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Finns det en byggnad i
kommunen som utmärker
sig på ett bra sätt?
-Nominera till Byggnadspriset 2017!
En nybyggd villa, en ombyggd industrilokal eller ett
tillbyggt bostadshus? Byggnadspriset delas ut av Miljöoch byggnämnden till en byggherre eller privatperson
för ett projekt med god arkitektur och anpassning till
platsen. Syftet med priset är att främja och uppmuntra
en god arkitektur i Älmhult.
Priset kan delas ut till ny- och ombyggnationer inom
kommunen som är färdigställda under de senaste fem
åren. Även restaureringsprojekt eller byggnadsvård kan
vara aktuellt.

Boka färdtjänst och riksfärdtjänst inför jul och
nyår
Glöm inte att boka din färdtjänstresa inför årets juloch nyårshelg.
Din färdtjänstresa bokas senast den 7 december
genom Älmhultsbygdens Taxi på tfn 0476-102 02.
Specialfordon beställs på tfn 0476-13478.
Riksfärdtjänst
Sista ansökningsdag för riksfärdtjänst är den
14 november. Ansökningsblankett beställs hos
färdtjänsthandläggarna på tfn 0476-550 27,
0476- 554 00 eller 0476-554 44.

Nominera din kandidat senast den 1 december, via
e-post till mob@almhult.se. Priset består av ett diplom
med motivering samt en minnestavla.

Evenemang
1/11–8/11

Onsdag 1 november
10-kaffe i Stinsens vävstuga kl. 10.00. Tema
trasmattor. Arr: Stinsens vävstuga och Studieförbundet Vuxenskolan.
Lov på biblioteket. Nallesagostund kl. 14.0015.30. Gratisbiljett finns att hämta från och
med den 16 oktober.
Workshop och prova-på-aktivitet för barn på
IKEA Museum kl. 10.00-16.00. Workshopen
ingår i entréavgiften. Nästa tillfälle 10/1
2018.
Bio Avicii True Stories på Älmhults Folkets
hus kl. 19.00.
Torsdag 2 november
Lov på biblioteket. Filmvisning kl. 10.00 för
dig som är 3-6 år.
Vi bjuder på popcorn och dricka. Gratisbiljett
krävs!
Bio Snömannen på Älmhults Folkets
hus kl. 19.00.
Fredag 3 november
Lov på biblioteket. Filmvisning kl. 10.00 för
dig som är 3-6 år. Vi bjuder på popcorn och
dricka. Gratisbiljett krävs!
Lokala nyheter på arabiska hos Studieförbundet Vuxenskolan kl. 17.30. Producent Marina
Eliasson berättar mer. Gratis.
Lördag 4 november
Körkonsert i Älmhults kyrka kl. 15.00.
Arr: Älmhults församling.

Välkommen till
återvinningscentralen
i Äskya och Liatorp
Kommunens centrala avfallsanläggning
hittar du i Äskya, 1 km öster om Älmhults
tätort. Det finns även en återvinningscentral
i Liatorp. Vi tar emot allt källsorterat avfall!
Öppettider Äskya
Öppettider Liatorp
Måndag kl. 7.00–17.45
Måndag kl. 14.00–17.30
Tisdag-fredag kl. 7.00–16.00 Onsdag kl. 14.00–17.30
Lördag kl. 9.00–14.00

Dags att söka till Yrkesvux
på Haganässkolan
Under 2018 startar vi tre yrkesinriktade
vuxenutbildningar. Utbildningarna är för dig som
behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå.
Ansök senast den 15 november 2017.
Våra utbildningar:
•
Vård och Omsorg, kurstid 3 terminer.
•
Industriprogrammet CNC, kurstid 2-3 terminer,
beroende på dina förkunskaper.
•
Bygg och anläggningsprogrammet/snickare,
kurstid 3 terminer.
Övriga kurser:
•
Kurser i grundläggande svenska, matematik, och
engelska samt andra gymnasiekurser på begäran,
med ett kontinuerligt intag.
•
SFI- undervisning i svenska för invandrare.
•
Särskild utbildning för vuxna.
Vill du veta mer?
Läs mer på www.haganasskolan.se eller kontakta
studievägledare Christina Löfgren, tfn 0476-552 99,
christina.lofgren@almhult.se.

Stängt Äskya
4/11 alla helgons dag.
23/12 dag innan julafton.
25/12 juldagen.
26/12 annandag jul.
1/1 nyårsdagen.
6/1 trettondedag jul.

Stängt Liatorp
25/12 juldagen.
1/1 nyårsdagen.
6/1 trettondedag jul.

Välkommen till ishallen i Diö
Vill du åka skridskor? I Diö ishall finns det
möjlighet att åka på egen hand.
Höstlov
•
Måndag-fredag kl.9.00–12.00 utan klubba
•
Måndag-fredag kl. 12.00–16.00 med klubba
Ordinarie öppettider
•
Måndag-fredag kl. 14.00–16.00 med klubba
•
Lördagar kl. 16.00–18.00 utan klubba kl.
18.00–21.00 med klubba
•
Söndagar kl. 9.00–11.00 utan klubba
Tänk på att tiderna kan bli ändrade vid matcher
och turneringar. Ring alltid ishallen, tfn 0476-214
74 för besked. Välkomna
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Söndag 5 november
Innebandy herrar div 4 Älmhult-Rottne i
Haganäshallen kl. 13.30.
Bio Den stora nötkuppen 2 på Älmhults
Folkets hus kl. 15.00
Volleyboll damer Eneryda-KFUM Göteborg i
Haganäshallen kl. 17.00.
Bio Glass castle på Älmhults Folkets
hus kl. 19.00
Tisdag 7 november
Kulturcafé Fjällturer för alla kl. 10.00.
Bildvisning och föredrag med Johan Schmitz.
Entré med hembakat fika: 30 kr.
Arr: Älmhults kommun, Stinsens Vävstuga
och Studieförbundet Vuxenskolan
Barnvagnsbio Bad Moms 2 på Älmhults
Folkets hus kl. 10.00
Öppet hus hos Föreningen Slektforskare i
Elmhult kl.14.00-16.00 och 18.00-20.00, i
föreningslokalen på Södra Esplanaden 11.
Bio för daglediga - Mannekäng i rött på
Älmhults Folkets hus kl. 14.00. Från 15 år.
Föreläsning med Jan-Olof Seyer i djuraffären
Djurens Värld (mitt emot IKEA) kl. 18.30.
Anmälan görs i butiken eller på telefon 047618 07 00. Alla deltagare är med i utlottningen
av bl a ett akvarium.
Onsdag 8 november
Dagledigträff i Diö Missionskyrka kl. 15.00.
Arr: Diö/Liatorps Frikyrkoförsamling
Bio Bad moms 2 på Älmhults Folkets
hus kl. 19.00

Läs mer på visitalmhult.se/evenemang
Evenemang skickas till evenemang@almhult.se

Följ Älmhults kommun på
Instagram och Facebook!

