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Kära samarbetspartners inom SPF Norra Älvsborg

Detta är ett brev till alla föreningar inom SPF Norra
Älvsborgsdistriktet från er samarbetspartner BokaNerja.
Distriktsstyrelsen har slutit avtal med oss för att underlätta för
alla medlemmar att på ett personligt och tryggt sätt komma ner
till solen. Enligt detta avtal så ger vi alla medlemmar rabatter
och förmåner mot att våra erbjudanden och nyhetsbrev
distribueras till alla medlemmar. Detta genom vidareutsändning
av mailen till alla och uppläggning av Nyhetsbrevet på er
hemsida. Vid frågor så vänd er gärna till distriktskansliet men
för att avlasta dem så kan jag ju ändå avslöja att
bokningskoden för att visa att ni hör till SPF Norra Älvsborg är
Götapetter (så var bussiga och se till att detta når alla). Det är
SPF-medlemmar som har drivit frågan om samarbete och vi är
väldigt glada över denna uppmuntran och erkännande och gör
allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna. Ni kanske har
sett våra regelbundna annonser i Senioren. De aktuella
rabatter som vi erbjuder hittar ni på vår hemsida:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-
erbjudanden-spf-seniorerna/

Vi skriver som vanligt till er från Nerja, Spaniens mysigaste stad med Europas bästa klimat. En ny spännande säsong
kör nu igång. Vi har förstås haft fullt under sommaren men det är ändå alltid känslan av nystart på hösten. Kanske är
det en känsla som ligger kvar sedan jag jobbade som lärare eller så är det för att hösten innebär mycket förändring
med grupper och kurser som kommer till oss.
Det är också nu som alla bokningar inför vintersäsongen kör igång (förutom alla stamkunder förstås som redan bokade
förra vintern).

Vinterresor
Vi är stolta och glada att ha samma förmånliga vinterresor att erbjuda er den här vintern. Paketerade tvåveckors-resor
inkl. flyg, transfer, boende på fina Hotel Plaza Cavana med stor frukostbuffé. Perfekt sätt att prova på Nerja om ni inte
har varit här tidigare eller för att kunna återvända till älskade Nerja även om ni nu bara kan komma några veckor. Nerja
har Europas bästa vinterklimat med 300-320 soldagar per år och en januaritemperatur på 16-18 grader i skuggan.
Perfekt för att må bra och vara social med en massa aktiviteter. Läs om våra vinterresor här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/

Här finns både broschyrer, omdömen och möjlighet att direkt anmäla sig.
Annars så kan ni som vanligt maila linda@bokanerja.se för att boka.
 
Se gärna vår lilla film om vinterresorna via denna länk.
 

 
Ni är naturligtvis välkomna att boka vilken period eller vilket boende ni föredrar. De paketerade resorna är bara förslag
för att förenkla för er.
 
Vill föreningen istället ordna en gruppresa till Nerja så ber jag reseansvarige att kontakta mig (magnus@bokanerja.se)
för upplägg av hela paketet och med mycket förmåner som beskrivs här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/
 
Vi har alltid SPF-föreningar på gång och är nu bokade ända fram till oktober-17 (Vendelsö-Brandbergen)
 

Nyheter

Seniormässan
I år gör vi en, för vår lilla organisation, ovanlig satsning då vi planerar att medverka på Seniormässan i Älvsjö 18-20
oktober. Om ni har möjlighet så vore det väldigt roligt om ni har vägarna förbi så att vi kan träffas och vi kan få berätta
mer om vår verksamhet, visa filmer och ta emot bokningar av flyg, boende, utflykter etc. Vi har monter B05:61
Välkomna!
 
NerjaCare
Vi utvidgar vår verksamhet för att än mer försöka vara till nytta för våra gäster.
Vi har därför startat en ny avdelning som vi kallar för NerjaCare.
Den är till för att ni ska känna trygghet i att komma ner till sol och värme även om ni, som en gäst uttryckte det, ”inte är i
nyskick”. Vi har samarbete med läkarcentral, kan utrusta lägenheten med hjälpmedel, erbjuda trygghetslarm,
hemskickade matkassar och mycket mer.
http://www.bokanerja.se/nerjacare/

