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

NÄRINGSLIV OCH HÖGSBY KOMMUN INFORMERAR • SANDHOLMS TIPSAR • GÖRDETSJÄLVTIPS
• BOKTIPS • FÖRETAGSNYTT • EVENEMANG I HÖGSBY KOMMUN

BI- OCH 
HANTVERKSDAG

ROCKA LOSS 
I LÅNGEMÅLA

ÄLGJAKTEN 
2016

HÖGSBY ÄR 
FANTASTISKT

ATTACUS

TRÄHUS 

VÄXER SÅ DET
 

KNAKAR
Ove Axelsson till vänster i bild  har arbetat  som 

trähusarbetare sedan han var 19 år 
fram till i dag med undantag ett par år. 

– Trivs bra på jobbet och med Attacus som nya ägare 
och den pågående utveckling av industrin 

och tycker framför allt om att arbeta med trä som råvara. 
– Det känns naturligt och bra att få bygga detaljer i trä som vi gjort 

i Fågelfors i snart 130 år.  Ses här tillsammans med Fredrik Johansson.
Foto: Gunilla C Johansson
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OLAF’s VVS & Husservice
Värme- och sanitetsarbeten
0491-511 62   •   076-80 50 741

olafsvvs@hotmail.de    olafsvvs@gmail.com

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

UUttnnyyttttjjaa RROOTT--aavvddrraaggeett!!

SÖNDAGSKAFÉ
HONUNGENS OCH BIETS DAG

Söndagen den 4/9 kl14-17
Hornsberg, storgatan 64, Högsby

• Visning av bin och biodling
• Provsmakning och försäljning av honung mm
• Utställning av hantverk
• Kaffeservering
Biodlarföreningen och Hembygdsföreningen i Högsby

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

Välkommen 

till oss

ABODA KLINT

JULBORD
Varför inte boka in ert

Julbord redan nu 425:- p/p.
Vi startar vårt berömda julbord på

Smålands vackraste plats fredagen
den 25 nov och efter succén förra året

forsätter vi med vårt Julbord 
på Julafton 400:- hos oss 

kl 13.00 och 16.00.  Boka bord!Besök oss på facebook: 
Aboda cafe & restaurang!

ÖÖPPPPEETT AALLLLAA DDAAGGAARR 11110000--11880000 (t.o.m. 4/9) 
• Semesterstängt den 5-9 sept • fr.o.m. 10/9 Öppet onsdag till söndag 11-18

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

A’LA CARTE
alla dagar kl 11.00-17.45
Fullständiga rättigheter

Här har vi GO-FIKA
& välfylld konditorkyl!
vi bakar allt på Aboda klint!

– CATERING
Abodabuffé - Paketpris 165:-p/p. 

Julbordscatering - Paketpris 280:-p/p. 
(Fritt hemkört i kommunen. OBS minst 10 pers!)

• Smörgåstårta,  56:-/pers.

LUNCHBUFFÉ 100:-
inkl. dryck, kaffe & kaka

vardagar kl  11.00-14.00

Försäljningsvagnen vid
Taxitorget Fredagar kl 10-16. 

Vi säljer hembakat från Aboda klint,  
t.ex. biskvier, mazariner, pajer,  

smörgåsar och kaffe för Take away.

Tack alla som
har besökt oss
denna sköna

sommar!

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 -- BBjjöörrnnssttrröömmss vväägg 33
Pris 650 000 sek

Helfräsch enplansvilla med bra
läge, fristående garage. Låga drifts-
kostnader, stor altan under tak.

RRuuddaa -- JJoonn EEnnggssttrröömmss vväägg 77
Pris 335 000 sek

Villa i Ruda med bra läge, stort
dubbelgarage, 5 rum och kök,
bastu, hobbyrum, vedpanna 

med acc.tankar.

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

NÄSTAN UTSÅLT!
VI SÖKER FLER OBJEKT 

TILL FÖRSÄLJNING

0491-822 12 • WPAB.SE

Marknadsföring
med tryck!!
Marknadsföring
med tryck!!
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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
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Bruksorten Fågelfors är vida känt genom historien
för alla hus och huskomponenter som passerat
fabriksdörrarna genom åren. Läser man på i 
historieböckerna så finner man att denna typen av
verksamhet startade redan 1880 i Fågelfors.

Sedan fyra år tillbaka bedriver företaget Attacus trähus verksamhet
på samma industrimark som tidigare Fågelfors Hus.
Kommunchef Anders Johansson, kommunalråd Stihna Johansson

Evertsson och oppositionsledare Jonas Erlandsson var i förra veckan
på företagsbesök hos Attacus Trähus AB och fick en rundvandring på
anläggningen av projektledare Fredrik Johansson och fastighets-
ansvarig Sohlbert Johansson på Attacus trähus.
Anläggningen och dess olika produktionslinjer är anpassade ut-

efter produktionen och orderingång.
– Våra yrkeskunniga och skickliga medarbetare ser till att

väggstommar, bjälklagsmoduler, takkasetter och fönster med mera
kommer på plats och monteras enligt ritningar. När modulerna pas-
serat genom anläggning efter de olika arbetsmomenten så transpor-
teras dessa ut till de byggarbetsplatser runt om i landet som basmo-
duler i nyproduktion av bostäder berättar Sohlbert Johansson.

LOKALA FÖRETAG OCH ENTREPRENÖRER
Många lokala entreprenörer och företag anlitas av Attacus.
– Högsby LBC för utleverans till byggen, Tesla för olika elarbeten

och lokalt producerad träråvara, listan kan göras lång för de lokala
företag som vi uppskattar mycket för att de finns i närområdet.
Företagen är på ett sätt en del av vår verksamhet berättar Fredrik
Johansson. 
Efter att vi passerat linan med mellanbjälklag så ser vi hur ett tunt

dis sakta sänker sig från en luftbefuktningsanläggning i taket. Man
har monterat in anläggningen av fler anledningar. Dels för att dimm-
ning med vatten binder och fångar upp dammpartiklar i luften som

det blir en hel del av när man sågar och hanterar trä och på så sätt
förbättras arbetsmiljön. Men även för att luftfuktigheten på träreglar
och dylikt ska må bra och ha rätt fukthalt. Blir virket för torrt så finns
risken att det vrider sig och man får ökad andel kasserad träråvara
och en betydligt sämre slutprodukt. Tack vare luftbefuktning har man
ett win-win-koncept för medarbetare, råvara och slutprodukt.

FLER PRODUKTIONSLINOR
– I dag har vi sju produktionslinor i gång, det vill säga sju olika
arbetsplatser som producerar olika typer av produkter, beroende på
vad som ska ingå i projektet och som ska byggas. 
Det som produceras här är oftast bärande konstruktioner som

ytterväggar, bjälklagskassetter, tak samt innerväggar.
Fredrik berättar vidare:
– Idag omsätter vi 200 miljoner kronor på att leverera huskompo-

nenter och skulle man lägga till kök, golv, badrum och allt som det
innebär för att få ett hus nyckelfärdigt så skulle man kunna säga att
vi är med och producerar hus för närmare 1,5-2 miljarder. Idag har
vi cirka 20 procent av marknaden och är störst i Sverige på att leve-
rera komponenter till Sveriges större byggherrar.

Varför blev det då så att ett företag från Jämtland och Östersund
bestämmer sig för att förvärva en anläggning mitt i Kalmar Län?
– Det finns flera anledningar till det, men de två starkaste skälen var
kunskapen hos medarbetare och det geografiska läget. 
Vi sökte efter yrkeskunniga medarbetare för att möta ökad order-

ingång, men även korta av våra transportsträckor för att nå kunder
med högt ställda miljökrav och därmed öka våra konkurrensfördelar.
Med en anläggning här i Fågelfors så har vi ökat vår marknad till hela
södra och västra Sverige betonar Fredrik.

