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

17-18 juni 2016
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NÄRINGSLIV OCH HÖGSBY KOMMUN INFORMERAR • SANDHOLMS TIPSAR 
• FÖRETAGSNYTT • EVENEMANG I HÖGSBY KOMMUN

PANETOZ TILL 
HÖGSBYDAGARNA

MÖJLIGHETERNAS & 
OMÖJLIGHETERNAS KVÄLL

20 ÅR 
I BRANSCHEN

2016-05-06 JUNI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2016-06-03  11:45  Sida 1



2

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 8 juli.
Bokning: Senast måndagen
den 27 juni.

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

SOMMARBUFFÉ 150:-
inkl.lingondryck, kaffe & kaka 
ALLA DAGAR 12.00- 16.00

Gilla oss på facebook:
Aboda cafe och restaurang!

– CATERING, t.ex. Abodabuffé – 
ytterfilé och lax eller  ytterfilé och kyckling.

Valfri potatis, sallader, såser. 
Paketpris 165:-/pers. 

(Fritt hemkört i kommunen. OBS minst 10 pers!)
• Smörgåstårta,  56:-/pers.

A´la carte, smörgåsar, 
våfflor med hemkokt sylt mm
Fullständiga rättigheter.

GGOO’’FFIIKKAA

– Försäljningsvagnen finns vid • Karlssons Torsdagar kl 10-16 och 
• Taxitorget Fredagar kl 10-16. Vi säljer hembakat från Aboda klint, 

t.ex. biskvier, mazariner, pajer, smörgåsar och kaffe för Take away.

VVii äärr ppåå ppllaattss ppåå HHÖÖGGSSBBYYDDAAGGEENN ddeenn 1188 jjuunnii!!

Midsommarbuffé
275:-

serveras kl 12-16 på
Midsommarafton, Boka bord! 

mmeedd hheemmbbaakkaatt ffrråånn AAbbooddaa KKlliinntt

ÖÖPPPPEETT 
AALLLLAA ddaaggaarr

1111--1199

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.

RRuuddaa 
-- JJoonn EEnnggssttrröömmss vväägg 77
Pris 335 000
Villa i Ruda med bra läge, 
stort dubbelgarage, 5 rum och kök,
bastu, hobbyrum, vedpanna med
acc.tankar.

BBeerrggaa
-- LLiinnddvvääggeenn 44
Pris 530 000
Välplanerad och välskött villa med
bra läge, fin trädgård, garage, hela
4 sovrum. Gillestuga med öppen
spis, nyare vitvaror.

MATS CALMSTIERNA 
FASTIGHETSMÄKLARE
0734 31 35 21

BENGT-ÅKE LUNDIN
VISNINGSVÄRD
070 556 24 93

MÄKLARFIRMAN AHLQVIST Oskarshamn-Högsby
Järnvägsgatan 35, 579 30 Högsby

Direkt: 0491 201 25
mats.calmstierna@maklarf.se, www.maklarf.se

KONTAKTA OSS FÖR 
KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
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www.hogsbysparbank.se
0491-209 00

Du har väl hört om vårt nya konto?

Högsbykontot!
För att få mer information besök vår hemsida 
www.hogsbysparbank.se eller ring oss 0491-209 00

Dags för Högsbydagen! 
Kom och besök oss som 
vanligt utanför banken. 
Vi anordnar bland annat
fiskdamm för barnen.
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Fridas väg 8 i Ruda

TTiillll ssaalluu::

Havrevägen 4 i Fågelfors, 
5 rum, 350 000 kr

Furustigen 4 i Fågelfors, 
3 rum, 350 000 kr

Skolvägen 5 i Fagerhult, 
2 rum, 425 000 kr

Kolstigen 14 i Fågelfors, 
5 rum, 450 000 kr

Klockgärdesvägen 21 i
Fagerhult, 4 rum, 265 000 kr

Gösebo 127 i Berga, 4 rum,
460 000 kr

Fridas väg 8 i Ruda, 5 rum,
460 000 kr

Idrottsvägen 4 i Högsby, 
4 rum, 475 000 kr

Movägen 9 i Fågelfors, 
5 rum, 275 000 kr

Fågelforsvägen 30 i Högsby,
4 rum, 300 000 kr

Allgunnen 592 i Allgunnen, 
3 rum, 345 000 kr

Allégatan 14 i Högsby, 
7 rum, 750 000 kr

Lärlingsvägen 3 i Högsby, 
6 rum, 1 000 000 kr

Stationsvägen 6 i
Långemåla, 6 rum, 
195 000 kr

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

SSåållddaa::

Hällgatan 13 i Berga

Högsby Århult 206 i
Grönskåra

Skansvägen 7 i Högsby

Smedvägen 17 i Ruda

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

Klockgärdesvägen 21 i Fagerhult

Kolstigen 14 i FågelforsFurustigen 4 i Fågelfors

VÄLKOMNA in på vårt 
kontor på Högsby Sparbank!

Din mäklare i Högsby, 
Clara Ingvarsson 
076-133 66 55

2016-05-06 JUNI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2016-06-03  11:45  Sida 4



17-18 juni 2016

5

Då är det dags att tala
om för vänner, bekan-
ta, släkt och alla som
vi känner att det när-
mar sig tiden på året
då Högsbydagarna
går av stapeln.
Högsbydagarna är

nämligen en av
många goda anled-
ningar att åka till
Högsby kommun.

Under fredagen och lördagen
träffas vi under trevliga former
med underhållning, god mat,
samtal och en rad aktiviteter som
ramar in helgen.
När du då åker till Högsby, var-

för inte passa på att upptäcka din
hemkommun lite extra.
Ta turen upp till Aboda. För den

som vill, så finns det fika och mat
uppe i toppstugan. För dig som vill
upptäcka naturen på närmre håll,
packa ryggsäcken, boka en kanot och
stanna till och ta en fika i naturen.
Eller varför inte hälsa på en gammal
klasskamrat, eller boka in en släkt-
träff. Möjligheterna är oändliga, eller i
vart fall väldigt många.
Hur som... Nu, när du håller

Innehåll i din hand fylld med turist-
tips och allt om Högsbydagarna, ring,
maila eller sms:a och tipsa dina vän-
ner om Högsbydagarna. Vill man
läsa programmet för så finns det på
nästkommande sidor och även på
www.innehall.se.

Med Panetoz, No Tjafs, Pettson och Findus och
Fake kan det knappast gå fel, du bjuds in till en
riktig folkfest, toppat med aktiviteter, tivoli och
en och annan glass.
Fredagskvällen drar igång med afterwork,
Panetoz, No Tjafs och Tivoli.

HALLÅ DÄR ANNA EMRIN BERÄTTA LITE OM
HÖGSBYDAGARNA:
– Tivolit  tar större plats i år med fler åkattraktioner och dess-
utom attraktioner som vänder sig till de lite äldre barnen, så
nu fångar vi bredden säger Anna Emrin, en i arbetsgruppen i
Föreningen Högsbydagarna.
Anna berättare vidare att flera föreningar tagit tillfället i akt att

synas och arrangera aktiviteter under lördagen.
– Högsby IK håller i en bakluckeloppis på parkeringen vid

Karlssonsområdet. En aktivitet som brukar locka många, såväl
köpare som säljare av diverse ”bra-att-ha-saker”. Tänk bara på
att du som vill sälja saker föranmäler och betalar direkt till
Högsby IK. 
Några aktivieter arrangerade av föreningar är exempelvis,

Föreningen Berga SOK arrangerar ett staktävling, Fliseryd Sport-
fiskeklubb visar fiskeutrustning och Malen Gym arrangerar en
uthållighetstävling, 
Bergeskans firar sina imponerande 50 år på scenen med

framträdande under Högsbydagarna.
Världsmästaren i bollkickning Thomas Lundman, kommer att

stå på scen och även gå runt bland besökarna och samtidigt
hålla bollen i luften.

Så sant som det är sagt, 
händerna i luften, nu kör vi ...
Välkomna till Högsbydagarna
2016!
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Fredag 17 juni 
14.00 After Work i öltältet.

Sveriges EM-
match 15.00 
på storbild.

16.00 Davids tivoli öppnar.

17.00 No Tjafs
18.00 Knattelopp arrangeras av Trimate, 

start och mål vid kommunhuset, 
ingen föranmälan

20.00 Panetoz

Mellan spelningarna och fram tills
stängningsdags håller DJ Boom Boom
tempot uppe.

22.30 No Tjafs
01.00 Slut för dagen. 

Välkomna tillbaka imorgon!

Lördag 18 juni 
DDaaggeennss kkoonnffeerreenncciieerr PPeetteerr KKäällllssttrröömm

10.00 Åke Nilsson blåser in Högsbydagen

Bondens Torg på Storgatan

Godisregn från ICA-taket

Aktiviteter vid Sparbanken startar, bl.a.
fiskdamm och Mikael Max från
Dackarna visar Speedwaycykel.

10.30 Veteranbilscrusing längs med
Storgatan med start vid Garpen. 
Rösta fram din favorit!

11.00 Emågårdsscenen – 
Modevisning av CC Store Gullringen.

Davids tivoli öppnar. 
Öltältet öppnar.

12.00 Rudabuggarna dansar vid Sparbanken.

12.30 Lunchmusik med Bleck out och 
kaffeservering i kyrkan.

Emågårdsscenen – Bolljonglören
Tomas Lundman

13.00 Sparbanksscenen –

Pettson &
Findus
hälsar på och berättar
om hur det gick när
Findus inte kunde
sluta hoppa i Pettsons
säng. 

14.00 Emågårdsscenen – 
Bergeskans orkester

15.00 Emågårdsscenen – Prisutdelning från
dagens tävlingar.

19.00 Musik i öltältet med Peter
C som underhåller hela
kvällen.

21.00 Ungdomsdisco med DJ
Boom Boom

22.30 Fake med 
Syd & Ekman

01.00 Öltältet stänger. 

Högsbydagslotten går att köpa
fram till lördag kväll.

Dragning sker söndagen den 19/6. Lycka till!

HUVUDSPONSORER
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Övriga aktiviteter från kl 10:00

Storgatan
Frälsningsarmén har kaffeservering med våfflor.

Hornsberg har öppet med kaffeservering med hemba-
kat och loppis i trädgården, bodarna är öppna och
Högsbyortens biodlarförening informerar om biodling
och visar bisamhällen.

Misteln öppnar med fotoutställning om Latinamerika
av fotograf Isaac Vasquez. 

Garbomuséet öppnar. Fri entré.

Hanåsa Aktivitetsförening har aktiviteter.

Garpen har öppet och lottar ut två st. Lasse Åberg –
serviser under dagen. Se annons. 

Malen Gym arrangerar tävling med fina priser.

Kupan har kaffeservering i butiken.

Stormhatten har öppet – alla som handlar under
Högsbydagen deltar i en utlottning av en fin 
utplantering. Samt fina erbjudande i butiken!

Trädgårdsföreningen har lotteri utanför Garbomuséet.

CC Store Gullringen – försäljning av kläder 
från Capri Collection.

Rotary visar sin verksamhet. 

Långemåla medborgarförening – lotteri.

Cancerstiftelsen – lotteri.

PRO-lokalen är öppen med diverse aktiviteter.

Berga SOK delar ut kartor och 
arrangerar en staktävling.

Röda korset – lotteri.

Apoteket har öppet 9-13 och erbjuder 
25% på Apolivas produkter. Se annons.

Föreningen Högsbydagarna säljer Högsbydagslotter
och Tidningen Innehåll delar ut give-aways.

Taxitorget
Lokala leverantörer utanför ICA.

Högsby Hästsportklubb har ponnyridning.

Djurkliniken har öppet.

Handelsbanken – ansiktsmålning och 
glass till alla barn. Se annons.

Staby Bikers finns på plats med motorcyklar och
segways.

Tingshusparksområdet
Kommunhuset har öppet hus 11-14.

Brukshundsklubben har fyra uppvisningar mellan
11.00-13.00. Rallylydnad och drag weight/weight pull.
Försvarsmakten finns på plats för att informera om
tjänste- och patrullhundar. 

LRF har ko-bingo vid församlingshemmet kl 13.00.
Birgitta & Evalds kött finns på plats.

Fliseryds sportfiskeklubb visar olika fiskemetoder och
har kasttävling vid Emån.

Övriga
Räddningstjänsten kommer och visar sina brandbilar
vid kyrkans parkering.

HIK har bakluckeloppis vid Karlsson-området. 
Se annons.

Bolljonglören Tomas Lundman cirkulerar på byn med
sin boll och sina konster.

Stigges dans- och rockdiskotek spelar vid Högsby Järn
& Redskapshandel.

Extra bussturer från Långemåla, Ruda, Grönskåra, Fagerhult och Fågelfors både dag och natt.
Se www.hogsbydagarna.se för mer info.

ÖVRIGA SPONSORER

Barnunderhållningen 
presenteras av:

Allt ljud och ljus från:

Kraften levereras av:

Mediapartner:

Öltältet med hjälp av:TTaacckk fföörr ii åårr!!

LIONSTÅGET
tuffar runt på byn!

