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Hämta Naturguiden
på Högsby turistinformation,
Storgatan 17 i Högsby eller
hos våra servicepunkter i
läs mer
Fågelfors, Fagerhult samt Ruda,
sida.
om servicepunkterna på nästa
w.hogsby.se

För aktuella öppettider se ww

Turistbroschyren har tagits fram
Innehåll
i samarbete mellan Tidningen
och Högsby kommun.

Vad gör du
på lediga stunder?
2020 var året då allt fler svenskar upptäckte
den svenska naturen. Att ta på sig vand‐
ringsvänliga skor, fylla termosen med kaffe
och packa med sig lite matnyttigt blev nya
trenden.
Många av caféerna och restaurangerna runt om i kommunen
erbjuder allt från fika till matiga erbjudande att fylla din ryggsäck
med. Du hittar mat‐ och fikaställen i denna broschyr.
Så vad säger du? Vad hittar du på när du är ledig, är det att bada,
vandra, läsa en bok i hängmattan eller fiska och grilla något gott
som hägrar?
Vad du än väljer så finns utbudet och möjligheterna här, upptäck
och upplev en fantastiskt fin natur.
För att underlätta och inspirera finns det tre trycksaker du med
fördel använder tillsammans. I denna TURISTBROSCHYR finns
många företags varor och tjänster som du kan behöva på din
semester. NATURGUIDEN beskriver ett 25‐tal platser runt om i
kommunen som är väl värda ett besök. I denna hittar du bland
annat en av vandringslederna, Jonas Stolts Kyrkväg som sträcker sig
mellan Basebo och Högsby och är cirka 10 km lång. Där vandrar du
på skogsvägar och stigar genom skog och förbi bebyggelse.
KARTGUIDEN är en detaljerad karta över kommunen där du
enkelt kan navigera dig fram till de platser du vill besöka.
Ta tillfället i akt – upplev Högsby en del av Småland. Vem vet,
kanske det här blir platsen dit du återvänder för att bosätta dig.
Välkommen till Högsby, mitt i Kalmar län.

Ansvarig utgivare: Gunilla C Johansson
Text: Gunilla C Johansson och Högsby kommun
Redaktionsråd: Gunilla C Johansson (Innehåll) och representanter
från Högsby kommun, Carina Hansson och Gudrun Einefors.
Framsidesfoto: Gunilla C Johansson
Formgivning: Wåhlin’s. Formgivning framsida: Wåhlin´s och Högsby kommun
Tryck: LTAB  miljövänligt tryckeri och papper.
Upplaga: cirka 11 000 ex.

Foto: Gunilla C Johansson
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Hoppas vi ses!
Många av oss hemestrade förra året och tog till‐
fället i akt att upptäcka natursköna Högsby.
Något som jag tycker är positivt och glädjande.
Allt fler vänder blicken från storstäderna till platser med lantligt läge. Är
det något vi verkligen kan erbjuda så är det just precis detta. Vi har flera
goda exempel på familjer som aktivt valt att flytta till kommunen och
begreppet återvändare dyker upp. Man söker sig tillbaka till den plats
där man själv växte upp tillsammans med sin familj. Närhet och pend‐
lingsmöjligheter till flera större orter ökar attraktionskraften att vilja bo
med naturen som närmaste granne. Jag är själv ingen hemvändare utan
inflyttad men uppskattar verkligen närheten till naturen.
Även detta år präglas vår vardag av pandemin, men vi kan ändå se
fram emot att fika, vandra, fiska, paddla och upptäcka fler smultron‐
ställen i Högsby kommun. Hoppas vi ses!
Kommunalrådet Stihna Evertsson Johansson

Turistinformation på fyra platser!
Hos lanthandlarna i Fågelfors, Fagerhult och Ruda samt Högsby Turistinformation
på Storgatan 17 finner du allt från information om besöksmål till kommunal service.
För aktuella öppettider se www.hogsby.se

Här hittar du din närmaste servicepunkt:
FÅGELFORS
Matbutiken

FAGERHULT
Handlar’n

RUDA
Ruda Livs

Nygatan 13, 570 75 Fågelfors
Tel: 072‐926 43 16, 072‐172 39 01
Öppettider: Mån‐Fre 10.00‐19.00.
Lör 11.00‐17.00.

Kyrkvägen 10, 570 72 Fagerhult
Tel: 0481‐710 62
Öppettider: Mån‐Lör 09.00‐18.00.
Sön 09.00‐15.00

Storgatan 51, 570 76 Ruda
Tel: 072‐779 08 87
Öppettider: Mån‐Lör 09.00‐20.00.
Sön 10.00‐20.00

Högsby Turistinformation, Misteln, Storgatan 17, 579 30 Högsby, tel. 0491‐291 59, turism@hogsby.se, www.hogsby.se

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

De tre lanthandlarna har dessutom ett brett basutbud av livsmedel och är ombud för olika tjänster.

3

Turistbilaga_2021-06.qxp_Handelsstaden uppslag_03-08 2021-05-28 09:25 Sida 4

Vi upptäcker
som aldrig
förr
Året 2020 kan nog utses som
Hemesteråret. Det var då restriktio‐
ner präglade vårt rörelsemönster,
mycket fick ställas om och i skrivande
stund – våren 2021 – kvarstår en hel
del restriktioner.
Att gå en led eller upptäcka naturen på egen hand står var
och en helt fritt. Oavsett vad du väljer, så finns det många
platser att stanna till vid. Till dig som väljer en led finns bland
annat Jonas Stolts kyrkväg och Högsbyleden. Högsbyleden består
av 6 etapper, från Skruvshult, Berga i norr till Hornsö i söder.
Etapperna är upprustade där markeringar i naturen är väl synliga.
Lederna går delvis längs asfalterade vägar men också på grusvägar och
över stock och sten, så var uppmärksam på att det är svårtframkomligt
på vissa ställen. Du hittar mer information samt kartor på www.hogsby.se
samt www.innehall.se.

Stadiga och bra
vandringsskor är en
praktisk och viktig detalj
för att få en fin
naturupplevelse.

Att vandra innebär viss logistik då man behöver komma tillbaka
till den plats man utgick ifrån, där man har sitt fordon eller över‐
nattning. När du packar din ryggsäck för dagens vandring, ta
höjd för att du har mat, vätska, regnkläder, solskydd, första
förband och andra praktiska saker med dig. Likaså är stadiga
och bra vandringsskor en praktisk och viktig detalj för att få
en fin naturupplevelse. För att underlätta vandring i kupe‐
rad terräng använd gärna vandringsstavar.

