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Hej Boulevänner! 
 
Här kommer årets sista medlemsinfo. 
 
MBA 
Bouletoftahallen är stängd över jul och nyår och öppnar igen månd. 9/1-23. 
Priserna på entréavgifterna kommer att höjas 2023. 
Enligt MBA´s hemsida är hallens öppettider 2023:  
Dagtider: måndag-onsdag 10.00-15.00 och torsdag 10.00-14.00. 
Kvällstider: måndag-onsdag 18.00-21.00. 
Bifogar inbjudan till Annandagsboule. 
 
Cafépass 
Som vanligt ska klubbarna öppna hallen och bemanna caféet på kvällarna. QUA har hand 
om caféet varje tisdagskväll. Onsdagskvällar tar de som tränar från QUA hand om. Lista 
kommer att sättas upp på QUA´s anslagstavla. Egentligen behövs det endast en person 
mellan ca 17.45-21.00, men ni väljer själva om ni vill vara 2 personer.  
 
Nyckeln till kassaapparaten kommer att sitta i. Vrid nyckeln till REG1. 
Kjerstin Andersson kommer och hjälper till att stänga senare på kvällen. Om folket går 
hem tidigare än 21.00 så ring Kjerstin på tel.nr. 0705-237979 så att hon kan komma till 
hallen tidigare. 
 
Bemanning dagtid 
Som tidigare ska klubbarna bemanna hallen på torsdagar på dagtid. Januari – april är det  
5 torsdagar. Lista kommer att sättas upp på anslagstavlan. V.v. hjälp till.  
 
Tävlingar 
Snart är det dags för tävlingar i hallen. Den första är Sv.Cupen Öppen som äger rum  
14-15/1. KONS ska bemanna caféet på lördagen och QUA på söndagen 15/1. Det är inte 
så många lag, så det behövs endast 2 personer 8.00-12.30 och 2 personer 12.30-slut. Det 
behövs även 1 person 10.00-14.00 som hjälper till och grillar.  
Om någon vill hjälpa till i caféet v.v. hör av er. 
 
Hallsvenskan 
Det är nya regler i Hallsvenskan. Endast 1 lag från varje förening får anmäla sig. Vi har 
anmält 1 lag i div. 1. För att få jämna serier kan det behövas fler lag. Vi har pga detta 
anmält ytterligare 1 lag. I dagsläget vet vi alltså inte om vi får spela med 1 eller 2 lag.  
Lista kommer att sättas upp på anslagstavlan, där ni kan anmäla ert intresse.  
Ev. delar SSBF upp serierna så att man spelar antingen lördag eller söndag beroende på 
antal lag.  
Speldagar är: 21/22 januari, 18/19 februari, 4/5 mars, 4/5 november och ev. 19 nov. och 
ev. 10 december. Spelplatser vet vi inget om ännu. 

 



 
 
 
 
Tidigare har de som spelat Hallsvenskan inte fått någon körersättning. Men eftersom 
bensinen har stigit i pris har styrelsen bestämt att föraren får 15,-/mil från QUA samt att 
passagerna ska betala 10,-/mil till föraren. Åker man 5 personer kan man ju faktiskt åka i 
en bil. 
 
Medlemsomröstningen 
Styrelsen har ju haft en omröstning angående om utomstående personer utan 
medlemskap i QUA får vara med och träna med QUA på tisdagar.  
Resultatet blev följande: 
Ja  44 st 
Nej  11 st 
Ej svarat   6 st 
 
Detta betyder ju att utomstående får vara med och träna med QUA på tisdagskvällarna. 
Förhoppningsvis kan vi få nya medlemmar på detta sätt.  
 
Julfesten 2022 
Fredagen 9/12 hade QUA en kombinerad jul/guldfest. Vi var 32 deltagare som fick glögg 
och pepparkakor, åt en god jultallrik, fick kaffe o kaka och spelade lite boule. Julklappar 
delades ut och det fanns 2 lotterier med fina vinpriser.  
QUA tackar festkommittén, Kerstin Larsson och Ronny Björkman med var sin flaska 
bubbel. 
 
 

 
 

 

 
 

Styrelsen önskar alla medlemmar En God Jul och  
Ett Gott nytt år 

 



 