Hur är det då att driva verksamhet i Småland och Jämtland?
– Det fungerar mycket bra. Det finns många likheter, som bra
medarbetare, flexibilitet och god kontakt med kommunen. Vi har

4

En väg in - Företagare se hit
Liselotte Arvidsson – Regionsamordnare, Företagarna i Kalmar Län. liselotte.arvidsson@foretagarna.se, 0491-761655

Anders Johansson – Kommunchef, näringslivsansvarig. anders.johansson@hogsby.se, 0491-29102

Attacus växer så det knakar

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

Kommunledningen tillsammans med medarbetare på Attacus trähus.
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Attacus växer så det knakar

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

haft en hel del frågor som vi
ställt till kommunen där vi fått
en god dialog. Det upp-skattas
mycket från företagsledningen
säger Fredrik.

VIKTIG HISTORIA OCH
LJUS FRAMTID
– Det finns en historia med
husbyggnation här som företa-
get värnar om och vi har satsat
en hel del, och kommer att
satsa ytterligare på anläggning-
en här i Fågelfors. Förutom
utökningen med en produk-
tionslina så har fler truckar
köpts in, vi har installerat nya traversanläggningar, arbetat med buller-
dämpande åtgärder, målat om och inte minst installerat luftbefukt-
ningsanläggningen för att förbättra arbetsmiljön.
Idag närmar sig omsättningen 100 miljoner kronor på anläggningen

i Fågelfors och drygt 50 medarbetare tar sig till arbetet fem dagar i
veckan.
– Vi har ökat omsättningen rejält de senaste fyra åren och nu är

målet att fortsätta att investera och säkerställa arbetsplastsen för fram-
tiden. Ledningen kommer att se över möjligheterna till någon form av
expansion på anläggningen här i Fågelfors, tankar som just nu befinner
sig i idéstadiet.

UTMÄRKELSE
Attacus fick i år motta utmärkelse av en av Sveriges största husbyggar-
företag JM Sverige. I konkurrens bland 400 leverantörer till JM kam-
made Attacus Trähus AB hem priset som årets bästa leverantör. Där
bland annat kvalitet, service och leveranstider stod som kriterier.
– Det är klart att vi blir extra glada och motiverade att gå till arbetet

efter att få denna utmärkelse från JM säger Sohlbert och Fredrik.

PENDLA
Fredrik bor själv i Kalmar och tycker att det går bra att pendla till
Fågelfors.
– Vissa veckor är jag som projektledare ute och reser i landet och

vissa veckor är jag här i Fågelfors. Gillar variationen, och att få den där
timmen på morgonen till jobbet i bilen är ett sätt att samla i hop sig
före och efter en arbetsdag.
Attacus Trähus ingår som ett av sju bolag i en privatägd koncern

som har sitt huvudsäte i Östersund.

SÄKERT KORT
– Vi visste att det skulle gå bra när vi gick in i affären med att köpa
upp bolaget i Fågelfors. Men att jämtlänningar och smålänningar kan
arbeta så bra i hop som vi faktiskt gör, det kunde vi knappast förestäl-
la oss. Vi ser fram emot fortsatt företagande mitt i Kalmar län. Önskar
att fler företag, precis som vi, ser fördelarna med att bedriva verksam-
het mitt i Småland. För med bra medarbetare, bra logistik som är mil-
jösmart ser vi en ökad efterfråga att få producera komponenter för
Sveriges byggindustri. Detta är framtiden, så ser vi på detta avslutar
Fredrik och Sohlbert samstämmigt.

Vi tackar för ett givande företagsbesök och för att ni tog er tid att
träffa oss.
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Vi kan nu på Högsby UtbildningsCenter erbjuda 

Vård- och omsorgsprogrammet på
Komvux, helfart, 1,5 år
Efter examen från vård- och omsorgsprogrammet kommer
du ha de kunskaper som behövs för att arbeta som
undersköterska inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Du läser en grundläggande utbildning på 950poäng (1 år) däref-
ter kan du välja inriktning på 500 poäng (½ år) inom:
• Äldreomsorg
• Funktionshinder
• Hälso- och sjukvård

Vård- och Omsorgsprogrammet + Svenska, halvfart, 3 år
Är du ny i Sverige och klarat SFI-nivå C kan du välja en ny

inriktning inom programmet:
Vård- och Omsorg + Svenska. Programmet läses med halvtid

SFI/Svenska Gruv och halvtid vårdkurserna i programmet.

OBS! Begränsat antal platser! Kontakta studie- och yrkesvägleda-
ren Linnéa på Högsby Utbildningscenter: linnea.kvarnlid@hogs-
by.se, tfn: 0491-292 05 om du har frågor eller vill fylla i en anmä-
lan.

Vill du studera 
till undersköterska? 

Den 8 augusti tillträdde Bengt
Bobeck som skolchef i Högsby
kommun. 

Han kommer närmast från
Oscarsgymnasiet i
Oskarshamn där han
jobbat som rektor. Han
har  erfarenhet från
att ha lett 
de flesta av 
skolans 
verksamheter.

Foto: Fredrik Sandqvist
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Ny skolchef

Årets medarbetare/arbetsplats 2015

Priset som Årets arbetsplats 2015 tilldelas Fröviskolan 1-3.
Motiveringen är: Arbetslaget delar varandras kunskap i kollegial
handledning för att ständigt utmana och utmanas. Att de tar
kunskapen till ytterligare en nivå gör att kunskapen inte 
stagneras. Gruppen förenar vardagstrivsel med arbete och
bidrar till arbetsglädje.

Arbetslaget uppvaktades i samband med Personalutskottets 
sammanträde i juni och de belönas med en aktivitet som är 
verksamhetsutvecklande i kombination med att det ska vara 
personalbefrämjande.

Årets arbetsplats 2015, Fröviskolan 1-3. Här tillsammans med Carl-Axel Blom, Per Gröön och Mikael Jonnerby från Personalutskottet.      Foto: Privat
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TTiillll ssaalluu::

Hästskovägen 8 i Högsby,

5 rum, 565 000 kr

Allgunnen 509 i

Allgunnen, 3 rum, 

325 000 kr

Lillsjödal 209 i Högsby, 

4 rum, 325 000 kr

Bohult 102 i Berga, 5 rum,

550 000 kr

Fader uddes väg 7 i Ruda,

4 rum, 385 000 kr

Frövivägen 14 i Högsby, 

4 rum, 350 000 kr

Kolstigen 14 i Högsby, 

5 rum, 450 000 kr

Idrottsvägen 4 i Högsby, 

4 rum, 475 000 kr

Fågelforsvägen 30 i

Högsby, 4 rum, 275 000 kr

Lärlingsvägen 3 i Högsby,

6 rum, 1 000 000 kr

SSåållddaa::

Havrevägen 4 i Fågelfors

Gösebo 127 i Berga

Movägen 9 i Fågelfors

Åhagsvägen 1 i Högsby

Allgunnen 592 i Allgunnen

Fridas väg 8 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

Allgunnen 509 i Allgunnen

Hästskovägen 8 i Högsby

VÄLKOMNA in på vårt 
kontor på Högsby Sparbank!
Din mäklare i Högsby, 
Clara Ingvarsson, 076-133 66 55

Vi har stor efterfrågan på hus i vår kommun! 
Därför säljer vi många hus snabbt och till bra

priser. Går du i försäljningstankar? 
Kontakta mig för en kostnadsfri värdering.

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

Magnus, Malva 
och Bea gillar sitt Högsby. 

Bergatjejen Beatrice Karlsson,
Högsbykillen Magnus Gabrielsson och
deras 1-åriga dotter Malva trivs med till-
varon i deras givna hemkommun. 
– Jag tycker att Högsby är fantastiskt.
Det är lugnt och skönt och nära till allt,
säger Magnus. 
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Högsby är fantastiskt
– Jag tycker att vi 
egentligen har allt 

man behöver här i Högsby.

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

GGllöömm iinnttee ””ggrrääddddffiilleenn””.. 
HHaannddllaa mmeedd SShhoopp EExxpprreessss!!

