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

Angående årsmötet 

Kära Amosmedlem! 

Normalt skulle vi nu kalla till årsmöte, 

men eftersom vi är inne i ett onormalt 

pandemiår har styrelsen beslutat att skjuta 

upp årsmötet. Vi hoppas att vi kan hålla 

mötas utomhus, i juni eller augusti. Vi 

återkommer i god tid med datum. 

 

Tingatingautställningen 

Den planerade utställningen av Tingatinga-

tavlor i samarbete med biblioteket har 

tyvärr också måst skjutas på framtiden.  

 

Läget just nu 
Som ni har märkt har vi tack vare våra 

”yngre” medlemmar lyckats hålla butiken 

öppen på lördagar. Allt i enlighet med 

rådande rekommendationer och med max 

en kund i taget i boden. På så sätt har 

verksamheten gått runt, men den senaste 

månaden har försäljningen gått 

oroväckande dåligt och vi behöver öka 

omsättningen för att kunna köpa in nya 

varor. Det är extra viktigt nu när många av 

våra leverantörer drabbas hårt av 

pandemin. 

 

Titta gärna in nån lördag kl. 11-14 och 

botanisera bland våra leksaker, hantverk 

och matvaror. Tipsa också dina vänner och 

bekanta 

 

Mer information hittar du på vår hemsida 

www.amosarboga.se 

 

Öppet i Amosboden 
Vi har öppet lördagar 11-14.  

Det är viktigt för Fair Trade-arbetet i 

världen, för vår förening och också för 

Arboga.  

MEN för att det ska fungera så smittsäkert 

som möjligt måste vi alla hjälpas åt.  

Tänk på att hålla avstånd i vår lilla bod. 

Vi vill inte ha fler än 1 kund i taget. Är det 

redan kunder inne? Vänta gärna utanför 

eller kom tillbaka lite senare.  

Du kan också kontakta oss på mejl, 

amosarboga@gmail.com,  eller om du 

känner någon i styrelsen för att bestämma 

om en annan tid för att handla. 

Betala gärna med Swish.  

Vi har handsprit innanför entrén och 

bodvärden har en skärm framför sig vid 

disken. 

Tänk på att vara symptomfri när du 

kommer till oss. 
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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 2021.  

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!      

 
Välkommen hälsar Eva, Anders och 
Kerstin i styrelsen 
 

http://sv-se.facebook.com/AmosArboga
https://www.instagram.com/amosarboga/

