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Sköna maj, välkommen, till vår bygd i Nord...
Ahh, nu lyser vårsolen från blå himmel, och den värmer på
ryggen om man håller sig i lä... vilket faktiskt förekommer ibland
på Björngårdsgatan. ”Vårvindar friska” förekommer väl förvisso
också (och de innehåller en del sand, bevars), men man får klara
sig så gott det går.
Nobba avhöll sitt årsmöte häromsistens, med en del omstuvningar
i styrelsen som följd. Vi hälsar de nya ledamöterna välkomna ombord, och vill varmt tacka de avgående ledamöterna – främst
Lars-Åke Norgren, som suttit ordförande de två senaste åren, och
gjort ett jättearbete – inte minst med tanke på den rättegång NBN
genomgick förra hösten. Han sitter kvar i styrelsen som ledamot,
och avlöses av Lars-Göran Akterwall, som suttit som ledamot i
styrelsen ett år.
Nåväl, sommartiden gör det ju mycket ljusare på morgnarna. Och nu är det ju ännu lite ljusare kvällar
också – men än dröjer det tills vi får gå utan strumpor och skor, sakta strosande i strandkanten...

Kortfattat kalendarium
11 maj kommer Staffan Hellstrand hit till Nobba
och spelar kl 18. Inträde 25:-. Bara för Nobbas
medlemmar!

18 juni är det den Internationella Picknickdagen och därför har Nobba en picknick i Tanto,
om bara vädret tillåter.

17 maj är det 3-dubbel helgdag
Då firar vi Kristi Himmelsfärdsdag och
Folknykterhetens dag samt Norges Nationaldag.

Nobbas Midsommarfirande, fredag
22 juni kl 14 – sent, i Tanto
Kom in och betala och anmäl dig i god tid, sista
anmälningsdag 18 juni.

Medlemsmöte 20 maj kl 16-18
23 maj har vi fiske med tur kl 13-16:30.
Prata med Christer Akterwall.
26 maj har Nobba Infodag på Mariatorget med kaffe
och korv.
Senare den 26 maj tittar vi på Eurovision Song
Contest och håller tummarna för Loreen...
...eller för bidrag från Azerbajdzjan, eller Bosnien
Hercegovina, eller kanske England eller något annat man
kan stava till – vi börjar peppa med chips och läsk vid
19-tiden, och håller på tills det är slut?
Sommaröppettider 1 juni t.o.m. mitten av augusti.
6 juni Sveriges Nationaldag, öppet kl 13 – 19
Nobba har helgöppet en onsdag mitt i veckan.

23-24 juni Midsommaröppet
Midsommardagen och söndagen håller Nobba
öppet mellan kl 13 och 19.
Nobba i Tanto tisdags- och torsdagseftermiddagar
under sommaren. Kaffe, läsk och bullar i solen.
Fotoklubben på lördagar vid 14-tiden
Utflykter till Miniland, till Kolmården och via
Strömma Kanal till Sandhamn.
11 augusti Nobbas traditionella kräftskiva.
25 augusti Nobbas Familjedag i Tanto med
musik och nöjesfält.
Håll koll via vår hemsida: nobba.nu
Den uppdateras fortlöpande!

Tisdagar och torsdagar under sommaren finns Nobba nära minigolfbanan
nere i Tanto kl 12 – 16, om bara vädret tillåter.

Nobba ska givetvis ha sitt traditionella Midsommarfirande,
fredag den 22 juni kl 14 – sent, nere i Tanto som vanligt.
Grillarna tänds vid 14-tiden!
Nobbas egen majstång reses ungefär kl 13 och festen pågår så länge
någon är kvar, dock senast till kl 21.
Pris 0-12 år gratis, 13 år och uppåt 100 kr.
Kom in och betala och anmäl dig i god tid, sista anmälningsdag 18 juni.

Nobba har öppet i Midsommarhelgen
Midsommardagen och söndagen är Nobba öppet mellan kl 13 och 19.