Tänk på att om du vandrar fritt eller längs en led och går
genom beteshagar så beträder du dessa på egen risk. Var
noga med att stänga de grindar du öppnar längs din vandring.
För allas bästa se till att allt du tar med dig på din vandring även
följer med dig hem.

Foto: Gunilla C Johansson
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Spela padel i Högsby

Backsippor. Foto: Gunilla C Johansson

naturen, ”Inte störa – inte förstöra” är huvudregeln i allemansrät‐
ten. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn
till markägare och andra besökare. Det finns vissa saker du måste
tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blom‐
mor eller gör något annat i naturen. Läs mer om allemansrätten på
www.naturvardsverket.se/allemansratten eller hämta din
broschyr på Högsby Turistinformation.

© FELIX OPPENHEIM/FOLIO

Till exempel får du göra
det här i naturen:
• Gå, cykla, rida och
Allemansrätten – en unik möjlighet
vara nästan överallt i
naturen. Men inte för
nära bostadshus. Om du
öppnar en grind måste
du stänga den bakom
dig.
• Tälta något dygn i
naturen. Vill du tälta
längre tid måste du fråga
den som äger marken.
• Plocka blommor, bär
och svamp.
• Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt
på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns
en särskild plats för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att
elda. Fråga kommunen vad som gäller.
1 Allemansrätten

Tänk på att:
• Du får inte ta eller skada träd och buskar
• Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast
och annat skräp kan skada djur och människor.

(Boka banan via MATCHi, ladda hem appen till din smartphone)

Premiärerbjudande

20% rabatt:
Klippkort 5 h betala för 4h.
Spelpott: boka för 2 500kr betala 2 000kr.
Gäller hela sommaren (juni-aug 2021)
Ta del av erbjudandet på matchi.se/hanåsapadel
Hyr padelrack och köp bollar
på ICA Matmästarn i Högsby. Järnvägsgatan 8
Hyra padelrack: Vuxen 40 kr. Junior 20 kr.
Köp 3‐pack padelbollar 75 kr. (endast betalning via swish)

Prova på-erbjudande under hela juni månad:
Boka in en kostnadsfri ”Prova på-halvtimme”
där vi går igenom grunderna.
Minst 2 och max 4 deltagare per tillfälle.
Bokas genom Patrik 070-548 79 68 eller Fredrik 070-600 69 01.
För bokning av årskort, köp av presentkort, företagsbokningar
eller övriga frågor om anläggningen kontakta
Patrik eller Fredrik på Hanåsa Padel.

r
Följ och gilla oss på sociala medie
Hanåsa Padel

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet att röra sig fritt i

Du hittar banan vid Mötesplats Hanåsa Lilla Hanåsavägen.
Öppet för bokning och spel alla dagar kl 06-21.

5
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Padel i Högsby, tennis i Berga
och cykla i hela Kalmar län
Trenden med utomhusaktiviteter håller i sig, så
även i Högsby kommun.
Padel
En rykande färsk padelbana på Lilla Hanåsavägen i Högsby såg dagens
ljus den 1 maj 2021. En efterlängtad bana av många där kvälls‐ och
helgtider går åt som smör i solsken.
Du som vill prova på padel, ta kontakt med Hanåsa padel och boka
en halvtimme prova på.

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Foto: Patrik Axelsson
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Tennis
Tennisbanan vid Gösjöbadet i Berga totalrenoverades under förra
året och är nu en toppmodern bana där du enkelt bokar speltid
digitalt. Banan är öppen för spel stora delar av året, från tidig vår
fram till sen höst. Berga tennisklubb arrangerar dessutom en myck‐
et uppskattad tennisskola för barn mellan 7‐15 år. Tennisskolan är
kostnadsfri och deltagarna spelar kostnadsfritt under hela säsong‐
en.

Cykla
Det finns många
vägar och områden
som lämpar sig för
cykling i kommunen.
Är du intresserand
av stigcykling har
Högsby, inom en
kort bilfärds avstånd,
några av länets
mest utvecklade
och bästa stigcykel‐
områden.

Foto: 123rf

En annorlunda natur- & matupplevelse!
Tel 070-305 45 90
Mail kicki.usvensson@gmail.com
www.kickismatvandring.se
@kickismatvandring

S K Ä L S B ÄC K S BY

• FAG E R H U LT
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Varför inte ringa
Sveriges största mäklare

Vi fi
finns hä
här
alla da
al
dagar år
året om
– Din mäklare i Högsby och Mönsterås
Välkomna att kontakta oss på
Fastighetsbyrån i Högsby.
Är du nyfiken på ditt hus värde?
Vi erbjuder alltid kostnadsfri
muntlig värdering.

– Your broker in Högsby and Mönsterås

– Ihr Makler in Högsby und Mönsterås

Welcome to contact us at Fastighetsbyrån Högsby.
Are you curious about the value of your house?
We always offer free verbal evaluation.

Willkommen bei Fastighetsbyrån Högsby.
Sind Sie neugierig auf den Wert Ihres Hauses?
Wir bieten Ihnen gerne eine kostenlose,
mündliche Bewertung an.

FASTIGHETSBYRÅN
YRÅN MÖNSTE
M
TERÅS
RÅS ı Storgatan 14, 383 30 Mönsterås
ı 0499-106 66 ı monsteras@fastighetsbyran.se ı www.fastighetsbyran.se/monsteras
FASTIGHETSBYRÅN
YRÅN HÖGSBY
H
ı Storgatan 45 A, 579 30 Högsby

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Kontakta:
Michaela Carlson Fastighetmäklare
076-765 03 50
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Kyrkstenarna
Kyrkstenarna är stora stenblock belägna ett
par kilometer utanför Högsby längs riksväg 37
mellan Högsby och Berga.
Stenarna ligger med storskogen som skydd. I folkmun har dessa
block tjänstgjort som en plats där man höll gudstjänst under den
tid när danskarna 1612 tog kyrkan i besittning som stall.
Intill blocken finner du en informationstavla som beskriver
Högsbybygden, Kalmarkriget och Kyrkstenarna. Här finns sittplater i
form av bänkar med bord.