Fotbollen presenteras av:
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Fredag 17 juni 
14.00 After Work i öltältet.

Sveriges EM-
match 15.00 
på storbild.

16.00 Davids tivoli öppnar.

17.00 No Tjafs
18.00 Knattelopp arrangeras av Trimate, 

start och mål vid kommunhuset, 
ingen föranmälan

20.00 Panetoz

Mellan spelningarna och fram tills
stängningsdags håller DJ Boom Boom
tempot uppe.

22.30 No Tjafs
01.00 Slut för dagen. 

Välkomna tillbaka imorgon!

Lördag 18 juni 
Dagens konferencier Peter Källström

10.00 Åke Nilsson blåser in Högsbydagen

Bondens Torg på Storgatan

Godisregn från ICA-taket

Aktiviteter vid Sparbanken startar, bl.a.
fiskdamm och Mikael Max från
Dackarna visar Speedwaycykel.

10.30 Veteranbilscrusing längs med
Storgatan med start vid Garpen. 
Rösta fram din favorit!

11.00 Emågårdsscenen – 
Modevisning av CC Store Gullringen.

Davids tivoli öppnar. 
Öltältet öppnar.

12.00 Rudabuggarna dansar vid Sparbanken.

12.30 Lunchmusik med Bleck out och 
kaffeservering i kyrkan.

Emågårdsscenen – Bolljonglören
Tomas Lundman

13.00 Sparbanksscenen –

Pettson &
Findus
hälsar på och berättar
om hur det gick när
Findus inte kunde
sluta hoppa i Pettsons
säng. 

14.00 Emågårdsscenen – 
Bergeskans orkester

15.00 Emågårdsscenen – Prisutdelning från
dagens tävlingar.

19.00 Musik i öltältet med Peter
C som underhåller hela
kvällen.

21.00 Ungdomsdisco med DJ
Boom Boom

22.30 Fake med 
Syd & Ekman

01.00 Öltältet stänger. 

Högsbydagslotten går att köpa
fram till lördag kväll.

Dragning sker söndagen den 19/6. Lycka till!

HUVUDSPONSORER
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Övriga aktiviteter från kl 10:00

SSttoorrggaattaann
Frälsningsarmén har kaffeservering med våfflor.

Hornsberg har öppet med kaffeservering med hemba-
kat och loppis i trädgården, bodarna är öppna och
Högsbyortens biodlarförening informerar om biodling
och visar bisamhällen.

Misteln öppnar med fotoutställning om Latinamerika
av fotograf Isaac Vasquez. 

Garbomuséet öppnar. Fri entré.

Hanåsa Aktivitetsförening har aktiviteter.

Garpen har öppet och lottar ut två st. Lasse Åberg –
serviser under dagen. Se annons. 

Malen Gym arrangerar tävling med fina priser.

Kupan har kaffeservering i butiken.

Stormhatten har öppet – alla som handlar under
Högsbydagen deltar i en utlottning av en fin 
utplantering. Samt fina erbjudande i butiken!

Trädgårdsföreningen har lotteri utanför Garbomuséet.

CC Store Gullringen – försäljning av kläder 
från Capri Collection.

Rotary visar sin verksamhet. 

Långemåla medborgarförening – lotteri.

Cancerstiftelsen – lotteri.

PRO-lokalen är öppen med diverse aktiviteter.

Berga SOK delar ut kartor och 
arrangerar en staktävling.

Röda korset – lotteri.

Apoteket har öppet 9-13 och erbjuder 
25% på Apolivas produkter. Se annons.

Föreningen Högsbydagarna säljer Högsbydagslotter
och Tidningen Innehåll delar ut give-aways.

TTaaxxiittoorrggeett
Lokala leverantörer utanför ICA.

Högsby Hästsportklubb har ponnyridning.

Djurkliniken har öppet.

Handelsbanken – ansiktsmålning och 
glass till alla barn. Se annons.

Staby Bikers finns på plats med motorcyklar och
segways.

TTiinnggsshhuussppaarrkkssoommrrååddeett
Kommunhuset har öppet hus 11-14.

Brukshundsklubben har fyra uppvisningar mellan
11.00-13.00. Rallylydnad och drag weight/weight pull.
Försvarsmakten finns på plats för att informera om
tjänste- och patrullhundar. 

LRF har ko-bingo vid församlingshemmet kl 13.00.
Birgitta & Evalds kött finns på plats.

Fliseryds sportfiskeklubb visar olika fiskemetoder och
har kasttävling vid Emån.

ÖÖvvrriiggaa
Räddningstjänsten kommer och visar sina brandbilar
vid kyrkans parkering.

HIK har bakluckeloppis vid Karlsson-området. 
Se annons.

Bolljonglören Tomas Lundman cirkulerar på byn med
sin boll och sina konster.

Stigges dans- och rockdiskotek spelar vid Högsby Järn
& Redskapshandel.

Extra bussturer från Långemåla, Ruda, Grönskåra, Fagerhult och Fågelfors både dag och natt.
Se www.hogsbydagarna.se för mer info.

ÖVRIGA SPONSORER

Barnunderhållningen 
presenteras av:

Allt ljud och ljus från:

Kraften levereras av:

Mediapartner:

Öltältet med hjälp av:Tack för i år!

LIONSTÅGET
tuffar runt på byn!

Fotbollen presenteras av:
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– För en inlandskommun är insjöar viktiga
för att få en havsnära känsla. Att vi inom
kort kan erbjuda ett fantastiskt och upp-
rustat besöksmål som kommer att stå klart
under sensommaren ökar trivselfaktorn för
alla.

Detta menar kommunstyrelsens ordförande Stihna J
Evertsson som tillsammans med Torbjörn Midunger, aktiv
i Berga Samhällsförening, och en av markägarna Bo
Oscarssson som mötte upp vid Gösjön.
– Anläggningsmaskiner har påbörjat markarbeten och

snart kommer byggnader, utrustning till lekplats och ramp
för att öka tillgänglighet till badet att vara på plats. Så det
är stora förändringar på gång vid Gösjön, berättar Stihna.
Ett enigt fullmäktige har avsatt två miljoner i budget för 

satsningen på Gösjön som kostnadsberäknas enligt avtal
till 3 250 000 kr. Kommunen har ansökt om ekonomiska
medel bland annat via landsbygdsstöd och därigenom
räknar man med att kalkylen håller.

REJÄL SATSNING
– Det är en rejäl satsning som kommunen gör och vi
från samhällsföreningen har varit kritiska till att detta skul-
le ta för lång tid och var rädda för att projektet skulle
rinna ut i sanden. Nu är vi desto gladare att det är i hamn
och att den stora förvandlingen är påbörjad. Vi inser att
detta är en enorm satsning som många personer under
lång tid framöver kommer att ha glädje av menar
Torbjörn.
– Viktigt att detta blir klart men framför allt att det blir

bra. Anläggningen står ju inte utan serviceanläggning utan
den befintliga går att använda fram till dess att den nya
anläggningen tas i drift betonar Stihna.
Skälen till denna förhållandevis stora satsning ser man

från flera olika plan. 
Dels att man fortsatt har attraktiva besöksmål i kommunen,

men framför allt att alla som bor och verkar i kommunen ska
känna trivsel och kunna rekommendera platsen som ett bra ställe
att bo och leva på. 
– En framgångsfaktor till att vi är där vi är idag är samverkan

och att alla drar åt samma håll. Markägare, kommunen och sam-
hällsföreningen har hittat ett gemensamt mål, att vidareutveckla
denna plats. Med gemensamma krafter och initiativ så är vi där vi
är i dag så vi vill rikta ett stort tack framför allt till bröderna
Oscarsson säger Stihna.
Kommunen har tecknat ett 10-årsavtal med markägarna

Oscarsson i Valåkra. 
Detta avtal innebär hyresfritt under de första fem åren och

därefter indexreglerad årshyra. 
– Långsiktigheten i detta avtal har starkt bidragit till att vi från

kommunens sida vågat satsa de ekonomiska medel som vi gör i
dag menar Stihna.

BO OSCARSSON, EN
AV MARKÄGARNA 
– Det är klart att bröderna
ville att denna fråga skulle
lösas på bästa sätt för alla.
Det vi nu kommit fram till
främjar alla. Vi upplever
att vi haft en god dialog med kommunen och när vi väl satte oss
ner för att prata så ville vi samma sak på raden längst ner, ett
attraktivt Gösjön. Alger och annat sätter ju stopp för att bada vid
havet, och då har vi som en upprustad och välskött badplats vid
en insjö goda chanser att locka till oss ännu fler att komma hit.
Vi bröder var oroliga för att allt skulle läggas ner helt och hållet
så efter kontakt med kommunen blev det nu en bra lösning. Vi
ville vara en del i att motverka en eventuell nedläggning av
badplatsen. Det finns nog ingen utan att man vill ha en badplats
där man kan ta sig fem minuter och bara koppla av, avslutar Bo.

579 80 Högsby, Sweden, 0491-290 00, www.hogsby.se

Storsatsning på Gösjön

Det finns nog ingen utan att man vill
ha en badplats där man kan ta sig
fem minuter och bara koppla av.

Bo Oscarsson

8
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Storsatsning på Gösjön
FFöörr eenn bbäättttrree ccaanncceerrssjjuukkvvåårrdd

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

Vi arrangerar träffar, resor och möten. 

Tack för ditt bidrag
Vi stödjer utbildning, forskning 

och annat arbete som främjar tidig upptäckt 
av cancer - och arbetar för en adekvat 

behandling av sjukdomen och en god palliativ vård.

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

Din gåva gör nytta till 
HELA sitt belopp!

Plusgiro 4402263-0 ıı Bankgiro 5305-7881
TTaacckk fföörr DDiinn ggååvvaa!!

HHUUSSVVAAGGNNSSLLOOTTTTEERRIIEETT 22001166
DDuu hhiittttaarr vvåårr fföörrssäälljjnniinnggssvvaaggnn ppåå fföölljjaannddee ssttäälllleenn oocchh ddaattuumm::

HHööggssbbyyddaaggeenn –– 1188 jjuunnii

KKrriissttddaallaa mmaarrkknnaadd –– 1155 jjuullii 

FFaaggeerrhhuulltt –– 1166 jjuullii 

PPeellaarrggoonniiddaaggeenn OOsskkaarrsshhaammnn –– 1133 aauugguussttii 

BBeerrggaaddaaggeenn –– 33 sseepptteemmbbeerr

MMööcckkhhuulltt –– 1100 sseepptteemmbbeerr

MMöönnsstteerrååss hhöössttmmaarrkknnaadd –– 11 ookkttoobbeerr

JJuullsskkyyllttnniinngg,, HHööggssbbyy –– 44 ddeecceemmbbeerr

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

NORRA STORGATAN 8, BERGA • 010-747 32 50

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

        
       

  

 
  

   

 
   

     
    

   

 

  
   

 

  
 

 
  

       
   

 

   

  

Läs mer på coop.se

Vår traditionella 

grillkväll
tisdagen den 21/6! 

Välkommen in till oss 
på Coop i Berga ...

lluuddwwiigg

JJoosséé

bbeeaattrriiccee LLiinnddaa jjoosseepphhiinn

NNiiccllaass MMaarriiaa IInnggaa--LLiillllJJoohhaannnnaa

0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

KKoonnttaakkttaa oossss ggäärrnnaa iinnfföörr 
hhöösstteennss aavvvveerrkknniinnggaarr..

Glad sommar!  Ät mycket glass G
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Högsby kom
m

un inform
erar

Har du en projektidé och är bosatt i någon av kommunerna
Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby eller västra
delen av Oskarshamns kommun? Grattis! Då kan du söka
projektmedel från Astrid Lindgrens Hembygd. Fram till år
2020 har vi drygt 30 miljoner kronor i europeiska och kom-
munala medel för att utveckla området enligt visionen: 

”MED MOD, KLOKHET OCH PÅHITTIGHET SKAPAR MÄNNI-
SKOR ETT HÅLLBART LIV. PÅ REDIGT!”
Har du en idé som handlar om att utveckla föreningslivet, öka den
digitala närvaron, förädla lokala resurser eller skapa nya transport-
lösningar? Välkommen med din ansökan!

Om du är intresserad och vill veta mer så går du in på 
www.astridlindgrenshembygd.se/startsida/
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Ett hållbart liv. På redigt!

Det byggs i Högsby!

Öppet hus i kommunhuset
den 18 juni

Under Högsbydagen lördagen den 18 juni 
håller är det öppet hus mellan kl 11.00-14.00. 

Välkommen!

Vill du 
synas
med din 

företags-
flagga?

Kontakta: 
Fredrik Sandqvist, 
Tfn: 0491-291 03, 

fredrik.sandqvist@hogsby.se

Nu syns både kranar, grävskopor och trak-
torer runt om i Högsby. På Lillebo förskola
så kommer en permanent tillbyggnad ske
med två nya förskoleavdelningar. 

Utomhusmiljön i anslutning till förskolan 
utökas med en lekplats, ett antal 

parkeringsplatser samt en infart till 
nämnda parkeringsplatser. 