Äntligen tillbaka 
Medlemstisdagar på COOP 
Oskarshamn Mönsterås Blomstermåla Högsby

Kolberga Påskallavik Figeholm Kristdala
Målilla Virserum Hultsfred Vimmerby

Alsterbro Berga Fårbo

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

Malva har just firat sin allra första födelsedag. Familjens hem
på Fasanstigen i Högsby är av den anledningen fullt av bland
annat malvablommor, ballonger och presentpapper.  
– Hon ska också börja på dagis i Högsby om några veckor,

berättar mamma Beatrice.
– Det ska bli spännande för henne att träffa andra barn och

personalen. Jag hoppas kunna vara med någonting vid inskol-
ningen, för det är ju också något speciellt, säger Magnus. 
Båda de unga föräldrarna har sedan ännu yngre åldrar ofta

synts inte minst i fotbollssammanhang i kommunen. Beatrice,
som kallas för Bea, har så länge hon kan minnas varit aktiv fot-
bollsspelare antingen i uppväxtorten Berga, Berga-Bockaras
gemensamma lag BB2001 eller i Långemåla IF. 
– För tre år sedan blev jag en en av lagledarna i ett av Högsby

IK:s flicklag födda -04 och yngre, tillsammans med Josefine
Wistemark och Kristian Furuskog, berättar hon. 
– Det är roligt och spännande att se hur tjejerna i laget utveck-

las, både individuellt och som grupp, säger Bea. 
– I sommar har vi varit med det här laget på Gothia Cup i

Göteborg, där Högsby IK hade sammanlagt fyra lag som deltog.
Det var också fantastiskt roligt. 
Magnus spelade under sin uppväxttid fotboll till 14-årsåldern i

Högsby IK och blev sedan hjälpledare eller materialare i 16-årsål-
dern för jämnåriga svart-vita klubbkamrater. Sedan har han hjälpt
Peter Winemark i många år både med A-lag och B-lag, som leda-
re och matcharrangör vid seriespel och turneringar, och hunnit
med att vara domare i ett stort antal fotbollsmatcher. 
– De senaste åren har jag varit med i Högsbydagarnas arbets-

grupp, säger Magnus. 
– Förhoppningsvis kommer det nu ett nytt gäng som inför

nästa års arrangemang tar över där vi slutade. 
Magnus arbetar på Profilgruppen i Åseda och har en del poli-

tiska uppdrag. Bea har jobbat som frisör i Oskarshamn i flera år.
Sedan ett drygt år tillbaka har hon varit deltidssysselsatt inom
hemtjänsten och på Coop i Berga. När familjen köpte hus var det
ganska givet att det var i Högsby de skulle bosätta sig. 
– Visst har man väl tidigare om åren funderat ibland på att flyt-

ta vidare till en annan plats, men jag tycker att vi egentligen har
allt man behöver här i Högsby, säger Magnus. 
– Den här sommaren har vi passat på och bara njutit av

semestern, men snart kommer vardagen igång igen, med jobb
och annat, och det känns också okej. Vi ska fortsätta renovera
huset och det ser vi också fram emot, berättar han.  

Text och foto: Fredrik Loberg 
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Tel. 0499-310 09

DDEETT LLÖÖNNAARR SSIIGG AATTTT ÅÅKKAA TTIILLLL SSTTOORRKKEENN!!

SKOR OCH KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN

ÖPPET ALLA DAGAR 10-18

Vi finns på facebook:  Storken i Långemåla

RREEAANN FFOORRTTSSÄÄTTTTEERR 
&& HHÖÖSSTTEENNSS NNYYHHEETTEERR 

IINNKKOOMMMMEERR NNUU 
VVAARRJJEE DDAAGG!!

Välkommen in till oss 
på Coop i Berga ...

) ) ) )
) ) )

# # # # #

# # # # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # ##

-
- -

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

) ) ) )

# # # #

# # # # # # # #

# # # # #
# # #

-
-

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
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Invigning kl 10. Underhållning
med bl.a Berga Blås 11.00

Räddningstjänsten visar hjärt-
startare, HLR, intill caféet  kl 11-13.

Bergabollen dragning kl 13.45.

Historiska bilder visas
vid caféet och väntsalen.

Bergaloppet, 
start kl 12.00 och 12.30.

Veteranutställning 
- bil och moped.

Tipspromenad, start caféet 11-12.

Ponnyridning - Hoppborg.

Filmtrailers visas i biografen.

Berga konstgalleri har öppet i f.d. posten.

JJäärrnnvvääggssggaattaann –– SSttaattiioonnssoommrrååddeett oocchh ppåå BBeerrggaa BBiioo && CCaafféé

Arr. Berga Samhällsförening MYCKET VÄLKOMNA!

Bergadagen
lördag 3 september

GGrriillllkkvväällll mmeedd ffiikkaa ii BBeerrggaa BBaacckkeenn CCaafféé..  FFrr 1199..0000..
UUnnddeerrhhåållllnniinngg WWiillllyy AAnnddeerrssssoonn oocchh DDaann BBeerrggeesskkaannss..

Sandholms  inspirerarSandholms  inspirerar

Det är detaljerna
som gör det
Säsongen för att måla utomhus fortsätter ett bra
tag till och brukar kunna hålla i sig fram till slutet
av september. Det du bör tänka på är att börja
måla efter att morgondaggen gått ur fasaden och
att måla så att färgen hinner torka till på ytan
innan kvällsdaggen slår till. Att måla på solsidan
under september är inga som helst problem då
solens strålar avtagit i styrka jämfört med juli
månad.

Ditt hus och kanske ditt staket och grindar har säkerligen en hel
del detaljer i metall som behöver få en ny fräsch yta. Det finns
många olika faktorer man behöver ta hänsyn till när man målar
på metall. Dina fönsterbleck kan du måla med en vattenbaserad
färg. Ska du måla om ett räcke i metall, då går det utmärkt med
en oljebaserad färg.
Det finns ofta många fina detaljer av metall och kanske även i

smide som man ibland glömmer bort eller inte tar sig tid att
måla om. Men tar man sig tiden och kanske använder en färg-
nyans som avviker mot andra trädetaljer så blir det ofta pricken
över i:et när man har målat klart.

Tips: För att vara på den säkra sidan när du ska välja typ av
färg, kontakta din fackhandel för tips och råd.

Arkivfoto

    

 
  

    

 

  
 

    

  
 

       

 
  

    

 

  
 

    

  
 

   Marcus Bloom
Tel 01046-786 10

marcus.bloom@sydved.se

Kontakta oss 
innan avverkning

och gallring 
för att få 

goda råd och 
bra netto!
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HÖGSBY Verkstadsgatan 5  
Telefon: Anders Rundberg 0491-209 93, Anders Lundström 209 96, 
Viktor Lundström 209 92, Torbjörn Hermansson 209 98 
Öppettider verkstad: Mån-fre 07.00-17.00. 

Låt oss byta din vindruta! 
Du vet väl att vindrutan är en av de viktigaste delarna  
i din bil. 

Välkommen till oss på Skobes!

Den säkerställer inte bara sikten utan är helt avgörande 
för karossens hållfasthet.  
Så om du behöver laga stenskott eller byta vindruta,  
kontakta oss på Skobes. 

Vi lagar och byter oavsett vilket bilmärke.

10% rabatt   
 

Ladda ner appen Carpay så kan du enkelt teckna  
nytt kort utan kostnad, följa upp dina bilkostnader,  
utnyttja bonuscheckar på drivmedel mm.
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Hög som ett fyravåningshus var masugnen i Hornsö.
Ett torn i tuktad granit, cirka tio meter i fyrkant. En
drygt femtio meter lång bro ledde upp till tornets

övre del, kran-
sen. 

