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Ett informationsblad för föreningarna: Postfolket, PIF och Seniorerna 

POSTENS IDROTTSFÖRENING  

 

Träff för postpensionärer 
 
Du som är postpensionär och kan tänka dig något gott att dricka (på 
egen bekostnad) och sitta och prata minnen med gamla kollegor, kom 
till The Tivolis sjösida onsdagen 1 augusti från kl. 16:00 och några 
timmar framåt. Finns möjlighet att sitta både ute och inne beroende på 
väderlek. Ingen anmälan – hjärtligt välkommen 
 
OBS! ej att förväxla med Seniorernas arrangemang

 

Postklassiken - Posttrampet Sjötorp (Göta Kanal) 15/9 
terigen blir det Posttrampet vid Göta Kanal med start och mål vid Sjötorp. Det blir rullande start och 
marknad i Hajstorp precis som 2014. Posttrampet är en del av Postklassikern men du 
kan naturligtvis göra det som en del enskild gren. Våra arrangemang är öppna för alla 

anställda och pensionärer i PostNord och deras dotterbolag. Du behöver inte vara medlem i 
någon förening/klubb som är ansluten till Postens Idrottsförbund för att delta men rese- och 
driftbidrag utgår enbart till förening/klubb.  
 
Anmäl dig till Tommy Sandell,  0706 314 614. (Jag behöver ditt namn och e-post adress) Anmälan är 
bindande och jag behöver ha den senast 3 augusti. Läs hela inbjudan och håll utkik efter löpande info på: 

postnordplus.com/pif För dig som vill göra klassikern på hemmaplan kommer vi att arrangera ett 

eget lopp i september. Mer information kommer här och i facebookgruppen längre fram i sommar. 
 

Bordtennis på klubblokalen i höst 
 höst finns det planer på att starta en enklare bordtennisturnering nere på klubben på 
Brunnbäcksgatan. Tanken är inte att turneringen skall spelas under en enskild dag, utan att 
spelarna själv kommer överens om vilka tillfällen som passar bäst för en match. De 

slutgiltiga formerna för turneringen kommer att fastställas när man vet hur stort intresset är. 
Känns detta spännande så kontakta Peter Hultberg på Bunkalundsvägen – telefon: 0733 – 54 79 19 

Juni månads vinnare i PIF:-lotteriet:  

• 200 kr på lott nr. 201 

• 100 kr på lott nr. 4, 25, 49, 115, 146, 151, 163, 194, 198, 229.  

Glöm inte att du alltid får fortlöpande information och PIF Helsingborgs 
verksamhet på vår hemsida –  

 

 

Å 

I 

https://www.postnordplus.com/fritidsforeningar/postens-idrottsforbund/tavlingar/posttrampet/


 

 

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 
Ringstorpsvägen 30 lgh 1102,  
254 54 Helsingborg 

 

Kanonerbjudande – Gå på: 

FREDRIKSDALSTEATERN  

med Postfolket 
 

Söndagen den 12 augusti klockan 18:00 
Medlemmar betalar: 300:-  
Icke medlemmar: 470:- 
 
Intresserade ring:  
Ingela Skoog 0722-06 88 55  
Obs: BEGRÄNSAT ANTAL 

 

  

Påminnelse. Vi saknar din medlemsavgift! 
Alla medlemmar födda 1953-03-01 eller tidigare som vi kunnat nå har under maj månad fått ett meddelande från oss att SPV som 

betalar ut pensioner, bytt bank från Nordea till Swedbank. Detta fick en olycklig konsekvens för oss i Föreningen Postfolket. 

Swedbank har nämligen inte den avdragstjänst som vi haft hos Nordea, vilket innebär att inga medlemsavgifter kunnat dras för 

pensionärer. 

Vi måste därför påminna dig som ännu ej betalt att betala din medlemsavgift på egen hand. Avgiften är 225 kronor och betalas in till 

vårt plusgirokonto 66 25 02-4 snarast. Ange ditt namn och personnummer vid betalningen, så att vi kan notera i vårt medlemsregister 

att du betalt medlemsavgiften. Medlem som inte fått noterat i registret att avgiften är betald stryks ur registret 1 september. Har du 

redan betalat medlemsavgiften för 2018 ber vi dig bortse från detta meddelande. 

 

GDPR 
Vi vill passa på att informera dig lite om hur vi hanterar dina personuppgifter, allt enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR. 

Föreningen Postfolket lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. 

Genom att betala din medlemsavgift accepterar du att Föreningen Postfolket sparar dina personuppgifter för medlemsadministration. 

De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress och eventuellt telefonnummer. Vi använder även 

personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. 

Inga uppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. 

Om du deltar i en aktivitet spar vi de personuppgifter som krävs för att administrera aktiviteten. Som deltagare i en aktivitet 

godkänner du att vi tar bilder som publiceras. 

Den som inte vill bli fotograferad meddelar detta till aktivitetsansvarig för varje tillfälle. Vi hoppas att du vill fortsätta som medlem i 

Föreningen Postfolket. 



Posten Seniorerna 

Tura med Aurora 

• Onsdagen den 19 september 2018 kl 12.15. 

• Lunchbuffé exkl. dricka för 159 kr 

• Under färden får vi bl. a. gratis delta i ett 

lotteri och en vinprovning i shopen. 

Arrangemanget ordnas för föreningar. Bindande 

anmälan senast den 24 augusti genom insättning 

av avgiften på vårt plusgiro 4956117-8. 

 

Medlemsmöte 

• Torsdagen den16 augusti  kl 14.00  

• på Träffpunkten, Hebsackersgatan 6. I Helsingborg. 

Ulrik Alm berättar om en resa i Indien. Assam ett hörn av 
Indien. Han rubricerar kåseriet: Te, tåg och tiger. Vi bjuder på 
kaffe med bröd. 

• Anmälan senast den 10 augusti via 

• email:postseniorerna.nv.skane@gmail.com 

Eller på Tel. 070-556040

Teater 
• Söndagen den 30 september kl 16.00 har Anna-Lena Kelfve ordnat 20 

biljetter - som vanligt till det låga ombudspriset. 

• Stadsteatern ger under hösten dramat Jeanne d´Arc. En sann historia under 

Frankrikes mörkaste tid. Häftig scenografi och spännande musik. Se 

broschyren ni fick i maj. 

 Kontakta Anna-Lena  senast den 23 augusti på: 

• mail: anna-lena.kelfve@telia.com  

• eller tel. 042-298621 eller 0709-267105.  

Anna-Lena ordnar även biljetter till andra föreställningar 
    

 

Välkomna! 

Styrelsen 

Posten Seniorerna NV Skåne. 
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