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Hej, 
 
Jag hoppas ni haft en bra sommar oavsett var ni tillbringat den. 
Hösten är här så nu börjar det nya livet i solen. 
 
Först vill jag skänka en tanke till vår förra ordförande och vän, 
Jan Jonsson, som gick bort i början av denna månad.                  
Jag har pratat med hans hustru som meddelat att begravningen 
är den 2 oktober kl 12.00 på Norra begravningsplatsen i Norra 
kapellet i Solna. De som vill hedra honom kan göra det med 
blommor eller genom att sätta in pengar på valfri fond. 
 
Nu till styrelsemötet som hölls den 24 september. 
 
Ekonomin är i god balans i stort sett i nivå med ställningen före 
sommaren. 
 
Petancan är igång med full kraft och kommer att spela jubileums-
tävlingar i början av oktober. Här vill man ha så stort deltagande som 
möjligt. Antalet medlemmar i sektionen ökar stadigt. 
 
Golfsektionen är också igång med tävlingarna och kan, även de, 
glädjas åt ett större antal deltagare än tidigare. 
 
Minigolfen har också startat och kommer att ha jubileumstävlingar på 
äventyrsgolfbanan Alcazares. 
 



Aktivitetssektionen har inte ännu lagt fast höstprogrammet, men en 
sak vet jag – att det blir gott om aktiviteter. Bl.a. startas en bridgekurs. 
Spanskkursen och gympan räknar vi med kommer igång i början av 
oktober. 
 
Håll koll på hemsidan- där kommer alla aktiviteter och tävlingar 
att annonseras! 
 
25-årsfesten  
Det är hela 175 personer anmälda till festen, vilket är väldigt roligt. 
Vi har lyckats utöka kapaciteten på hotellet så alla som vill delta har 
kunnat beredas plats .Då festen är kraftigt subventionerad för våra 
medlemmar gör detta att vi tvingats utöka budgeten för festen. 
Styrelsen tycker dock att istället för att visa överskott i klubbens kassa 
vid varje årsslut ska ansamlade medel komma medlemmarna till del. 
Vi ser fram emot en riktigt trevlig samvaro tillsammans . 
Välkomna den 15 oktober kl 18.00 till Hotel la Laguna. 
 
Eftersom vi nu är ganska tidigt ute på höstsäsongen och informationen 
är lite knapphändig så kolla hemsidan då och då så får ni successivt 
information om höstens aktiviteter. 
 
Höstkramar! 
 
Bosse 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 