GARBOMUSEET
Storgatan 26, Högsby

Våra öppettider hittar du på

www.garbosallskapet.se
eller ring 0491-204 22

Dröm er tillbaka och förförs
av vår odödliga Hollywoodstjärna
och stilikon, Greta Garbo
– se hemsidan för mer information.
För ev ändrade öppettider
se Facebook: Greta Garbo The Museum
garbo@hogsby.net

Garbosällskapet

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Lätt att hitta rätt!

8

Välkommen till Biking South East,
din guide till stigcykling i
östra Småland och på Öland.

bikingsoutheast.se
Foto: Gunilla C Johansson
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Väntar du besök i sommar!

Rum med dusch
från 425:-/pers
Vi har familjerum med kök!

Hos oss kan
ni boka allt
till konferens,
catering, dop
boende,
bröllop, eller
minnesstund.

Välkommen!

Bokning per telefon 0491-281 20, 070-586 05 17
staby.gardshotell@hogsby.net
stabygarden.se
Stabygardshotell
@StabyGardshotell

Birgitta´s Café
Ett litet Café med hantverk,
där du kan känna dig hemma.
Ein kleines Café mit Handwerk, Herzlichkeit
und ein kleines bisschen Heimat.
Öppet fred-sönd kl 12-17 t o m 29/8.
För mer aktuell information se:
Birgittas Café, @birgittascafe
eller på Google.
076-838 23 36
birgittascafe@gmx.net
Bruksvägen 4, 579 93 Grönskåra.

HAR DU ONT?
Låt oss hjälpa dig!

Hotell &

Michael Nilsson

Dagens lunch
Fullständiga rättigheter

Välkomna

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

Leg. kiropraktor
Dammg. 12, 572 30 OSKARSHAMN
0491-103 75, 076-80 20 375
michael@nilssonskiropraktik.se

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

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Vi har öppet
helgfria vardagar.

9
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Badsemester i
Småland!
Kalla det gärna badparadis om du vill, för tänk
så många olika insjöar du kan bada i när du är i
Högsby kommun. Det finns badplatser i alla
väderstreck och flera av platserna erbjuder fika
och mat.
Gösjöbadet i Berga har rustats upp rejält, till exempel har man byggt
en ramp för ökad tillgänglighet ner till vattnet. Upprustad service‐
byggnad, strandnära ställplatser, plats för att tälta samt kiosk med
enklare rätter är exempel på faciliteter. Precis i anslutning till badet
finns en nyanlagd tennisbana där det går utmärkt att boka tid för
spel. Även hopptorn, minigolfbana och lekplats finns på plats.
Sjön Kleven vid Aboda Klint är badvänlig och ligger strax intill
Aboda Café & Restaurang. På caféet kan du äta lunch, middag, fika
samt hyra vildmarkshytta.
Övrasjöbadet i Fågelfors är utrustat med bryggor och WC. Det är
gångavstånd mellan badet och Matbutiken i centrala Fågelfors samt
Fågelfors Wärdshus.
Välenbadet i Fagerhult erbjuder bland
Tips!
annat ställplatser för husvagn, bad,
D
et
gå
r utmärkt att
hopptorn, servicebyggnad, lekplats,
bada i insjöar.
kiosk och servering.

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Tänk på din sä
kerhet,
följ allemansrät
ten
och visa hänsyn
.
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WEBBUTIK ÖPPEN ÅRET OM
Hattar, Mössor, Kepsar, Väskor,
Halsdukar, Handskar
för både Dam och Herr

Handla online
www.fagelforshatt.se

070-593 72 87
Boka tid om du är
intresserad av ett besök.
Ann-Catrin

Trött på standardsnickerier
– Vi utför allt inom snickeri

När du behöver bygghjälp
Vi monterar och bygger allt från garage, staket, tak,
kök, villor, sommarstugor, friggebodar,
till stall och andra typer av byggnader.
Vi monterar kök, fönster, dörrar, trappor m.m.

• Renovering • Om- och tillbyggnad
• Vi erbjuder bygg- och entreprenörstjänster

Hantverkar’n i Högsby - Ditt lokala byggföretag
Foto: Gunilla C Johansson

Läs mer om våra tjänster på www.rolant.se eller ring 076-832 81 49
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Välkommen till
den matglada
IC A-butiken

Välkommen till oss i
fabriksboden!

VARJE DAG
Nybakat bröd
från eget bageri!

Vi tillverkar och säljer naturtvålar,
schampokuber, linoljesåpa mm.
Öppet vardagar kl 10-16.
kallans.se

Källans Naturprodukter

kallans_naturprodukter

Välj mat från svenska
gårdar när du handlar på ICA.

Vi har ATG &
Svenska Spel

Gör vardagen lite enklare, beställ Matkassen.
Se mer på ICA.se/matkassen

• Vi har ATG och Svenska Spel!
• Postombud samt paketservice för DHL och SCHENKER • Bankomat
• Smörgåstårtor, plankor, smörgåsar, landgångar

Följ oss på
– ICA Nära
y
Matmästarn Högsb

Öppet
alla dagar

8-21

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Källgatan 4, Ruda. Tel: 070 47 487 47
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Vackra Tingebro
Tingebro är en av två stenvalvsbroar i Högsby
som löpande renoveras och underhålls för att
klara tunga transporter.
Tingebro är belägen strax utanför centralorten längs riksväg 37. Den
uppfördes 1886‐1887 och är en av de längsta stenvalvsbroarna i Sverige.
Den andra stenvalvsbron ligger på Kyrkvägen intill Högsby kommunhus.
Tips: Passa på att ta en selfie med någon av stenvalvsbroarna som
bakgrund.

Foto: Gunilla C Johansson

Den lilla butiken med det stora sortimentet

H
s
du lt för
 s  u ti
Fruktdryck
COOP 3-pack
olika smaker

2 för

Kanonpris

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

75:-
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Grillkol/
Briketter

3 för

99:VI ÄR OMBUD FÖR:

Plantjord/
gödsel/bark

RABATT
på ett helt köp. (exkl tobak, lotter,
spel, läkemedel, tidningar och
förmedlade tjänster)

@t
Frukostbröd/ Pk
gräa tl
ciabatta
frу
n!

LÄSK
COOP 33cl,
olika
smaker

5%

r.

15:-

Mixbox

Medlemstisdag
VARJE tisdag

4 för

4 för

2 för

159:-

35:-

20:Cookies
COOP
olika smaker

10:-/st
Erbjudande gäller till och
med 31 augusti 2021.

