
Som medlem i Kommunhoppet har du 
kundrabatt hos medverkande företag: 

❖ Annas biocare, Emmislöv 
❖ Bion i Folkets hus, Sibbhult 
❖ Blommor och blad, Broby 
❖ Blomstershopen, Knislinge 
❖ Bröderna Lantz, Knislinge 
❖ Fröken flora, Broby 
❖ Lathyrus interflora, Knislinge 
❖ Lilla butiken, Broby 
❖ Wilobokens gård, Broby 
❖ Göinge träningscenter 

För att ta del av rabatten måste du kunna 
uppvisa giltigt medlemskort. Se aktuellt 
erbjudande i dokumentet 
medlemsförmåner på ostragoinge.se/
kommunhoppet 

E-handlar du? Gå via sponsorhuset.se 
eller via appen Sponsorhuset och ta del 
av mängder av e-butikers rabatter

K O M M U N H O P P E T  
Storgatan 4, 28941 Broby 

0763-420 681 
khoppet@ostragoinge.se 

www.ostragoinge.se/kommunhoppet

M E D L E M

Kommunhoppet är en 
fristående personalförening 

inom Östra Göinge Kommun 
och av kommunen ägda bolag. 

KOMMUNHOPPETR A BAT T E R

Östra Göinge Kommun      Göinge hem 

SBVT                  Ögrab       Unikom

Du som är anställd, politiker eller 
pensionär som tidigare arbetat inom 
Östra Göinge Kommun eller av 
kommunen ägda bolag kan vara 
medlem.  

Medlemsavgift: 120kr/år 

Medlemskapet gäller för innevarande år 
efter erlagd medlemsavgift.  

Anställda inom Östra Göinge Kommun 
betalar medlemsavgift via löneavdrag i 
januari, övriga betalar in 
medlemsavgiften via Swish eller 
bankgiro. Medlemskapet förnyas med 
automatik inför varje nytt år. Urträde 
meddelas senast 15/12 för kommande 
år. Läs fullständiga medlemsvillkoren i 
föreningens stadgar på ostragoinge.se/
kommunhoppet 
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 Välkommen till Harasjömåla, ett naturskönt 
skogs och sportfiskeområde i nordvästra 
hörnet av Blekinge. Harasjömåla är 
lättillgängligt och lämpar sig både för 
nybörjaren och proffset. Kommunhoppet har 
hyrt en egen sjö där man kan spendera hela 
dagen i lugn och ro tillsammans med andra 
fiskeälskare och oftast nappar det till.  

Välkommen ut i friska luften med oss 

Plats: Harasjömåla, sjön Aspegylet 
När: 17 maj kl 8-18 

Pris per bygga: 500kr  
Medlemsvänner är välkomna att delta gratis på 
denna aktivitet, dock får de endast vistas på 
bokad brygga och i strövområdena. Vill man ha 
mer än 1 brygga, går det bra att boka flera 
bryggor.  

NJUT AV LUGN & RO VID SJÖN

A K T I V I T E T E R  V T  2 0 2 0

Priser nedan är per person för medlemmar i Kommunhoppet. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.  
Medlemsvänner kan bokas på tidigast 2 månader innan aktivitetens utförande, +150kr/aktivitet 

Bokning är bindande, observera ingen återbetalning görs vid avbokning.

SHOPPINGRESOR:  

Följ med Kommunhoppet på shoppingresor. Vi reser tillsammans 
med Röke buss i bekväma turistbussar direkt ifrån Broby.  

Gekås: 57 platser, avresa fr arbetsförmedlingen, Broby kl 07:00 

Bordershop: 57 platser, avresa fr arbetsförmedlingen, Broby kl 
07:00. Lastningsvikt: max 100kg/person

TEATER:  

Den 27/2 kommer komikerparet till Kulturkvarteret, Kristianstad, 
med sin show ”Så funkar det- The Show!”. Frågor som kommer 
beröras är ”Kan din katt få dig att bli en sämre bilförare?” eller 
”Påverkar solglasögon din moral?”. Helt enkelt en rolig show om 
helt (o)vanliga frågor.  

 

MATUPPLEVELSE:  

Baka din egna pizza i stenugn, som förrätt, huvudrätt och efterrätt, 
allt med lokal profil och råvaror. En härlig aktivitet med kollegor 
och vänner. - Vånga 77.1 

En skön söndag ska innehålla brunch, gärna i slottsmiljö! Vi har 
bokat bord och brunchbuffén på slottet står dukat. En härlig 
dagstur till Örenäs slott väntar.  Vi ses där! 

6/4 Måndag 
Pris: 100kr (ord.pris 250kr)

9/5 Lördag 
Pris: 400kr (ord.pris 650kr)

27/2 Kl 19:30 Kristianstad 
Pris: 300kr (ord.pris 450kr)

28/3 Pizzabakning i Vånga 
Pris: 250kr (ord.pris 375kr)

26/4 Brunch på slottet 
Pris: 150kr (ord.pris 295kr)
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