 
Med varma hälsningar
Vi på BokaNerja
genom Magnus
 

 
Vill du avregistrera dig från våra nyhetsbrev, klicka här
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Götapetter (så var bussiga och se till att detta når alla). Det är
SPF-medlemmar som har drivit frågan om samarbete och vi är
väldigt glada över denna uppmuntran och erkännande och gör
allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna. Ni kanske har
sett våra regelbundna annonser i Senioren. De aktuella
rabatter som vi erbjuder hittar ni på vår hemsida:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-
erbjudanden-spf-seniorerna/

Vi skriver som vanligt till er från Nerja, Spaniens mysigaste stad med Europas bästa klimat. En ny spännande säsong
kör nu igång. Vi har förstås haft fullt under sommaren men det är ändå alltid känslan av nystart på hösten. Kanske är
det en känsla som ligger kvar sedan jag jobbade som lärare eller så är det för att hösten innebär mycket förändring
med grupper och kurser som kommer till oss.
Det är också nu som alla bokningar inför vintersäsongen kör igång (förutom alla stamkunder förstås som redan bokade
förra vintern).

Vinterresor
Vi är stolta och glada att ha samma förmånliga vinterresor att erbjuda er den här vintern. Paketerade tvåveckors-resor
inkl. flyg, transfer, boende på fina Hotel Plaza Cavana med stor frukostbuffé. Perfekt sätt att prova på Nerja om ni inte
har varit här tidigare eller för att kunna återvända till älskade Nerja även om ni nu bara kan komma några veckor. Nerja
har Europas bästa vinterklimat med 300-320 soldagar per år och en januaritemperatur på 16-18 grader i skuggan.
Perfekt för att må bra och vara social med en massa aktiviteter. Läs om våra vinterresor här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/

Här finns både broschyrer, omdömen och möjlighet att direkt anmäla sig.
Annars så kan ni som vanligt maila linda@bokanerja.se för att boka.
 
Se gärna vår lilla film om vinterresorna via denna länk.
 

 
Ni är naturligtvis välkomna att boka vilken period eller vilket boende ni föredrar. De paketerade resorna är bara förslag
för att förenkla för er.
 
Vill föreningen istället ordna en gruppresa till Nerja så ber jag reseansvarige att kontakta mig (magnus@bokanerja.se)
för upplägg av hela paketet och med mycket förmåner som beskrivs här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/
 
Vi har alltid SPF-föreningar på gång och är nu bokade ända fram till oktober-17 (Vendelsö-Brandbergen)
 

Nyheter

Seniormässan
I år gör vi en, för vår lilla organisation, ovanlig satsning då vi planerar att medverka på Seniormässan i Älvsjö 18-20
oktober. Om ni har möjlighet så vore det väldigt roligt om ni har vägarna förbi så att vi kan träffas och vi kan få berätta
mer om vår verksamhet, visa filmer och ta emot bokningar av flyg, boende, utflykter etc. Vi har monter B05:61
Välkomna!
 
NerjaCare
Vi utvidgar vår verksamhet för att än mer försöka vara till nytta för våra gäster.
Vi har därför startat en ny avdelning som vi kallar för NerjaCare.
Den är till för att ni ska känna trygghet i att komma ner till sol och värme även om ni, som en gäst uttryckte det, ”inte är i
nyskick”. Vi har samarbete med läkarcentral, kan utrusta lägenheten med hjälpmedel, erbjuda trygghetslarm,
hemskickade matkassar och mycket mer.
http://www.bokanerja.se/nerjacare/

 
Med varma hälsningar
Vi på BokaNerja
genom Magnus
 

 
Vill du avregistrera dig från våra nyhetsbrev, klicka här

Från: BokaNerja magnus@bokanerja.se
Ämne: Test - Nyhetsbrev SPF Norra Älvsborg

Datum: 11 oktober 2016 00.58
Till: magnus@bokanerja.se

Kära samarbetspartners inom SPF Norra Älvsborg

Detta är ett brev till alla föreningar inom SPF Norra
Älvsborgsdistriktet från er samarbetspartner BokaNerja.
Distriktsstyrelsen har slutit avtal med oss för att underlätta för
alla medlemmar att på ett personligt och tryggt sätt komma ner
till solen. Enligt detta avtal så ger vi alla medlemmar rabatter
och förmåner mot att våra erbjudanden och nyhetsbrev
distribueras till alla medlemmar. Detta genom vidareutsändning
av mailen till alla och uppläggning av Nyhetsbrevet på er
hemsida. Vid frågor så vänd er gärna till distriktskansliet men
för att avlasta dem så kan jag ju ändå avslöja att
bokningskoden för att visa att ni hör till SPF Norra Älvsborg är
Götapetter (så var bussiga och se till att detta når alla). Det är
SPF-medlemmar som har drivit frågan om samarbete och vi är
väldigt glada över denna uppmuntran och erkännande och gör
allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna. Ni kanske har
sett våra regelbundna annonser i Senioren. De aktuella
rabatter som vi erbjuder hittar ni på vår hemsida:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-
erbjudanden-spf-seniorerna/

