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Nöjesindustrin i Emmaboda ligger längs järnvägens södra
sida, bakom Saint-Gobain Emmaboda Glas, med de sex lagertornen som ett t ydligt landmärke.
Den före detta industrifastigheten hyser idag företag och ideella
föreningar som alla kompletterar v arandra inom mat, nöje och
fritid – en perfekt kombination för konferenser, s vensexor,
tjejgäng eller barnfamiljer. Varmt välkommen!

www.nojesindustrin.se
Lokstallsgatan 1, Emmaboda GPS 56,630 N | 15,528 E

I fastigheten Nöjesindustrin Emmaboda finns ytterligare lokaler av olika
storlek och pris att hyra, totalt cirka 5000 m². Kontakta oss vid intresse.
 Tekniska kontoret 0471-24 90 70
facebook.com/emmabodakommun

emmaboda.se
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BOWLING

RESTAURANG

Strike!

Lunch, à la carte och catering

Alla kan bowla – stora som små, unga
som gamla. Bowlinghallen har åtta
fräscha banor, direkt i anslutning till
restaurangen. Fullständiga rättig
heter gäller i hela lokalen.

Abonnera våra lokaler för en
skräddarsydd tillställning med mat,
underhållning och aktivitet. Ni möjlighet och sitta avskilt eller ihop med de
andra gästerna – eller varför inte ha
hela hallen för er själva om ni är ett
större sällskap. Vi har 100 sittplatser
i anslutning till bowlinghallen och 60
sittplatser i en intillliggande lugn och
mysig lokal.
Vi hjälper även till med underhållning, trubadur, liveband, frågesport,
musikquiz med mera. Här finns allt
för en lyckad tillställning.

Bowling är en perfekt aktivitet för
familjen, kompisgäng, föreningar,
företag och barnkalas. Du kan också

gå med i vår bowlingklubb EBK eller
anmäla ett eget lag till vår populära
Korpenserie.

KONFERENS & FÖRETAGSEVENT
Konferenser med en twist
Förena nytta med nöje och lägg din
konferens i våra ljusa och fräscha
lokaler. Vår stora konferenslokal
rymmer 70–100 sittplatser beroende
på om det är skol- eller biosittning.
Lilla konferenslokalen har upp till 20
sittplatser, och vi har också mindre
rum för grupparbete. Självklart har
du tillgång till trådlöst internet, ljud,
projektor med mera i alla lokaler.

Krydda konferensen med en eller
flera aktiviteter och avsluta med en
god middag – det uppskattas alltid av
personalen eller kunderna!

Restaurang à la carte kvällar och
helger med fullständiga rättigheter.
Lunchservering varje vardag
kl 11–14 med lunchbuffé och flera
andra rätter att välja på.
Catering med plankor, middagar,
smörgåstårtor, bufféer med mera.
Barnkalas komplett med mat,
bowling, godis och ballong.
Pubkvällar. Håll utkik på hemsidan.
Julbord och andra säsongs
erbjudanden.

AKTIVITETER
Håll igång!
Sätt lite fart på sällskapet! I våra
stora utrymmen kan vi bland annat
erbjuda sumobrottning, biljard, dart,
airhockey, pingis, Mini-Z (radiostyrda
bilar) och inomhuscurling.

KICKOFF
KONFERENS
SVENSEXA
MÖHIPPA
JULBORD

Bowling 0471-125 51 | Mat/konferens 0471-125 56
emmabodabowling.se
facebook.com/emmaboda.matnoje

DROP-IN
GOKART

PAINTBALL

250:–

120:–
per vuxen för
10 minuters körning.
Kan ej förbokas.

GOKART

Fartfyllt, folkligt, festligt
Gokart är en snabb och rolig aktivitet
för så gott som alla å
 ldrar. Vi har bilar
med olika motorstorlekar och en 300
meter lång bana som inte låter dig
vila. Utmana dina kompisar på tids
körning eller större race. Vi har även

barnbilar för barn från 110 cm – en
perfekt aktivitet för barnkalaset!
Vi erbjuder även olika matalternativ i samband med gokart. Kontakta
oss för ett komplett
förslag.

per person inkl all utrustning
och 100 färgkulor.
Endast förbokning.

PAINTBALL
Den optimala
adrenalinkicken
Under stora delar av året spelar vi paintball ute i
naturen. På vår skogsbana i Duvemåla kan man
spela 10–30 personer s amtidigt. Vi bygger om och
ändrar banan hela tiden.
Paintball är perfekt för svensexor, möhippor och
kompisgäng. Räkna med 2–3 timmar för ett spel.
Vi kan ordna med grillning e
 ller
annan f örtäring efteråt.