Berga
ÖPPETTIDER: Mån - Lör 9-20 • Sön 10-20
NORRA STORGATAN 8, BERGA • 010-747 32 50
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Vad ska du hitta på idag?
I Högsby kommun har du
stora möjligheter att komma
nära naturen och samtidigt
finns det en hel del att se och
göra.

Foto: Gunilla C Johansson

Våtmarken Ryningen är en av de största i Småland där upp
emot 140 fågelarter brukar häcka årligen. Många arter är mycket
sällsynta.
Att gå delar av Högsbyleden, Jonas Stolts kyrkväg eller uppleva
de trolska bokskogarna längs Alsterån till Böta kvarn ger fina upp‐
levelser i naturskön miljö.
På gränsen mellan Högsby och Hultsfred kommun hittar du
More kastell och Moreravinen, sju kilometer norr om Fågelfors.
Detta är Kalmar läns enda kanjon (djup dalgång med höga klipp‐
väggar.
Det finns flera lokala livsmedelsproducenter som erbjuder
närodlat och närproducerat via gårdsbutiker eller matbutiker,
Höjdens Mejeri i Farshult är exempel på detta.
De lokala butikerna erbjuder allt från fiskeutrustning till mat
och fika, allt för en lyckad semester. För dig som vill övernatta
finns ett flertal olika alternativ från enklare stugor till hotell.
Läs mer på sidorna 22‐23.

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

I centrala Högsby på Storgatan 26 är
Garbomuséet beläget. ”Du vet väl om
att Greta Garbos mamma, mormor och
flera generationer tillbaka i tiden var
födda i Högsby kommun i Småland”.
När du är i Högsby, ta dig gärna till
Lanhagen intill Högsby kommunhus och
gå längs med Emån, eller varför inte
spela padel på den nybyggda padel‐
banan på Lilla Hanåsavägen.
Om du vill besöka andra muséer, ta
turen till Skälsbäcks skolmuseum i
Skälsbäck i Fagerhult eller till Nostalgia
på Bruksgatan 43 i Fågelfors och se
utställningarna med revykungarna Karl
Gerhard och Ernst Rolf samt utställning‐
en ”Från järn till trä”.
Nytt för i år är Kickis matvandringar
som utgår från Skälsbäcks skola. Under några timmar ges du möj‐
lighet att smaka på lokalproducerat varvat med berättelser om
personer, platser och byggnader, allt tillsammans med en vand‐
ringstur.
I Grönskåra har Annika O Sonntag i Kösebo sin konst‐ och hant‐
verksateljé med alster främst i stengods. Keramik Unik, Träthulta‐
måla i Fagerhult erbjuder olika alster i keramik.
I Berga på Järnvägsgatan 2 A återfinner du en toppmodern bio‐
graf.
Ta dig till någon av fotbollsmatcherna på våra idrottsarenor
runt om i kommunen som bjuder in till heta derby och spännande
matcher.
Högsbydagarna är en riktig folkfest som arrangeras årligen,
(inställt 2021). Högsbydagarna lockar tusentals besökare där tivo‐
li, musikunderhållning, aktiviteter och tävlingar står på agendan.
Ta gärna turen och stanna till vid någon av de mycket välskötta
och intressanta hembygdsparkerna fyllda med svensk historia.
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Högsby kommun ‐ ditt semesteräventyr!
• Besök våra naturreservat med intressant
flora och fauna. Ekopark Hornsö är ett stort
skogsområde som är cirka 9000 hektar och
en av Sveaskogs största ekoparker i södra
Sverige. Ett av västeuropas viktigaste områ‐
den för bevarande av hotade insekter.
• Simma och paddla kanot i våra vackra sjöar
och vattendrag. Kanotuthyrning: Emåturism
i Lixhult och Aboda Klint.
• Aboda Klint är ett naturreservat med om‐
växlande natur, motionsspår och badplats.
På toppen hittar du Aboda Café & Restau‐
rang.
• Det är mycket populärt att fiska i Emån och i
våra insjöar. Med Turistfiskekortet kan du
fiska en eller två veckor i 27 olika fiskeom‐
råden. Du kan också köpa fiskekort för
enskilda sjöar och vattendrag på bland
annat Högsby Turistinformation och på
www.ifiske.se.

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

• I Högsby hittar du världens enda permanen‐
ta utställning om Greta Garbo, en av de fem
mest internationellt kända svenskarna
genom alla tider. Garbos mor, mormor och
flera generationer tillbaka i tiden föddes i
Högsby kommun.
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• Besök Höjdens Mejeri i Farshult, Fagerhult.
En gård med getter, eget mejeri och gårds‐
butik. Stanna sedan för en fika på Birgittas
café i Björkshult.
• Hembygdsföreningar i Fagerhult, Fågelfors,
Högsby, Isabo och Långemåla, med intres‐
santa hembygdsgårdar och hembygdspar‐
ker, till exempel Bötterum i Långemåla och

Lanhagen i Högsby. Någon kan vara stängd
under 2021.
• Loppmarknader och antikviteter är populä‐
ra, till exempel 3 Århundraden i Berga som
också har ett populärt café.
• Kreativt hantverk, konst och design till
exempel Ateljéboden i Ruda, AoS Keramik i
Kösebo, Keramik Unik i Träthultamåla och
Hauges Hantverksglas (glasåtervinning) i
Kulltorp. Öppet enligt överenskommelse.
• Här finns boende som passar alla smaker:
camping, hotellrum, möblerad lägenhet,
rum med frukost, vandrarhem, stuga eller i
ett skolmuseum med självhushållning.
• Vandringsleder, till exempel Högsbyleden
och Jonas Stolts kyrkväg. Vi har också en
150 km lång cykelväg, uppdelad i fyra etap‐
per. Förslag på fler cykelturer finns på
Högsby Turistinformation.
• Högsby är förknippat med ett lokalt djur
(malen) och en kommunväxt (misteln).
• Nära till Nils Holgerssons Värld, Astrid
Lindgrens Värld, Glasriket, Kalmar och
Öland.
• Allemansrätten – en unik möjlighet, men
också en skyldighet att vara rädd om natu‐
ren när man vistas i den.
Välkommen till Högsby Turistinformation,
Storgatan 17, Högsby.
Tel. 0491‐291 59, turism@hogsby.se I
www.hogsby.se I facebook: Högsby kommun
samt till servicepunkterna hos lanthandlarna
i Fagerhult, Ruda och Fågelfors.
Se www.hogsby.se för aktuella öppettider.