På Mogården har nybyggnation och 
renovering startat. Det är ett samarbete
mellan Högsby kommun och 
Riksbyggen som ska resultera i 
nya vård och trygghetsboenden 
i hyresrättsform. 

VÄNLIGEN
RESPEKTERA
förbudsskyltarna
vid Mogården. 
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Sandholms  inspirerarSandholms  inspirerar

Självrengörande färg
Det här med självrengörande färg som håller kulören
så länge att man knappt kommer ihåg när man målade
senast. Stämmer verkligen detta?
Vi ringde upp en av färgtillverkarna i Sverige, Akzo Nobel, och pratade
med Jörgen Ohlsson från Kalmar, en av två regionchefer för Nordsjö i
Sverige
– Tack för att du hörde av dig till oss. Det finns två olika bindemedel

som används i målarfärger och man brukar skilja på två olika ytor, hydro-
fob respektive hydrofil.
Hydrofob - När det kommer vatten på denna yta så pärlar sig vattnet
och rinner av. Kvar blir då lite ränder på ytan.
Hydrofil - Enkelt förklarat så fördelas smutsen på hela ytan och rinner
av när det regnar. Det är det vi kallar för att färgen är självrengörande.
– Vi marknadsför i dag en utomhusfärg som heter One Super Tech.

Den har den självrengörande ytan, hydrofil.
Många års erfarenhet och kunskap om självrengörande putsfasader

ligger till grund för produktutveckling som bland annat One Super Tech.

NÄR DET ÄR DAGS ATT MÅLA OM DÅ, VAD GÄLLER DÅ?
– Färgen är inte självrengörande i hur många år som helst, utan när det
är dags att måla om fasaden efter 12-15 år så behövs ett grundligt
förarbete. Med att välja en färg som har hög kulörstabilitet och kvalité
så förlänger man tidsintervallet mellan målningsarbetet.
Tidigare användes ofta färger som var lösningsmedelsbaserade.
Nackdelen med dessa färger är att kulören på fasaden varierar genom
åren beroende på hur mycket de blir solbelysta. 

TIPS FRÅN JÖRGEN
Tänk på att när du nymålar ett hus, håll dig till målningssystemet från
en och samma leverantör, från impregnering till grundfärg och toppfärg.
Risken är annars stor att önskad effekt inte uppnås.
Alla de stora fabrikanterna har i dag bra produkter, så håll dig till

instruktionen och gena inte i kurvorna. Då kommer ditt nymålade hus
stå sig länge.
Slarva inte med rengöring av fasaden. Det finns nog ingen som lackar

om en smutsig bil.

Akzo Nobel tillverkar all färg till den nordiska marknaden i fabriken
strax utanför Malmö. All färg som produceras fördelas jämt mellan kon-
sumenter och yrkesmålare.

Tack Jörgen för samtalet, nu har vi fått svar på vad självrengörande
färg innebär.

Gunilla C Johansson

Har du en projektidé och är bosatt i någon av kommunerna
Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby eller västra
delen av Oskarshamns kommun? Grattis! Då kan du söka
projektmedel från Astrid Lindgrens Hembygd. Fram till år
2020 har vi drygt 30 miljoner kronor i europeiska och kom-
munala medel för att utveckla området enligt visionen: 

”MED MOD, KLOKHET OCH PÅHITTIGHET SKAPAR MÄNNI-
SKOR ETT HÅLLBART LIV. PÅ REDIGT!”
Har du en idé som handlar om att utveckla föreningslivet, öka den
digitala närvaron, förädla lokala resurser eller skapa nya transport-
lösningar? Välkommen med din ansökan!

Om du är intresserad och vill veta mer så går du in på 
www.astridlindgrenshembygd.se/startsida/
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Ett hållbart liv. På redigt!

Det byggs i Högsby!

Öppet hus i kommunhuset
den 18 juni

Under Högsbydagen lördagen den 18 juni 
håller är det öppet hus mellan kl 11.00-14.00. 

Välkommen!

Vill du 
synas
med din 

företags-
flagga?

Kontakta: 
Fredrik Sandqvist, 
Tfn: 0491-291 03, 

fredrik.sandqvist@hogsby.se

Nu syns både kranar, grävskopor och trak-
torer runt om i Högsby. På Lillebo förskola
så kommer en permanent tillbyggnad ske
med två nya förskoleavdelningar. 

Utomhusmiljön i anslutning till förskolan 
utökas med en lekplats, ett antal 

parkeringsplatser samt en infart till 
nämnda parkeringsplatser. 

På Mogården har nybyggnation och 
renovering startat. Det är ett samarbete
mellan Högsby kommun och 
Riksbyggen som ska resultera i 
nya vård och trygghetsboenden 
i hyresrättsform. 

VÄNLIGEN
RESPEKTERA
förbudsskyltarna
vid Mogården. 

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  öppet  månfre 10,0016,00

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

EEXXTTRRAAÖÖPPPPEETT
HHÖÖGGSSBBYYDDAAGGEENN 

LLÖÖRRDDAAGG 1111��1166

Njut av 
Gofika 

hos ossStörre 
utbud av
kakor

Foto: www.nordsjo.se
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20 år i branschen
Tåget har lämnat perrongen och åkt vidare mot
Linköping. Nytt tåg kommer snart. Antingen ett per-
son- eller godståg. KLT-bussen åkte precis när vi på
Innehåll kom ner till stationen i vår bil.

Berga stationsområde lyses upp av ett näst intill totalrenoverat
stationshus där den gräddfärgade fasaden bryts av med tegelröda
detaljer. Byggnaden köptes av Eva-Lott och Ulf Berggren 2007
och har idag, drygt 100 år sedan det uppfördes, fortfarande
logistik i huset.
Nu är det både tåg, buss och taxi som passerar här och dess-

utom hanteras all trafikledning för Shelters fyra lastbilar från sta-
tionshuset, så nu är det bara flyget som saknas.
– Vi trivs bra att i denna miljö säger Lotta och Ulf. 
De båda företagarna berättar om sitt liv som företagare och alla

de fördelar som det innebär med att driva eget. Som man gjort
under 20 års tid.
– Man styr sin tid på helt annat sätt än man gör som anställd. Är

det något som ska göras på en fredag, så kan jag jobba på lörda-
gen eller söndagen i stället. Visserligen kanske man jobbar mer än
vad man ska, och andra sidan så är företagande en livsstil. Det är
svårt att tänka sig något annat när man väl vågat satsa på eget
företag tycker Lotta.

TEAMARBETE
Telefonen går varm och samtal om allt från nya uppdrag, omlast-

ning och annat varvas om vartannat. Kontakten med medarbetare
och kunder är täta och nära.
– Vi är verkligen ett team som jobbar nära, det blir så i detta

yrke. Som chaufför arbetar man intensivt i tre veckor och är sedan
ledig en vecka. Då vi har mycket partigods som går norrut, så
innebär det även att man i snitt sover i bilen tre dagar i veckan.
Det är ju så med denna typ av jobb, antingen gillar man det eller
så avskyr man det säger Ulf.
Själv har Ulf har under nästan hela sitt yrkesverksamma liv arbe-

tat inom transportbranschen, förutom ett par år inom glasmästeri.
– Så är det och skulle jag leva om mitt liv, så skulle jag göra om

allt igen. 
Lotta inflikar, – samma här, vi ångrar inte företagslivet en enda

dag. Men visst vissa dagar så blir det för mycket, och då gäller det
att dra i handbromsen. 
Vi har det lite lugnare i januari och februari och då passar vi på

att ta någon veckas semester. Men sedan drar det igång menar
Ulf.
Vi hade det lite tufft ett tag då min kroppulsåder brast och jag

var borta ett tag, men då ställde alla anställda mangrant upp och
backade upp företaget, helt fantastiskt.

Lotta och Ulf  framför det anrika stationshuset
mitt i Berga samhälle, som var när det byggdes
och är in i framtiden en knutpunkt för logistik till
och från länet.

Lastbilsbranschen behövs. Mjölken från 
gårdarna går inte att lasta med tåg
till mejeriet, inte heller timmer 

från skogen som ska till industrin.
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20 år i branschen

TUFFARE BRANSCH
Hur ser det då ut i branschen om man jämför med tiden 
då ni startade?
– Det har blivit mycket tuffare, helt andra villkor Det är fortfarande
roligt men svenska åkerier har åkt på flera törnar. För 10 år sedan
hade vi en stolt yrkeskår, som jobbade intensivt för miljöcertifiering,
nya moderna bilar, och branschen var ett statusyrke. Den statusen har
sjunkit en bit och inträdet i EU, nya spelregler för branschen har en
baksida menar Ulf och Lotta fortsätter.
– Miljöarbetet och certifiering får stå kraftigt tillbaka och värderas inte

längre lika högt som tidigare. Åkare slås ibland ut av avsaknaden av
dessa krav och med detta även en annorlunda prisbild. Vi hoppas att
svenska åkerier återtar sina positioner. Vi försöker att se problem som
utmaningar som vi ska lösa.
Shelter Transport har idag sju anställda där Lotta arbetar deltid. 
– När jag inte är här så blir det administration på LBC i Högsby och

verksamhetsamordnare på Lessebo ÅC. Gillar siffror och hålla ordning
på bokföring, bokslut och miljödokument.

Hur ser ni på branschen om 10 år och är det något 
ni rekommenderar?
– Att jag började över huvud taget handlade främst om att jag var
skoltrött. Ville inte gå i skolan och då var det bara att börja jobba. Allt
eftersom åren gått så har man lärt sig hur saker och ting fungerar, och
ja, denna bransch är något som jag rekommenderar. Vill man jobba
så finns det jobb, men man måste vara beredd på att det inte är ett
sju-till-fyra jobb där man kommer hem varje kväll säger Ulf. 
Vi tror på branschen och så pass mycket att vi har förberett genera-

tionsskifte. Vår son Kalle 35 år, har varit chaufför under många år har
verkligen jobbat sig in i företaget så vi ser ljust på framtiden.
Lastbilsbranschen behövs. Mjölken från gårdarna går inte att lasta med
tåg till mejeriet, inte heller timmer från skogen som ska till industrin.

VAD GÖR NI SJÄLVA OM 10 ÅR
– Vi har bott i Berga sedan 1982. Vi stormtrivs och är stolta över att
våra barn vuxit upp här och vi ser framtiden i Berga. Förhoppningsvis
är vi båda glada pensionärer som har fullt upp med aktiviteter med
barn, barnbarn, trädgård och inte minst matlagning. Såklart blir det
många resor till dottern Linn i Stockholm.

Tack för ett trevligt företagsbesök och grattis till snart 20 år som
egenföretagare. 

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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ÄVENTYRSBAD 
- BADA MED HELA
FAMILJEN FÖR 160:-
FAMILJEBAD = 2 VUXNA OCH 3 BARN

Kalle, stolt yrkeschaufför som gillar livet på
vägarna. Han har precis lossat gods vid
Oskarshamns Hamn och strax på väg till
Linköping för nya uppdrag. 

2016-05-06 JUNI INNEHALL__2008-03-19 jan_Innehåll  2016-06-03  11:45  Sida 13



14

www.skobes.se 
HÖGSBY Verkstadsgatan 5  
Växeln: 0491-209 90 
Öppettider verkstad: Mån-fre 07.00-17.00

Semestersäkra din bil  
Passa på att boka tid för att serva din bil innan semestern. 
Vi hjälper dig gärna så du kör säkert på sommarvägarna.
Vi reparerar din AC och klimatanläggning,
kontrollerar bromsar och ser till att du har rätt 
mönsterdjup på däcken.
Vi lagar stenskott, alternativt byter vi din vindruta 
oavsett vilket märke du har på din bil.
Ring gärna för kostnadsförslag!

Sist men inte minst...
Du vet väl att du alltid har 10% rabatt på service,
tillbehör, reservdelar däck och olja när du betalar med 
ditt Skobeskort.

Välkommen till oss på Skobes!

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

KKoomm iinn ttiillll oossss 
fföörr rrååddggiivvnniinngg oocchh 

ssyynnuunnddeerrssöökknniinngg!!

RRiinngg oocchh bbookkaa ttiidd!!

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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Välkommen till 
Högsby kommun! 
Det småländska och småskaliga. Det
hjärtliga och genuina. Här hittar du läckra
caféer och besöksvärda muséer. Mysiga
och prisvärda övernattningsmöjligheter.
Handlare och hantverkare. Här finns den
rika bygdehistoriken. Och inte minst - i
Högsby kommun hittar du en stor varia-
tion av naturupplevelser!

E tt vandrings- och cykelparadis.
Högsby kommuns natur är varierad

och storslagen. 
Du kan till exempel uppleva den längs
våra många slingriga och cykelvänliga
landsbygdsvägar. 

Ta dig an vår 15 mil långa cykelled som
går genom kommunen, och som är upp-
delad på fyra etapper!

