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POSTENS IDROTTSFÖRENING 
Fisket med PIF 

retton entusiastiska fiskare gled ut från Norra Hamnen på ett kavlugnt 
Öresund i sommarvädret i mitten av september! Fisket var likt solen, 
strålande! Massor med stor höstsill, fina torskar, en del makrill samt sej, 
vitling med mera! Ett lyckat PIF-arrangemang med andra ord, som samtliga deltagare var 

mycket nöjda med. Nu väntar man otåligt på nästa gång PIF Helsingborg kallar till fiske – håll 
ögonen öppna och läs Scoopet, så missar du inte detta tillfälle. 

 

Postklassikern - Postsimmet på hemmaplan. 
ördagen den 11 november avslutar vi klassiker-året med Postsimmet på hemmaplan, 
närmare bestämt i det alldeles nya Vattnets Hus i Ängelholm. Postsimmet är en del av 
Postklassikern och både klassikerdeltagare och du som vill göra 
Postsimmet som enskild gren är välkommen. Du simmar 1000 

meter. Känns det för mycket kan du välja 500 meter eller minst 20 minuter. 
PIF kommer i år dessutom att lotta ut presentkort till alla som deltar! Vi 
träffas vid entrén kl 11.00. Adress: Landshövdingevägen 9 

Anmälan senast 4 november till Tommy Sandell 0706 314 614 
 
Lördagen den 16 september cyklade det här glada gänget till höger 
Posttrampet på hemmaplan –närmare bestämt på och kring vackra Söderåsen. Är du sugen på 
att göra klassikern? Läs mer på www.pif.nu.  

 

Träna i PIF:s klubblokal 
vår förening så har vi som bekant tillgång till en tränings och klubblokal nere på 
Brunnbäcksgatan i södra Helsingborg. Du vet väl att du som medlem I PIF 
Helsingborg alltid har möjlighet att träna denna lokal. Förutom en hel del 

träningsredskap, har man även tillgång till bordtennisbord, ett enklare pentry och ett 
mötesrum som alltså är tillgängligt för alla i PIF. Förutsättningen är givetvis att du är 
medlem i vår förening. På vår hemsida finner du allt du behöver veta om hur du blir 
medlem. 

 

Scoopet som mail 
u vet väl att det numera går alldeles utmärkt att få Scoopet via mail. På detta sätt 
besparar du oss en del jobb men framför allt, så gör du en insats för miljön. Skicka 
bara ett meddelande till: matts.svensson@comhem.se  så fixar vi resten. 

 
September månads dragning 

 
Kommande arrangemang: Decemberpromenaden från PIF:s klubblokal den 3 december 
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Gå med i Postfolket – betala medlemsavgift först 2018! 

 
Välkommen att bli medlem i Föreningen Postfolket! Anmäl dig nu så behöver du inte betala 

medlemsavgift förrän i februari 2019. Om du anmäler dig senast 30 september bjuder Postfolket dig 

dessutom på två biobiljetter. 

Föreningen Postfolket är en förening för alla PostNords anställda. Vi vill erbjuda kul aktiviteter för dig 

som är nyfiken på livet, ge dig nya intryck och upplevelser som du annars kanske inte tar dig tid till. 

Postfolket ordnar utflykter, studiebesök, resor, vinprovning, teater och konserter - ja, kort sagt alla typer 

av upplevelser. 

 

Föreningen är organiserad i drygt 30 lokalavdelningar runt om i landet. Medlemsavgiften är 225 kr. 

Verksamheten bedrivs främst genom lokalavdelningarna som anordnar aktiviteter med inriktning på 

kultur, upplevelser och gemenskap. Emellanåt anordnas rikstäckande aktiviteter. Alla medlemmar kan 

delta i alla lokalavdelningars aktiviteter. När du blivit medlem, så skicka ett mail till 

matts.svensson@comhem.se, så får du Scoopet som mail och missar inget av Postfolkets verksamhet på 

lokal nivå. 

 

Möt hösten i Tyskland.  
Lördagen 14 oktober arrangeras en bussresa över dagen till Puttgarden i vårt vackra grannland. 

Medlemmar i Postfolket betalar endast 400:- medan övriga betalar 560:- ombord på Bussen. Ring Per i 

Väsby 0702-435 123 och säg Posten när du anmäler dig.  

 

Konsert eller teatersugen? 
Du som är medlem i Postfolket nordväst Skåne kan få tillbaka 

30% av biljettpriset* 

Vi vill uppmuntra våra medlemmar att gå på konsert, musikal 

eller teaterföreställning. Du har möjlighet att själv välja vilken 

konsert eller föreställning du vill gå på. *Observera 

maxbeloppet att få tillbaka är 200 kr. 

