Las Palmas
Expedition, bibliotek och videotek har öppet måndagar,
tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 11.00-14.00.
Vi har stängt alla torsdagar.
Lunchserveringen har öppet på fredagar kl. 12-14.
Första fredagslunch för säsongen blir den 18 oktober.

A N N O N S E R A I PA L M B L A D E T !
Företag såväl som privatpersoner är välkomna att annonsera i
Skandinaviska klubbens medlemstidning Palmbladet.
Med en annons i denna tidning når man ut till en betydande del
av de skandinaver som är vinterboende på Gran Canaria, men
även till många turister som gästar ön.

ANNONSPRISER exempel, exklusive I.G.I.C.

Biblioteket: Eva (Mimmi) Panni.
Plats- och aktivitetsansvarig: Peter Fernström
Bemanning expeditionen: Karin Bertilsson med hjälp av
Agneta Widell, Britt Lidén,
Eva Ternert Nordin och
Siw Hjort Johansson
Tel: +34 928 234 596
Email: skknord@hotmail.com

San Agustín
Expedition, medlemscafé och bibliotek har öppet måndag,
tisdag och torsdag 10-13.
Här kan du köpa medlemskort, boka och betala aktiviteter,
låna böcker och DVD eller bara ta en fika.
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320 €
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133x190, 272x92 mm

167 €

1/3 sida
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113 €

1/4 sida

133x92 mm

85 €

1/6 sida

133x60 mm

57 €

Priset avser en publicering i ett nummer, vid samtidig beställning
av annonsplats i alla tre nummer lämnar vi 7% rabatt på
nettosumman, dvs. summan exklusive I.G.I.C.

Alla annonser betalas i förskott, för hela säsongen
Palmbladet utkommer med 3 nummer per säsong,
oktober
december
februari

Expedition: Elisabeth Wallstedt och Lena Kjellman
Biblioteket: Rose-Marie Westerlund, Margit Lundgren,
Inger Lamrin och Lars Ekbäck

1/1 sida

2019 (oktober - december)
2019 (december - februari)
2020 (februari - april)

Och distribueras till klubbens samtliga medlemmar och andra
intresserade, Palmbladet publiceras även på klubbens hemsida:
www.skandinaviskaklubben.com
Sista materialdag:
13 september, 15 november och 17 januari.

Platsansvarig: Tore Eriksson
Aktivitetssamordnare: Ulla Ridderstad
Tel: +34 639 109 135
Email: skksyd@hotmail.com

Gemensamt

Skandinaviska Klubbens Nyheter
Depósito Legal: G.C. 1042 - 1997
Palmbladet -Upplaga 1400 ex.

Ordförande: Margaretha Kristoffersson
tel: (+46) 705782323
Email: margaretha.kristoffersson@gmail.com
Övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen:
Eva Bratt Welin,Tore Eriksson, Marianne Arvidsson
Erik Nilsson, Ivar Nyhaug, Ulla Ridderstad,
Elisabeth Wallstedt, Stefan Nordlund
Ekonomiansvarig: Elisabeth Kristensson

Medlemsavgifter och aktivitetsbetalningar för säsongen 2019-2020
Säsongsmedlemsskap = 35 euro. Korttidsmedlemskap 61 dagar = 20 euro, 31 dagar = 10 euro
Så här betalar du:
Bäst är att besöka klubblokalen i Las Palmas eller i San Agustín. Vi tar endast emot kontant betalning.
Tänk på att ha ditt aktuella passnummer med dig. Det är ett krav från de spanska myndigheterna.
Undantagsvis, efter överenskommelse med vår ekonomiansvarige, kan vi även ta emot inbetalningar direkt på vårt spanska bankkonto.
Gör du det ber vi dig skicka ett mail till skknord@hotmail.com och meddela följande: ditt namn, datum för insättningen, vad inbetalningen gäller, belopp du satt in, ditt tel.nr (gärna mobil svenskt o ev. spanskt), mailadress, slutligen vill vi veta om du kommer in och hämtar
ditt medlemskort eller vart vi ska skicka det.
Vårt kontonummer på banken BANKIA: 2038 7257 5760 0020 4738. Gör du inbetalning från Norden, tänk på att det är euro som
gäller, och att du skall använda följande kod: IBAN: ES932038 7257 5760 0020 4738 och BIC: CAHMESMM

Vi kan inte ta emot inbetalningar via svenskt plus- eller bankgiro.

www.skandinaviskaklubben.com