Här finns också gott om vandrings-

värda sträckor genom fascinerande
och kulturhistoriska marker. Vandra
längs Högsbyleden, i Rudahagarna,
Jonas Stolts vandringsled, eller
genom de trolska bokskogarna längs
Alsterån vid Böta Kvarn! Från Aboda
Klint, som vintertid erbjuder utförs-
åkning i flera backar med lifter, 
presenteras också storslagna vyer
och vandringsmöjligheter. 

Om vi talar om naturfenomen
måste du ta dig till Kalmar läns enda
kanjon, More Kastell. En ovittrad 20
meter hög restplint reser sig längst
nerifrån den imponerande Moreravinen.   

Ekopark Hornsö är en av västeuropas
viktigaste områden för bevarande av 
hotade insekter. 
Några av ekoparkens sevärdheter är: 

• Barnebo med de mäktiga stengärdes-
gårdarna från 1860-talet och den vackra
jätteeken är väl värt ett besök. Intill sten-
muren finns gammal hagmark med en
intressant örtflora. 

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

ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-14

FöreningsSport

BESÖK OSS!
STORT UTBUD AV FISKEPRODUKTER!

VÄLKOMNA TILL             
Bruksgatan 17, Fågelfors

0491-515 99 • 070-593 72 87
Öppet tisdag - onsdag kl 14.00-17.00
Vill du komma andra tider - Ring!

Välkommen /Ann-Catrin

Hattar, Mössor, Kepsar, Väskor,
Halsdukar, Handskar

för både Dam och Herr

Nyhet!
handla online

www.fagelforshatt.se

Gemytliga Högsby kommun 
För mig var det som en dröm, en sann-

dröm, att campa i orörd natur en ljum
vårkväll mitt i Småland! Vilken känsla att
sitta utanför sitt tält och lyssna till knastret
från den tända brasan och porlandet 
från Emåns vatten!

Så beskrev en av förra årets turister sin fascination för 
naturen, vildmarken och lugnet i Högsby kommun.

Foto: Gunilla C Johansson

Arkivfoto
Vinterfiske 
Foto: Fiskeklubb i Kalmar
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Öppet 
alla dagar

8-21
Välkommen till den matglada ICA-butiken

Ta ut kontanter i vårUpp
täc
k

för
del
arn
a!

Uttagsautomat

Järnvägsgatan 8, Högsby  •  Tel 0491-200 12
• Postombud • Paketservice: DHL och SCHENKER • Frimärken

• Allgunnen är en av de största oreglera-
de sjöarna i Sydsverige. I markerna kring
sjön finns mycket höga naturvärden med
ett stort antal sällsynta arter av skalbaggar
och fjärilar. 

Delar av sjön och de omgivande
skogsmarkerna är avsatta som naturreser-
vat. 

• Bokhultets naturreservat är vackert
beläget intill Alsterån, strax söder om
Böta Kvarn. Området består av gammal
bokskog och lövblandskog med många
ovanliga djur och växter. 

Tänk på Allemansrätten – frihet under
ansvar. Information finns på Högsby
Turistinformation.

Missa inte kommunens många
natursköna badplatser!  

E ldorado för fiske och paddling. 
En del av Högsby kommun kallas

Emådalen.
Om du vill fiska i den här delen av

Emån eller/och i 27 av kommunens sjöar
och vattendrag kan du köpa dig ett turist-
fiskekort för en eller två veckor. 

Emån erbjuder ett av Europas renaste
och bästa fiskevatten och är en av de mest
artrika åarna i södra Sverige. 

Längs vissa Emåsträckor och i flera av
kommunens sjöar går det bra att paddla. 

Kontakta exempelvis Emåturism Lixhult
eller Aboda Café & Restaurang för att hyra
kanot.

Ryningen är en av de största våtmarker-
na i Småland och en av de mest värdefulla
fågellokalerna i sydöstra Sverige. Upp
emot 140 fågelarter brukar häcka här årli-
gen, varav många är mycket sällsynta. 

H antverk, konst och design.
I Högsby kommun med omnejd finns

de kreativa konstnärerna som arbetar i de
mest skiftande material och former! Om
du till exempel vill se miljövänlig omform-

ning av flaskor till bruks- och konstglas
åker du till Hauges Hantverksglas i
Kulltorp. Vill du se mer? Besök då till
exempel AoS Keramik hos Annika Olsson
Sonntag, Uranäs Blomsterverkstad eller
Fågelfors Hattateljé. Ett antal kultur- och
hantverksdagar samt marknader arrange-
ras under året på olika platser.

G årdsbutiker och närproducerat
I Högsby kommun med omnejd är den

gröna näringen en mycket viktig inkomst-
källa. Här finns det gott om möjlighet att
handla närproducerat i ett flertal gårdsbu-
tiker med olika inriktningar. Genom att
handla närproducerat värnar du om mil-
jön och att hålla vårt vackra landskap
öppet. 

S evärdheter och arrangemang.
I Högsby finns världens enda perma-

nenta utställning om Greta Garbo - en av
de fem internationellt mest kända svens-
karna genom alla tider. 

Greta Garbos mamma, mormor och
flera generationer tillbaka i tiden var födda
i Högsby kommun. 

Nostalgia i Fågelfors är ett annat
besöksmål för alla åldrar. Här finns

Arkivfoto Gösjön. Foto: Maria Andersson

Aboda klint, familjebacken.
Foto: Mikael Annegård

Turistbilaga_2016-05-06_OK_Handelsstaden uppslag_03-08  2016-04-26  13:15  Sida 3



utställningen ”Från järn till trä”, om
Fogelfors Bruk med en av Sveriges 
äldsta traditioner av att bygga monte-
ringsfärdiga trähus. I Nostalgia finns
även utställningar om revykungarna
Ernst Rolf och Karl Gerhard med stark
anknytning till bygden.  

Fagerhults marknad i juli är en gam-
mal traditionsrik marknad med många
besökare. 

Hantverksdagen i Svindla kvarn i
samma månad är också mycket sevärd.  

Besök biografen i Berga, matcherna
på våra idrottsarenor eller våra fina
dansställen/folkparker! Både i Fågelfors
och i Långemåla bjuds det upp till dans
flera gånger om varje sommar. 

Högsbydagarna i juni lockar tusentals
besökare! 

Välkommen till alla våra fina hembygds-
gårdar! 2016 är det hembygdens år, läs
mer på www.hembygd.se. Mycket kultur
och hantverk finns att njuta av. I flera
hembygdsparker kan du fira midsommar
och andra högtider. 

H istoriskt 
– Visste du att…

… Högsby samhälle vilar på en rullstensås
från istiden för cirka 10 000 år sedan

… Storgatan i Högsby bygger på en rid-
väg från medeltiden som utnämndes till
Kungsväg år 1559 av Gustav Vasa

… i kommunen finns gravfält och andra
lämningar från järn- och bronsåldern som
ligger vid Emåns stränder

… Drageryds by anses vara en av
Smålands mest välbevarade radbyar.

B oende – I Högsby kommun finns 
boenden som passar alla: 

Hotell, vandrarhem, stugor, övernatt-
ningslägenheter, rum med frukost, cam-
ping och läger- och kursgård. 

H emlighets-full fisk och mistelpussar 
– Visste du att…

… Högsby förknippas med den mytiska
malen, som gömmer sig nere på Emåns
botten och nästan bara är aktiv nattetid.
Malen kan bli upp till fem meter lång och
väga över 400 kilo! Malen är utrotnings-
hotad och fridlyst i Sverige. 

… det går att hitta drygt 20-åriga mistlar
i Högsby med en diameter på mer än en
meter. Misteln anses ge lycka och välsig-
nelse om man fäster den i taket eller
ovanför en dörr i juletid. Det är tillåtet att
kyssa en person som befinner sig under
den. Misteln är grön året om och enligt de 
keltiska druiderna hade den övernaturliga
egenskaper. 

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

Fullständiga rättigheterFullständiga rättigheter

Hotell  &
Dagens lunch

Hotell  &
Dagens lunch

Ms Solsund  www.olandsfarjan.se

Bokning och förfrågningar 0499-449 20, 070-621 42 60
Biljetter säljes på kajen innan ombordstigning. Cafeteria med öl- och vinrättigheter ombord.Vid hög sjögång kan trafiken inställas.

Oskarshamn Avgång: 08.00 och 14.00
Byxelkrok Avgång: 11.00 och 17.00
Restid 2 timmar och 20 minuter

Turlista
dagligen
17/6-14/8 

2016

BILJETTPRISER ENKEL ENDAGSTUR

Vuxen 150:- 200:-
Barn 7-16 år 100:- 150:-
Bil max 5 m inkl. förare 450:-
Bil + 2 pers 550:- 900:-
Bil + 3-5 pers 600:- 950:-
Husvagn max 5 m 500:-

BILJETTPRISER ENKEL ENDAGSTUR

Husbil max 5 m inkl. förare 650:-
Längdtillägg/fordon 100:-/m
MC inkl. förare 250:- 450:-
Cykel Gratis Gratis
Moped 100:-
Barn under 7 år i målsmans sällskap åker gratis.

www.emamejeriet.se

Glad sommar önskar vi på ALLT INOM FÄRG, GOLV, TAPETER OCH KAKEL
VI UTFÖR ÄVEN MÅLERI, GOLV- OCH VÅTRUMSARBETE

Smedmästarev 3 HÖGSBY • 0491-208 62 • www.sandholms.se 
• Öppet Vard 9-18 lör 9-13
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Välkommen att handla och trivas 
hos Coop Högsby. 010-747 32 80

Vill du ändra livsstil ? 
Börja med att flytta till Högsby kommun 

V år vision Högsby kommun 2025 innebär
att Högsby kommun är en attraktiv och

välmående kommun som brukar utan att
förbruka – En kommun där alla känner sig
välkomna och där företagsamhet, bra kom-
munikationer och en välutvecklad 
service skapar goda förutsättningar för 
människors utveckling.

De tre främsta anledningarna till att 
människor flyttar till Högsby kommun är:
• Närhet till naturen och lugn miljö. 
• Låga huspriser. 
• Kärlek och relationer

Livskvalitet är för oss att bo i en ren och naturskön miljö i ett varierat landskap med stora skogar, 
ekopark, odlad mark, sjöar och vattendrag. 

Här bor du inte nära naturen, utan mitt i. Kanske till och med bland kor, får, höns, 
hundar och hästar. Boendet är fantastiskt prisvärt och vi erbjuder den bästa uppväxtmiljö för barnen
som vi kan tänka oss. 

Vi har god barnomsorg och en trygg skolgång. Här finns ett rikt och varierat föreningsliv, trevliga 
evenemang, fina besöksmål och lokal service. 

Entreprenörer med egna initiativ välkomnas! Här finns oanade möjligheter för dig som vill skapa din
egen framtid och goda förutsättningar att pendla till de större städerna. 

Nyfiken och vill veta mer? Välkommen att kontakta oss!
Högsby inflyttarservice, tel. 0491-291 64, 292 92, carina.hansson@hogsby.se, 
www.hogsby.se

Utflyktstips till Smålands 
vackraste plats!

Öppettider sommar 2016, 29/5 -21/8 10.00-19.00 alla dagar

Aboda Klint (14 km fr Högsby) • www.abodacafe.com • 0491-230 08, 0703-98 85 06 
Fullständiga rättigheter - Köket stänger 15 min innan!  Övriga öppettider, se hemsidan!

Sommarbuffé inkl dryck, kaffe 
& kaka 150:-serveras alla dagar 

kl 12.00-16.00 (6/6-21/8). 

Helgbuffé inkl dryck, kaffe & kaka 150:-, Lör-Sön kl 12.00-15.30 (tom 5/6).

Lunchbuffé inkl dryck, kaffe & kaka 100:-, vardagar kl 11-14 (tom 3/6).

Besök vår Försäljningsvagn
vid Karlsson torsdagar och

Taxitorget fredagar kl 10-16. 

Hembakat bröd & välfylld konditorkyl med Gofika.

ABODA KLINT

Från järn till trä - om Fogelfors Bruk - Sveriges 
äldsta trähusfabrik.  Musik o nöje med Ernst Rolf 
o Karl Gerhard. Lek-aktiviteter och design. Allt  
inbäddat i en rosenträdgård. 
www.nostalgia.hogsby.se      Tel. 072-5708357.  
Grupper är välkomna att boka hela året. 
Huvudsponsor är Högsby Sparbank      

Foto: Gunilla C Johansson

Foto: Gunilla C Johansson
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GENERÖSA ÖPPETTIDER: Mån - Lör 0900-2000 • Sön 1000-2000

Ombud för: Gilla oss på Facebook: Coop Nära Berga

Läs mer på coop.se

Ska du åka och bada?
- Vi har gofikat till stranden 
och allt det goda till grillen

NORRA STORGATAN 8, BERGA • 010-747 32 50

 
GÅRDSBUTIK

 

Öppet tisdag kl10-18, fredag kl10-18 och lördag kl10-14. När butiken är stängd, självbetjäning 6-22, alla dagar.
Under jordgubbssäsong öppet dagligen • Självbetjäning 6-22, alla dagar. Väg 34/47 mellan Målilla och Mörlunda.

