
	  

	  

	  

Julmarknad	  Tidöslott	  
	  

Fredagen	  den	  10:e	  november.	  
	  

Buss	  avgår	  från	  :	   (	  LENNES	  BUSS	  )	  
	   Falun	   Resecentrum	  Gate	  1,	  vid	  jvstn.	   09:00	  

Borlänge	   Resecentrum	  	  Gate	  9	   	   09:30	  
Ludvika	   Resecentrum	  	   c:a	   10:00	  

	  
Pris	  medlem	  400:-‐,	  ej	  medlem	  500:-‐.	  
Lunch	  och	  inträde	  ingår	  i	  priset.	  
Fika	  finns	  att	  köpa	  vid	  Tidöslott.	  

	  
Anmälan	  senast	  3	  nov	  (2017-‐11-‐03)	  till	  	  
Monica	  Carlsson	  mobil	  070	  -‐	  622	  47	  83	  
E-‐post:	  monica_carlsson@tele2.se	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

julbord…..2017  
	  

Falun	  /	  Borlänge	  /	  Avesta	  tisdagen	  5:e	  december	  på	  Domnarvsgården	  kl.	  12	  00.	  
Pris	  medlem	  300:-‐	  /	  465:-‐	  för	  icke	  medlem.	  Måltidsdryck	  ingår.	  

Anmälan	  senast	  27	  november	  till	  Iris	  Erixon	  tel.	  0243-‐22	  97	  95,	  mobil	  070-‐355	  25	  97	  
E-‐post:	  iris.erixon@telia.com	  	  

	  
Ludvika	  fredagen	  8:e	  december	  

Bergsmansgården	  i	  Tolvsbo	  kl.	  13	  00.	  Ditt	  pris	  150:-‐	  /	  220:-‐	  för	  icke	  medlem,	  måltidsdryck	  ingår.	  
Anmälan	  senast	  27	  november	  till	  Monica	  Carlsson	  mobil	  070	  -‐	  622	  47	  83	  

E-‐post:	  monica_carlsson@tele2.se	  	  
	  

Mora	  
Ring	  Hans	  Tönnberg	  för	  plats,	  tid	  och	  pris,	  mobil	  070-‐284	  01	  33.	  E-‐post:	  kestina@telia.se	  	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Har	  du	  slutat	  köra	  bil?	  Hör	  av	  dig,	  så	  försöker	  vi	  ordna	  samåkning.	  
	  

Aktiviteten	  och/eller	  Julborden	  betalas	  till	  föreningens	  plusgiro	  486	  81	  98-‐5	  senast	  sista	  
anmälningsdagen.	  

	  

Välkomna! 
önskar	  

Iris Jan Monica 
Styrelsen 
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MEDLEMSAVGIFTEN	  FÖR	  2018	  

Hej	  alla	  medlemmar!	  

Som	  vi	  meddelat	  tidigare	  har	  vi	  inte	  längre	  någon	  avdragsservice,	  så	  nu	  måste	  vi	  medlemmar	  själva	  
betala	  in	  medlemsavgiften.	  

Avgiften	  för	  2018	  är	  150	  kronor,	  samma	  belopp	  som	  2017	  .	  Beloppet	  beslutades	  på	  Postens	  Seniorers	  
representantskap,	  och	  gäller	  lika	  för	  alla	  avdelningar.	  Vi	  vill	  att	  Du	  betalar	  in	  medlemsavgiften	  senast	  
31	  januari	  2018.	  

Vårt	  postgirokonto	  är:	  486	  81	  98-‐5,	  Posten	  Seniorerna	  Dalarna.	  

Om	  Du	  har	  några	  frågor	  går	  det	  bra	  att	  kontakta	  mig:	  

Mail:	  inge.lennartsson@glocalnet.net	  

Telefon:	  070	  –	  785	  01	  25	  

Hälsningar	  

Inge Lennartsson 

Kassör 
	  