Hit upp kärrades sjö-
malm, träkol och kalk
för att fylla den 25
kubikmeter stora
pipan där malmen
blev till järn. Varje
timme skulle cirka
400 kilo malm och
en och en halv
kubikmeter träkol slä-
pas upp för bron för
att sedan hällas ned i
den glödheta pipan.
Det hela pågick kon-
tinuerligt i fyra till
fem månader – om 

allt gick bra. 200 till 500 ton tackjärn per år blev resultatet.
Hur vet vi det här? Jo, gruppen Hornsö masugns vänner har

under året grävt i arkiven. Från olika håll har pusselbitar fogats sam-
man för att ge en bild av hur det såg ut i Hornsö för 200 år sedan.
Tyvärr har man (ännu) inte hittat minsta skiss eller bild på masugnen
i Hornsö. Kanske finns den unika bilden i någon låda i Högsby?
Någon borde väl ha avbildat den under de nästan 150 år den domi-
nerade platsen. 

Ett enkelt brädskjul som innehöll gjuteriet anslöt till den mäkti-
ga byggnaden. Här tappades det flytande järnet och göts antingen till
tackor eller olika handelsvaror som grytor och stekpannor. Tackorna
transporterades bland annat till Fogelfors bruk, Fredriksfors stång-
järnshammare utanför Oskarshamn och till Qvarnholmens Jernbruk i
Sandbäckshult för att omvandlas till smidbart järn, färskas.
Gjutgodset avsattes framför allt via järnhandlare i Kalmar men också
via grossister på västkusten och i Stockholm. Även om masugnsdrif-
ten avslutades 1867 fortsatte gjuteriverksamheten ända fram mot
seklets slut och masugnen revs inte förrän 1893. I dag är alla rester
dolda i kraftverksdammen.

I sommras möttes Hornsö masugns vänner. Dagen inleddes i
Hagelsrum, den enda fortfarande stående masugnen i länet.
”Masfogden” Sven-Gunnar Sporback gav där en initierad visning.
Åter i Hornsö berättade bland andra författaren Anders Johansson
med egna bilder om naturen runt Alsterån. Ett tjugotal personer del-
tog i träffen.

Lars Järned
Innehåll tackar återigen Lars för ett läsvärt reportage med 
historiska vingslag.

”Masfogde” Sven-
Gunnar Sporback 
abeskriver masugnens
uppbyggnad.

Hornsö masugn tar form
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VÄSTERVIK
Tisdag 27 sept kl. 18:30-20:30
Plats: Best Western, Storgatan 3
Anmäl dig till träffen i Västervik senast 23 sept
www.foretagarna.se/vastervik

HULTSFRED
Onsdag 28 sept kl. 07:30-09:30

Plats: Metropol
Anmäl dig till träffen i Hultsfred senast 23 sept

www.foretagarna.se/hultsfred

OSKARSHAMN
Onsdag 28 sept kl. 11:30-13:30
Plats: Torget Kök & Bar, Östra Torgg. 2
Anmäl dig till träffen i Oskarhamn senast 23 sept
www.foretagarna.se/oskarshamn

HÖGSBY
Onsdag 28 sept kl. 18:00-20:00

Plats: Emågårdens Värdshus
Anmäl dig till träffen i Högsby 

senast 23 sept
www.foretagarna.se/hogsby

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA TRÄFFAR 
OM OFFENTLIG UPPHANDLING
Företagarna bjuder in upphandlingsexpert Ulrica
Dyrke och representanter från Upphandlingsenhe-
ten, politiker och näringslivsansvariga i kommunen
för att ni ska få veta vad som gäller.

INTRESSERAD AV ATT 
GÖRA AFFÄRER 

I OFFENTLIG SEKTOR?

ULRICA DYRKE
Vid informationsträffen medverkar Företagarnas 

upphandlingsexpert Ulrica Dyrke, som kommer att berätta
om hur offentlig upphandling går till. 

Hon kommer även att ge en bild av de små före-
tagens situation, problem och möjligheter vid
offentlig upphandling samt ge tips till både
småföretagare och upphandlande myndig-

heter om vad man bör tänka på.
Varmt välkomna!

FÖRETAGARNA HULTSFRED 
OSKARSHAMN

HÖGSBY 
& VÄSTERVIK

   

BI OCH HANTVERK
NÄSTA SÖNDAG
På Biodlarföreningens initiviativ efter att ha fört dialog
med Högsby Hembygdsförening, beslutades det att
arrangera Honungens och biets dag på Hornsberg
här i Högsby.

Nästa helg så hälsar föreningarna alla
välkomna till Hornsberg, kanske inte
för att klappa bin men för att se verk-
samheten och även för att se alster
från flera lokala hantverkare. Det är
Karl-Johan Johansson och Eva
Karlström som ansvarar för denna
aktivitet och de båda har lagt ner
mycket tid och kraft för att denna 
dag ska bli så bra som möjligt för
besökarna.
– Under denna dag så kommer

bin och biodling vara huvudattraktio-
nen tillsammans med utställare och
servering. Vi kommer bland annat att
ha en fotoutställning med bilder från
Eva Karlström, Värlebo. Valter Giesel
kommer att vara på plats med sina miniatyrstugor för att nämna några
av utställarna berättar Veine Jernemalm.
Hembygdsföreningen står för serveringen denna dag, där kaffe med

tilltugg bakat på honung, finns till försäljning.
Det är fri entré och förutom att man visar upp verksamheten inom

biodling kommer man att ha nyslungad honung till försäljning. 
– Vi har raps-, maskros-, ljung- och hallonhonung på plats som vi

hoppas många kommer och provsmakar, för det är stora skillnader på
smaken beroende på var bisamhället har stått placerat i naturen.

HUR MÅR VÅRA BIN OCH HUR ÄR DET MED 
TILLGÅNGEN AV HONUNG?
– Honungstillgången i år är god och verkar landa över medelproduk-
tion. Vi hade en bra och aktiv försommar, men mindre produktion
under sensommaren då det har varit osedvanligt torrt i markerna.
Hur våra bin mår då, jo tack de mår bra. De har klarat sig bra från

bidöd och sjukdomar. Detta beror i huvudsak på att vi har mycket duk-
tiga och noggranna biodlare i vår förening. De håller ordning på biod-
lingsmaterial och följer nogsamt de rekommendationer som finns för
att bina ska må så bra som möjligt.
Vid varje signal på att bina inte mår bra måste man snabbt sätta in

åtgärder. Det är precis som att fiska kräftor, det gäller att veta vad man
göra så man inte sprider eventuell sjukdom vidare. Så tack vare alla
biodlares engagemang för sitt fritidsintresse så mår våra bin alldeles
utmärkt och producerar god och närproducerad honung.
Nästa lördag kommer föreningen att informera om nyttan med bin,

pollinering, allt det goda med honung, och om den kursverksamhet
som bedrivs via Vuxenskolan till hösten.

”Albert Einstein sa en gång att bin är så viktiga att om de försvann från
jordens yta så skull vi ha högst 4 år kvar att leva och detta på grund av
matbrist. För att nämna en siffra, 85 % av alla växter pollineras av bin. 
Så prata om att de små bina bidrar till stor samhällsnytta.”

Gunilla C Johansson
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HÖGSBYNÄT AB

FÖRETAG • FÖRENINGAR • PRIVATPERSONER

Järnvägsgatan 37, Högsby 
049138 70 11

Måndfre 1018 • lörsön 1116

Boken ”Fidelie i mormors mys,ska
trädgård” av 
Josefin 
Johansson
finns i bu,ken
Josefin har anknytning 
�ll Högsby.

SSTTOORR UUTTFFÖÖRRSSÄÄLLJJNNIINNGG
av sommarens 
varor ,ll 
fantas,ska 
priser!!

VVII HHAARR SSKKRRIIVVAARREE,, 
BBEEGGAAGGNNAADDEE DDAATTOORREERR,, HHEEAADDSSEETTSS

MM..MM.. AALLLLTT DDUU BBEEHHÖÖVVEERR IINNOOMM
KKOONNTTOORRSSMMAATTEERRIIAALL

TTiillllffäälllliiggtt 
eerrbbjjuuddaannddee!!!! 

