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Ett informationsblad för föreningarna: PIF och Seniorerna 
____________________________________________________________________________________ 

PIF:s decemberpromenad den 8 december 
ostens IF arrangerar som vanligt en decemberpromenad, där man kan koppla av en stund i 

avvaktan på julförberedelserna. Som vanligt så utgår vi från vår nya klubblokal på 

Brunnbäcksgatan 29 A. Dessutom lottar vi ut en julskinka på startkorten, men även i vanlig ordning, 

priser till de som prickar in flest antal rätt på våra frågor.  Medtag gärna 

familjemedlemmar, husdjur, stavar eller varför helt enkelt inte komma själv. Du får nämligen 

garanterat trevligt sällskap under vår tipspromenad. 

• Start mellan 10.00-10.30 

• Prisutdelningen sker så fort alla är i mål 

• En liten julgåva garanteras till alla som är medlemmar i PIF 
_______________________________________________________________________________ 

Ett viktigt klarläggande 
å förekommen anledning vill vi poängtera att PIF:s subventioner och utlottningar givetvis bara gäller 

medlemmar i Postens Idrottsförening Helsingborg. Detta med respekt för våra medlemmar och för 

de medlemsavgifter de har betalt. Vänner och familjemedlemmar kan givetvis också deltaga vid våra 

arrangemang – typ tipspromenader, besök på idrottsmuseet o.s.v., men då betalar man givetvis fullt 

pris, i de fall då det kostar något. Annars är det givetvis gratis även för dessa. Vid utlottning av biljetter och 

av t.ex julskinka i samband med våra tipspromenader, är det således endast medlemmar i PIF som har 

möjlighet att vinna i utlottningen. Hoppas att ni har förståelse för detta. Om du inte är med i PIF – bli medlem 

och ta del av våra erbjudanden. Det kostar en dryg tia i månaden – läs mer på: www.pifhbg.se 

_________________________________________________________________________________________ 
Hör av dig till PIF 

u som är sugen på att starta någon aktivitet som ryms inom Postens Idrottsförenings 

ramar – kontakta gärna undertecknad, så kanske föreningen kan vara behjälplig på ett eller annat 

sätt. Hör gärna av dig så tittar vi på vilka möjligheter vi har för att starta någon ny aktivitet. Det 

finns kanske fler än du som går i samma tankar – då gör vi ett upprop här i Scoopet och sonderar 

terrängen. Har du andra synpunkter eller frågor, så är du givetvis också välkommen att höra av dig till 

mig. Mats Svensson Ordförande PIF 0706-92 62 eller mats5904@gmail.com

 

PIF Helsingborgs kallar till årsmöte 

 
• Lördagen den 29 februari 

• klockan 17:00  

• Klubblokalen på Brunnbäcksgatan 29 A.  

• Tura med PIF klockan 19:10 
 

Efter mötet arrangeras den sedvanliga ”turan” där alla 

medlemmar är välkomna. Anmälan till denna görs genom 

insättning av 275:- på Plusgiro 11 22 07-6 senast den 2 

februari. I priset ingår en tvårättersmeny och en öl eller ett 

glas vin. Biljett köper var och en. Båten avgår 19:10 denna 

kväll och antalet platser är begränsat. OBS: Det 

subventionerade priset gäller givetvis bara om du är medlem i PIF. Icke medlemmar betalar ordinarie pris. 

Så se till att din medlemsavgift är inbetald. Anmälan är bindande.  
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Aktuellt från Helsingborgs Stadsteater:  
• ”Rapunzel” spelas t.o.m.11 januari 2020 på Storan.              

• ”Känn dig lite happy” (Gunnar Wiklund) i foajéscenen. Anna-Lena reserverar 6 biljetter 

till lördagen den 14 mars och 6 biljetter till söndagen den 15 mars.  

 

Man hör av sig till Anna-Lena genom mail: anna-lena.kelfve@telia.com eller  tel. 0709-267105. 
_________________________________________________________________________________________ 

16 januari 2020 klockan 14.00: Medlemsmöte på Träffpunkten,  
Hebsackers-gatan 6 med Ulrik Alm som berättar och visar bilder från sin resa till 

Brasilien under parollen ”Mycket vildmark och lite storstad”. Han berättar om 

Panta Nal som ligger i södra Brasilien och avslutar i Rio de Janeiro. Anmälan 

senast 9 januari. Anmälan görs till Leif Månsson: 

postseniorerna.nv.skane@gmail.com   eller på telefon: 0705-560403 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Seniorernas Årsmöte 
Årsmöte: Reservera torsdagen den 13 februari kl. 14.00 för årsmöte på 

Möllegrändens Festvåning. Vi bjuder på lunch och kaffe. 
_____________________________________________________________________ 

 

Hej, du som är medlem i Föreningen Postfolket! 
 

Föreningen Postfolket bildades år 1945, men vid årsskiftet 2019/2020, efter 74 aktiva och roliga 

år tillsammans, avvecklar vi föreningens verksamhet. Det finns många anledningar till att 

föreningen läggs ner. Först och främst får vi inte längre några bidrag från PostNord. I och med 

att PostNord minskar antalet anställda i Sverige varje år är det också svårt att värva nya 

medlemmar och styrelseledamöter. Därför har det med sorg i hjärtat tagits ett centralt beslut i 

föreningen att upphöra med verksamheten. 

 

Ingen medlemsavgift dras för 2020, du behöver inte göra någonting. Kanske har du varit 

medlem i föreningen många år eller kanske bara en kortare tid. Hur som helst vill vi tacka dig 

för den här tiden! Vi hoppas att du liksom vi i styrelsen har många roliga minnen från aktiviteter 

med föreningen! 

 

Styrelsen 
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