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Hej, och välkomna tillbaka till Spanien, ni som just lämnat  

höstklimatet i Norden! Ni som har varit kvar har missat det eviga 

samtalsämnet; sommaren i Skandinavien. 

 

Vi har haft det första styrelsemötet för höstsäsongen för att starta upp 

alla våra aktiviteter. 

Det visade sig att alla ”fasta” aktiviteter redan startat upp med ett 

växande antal deltagare. Ett tydligt tecken på att ”flyttfåglarna” åter 

börjar komma på plats. 

Medlemsansvarig rapporterade att vi fortfarande är 451 medlemmar. 

Några har lämnat och några tillkommit. 

Kassören meddelade att inga större transaktioner skett sedan senaste 

styrelsemötet och att ekonomin är i balans. Som meddelats tidigare 

har vi beslutat byta bank. Den processen pågår men vi kommer att bi-

behålla våra konton i gamla banken under en övergångsperiod. 

Aktivitetssektionen lägger sista handen vid planeringen av Madrid-

resan den 24-27 oktober som nu är helt fulltecknad. 

Kommande aktiviteter är kycklingfesten i november och paellafesten i 

slutet av december. Däremellan planeras två temakvällar vars innehåll 

ännu inte är fastställt. 

Bridgen har redan startat och bingon startar måndagen den 16 oktober. 

Petancasektionen har nu över 100 medlemmar. Man äskade medel 

till ett nytt förvaringsskåp vid banorna, vilket beviljades.  

Minigolfen har redan startat och  successivt ökar antalet deltagare. 

Nytt för säsongen är att man i samband med spelet på lördagarna kan 

äta en rabatterad måltid. Den kan beställas hos Mona-Lisa enligt en 

fastställd meny innan spelet börjar. 

Golfsektionen har nu över 100 spelande medlemmar och höstens 

tävlingar är redan fulltecknade. 8-9 november planerar man ett klubb-

mästerskap. 



Klubblokalen är nu inflyttad och tagen i bruk. Här hålls fr.o.m. nu 

alla styrelsemöten i såväl huvudstyrelsen som i Aktivitetssektionen. 

Även bridgen disponerar lokalen för sina spelkvällar. 

 

Nu är det bara för er att njuta av den förlängda sommaren och ta del i 

alla våra aktiviteter under hösten. 

 

Vi ses på barrikaderna!! 

 

Bosse 


