Mars 2018

Ambjörnarps Bygdegård
Ambjörnarps Bygdegårdsförening
upprepar förra årets succé och anordnar

Påsk-buffé
Skärtorsdag 29/3 kl.18.30

Musikquiz presenterat av Peter Björding.
Pris för vuxen 200:Barn 10:-/ år upp till 15 års ålder.
Anmälan till Lotta tel.nr 070-5407309 gärna SMS
Sista anmälningsdag 22/3.
Baren öppen hela kvällen.
Glöm inte lösa medlemskap.

Lidavägen 1 tel. 0325-60204

Trubadurafton
med Tomas
Fredag 9 mars kl.19.00
Mat serveras.
Endast bordsbeställning,
boka senast 7 mars.
Först till kvarn gäller.
Vi tar emot beställningar av
smörgåstårtor och gräddtårtor och
har även catering.
Följ oss på instagram
ambjornarpsbyakrog
Vi finns även på www.ambjornarp.se

Ambjörnarps kyrka
Våffelcafé
i Ambjörnarps lill-kyrka
Tisdagen 20 mars kl. 14 – 16.
Välkommen med i trivsam samvaro!

Mattcurling
I Ambjörnarps idrottshall
Söndagar kl. 15.00
Tag med fika och inneskor.
För information ring PeO tel. 0703262875
Gamla som nya deltagare är välkomna!

Välkomna!
Pia med personal

Ambjörnarps Missionshus

Mån 12 mars kl. 15.00
Eftermiddagsfika med andakt
TACK för de gåvor vi i december fick till
församlingen!

Björnhyltans Trädgård
Peder & Lotta Wendefors 0325-60438

Vill du lära dig mer om odling? Vi erbjuder:
Grundkurs i Ekologisk odling
kolla information på www.bjornhyltans.se

Ved säljes
Ring Kent Lorentzson
Tel. 070 6897774

Operaresa

8 april 2018 kl. 15.00
Rossinis Barberaren i Sevilla
(med Anders Lorentzson)
Buss från Tranemo
Ring Kent 070 689 77 74
senast 11 mars

Information om väderskydd/väntplats vid
förskolan i Ambjörnarp
Väderskydd utmed väg 1585 i Tranemos kommun

BYALAGET
Årsmöte i bygdegården
4 april kl. 18.30
Räddningstjänsten informerar
om brand i hemmet

Glöm inte plocka upp
efter din hund!

Bakgrund
Tranemo kommun har till Trafikverket ansökt om utplacering av
ett väderskydd av modell ”standardutförande med sittbänk”
genom Marcus Nyström Samhällsplanerare.
Beslut
Med stöd av väglagens 43 § ger Trafikverket Region Väst
tillstånd för uppställning av två väderskydd invid vägområdet ett
på hållplatsen ”Lidavägen”, på den östra sidan utmed väg 1585
samt ett placerat på södra sidan av väg 1585 vid skolan i
Ambjörnarp Tranemos kommun.
Förutsättning att nedan angivna villkor följs:
Om väderskyddet ej är av eftergivlig typ ska det placeras minst
3 meter utanför körbanans kantlinje.(vid eftergivlighet ska
hänsyn tas till snöupplag och gående)
Väderskydden får ej placeras så att dom skymmer sikt i
korsningar eller för utfarter. (Siktkraven i VGU ska uppfyllas)
Reklam får inte förekomma på skydden.
Skäl
Vår bedömning är att väderskydden inte försämrar
trafiksäkerheten. Detta är motivet till tillståndet.
Trafikverket
Region Väst

Nästa blad april – maj.
Material lämnas senast 16 mars till
helen.petersson@tele2.se eller 60048.
Vill du få ditt byablad på e-post?
Maila din adress till mig / Helen
Byabladet 2018
Gäller
månad

beräknad
utgivning

sista
inlämningsdag

April - maj
Juni - juli augusti

1 april

16 mars

1 juni

18 maj

Sept. - okt
November december

1 sept.

17 augusti

1 nov

19 oktober