EEnnddaasstt 199:- 
fföörr ee-- sskkäärrmmsskkyydddd iinnkkll.. iinnssttaallllaa,,oonn..

”Världens största utbud av skärmskydd”

Det lilla bordet svävar under äppelträdet och är per-
fekt att ställa kaffekoppen på.

Vad är väl bättre än att sitta och läsa i äppelträdets skugga med en
kopp kaffe inom räckhåll? Bordet är bara några brädbitar som skru-
vats ihop och målats med Roslagsmahogny.  

1 Utgå från brädbitar du har och lägg ut så många som du vill ha i
bredd. Lägg till några mm i mellanrum mellan brädorna och
mät. I det här fallet är brädorna 145 mm breda så det fick bli
440 mm brett för att få bordet kvadratiskt.

2 Såga till brädorna och
två tvärslåar. Tvärslåarna
kan gärna vara lite sma-
lare (men det är inte så
viktigt).

3 Skruva med trallskruv
från undersidan. Här är
brädornas tjocklek 22
mm så korta skruv, 42
mm, fungerade utan att
gå igenom.

4  Borra hål för linan i varje
hörn. Stryk hela bordet
med Roslagsmahogny
som består av lika delar
tjära, terpentin och kokt linolja. Låt bordet torka ordentligt.

5 Prova ut linans
längd och knyt
en knut. Vi
använde flagg-
lina, men det går
bra med vilken
snygg lina som
helst. Häng upp
bordet runt en
gren exempelvis
med en rem och
sätt på en kanna
kaffe.

GörDetSjälvTips - Svävande bord

När det är dags för att klippa gräset lägger du bara
upp bordet i en grenklyka.

Skruva med trallskruv från undersidan, men
var försiktig så de inte går igenom. 

En rem löser
upphängningen

enkelt.

En snörände
ska vara lite
längre för att
hänga upp

bordet i.

GörDetSjälvTips - Svävande bord
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Annlouise Front från Grönskåra
rockade loss tillsammans med
Brolle och Charlotte Perrelli i
Fågelfors Folkets Park. 
Hur häftigt som helst! sa Annlo
efteråt. 

Cirka 900
personer
kom när
Brolles
rockiga
folkparks-
turné för
andra året
i rad
arrangera-
de crui-
sing med
raggarbilar
från
Högsby till
Fågelfors,
och sedan
uppträ-
dande i
Folkets
Park.
Brolle triv-
des bra
redan bakom ratten i en av Fågelforsbilarna, innan han öste på för
fullt från Fågelforsparkens stora scen. 
– Kanske skrämde regnskurarna som kom under kvällen bort

några hundra besökare, men vi måste vara klart nöjda ändå. Det blev
en härlig show! sa Mats Persson från folkparksföreningen. 
Brolle, Charlotte Perrelli och deras medartist Mimi Werner bjöd på

solosång, duetter och mer därtill i rockens tecken, precis som ener-
giknippet Annlouise Front, som är uppväxt i Grönskåra och numera
bor i Åseda. 
– Det var jättekul, bra musik och ett härligt gäng att få spela tillsam-

mans med, sa Annlouise efteråt bakom scenen medan Charlotte
Perrelli bilade i natten en timma söderut för en stund med sin släkt i
södra Småland innan lördagens uppträdande utanför Sörmland. 
– Lite grand har jag lärt känna Brolle, och det var ju jättekul, inspire-

rande, att höra honom säga att jag är hans favorit, sa Annlouise.   
– Jag är en av de 16 som är med och tävlar om årets rockröst,

som ska utses i september. Från början hade 1 500 personer anmält
sig, så det är ju häftigt bara att komma med så här långt.
Annlouise sjunger annars i bandet Frontback som nyligen fått skiv-

kontrakt och ska släppa platta vid årsskiftet. I Fågelforsparken med
Brollegänget, och inför nya och gamla lokala fans, bjöd hon på sin
egen version av Guns�n roses monsterhit Paradise City. 
Mats Persson från Parkföreningen hoppas på minst en stor musik-

fest i folkparken även nästa sommar. 
– Inget är klart ännu, men det är vad vi jobbar för, sa han. 

Text och foto: Fredrik Loberg 

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

Kom in till oss för rådgivning
och synundersökning! Ring och boka tid!

Annlo Front från Grönskåra rockade
loss i Fågelfors Folkets Park. 

Mimi Werner, Annlo Front, Brolle och Charlotte Perrelli bjöd på årets musikupp-
levelse i Fågelforsparken. 
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Elovations professionella elektriker utför 
nyinstallationer, drift-underhåll och renoveringar.

Varmt välkomna att kontakta oss!

VILL DU BOKA TID MED EN ELEKTRIKER ELLER FÅ EN OFFERT?
HÖGSBY – Lars-Åke Nilsson, 070-594 92 77, 0491-211 27

BLOMSTERMÅLA – Anders Gustavsson 076-792 12 00, 0499-200 80 

info@elovation.se I www.elovation.se

SMÅLANDS BÄSTA ELEKTRIKER

Har hänt...

Kommer att hända...

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

LÅNGEMÅLADAGEN ETT LYCKAT INITIATIV
Ett lysande exempel på hur man i ett litet samhälle med gemensam-
ma krafter och tankar lyckas, att år efter år att arrangera en välbesökt
dag med kvällsaktivitet som lockar den breda publiken. 
I år hade man traditionsenligt aktiviteter för barn, servering och flera

aktiviteter, mitt i Långemåla. Vädrets makter var med arrangörerna i år
och tillsammans med besökare och alla som arbetade ideellt med
Långemåladagen är nog ingen annat än nöjd.  

BERGADAGEN NÄSTA LÖRDAG
Nästa lördag drar Berga samhällsförening i gång sin sedvanliga
Bergadag. Ett mycket uppskattat arrangemang där man nästan går
man ur huse för att umgås, lyssna på musikunderhållning och inte
minst köpa lotter via lotteriet Bergabollen. Café Bergabacken som lig-
ger i samma hus som Biografen i Berga håller öppet denna dag och
serverar riktig gofika. Läs mer i denna tidnings annons.

Vi på Innehåll lyfter på hatten för alla som varje dag året om på ett
eller annat sätt verkar för att så många som möjligt ska känna sig
hemma i Högsby kommun. Glöm inte att tipsa oss om din förenings
aktivitet, kontaktuppgifter hittar du i denna tidning på sid 2.

Gunilla C Johansson

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

SSEENNSSOOMMMMAARREERRBBJJUUDDAANNDDEE 
Långemåla • 5:a marklgh 105 kvm 

Ruda  • 3:a 70 kvm • 3:a marklgh 75 kvm 
Berga  • 2:a i hus med hiss 52 kvm 
• 3:a bv 73 kvm • 3.a 71 kvm

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

Historikern Lars Alldén berättar om torp 
och torparliv i Högsby med omnejd.

Fri entré. Vi bjuder på fika. Välkommen!

Arr: Högsby kommunbibliotek i samarbete med 
Studieförbundet vuxenskolan

Kulturmåndag
den 12/9 kl. 19.00 

HHööggssbbyy kkoommmmuunnbbiibblliiootteekk SSttoorrggaattaann 1177
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Vilket mottagande vi fått hittills i år. Två fantas-
tiska festkvällar med sammanlagt tusentals
människor som tagit sig till Långemåla. Nu ser
vi fram emot att årets festligheter stannar på
topp med årets sista danskväll i morgonkväll. 

Det menar Carl-Axel Bloom en av de aktiva i Långemåla IF
som står bakom danskvällarna i Långemåla.
– I morgon lördag hälsar vi publiken välkommen för sista

gången i år och då till 50-års jubilerande Bergeskans orkester
tillsammans med Erika Jonsson.

