INFORMATION
Polisen varnar för falska sedlar i omlopp!

Det handlar mest om sedlar
i mindre valörer och det är
mycket lika de äkta i färgerna
men har en annan papperskvalité. De prasslar inte som
de äkta sedlarna.
De har kommit ut i handeln trots att det faktiskt står på
varje sedel att den är falsk! Det är sedlar som har tillverkats
för filmbranschen bl.a. På kortsidan, nära den europeiska
flaggan, står det på varje sedel en varning: This is not legal
tender. It is used for motion props.

NY INFORMATION – Krångel på hemsidan
Det går inte längre att direkt läsa filerna på flikarna ”Palmbladet” och ”Styrelsen” i en webbläsare. När hemsidan skapades
för några år sedan använde man föråldrade verktyg. Och ett
eget verktyg för att visa s k PDF-filer, som styrelseprotokollen
och Palmbladet. Detta verktyg fungerar inte längre. Men man
kan ändå läsa filerna på en dator och ladda ner protokoll och
Palmbladet till paddor och telefoner, och på så sätt läsa dem.
• På en dator högerklickar man med musen och väljer:
”Öppna i ett nytt fönster” så ser man filen (NY INFORMATION)
• På en Android håller man fingret på PDF-ikonen och får
sedan upp en meny där man väljer ”Ladda ner länk” och när
den laddas ned kan man välja alternativet ”Öppna.”
• På iPhone ”tryck” på det protokoll ni vill öppna tills dess
det dyker upp en ny meny, välj där ”öppna i ny flik”.

RESA
La Gomera våren 2020

Resa till La Gomera
Klubben planerar en resa till La
Gomera i mars 2020.
Alla som i våras anmälde sig till
intresselista kommer att få mer
information inom kort. Den som ännu
inte har anmält sig till intresselista
(ej bindande) kan göra detta så får ni
också informationen utsänd på mail
under början av oktober.

Lunchföredrag fredagen den 22
november klockan 10.30 i Las Palmas.
La Gomera – lagerskog – visselspråk och
Kristoffer Kolumbus resor. Karin
Bertilsson berättar och visar bilder.
Fritt inträde.