Med Nobba på sommarutflykter
Nobba hälsar på i Kolmårdens Djurpark
lördagen den 14 juli

Nobbar tuffar till Sandhamn via Strömma
kanal, lördagen den 4 augusti

Lördagen den 14 juli åker Nobba gemensamt på utflykt
och besöker djuren i Kolmården.
Bussen går kl 07:30 på morgonen från Cityterminalen,
och vi är tillbaka i stan vid 18:30 på kvällen.
Detta ingår i priset: bussresa ToR, entré, Safari och
Delfinariet. Samling på Nobba kl 06:30.
Priser: vuxen 350 kr, barn 0-14 år 200 kr.

Vi går ombord på M/S Strömma Kanal från Nybrokajen kl 09:45, samling 08:45 på Nobba.
Tillbaka i stan vid 18-tiden.
Ombord finns guide som berättar om såväl resan som
om destinationen Sandhamn. Turen erbjuder en storslagen sight-seeing med utsikter över kobbar och skär,
grosshandlarvillor och vacker skärgårdsnatur. För de
minsta passagerarna finns pysselbok och kritor.
Cafeteria finns ombord.
Priser: vuxen 160 kr, barn 6-11 år 80 kr.

Nobba åker till Miniland/Lådbilslandet
lördagen den 28 juli.
Ett måste för alla barn – Lådbilslandet i Nykvarn.
Kör bil ”på riktigt”: bilarna har riktiga motorer, och de
kör på asfalterade vägar med broar, korsningar och
rondeller. Du kan också ta Lådbilslandets eget körkort!
Välj om du vill köra vanlig personbil, lastbil, buss,
polisbil eller en jättelångtradare med släp.
Minimotocross finns det också! Här kan du tävla mot
bästa kompisen på Lådbilslandets trehjuliga motocrosscyklar.
Resan går med SL-kort hela vägen – pendeltåg till
Södertälje, sedan vidare med buss 780 mot Nykvarn.
Pris: 100 kr per barn, vuxna går in gratis. Enskild
transport.

Anmälningslistor till utflykterna
finns på Nobba

Medlemsförmån BARA
för våra medlemmar:
Staffan Hellstrand spelar på
Nobba den 11 maj kl 18!
Entré 25 kronor!

Minigolf
Vi har ett antal kort till minigolfbanan i Tanto. Kom
in och låna, eller passa på när Nobba ändå ligger i
solen i Tantoparken – nere vid minigolfbanan.

Stockholms stränder från en kanadensare
Nobba äger en kanadensare, som förvaras på Grinds
Hages båtklubb bakom Eriksdalshallen. Den får du
hyra per dag, inkl lån av flytväst/ar om du behöver.
Kontakta Nobbas kansli om du vill veta mera,
08-720 10 10 eller 720 10 85.
Pris: 100 per dag.

Nobbas traditionella Kräftskiva
lördag den 11 augusti kl 18.
Festen pågår så länge någon är kvar, dock senast till
kl 21.
Pris 0-12 år gratis, 13 år och uppåt 100 kr.
Kom in och betala och anmäl dig i god tid,
sista anmälningsdag är 6 augusti.

Sommaröppettider
första juni till mitten av augusti

Vardagar
Lördagar
Söndagar

09:00 – 19:00
13:00 – 19:00
12:30 – 18:30

Tisdagar och torsdagar under sommaren finns NBN nere vid minigolfbanan i Tanto mellan kl 12 och 16 – om bara vädret tillåter.
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Kurser
Höstens kurser och aktiviteter dras igång ungefär samtidigt som skolorna börjar höstterminen – håll koll på
Nobbas hemsida: nobba.nu.
Som vanligt är kurserna gratis, däremot krävs medlemskap i NBN för att få delta. Alla kurser håller till i
Nobbas lokaler, Björngårdsgatan 1B. Tel 08-720 10 10, T-bana Mariatorget.

Måndagar

Speciellt för tjejer

Gitarrkurser grund- och fortsättningskurser:
Unga, Vuxna nybörjare, Vuxna, fortsättning.
Tag gärna med din egen gitarr!

Nobbas Kvinnoprojekt

Tisdagar
Meditationsyoga gör sommaruppehåll 12 juni – 7 augusti.

Onsdagar
Skrattyoga gör sommaruppehåll 30 maj – 22 augusti.