Bergeskans Orkester
behöver knappast någon
närmare presentation efter
sina 50 år i branschen. De
tillsammans med en fantas-
tisk artist från Värmland,
Erika Jonsson, kommer att
hålla igång alla dansanta
besökare i parken. Med

sång där man tydligt hör att Erika kommer från Värmland varvat
med riktigt svängig country med en touch av rockabilly så går

det knappast att sitta still. Erika slog igenom för ett par år
sedan med Sången om Värmland, som fick över en halv mil-
jon visningar på YouTube samt närmare tre miljoner lyssningar
på Spotify. En låt som handlar om hennes längtan och kärlek
till sitt Värmland. För den som vill komma och lyssna på mor-
gonkvällens artister går det bra, och varför inte tillsammans
med en korv och en kopp kaffe.

TRE ISTÄLLET FÖR FYRA
Långemåla IF har arrangerat tre danskväller istället för fyra,
hur kommer det sig?
– En marknadsanpassning helt enkelt. Det är för stort utbud i
juli med exempelvis Latitud57 och andra stora festivaler som
drar den stora folkmassan och då vill vi inte stå med nitlotten
utan istället se till att våra kvällar fångar upp publiken under
andra perioder. Förr om åren var vi uppe i 6-7 danskvällar per
sommar men det såg lite annorlunda ut då, med utbud och
annat.
Den nyrenoverade dansbanan blev nästan som nybyggd då

man bytte ut det mesta av banan. Å vem vet, rätt vad det är så
kanske det finns ett tak på dansbanan när man minst anar, det
har ju hänt mirakel förr säger Carl Axel.

ELOGE
– Det är riktigt roligt och att dansbanden Larz-Kristerz och Två
Blyga Läppar uppskattar att spela hos oss, det ser vi som en
stor fjäder i hatten. Jag vill verkligen framföra den största eloge
till alla som på något sätt kommit i kontakt med parken i som-
mar. 

Vi har haft en fantastiskt trevlig och skötsam publik där ord-
ningsvakter inte behövt ingripa en enda gång i sommar, och
där vi tackar för alla som framfört hur trevligt man haft under
danskvällarna. En sak är dock säker, ingen danskväll blir lyckad
och flyter på bra utan alla de som arbetar ideellt.
Man kan verkligen prata om folkrörelse när man ser ett hav

av människor som dansar och har trevligt kvällar som dessa.
Det  går att få ut folk på landet, vi och Fågelfors parken är

fina kvitto på det. Nu gäller det bara att få alla att flytta hit,
säger Carl-Axel och skrattar. 

Gunilla C Johansson

– Program sommaren 2016 –

FESTARRANGEMANG
LÅNGEMÅLA IDROTTSPARK

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

PUB MED ÖL- &
VINRÄTTIGHETER

LÖR 27/8 2100-0100

BERGESKANS ORKESTER

SAMT ERIKA JONSSON
KONTANT BETALNING

Nu kör vi ända in i kaklet

Foto: All rights reserved 2015 - 2018 Erika Jonsson
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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

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

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

P.S. Glöm inte att beställa
viltskyddsbehandling 

till era plantor!

Bibliotekets 
lästips! 
I Högsby kommun lånas det många böcker och det
är vi glada och över. 

Högsby ligger tillsammans med Mörbylånga, Borgholm och
Emmaboda i topp i länet vad det gäller boklån under 2015. 
I Högsby har vi lånat ut i snitt 10 böcker per kommuninvånare

medan man i hela landet i snitt har lånat ut 7 böcker per invånare.
Dessutom har vi störst andel besökare per invånare av biblioteken i
länet. Under förra året hade vi ca 90 000 besök. Välkommen in du
också!

EN FASCINERANDE RÄTTEGÅNGSTHRILLER
”Störst av allt” av Malin Persson Giolito
ISBN 978-91-46-23241-4
Platsen är Djursholms allmänna gymnasium. En
skola för de privilegierades barn, de unga som säl-
lan behöver möta samhällets mest utsatta.
Handlingen berättas genom Maja som sitter i för-
var i väntan på rättegång. Vad var det som hände
innan katastrofen var ett faktum? Det hela började
med en populär lärare som bara ville väl och några
ungdomar från de mest välbärgade familjerna. Hur kunde allt gå så
fel? En stark och läsvärd spänningsroman som är svår att lägga
ifrån sig.
Författaren har arbetat som advokat och själv vuxit upp i

Djursholm. Hon har även skrivit den läsvärda ”Bortom varje rimligt
tvivel” och är dotter till Leif GW.

DU VET VÄL OM ATT BIBLIOTEKET 
LÅNAR UT TIDSKRIFTER? 
Några exempel från vår tidsskriftshylla:
Träningstips hittar du i Topphälsa och Aktiv träning
Restips hittar du i Allt om Resor och Vagabond
Sport hittar du i Goal, Hockey och Speedway

LÄS EN BOK TILLSAMMANS MED BARNEN!
”Bamse och Bronto” 
av Rune Andréasson
ISBN 10:9157011737
Bamse och hans vänner får ta hand om
en liten dinosaurieunge som de döper
till Bronto. Alla tycker det är roligt men
vad ska de ta sig till med Bronto som
växer så det knakar och blir stor som ett
hus? Läs boken och se hur Bamse löser
problemet…

Under hösten blir det sagostunder på lördagar med start kl. 11.
Passa på att ta med din älsklingsnalle lördagen den 1/10 kl. 11.
Då läser Gunilla sagor om världens starkaste björn – Bamse.
Välkomna!

Högsby kommunbibliotek
Öppet vardagar kl. 9 – 18 och lördagar 10 - 13

Tel: 0491-29159
www.hogsby.se/biblioteket Följ oss på facebook!

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

Nu öppet som vanligt! 
SSoommmmaarrlleeddiigghheetteerrnnaa sslluutt.. (Se längst ner)

Gjutjärnsgryta
emaljerad 4L 
svart eller vit 

NU 799 kr 
(ord.pris 1249 kr). 

Gjutjärnsgryta
3L NU 499 kr
(ord. pris 849 kr).

Grillbestick 12delar NU 259 kr (ord.pris 449 kr). 

Plättpanna gjutjärn NU 349 kr (ord.pris 449 kr).

Samt 15% rabatt på alla 
silverörhängen t.o.m. 9:e september.  

SSaammttlliiggaa ffrråånn GGeennssee
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Lär dig mer med
vuxenskolan
Vuxenskolans populära biodlarkurser fortsätter i
Högsby i höst. 
Flera möjligheter att lära sig mer om mobiltelefo-

ner, internet och sociala medier erbjuds också.

– Vi börjar höstprogrammet den 12 september på Misteln med en
inspirationsföreläsning av Elisabeth Wall som vi kallar ”Greppa tekni-
ken”. Det handlar om att lära sig mer om wifi, appar, lagringsutrym-
men, android och iphones till exempel, berättar Sara Leijon från
Studieförbundet Vuxenskolan. 
– Föreläsningen är gratis, men vi önskar att man anmäler sig på för-

hand. 
Samma föreläsare håller i Vuxenskolans regi även i flera olika fler-

dagsstudiecirklar i Högsby med koppling till internetvärlden. En av
utbildningsmöjligheterna gäller iPad/iPhone steg 1, en annan ”Nyheter
i Windows 10” och en tredje ”Sociala medier 55+”. 
– De två sistnämnda är nya. Många har önskat en kurs i sociala

medier för personer som är över 55 år, säger Sara Leijon. 
Högsbys biodlare Veine Jernemalm återkommer med en ny nybör-

jarkurs i höst och vinter om just biodling. 
– Den är jättepopulär. Det finns ett fortsatt stort intresse för biodling

och hur bisamhällen fungerar, säger Sara Leijon. 
Även kursen i surdegsbrödsbakning, som leds av Inga Jonsson i

Hökhult utanför Fliseryd, ingår i Vuxenskolans Högsbyprogram för den
kommande hösten. 