Hur fungerar det? 

• Du köper själv din biljett till valfri konsert eller 

föreställning i närområdet (ej Danmark). 

• Sedan tar du en kopia på biljetten och bifogar ditt namn, 

adress, telefonnummer och sist men inte minst – ditt 

kontonummer inkl. clearingnummer. 

• Lägg i kuvert och skicka in till Postfolket. Adressen 

hittar du nedan. 

 

När kommer jag att få tillbaka mina 30% (max 200 kr) av 

biljettpriset? Om du skickar in alla uppgifter så kommer pengarna att sättas in så snart som möjligt på 

ditt konto. Ett litet tips… Har du HD-Passet eller liknande förmånskort så tänk på att du ofta kan få 

biljetten till rabatterat pris på vissa evenemang. 

 

Skicka till… 

Postfolket 

℅ Tommy Sandell 

S:t Peders gata 11, 254 37 Helsingborg 

mailto:matts.svensson@comhem.se


Posten Seniorerna 

TYSKLANDSRESA 

Vinprovning i Burg 2 dagar 23–24 oktober 2017 

     

 
 

Det finns fortfarande platser kvar, för den som vill följa med.  
Detta gäller även för icke medlemmar i föreningen. 
Vi bor på hotell Gasthof Meetz Bannesdorf. Det är samma hotell som vi bodde på 
2015. 
I resans pris ingår: Resan i egen buss, boende i dubbelrum, frukost, vinprovning, 
middag exkl. dryck till middagen. 
Priset för resan 1 395 kr. Tillägg för enkelrum 200 kr. 
Bindande anmälan görs, genom att betala in avgiften till vårt plusgiro 495 61 17-8 
senast den 25:e september. 
Om ni har några frågor om resan, kan ni ringa Leif Månsson på tel. 070 556 04 03. 
 
Dag 1. Avresa från Hamntorget i Helsingborg kl. 07.30 eller parkeringen utanför före 
detta Allers på Landskronavägen Helsingborg strax efter kl. 07.30. Vi tar oss via bron 
till Köpenhamn sedan med färjan Rödby-Puttgarden till Burg. På färjan finns 
möjlighet att äta lunch, eller medhavd matsäck. Framme i Burg finns också möjlighet, 
till lunch. Därefter finns det tid att på egen hand strosa runt inne i Burg en stund, 
innan vi beger oss till Nielsens Discount för shopping. Nöjda med dagens inköp åker 
vi till vårt hotell för incheckning. Dagen avslutas med en vinprovning samt en god 
middag där dryck ej ingår. 
 

Dag 2.Efter frukosten tar vi farväl av vårt hotell och åker till Nielsens Discount för lite 
kompletteringar. Kanske hittade vi ett gott vin under gårdagen, som vi vill köpa med 
oss hem. Nöjda med shoppingen åker vi in till Burg och vandrar runt i trevliga 
affärer.Innan vi reser hemåt finns det möjlighet att äta en god lunch på restaurang 
Korfu i Burg. Ni som vill göra detta måste beställa denna i samband när ni bokar 
resan. Lunchen kostar 12.50 € inkl. en dryck. Var och en betalar sin lunch på 
restaurangen. Efter denna sköna minisemester når vi åter Helsingborg under 
kvällen. 
Välkomna med anmälan! 
Styrelsen Posten Seniorerna NV Skåne 
 



 

Medlemsmöte 

Musikfrågesport med Lennart Palm från Lerum 

 

• Fredagen den 29 september klockan 14.00 

• Träffpunkten Hebsackersgatan 6, 

Helsingborg 

     

Lennart är känd från radio och tv som musiker och gästade oss förra året 

med ett kåseri om adliga gravvalv. Vi bjuder på kaffe med bröd och har en 

trevlig eftermiddag. 

 

Anmälan senast den 25 september. Eftersom vi räknar med god anslutning 

är det ”först till kvarn” som gäller. Vi har ju begränsat utrymme. De som 

redan anmält sig behöver inte anmäla sig på nytt.   

     

Anmälan genom E-mail: postseniorerna.nv.skane@gmail.com  

eller telefon 070-5560403. 

Välkomna 
JULBORD 

Vi inbjuder till julbord på färjan Aurora 

 

• Onsdagen den 29 november 

• Avgång kl 12.15. 

          

Priset för medlemmar blir 200 kr inkl. färdbiljett. För icke medlemmar 315 

kr. Anmälan senast den 8 november genom insättning av avgiften på vårt 

plusgiro 4956117-8.  

 

Välkomna ! 
           

Vi påminner också om Tysklandsresan den 23-24 oktober. 

StyrelsenPosten Seniorerna NV Skåne 

mailto:postseniorerna.nv.skane@gmail.com

