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POSTENS IDROTTSFÖRENING 
 

Malmklang i bygget 
nsdagen den 22 november kommer Sveriges kanske bäste ståup-
pare, underhållaren, HIF-supportern mm Adde Malmberg till Idrotts-
museet. Det utlovas en kavalkad av humor, intressanta möten och 

berättelsen om ett spännande liv.  
 
En kväll utöver det vanliga kan vi garantera. Anmäl er i god tid då vi har 
begränsat med platser! Som medlem i PIF subventionerar vi detta evene-
mang, vilket innebär att du endast betalar 20 kronor och i priset ingår fika.  
 
Plats: Idrottsmuseet. Tid: Onsdag 22/11 kl. 18:30. Start med fika kl. 17:00. Anmälan till Mats Svensson 
(0706-926 290 eller matts.svensson@comhem.se)  

 
OBS…anmälan senast den 25 oktober..!!!  

Begränsat antal platser, så principen ”Först till kvarn” gäller.. 

 
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! Jag 
har bokat ett par banor från kl 11.00, så vi träffas vid entrén kl 10.40. 
Adress: Landshövdingevägen 9.  
 

Anmälan senast 4 november till Tommy Sandell 0706-314 614 

 

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 bord-

tennisbord, ett enklare pentry och ett mötesrum som alltså är tillgängligt för alla i PIF. Förut-
sättningen är givetvis att du är medlem i vår förening. På vår hemsida finner du allt du behö-
ver veta om hur du blir medlem. 

 

September månads dragning 

 

 
OBS: 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 medlems-

avgift förrän i februari 2019. 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 an-

nars 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.svens-

son@comhem.se, så får du Scoopet som mail och missar inget av Postfolkets verksamhet på lokal nivå. 

 
 

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

baka 30% av biljettpriset* 

Vi vill uppmuntra våra medlemmar att gå på konsert, mu-

sikal eller teaterföreställning. Du har möjlighet att själv 

välja vilken konsert eller föreställning du vill gå på. *Ob-

servera maxbeloppet att få tillbaka är 200 kr. 

Hur fungerar det? 

• Du köper själv din biljett till valfri konsert eller fö-

reställning 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 uppgif-

ter 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 
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Posten Seniorerna 

JULBORD 
Vi inbjuder till julbord på färjan Aurora 

 

• Onsdagen den 29 november 

• Avgång kl 12.15. 

          

 

 

 

 

 

 

Priset för medlemmar är 200 kr inkl. 

färdbiljett. För icke med-

lemmar 315 kr.  

 

Anmälan senast den 8 no-

vember genom insättning 

av avgiften på vårt plusgiro: 4956117-8.  
 

Välkomna  
StyrelsenPosten Seniorerna NV Skåne 

http://kurbits.nu/search/julpynt
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

