BYA-NYTT

Detta händer i Kyrkan i November
4

5

fredag

Alla Helgons Dag

12:00

16.00

stilla bön och sång i kyrkan för er som
tänder ljus på kyrkogården. Sopplunch
serveras i församlingssalen

HÄRLUNDAS INFORMATIONSBLAD

Minnesgudstjänst i Virestad. Kören

6

Alla Själars Dag

16:00

Minnesgudstjänst i Härlunda. Kören

9

onsdag

14.00

Onsdagscafé på Härlundagården

13

Sönd f domssönd

11:00

Mässa

16

onsdag

15.00

Gudstjänst Härlundagården

19

lördag

9.00

20

Domssöndagen

11:00

Gudstjänst

27

första advent

11:00

Gudstjänst. Kören

30

onsdag

14.00

Eneryda sånggrupp gästar
Härlundagården

Kvinnofrukost med bibliotekarie Åsa
Oxenmyr

TWITTER:
@HARADSBACK

Glöm inte Följa oss
på Facebook!
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INSTAGRAM

www.haradsback.com

@HARADSBACK

Nu finns vi även på Facebook

HANDELSBODEN
EN LIVSVIKTIG AFFÄR
JULSKYLTNING I HÄRADSBÄCK!

Fredagen den 25e november kl 16,00

Då tänds ljusen i Härlunden och runt
Handelsboden.

Affären säljer korv med bröd och bjuder
på Glögg och Pepparkakor

VÄLKOMNA till en mysig em/kväll.


OMBUD FÖR:

Kolla vår nya presentkorthörna!

Pastorsexpeditionen är
öppen tors 10-12 Tel: 0476-230 01
www.svenskakyrkan.se/virestad-harlunda
Vaktmästare: 0476-601 08

vi har massor av presentkort - både våra
egna och till Interflora, Body Shop,
Intersport mm.mm
Dags att beställa JULSKINKA FRÅN
NEDANBÄCK 105kr/kg.
Först till kvarn.....

Måndag till fredag 10,00-18,00
Lördag 9,00-13,00
OBS: ALLA HELGONS DAG
STÄNGT

KONTAKT
tel: 0476-60017
handelsbodenhback@telia.com

Handelsboden
I juni fick Handelsboden ett stöd på 228 000 kr. Det är ett stöd som Riksdagen
har beslutat om att alla butiker i glesbygd över hela landet har möjlighet att
söka efter att Näringsdepartementets utredning ” Stöd till kommersiell
service i särskilt utsatta glesbygdsområden”. Äntligen har man på högsta nivå
förstått värdet av butiker på landet och den svåra ekonomiska situation som
råder för de flesta av dem. Varken Handelsboden eller de andra butikerna,
har en önskan att vara beroende av stöd, tvärtom vi vill kunna klara oss på
egen hand. Men den kundkrets som skulle göra det möjligt för lanthandlare
att visa plusresultat är för liten eller inte orten köptrogen. Så är det. Stödet
vi fick har vi använt till att betala skulder till banken i form av en kredit.
Genom detta kan vi sänka våra kostnader och skapa bättre förutsättningar för
att få bra resultat.
Handelsboden har under en längre tid haft jämn omsättning och ekonomin i
balans vilket vi har känt oss mycket nöjda med. Vi har upplevt att kunderna
har varit nöjda med sortiment och priser och att våra ansträngningar för att
hålla en hög servicegrad har varit framgångsrika. Men under de senaste
månaderna ser vi en oroväckande utveckling som innebär att vi har tappat i
omsättning som påverkar vårt resultat negativt. Försäljning har minskat med
så mycket som 30 000 kr per månad vilket i snitt gör 1200 kr i varje
dagskassa. Det kanske inte är någon stor summa men avgörande för om
Handelsboden ska kunna driva verksamheten vidare.
När styrelsen försöker att analysera anledningen till att vi har tappat
försäljning så tror vi kanske att det finns en falsk trygghetskänsla bland oss
att nu går det bra för Handelsboden. Den känslan kanske också bidrar till att
vi har ändrat köpvanor något och det är ju inte så konstigt med ett nytt
Willys och ombyggt Maxi. Där finns helt annat sortiment och naturligtvis också
lägre priser vilket vi är medvetna om. Handelsboden har tyvärr begränsade
möjligheter att påverka just pris och sortiment men vi gör vårt bästa med det
vi kan påverka. Det finns ändå saker som är till vår fördel och det är närheten
om du behöver något snabbt och som ombud för Apotek, Svenska Spel,
Systembolag, post och fraktbolag har vi god service. Dessutom är vi
övertygade om att Handelsboden som mötesplats är viktig och betyder
mycket för gemenskapen i byn.
Självklart finns det saker som vi behöver förbättra och utveckla och vi hoppas
på din hjälp i det arbetet. För Handelsboden är bygdens butik och ägs av
ingen annan än dig, din granne och alla vi andra som bor här. Det är endast vi
tillsammans som kan skapa förutsättningar för att Handelsboden ska finnas
kvar. Så tacka dig själv nästa gång du handlar i Handelsboden.
Styrelsen för Handelsboden

SPF Härlunda Inbjuder till vår
sedvanliga Novemberfest
Lördagen den 12/11 kl 17.00
i Bygdegården Häradsbäck.
Meny Laxmiddag ,ostbricka samt
kaffe o kaka.
Dansen tråder vi till Orients orkester.
Pris 250:kr
Anmälan senast den 5/11
Till Ing-Britt 0476-60142
Gerd 0476-60165
Hjärtligt Välkomna!
Härlunda SPF

Jägarexamen

tel
0730943752
www.cut41.se

Vill du ta jägarexamen ska du gå denna kurs
som leds av en engagerad och erfaren ledare.
Start: 8 novemvber
Ledare: Christer Stjernkvist
För mer info och anmälan:
Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se eller 0476-10959

Nu kan du boka annons i Bya-nytt och på Häradsbäcks hemsida:
WWW.HARADSBACK.COM
För information och annonsering i bya-nytt eller på hemsidan, kontakta
Härlunda Intresseförening. Vi finns även på Facebook, Instagram & Twitter
Härlunda Intresseförening: intresseforeningen@haradsback.com
Material mm, till Byanytt: byanytt@haradsback.com
Manus till decemberbladet senast 15 november.

