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Information från Ostbutiken Åkagården

Tusen tack till er alla kära kunder för en
fantastisk säsong tillsammans!

Underbart går fort - vi närmar oss slutet på
vår första säsong här på Åkagården.
Söndagen den 1:a november blir sista dagen
med ordinarie öppethållande. Vi kommer att
fortsätta med provningar och en del event
men den dagliga verksamheten pausas tills
vi öppnar igen i mars 2021.

En fantastisk resa! - Vi är så himla glada att ni
tagit emot oss så väl. Vi ska använda
uppehållet inför kommande säsong - som vi
ser riktigt mycket fram emot - till att utveckla och höja nivån ytterligare.

Får ni - vilket vi hoppas och tror - sug e�er goda ostar och charkuterier framöver så finns vi ju i
Ängelholm hela året och vi ska göra allt för att fortsätta ta hand om er där oxå.

Alla ni som laddat kundkort hos oss - saldot ligger såklart kvar och ni kan fortsätta använda
det till våren igen. Vi har inte satt någon datum för starten men siktar på mars, vädret
kommer att avgöra exakt när det blir. 
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Avsluta prenumerationen

Tack än en gång - Kajsa & Johan

Vintergolfen

Söndagen den 1 november drar årets Vintergolf igång.
Nytt för i år är att vi kommer att spela på Sommargreener när
det medges. 
Jämna veckor är det start från hål 10 och ojämna från hål 1. 

Regler och mer information hittar ni här. 

Bagskåp

Om du vill säga upp ditt bagskåp till nästa säsong så vill vi gärna veta det före den 15
november. 

Vi rekommenderar att ni tömmer era skåp under vintern. Detta för att undvika att möss och
andrar smådjur tar sig in och förstör era bagar och vagnar. 

Öppettider i reception och shop

Från och med vecka 44 har shop och reception öppet måndag till fredag säkrast 9-12. Vi kan
finnas på plats till kl 16 om vi inte är på möte etc. Ring oss gärna innan för att stämma av så vi
är på plats.

Vi kommer att ha julöppet i shopen lördagen den 19 och söndagen den 20 december mellan
10-14, välkomna!

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfbanan AB

https://www.facebook.com/akagardensgk?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=information_fraan_ostbutiken_aakagaarden_vintergolfen_oeppettider_mm&utm_term=2020-10-26
https://www.instagram.com/akagardensgk/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=information_fraan_ostbutiken_aakagaarden_vintergolfen_oeppettider_mm&utm_term=2020-10-26
mailto:info@akgk.se
http://www.akgk.se/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=information_fraan_ostbutiken_aakagaarden_vintergolfen_oeppettider_mm&utm_term=2020-10-26
https://www.google.com/maps/place/%C3%85kag%C3%A5rdens+Golfklubb/@56.3659335,12.7890293,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x46518416da8b85df:0xe125ac4e217ebc2b!5m1!1s2018-11-21!8m2!3d56.3659335!4d12.791218?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=information_fraan_ostbutiken_aakagaarden_vintergolfen_oeppettider_mm&utm_term=2020-10-26
tel:tfn 0431-41 77 30
mailto:info@akgk.se
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6b3877387938
https://www.akgk.se/vintergolfen-20-21/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=information_fraan_ostbutiken_aakagaarden_vintergolfen_oeppettider_mm&utm_term=2020-10-26


https://www.mailerlite.com/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=information_fraan_ostbutiken_aakagaarden_vintergolfen_oeppettider_mm&utm_term=2020-10-26