Vi skriver som vanligt till er från Nerja, Spaniens mysigaste stad med Europas bästa klimat. En ny spännande säsong
kör nu igång. Vi har förstås haft fullt under sommaren men det är ändå alltid känslan av nystart på hösten. Kanske är
det en känsla som ligger kvar sedan jag jobbade som lärare eller så är det för att hösten innebär mycket förändring
med grupper och kurser som kommer till oss.
Det är också nu som alla bokningar inför vintersäsongen kör igång (förutom alla stamkunder förstås som redan bokade
förra vintern).

Vinterresor
Vi är stolta och glada att ha samma förmånliga vinterresor att erbjuda er den här vintern. Paketerade tvåveckors-resor
inkl. flyg, transfer, boende på fina Hotel Plaza Cavana med stor frukostbuffé. Perfekt sätt att prova på Nerja om ni inte
har varit här tidigare eller för att kunna återvända till älskade Nerja även om ni nu bara kan komma några veckor. Nerja
har Europas bästa vinterklimat med 300-320 soldagar per år och en januaritemperatur på 16-18 grader i skuggan.
Perfekt för att må bra och vara social med en massa aktiviteter. Läs om våra vinterresor här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/

Här finns både broschyrer, omdömen och möjlighet att direkt anmäla sig.
Annars så kan ni som vanligt maila linda@bokanerja.se för att boka.
 
Se gärna vår lilla film om vinterresorna via denna länk.
 

 
Ni är naturligtvis välkomna att boka vilken period eller vilket boende ni föredrar. De paketerade resorna är bara förslag
för att förenkla för er.
 
Vill föreningen istället ordna en gruppresa till Nerja så ber jag reseansvarige att kontakta mig (magnus@bokanerja.se)
för upplägg av hela paketet och med mycket förmåner som beskrivs här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/
 
Vi har alltid SPF-föreningar på gång och är nu bokade ända fram till oktober-17 (Vendelsö-Brandbergen)
 

Nyheter

Seniormässan
I år gör vi en, för vår lilla organisation, ovanlig satsning då vi planerar att medverka på Seniormässan i Älvsjö 18-20
oktober. Om ni har möjlighet så vore det väldigt roligt om ni har vägarna förbi så att vi kan träffas och vi kan få berätta
mer om vår verksamhet, visa filmer och ta emot bokningar av flyg, boende, utflykter etc. Vi har monter B05:61
Välkomna!
 
NerjaCare
Vi utvidgar vår verksamhet för att än mer försöka vara till nytta för våra gäster.
Vi har därför startat en ny avdelning som vi kallar för NerjaCare.
Den är till för att ni ska känna trygghet i att komma ner till sol och värme även om ni, som en gäst uttryckte det, ”inte är i
nyskick”. Vi har samarbete med läkarcentral, kan utrusta lägenheten med hjälpmedel, erbjuda trygghetslarm,
hemskickade matkassar och mycket mer.
http://www.bokanerja.se/nerjacare/

 
Med varma hälsningar
Vi på BokaNerja
genom Magnus
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Kära samarbetspartners inom SPF Norra Älvsborg

Detta är ett brev till alla föreningar inom SPF Norra
Älvsborgsdistriktet från er samarbetspartner BokaNerja.
Distriktsstyrelsen har slutit avtal med oss för att underlätta för
alla medlemmar att på ett personligt och tryggt sätt komma ner
till solen. Enligt detta avtal så ger vi alla medlemmar rabatter
och förmåner mot att våra erbjudanden och nyhetsbrev
distribueras till alla medlemmar. Detta genom vidareutsändning
av mailen till alla och uppläggning av Nyhetsbrevet på er
hemsida. Vid frågor så vänd er gärna till distriktskansliet men
för att avlasta dem så kan jag ju ändå avslöja att
bokningskoden för att visa att ni hör till SPF Norra Älvsborg är
Götapetter (så var bussiga och se till att detta når alla). Det är
SPF-medlemmar som har drivit frågan om samarbete och vi är
väldigt glada över denna uppmuntran och erkännande och gör
allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna. Ni kanske har
sett våra regelbundna annonser i Senioren. De aktuella
rabatter som vi erbjuder hittar ni på vår hemsida:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-
erbjudanden-spf-seniorerna/

