
 SCOOPET  

Januari 2019 

Ett informationsblad för föreningarna: 

Postfolket, PIF och Seniorerna 

PIF:s årsmöte och tura den 2 mars 
ostens IF håller sitt årsmöte lördagen den 2 mars i föreningens 

klubblokal på Brunnbäcksgatan 29 A. Medlemmar är hjärtligt 

välkomna. Dagordning hittar du på vår hemsida: www.pifhbg.se 

Efter mötet arrangerar vi traditionsenligt en tura och anmälan till denna 

görs senast den 15 februari. Båten avgår 19:00 och kostnad för en 

trerätters middag ombord är endast 250:-. Var och en köper biljett och icke medlemmar 

betalar fullt pris, d.v.s. 400:-. Anmälan görs genom insättning av nämnda belopp till 

P.G.: 11 22 07-6. 

Frågor – hör av dig på telefon till Mats Svensson 070-692 62 90. 
__________________________________________________________________________________________  

Tommy Svensson till Idrottsmuseet.! 
uldgrävaren från Fotbolls-VM i USA 1994.Tommy Svensson, legendarisk spelare 

och tränare, berättar den helt osannolika historien om sitt 

fotbollsliv. Där ingår sagan om Öster, VM-bronset 1994, med 

mera. Föreläsningen börjar 18:30 och museet har öppet från 17:00. 

Entré 50:- för medlemmar och 100:- för icke medlemmar i FIA. I priset 

ingår fika. Är du medlem i PIF subventionerar vi detta evenemang med 

30:-. Hör av dig till Mats Svensson (0706-92 62 90) efterträffen, så 

reglerar vi detta.  
__________________________________________________________________________________________  

Postskidan på hemmaplan 
ördagen den 16 februari tänkte vi åka skidor alt. gå stavgång vid 

skånsk vinter. Vi träffas klockan 10.00 vid parkeringen i anslutning 

till motionsslingorna i Pålsjö skog. Anmälan senast fredagen den 

15 feb till Tommy Sandell, 0706-314 614 
__________________________________________________________________________________________  

Vinnare i PIF-lotteriet 
Januari 2019 

• 200 kr på lott nr. 47 

• 100 kr på lott nr. 33, 114, 175, 186, 191, 204, 235, 247, 249, 259.  
 

Glöm inte att du alltid får fortlöpande information och PIF Helsingborgs 

verksamhet på vår hemsida www.pifhbg.se 
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Träna på PIF:s klubblokal 
PIF har 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 detta 
__________________________________________________________________________________________ 

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 

Scoopet som mail 
Du 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. 
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