AXELSSONS I ABY • STORA ABY • 570 82 MÅLILLA • TEL O495-209 28 • www.axelssonsiaby.se
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TEL O495-209 28 • wwwABY • 570 82 MÅLILLA •
 • Självbetjäning 6-22,dgubbssäsong öppet dagligen

ORA ABY • STAXELSSONS I 

 

 

 
 Väg 34/47 mellan Målilla och Mörlunda.

. alla dagar självbetjäning 6-22,en är stängd,

.se.axelssonsiabyy.9 28 • wwww.

Beställ  närproducerat
Grill & Kö�lådor

Året om

Info & bokning, Birgitta 070644 46 28, Sjönäsgatan 26, Berga 
www.dittekokott.se

 

 

 

Alltid öppet fredagar kl. 12-18
                Övriga tider ring!

GARBOMUSEET
Storgatan 26, Högsby

Öppet 15 juni - 31 aug.
måndag-fredag 11-15

Övrig tid endast förbokningar.
Tel. 0491-291 36

Dröm er tillbaka och förförs 
av vår odödliga Hollywoodstjärna 

och stilikon, Greta Garbo

– se hemsidan för mer information

www.garbosallskapet.hogsby.se
garbo@hogsby.net

Garbosällskapet

Högsby municipality - your holiday 
adventure with memories to preserve!

• Walking trails, including Högsbyleden 88 km in 6 
stages, Rudahagarna, Jonas Stolts vandringsled and trekking in the magnificent beech forests along
the river Alsterån. If you like to go biking, we have a 150 km long bike trail.
• Ecopark Hornsö is a large woodland. The ecopark is about 9200 hectares and one of Sveaskog’s
largest ecoparks in south of Sweden. 
• Swimming and canoeing in our beautiful lakes and streams. Canoe rentals you will find at
Emåturism, Lixhult and Aboda Cafe´& Restaurant.
• Aboda Klint with cross-country and downhill skiing. At the top you’ll find Aboda Café & Restaurant
offering tasty food and refreshments.

• Fabulous fishing awaits you! The river Emån with its natural scenery and popular fishing. 
The Tourist fishing permit gives you one or two weeks of fishing in 27 different fishing areas all on the

same permit. You can also buy licences for individual lakes and streams at the Tourist Information.
• In Högsby you’ll find the world’s only permanent exhibition of Greta Garbo, one of the five most interna-

tionally famous Swedes of all time. Garbo’s mother, grandmother and several generations back were born in
Högsby.

• Several fine homesteads have many activities, such as Bötterums hembygdsgård in Långemåla and Lanhagen
in Högsby.

• Flea markets and antiques are popular, including 3 Århundraden in Berga which also has a popular café.
• Creative crafts, art and design such as Hauges Hantverksglas (glass recycling) in Kulltorp and AoS Keramik in
Kösebo.
• Stay at the campsite, hotel room, furnished apartment, bed and breakfast, hostels, cottage or in a different living;
a school museum with selfcatering.
• Högsby is associated with a local animal and a municipal plant. The animal is catfish, the mysterious giant fish,
which hides deep in the river Emån. The plant is mistletoe and in and around Högsby you can find 
mistletoes more than 20 years old and with a diameter of more than one meter. Here is one of the mistletoe
stocks in northern Europe.
• Close to Nils Holgersson´s World, Astrid Lindgren’s World, the Kingdom of Crystal, Kalmar and Öland.

Right of public access - a unique opportunity. Information at Högsby Tourist Information.

We wish you a pleasant stay! 
Welcome to Högsby Tourist Information, Storgatan 17, Högsby.Tel. +46 (0)491 291 64, turism@hogsby.se

www.hogsby.se          Högsby Turistinformation
Foto: Per Petersson, Sveaskog

Foto: Per Petersson, Sveaskog
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Hyr kanot eller kajak hos oss och paddla i Emån, i en insjö eller i
havet. Önskar ni transport av kanoter ombesörjer vi det. 

Avsluta gärna er paddling med bastu och spabad. 
Hur skönt som helst! Därefter sover ni gott i våra stugor. 

Hyr stuga dygn eller veckovis, 2 stugor med 4 bäddar vardera 
eller tälta på gården.

Koppla av i modern stuga med ostört
läge. Bada vid egen badstrand med

brygga. Sex sängplatser + tre extrabäddar
i gäststuga. Fiska, bada bastu, hyr 

roddbåt eller cyklar… Uthyres veckovis. 

Ved till stugan eller fritidsboendet 
- Björkved och blandved säljes! 

Vi ordnar hemleverans vid behov.
Vi utför även lastmaskintjänster och

schaktning.

Mobil Gert: 070-248 60 28                                                                                                      Mobil Ewa: 070-65 87 323  
www.ematurism.se  ı  GPS Koordinater: 57.2067023, 15.9275173

EMÅTURISM

Die Gemeinde Högsby-Dein Ferienabenteuer 
mit Erinnerungen, die bleiben!

•Wanderpfade, u.a. Der Högsbypfad mit 88 km in 6 Etappen, Rudahagarna, Jonas Stolt
Wanderpfad und Wandern in den phantastischen Buchenwäldern entlang des Alsterån.
•Ekopark Hornsö ist eine größere, zusammen-hängende Waldlandschaft mit insgesamt 9200
Hektar. Dies macht den Ekopark Hornsö zu einen der größten Sveaskogsparks. 
•150 km lange Radwege, Baden und Kanupaddeln in unseren schönen Seen und Flüssen. Einen
Kanuverleih gibt es bei Emåturism, Lixhult und Aboda Cafe´& Restaurant.                                                                                                             
•Aboda Klint mit Langlauf- sowie Abfahrtsskimöglichkeiten. Auf der Spitze liegt das Aboda Café &
Restaurant, welches gutes Essen bietet und zum Kaffeetrinken animiert.
•Der Emån mit seinen Naturerlebnissen und beliebten Angelmöglichkeiten. Die Angelgenehmigung
für Touristen umfasst 27 Gewässer und ist gültig für 1 bzw.2 Wochen. Sie können diese und die
Lizenzen für einzelne Seen der Umgebung im Touristeninformation erweben.
•In Högsby gibt es die einzige permanente Ausstellung über Greta Garbo, welche eine der 
5 meist internationnal  bekanntesten Schweden ist darstellt. Ihre Mutter, Großmutter und weitere
Generationen zuvor  waren in Högsby geboren.
•Mehrere schöne Heimathöfe mit zahlreichen Aktivitäten, z.B. Bötterums Heimatshof, Långemåla und
Lanhagen in Högsby.
•Trödelmärkte und Antiquitäten sind beliebt, u.a. 3 Århundraden in Berga. Dort gibt es außerdem noch ein sehr
beliebtes Café.
•Kreatives Handwerk, Kunst und Design z.B. Hauges Handwerksglas (umweltfreundliches Glasrecycling) in
Kulltorp und AoS Keramik in Kösebo.
•Wohnen und Campen, Hotelzimmer, möblierte Wohnungen, Zimmer mit Frühstück, Wanderheim, Hüttchen
oder ein etwas anderes Wohnen: im Schulmuseum mit Selbstverpflegung.
•Högsby wird verbunden mit einem Gemeindetier sowie mit einem Gemeindegewächs. 
Das Tier ist der Seewolf, der geheimnisvolle Jagdfisch, welcher sich tief am Boden des Emåns versteckt und bei
der Pflanze handelt es sich um Misteln. In Högsby kan man 
20-jährige Mistelbäume finden, die einen Durchmesser von  mehr als einem Meter haben.
•Sie befinden sich in der Nähe von Nils Holgerssons Welt, Astrid Lindgrens Welt, zum Glasreich, Kalmar und
Öland.

Das Jedermannsrecht - eine einzigartige Chance. Information im Högsby Touristeninformation.

Wir wünschen einen schönen Aufenthalt! 
Willkommen im Högsby Touristeninformation, Storgatan 17, Högsby. Tel. +46 (0)491  291 64,
turism@hogsby.se   www.hogsby.se           Högsby Turistinformation

TILL MYCKET PLÅNBOKSVÄNLIGA PRISER !

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

Vi finns mellan Långemåla kyrka och väg 34. 
Mitt i mellan Högsby och Blomstermåla.

Tel. 0499-310 09

ÖPPET  ALLA  DAGAR  10-18
FASTIGHETSBYRÅN HÖGSBY I Storgatan 41, 579 30 Högsby

Clara Ingvarsson
fastighetsmäklare
076-133 66 55

Ylva Sjökvist
mäklarassistent

070-5394187

Fastighetsmarknaden 
i Högsby kommun blomstrar 

– välkommen du också!

Foto: Gunilla C Johansson
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Övernatta, ta en bit mat eller fika hos oss!
Välkommen att övernatta längre eller kortare tid i Högsby kommun. Ett centralt beläget hotell, ett vandrarhem eller varför inte
en stuga där du kan njuta av naturen? Välkommen till Högsby turistinformation för mer information, www.hogsby.se 

Välkommen att kontakta oss på Misteln!
Högsby Turistinformation, Misteln  •  Storgatan 17, 579 30 Högsby  •  tel. +46 (0)491-291 64  •  fax +46 (0)491-292 95
turism@hogsby.se  •  www.hogsby.se  •        Högsby Turistinformation
Nyfiken på Högsby kommun och vill veta mer om att flytta hit? 
Kontakta Besök- och Inflyttarservice tel. +46 (0)491-292 92, carina.hansson@hogsby.se, www.hogsby.se 
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Allgunnen Sinnerbo Byutvecklingsgrupp 
(vildmarkshytter)
Aboda Klint
Tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Bibeloo Bed & Breakfast
Sjönäsgatan 2, Berga
Tel. 070-232 50 26

Emåturism Lixhult, Högsby  
Stuguthyrning
tel. 070-248 60 28

Gösjöbadets camping
Berga
tel. 070-684 86 26, 073-141 15 79

Hornsögården, Hornsö Blomstermåla
33 bäddar
tel. 0499-300 27, 070-527 32 10

Leela Retreat
Bruksvägen 7, Björkshult
tel. 0481-703 00

Sinnerbo bygdegård
Sinnerbo, 8 bäddar
tel. 0491-230 18, 070-678 33 02

Skälsbäcks skolmuseum
Skälsbäck, vandrarhem
8 bäddar fördelade på 2 lgh.
tel. 070-384 69 62, 0481-713 27

Staby Gårdshotell
Skvadronvägen 1, Högsby  
25 rum (44 bäddar) 
tel. 0491-281 20, 070-586 05 17 

Strandgården Fagerhult
Lägenhet 2 r.o.k. 6 bäddar
tel. 070-396 33 12

Trollbergets gästhus
Trollbergsvägen 19, Högsby  
Rum med frukost 
tel. 070-302 59 11

Välenbadets camping
Fagerhult
tel. 070-740 27 92, 070-760 27 92, 
072-784 16 91

Värdshuset Emågården
Storgatan 15, Högsby  
12 bäddar fördelat på 6 rum
tel. 0491-215 35

FIKA
Aboda Café & Restaurang, Aboda Klint
tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Abodavagnen
Varuhuset Karlsson, Högsby - 
torsdagar kl 10-16
Taxitorget, Högsby - 
fredagar kl 10-16
tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Bötterums Gästgiveri Café
Bötterum, Långemåla
Öppet 26/6-14/8 2016
alla dagar kl. 11-17
tel. 0499-301 40, 070-259 15 82, 
0491-223 25, 070-304 18 70

Café Gallerian
Järnvägsgatan 37, Högsby 
tel. 070-229 26 62

Café 3 Århundraden 
Norra Storgatan 45, Berga
Öppet: jun-aug lör-sön kl.11-17
Resten av året lör-sön kl.11-15
tel. 070-748 83 87

Ceema Café & Servering
Järnvägsgatan 37, Högsby
tel. 0491-206 66

Skälsbäcks skolmuseum, Skälsbäck
Öppet 2/7-21/8 2016
ons-sön kl.13-17
tel. 0481-730 39, 
070-384 69 62, 0481-713 27

Sommarcaféet i Fågelfors
Hammarsmedsbacken 7, Fågelfors
Öppet 23/5-31/8 2016 kl.12-18
tel. 076-113 81 76

Staby Gårdscafé
Skvadronvägen 1, Högsby
Tel 0491-281 20,
070-586 05 17

Wickbergs konditori
Storgatan 45, Högsby
tel. 0491-200 49

ÄTA
Aboda Café & Restaurang, Aboda Klint
tel. 0491-230 08, 070-398 85 06

Café Gallerian
Järnvägsgatan 37, Högsby 
tel. 070-229 26 62

Ceema Café & Servering
Järnvägsgatan 37, Högsby
tel. 0491-206 66

Pizzeria Monterosa
Järnvägsgatan 14 A, Högsby
tel. 0491-213 93

Pizzeria Shalom
Storgatan 61, Högsby 
tel. 0491-214 44

Ruda Pizzeria
Storgatan 51, Ruda
tel. 0491-220 90

Staby Gårdshotell
Skvadronvägen 1, Högsby
tel. 0491-281 20, 070-586 05 17
(tidsbokning)

Värdshuset Emågården
Storgatan 15, Högsby  
tel. 0491-215 35

Turistbilaga_2016-05-06_OK_Handelsstaden uppslag_03-08  2016-04-26  13:18  Sida 8
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Högsby
Järnvägsgatan 8, Högsby
0491-76 20 50

Kom och fika så snackar vi
bankaffärer en annan gång, 
vi bjuder på kaffe och kaka!