Vi skriver som vanligt till er från Nerja, Spaniens mysigaste stad med Europas bästa klimat. En ny spännande säsong
kör nu igång. Vi har förstås haft fullt under sommaren men det är ändå alltid känslan av nystart på hösten. Kanske är
det en känsla som ligger kvar sedan jag jobbade som lärare eller så är det för att hösten innebär mycket förändring
med grupper och kurser som kommer till oss.
Det är också nu som alla bokningar inför vintersäsongen kör igång (förutom alla stamkunder förstås som redan bokade
förra vintern).

Vinterresor
Vi är stolta och glada att ha samma förmånliga vinterresor att erbjuda er den här vintern. Paketerade tvåveckors-resor
inkl. flyg, transfer, boende på fina Hotel Plaza Cavana med stor frukostbuffé. Perfekt sätt att prova på Nerja om ni inte
har varit här tidigare eller för att kunna återvända till älskade Nerja även om ni nu bara kan komma några veckor. Nerja
har Europas bästa vinterklimat med 300-320 soldagar per år och en januaritemperatur på 16-18 grader i skuggan.
Perfekt för att må bra och vara social med en massa aktiviteter. Läs om våra vinterresor här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/

Här finns både broschyrer, omdömen och möjlighet att direkt anmäla sig.
Annars så kan ni som vanligt maila linda@bokanerja.se för att boka.
 
Se gärna vår lilla film om vinterresorna via denna länk.
 

 
Ni är naturligtvis välkomna att boka vilken period eller vilket boende ni föredrar. De paketerade resorna är bara förslag
för att förenkla för er.
 
Vill föreningen istället ordna en gruppresa till Nerja så ber jag reseansvarige att kontakta mig (magnus@bokanerja.se)
för upplägg av hela paketet och med mycket förmåner som beskrivs här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/
 
Vi har alltid SPF-föreningar på gång och är nu bokade ända fram till oktober-17 (Vendelsö-Brandbergen)
 

Nyheter

Seniormässan
I år gör vi en, för vår lilla organisation, ovanlig satsning då vi planerar att medverka på Seniormässan i Älvsjö 18-20
oktober. Om ni har möjlighet så vore det väldigt roligt om ni har vägarna förbi så att vi kan träffas och vi kan få berätta
mer om vår verksamhet, visa filmer och ta emot bokningar av flyg, boende, utflykter etc. Vi har monter B05:61
Välkomna!
 
NerjaCare
Vi utvidgar vår verksamhet för att än mer försöka vara till nytta för våra gäster.
Vi har därför startat en ny avdelning som vi kallar för NerjaCare.
Den är till för att ni ska känna trygghet i att komma ner till sol och värme även om ni, som en gäst uttryckte det, ”inte är i
nyskick”. Vi har samarbete med läkarcentral, kan utrusta lägenheten med hjälpmedel, erbjuda trygghetslarm,
hemskickade matkassar och mycket mer.
http://www.bokanerja.se/nerjacare/

 
Med varma hälsningar
Vi på BokaNerja
genom Magnus
 

 
Vill du avregistrera dig från våra nyhetsbrev, klicka här
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Kära samarbetspartners inom SPF Norra Älvsborg

Detta är ett brev till alla föreningar inom SPF Norra
Älvsborgsdistriktet från er samarbetspartner BokaNerja.
Distriktsstyrelsen har slutit avtal med oss för att underlätta för
alla medlemmar att på ett personligt och tryggt sätt komma ner
till solen. Enligt detta avtal så ger vi alla medlemmar rabatter
och förmåner mot att våra erbjudanden och nyhetsbrev
distribueras till alla medlemmar. Detta genom vidareutsändning
av mailen till alla och uppläggning av Nyhetsbrevet på er
hemsida. Vid frågor så vänd er gärna till distriktskansliet men
för att avlasta dem så kan jag ju ändå avslöja att
bokningskoden för att visa att ni hör till SPF Norra Älvsborg är
Götapetter (så var bussiga och se till att detta når alla). Det är
SPF-medlemmar som har drivit frågan om samarbete och vi är
väldigt glada över denna uppmuntran och erkännande och gör
allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna. Ni kanske har
sett våra regelbundna annonser i Senioren. De aktuella
rabatter som vi erbjuder hittar ni på vår hemsida:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-
erbjudanden-spf-seniorerna/