Mistel
Foto: Gunilla C Johansson
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HANDLA LOKALT I DIN COOPBUTIK
Sommarmaten handlar
du från våra lokala
leverantörer:

INREDNING &

PRESENTBUTIK
Gemytlig gårdsbutik med ljuslyktor, brickor,
ljusstakar, fat, lampor och mycket mer.
Öppet 2021 – söndagar 13/6 t o m 8/8 kl 11-15.
Hör av dig om du vill komma andra tider!
Följ oss gärna på Facebook och Instagram @Axeboden
Varmt välkommen önskar fam Lindgren
Axebo 102, Fagerhult, 070-25 81 380

Fågelfors Wärdshus

10% rabatt

ad kassa.
av kupong i bemann
sby mot uppvisande
Gäller på Coop i Hög
augusti 2021.
i-31
jun
1
ler
Gäl
l.
hushål
Endast 1 gång per
rabatter.
med andra medlems
Kan ej kombineras
lotter.
och
ak
tob
l,
ede
em
läk
Gäller ej tidningar,
.........
................................
................................

........
................................
Namnteckning:........

Högsby

Följ oss på
facebook &
instagram för
nyheter och
skoj!

Öppet: måndag-lördag 6-22 • söndag 8-22
010-747 32 80

Rum/ Zimmer / Room

Lunch
l Kvälls- och helgöppet
l Fullständiga rättigheter
Varmt
l Uteserveringen är öppen
välkomna!
hela sommaren!
l

För aktuella öppettider, evenemang och erbjudande
hänvisar vi till vår Facebook @fagelforswardshus.se
eller ring oss på telefon 070-566 24 88

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

på ett köp när du
500:-!
handlar för minst

15
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Högsby Municipality – your holiday adventure!
• Ecopark Hornsö is a large woodland, covering
about 9000 hectares, and one of Sveaskog’s
largest ecoparks in southern Sweden. One of
Western Europe's most important areas for
the preservation of endangered insects.
• Swimming and canoeing in our beautiful
lakes and streams. Canoe rental: Emåturism
in Lixhult and Aboda Klint.
• Aboda Klint is a nature reserve with dividing
nature, motion track and bathing. At the top
you’ll find Aboda Café & Restaurant.
• The Emån River with its popular fishing. Using
the Tourist Fishing Permit you can fish for
one or two weeks in 27 different fishing
areas. You can also buy licenses for individual
lakes and streams at the Högsby Tourist
Information Centre and www.ifiske.se and
other places.

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

• In Högsby you’ll find the world’s only perma‐
nent exhibition of Greta Garbo, one of the
five most internationally famous Swedes of
all time. Garbo’s mother, grandmother and
several generations back were born in
Högsby.

16

• Visit Höjdens Mejeri in Farshult, Fagerhult.
A farm with goats and its own dairy and farm
shop. Take a break for coffee or tea at
Birgitta´s café in Björkshult.
• Local heritage societies in Fagerhult,
Fågelfors, Högsby, Isabo and Långemåla, with
interesting local heritage farms and parks,
such as Bötterum in Långemåla and
Lanhagen in Högsby. Some of them may be
closed in 2021.

• Flea markets and antiques are popular,
including 3 Århundraden in Berga which also
has a popular café.
• Creative crafts, art and design such as
Ateljéboden in Ruda, AoS Keramik in Kösebo,
Keramik Unik in Träthultamåla and Hauges
Hantverksglas (glass recycling) in Kulltorp
(open by agreement).
• Accommodations for all kind of taste: camp‐
site, hotel room, furnished apartment, bed
and breakfast, hostel, cottage or in a school
museum with self‐catering.
• Walking trails, for example Högsbyleden and
Jonas Stolts kyrkväg. We also have a 150 km
long bike trail, divided into four stages.
Suggestions for more bike tours can be found
at the Högsby Tourist Information Centre.
• Högsby is associated with a local animal
(catfish) and a municipal plant (mistletoe).
• Close to Nils Holgersson’s World, Astrid
Lindgren’s World, the Kingdom of Crystal,
Kalmar and Öland.
• Right of public access ‐ a unique opportunity,
but also an obligation to be careful with natu‐
re while staying in it.

Welcome to Högsby Tourist Information,
Storgatan 17, Högsby.
Phone: +46 (0)491 291 59, turism@hogsby.se I
www.hogsby.se I facebook: Högsby kommun
and to the service points at the country traders
in Fagerhult, Ruda and Fågelfors.
Look at www.hogsby.se for current opening
hours.
Foto: Gunilla C Johansson
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Välkommen t ill
TAKE AWAY
Öppet månd-fred kl 10-16
Hela sommaren!

Erbjudande t o m 30/8:
Kaffe och dagens kaka 20 kr

Nationalpark Blå Jungfrun

Fish’n Chips Succé!
beställ via vår FB-sida!

– Upplev mytomspunna Blåkulla
BOKA ONLINE www.solkustturer.se
eller Turistbyrån Oskarshamn, 0491770 72

@The Humble English Cafe

Angela och Mark, 0766-27 62 62, Järnvägsgatan 37, Högsby
gosjon_hik

Din kompletta bygghandel!
I Bolistbutik I ElectroluxShop I
I Bygg- & järn I Färg, tapet & golv I
I El/VVS I
Allt inom Bygg – Färg – Golv – Vitvaror
– Fiske/fiskekort – Bilvårdsprodukter
– Tvättombud och mycket mer.

Gösjön Camping & Bad

Fiske

Säsongen startar 1 maj fram till 15 september.
Besök gärna vår grillplats vid stranden.
Njut av solnedgången över sjön.

Hos oss hittar du
ett stort utbud
av fiskeutrustning.
Vi säljer fiskekort
till ett flertal sjöar
och vattendrag.

För bokning ring: Lars-Olof Jonsson 070-551 49 64
eller Björn Garpenstedt 070-20 20 110

Gösjön Camping & Bad i Berga

Smedmästarev 3, HÖGSBY
0491-20862 • www.sandholms.se
Öppet: Vardagar 7-17.30.
Lördagar 9-13.

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Välkomna till
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Die Gemeinde Högsby – Ihr Urlaubsabenteuer!
• Der Ökopark Hornsö ist ein weitläufiges
Waldgebiet von etwa 9000 Hektar. Damit
gehört er zu Schwedens größten
Ökowäldern. Eines der wichtigsten Gebiete
Westeuropas für den Erhalt gefährdeter
Insekten.

