Lobergs Fotokonst

För 10:e gången

Kolstigen 2, Fågelfors. Tel. 0491-51430
www.lobergsfotokonst.hogsby.net
Vykort – foton från bygden
Reproduktioner av gamla bilder
Minitavlor m.m.

1997-2007

GARBO –utställningen

1 och 2 september
lördag kl 11 – 16, söndag kl 11 - 16

Konst- och
Hantverksrunda
i Högsby kommun
med omnejd

Storgatan 26, Högsby
Öppet under konst- o hantverksrundan
med fri entré.
Tel 0491-211 61
www.garbosallskapet.hogsby.se

EN UPPLEVELSE I RÄTT MILJÖ
Besök vår glas-shop och servering!
Eller boka in en kort-kurs och lär Dig
Blåsa, Omforma, Måla, Gravera glas.
En dag, En vecka, Ensam / Grupp
Björkshults Glasbruk, 0481-703 46
www.bjorkshult.se/glasklart

Fågelfors hattateljé
Hattar, mössor, baddräkter, italienska handväskor mm.
Öppet ti-fr 14 – 17.30, lö 10 - 13
Bruksgatan 17, Fågelfors
tel 0491-515 99

2007

www.glasweb.se/bal

tel 0481-701 05, 703 37

Arrangör:

Konst- och Hantverksgruppen
i samarbete med Turistbyrån
Högsby kommun

Träslöjd
av ene m fl träslag
Alebo, Ruda Tel 0491-22578, 070-530 4795
webb: slojd-data.se

Miljövänlig Glasåtervinning

Följ denna skyltning till utställare!

Försäljning av bruks och konstglas
Haga, Kulltorp, 360 70 Åseda tel 0481-660 29
www.glasweb.se/hauge

HÖGSBY
MÖJLIGHETERNAS KOMMUN
Högsby är småföretagarens paradis! Med vår 24 timmars service
är vi alltid tillgängliga.
Vi vet att livskraftiga företag ger
förutsättningar för en bra kommunal service.

Värdshuset
Bruksgården

Högsby kommun är den gröna
kommunen som brukar utan att
förbruka och som satsar på miljödriven teknik och förnyelsebara
energislag.

Fågelfors
Öppet lör – sön 12-15
Tel 0491-512 50
www.bruksgarden.se

Samhällsservice och företagande
går hand i hand när vi formar
framtiden. Vi vill ha företagsamma människor och flera företag.
Foto: Henrik Tingström, Klaus Leidecker

Högsby
Öppet lör – sön 12-16
Tel 0491-215 35

För mer information kontakta
Näringslivsenheten på telefon
0491-292 45 eller e-post:
naringsliv@hogsby.se

www.emagarden.se

Serverar Picassotallrik,
á la carte
tel 0491-292 50
Aboda klint

Högsby kommum, 579 80 Högsby · Tel. vx 0491-290 00 · Fax.0491-204 96 · www.hogsby.se
_______________________________________________________________________________

Öppet båda dagarna 11-18

Konst- och Hantverksgruppen i Högsby kommun

LOTTERI
Om du fyller i namn, adress och telefonnummer på den här
talongen och lämnar den till någon av utställarna, så deltar
du i ett lotteri med konst och hantverksvinster. Eftersom det
är 10-årsjubileum räcker det i år med besök på platsen där
du lämnar talongen för att delta i dragningen. Vi tror att du
ändå besöker många av utställarna. Dragning kommer att
ske under vecka 39 och vinnarna underrättas.

är en sammanslutning av konstnärer och hantverkare som
arbetar med skapande verksamhet i många olika tekniker
och material.
För tionde året inbjuder vi dig till Konst- och Hantverksrunda just innan sommaren tar slut. Vi visar en del av de
alster som framställs i Högsby kommun med omnejd. Du får
möjlighet att samtala med konstnärer och hantverkare, samt
i vissa fall besöka ateljéer och verkstäder.

Namn: ___________________________________________

Mycket är sig likt men i år har det tillkommit flera ny besöksmål i och runt Fågelfors som du inte får missa. Du är
också välkommen till den nya aktivitetsparken i Ruda där
det finns sysselsättning för alla åldrar och träslöjd från Alebo.

Adress: __________________________________________

Du kan också besöka rundans webbplats: slojd-data.se/koh/

Postnr och Ort _____________________________________
Tel nr: ___________________________________________

Välkommen till årets Konst- och Hantverksrunda

