INFORMERAR

CORONAVIRUS, COVID‐19
Information från Högsby kommun finns på
www.hogsby.se
Mer information:
• 1177 Vårdguiden: www.1177.se
• Krisinformation.se: www.krisinformation.se
• Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se
Nationellt informationsnummer: 113 13

Livesänd teaterföreställning
på biblioteket i Högsby:

”Arg gubbe” – en monolog av
och med Michael Segerström
Under Kalmarsund Pride 2021
besöker Michael Segerström
Vimmerby och spelar upp sin
monolog ”Arg gubbe”.

Dag och tid: Den 2 september
klockan 18.30‐20.00.
Läs mer om föreställningen i
kalendern på www.hogsby.se.

Föreställningen kan ses
livesänd på biblioteket Misteln
i Högsby.
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Lediga tjänster i Högsby kommun.
Läs mer på www.hogsby.se

Naturguide Högsby
I Naturguide Högsby finns tips
på härliga naturupplevelser i
kommunen. Guiden innehåller
fotografier och kartor och
berättar om 20 utvalda platser.

Naturguide Högsby finns
bland annat på Högsby
Turistinformation, Misteln,
Storgatan 17 i Högsby.

Är du 16‐20 år och...
• inte har påbörjat
gymnasiestudierna?
• har avbrutit eller inte
fullföljt din gymnasie‐
utbildning?
• saknar sysselsättning?
Behöver du hjälp med myndig‐
hetskontakter? Få råd och stöd
där dina drömmar och fram‐
tidsplaner står i centrum?
Kontakta Michael ”Frasse”
Fransson, som jobbar med KAA
– Kommunalt aktivitetsansvar –
i Högsby kommun, så berättar

han mer om möjligheterna som
finns.
Ring eller skicka e‐post för att
boka ett möte (digitalt just nu).
Vi gör en individuell plan med
fokus på dina intressen och din
målsättning.
Även som anhörig/vän kan du
höra av dig om du vill ha råd
och stöd kring en ungdom.
Michael Fransson:
0491‐293 28 eller
michael.fransson@hogsby.se
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Ljuständning i Tingshusparken i Högsby

– Suicidpreventiva dagen den
10 september klockan 15
Den som önskar är välkommen
att tända ett ljus i Tingshuspar‐
ken, vid kommunhuset i
Högsby, den 10 september
klockan 15.
•Lite kort information om
suicidpreventiva veckan av

folkhälsosamordnare Lena
Vilander Hamnert
•Musik av Julia Wiel, ledare för
Kulturbruket
Välkommen!

Du vet väl att vi finns på Facebook och Instagram?
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