• Kreatives Handwerk, Kunst und Design, z.B.
das Hutatelier in Fågelfors, AOS‐Keramik in
Kösebo, Keramik Unik in Träthultamåla und
Hauges Handwerksglas (Kunsthandwerk aus
Altglas) in Kulltorp (geöffnet nach
Vereinbarung).

• Baden und Kanufahren in unseren schönen
Seen und Flüssen. Kanuverleih: Emåturism in
Lixhult und Aboda Klint.

• Besuchen Sie Höjdens Mejeri in Farshult bei
Fagerhult. Ein Hof mit Ziegen, eigener
Käserei und Hofladen.

• Aboda Klint mit Langlauf. Auf dem Gipfel
finden Sie das Café & Restaurant Aboda.

• Viele Übernachtungsmöglichkeiten ‐
Campingplätze, Hotelzimmer, möblierte
Wohnungen, Gästezimmer, Pensionen,
Ferienhäuser oder auch originelle
Unterkünfte wie das Schulmuseum mit
Selbstverpflegung.

• Der Fluss Emån mit seinen beliebten
Angelmöglichkeiten. Mit der
Touristenangelkarte können Sie ein bis zwei
Wochen in 27 verschiedenen Fanggebieten
fischen. Sie können auch
Berechtigungskarten für einzelne Gewässer
kaufen, zum Beispiel in der
Touristeninformation Högsby und unter
www.ifiske.se.

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

• In Högsby findet man die einzige ständige
Ausstellung über Greta Garbo, eine der fünf
international bekanntesten Persönlichkeiten
von Schweden. Ihre Mutter, Großmutter und
weitere Generationen zuvor stammten aus
Högsby.
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• Heimatvereine finden Sie in Fagerhult,
Fågelfors, Högsby, Isabo und Långemåla, mit
interessanten Heimatmuseen und
Heimatparks, zum Beispiel Bötterum in
Långemåla und Lanhagen in Högsby. Einige
von diesen könnten geschlossen sein under
2021.
• Flohmärkte und Antiquitäten sind immer
einen Ausflug wert. Wir empfehlen einen
Besuch bei 3 Århundraden in Berga, wo es
auch ein beliebtes Café gibt.

• Schöne Wanderwege, z.B. der Högsbypfad
von 88 km in 6 Etappen und Jonas Stolts
kyrkväg. Wir haben auch einen 150 km
langen Radweg in vier Etappen.
Empfehlungen zu weiteren Fahrradausflügen
bekommen Sie in der Touristeninformation
Högsby.
• Die Gemeinde Högsby hat ein Symboltier,
den Wels, und eine Symbolpflanze, die
Mistel.
• Nils Holgerssons Welt, Astrid Lindgrens Welt,
das Glasreich sowie Kalmar und Öland sind
gut zu erreichen.
• Das Jedermannsrecht – eine einzigartige
Möglichkeit.
Willkommen in der Touristeninformation
Högsby, Storgatan 17, Högsby.
Tel. +46 (0)491 291 59, turism@hogsby.se I
www.hogsby.se I facebook: Högsby kommun
sowie an den Servicepunkten in den Dorfläden
in Fagerhult und Fågelfors.
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter
www.hogsby.se

Foto: Gunilla C Johansson
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Välkommen 琀ll Berga och Gösjön
På väg 34 mellan Linköping‐Vimmerby‐Kalmar
och väg 37 Oskarshamn‐Växjö.

Berga med aﬀär, skola, Bio & Teater, mo琀onsspår
och utegym samt mycket goda tåg‐ och bussförbindelser.
Gösjön med bad, camping, servering, tennis,
minigolf och 10 meters hopptorn samt vandringsled.

STATIONSSAMHÄLLE

Vi har batterier tilll allt från hörselapparater
till entreprenadmaskiner.
Öppet helgfria vardagar 08.00-17.00
Kvarnvägen 1, Högsby • Tel. 0700-700 760
Vid akuta ärenden ring: 076-832 81 49

Service av fordon och trädgårdsmaskiner!

Återförsäljare för:

och

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Läs mer på www.bergasta琀on.se

19
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Fiska, paddla, ro
Citat från besökare:
”Att kombinera vandring med några timmar
med kajak har givit oss härliga semesterminnen.”

ga
härliga
ill oosss på här
Varmt välkommen ttill
Varmt
• Öppet onsdag till söndag 11-17.
• Från den 28/6 öppet alla dagar 11-18.
• Här finns alá carte, Dagens rätt,
Matiga smörgåsar, Go-fika,
hembakat, våfflor med hemkokt sylt.

ABODA KLINT

• Mjukglass, fullständiga rättigheter.
• Take away matkassar mm.

Aboda Klint (14 km fr Högsby) 0491-230 08

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

Under förra året var det många som köpte turist‐
fiskekortet för att pröva fiskelyckan. Genom
detta kort har du möjlighet att fiska i hela 27
sjöar och vattendrag. Dessa är belägna från cen‐
trala Högsby till Fagerhult samt Grönskåra och
Allgunnen för att nämna några exempel.
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De vanligaste fiskarna som brukar nappa på kroken är insjöfisk som
gädda, braxen, abborre och gös.
Fiskekort går att köpa under perioden maj till september, detta gör
du enklast genom www.ifiske.se, på turistinfoirmationen eller hos
någon av lanthandlarna.
Det går även att paddla eller ro för dig som har egen kanot eller båt.
Att uppleva naturen från kajak, båt eller kanot innebär en förstärkt
naturupplevelse och man får en känsla av upptäcktsfärd. Möten med
vilda djur från älg och rådjur till
minsta ekorre förstärker din
naturupplevelse.
Många väljer någon av
insjöarna med sina kaja‐
Upplev och fiska i sjöar och rinnande
ker och båtar, inte
vattendrag naturskönt belägna
minst för att det är
inom Högsby kommun.
lite enklare att ta sig

Fiskelyckan
finns i Högsby

fram om man är lite
ovan.
Var observant och
iaktta stor försiktighet
om du planerar för en
tur längs Emån. En å som
tidvis kan ha mycket
strömt vatten.

Välkommen att köpa Turistfiskekortet
på Högsby Turistinformation,
Handlar’n i Fagerhult och
Matbutiken i Fågelfors.

