
Välkomna! 

Pia med personal. 
 

Februari och mars är lugna månader  

på krogen, då passar vi på att ha  

stängt vissa helger. 

Ring om du vill veta när det är öppet, 

telefonsvararen talar om vilket. 

Vi tar emot beställningar av smörgåstårtor, 

gräddtårtor och har även catering. 

 

Lidavägen 1 tel. 0325-60204 

Thai-buffé 

Fredag 5 februari kl 18.00 
Först till kvarn – begränsat antal platser!  

Förbokning senast 3 februari. 

After work 

Fredagar kl 16.00 – 18.00 

Februari – Mars 
2016 

 

 

Vi har ännu inte fått ett beviljat bidrag från läns-

styrelsen, men har ändå påbörjat grävning av 

fiber på landsbygden i kommunen. I december 

började vi gräva i Nittorp och kommer sedan gå 

vidare med delar av Hulared och Ölsremma.  

När dessa områden är klara fortsätter vi på 

landsbygdsnätet i Ambjörnarp som är planerat att 

starta till sommaren. Just nu står det tyvärr stilla 

då vintern har slagit till men vi hoppas att vi kan 

hålla tidsplanen. 

 

Så snart vi har all information på plats kommer vi 

att ha ett informationsmöte i bygdegården.  

Håll utkik på anslagstavlan och på 

www.ambjornarp.se.  
  

Vill du lämna en intresseanmälan eller om du har 

frågor kan du kontakta Eddie Héman 

på heman@panicpaintball.se eller 070 340 34 67 

Fibernytt i Ambjörnarp 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambjörnarps  

Byalag 
 

Årsmöte   

söndag 13 mars kl. 17.00  

på Byakrogen 

 
Ambjörnarpsbor! 

Vad vill ni att Byalaget ska göra i 

byn? Aktiviteter, projekt för att 

förändra och förbättra…. 

Kom med idéer – kontakta MonLis  

tel: 070 371 28 96 eller 

monalis.gustavsson@tranemo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnad på beställning,  

ändringar & lagningar mottages  

 

Välkomna! 

Kicki                   

 Fågelvägen 5 

Öppettider:  tisdag 15-19 

 (övriga tider –  ring 070-33 56 780,  

är jag hemma är du välkommen!)   

 

Nu kan Du beställa din balklänning till 

studentbalen, jag syr den precis som  

just Du vill ha den!  

Kloka Gubben  
&  

Sanslösa Tanten 

Under Februari månad har jag 

REA i butiken  
upp till 50% på ordinarie pris 
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15 februari  kl 15.00  

Gemenskapsfika med andakt i 

Missionshuset 
 

14 mars kl 15.00  

Gemenskapsfika med andakt  

(plats se affischering) 
 

Nytt programblad för gudstjänster och övriga 

samlingar kommer i mars. 
 

Välkommen med! 

 Ambjörnarps Missionshus 

 

 

Operaresa 

Söndag 22 maj 

MACBETH 
Anmälan: Kent 070 689 77 74 

senast 15 april 

 
Curling 

Söndagar kl. 15.00 

Spelpris 10:- 

Medtag fika. 

För mer information ring   

Gun & PO tel. 60084 

 

 

Lättgympa/Seniorgympa 

Tisdagar kl.  16.00 

Info. Gun 60048, Anita 661011 

Se info i Föreningsguiden i BT 

 

Stavgång 

Måndagar 9.30 

Start vid anslagstavlan 

Ros-Mari 070 6597063 

Ambjörnarps idrottshall 

För information ring: 

Kent: 070 689 77 74 

Mats:       070 577 27 08 

Niklas :    070 573 12 24 

Patrik:     070 594 66 13 

Per-Olof:   070 326 28 75 

Tomas:     070 551 0069 

SLÄNG INTE DINA DRICKABURKAR! 

Ambjörnarps IF samlar in dem,  

även burkar som det inte är pant på.  

 

 

 

 

 

 

 

Än finns det honung kvar. 

Lennart 

 tel. 60351 eller 070 221 08 49 

Nästa blad april – maj. Material lämnas senast 

23 mars. helen.petersson@tele2.se eller 60048 

Vill du få ditt byablad på e-post? 

Maila din adress till mig / Helen 

GRANNSAMVERKAN 
 

Kontaktpersonerna inom grannsamverkan  

har haft sitt första möte.  

När organisationsfrågorna är lösta, kommer mer 

information att lämnas ut på varje område av 

respektive kontaktperson. 

 

MASSAGERUMMET  

Ulla Bengtsson, 070-57 603 52 

 www.spa-ambjornarp.com 

Massage, Smärbehandling, 

Aloe Vera, Forever Living -  FLP, 

Magnetsmycken Magnetix. 

Ont i knä/armbåge? 

Knä/armbågsskydd läker smärtan 

 

 

 

Vi fortsätter att sätta namn på fotona från Glasplåtarna 

Torsdag 17 och 31 mars samt  torsdag 14 april 

kl. 16.00-19.00 

Plats gamla Fox 

  
 Årsmöte söndagen 3 april kl 15.00 

Ambjörnarps Hembygdsförening 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

Ambjörnarps Bygdegårdsförening 

Ambjörnarps Bygdegård 

 

 

 

 

Årsmöte  
söndag 21 februari kl. 17.30 

Vi bjuder på kaffe och fralla. 

 

Vårens program kommer att finnas  

på anslagstavlan och på 

ambjörnarp.se 
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