21 jan - 28 april 
Kvillgården, Lindvägen, Högsby
Torsdagar ojämna veckor Kl 14.00
Bingokommittén Arr: Högsby PRO

Rejocie för barn 5 feb  - 15 april 18:30-19:30 
Ungdomsvåningen, Filadelfia, Storgatan 10, Högsby. Fredagar
5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 4/3, 11/3, 18/3, 1/4, 8/4
och 15/4. För barn från 6 år och äldre.
Lekar, olika aktiviteter, sång & andakt.
Ingen avgift. Arr: Filadelfia, Högsby

Berättardags i Seniorum SPF Seniorerna Högsby  
28 feb 15:00 
Storgatan 9, Högsby. Clara Ingvarsson har en Inspirationsdag-
från loppis till inredning. Kaffeservering.
Arr: SPF Seniorerna, Högsby

Berga Bio visar "Den unge Zlatan" 
28 feb 18:00 - 19:35 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4 A, Berga
Dokumentären om Zlatan Ibrahimovic innan han blev "Ibra"
med en hel värld. Barntillåten. Biljettpris: 60 kr
För mer info se: www.bergastation.se
Arr: Berga samhällsförening

Vintermissionsmöte 28 feb 15:00 
Högsby Missionskyrka, Skolgatan 16, Högsby
Diakon Bengt-Göran Nilsson är talare och SPF-kören under led-
ning av John-Erik Wåhlin står för sången. Kaffeservering
Arr: Högsby Missionskyrka

Dagträff Missionskyrka 1 mars 14:00 
Skolgatan 16, 579 32 Högsby
Enar Ankarberg kåserar: "Äventyr i Kongo". Kaffeservering.
Arr: Högsby Missionskyrka

Filmstudion visar "Spy" 2 mars 19:00 - 21:00 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4A, Berga
Komedi i Bond-stil. CIA-analytiker Susan jobbar i det fördolda
långt från det glamorösa fältarbetet. Nya omständigheter för-
ändrar situationen. Avgift 220kr / 7 filmer.
Arr: Emådalens Filmstudio

Månadsmöte SPF Seniorerna Fagerhult 2 mars 14:00 
Gröna Salen, Välengården
Per-Olof Högstedt kåserar över Pelle Näver. Kaffe och semla.
Lotteri och trevligt mys.
Arr: SPF Seniorerna Fagerhult

Brasafton Långemåla Hembygdsförening 
2 mars 19:00 
Bötterum. Rudas bästa tid? Filmkväll där Rudabor berättar om
samhället förr i tiden. Servering och lotterier. Välkomna!
Arr: Långemåla Hembygdsföreningen

Sagoteater med troll på biblioteket 5 mars 11:00 
Högsby bibliotek, Storgatan 17. Lotta Davidsson berättar sagor
om troll och andra spännande varelser. För alla barn från 3 år.
Fri entré. Arr: Högsby kommunbibliotek

Berga Bio visar "Överlevarna" 6 mars 18:00 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4A, 579 40 Berga
Svensk dokumentär - 10 år senare. Fyra svenska familjer, sam-
manlagt 19 personer, firade jul på stranden i Khao Lak 2004.
Endast tre vuxna och två barn överlevde katastrofen. Ålders-
gräns ej angiven. Biljettpris 80kr. Arr: Berga samhällsförening

Årsmöte Sinnerbo Bygdeförening 6 mars 16:00 
Sinnerbo Bygdegård. Årsmötesförhandlingar, kaffe och lotterier.
Arr: Sinnerbo Bygdeförening

Kulturmåndag på biblioteket 7 mars 19:00 
Plats: Högsby kommunbibliotek, Storgatan 17, Högsby
Leg. veterinär Helen Hult pratar om hästens hälsa - tema foder
och matsmältning. Fri entré. Arr: Högsby kommubibliotek,
Studieförbundet vuxenskolan, Högsby hästsportklubb

Månadsmöte SPF Seniorerna Högsby 8 mars 14:00 
Odensvivägen 2, 57933 Högsby. Tommy Elmgren underhåller
med sång, musik och historier. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Årsmöte Berga samhällsförening 
8 mars 19:00 - 21:00 
Medborgarhuset, Järnvägsgatan 4A, Berga
Årsmötesförhandlingar, lotteri, kaffe samt medverkan av Stina J
Evertsson om Gösjöbadet och Skyttefällaskolan.
Arr: Berga samhällsförening

Årsmöte Långemåla Hembygdsförening 9 mars 18:30
Långemåla Hembygdsföreningen kallar till årsmöte. Även du
som inte är medlem är välkommen till årsmötet. Förhandlingar,
servering. Arr: Långemåla Hembygdsförening

Hembygdsföreningens årsmöte 13 mars 15:00 
Storgatan 64, 579 30 Högsby
Hembygdsföreningen håller årsmöte på hembygdsgården
Hornsberg.  Arr: Högsby Sockens Hembygdsförening

Berga Bio visar "The Danish Girl" 
13 mars 18:00 - 20:00 
Järnvägsgatan 4A, Berga. Brittisk-amerikanskt drama baserat
på den sanna historien om den danska, transsexuella konstnä-
ren Lili Elbe och hans hustru Gerda, som spelas av Alicia
Vikander. Från 11 år. Biljettpris: 80kr. Arr: Berga samhällsföre-
ning

Årsmöte Emådalens Kulturförening 15 mars 19:00 
Misteln, Storgatan 17, Högsby. Årsmöte med sedvanliga
mötesförhandlingar och fika. 
Arr: Emådalens Kulturförening

Filmstudion visar "En labyrint av lögner" 
16 mars 19:00 - 21:00 
Berga Bio, Järnvägsgatan 4A, Berga. Spännande drama.
Frankfurt 1958. Filmen bygger på förhistorien till de s.k.
Auschwitz-rättegångarna. Avgift 220kr / 7 filmer.
Arr: Emådalens Filmstudio

Gemensam lunch SPF Seniorerna Högsby 
16 mars 13:00 Emågården, Storgatan 15, 579 30 Högsby
Vi äter lunch tillsammans på Emågården. 
Telefon: 049121578

Dagledigträff Filadelfia 17 mars 14:00 - 15:30 
Filadelfia, Storgatan 10, Högsby
"Livet i Botswana". Barbro och Leif Eriksson från Gamleby
berättar om sin tid som missionärer.
Servering. Fri entré. Arr: Filadelfia, Högsby

Varmt 
välkomna!
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