Vi skriver som vanligt till er från Nerja, Spaniens mysigaste stad med Europas bästa klimat. En ny spännande säsong
kör nu igång. Vi har förstås haft fullt under sommaren men det är ändå alltid känslan av nystart på hösten. Kanske är
det en känsla som ligger kvar sedan jag jobbade som lärare eller så är det för att hösten innebär mycket förändring
med grupper och kurser som kommer till oss.
Det är också nu som alla bokningar inför vintersäsongen kör igång (förutom alla stamkunder förstås som redan bokade
förra vintern).

Vinterresor
Vi är stolta och glada att ha samma förmånliga vinterresor att erbjuda er den här vintern. Paketerade tvåveckors-resor
inkl. flyg, transfer, boende på fina Hotel Plaza Cavana med stor frukostbuffé. Perfekt sätt att prova på Nerja om ni inte
har varit här tidigare eller för att kunna återvända till älskade Nerja även om ni nu bara kan komma några veckor. Nerja
har Europas bästa vinterklimat med 300-320 soldagar per år och en januaritemperatur på 16-18 grader i skuggan.
Perfekt för att må bra och vara social med en massa aktiviteter. Läs om våra vinterresor här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/

Här finns både broschyrer, omdömen och möjlighet att direkt anmäla sig.
Annars så kan ni som vanligt maila linda@bokanerja.se för att boka.
 
Se gärna vår lilla film om vinterresorna via denna länk.
 

 
Ni är naturligtvis välkomna att boka vilken period eller vilket boende ni föredrar. De paketerade resorna är bara förslag
för att förenkla för er.
 
Vill föreningen istället ordna en gruppresa till Nerja så ber jag reseansvarige att kontakta mig (magnus@bokanerja.se)
för upplägg av hela paketet och med mycket förmåner som beskrivs här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/
 
Vi har alltid SPF-föreningar på gång och är nu bokade ända fram till oktober-17 (Vendelsö-Brandbergen)
 

Nyheter

Seniormässan
I år gör vi en, för vår lilla organisation, ovanlig satsning då vi planerar att medverka på Seniormässan i Älvsjö 18-20
oktober. Om ni har möjlighet så vore det väldigt roligt om ni har vägarna förbi så att vi kan träffas och vi kan få berätta
mer om vår verksamhet, visa filmer och ta emot bokningar av flyg, boende, utflykter etc. Vi har monter B05:61
Välkomna!
 
NerjaCare
Vi utvidgar vår verksamhet för att än mer försöka vara till nytta för våra gäster.
Vi har därför startat en ny avdelning som vi kallar för NerjaCare.
Den är till för att ni ska känna trygghet i att komma ner till sol och värme även om ni, som en gäst uttryckte det, ”inte är i
nyskick”. Vi har samarbete med läkarcentral, kan utrusta lägenheten med hjälpmedel, erbjuda trygghetslarm,
hemskickade matkassar och mycket mer.
http://www.bokanerja.se/nerjacare/
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Kära samarbetspartners inom SPF Norra Älvsborg

Detta är ett brev till alla föreningar inom SPF Norra
Älvsborgsdistriktet från er samarbetspartner BokaNerja.
Distriktsstyrelsen har slutit avtal med oss för att underlätta för
alla medlemmar att på ett personligt och tryggt sätt komma ner
till solen. Enligt detta avtal så ger vi alla medlemmar rabatter
och förmåner mot att våra erbjudanden och nyhetsbrev
distribueras till alla medlemmar. Detta genom vidareutsändning
av mailen till alla och uppläggning av Nyhetsbrevet på er
hemsida. Vid frågor så vänd er gärna till distriktskansliet men
för att avlasta dem så kan jag ju ändå avslöja att
bokningskoden för att visa att ni hör till SPF Norra Älvsborg är
Götapetter (så var bussiga och se till att detta når alla). Det är
SPF-medlemmar som har drivit frågan om samarbete och vi är
väldigt glada över denna uppmuntran och erkännande och gör
allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna. Ni kanske har
sett våra regelbundna annonser i Senioren. De aktuella
rabatter som vi erbjuder hittar ni på vår hemsida:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-
erbjudanden-spf-seniorerna/

