
Ramkvillabygden 
De vilda blommornas dag i 
Ramkvillabygden 

 
 
Datum: 16 juni 2019 
Tid: 09:00-12:00 
Samlingsplats: Vi samlas kl 09:00 på 
parkeringsplatsen vid Ramkvilla bad-
plats. Samåkning sker till annan plats. 
Ansvarig ledare: Monika Mörk 
070-370 31 77 

 
Information om vandringen:  
Försommarflora i vackra Ramkvilla-
bygden. Vi går i öppen betesmark. 
Oöm klädsel och matsäck.  

 
Årets Hjulfest 
 
Boka in lördagen den 31 augusti re-
dan nu. Då kommer årets Hjulfest att 
äga rum. Har du ingen partner, gå 
ihop med en kompis, alla är väl-
komna! Tveka inte, häng på i år. Ni 
kommer inte att ångra er.  

 
Mer info kommer att anslås vid Puttes 
affär och på Ramkvillas Facebooksida 
när det närmar sig.  

 
Har du några frågor får du gärna kon-
takta Therese Wågesson eller Lina 
Hördegård. 

 

Boulebana i Ramkvilla 

Boulebanan är nu klar vid golfklubben 
och campingen! Kom och prova på. 
Ingen banhyra men köp gärna fika i 
serveringen. Tag med egna klot eller 
hyr i shopen. Kanske vill någon orga-
nisera en serietävling över somma-
ren? Alla idéer välkomna. 

Vi är nu klara med renoveringen av 
vårt kök i serveringen som precis som 
tidigare år har hamburgare, våfflor, 
ostkakor, matiga mackor, glass, godis, 
dricka av olika slag, kaffe m.m. till låga 
priser. Vi har också flera nya och frä-
scha toaletter och duschar som kan 
utnyttjas av alla, badgäster, green-
feegäster, golfspelare, fotbollsspe-
lare, boulespelare och campare – och 
vi hoppas alla hjälper till att hålla det 
fortsatt fräscht. 

Öppettider i servering och golfshop: 
Vi har öppet kl. 11 -15 alla helger 
fram till och med midsommar. Däref-
ter alla dagar 11-18 ända fram till 
skolstarten i augusti. Om boulespelet 
blir populärt kan vi tänka oss ha 
kvällsöppet om det bokas mat från 
serveringen i förväg. Vi är flexibla. Te-
lefon till kansli/servering är 0474-
440 500.  

Hjärtligt välkomna att besöka oss! 

Ramkvilla GK och Camping/Styrelsen 

 

Nästa nummer av 
SockenMagazinet 
 
I slutet av juni kommer nästa nummer 
och därefter hoppar vi över en må-
nad. Alltså inget nummer i slutet av 
juli där ni kan skicka in bidrag om allt 
som startar och händer under augusti 
månad. Tänk därför på att redan till 
nästa nummer skicka in dessa bidrag. 

 

Plymska Huset i  
Bäckaby 
 
Juni 2019   
          
Onsdag 5 
Fläskpannkaka med lingonsylt 
Glass med kolasås och frukter 
 
Torsdag 6 
Stängt 
 
Onsdag 12 
Fiskfat med kräftost och potatis 
Toscapäron på ananas 
 
Torsdag 13 
Köttsoppa med fralla 
Kokostårta med hallon 
 
Onsdag 19 
Varmrökt lax med färskpotatis 
Jordgubbar med glass. 
OBS 150 kr. 
 
Hälsar alla tillbaka onsdagen den 21 
augusti. 
 

 
 
Maten serveras kl 12.30.  Bröd, sallad, 
dessert och kaffe ingår, pris 80kr.  
Välkomna att beställa av Marie Hjort 
070-66 22 444 eller   
Dorrit Trolle 070-542 55 17 
Reservation för ev. ändring. 
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