Ansiktsmålning, ballonger 
och glass till barnen!
Vi har öppet hus lördagen den 18/6 
kl 10.00-13.00

Välkommen till ditt
Apotek i Högsby!
Våra öppettider mellan 27 Juni – 19 augusti
Måndag – Fredag    09.00 – 17.30
Lunchstängt            12.30 – 13.30
Midsommarafton     Stängt

Apoteket
Storgatan 21, Högsby
apoteket.se   
Telefon 0771-450 450

         
      

       
            

         
           
          
 

      
       

         
     
       

  

          
    

                 

         
      

       
            

         
           
          
 

      
       

         
     
       

  

          
    

                 

         
      

       
            

         
           
          
 

      
       

         
     
       

  

          
    

                 

         
      

       
            

         
           
          
 

      
       

         
     
       

  

          
    

                www.jonssonsrorfirma.se 

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

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

  
 

0495-122 85
0491-122 85 HHööggssbbyy JJäärrnn && RReeddsskkaappsshhaannddeell AABB

KKyyrrkkooggaattaann 11.. HHööggssbbyy    
TTeell 00449911--220011 1144
ÖÖppppeett:: mmåånn--ffrree 99--1177..3300 •• llöörr 99--1133

VI SES PÅ
HÖGSBYDAGARNA!

NY KATALOG UTE NU! 
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HÖGSBYNÄT AB

Nyinkomna 
lampskärmar från

Vi har presenter för ALLA

FÖRETAG • FÖRENINGAR • PRIVATPERSONER

Järnvägsgatan 37, Högsby 
049138 70 11

Måndfre 1018 • lörsön 1116

 
       

        

           

 

       
      

Sta&onära 
datorer för 1490:

(Begränsat antal)
Ex. HP Compaq 8000 Elite

PPAASSSSAA PPÅÅ!!!!!!

Köp en Samsung 
Galaxy S7

så ingår e'           
skärmskydd      

och skal. 
(Begränsat antal)

Michael Nilsson 
Leg. kiropraktor                                                                               
Dammgatan 12, 
572 30 OSKARSHAMN
0491-103 75, 076-80 20 375
michael@nilssonkiropraktik.se

Hampus Nilsson 
Kiropraktor
Storgatan 25, 
383 30 MÖNSTERÅS
0499-107 02, 076-83 20375
hampus@nilssonskiropraktik.se

HAR DU ONT?
Låt oss hjälpa dig!

FÖRETAGSNYTT
Amir Algomaa från Syrien har i dagarna slagit upp
portarna till den nyöppnade matbutiken Mix Mart
mitt på Storgatan i Högsby. 
Butiken är välfylld med arabiska, bosniska och svenska råvaror.
Amir som bor i Mönsterås såg ett behov av en matbutik centralt
beläget i länet.  
Butiken har mottagits väl av kunderna och med ett brett utbud av
allt från kryddor, grönsaker och charkuterivaror så ser det ljust ut
för den nyöppnade butiken.
Amir är anställd på ett bemanningsföretag och arbetar just nu på
JOAB i Blomstermåla och driver butiken vid sidan av sitt arbete och
som bemannas med hjälp av medarbetare.

Som närmaste granne till Mix Mart har Nightmare
on Tour haft utförsäljning av kläder för outdoor och
kommer så göra fram till sista juni. 
Detta för att man efter 17 års verksamhet bestämt sig för att
avveckla verksamheten. I stället satsar man fullt ut på städ och
flyttfirman Num Städ & Flytt. Så den som vill fynda kläder är väl-
komna till oss under Högsbydagarna säger Robert Solstad.

Måketorp och Ekevågs har inlett nytt samarbete.
Numera kan du köpa närproducerat kött från
Måketorp via ICA-butiken i Fagerhult. 
Det går bra att förbeställa varor av oss och hämta ut dessa hos
Ekevågs när vi inte har öppet. Köttdetaljer från Måketorp finns i dag
på ett 10-tal platser runt om i regionen.
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Partybandet Fake och poplegendarerna Micke Syd och
Tommy Ekman tänker höja tempot rejält under årets
Högsbydagar.

– Ja, det ska bli hur skoj som helst, säger Christian Åberg, frontperson i
Fake från Oskarshamn. 
– Jag tror att det var på Högsbydagarna vi spelade en gång, men det

var många år sedan, och Högsbydagarna är ju mycket mer väletablera-
de nu. 
Planen är att spelningen i Högsby ska inledas med att Fake kompar

ikonerna Micke ”Syd” Andersson och Tommy Ekman. Duon har ett helt
hav av guldkorn att välja bland från deras tidigare grupper Gyllene Tider
respektive Style/Freestyle. 
Sedan tänker Fake rocka loss på scenen på egen hand i vanlig god

ordning. 
 – Folk i trakterna vet vad de får av oss. Det blir fullt ös från början till

slut, en massiv ljudbild och mycket allsång, skuttande och glädje, säger
Christian Åberg. 
– Vi kör låtar som folk gillar. 
Fake bildades år 2000 med två gotlänningar och några oskarsham-

nare. Bandet har hela tiden hållit fast vid att spela populära tempofyllda
låtar, fast med Fakes egna, speciella sound. I år blir det inte lika många
spelningar som förr om åren, så missa inte uppträdandet i Högsby. 
Det blir riktigt roligt att komma till Högsby, säger Christian Åberg.  

Fredrik Loberg

Kent Holmqvist
070-295 58 57

Mats Holm
070-584 96 00

Carl-Wiktor Svensson
070-231 78 19

Anders Melkersson
070-510 91 27

BERGS TIMBER   | Tel 010-19 98 500   | www.bergstimber.se

Glöm inte att hålla utkik 
efter barkborreangrepp!
Glöm inte att hålla utkik 
efter barkborreangrepp!

2016-05-06 bergs_Layout 1  2016-05-25  13:19  Sida 1

FAKE - SYD & EKMAN

Torghandel i Högsby!

BBääcckkssttrröömm FFrruukktt && GGrröönntt

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

• Isterband • Ölkorv 
• Grillisterband och Kroppkakor från Evas
• Snittblommor, Kruk- & Utplanteringsväxter

• Nyplockad färskpotatis från Öland
• Nyplockade jordgubbar från Rockneby
• Lokalodlat och obesprutade 
Hagalunds tomater flertal olika 
sorter och Långasjögurka

MMiiddssoommmmaarrvveecckkaann äärr vvii ii HHööggssbbyy 
oonnssddaagg 2222//66 

VVII FFIINNNNSS PPÅÅ TTAAXXIITTOORRGGEETT II HHÖÖGGSSBBYY 
1100//66 SSAAMMTT OONNSSDDAAGGEENN DDEENN 2222//66

Högsby •   Kl 1000 -1500  • www.olandsfiskarn.se 

Förbeställ gärna 070-201 13 91

•• TTaaxxiittoorrggeett ii HHööggssbbyy ffrreeddaaggaarr kkll 99--1155..3300

•• SSttoorraa ttoorrggeett ii OOsskkaarrsshhaammnn oonnssddaaggaarr kkll 88--1144

•• FFöörrbbeessttäällll ggäärrnnaa aavv PPeetteerr 
ppåå tteell 007700-- 8844 9933 447788

Starka smakrika ostar – Chark från Vaggeryd 

Drotts ost: Danablu, Lagrad Grevé, Stark Samsö, Stark
prästost mm. Saint Agur och flera dessertostar
Vaggeryds Chark: Prinskorv, syltor, isterband mm

OBS! Midsommarveckan 
finns vi i Oskarshamn 22/6
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Tack alla företag och entreprenörer för ett gott
samarbete under hela projekttiden

OMBYGGNAD HÖGSBY VATTENKRAFTVERK 
2014 - 2016

www.ncc.se

– Syftet med ombyggnationen har varit att effektivisera energiutta-
get av det vatten som passerar genom stationen. Ombyggnationen
har även förberett för ytterligare eventuella framtida satsningar.
Detta berättar Oscar Stensson Bohman, platschef på NCC och

hemmahörande i Kalmar.
– I den stora tegelbyggnaden som ligger precis intill Emån i cen-

trala Högsby utnyttjar alltså den nya utrustningen energin som vatt-
net alstrar mycket väl.
Man kan förenkla effekten av arbeten med att säga att denna

stora ombyggnad som närmar sig 70 miljoner kronor inklusive
utrustning ökar effekten med 50%.
Vi har förutom effekthöjning arbetat med att kraftstationen fått nya

helautomatiserade dammluckor och annan byggnation för att säker-
ställa hög driftsäkerhet på anläggningen.
Uttaget från kraftstationen följer den vattendom som finns, men

för att öka nyttjandegraden så stod denna ombyggnation som alter-
nativ. 
I denna stora ombyggnad som nu alltså är klar har betongfunda-

mentet en teknisk livslängd på hela 100 år. Detta är ett tecken på
de högt ställda krav som projektet haft från beställare till utförare.
Arbetet har flutit på bra och detta mycket tack vare de lokala ent-

reprenörer och företagare som vi haft mycket god kontakt med. En
viktig faktor i projekt som vi från NCC är ansvariga för är de lokala

företagens kom-
pentens något som
vi alltid värdesätter
poängterar Oscar.
Oscar som i

grunden är husbyg-
gare och varit
anställd på NCC i
cirka sex år, såg
detta projekt som
mycket spännande
då detta är det hit-
tills mest omfattan-
de som han haft
ansvaret för.
– Det har varit

intressant att få vara
en del i detta och
att få följa ett pro-
jekt från start till
slutbesiktning. Att
jobba bra och nära beställaren i ett projekt och tillsammans med
entreprenörer är verkligen något som jag uppskattar i mitt arbete
avslutar Oscar. 

Vi tackar för ett intressant möte och denna gång var det ett minst
sagt energigivande sådant.

Gunilla C Johansson

– Ett stort projekt som inte påverkat allmänheten i
någon större utsträckning är nu klart och slutbesik-
tat. NCC har som totalentreprenör varit ansvarig för
den stora ombyggnationen av kraftstationen.

Ombyggnation vattenkraftverkOmbyggnation vattenkraftverk
17-18 juni 2016
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Ingemar Bernthsson från Kalmar är
landets meste och antagligen bäste
Pettson och Findus-tolkare. 
Nu gästar han Högsbydagen för första
gången. 
– Det ska bli fantastiskt roligt. Räkna
med bus! säger han. 

Sven Nordqvists populära barnbokskaraktärer Pettson och Findus
blev till teater för första gången redan för 24 år sedan. Då satte skå-
despelaren och underhållaren Ingemar Bernthsson upp föreställ-
ningen ”Pannkakstårtan”, med sig själv som gubben Pettson.  
– Det var bara några månader efter att den första boken med

Pettson och Findus hade kommit ut, berättar Ingemar Bernthsson. 
Det här kom sig av att jag jobbade ihop med Pernilla Skifs. Hon

skrev ett manus som baserade sig på boken Pannkakstårtan. Vi spe-
lade den föreställningen på Öland, på Snickar-Pelles teater.
Sedan dess har Ingemar Bernthsson spelat tusentals föreställning-

ar baserade på Pettsonböckerna. Från Kiruna i norr till Ystad i söder.
Han har själv skrivit musiken till de olika uppsättningarna.  
– Det vi ska göra i Högsby baserar sig inte på någon speciell bok.

Det blir lite blandat. En liten mix, the best of. Lite sånger, lite bus. Jag
tror att det ska passa.  
Vad jag vet har vi inte varit i Högsby och spelat just Pettson och

Findus tidigare, så det ska bli väldigt kul!
Under de 24 åren har Ingemar Bernthsson/Pettson haft fem olika

Findus vid sin sida. Sedan drygt ett år tillbaka har Kalmar-
tjejejen Pernilla Penny Sjögren rollen som den brunvitrandiga små-
busiga katten med gröna hängselbyxor.  
– Hon är fantastiskt duktig!
Det är egentligen ett pappa och son-förhållande som Pettson och

Findus har. Pettson är pappan och Findus är buspojken. Därför kan
både vuxna och barn känna igen sig i berättelserna.
Det är en familjeföreställning. 
Ingemar Bernthsson kan själv inte sluta läsa Pettsonböckerna. 
Jag har läst dem för mina barn och nu läser jag dem för mina bar-

nbarn. Det är så mycket detaljer också i teckningarna, så man hittar
alltid något nytt. 