Aboda cafe
och restaurang

Facebook: @Nära Dej Fagerhult

HA NDLA LOKA LT!
VI HAR AL LT
DU BEHÖVER!
KYRKVÄGEN 10, FAGERHULT • 0481-710 62

BUTIKEN I FAGERHULT

ÖPPET MÅN-LÖRD 9-18. SÖN 9-15

• KÖT T FRÅN MÅKETORP • TOMAT ER FRÅN BJÄRSHULT
• GOT T TILL GRILLEN • GOFIKA • LOKALT

Tennisskola
för tjejer och killar mellan 7-15 år
den 5-9 juli vid Gösjön i Berga.
Anmälan senast 15/6 på:
bokatennis.nu/bergatk/
under aktiviteter

Välkomna!

Gratis!
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Nyhet!
Boka online via
bokadirekt.se

EMÅTURISM

Varmt välkommen till oss
för rådgivning och synundersökning!
Ring och boka tid!
We repair your glasses here in Högsby, welcome!

Fiska och paddla i Emån eller i en insjö.
Vandra i naturreservatet Lixhultsbrännan. Avsluta med bastu och spabad!

Wir reparieren Ihre Brille hier in Högsby,
willkommen!

Hyr din stuga dygn eller veckovis och upplev Småland på riktigt!
Bo i stuga eller tälta på gården.
Vi erbjuder även ställplatser, läs mer på ematurism.se
Boka idag på: 070-248 60 28, 070-65 87 323, ematurism@lixhult.se
www.ematurism.se ı GPS Koordinater: 57.2067023, 15.9275173

• Utomhusservering • Thaibuffé • Svensk husmanskost
• Flertalet kötträtter går att beställa som veganrätter
• Milkshake, mjukglass & kulglass
• TakeAway - se hela menyn på www.bannthai.se
• Potatis från Axelssons i Aby
• Tomater från Bjärshult

• Stekost från Emåmejeriet NYHET!!
Järnvägsgatan 37, 579 30 Högsby
Telefon: 076-00 70 208, 076-832 81 49

Öppet alla dagar: 11:00-19:00.

Fläsk- och nötkött
inkl. hamburgare och lövbiff
är svenskt, hängmörat och
lokalproducerat från
Måketorps i Fagerhult

Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekomendationer. Se facebook eller
vår hemsida för ytterligare info

Se aktuella öppettider och evenemang på Facebook eller hemsidan.

bannthai.se

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

ALLT KÖTT

• Fullständiga rättigheter

21
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Ta av dig skorna
och stanna i Högsby!
Söker du logi, mat eller tips på aktiviteter?
Här hittar du en sammanställning – Bo, Äta,
Fika och Upplev i Högsby kommun.

r 3 Århundraden Café och Antikt
§ Fika, antikt
Norra Storgatan 45, Berga
www.3arhundraden.se

Vi hoppas att du kommer att trivas och att du får med dig fina
minnen från din semestertripp till Högsby kommun, en del av
Småland.

r Aboda Café & Restaurang
E Take away, a la carte, gofika
Aboda Klint, Högsby
FB: Aboda Café & Restaurang

Ta med nära och kära på en fika eller god mat till någon histo‐
riskt intressant miljö eller till stranden.

Välkommen att upptäcka och uppleva!
Välkommen till Högsby Turistinformation!
Mer information och öppettider: www.hogsby.se
Högsby Turistinformation, Misteln,
Storgatan 17, 579 30 Högsby, tel. 0491‐291 59

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

turism@hogsby.se
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www.hogsby.se

Högsby kommun

I Högsby kommun erbjuder vi turistinformation på följande platser:
• Högsby Turistinformation, Misteln, Storgatan 17,
579 30 Högsby, tel. 0491‐291 59 tel. 0491‐291 59
• Handlar’n, Fagerhult, Kyrkvägen 10, Fagerhult,
tel. 0481‐710 62 – Här kan du även köpa fiskekort.
• Matbutiken, Fågelfors, Nygatan 13, Fågelfors,
tel. 072‐926 43 16, tel. 072‐172 39 01
– Här kan du även köpa fiskekort.
• Ruda Livs, Storgatan 51, 570 76 Ruda, tel: 072‐779 08 87

§ Aboda Klint
Friluftsområde, naturreservat,
vandring, cykling, skidåkning
www.abodaklint.com
§ AoS Keramik & Konst
Keramik och konst
Kösebo, Grönskåra
Kontakt: 073‐030 54 33
strandliden@hotmail.com
FB: AoS Keramik
§ Ateljéboden
Statyer och skapade presenter.
Af Harmens väg 4, Ruda.
FB: Majlis Axelsson
§ Axeboden
Gårdsbutik fylld med hand‐
plockade presentartiklar
Axebo 102, Fagerhult
FB: @axeboden
E Bann Thai Restaurang
Thaibuffé (5‐rätters thaitallrik),
dagens lunch, a la carte
Järnvägsgatan 37, Högsby
www.bannthai.se

Välkommen till oss!

Njut av vår sevärda
kommun och vår sevärda
natur hela året om.
Här hittar du dina egna
smultronställen.

§ Berga Bio & Teater, Berga
Bio, teater
Järnvägsgatan 4 A, Berga
Kontakt: www.bergastation.se
§ Betongkonst i Berga
Skulpturer i betong
Södra vägen/Sjöslättsvägen.
Öppet året om.
r Birgittas café
Fika
Grönskåra (Björkshult)
FB: Birgittas Café
§ Bötterums Hembygdsgård,
r Gästgiveri och Café
Gästgivargård, tingshus med park
från 1700‐tal. Fika, guidning efter
överenskommelse
Bötterum 120, Ruda
Kontakt: 070‐259 15 82
www.hembygd.se/langemala
Parkerna är alltid öppna
F Emåturism
§ Kanotuthyrning, stugor
Lixhult 202, Högsby
www.ematurism.se
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r Farshults Sommarcafé
Fika, tårtor, bakverk smör‐
gåstårtor m.m hemlagat.
Fridhem 123, Farshult
www.farshult.se
FB: Farshults café
§ Fågelfors sockens
hembygdsförening
Hembygdsgård
Bruksgatan 64, Fågelfors.
www.hembygd.se/fagelfors
E Fågelfors Wärdshus
F Hotell, lunch, à la carte,
r fika, pubkvällar
Bruksgatan 65, Fågelfors
www.fagelforswardshus.se
FB: Fågelfors Wärdshus
§ Gabrieles vävateljé
Traditionellt hantverk med
egen design, utställning och
försäljning
Gränsvägen 10, Grönskåra
Kontakt: 073‐804 15 89
gabriele.solliden@gmail.
com
§ Garbomuséet
Världens enda museum för
filmikonen Greta Garbo.
Storgatan 26, Högsby
www.garbosallskapet.se
F Gösjöbadets camping
r Camping, fika
Gösjön, Berga
Kontakt: Björn Garpenstedt
070‐20 20 110

