
Gudstjänst i Härlunda kyrka ”Visa mig Herre din väg”. Anders
Lindow & Marie Carlsson.
Gudstjänst i Virestads hembygsdspark Kajelund.
Hembygdsföreningen serverar kaffe och våfflor. Anders Lindow &
M Björkman.
Gudstjänst i Härlunda kyrka ”De blomster som i marken bor”.
Anders Lindow & Magnus Björkman.

Gudstjänst vid Lille Petter Johans stuga i Eneryda.
Hembygdsföreningen serverar kaffe och hembakat. Anders
Lindow & M Björkman.

 

Glad sommar
Byanytt har nu funnits i över  25 år.

Bygdens eget informationsblad. Vi tar tacksamt emot dina
synpunkter på vad just du vill ha mer information om.

Berätta för oss.
 
 

Gudstjänster i Virestad-Härlunda församling juli månad
 

För annonsering eller mer information är ni välkoma att kontakta oss. 
Manus till nästa byanytt senast den 15e varje månad. 

BYANYTT
Juli 2021

Vi kan hjälpa dig med: 
Målning & tapetsering, mindre snickerier, 
installation av tvätt-tork- eller diskmaskin

Fastighetstillsyn och/eller underhåll.
Gräsklippning, trädgårdsskötsel.

Slipning av knivar & saxar.
 

Din dator eller nätverk. 
Installation av tv och 

annan teknisk support.

www.haradsback.se

Fyll upp med gasol till din grill, myggjagare,
husbil och  husvagn inför säsongen. Du
betalar bara för vad vi fyller i din tub.
Hos oss för endast 23 kr/kg. 
Vid tankning av bil 9 kr/liter. 
Se mer info på hemsidan

Vi erbjuder Rut- 
och Rotavdrag 

för våra tjänster

Du når oss på: 
allservice@haradsback.se

 

eller it@haradsback.se
 

eller ring 073-534 47 91

Söndag 4  juli kl 17
 

Söndag 11 juli kl 14

Söndag 18 juli kl 17

Söndag 25 juli kl 14

 

Härlundadagen 11 Sept 
BOKA DAGEN

Vi planerar storstilad 
 invigning av 

Mötesplats Häradsbäck
Musik, fest och god mat.

Du vet väl om 
att du kan få vårt

nyhetsbrev 
direkt i din mejl? 

Anmäl dig på hemsidan
www.haradsback.se

Har du en cykel 
som du vill skänka? 
S k ä n k  d e n  t i l l

M ö t e s p l a t s  
H ä r a d s b ä c k

s å  v i  k a n  l å t a
m ä n n i s k o r  k o m m a

r u n t  i  v å r  
v a c k r a  b y g d .

 

byanytt@haradsback.se.       Hemsida: www.haradsback.se

Sommarkvällar
med underhållning 

på Café Linnéa
10 Juli Tapasbuffé
24 Juli   Grillbuffé
Förboka gärna till

Café Linnéa

Ett tack till Sven
Adolfsson för den fina

grönsaksvagnen utanför
Handelsboden. ❤ 

Du vet väl om att vi har öppet 
under bilträffarna på Balders.

 



Välkommen att göra dina inköp hos oss.
Vi gör allt vi kan för att din vardag skall bli underlättad.

Vi har vad du behöver för sommarfesten, grillpartyt och tillbehören
för din trädgård. Välkommen att handla på hemmaplan.

Ring oss på 0476-60017 
Nedanbäck levererar färskt kött udda veckor och du kan beställa köttdetaljer
hos oss minst 4 dagar innan.

Generösa öppettider i sommar. Välkommen in.

Vi har fina jordgubbar 
så länge säsongen varar

Dagens meny se
www.haradsback.se

Handelsboden i Häradsbäck

Aktivitetshallen

Beställ en picknickkorg 
hos oss

Välj mellan Fika 
eller Lunch

Måndag - Torsdag:         
Fredag:                           
Lördag:                          
Söndag:                        

0476-60017

handelsboden@haradsback.se

Måndag - Fredag:        
Lördag:                          
Söndag:                        

Boka dina aktiviteter via www.haradsback.se
Våra bokningsbara aktiviteter är: 

Biljard, boule, golfsimulator, shuffleboard, skjutsimulator och VR. 
Vi har även andra aktiviteter som ingår när man bokar en aktivitet.

Du kan också boka hela hallen eller armbrytarbord, dart, 
bordtennis och Crokinole.

Välkommen att se allt som finns och med din bokning.
Har du frågor? kontakta:  bokning@haradsback.se

Lata dig och ta en paus.
Ta med dina sommargäster och 

ät måltiderna hos oss.
Kontakta: cafelinnea@haradsback.se eller ring 076-182 89 30

 

Vår uteservering är öppen och du kan sitta coronasäkert i större
eller mindre sällskap. 

 

 
 

Café Linnéa
& Restaurang

50-tals

Nya tider för Dagens rätt
11.30-13:30

Föreningar och privatpersoner
kan lägga in notiser i 

Byanytt gratis

9:00-18:00
9:00-15:00

11:00-15:00

9:00-18:00
9:00-21:00
9:00-15:00

11:00-15:00

Var uppmärksam 
på att vi

 bara kan lämna ut 
beställda

varor från 
Systembolaget 

på deras ordinarie
öppettider.

 

Mån- fre 9-18
Lördag 9-15 

Ingen utlämning
söndag eller röd dag.

 
 

Under sommaren 
säljer vi färska grönsaker

från Urshultsodlarna
Vi har turistbroschyrerna.

Välkommen att hämta.

Se vår sommarmeny
på hemsidan

mailto:bokning@haradsback.se
mailto:cafelinnea@haradsback.se