Fredrik Loberg 

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

OSKARSHAMN 8-9 JULI 2016
B I L J E T T  P Å  T I C K E T M A S T E R . S E  -  L A T I T U D 5 7 . S E

NIKLAS STRÖMSTEDT  MÅNS ZELMERLÖW
JOHN DE SOHN  BACKYARD BABIES  MOLLIE 
FRIDA ÖHRN  PEACE AND LOVE ORCHESTRA  SEAN BANAN
ANNIKA HERLITZ  ELIN NAMNIEKS  FAKE  ANDERO & PINAR

S A M A R B E T S -  O C H  M E D I A P A R T N E R S
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Bandet Panetoz bildades redan 1997 och debutera-
de med musik där texter handlar om att värna om
sina rötter, och att vara sig själv. Våga ha roligt. Inte
bry sig om negativa saker andra säger och själv inte
prata illa om andra. 

Redan 2005 startade gänget den ideella föreningen Vägen ut, där
syftet var en musikstudio för unga. De har varit med och spelat på
nationaldagsfirande på Skansen, och hiten ”Dansa pausa” har strea-
mats över 40 miljoner gånger på Spotify och passerat fyra platina.
Videon ”Dansa pausa” har setts över fem miljoner gånger. 
Nya låten ”Håll om mig hårt” har sålt platina och är på väg mot

dubbel platina.
– Vi har fyra låtar som är certifierade hittills och en femte på gång

berättar Johan Hirvi i Panetoz.
Bandets sound är med afrikanska influenser där man sjunger på

svenska.

BRA DRAG I HÖGSBY
– Så klart jättekul att vi får komma och spela på liten ort som
Högsby, vi har hört att det är bra drag där säger Johan Hirvi.
Vi upplever att det är roligast att spela på de lite mindre orterna,

man kommer publiken nära på ett helt annat sätt än de större are-
norna.
Panetoz har en styrka i att man har en bred målgrupp och spelar

på företagsfester, nattklubbar som stadsfestivaler.

Hur känns det nu några månader efter all uppståndelse som det
innebär att vara med och tävla i Melodifestivalen?
– Det var ju för andra gången som vi stod på scenen. Första gång-
en så var ju allt nytt, stort, spännande och som sagt första gången. 

I år så kände vi oss mer bekväma i denna roll. Det är ett helt unikt
projekt detta med Melodifestivalen. Man jobbar in minsta detalj
under flera månader för en enda låt som sedan varar i knappt tre
minuter. Sedan kan det vara över, alternativt att man tar sig vidare.
Vi hoppades såklart att vi skulle gå långt. Vi tog oss från fjärde del-
tävlingen till andra chansen och sedan till finalen och placerades
oss på en åttonde plats. En härlig resa.

VÄGEN TILL ATT LYCKAS OCH VARA SIG SJÄLV
– Musikstudion Vägen ut var ett sätt att hjälpa oss själva. Det gäller
att tro på sig själv och våga tro på andra. Vår dröm var musikstudi-
on. Vet man vad man vill göra är det bara att göra, och man klarar
mer än man själv tror. När man väl börjar, så brukar man upptäcka
att det kanske inte var så svårt, trots allt.
Perioden du går i skolan är kanske jobbig, men efteråt så kanske

det var den roligaste tiden. Många kompisar i samma ålder och
mycket ledig tid. När skolan slutar finns det inte längre några som-
marlov. Gör det mesta du kan i skolan desto bättre går det sedan i
livet.
För egen del gick det bra i skolan. Har vidareutbildat mig till civi-

lingenjör, så jag har personligen inte stött på några direkta hinder.
Jag har själv dock stått inför att behöva välja mellan musik och
ingenjör när jag skulle läsa vidare. Valde ingenjör. Men trots detta val
hamnade jag i alla fall i musikbranschen. Glad och tacksam för detta
berättar Johan. 
Johan har precis som alla andra i Panetoz jobb vid sidan om

musiken. Johan driver en konsultfirma som konstruktör under vinter-
halvåret.

DÄRFÖR MUSIK
• Bästa med musiken är att få stå på scenen. Att få känna energin
från publiken.
• Studiecirklar står bakom musikprojektet ”Vägen ut”. Ta kontakt
med ditt studieförbund. Flera bandmedlemmar från oss har hittat
sin väg in i musiken bland annat genom studieförbund.
Studieförbund kan vara vägen in till massor av olika intressen.

Bandmedlemmarna Nebeyu Baheru,�Johan Hirvi,�Pa Modou
Badjie,�Njol Badjie�och Daniel Nzinga ser alla fram emot att få
spela på Högsbydagarna

Tack Johan för en mycket positiv intervju där du satte fingret på
många bra saker. Ni är varmt välkomna till Högsbydagarna

Gunilla C Johansson

28

Apoteket, Storgatan 21, Högsby
apoteket.se   Telefon 0771-450 450

ÖPPET 9-13
PÅ HÖGSBY-
DAGEN

Välkomna!

25% 
rabatt på 
Apoliva-

sortimentet 

APOTEKET MALEN

Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

till Högsbydagarna
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Hoppborg, Sumodräkter, Zumba med barnen, 
Fiskdamm, Godisregn, Lotteri och Tipspromenad.
Fritt inträde för medlemmar och ungdomar 
upp till 18 år - övriga 100:-

Arr: Fågelfors Samhällsförening & 
Fågelfors Föräldraförening

VVäällkkoommmmeenn ttiillll

FFååggeellffoorrss TTåårrttkkaallaass
mmeedd nnaattiioonnaallddaaggssffiirraannddee
66//66 22001166 kkll 1144::0000

LLIIFFVVEENNSS
UUPPPPTTRRÄÄDDEERR KKLL 1155::0000

Ett stor tack till alla våra sponsorer som gör detta arrangemang möjligt!

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred - Högsby

1 juli ändras 
hämtningsdagarna 
för dina sopor

-
sidan och kommer i din brevlåda i slutet av juni.

Tänk på 
•  

Om tunnan inte blivit tömd - låt den stå kvar. 

• Det kan ta längre tid än vanligt mellan 
hämtningarna i början av juli.  
Du kan då ställa extrasäckar med hushålls-

 

För mer information: 

Storgatan 68, Högsby, 
Tel 0491-202 02, 

Öppet: Mån-Fre 1000-1800, 
lunch 1300-1400

lör, sön o helgdag stängtwww.garpenhogsby.se

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

Studenttider- presenttips!

Extra stängt under juni! 
• Fred. 10/6 eftermiddag (student), 

• Mån. 13/6 förmiddag (lasarettsbesök), 
• Midsommarafton. 

Efter midsommar börjar vi med semesterstängt mån-tis.
(ÖPPET ONS, TORS, FRE) varje vecka hela sommaren.  

KOSTA BODA–
ULRICA HYDMAN VALLIEN 
glas Friendship nya motiv, 
nu även vinglas fr. 125:-

LASSE ÅBERG glas och porslin, 
(studentskål på köpet)

GENSE BESTICK • RRAANNKKAA 16-delar NU 499:- 
ord. pris 749:- samt • MMAAMMBBOO 24-delar NU 449:- 
ord. pris 599:-. • SISTA CHANSEN SSiillvveerrbbeessttiicckk 
2255%% rraabbaatttt tt..oo..mm.. 1100//66.

NYLIGEN HEMKOMMET: Delar av LLAAIILLAA BBAAGGGGEESS
kollektion RROOCCKK BBYY SSWWEEDDEENN samt MMAAGGDDAALLEENNAA
GGRRAAFFSS silverkollektion. 
30% RABATT på IISSAABBEELLLLAA LLÖÖWWEENNGGRRIIPPSS
(Blondinbella) kollektion i lager. I butiken finns
många flera tips, kom gärna in och kolla! 

HHööggssbbyyddaaggeenn ddeenn 1188//66 
lloottttaarr vvii uutt 22 sstt.. 

LLaassssee ÅÅbbeerrgg  sseerrvviisseerr
Museum 18 delar (mattallrik, djup tallrik, assiett 
värde 675:-) Handla för minst 200:- så deltar du! 

ÖÖPPPPEETT 1100--1144

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

JJUUNNIIEERRBBJJUUDDAANNDDEE 
Fagerhult • 2-familjshus alt. Generationsboende 240 kvm
Grönskåra  • 2:a 65 kvm marklgh

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

För mer info ring Maj Almert, 0706-79 13 78
www.stangakonsult.com

VI ÖNSKAR ALLA EN GLAD SOMMAR
OCH EN BRA HÖGSBYDAG G
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Vill du skänka?
Ring: 0491-213 80

Vi hämtar utan kostnad.

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

En god handling

4790/kgBlandfärs
Sverige. Vår egenmalda

15:-/pktGlasstrutar
8-pack. X-tra. 960 ml

10:-/stKlyftpotatis
med/utan skal. 
Coop. 900 g Priserna gäller 

t.o.m 12/6

shop expressdagar!

högsbydagen
VVäällkkoommnnaa ttiillll CCOOOOPP

VVäällkkoommmmeenn aatttt hhaannddllaa oocchh ttrriivvaass hhooss CCoooopp HHööggssbbyy.. 
JJäärrnnvvääggssggaattaann 2277,, HHööggssbbyy.. 001100--774477 3322 8800

TTiillll eerr ssoomm hhaannddllaarr mmeedd SShhoopp EExxpprreessss 
hhaarr vvii nnuu eexxttrraa bbrraa eerrbbjjuuddaannddeenn::

VVii ggrriillllaarr ssoommmmaarreennss 
nnyyhheetteerr uuttaannfföörr bbuuttiikkeenn!!

För dig upp till 13 år har vi ordnat en TTRREE--
KKAAMMPP – Alla får pris! Efter trekampen kan 
du prova fiskelyckan i vår FFIISSKKEEDDAAMMMM. 

Vi lovar napp vid varje kast. 
Vi håller på mellan 10:00-14:00.

Till er andra har vi FFEESSTTIIVVAALLPPRRIISSEERR under
hela dagen på vårt GGRRIILLLLSSOORRTTIIMMEENNTT.

Marinerat, kryddat och färdigt. Det enda du
behöver göra är att tända grillen G

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 takarbeten 
- stora som små
• Tegelläggning 
• Pappläggning 
• Läggning av plåttak
• Takplåtsmålning
• Plåtslageriarbeten 

Planerar ni 
att byta tak?

AAnnddrreeaass

AAnnddeerrss
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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.

Studiecirkel praktisk biodling 
21 april  - 16 juni 18:00 
Hornsberg, Storgatan 64, Högsby
eltagarna får själva under sakkunnig ledning
lära sig sköta bisamhällen. Alla som är intres-
serade av biodling är välkomna, även om du
inte är biodlare själv. Kanske det kan väcka
din nyfikenhet om biodling. Ingen avgift.
Anmälan till Veine Jernemalm 070-
5477595.
Arr: SV och Högsbyortens biodlarförening

Bin till nytta och nöje 
21 april - 1 sep 18:00 -20:30 
Föreningsbigården, Storgatan 64, Hornsberg,
Högsby. Öppet alla torsdagar 21/4-1/9 kl
18.00-20.30. Här kan du köpa honung och
lära dig biodling. Vi bjuder på kaffe!
Arr: Högsbyortens Biodlarförening

PRO Högsby kommun - Resa till
Dalarna  30 maj - 2 juni 
Anmälan senast den 30 april. Anm. till
respektive föreningar eller till Inger 073-
0582422. Inget krav att Ni måste vara med-
lemmar utan först till kvarn. Arr: PRO Högsby
kommun

Herrarnas vårsupé, PRO Fågelfors 
3 juni 14:00 PRO-gården, Fågelfors. God
vårsupé i PRO-gården, Fågelfors. Åke Larsson
och Karl-Johan Johansson underhåller.
Föranmälan till Bror tel. 070-5151271 eller
Lennart tel. 0491-51182. Arr: PRO Fågelfors

Säsongstart i Nostalgia, Fågelfors 
4 juni - 26 juni 
Bruksgatan 43, Fågelfors. Under juni månad
med start den 4 juni kl 13.00-17.00 har
Nostalgia öppet lördagar och söndagar.
För mer info se: www.nostalgia.hogsby.se
Arr:  Nostalgia. Telefon: 072-570 83 57

Sveriges Nationaldag, Bötterum 
6 juni 15:00 Bötterums Hembygdspark
Välkomna att fira Sveriges Nationaldag i
Bötterum. Högtidstal av Lena Holm.
Underhållning och allsång med Nöjesteamet
Servering och lotterier.
Arr: Långemåa Hembygdsförening

Nationaldagsfirande, Grönskåra 
6 juni 18:00 Isabogården Grönskåra
Högtidstalare Anders Ek samt underhållnig av
Göran Petersson och Gunnel Höglander.
Kaffeservering. Arr: Hembygdsföreningen
Isabogården och Studieförbundet
Vuxenskolan

Nationaldagsfirande i Högsby 6 juni
15:00 Hembygdsparken Lanhagen i Högsby
Välkomna att fira nationaldagen samt
Sveriges hembygdsförbund 100 år!
Högtidstal av landshövding Stefan Carlsson.
Flaggutdelning. Nya svenskar välkomnas.
Kaffeservering. Högsby Sockens hembygds-
förening

Fotboll 11 juni 2016 14:00 
Frövi Idrottsplats. Fotboll division 3 nordöstra
Götaland. Högsby IK - BK Derby. Entré 60kr. 
Arr: Högsby IK

