
Amosnytt 
Nr 25 november 2020 Ansvarig utgivare: Eva Petri 

Amosboden, Kapellgatan 8, 732 30 Arboga Bankgiro 5604-2278 SWISH 123 390 84 49 

Medlemsavgift per år: 100 kr vuxen, 75 kr pensionär/student, 150 kr familj,  

300 kr för förening. 

e-post: amosarboga@gmail.com hemsida: www.amosarboga.se 

Öppet i Amosboden 
Pandemin pågår än och vi fortsätter därför 

med att bara ha öppet på lördagar i 

Amosboden. OM du inte tillhör någon 

riskgrupp och har möjlighet att ställa upp 

som bodvärd blir vi väldigt glada. 

Kontakta bodvärdarna Marina och Wivi på 

amosarboga@gmail.com  

28 nov – 20 dec kommer vi att hålla öppet 

lördagar 11-14 och söndagar kl 12-15. Vi 

kommer också att ha öppet i julveckan. Läs 

mer i nästa Amosnytt!

 

Coronavirus covid-19 
Tänk på att hålla avstånd i vår lilla bod. Är 

det redan kunder inne? Vänta gärna utanför 

eller kom tillbaka lite senare. Du kan också 

kontakta oss på mejl eller om du känner 

någon i styrelsen för att bestämma om 

annan tid för att handla. 

Betala gärna med Swish. 

Nya leverantörer 
Vi har några nya leverantörer, Globo och 

Only natural. Titta gärna in för att se vad 

som finns. På våra konton på sociala 

medier kan du också se bilder på nya varor 

varefter det kommer in.  

 

Betalat medlemsavgift? 
Har du inte betalat medlemsavgiften än? 

Vårt bankgiro 5604-2278 använder du för 

att betala medlemsavgiften. Du kan också 

använda Swish 123 390 84 49. Ange namn 

och adress och gärna e-postadress när du 

betalar in din medlemsavgift för 2020.  

Medlemsavgiften per år är 100 kr vuxen, 

75 kr för pensionär/student och 150 kr 

familj och 300 kr för förening. 

E-postadresser 
Meddela oss om ni har e-postadress till 

amosarboga@gmail.com 

Vi finns på Facebook och Instagram 
Följ oss gärna. Du kan också hitta många 

andra Fair trade-organisationer!      

 
 

Våra öppettider är lördagar 11-14 

fortsättningsvis. 
 

 
Välkommen hälsar Eva, Anders och 
Kerstin i styrelsen 
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