
God fortsättning på 2020

Reception och shop öppnar måndag den 13

januari igen. Vi kommer att  ha öppet måndag

till fredag  klockan 9 - 12. Om du behöver

komma i kontakt med oss övrig tid, maila på

info@akgk.se så hör vi av oss så fort vi har

möjlighet.

From den 24 februari är vi på plats alla

vardagar 9-16
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Lyngåkravägen 39, BÅSTAD
Sweden

tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Nu har vi påbörjat faktureringen för årsavgifterna för 2020. Som ett led i vårt miljöarbete så

mailar vi  fakturan till alla som har en epostadress registrerad, så håll utkik i inkorgen men även

mappen med skräppost där den ev kan hamna. De medlemmar som inte har någon epost

registrerad kommer att få fakturan hemskickad via post. 

Delbetalning av din faktura

Det finns möjlighet till delbetalning av fakturan genom More Golf. Gå in på deras

hemsida: https://golf.se/moregolf/

För kortare avbetalningsperiod, max 3 månader, kontakta Cia på cia@akgk.se

Om du vill göra någon förändring av medlemskategori etc, så är vi tacksamma om du kontaktar

oss, gör ingen ändring på redan skapad faktura. Glöm inte att ange ocr nummer på din

inbetalning, tack!

Hej Åkagårdens medlemmar!

Nu är det dags för en ny härlig golfsäsong. Öppningen av Åkagårdens Golfkrog är planerad till

den 10 februari.

MEN, vi skulle behöva Er hjälp till att komma igång. Det kan Ni göra genom att göra en

förskottsinbetalning på minst 500 SEK så får Ni 10 % på HELA vårt sortiment, utom tobak.

Detta skulle vara till stor hjälp inför öppnandet.

Sätt in på BG 718-9715 Leif´s Kök och Catering, senast den 31 januari.  Glöm EJ skriva golf-id

och namn så vi kan registrera i kassan. Tack!

Hjärtligt välkomna 10 februari 2020 önskar

Leif & Thomas med personal

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfbanan AB
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