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Nyhetsbrev nr 23-2020

Information från Ostbutiken Åkagården

Tack för denna säsong! Nu laddar vi om och ser fram emot att möta er alla igen i mars 2021.
Restaurangen är stängd för säsongen men under dagtid är kiosken i samvarorummet öppen.
Det finns ka�e/kakor/bullar/choklad och dricka att köpa. Betala med Swish. 

För att komma i kontakt med oss ring 0431-263 33 eller maila till info.akgk@ostbutiken.com

Kajsa och Johan

Åkagårdens Julbutik

Ni har väl inte missat att vi har öppnat en Julbutik på vår hemsida. I Åkagårdens Julbutik kan
du handla presenter till nära och kära. Du betalar med Swish och hämtar dina varor i eller
utanför butiken. 

Åkagårdens Julbutik
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Garmin Approach S40 har 41 000
förprogrammerade banor med automatiska
banuppdateringar. Klockans GPS lokaliserar
snabbt position och avstånd till främre,
mittre och bakre delen av green samt mått
till hinder, layups och doglegs. Med en
kompatibel smartphone synkroniserad till
klockan är det möjligt att ta emot
smartaviseringar vid inkommande samtal,
sms, mejl och andra aviseringar. Dessa visas
direkt på klockan så att kontakten med
omvärlden inte bryts under rundan. 

Priset gäller endast grå klocka

Läs mer här

Slimmad och bekväm golfklocka i
lättviktsmaterial och silikonarmband. Den
högkänsliga GPSen väljer automatiskt
golfbana utifrån din position och visar dig
avstånd till green, hinder, doglegs och
layups. Den högupplösta skärmen visar
avstånd till framkant, bakkant och mitten av
greenen i stora lättavlästa si�ror. Klockan
fungerar också som digitalt scorecort och
ger dig en summering av resultat, tidsåtgång
och distans. Förprogrammerad med över 40
000 golfbanor runt om i världen. 

Priset gäller endast svart klocka

Läs mer här

Black Friday

Ändra kategori

Vill du ändra din medlemskategori till nästa år så vill vi veta det senast den 4 december.  Du
kan läsa mer på hemsidan om de olika kategorierna. Har nu några frågor så tveka inte att
kontakta oss.
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Lyngåkravägen 39, BÅSTAD tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

Info om våra kategorier

Bagskåp

Om du vill säga upp ditt bagskåp till nästa säsong så vill vi gärna veta det före den 4
december. 

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. 

Våra huvudsponsorer

Åkagårdens Golfbana AB
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