Vi skriver som vanligt till er från Nerja, Spaniens mysigaste stad med Europas bästa klimat. En ny spännande säsong
kör nu igång. Vi har förstås haft fullt under sommaren men det är ändå alltid känslan av nystart på hösten. Kanske är
det en känsla som ligger kvar sedan jag jobbade som lärare eller så är det för att hösten innebär mycket förändring
med grupper och kurser som kommer till oss.
Det är också nu som alla bokningar inför vintersäsongen kör igång (förutom alla stamkunder förstås som redan bokade
förra vintern).

Vinterresor
Vi är stolta och glada att ha samma förmånliga vinterresor att erbjuda er den här vintern. Paketerade tvåveckors-resor
inkl. flyg, transfer, boende på fina Hotel Plaza Cavana med stor frukostbuffé. Perfekt sätt att prova på Nerja om ni inte
har varit här tidigare eller för att kunna återvända till älskade Nerja även om ni nu bara kan komma några veckor. Nerja
har Europas bästa vinterklimat med 300-320 soldagar per år och en januaritemperatur på 16-18 grader i skuggan.
Perfekt för att må bra och vara social med en massa aktiviteter. Läs om våra vinterresor här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/

Här finns både broschyrer, omdömen och möjlighet att direkt anmäla sig.
Annars så kan ni som vanligt maila linda@bokanerja.se för att boka.
 
Se gärna vår lilla film om vinterresorna via denna länk.
 

 
Ni är naturligtvis välkomna att boka vilken period eller vilket boende ni föredrar. De paketerade resorna är bara förslag
för att förenkla för er.
 
Vill föreningen istället ordna en gruppresa till Nerja så ber jag reseansvarige att kontakta mig (magnus@bokanerja.se)
för upplägg av hela paketet och med mycket förmåner som beskrivs här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/
 
Vi har alltid SPF-föreningar på gång och är nu bokade ända fram till oktober-17 (Vendelsö-Brandbergen)
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Seniormässan
I år gör vi en, för vår lilla organisation, ovanlig satsning då vi planerar att medverka på Seniormässan i Älvsjö 18-20
oktober. Om ni har möjlighet så vore det väldigt roligt om ni har vägarna förbi så att vi kan träffas och vi kan få berätta
mer om vår verksamhet, visa filmer och ta emot bokningar av flyg, boende, utflykter etc. Vi har monter B05:61
Välkomna!
 
NerjaCare
Vi utvidgar vår verksamhet för att än mer försöka vara till nytta för våra gäster.
Vi har därför startat en ny avdelning som vi kallar för NerjaCare.
Den är till för att ni ska känna trygghet i att komma ner till sol och värme även om ni, som en gäst uttryckte det, ”inte är i
nyskick”. Vi har samarbete med läkarcentral, kan utrusta lägenheten med hjälpmedel, erbjuda trygghetslarm,
hemskickade matkassar och mycket mer.
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Älvsborgsdistriktet från er samarbetspartner BokaNerja.
Distriktsstyrelsen har slutit avtal med oss för att underlätta för
alla medlemmar att på ett personligt och tryggt sätt komma ner
till solen. Enligt detta avtal så ger vi alla medlemmar rabatter
och förmåner mot att våra erbjudanden och nyhetsbrev
distribueras till alla medlemmar. Detta genom vidareutsändning
av mailen till alla och uppläggning av Nyhetsbrevet på er
hemsida. Vid frågor så vänd er gärna till distriktskansliet men
för att avlasta dem så kan jag ju ändå avslöja att
bokningskoden för att visa att ni hör till SPF Norra Älvsborg är
Götapetter (så var bussiga och se till att detta når alla). Det är
SPF-medlemmar som har drivit frågan om samarbete och vi är
väldigt glada över denna uppmuntran och erkännande och gör
allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna. Ni kanske har
sett våra regelbundna annonser i Senioren. De aktuella
rabatter som vi erbjuder hittar ni på vår hemsida:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-
erbjudanden-spf-seniorerna/

Vi skriver som vanligt till er från Nerja, Spaniens mysigaste stad med Europas bästa klimat. En ny spännande säsong
kör nu igång. Vi har förstås haft fullt under sommaren men det är ändå alltid känslan av nystart på hösten. Kanske är
det en känsla som ligger kvar sedan jag jobbade som lärare eller så är det för att hösten innebär mycket förändring
med grupper och kurser som kommer till oss.
Det är också nu som alla bokningar inför vintersäsongen kör igång (förutom alla stamkunder förstås som redan bokade
förra vintern).

