HAGLEBUPOST Nr. 284
Dato: 06.06.18
Temp: + 26
Snødybde: Garantert snøfritt
Skispor: Vi tar en pause

ÅPNINGSTIDER JUNI
Mandag
11.00 til kl. 18.00
Tirsdag
11.00 til kl. 18.00
Onsdag
11.00 til kl. 18.00
Fredag
11.00 til kl. 20.00
Lørdag
11.00 til kl. 20.00
Søndag
11.00 til kl. 18.00

SKJENKESTUGU
Det er nå ferie i pøbben og den åpner ikke igjen før i august.
Det går fint an å få seg en «dram» i kafeteria også om
betjeningen har tid til å fikse dette 
Det er fantastisk vær på fjellet og vi har hørt rykter om at det
er 23 grader i vannet. Det er ingen ting som er mer
forfriskende en et bad i fjellvannet. Ingen grunn til å bli i byen
når vi har det så flott her på fjellet.
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PERSONALTUR
Vi har hatt en flott personaltur til Polen og Slovakia.
Det har vært både fri og jobb på turen. Vi har besøkt
sjokoladefabrikk blant annet. Vi har vært på Platform i
Slovakia og vi har vært i fjellene i Zakopane. Vi på fjellstua
forsøker å holde et godt nivå på service hos oss, og vi har nå
erfart at vi er laaaangt over gjennomsnittet enn hva de er i
Polen osv. Det er bra for oss å se, så ser vi hvordan vi ikke vil
ha det her hos oss. Legger ved et par bilder som viser hva vi
har sett og opplevd.
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MOUNTAIN RALLY RULLESTOL
HAGLEBU FJELLSTUE
ONSDAG 27. JUNI KL 11.00
Dette er vårt neste arrangement som vi er veldig stolte av.
Vi har mange flotte sponsorer som gjør at vi kan gjennomføre
dette flotte arrangementet. Legger linker som dere må sjekke
ut og dele med så mange som mulig. Du må IKKE være
funksjonshemmet for å komme en tur denne dagen 
Anders Grøndal (rallyfører) kommer….
Mads Østberg (rallyfører) kommer…..
Jan Thaulow (konfransier og speaker) kommer….
Himmeljegerne kommer……
Åge Sten Nilsen kommer…..
Kanskje kommer kongen ….. ?? 
Kommer du???
Følg linkene under:
http://www.haglebu.no/informasjon-om-mountain-rallyrullestol-2018/
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PROGRAM SOMMER OG HØST
2018
Da er vi stolte av og kunne presentere programmet for
sommer og høst. Vi har også avgjort hvem som blir den neste
artisten med intimkonsert neste år.
Åpne linken her og les programmet. Håper vi har funnet noe
for enhver smak igjen 
PS! Nytt av året er at det finnes en pizzameny i programmet
som kan benyttes om dere ønsker å bestille pizza for å ta med
«heimat».

http://www.haglebu.no/program-sommer-og-host-2018/
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HEIMELAGA RØMMEGRØT HAR VI PÅ
MENYEN
Vi har startet opp sommermenyen med heimelaga
rømmegrøt på menyen. Det kommer flere sommerretter
etter hvert, og vi sender ut sommermenyen når den er klar.

LEDIG PLASS PÅ CAMPING
Vi har et par ledige plasser på Flenta Camping.
Ta kontakt med Mona på 32 71 33 50 om det er av interesse
eller send oss en mail på post@haglebu.no.

VASK AV HYTTE/VINDUER OSV
Disse jentene er i full gang med vask av hytter
etter påsken. Ta kontakt om dere kunne tenke
dere en hyttevask, pussing av vinduer osv.

Med vennlig hilsen
Alle oss på fjellstua
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