Text: Fredrik Loberg 

Erbjuder kvalificerad ekonomisk rådgivning och 
redovisningsservice. Våra kunder är små och 
medelstora företag. I dag är vi sex anställda och har 
mångårig erfarenhet av redovisningsyrket. Vi har 
kontor i Mönsterås och Högsby.

Vi söker en 
Redovisningskonsult
I rollen som redovisningskonsult arbetar du nära 
våra kunder med varierande och självständiga 
arbetsuppgifter såsom löpande bokföring, 
avstämningar, löneadministration, bokslut, 
årsredovisningar och deklarationer. Våra kunder 
finns inom olika branscher med varierad storlek.

Vi söker dig som tidigare arbetat med redovisning. 
Är du auktoriserad eller har kunskaper för att bli 
det ser vi det som en fördel. Liksom om du har 
erfarenhet från arbete i vår bransch. Den vi söker 
är positiv, självgående, noggrann i sitt arbete och 
har hög social kompetens. Här arbetar vi som ett 
team för att leverera tjänster med hög kvalitet och 
med stort engagemang till våra kunder.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du får möjlighet 
att utveckla din kompetens både genom utbildning 
och nya arbetsuppgifter. Arbetet innebär eget 
ansvar där du har möjlighet att själv planera dina 
uppdrag och har nära kontakt med våra kunder. 
Arbetsklimatet är öppet och rakt vilket ger en 
stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. För oss 
är det också viktigt att kunna erbjuda kund-
anpassade lösningar och digitaliserade tjänster. 

Byrån är medlem i FAR.

Tjänsten är heltid och tillträds efter överenskommelse. 
Vi kommer intervjua kandidater löpande så ansök 
redan i dag. Sista ansökningsdag 7 september. 
B-körkort och tillgång till egen bil erfordras. Din 
arbetsplats kan efter behov vara på båda våra kontor. 
Ansökan till ann@bokforingstjanst-monsteras.se. 
Bifoga personligt brev och CV.

Varmt välkommen med din ansökan! Har du frågor 
om tjänsten kontakta Ann Petersson 
ann@bokforingstjanst-monsteras.se eller 0499-129 93.

www.bokforingstjanst-monsteras.se
Skolgatan 2, Mönsterås Tel: 0499-129 90
Järnvägsgatan 39, Högsby Tel: 0491-201 99

  
  

 

 

     
     

Arkivfoto
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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 

Dags att byta tak?

AAnnddrreeaass

AAnnddeerrss

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 
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.
Öppet  månfre 10,0016,00

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

Macken 0491404 505

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 Macken i Gallerian, Karlssonvaruhuset
Öppet: måndagfredag 1017

OOBBSS!! NNyytttt tteelleeffoonnnnuummmmeerr......

...... ssaammmmaa nnuummmmeerr öövveerraalllltt ::))
00449911--4400 4455 0055

0491-205 77 • Stefan 070-584 71 91

www.hanasasag.com • office@hanasasag.com

TALLSPECIALISTEN

KKoonnttaakkttaa oossss ggäärrnnaa iinnfföörr 
hhöösstteennss aavvvveerrkknniinnggaarr..
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Oljor • Hydraulslang 
• Industriförnödenheter

Sjöudden, 570 90 Berga

0491-506 09, 070-548 72 64VERKSTAD

BBOOKKAA IINN 1188 OOKKTTOOBBEERR

Årets kommunala älgjakt!
Inbjudan kommer i din brevlåda inom kort.

Hallå där Bengt Bobeck, välkommen till Högsby
kommun och befattningen som skolchef, hur känns
det att precis som eleverna anta nya utmaningar?

– Det känns riktigt bra och jag ser verkligen fram emot att få arbeta
tillsammans med elever pedagoger och föräldrar. Har genom åren
arbetat som rektor inom alla sortens skolor, från förskoleverksamhet
till gymnasie och komvux.
Bengt som har bott i Oskarshamn med sin familj de senaste 26

åren efter flytten från Malmö, är utbildad högtadie- och gymnasie-
lärare i religion och historia. 

Innan du började här i Högsby så arbetade du som rektor på
Oscarsgymnasiet under elva år, vad är största skillnaden mot din
tjänst här?
– Det är nog att ansvara för de allra yngsta runt ett år och förbi 19
år, det vill säga även ansvara för vuxenutbildning och SFI. Det ser
jag som en riktig spännande uppgift att ta sig an tillsammans med
rektorer och pedagoger. Med det bästa för eleven framför ögonen.
Vi har våra styrdokument att förhålla och rätta oss efter. Där framgår
det tydligt att lusten att lära och ge varje elev de resurser som krävs
för att nå sina individuella mål är en av spelreglerna.
Uppskattar kontakt med elever, föräldrar, medarbete. Man är alltid

välkommen att ta kontakt med mig och om det är något som behö-

ves lyftas lite extra. Härligt är det i alla fall att se alla elever som gillar
att komma tillbaka till skolan efter ett långt och välförtjänt sommar-
lov.

Apropå spelregler och spel, spelar du Pokémon undrar vi då för-
stås?
– Ha ha, nja inte ännu, men det verkar vara ett riktigt roligt spel
som går ut på att fånga så många små figurer man kan som pop-
par upp i omgivningen. Vår yngsta dotter har visat hur spelet funge-
rar så jag har sett det men ännu inte laddat ner appen till telefo-
nen. Det är ju roligt att så många nappat på spelet och ett bra sätt
att röra på sig, bara man ser sig för när man är ute och går så det
inte händer någon olycka.

Jag såg Pokémon för flera år sedan, då som tv-serie, och man
kunde köpa samlarkort föreställande dessa figurer.
En figur som kanske dyker upp igen är den lilla och sympatiska

rymdvarelsen E.T. som jag tror lärde en hel generation att ”phone
home” betyder att man vill ringa hem. Att ringa och använda telefo-
ner verkar ju ligga i tiden.

Vem vet, vår nya skolchef kanske blir en riktig fena på att spela
Pokémon, framtiden får utvisa detta.
Tack för att du tog dig tid och vi önskar dig varmt lycka till i rollen

som skolchef.

Gunilla C Johansson

Skolstart & Pokémon Go
Arkivfoto

Arkivfoto
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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.

Bin till nytta och nöje 
21 april - 1 sep 18:00 -20:30 
Föreningsbigården, Storg. 64, Hornsberg,
Högsby. Öppet 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

Garbomuseet i Högsby 
15 juni - 31 aug Storg. 26, Högsby. Vard.
kl 11-15, grupper även annan tid, ring. Entré
40 kr/vuxen (>20st = 30 kr/person). Museet
speglar Garbos filmkarriär och består av en stor
bildsamling med originalfoton samt många
andra föremål. Souvenirshop. Arr:
Garbosällskapet. Tel: 0491-291 36 E-post:
garbo@hogsby.net

SOMMARLOPPIS, Västrakulle, RUDA
1 juli-3 sep 12:00-17:00 Sommarloppis
till förmån för hjälpprojekt i Indien. OBS nu nya
öppettider: 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.

