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Evenemang
9/5–16/5

ONSDAG 9 MAJ
Fotboll herrar div. 3 Älmhult-Gransholm
kl. 19.00 på Älmekulla idrottsplats.

TORSDAG 10 MAJ
South Swedish Rally 10–12 maj.
Arr: Älmhults Motorklubb.
Walk and talk kl. 12.30-13.15. Välkommen till
en gemensam upptäckspromenad i Älmhult.
Kom och träffa nya och ”gamla” älmhultsbor!
Ingen föranmälan behövs. Vi träffas i IKEAvaruhusets entré.
Fotboll herrar div. 6 Göteryd-Virestad (derby)
på Göteryds idrottsplats kl. 15.00.
Konst- och kulturrunda i Spjutaretorpsbygden
tor-sön 10-13 maj. För femte året i rad är det
Konst- och kulturrunda i Spjutaretorpsbygden.
Ett tiotal medverkande. För medverkande och karta
se: https://spjutaretorpsbygden.wordpress.com

Läs mer på www.almhultsfestivalen.se

Tre artister klara till
Älmhultsfestivalen 1-2 juni

FREDAG 11 MAJ

De tre första artisterna: Hanna Ferm, Liamoo och
Anis Don Demnia är nu bokade inför fredagens fest på
torget och ytterligare ett par är på gång. Fredagskvällen
kommer att gå i de nya stjärnornas tecken och blir
ungdomarnas kväll. Lördagskvällen kommer att gå
i nostalgins tecken.

Fotboll herrar div. 5 Häradsbäck-Nöbbele på
Härlidens idrottsplats i Häradsbäck kl. 19.00.
Gratis genrep ”Anaayafågeln” kl. 16.00.
Plats: parkeringsplatsen Eriksgatan 4. Poetisk
vandringsföreställning för barn 6 år.

TISDAG 15 MAJ

Per Faeltenborg, rutinerad festivalprojektledare känner
sig mer än nöjd med årets artister:
– 17-åriga Hanna Ferm kom på en andraplats i Idol
2017. Liamoo vinnare av Idol 2016, var med i årets
melodifestival med låten ”Last Breath” och Anis Don
Demina är en av Sveriges största YouTuber. Jag har
några krokar till ute, så fler artister ska tillkomma både
fredag och lördag.

Välkommen till diskussion
om Hallaryd
Älmhults kommun gör nu en uppföljning av de
synpunkter och önskemål som framfördes i arbetet
med översiktsplanen 2015. Nu bjuder vi in till ett
möte för inspiration och samtal om aktuella frågor
i Hallaryd.
Älmhults kommun är med i ett projekt inom Hela
Sverige ska leva, projektet Service i samverkan.
Information ges om LONA-projektet - Utveckla
attraktiva mötesplatser-natur och kultur vid Helge å.
Föreningar och allmänhet är välkomna!
Datum/tid: Måndagen den 21 maj 2018, kl. 18.00
Plats: Hallarydsgården
Kontakt: Ingela Thulander, tfn 0476-551 59

Öppettider Haganäsbadet
Måndag 7.00-08.00 Morgonsim
Tisdag 7.00-08.00 Morgonsim
15.30-18.00 Allmänheten
18.00-20.00 Motionssim.
Lilla bassängen stängd.
Onsdag 7.00-08.00 Morgonsim
Torsdag 7.00-08.00 Morgonsim
15.30-18.00 Allmänheten
18.00-20.00 Motionssim.
Lilla bassängen stängd.
Kristi himmelfärdsdag stängt.
Simhallen stänger för säsongen den 31 maj, med
undantag för morgonsim som pågår till den 7 juni.

Teater Hissvägraren 18 maj
på IKEA Hotell kl. 19.30
Se Olof Bergström som den enstörige Hissvägraren
som med glimten i ögat ger oss den tragikomiska
dråpliga berättelsen om sitt liv. Hissvägraren
framkallar både hjärtliga skratt och någon tår i
ögonvrån. Entré 100 kronor.
Boka bord på restaurangen på tel.nr 0476-64 12 00
eller mejla: ikeahotell.eat@ikea.com.
Servering från klockan 17.30. Teaterbiljetter
beställs på www.almhult.riksteatern.se eller
på plats. Arrangör: Älmhults Teaterförening
Riksteatern i samarbete med IKEA HOTELL,
Regionteatern, Älmhults Kommun och ABF.

Asfaltsarbeten i centrum
från och med vecka 20
I syfte att förbättra kvalitén på asfalten kommer vi från
och med vecka 20 att fräsa asfalten på flera gator i
centrum. Gator/delar av gator som kommer att påverkas
är Köpmangatan, Norra Parkgatan, Södra Parkgatan
och Eriksgatan.
Under tiden som arbetet pågår vill vi därför
uppmärksamma dig som trafikant om de gupp som
kommer att uppstå vid gatorna ovan, det är viktigt att du
kör långsamt så att du inte stöter i bilen i guppen samt
att du tar hänsyn till våra arbetare. Den 29 maj kommer
även Köpmantunneln att stängas av. Under denna
period, vänligen följ orange vägvisning.
För att inte störa i butikernas öppettider och trafiken
kommer stor del av asfaltsarbetet att ske nattetid/kväll
under vecka 22. Vi hoppas att du som boende i området
har förståelse för situationen och att du har överseende
med de problem vårt arbete kan orsaka dig.

Älmhults kommun
tfn 0476-550 00 • info@almhult.se • www.almhult.se

Tisdagsträffen i Älmhults Missionskyrka
kl. 14.00. Arr: Älmhults Missionsförsamling.
Inbjudan till diskussion om Delary kl. 18.00 i
Delary IF:s klubbstuga. Älmhults kommun gör en
uppföljning av de synpunkter och önskemål som
framfördes i arbetet med översiktsplanen 2015.
Föreningar och allmänheten bjuds in.
Fotboll herrar div. 6 Hallaryd-Kånna på Åvallen
i Hallaryd kl. 19.00.

ONSDAG 16 MAJ
Guidning på Vakö myr kl. 16.00 – 17.30.
Erik Johansson guidar ute på Vakö myr.
Samling på Ormakullagården kl. 16.00.
Arr: Älmhults Hembygdsförening.
Allsång i församlingshemmet i Eneryda kl. 18.30.
Fotboll damer div. 2 Älmhult – Sandsbro på
Älmekulla kl. 19.00.
Läs mer på www.visitalmhult.se/evenemang

South Swedish Rally
10-12 maj
Älmhults kommun får besök av Swedish
Rally. Det blir fullt ös i skogarna men också
chans att titta på bilarna inne i centrum. För
mer information om eventet och eventuella
avstängningar se www.almhult.se

Välkommen på gratis
kontroll av din rollator
När: Tisdagen den 29 maj
kl. 10.00-12.00
Var: Kastanjen på Nicklagården
Fika ingår.

Följ Älmhults kommun på
Instagram och Facebook!