Nobba har startat ett kvinnoprojekt där vi
diskuterar kring olika teman. Exempel på
olika ämnen: relationer, drömmar, självkänsla, sexualitet, kvinnlighet – eller
något annat, som ligger dig varmt om
hjärtat.
Det är drop-in, bara kom in när du har lust
och tid. Vi kör på torsdagar kl 19:15.

Självförsvar för nybörjare.

Torsdagar

En kurs uteslutande för tjejer

Förhoppningsvis Datorkurs

Innebandy
Om du vill spela innebandy, så har Nobba ett eget lag, som
spelar varje tisdagskväll kl 20 – 22 i Björkhagens skola i
gymnastiksalen. Ta med en egen klubba och kom dit!

Du har väl betalat
medlemsavgiften?!

Tisdagar och torsdagar under sommaren finns NBN nere vid minigolfbanan i Tanto
kl 13 – 16 om bara solen skiner. Vi har med oss läsk, kaffe och bullar till förfriskning.
Lokalen är givetvis också öppen, vi serverar lunch kl 11:30 – 14:30.
Nobbas gym
Nobbas gym har öppet vardagar kl 9-20:30, sommartid till 18:30, lördagar 15-18 och söndagar till 12:30-18.
Där finns löpband och andra apparater, vikter och sandsäckar. Gymkortet kostar 300 kr per år, och du måste vara
medlem i NBN.

Badminton
Det finns badmintonbiljetter att köpa hos Nobba
för 80 kr. De gäller i Eriksdalshallen.

Biljard
Nobbas biljardbord har befäst sin popularitet under
våren. Kom ner och slå ett par bollar, du också.

Boule
spelade vi i somras ute på Mariatorget, med varierande
framgång – ett litet nybörjargäng. En del har redan nu
börjat vårträna för att få igång formen. Kom in till Nobba
och anmäl dig till en plats i Boule-laget inför årets säsong.

Ha en riktigt skön sommar!

Nobbas juridiska rådgivning gör sommaruppehåll under juli
annars är det varannan tisdag kl 17:30-19. Gratis juridisk rådgivning för Nobbas
medlemmar. Du kan få hjälp med att tolka myndighetsbrev, överklaga beslut, få
skuldrådgivning.
Juristen kan också ge dig vägledning om vart du ska vända dig i olika frågor.

Tidbokning hos juristen är bindande.
Kultur- och idrottsbiljetter
Tack vare god vilja hos olika teatrar och idrottsföreningar,
kan vi erbjuda biljetter till både teatrar och olika sport- och
idrottsevenemang.
Vi samarbetar bl a med de tre stora Stockholmsklubbarna.
Vi hoppas att samarbetet blir lika gott under höstterminen
som det varit under våren.

Söndagsöppet är, eller borde vara, en hjärtefråga för våra medlemmar
Vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till på söndagarna och hålla öppet.
Från början var det en efterfrågan från medlemmar, som ledde till söndagsöppet,
och det är fortfarande mest samma fåtal som sliter med det. Det krävs mer
av fler medlemmar, för att vi ska kunna fortsätta att hålla söndagsöppet.
Om inte tvingas vi hålla stängt – och det vore ju trist.

Sommaröppettider från
första juni till mitten av augusti
Vardagar
09:00 – 19:00
Lördagar
13:00 – 19:00
Söndagar
12:30 – 18:30

Hur ofta har Nobbas café öppet? Hur länge?
Vad heter det? Vilka jobbar på kontoret?
Vilka är det som brukar laga mat?
Läser du medlemsbrevet regelbundet? Håller du koll på Nobbas hemsida?
Om du känner dig osäker på mer än 2 eller 3 av svaren, är det nog ett tecken på att du inte kommer ner
på Nobba så ofta som du borde.

Kära medlem! Det är ditt eget engagemang, som styr föreningen och dess
verksamhet i framtiden. Vi ser gärna lite mer ”go” bland våra medlemmar,
för att Nobba ska bli en roligare och mer levande förening.

Ha en riktigt skön sommar!

Tisdagar och torsdagar under sommaren finns NBN i närheten av minigolfbanan nere i Tanto kl 12 – 16, om bara vädret tillåter.
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