Fotboll division 3 Högsby IK-
Boxholms IF 26 aug 19:00 
Frövi IP, Högsby. Entré 60 kr
Arr: Högsby IK

Dans i Långemåla-parken 27 aug 
21:00 - 01:00 Dans till Bergeskans samt
Erika Jonsson. Arr: Långemåla IF

Bridge 29 aug 15:30 
Seniorum, Storgatan 9, Högsby
Börjar 29 augusti. Vi spelar tom 12 december!
Kom dit, eller kontakta Staffan för mer info på
tel 070-58916. Arr: SPF Högsby

Välkomna till vår monter på
Bötterumsmässan 3 sep 10:00-16:00
Bötterums Hembygdsgård. Högsbyortens
Biodlarförening visar bin, berättar om biodling
och säljer honung. Arr: Högsbyortens
Biodlarförening

Skälsbäcks kroppkakehelg 3-4 sep-
tember 11:00-16:00 
Skälsbäck skola. Mellan kl. 11.00-16.00 båda
dagarna. Arr: Norrgrändens Bygdeförening

Skördemarknad på Uranäs
Blomsterverkstad 3 sep-4 sep 11:00
- Blommor och ting - Kläder, modevisning lör-
dag kl 12.00 - Sytt och pysslat, luffarslöjd,
bakat och grönsaker - SCHLAGERSTUGA
LÖRDAG kl 14.00 - Skördefika. Arr: Uranäs
Blomsterverkstad

Byvandring i Fågelfors, från 1744 till
idag! 4 sep 2016 13:00 
Samling vid Nostalgia Bruksgatan 43.
Tag med eget fika! Vi går, cyklar eller annat
färdmedel, från fd. Missionshuset genom
Brukets miljöer; Smedjan, Herrgården,
Växthusen, Luffarkammaren etc. Arr: Fågelfors
Hembygdsförening

Honungens och biets dag 4 sep 
14:00- 17:00  Hornsberg, Storgatan 64,
Högsby. Visning av bin och biodling. Prov-
smakning och försäljning av honung mm.
Utställning av hantverk. Kaffeservering. Arr:
Högsbyortens biodlarförening och Högsby
sockens hembygdsförening

Berga Bio visar "Hitta Doris" 4 sep
16:00 - 17:40  Berga Bio, Järnvägsgatan 4
A, Berga. Animerad familjefilm från Disney med
svenska röster. Från 7 år Biljettpris: 60 kr. Info:
www.bergastation.se  Arr: Berga
Samhällsförening

Månadsmöte 7 sep 14:00 
Isabogården, Grönskåra. Förhandlingar samt
vid fint väder korvgrillning och tipspromenad.
Kaffe och kaka. Lotteri. Arr: SPF Seniorerna i
Fagerhult

Brasafton 7 sep 19:00 
Tingshuset, Bötterum. Allsång och musiktävling.
Servering och lotterier. Arr: Långemåla
Hembygdsförening

Öppet hus PRO Fågelfors 9 sep
14:00  PRO-Gården, Bruksgatan, Fågelfors.
Servering och lotteri. Herman Speleman under-
håller. Arr: PRO Fågelfors

Resa till Öland 10 sep 09:00 
Avresa från terminalen i Högsby.
Samorganisationen PRO anordnar resa till
Öland den 10 September. Samling vid termina-
len I Högsby kl.09.00, Ruda ca 09.10.
Anmälan till resp. förening senast den 26:e
augusti. 50 personer krävs för att resan ska bli
av. Kostnad 300 kr.
Arr: Samorganisationen PRO

Fotboll division 3 Högsby IK-Kuddby
IF 11 sep 14:00 Frövi IP, Högsby. Entré 60
kr. Arr: Högsby IK

Berga Bio visar "Den allvarsamma
leken" 11 sep 18:00 - 20:00
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Pernilla Augusts nya
film med svenskt kärleksdrama efter Hjalmar
Söderbergs roman. Från 7 år. Biljettpris: 80 kr. 
Info: www.bergastation.se   Arr: Berga
Samhällsförening

Kulturmåndag om gamla torp 12 sep
19:00 Högsby bibliotek, Storgatan 17,
Högsby. Historikern Lars Alldén berättar om
livet förr i torpen i Högsby med omnejd. Fri
entré. Vi bjuder på fika. Arr: Högsby bibliotek i
samarbete med studieförbundet Vuxenskolan

Månadsmöte SPF Seniorerna Högsby
13 sep 14:00 Högsby församlingshem. ICA-
handlaren Ulf Davidsson, fd Högsbybo, berättar
sin historia. Seniorkören medverkar. Kaffe-
servering. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Trivselträff i Högsby PRO Lokalen 14
sep 14:00 Arr: Högsby PRO

Min trädgård 15 sep 18:30 
Misteln, Storgatan 17, 579 30 Högsby
Föredrag av Ninnie Edheimer, Tävelsås. Fri
entré för medlemmar, övriga 50kr.
Arr: Emådalens Trädgårdssällskap

Fredagscafé SPF Seniorerna Högsby
16 sept - 2 dec 11:00 - 13:00
Seniorum, Storgatan 9 Högsby, varje fredag.
Arr: SPF Seniorerna i Högsby

Konstutställning i Garbomuséet 17-
18 sep 11:00-16:00 Garbomuséet,
Storgatan 26, Högsby. Paul Lager, 96 år, bild-
konstnär och tecknare, staller ut konstverk från
tidigare till senare år. Arr: Högsby Konstförening

Svamputflykt 18 sep 09:00 
Samling vid Gösjöbadet 
Arr: Handbörds naturskyddsförening

Berga Bio visar "Läkaren på landet"
18 sep 18:00 - 19:45 Järnvägsgatan 4
A, Berga. Fransk feelgood med bl a Francis
Cluzet från "En oväntad vänskap". Från 7 år.
Biljettpris: 80 kr. Info: www.bergastation.se. 
Arr: Berga Samhällsförening

Gemensam lunch SPF Seniorerna
Högsby 20 sep 13:00 Värdshuset
Emågården Högsby. Vi äter lunch tillsammans
tis. 20 sept. kl. 13.00.
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Gympan i Berga v38-48 21 sep
2016 19:00 - 20:00 Gympasalen i
Bergaskolan. Mix dam och herr. Onsdagar kl.
19-20. Start 21 September- 30 November. Arr:
Gunilla Eskilsson

Resa Åsnen runt SPF Seniorerna
Högsby 22 sep Mer info om resan lämnas
av Gunhild Johansson 0499-300 81. Sista
anmälningsdag är 22 aug. Läs mer om resan
på vår hemsida: www.spfseniorerna.se/hogsby
Arr: SPF Seniorerna Högsby

Fotboll division 3 Högsby IK-Borens
IK 24 sep 14:00  Frövi IP, Högsby. Entré
60 kr. Arr: Högsby IK

Berga Bio & Teater visar "Tosca"
opera fr 24 sep 15:00 - 17:10 
Berga Bio & Teater, Järnvägsgatan 4 A, Berga.
En reprisföreställning av Puccinis klassiska
opera Tosca från Metropolitan i New York. Utan
paus. Biljettpris: 150 kr och för ungdom upp till
26 år 115 kr. Info: www.bergastation.se  
Arr: Berga Samhällsförening

Berättardags SPF Seniorerna Högsby
25 sep 15:00  Seniorum, Storgatan 9,
Högsby. Stig Holgersson berättar och visar fil-
men "Krokshultsbornas strävan från frö till brö".
Kaffeservering. Arr: SPF Seniorerna Högsby

Berga Bio visar "Livet efter dig"  25
sep 18:00 - 19:50 Berga Bio,
Järnvägsgatan 4 A, Berga. Engelsk feelgood
baserad på den bästsäljande och 
kritikerrosade romanen. Barntillåten
Biljettpris: 80 kr. 
Info: www.bergastation.se  
Arr: Berga Samhällsförening

Varmt  välkomna!

•• 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 

NU ÄVEN: Hugos isterband från Örserum         
och Lulles basturökta.

OSTAR: Vällagrade ostar - Dessertostar.

BBääcckkssttrröömm FFrruukktt && GGrröönntt

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

• Stor sortering av grönsaker  
• Isterband  
• Kroppkakor från Evas 
• Saft och sylt från Brunneby 
• Växter - Bollkryss, asterbuketter mm

•  Nyplockade hösthallon, 
lingon & blåbär

• Ölandspotatis av äkta kvalité  
– Puritan 10 kg 85:- 
– Marispad 10 kg 75:-
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Evenemang hittar du på sid på sid 23

Smedmästarev 3 HÖGSBY • 0491-20862 • www.sandholms.se • Öppet Vard 9-18 lör 9-13

sensommarrea!
An finns det tid...

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

25 % Rabatt 
på All utomhusfärg 

från Nordsjö & Jotun
Gäller tom 31/8 2016

Trä- och 
laminatgolv till 

extrapris

Tapetnyheter 
på lager till 
extrapris
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