SEGWAY
En unik upplevelse
Segway är en eldriven tvåhjuling som är själv
balanserande. Den passar alla och du lär dig köra
på en liten stund. Prova vår hinderbana eller åk
på sightseeing i max 20 km/h, du kommer över
30 km på en laddning. Vi kan g
 arantera en riktigt
rolig upplevelse.

EVENT
Ett stort utbud av aktiviteter
Vi erbjuder ett brett spektrum av aktiviteter för kompisgänget, svensexan/
möhippan eller företagsfesten, bland
annat lerduveskytte, pistolskytte
med blandade kalibrar, 5-kamp med
många grenar att välja på, 4-hjuling,

badtunnor på hjul, jakt och fiske. Vi
har också en festlokal med bar och
80 sittplatser.
Vi kan ordna det mesta – kontakta
oss så skräddarsyr vi en helhets
lösning på aktiviteter och mat.

0471-125 55
nojeshuset.nu
facebook.com/pages/Nöjeshuset/187043544644626

BOULE EMMA

EMMABODA GOLFHALL

Ett spel för alla
Boule är en både utmanande och
spännande sport som p
 assar alla
åldrar. Det är lätt att lära sig grundspelet, men sedan är det träning som
gäller för att bli riktigt bra.
Boule Emma har banor utomhus
vid Emmaboda Bad- och Träningscenter och inomhus i Nöjesindustrin. Vi t ränar m
 åndagar och
torsdagar kl 13.30–17.00. Vi ordnar
även instruktörer till företagsfester,
konferenser eller liknande.
 Sonny Berg 0471-333 58 eller Ingemar Johansson 0471-332 51.

EMMABODA SKATEHALL
Hur är det
med balansen?
Vill du testa på skateboard har vi fyra
skateboards att låna ut. Det kostar
inget att låna brädorna, endast
inträde/hyra av hall, medtag gärna
egen hjälm.

Lär dig grunderna
eller finputsa tekniken
I Emmaboda Golfhall erbjuder vi
alla att utöva golf, alltifrån första
gången du håller i klubban till
proffs som vill utveckla sig.
Träning. I golfhallen kan vi träna
bunkerslag i bunkern, puttning på
vår 13-hålsgreen och 6 platser för
utslag. I vår svinghörna med speglar kan du se dig själv – både vad
du gör och vad du borde göra.
Pro. Boka tid med vår pro Farid
Guedra för en genomgång, 0471206 37.

Du kan komma när vi tränar eller
hyra hela skatehallen och prova på
egen hand, med eller utan instruktör.

ehallen.se

emmabodapk.se

Tagg till entrédörren finns att
låna på Bowlinghallen, Runes Bensin eller The Pantry i stationshuset.
Du kan o
 ckså lösa säsongskort och
få en egen tagg mot disposition.

per timme. Låna dörrtagg
på Bowlinghallen, Runes
eller The Pantry.

Träffa trevliga
kamrater!

Stefan Nilsson 0471-133 58 eller
Börje Nilsson 0471-332 45.

Öppettider. Alla dagar kl 9–21.
Inga förbokningar krävs.

50:–

EMMABODA PISTOLKLUBB

Utmana dig själv och dina vänner med
luftpistolskytte. Under vinterhalvåret
tränar Emmaboda Pistolklubb varje
tisdag kl 17.30–19.30 på vår skjutbana
i Nöjesindustrin. Vi tar också emot
grupper under andra tider.

Grön på green? Under tidig vår
drar vi igång nybörjarutbildningar i
golfhallen. Håll koll på vår webb för
tider, eller ring kansliet 0471-205 05
och anmäl ditt intresse.

DROP-IN
GOLF

Alexander Jansson 0730-96 99 99 eller Eric Falheim 076-771 29 64.
facebook.com/EmmabodaSkatehall

Gruppaktiviteter. Golfhallen
passar även bra för kompisgäng,
skolklasser, företagsaktiviteter och
så vidare. Vi hjälper gärna till med
förslag på tävlingar.

Niclas Larsson 070-616 27 78 eller Patrik Bjuringer 070-656 19 37.
Kansliet 0471-205 05.
emmabodagk.se
facebook.com/pages/Emmaboda-Golfklubb/125941560816549

