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Hej alla medlemmar!  

Nu har Påsken varit och vi har haft vårt årsmöte. I vårt stora län pimplar man i 

norr och vid kusten gör man motorcyklarna klara för sommaren.  

OBS!  Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2016 till plusgiro 30 49 

92-1 eller bankgiro 729-1438. OBS! Kiruna har eget plusgiro 783008-6 och 

bankgiro 378-0525.Glöm inte att ange ert namn om ni betalar via 

internetbank och ert medlemmsnummer. Ny medlem som betalt in 

medlemsavgiften sista kvartalet i år gäller inbetalningen även för 2016. Enskild 

medlem 150 kronor och hela familjen 200 kronor. 

Aktivitet 

Den 15 september har vi tänkt ha en gemensam lunch på travet och samtidigt 

spela på V4. Det kommer att kosta 100 kronor varav spelet är 50 kronor. 

Bindande anmälan till mig, Leif Näckholm 070-2625790 eller Bo-Gunnar Ledin, 

senast den1 september. Alla medlemmar i länet är välkomna på denna 

aktivitet. För att aktiviteten skall bli av måste jag ha minst 15 deltagare 

anmälda. Färre anmälda, då ställs aktiviteten in. 

När årets surströmming kommer ( augusti ) så har vi planerat en surströmmings 

lunch eller middag på Gruvberget.  

 

Klubbinformation 

Boden 

Vi har planer på att ha en grill lunch på Gruvberget den 21 april. Vi kommer att 

bjuda på grillad korv och hamburgare med tillbehör. Vi har hyrt 

Gruvbergsstugan så tillgång till toaletter finns. Anmälan görs till  mig på mail 

jen@bdtv.se eller mobil 070-6889085 eller Bo-Gunnar Ledin b.ledin@bdtv.se 

eller mobil 070-570 57 74 senast den 15 april. Vi är redan nio stycken. 
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Luleå 

Luleå har sina träffar första onsdagen i varje månad. Mötesplatsen onsdagen 

den 4 maj blir Ninas Café, Skomakargatan 40 och tiden 18,00.                          

Gällivare 

Vi har lyckats att få en ny eldsjäl till Gällivare klubben. Det är Bo Lindberg. Vi 

hälsar han välkommen och att han skall lyckas att aktivera klubben. Bo har 

telefon 073-045 23 46. Nästa träff, 18 maj klockan 14.00 på Enen.  

Kiruna 

Nästa träff blir den 19 maj på Föreningsgården(Centralskolan), Föreningsgatan 

klockan 17.00. Då grillar vi tillsammans. Se kommande annons. Kiruna klubben 

kommer att skicka egna medlemsbrev. 

Piteå 

Deras nästa träff är den 4 maj. Platsen är Vuxenskolans verksamhetslokaler i 

Bergsviken, Ljungvägen 7. Klockan 18.00.   

Eldsjälarna är Leif Norlin, 0703128042 och Lennart Roslin, 070-559 45 56. 

Har ni skaffat dator och internet/e-post, skicka ett mail till mig så lägger jag in 

adressen i vårt medlemsregister. OBS. Har ni bytt email-adress maila den nya 

till mig. Det är både snabbare och billigare att lämna information via e-post till 

medlemmarna. 

Besök vår hemsida www.pcfnorrsken.se Den uppdateras fortlöpande. 

Önskar alla en skön sommar! 

 

Jan Erik Nilsson                          

Ordförande Pcf Norrsken               

Patientföreningen mot prostatacancer.                          

info@pcfnorrsken.se 

http://www.pcfnorrsken.se/
mailto:info@pcfnorrsken.se