Garbomuseet i Högsby 
15 juni - 31 aug Storgatan 26, Högsby.
Vardagar kl 11.00-15.00, grupper även
annan tid, ring 0491-291 36. Entré 40
kr/vuxen (>20st = 30 kr/person).
Medlemmar gratis.Museet speglar Garbos fil-
mkarriär och består av en stor bildsamling
med originalfoton samt många andra före-
mål.Souvenirshop. Arr: Garbosällskapet
Tel: 0491-291 36 E-post: garbo@hogsby.net

Högsbydagen, Högsby kommun-
bibliotek 18 juni 10:00 
Högsby kommunbibliotek (i Misteln),
Storgatan 17, Högsby. Välkommen till
Misteln under Högsbydagen den 18 juni.
Vi visar en fotoutställning om Latinamerika
av Isaac Vasquez. Arr: Högsby kommunbiblio-
tek

De vilda blommornas dag 
19 juni 10:00 Masthagen, Släthult, Berga
Blomstervandring i Masthagen, Släthult,
Berga. Ledare: Thomas Gustafsson och Kjell
Samuelsson. Arr: Handbörds naturskyddsföre-
ning

Gemensam lunch SPF Seniorerna
Högsby 21 juni 13:00 
Emågården, Storgatan 15, 579 30 Högsby
Vi äter lunch tillsammans på Emågården. Arr: 
SPF Seniorerna Högsby

Fotboll 23 juni 19:00 
Frövi Idrottsplats. Fotboll division 3 nordöstra
Götaland. Högsby IK - Nässjö FF. Entré 60kr.
Arr: Högsby IK

Midsommarafton Bötterum 
24 juni 15:00 Bötterum Hembygdspark
Midsommarafton firar vi i Hembygdsparken.
Dans kring midsommarstången.
Underhållning av Gunilla och Johan
Sigvardsson. Servering av kaffe med bröd,
hembakad ostkaka, korv och glass samt lot-
terier. Visning av Hembygdsgården kl 16.00
Arr: Långemåla Hembygdsförening

Midsommarfirande, Grönskåra
24 juni 15:00 Isabogården Grönskåra
Sven-Olof Blad spelar till dansen kring mid-
sommarstången. Kaffeservering, tombola, lot-
terier, varmkorv och chokladhjul.
Arr: Hembygdsföreningen Isabogården och
Studieförbundet Vuxenskolan

Midsommarfirande, Berga 24 juni
15:00 Berga idrottsplats. Dans kring mid-
sommarstången. Fiskdamm, lotterier, luftge-
värsskytte, servering, pilkastning och ponny-
ridning. Arr: Berga GIF och Damklubben

Nostalgia Fågelfors 25 juni 
13:00 - 17:00 Bruksgatan 43, Fågelfors
Kaffe servering vid midsommarstången.
Arr: Nostalgia

Sommarcafé Bötterum 
25 juni - 14 aug 11:00  
Bötterums Hembygdspark. Sommarcafé i
Tingshuset från 25 juni till 14 augusti. Öppet
varje dag kl 11.00-17.00
Servering av våfflor, hembakad ostkaka (glu-
tenfri) hembakat bröd och rågbullar.
Arr: Långemåa Hembygdsförening

Tennisskola Gösjön Berga 
27 juni - 1 juli För alla mellan 7-16 år.
Pågår 27/6-1/7. Gratis. Anmälan senast
15/6 till Thomas Ohlsson 0491/50391,
070-3443728 eller ohlsson@hogsby.net.
Arr: Berga TK

Sillfest 29 juni 14:00
Den 29 juni kl 14.00 har SPF-seniorerna,
PRO och Isabogården sommarens sillfest.
God mat, underhållning, lotteri och trevligt
mys. Plats meddelas senare. Senaste anmäl-
ningsdag 20 juni. Arr: SPF-seniorerna, PRO
och Isabogården

Nostalgia, Fågelfors 1 juli-15 aug 
Bruksgatan 43, Fågelfors. Öppet kl 13.00-
17.00 alla dagar utom måndagar. Info:
www.nostalgia.hogsby.se 
Arr: Nostalgia Tel: 072-5708357

SOMMARLOPPIS, Västrakulle,
RUDA 1 juli-3 sep 12:00-17:00 
Västrakulle, Ruda. Sommarloppis till förmån
för hjälpprojekt i Indien. OBS nu nya öppetti-
der: 1/7 tom 3/9 Fred, Lör 12-17 eller enl
tel 0491-22045. Sinnerbovägen, 1 km från
Ruda skola ut mot Allgunnen. Söndag 17/7
15.00 friluftsgudstjänst i trädgården.

Hornsödagen 3 juli 
Hornsögården. Loppmarknad och auktion
Café, kroppkakor, glass och varmkorv
Arr: Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Allsång 3 juli 16:00 
Bötterums Hembygdspark Allsång med
Nöjesteamet i Bötterums Hembygdspark.
Servering och lotterier. Arr: Långemåla
Hembygdsförening och Långemåla
Medborgarförening

Fotboll 6 juli 19:00 
Frövi Idrottsplats. Fotboll division 3 nordöstra
Götaland. Högsby IK - Myresjö/Vetlanda FK.
Entré 60kr. Arr: Högsby IK

Loppis vid Isabo Grönskåra 9 juli
10:00 -14:00 Isabogården, Grönskåra.
Servering. Arr: Grönskåra Nya
SamhällsföreningVarmt  välkomna!

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

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

Målaren 
som gör allt och lite till!

SERV ICE  I KVAL I TE T  I YRKESKUNNANDE

Vi har det du tänder på!TTeeaamm SSkkooggssppoorrtteenn
Johan Larsson 
073-318 51 43, e-post: team@skogsporten.se  
Team Skogsporten

VVeeddfföörrssäälljjnniinngg

0491-822 12 • WPAB.SE

TT RRYYCCKK   --   TT II DDNN IINNGGAARR  --   LLAAYYOOUUTT   
VV II SS II TTKKOORRTT   --   AAFFFF IISS CCHHEERR
RROOLLLLUUPPSS   --   SSKKYYLL TTAARR
MMAARRKKNNAADDSSFFÖÖRR IINNGG   --   WWEEBB
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Hallå där Ing-Britt Säll, ordförande för LRF Högsby –
Fagerhults lokalavdelning vad gör ni på årets
Högsbydag?

– För två år sedan arrangerade vi kobingo utanför församlingshemmet. I år
tänkte vi köra en favorit i repris. Vi säljer 200 lotter, 100 stycken per ko för
50:- lotten. Vi kommer att sätta upp en mindre hage, med rutnät och siffror
där vi släpper in två kor. En av korna gör ett doftande avtryck i en av rutor-
na. Personen som har samma nummer på sin lott som det i rutan vinner
hela 2 500:-. 
Kon följer inte med på köpet men däremot får man klappa henne. 

På plats intill hagen med de båda korna kommer det även att finnas får,
höns och minigris. 
Två traktorer, från 1974 och en från nutid kommer att stå uppställda 
som ett sätt att visa på den utveckling som lantbruket stått för.

Gunilla C Johansson

– Servering och catering av god Medelhavsmat.
– Bed & Breakfast - Gott om plats och fin mat. 

Mysig trädgårdsmiljö vid Sandbäckshults gamla skola

För mer information:

www.oranjeskafferi.com
Högsbyvägen 35, Blomstermåla

Tel: 0499-201 25 • e-post: inekevanwettum@gmail.com

Stormhattens Blommor
 Sjung om 

studentens...

Sommartider
Hej Hej...

Stor sortering av
Examensbuketter 

och studentmaskotar

Varmt välkomna hälsar 

Anna-Lena o Bosse, Åsa, Ingemo o Maria

Alla som
handlar hos

oss på Högsbydagen 
deltar i utlottning av     
en fin utplantering.

Högsbydagsextra 

10% på alla 

utplanteringsväxter

Öppet 1000-14
00

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

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

Interflora
Blommogram

Stormhattens Blommor
& Begravningsbyrå AB

Med reservation för slutförsäljning

OBS!
Sommartider 

på Stormhatten
Midsommarafton stängt

fr.o.m. 1 juli - 31 aug 

har vi öppet 10
00-1500

Lördagar stängt    

 
  

    

 

  
 

    

  
 

       

 
  

    

 

  
 

    

  
 

   

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!

Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

KOBINGO
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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

Öppet 
alla dagar

8-21

Välkommen till den matglada ICA-butiken

Utmärkta 
varor har fått

lägre pris

I butiken har vi märkt ut alla prissänkta 
varor med den här symbolen så att du enkelt 

kan hitta alla varor med nytt lägre ordinariepris.
Läs mer på ICA.se

– Program sommaren 2016 –

FESTARRANGEMANG
LÅNGEMÅLA IDROTTSPARK

Mer info på: www.langemala.se/lifdanser11.html
Arrangör: Långemåla Idrottsförening

LÖRDAG 4/6 2100-0100

LARZ-KRISTERZ
– I PUBEN TRUBADUR, PER BLACKSTAD

PUB MED 
ÖL- OCH VIN-

RÄTTIGHETER

LÖRDAG 27/8 2100-0100

BERGESKANS ORKESTER
SAMT 
ERIKA JONSSON

LÖRDAG 16/7 2100-0100

TVÅ BLYGA LÄPPAR

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

Nationaldagen 
i Lanhagen

Kl. 15.00 vid Valåkrahuset
Flaggan hissas

Musikkåren spelar
Tal av landshövdingen

Välkomnande av nya svenskar

Högsby • sockens
hembygdsförening

HEMBYGDENS ÅR 2016

SOMMARLOPPIS
I VÄSTRAKULLE

Sinnerbovägen, RUDA
(1 km från Ruda skola mot Allgunnen).

Öppet 1/7 - 3/9
Fredag - lördag 12-17
(För annan tid ring 0491-220 45)

Behållningen till vattenprojekt i Indien.

VÄLKOMMEN!
Gudstjänst Västrakulle, 17/7 kl 15.00

(Se vidare info bland evenemang på www.hogsby.se)

Dags igen för

        

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

ÖPPET 
TORSDAG - FREDAG

11.00-17.00 
HELA SOMMAREN
EJ MIDSOMMARAFTON

FÄRSKT KRAVKÖTT AV 
NÖT OCH GRIS I GÅRDSBUTIK

     

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

0491-822 12 • WPAB.SE
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Så summerar projektgruppen årets upplaga av
Möjligheternas Kväll
– Ja vad mer kan man säga. Tack vare alla som arbetat ideellt, backat
upp oss på olika sätt i projektgruppen, proffsig köks- och serveringsperso-
nal, enastående och väl fungerande sound, anläggning, dekoration och
alla sponsorer, så kunde det knappast bli bättre.
Kvällen var fullbokad till sista plats. Nu ser många fram till nästa års
Möjligheternas Kväll. Så hur ser det ut för 2017 då Lotta?
– Det blir svårt att toppa, viktigt att komma ihåg att det är sponsorer och
ideellt arbete som möjliggör denna kväll, utan detta, inget arrangemang.
Foto: Oscar Karlsson

Lotta Berggren; – All Time High!
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Hallå där Zebastian
Hur känns det ett par veckor efter den stora premiären
för Omöjligheternas Kväll?

– Helt fantastiskt, det gick långt över förväntan, 250 glada ungdomar på
plats denna kväll. Fri entré, bra musik på scenen och massor av aktiviteter.
Det är ett bra koncept för att nå unga från kommunen, Oskarshamn och
Västervik en kväll i maj.
Artisterna fick med beröm godkänt av publiken. Det är klart att som

arrangör att det blir extra roligt att se ungdomarna verka trivas en kväll som
denna.

VAD SÄGER NI OM 
EN FORTSÄTTNING FÖR 2017
– Vi sneglar redan nu på 2017. Vi kommer
utvärdera detta tillsammans med Högsby
kommun och fritidsgården Gården. Kan dock
konstatera att det knappast kunde ha börjat
bättre.

BACKKLÄTTRING POPULÄRAST
 – Det var utan konkurrens längst kö till
backklättringen och där den som lyckades
stapla flest backar med hjälp av en säkerhets-
sele landande på imponerande 25 backar 
hög stapel. Detta innebär en totalhöjd på
dryga sju meter. 
Kvällen avslutades med prisutdelning med

fina priser från Garpen, EMMA, Ring Up och
Pizzeria Shalom. Läskbackar lånades ut av
Coop i Högsby. Ljud och ljus fungerade
klockrent.
– Vi från kyrkan är glada

och stolta över den enorma
respons och uppslutning vi
fått för detta arrangemang.
Målet med att nå många
unga, det uppfylldes med
råge.
Kvällen avslutades med

säker hemresa med extra-
insatt busstur med hjälp av
Högsby kommun.

Text: Gunilla C Johansson
Foto: Zebastian Strömberg

Lotta Berggren; – All Time High!
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sommar-
priser!

Kom in 
och köp allt

du behöver till
sommarens 

små och stora 
projekt.

Nu har vi även Gipsskivor, 
OSB-skivor och Reglar på lager.

Kom in och ta del av ännu
fler erbjudanden i butiken!
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