§Hauges Hantverksglas
Konstglas, omformat av
flaskor och burkar, glashyt‐
ta med produktion, butik
och galleri
Kulltorp, Haga, Åseda
www.glasweb.se/hauge
Öppet enligt överenskom‐
melse
§Helping Hands
Sommarloppis
Sommarloppis, honungs‐
försäljning. Sinnerbovägen
26, Västrakulle, Ruda
Kontakt: 070‐016 56 21
vastrakulle@gmail.com
Öppet: 2 juli‐28 aug,
fre‐lör 11‐15
§Hembygdsföreningen
Isabogården
Traditionellt firande vid
olika helger m.m.
Isabo, Grönskåra
www.hembygd.se/isabo‐
garden
(inställt 2021)
E Högsby City Butik &
Pizzeria
Kyrkogatan 41, Högsby
Kontakt: 0491 – 137 20
FB: Högsby City Butik
§Högsby sockens hem‐
bygdsförening
Hembygdshistoria, hem‐
bygdsgården Hornsberg
och hembygdsparken i
Lanhagen.
Storgatan 64,
Högsby/Lanhagen, Högsby
www.hembygd.hogsby.net
§Högsbydagarna
Hemvändarfest
Kyrkogatan 1, Högsby
Kontakt: 076‐807 95 07
info@hogsbydagen.se
(inställt 2021)

§ Högsbyortens
biodlarförening
Visning av bisamhällen,
information om biodling,
försäljning av honung
Storgatan 64, Högsby
www.hogsbybiodlarna.se
§ Höjdens Mejeri &
Gårdsbutik
Ko‐ och getostar, surdegs‐
bröd, delikatesser
Farshult 111/Höjden,
Fagerhult
www.hojdensmejeri.se

F Norrgrändens
r bygdeförening
§ Skälsbäcks skolmuseum,
vandrarhem med självhus‐
håll, fika
Skälsbäck, Fagerhult
www.skalsback.
skolmuseum.dinstudio.se

r Sommarcaféet i Fågelfors
Fika
Hammarsmedsbacken 7,
Fågelfors
Kontakt: 076‐113 81 76
laura.wuerker@gmx.net
FB: sommarcafé i Fågelfors

Kontakt: 073‐890 82 04
FB: Ruda Pizzeria

F Välenbadets camping
Camping, bad, fika
Prästgårdsvägen, Fagerhult
Kontakt: 073‐840 24 54
070‐637 22 65
valenbadet@gmail.com

F Staby Gårdshotell
Hotell och konferens
§ Nostalgia
Olika utställningar om bl.a.
Skvadronvägen 1A, Högsby
Ernst Rolf och Karl Gerhard,
www.stabygarden.se
för alla åldrar, lek för barnen
F Stuga i Basthult
Bruksgatan 43, Fågelfors
Basthult 321, Högsby
www.nostalgia.hogsby.se
www.basthult.se
E Pizzeria Monterosa
§ Keramik Unik
Stuga i Ekeby
Keramik
Järnvägsgatan 14 A, Högsby F Ekeby 215, Högsby
Träthultmåla 106, Fagerhult
Kontakt: 076‐0179596
Kontakt: 073‐433 09 14,
FB: KeramikUnik
aminmonterosa@hotmail.
sall59@live.se
www.keramikunik.se
com
F Stuga i Lillsjödal
E Pizzeria Shalom
§ Kickis Matvandring
www.stuganlillsjodal.
Natur‐ och kulturupplevel‐
Storgatan 61, Högsby
wordpress.com
ser kombinerat med när‐
Kontakt: 0491‐214 44
F Stuga vid Urasjön
producerad mat
swara71@hotmail.com
Uranäs 5, Fagerhult
Skälsbäck, Fagerhult
E Ruda Nästa Café
FB: Stuga uthyres vid sjö i
www.kickismatvandring.se
r Mat och matiga smörgåsar,
Småland
FB: Kickis Matvandring
fika
r The Humble English Café
Järnvägsgatan 14, Ruda
§ Källans Naturprodukter
Järnvägsgatan 37, Högsby
Naturliga hudvårds‐ och
Kontakt: 072‐155 45 21
(Gallerian)
hushållsprodukter
FB: Ruda Nästa Café
Kontakt: 0766‐27 62 62,
Källgatan 4, Ruda
FB: The Humble English
E Ruda Pizzeria
www.kallans.se
Cafe
Storgatan 51, Ruda
§ Larssens Antikt & Kuriosa
Antikt & Kuriosa, loppis
Kyrkvägen 7, Fagerhult
trygvelarrsen@icloud.com
FB: Larssens Antikt &
Kuriosa

F Sinnerbo Bygdegård
Möblerad lägenhet.
Uthyrning av lokal
Sinnerbo 106, Högsby.
Kontakt: 070‐678 33 02,
0491‐230 18
birgitta.lindahl@telia.com

E Liskatorps Gårdsindustri
F Värdshuset Emågården
Gårdsmuseum
E Hotell, matservering
Liskatorp, Fagerhult, följ
Storgatan 15, Högsby
väg 662 från Fagerhult,
www.emagarden.se
F Sinnerns Natur &
förbi Skälsbäck
§ Fisketurism
F Bo
Kontakt: 004915164743300
Stugor, fiskekortsförsäljning
E Äta
mentzel@mac.com
Ekeby 301, Högsby
r Fika
www.sinnern.se
§ Upplev

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

§ Fagerhults
Hembygdsförening
Gamla tiders byggnader,
midsommarfirande m.m.
Klockgärdesvägen,
Fagerhult
www.hembygd.se/fager‐
hults‐hembygdsforening
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Välkommen till

din personliga bank!
Högsby Sparbank – där besluten sker lokalt.

Det är vi
som är
Högsby
Sparbank

Upptäck och upplev Högsby kommun 2021/2022

bank!
Welcome to your personal
önlichen Bank!
Willkommen in Ihrer pers

Storgatan 41 I www.hogsbysparbank.se I 0491-209 00