Vinterresor
Vi är stolta och glada att ha samma förmånliga vinterresor att erbjuda er den här vintern. Paketerade tvåveckors-resor
inkl. flyg, transfer, boende på fina Hotel Plaza Cavana med stor frukostbuffé. Perfekt sätt att prova på Nerja om ni inte
har varit här tidigare eller för att kunna återvända till älskade Nerja även om ni nu bara kan komma några veckor. Nerja
har Europas bästa vinterklimat med 300-320 soldagar per år och en januaritemperatur på 16-18 grader i skuggan.
Perfekt för att må bra och vara social med en massa aktiviteter. Läs om våra vinterresor här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/

Här finns både broschyrer, omdömen och möjlighet att direkt anmäla sig.
Annars så kan ni som vanligt maila linda@bokanerja.se för att boka.
 
Se gärna vår lilla film om vinterresorna via denna länk.
 

 
Ni är naturligtvis välkomna att boka vilken period eller vilket boende ni föredrar. De paketerade resorna är bara förslag
för att förenkla för er.
 
Vill föreningen istället ordna en gruppresa till Nerja så ber jag reseansvarige att kontakta mig (magnus@bokanerja.se)
för upplägg av hela paketet och med mycket förmåner som beskrivs här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/
 
Vi har alltid SPF-föreningar på gång och är nu bokade ända fram till oktober-17 (Vendelsö-Brandbergen)
 

Nyheter

Seniormässan
I år gör vi en, för vår lilla organisation, ovanlig satsning då vi planerar att medverka på Seniormässan i Älvsjö 18-20
oktober. Om ni har möjlighet så vore det väldigt roligt om ni har vägarna förbi så att vi kan träffas och vi kan få berätta
mer om vår verksamhet, visa filmer och ta emot bokningar av flyg, boende, utflykter etc. Vi har monter B05:61
Välkomna!
 
NerjaCare
Vi utvidgar vår verksamhet för att än mer försöka vara till nytta för våra gäster.
Vi har därför startat en ny avdelning som vi kallar för NerjaCare.
Den är till för att ni ska känna trygghet i att komma ner till sol och värme även om ni, som en gäst uttryckte det, ”inte är i
nyskick”. Vi har samarbete med läkarcentral, kan utrusta lägenheten med hjälpmedel, erbjuda trygghetslarm,
hemskickade matkassar och mycket mer.
http://www.bokanerja.se/nerjacare/

 
Med varma hälsningar
Vi på BokaNerja
genom Magnus
 

 
Vill du avregistrera dig från våra nyhetsbrev, klicka här
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Kära samarbetspartners inom SPF Norra Älvsborg

Detta är ett brev till alla föreningar inom SPF Norra
Älvsborgsdistriktet från er samarbetspartner BokaNerja.
Distriktsstyrelsen har slutit avtal med oss för att underlätta för
alla medlemmar att på ett personligt och tryggt sätt komma ner
till solen. Enligt detta avtal så ger vi alla medlemmar rabatter
och förmåner mot att våra erbjudanden och nyhetsbrev
distribueras till alla medlemmar. Detta genom vidareutsändning
av mailen till alla och uppläggning av Nyhetsbrevet på er
hemsida. Vid frågor så vänd er gärna till distriktskansliet men
för att avlasta dem så kan jag ju ändå avslöja att
bokningskoden för att visa att ni hör till SPF Norra Älvsborg är
Götapetter (så var bussiga och se till att detta når alla). Det är
SPF-medlemmar som har drivit frågan om samarbete och vi är
väldigt glada över denna uppmuntran och erkännande och gör
allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna. Ni kanske har
sett våra regelbundna annonser i Senioren. De aktuella
rabatter som vi erbjuder hittar ni på vår hemsida:
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Här finns både broschyrer, omdömen och möjlighet att direkt anmäla sig.
Annars så kan ni som vanligt maila linda@bokanerja.se för att boka.
 
Se gärna vår lilla film om vinterresorna via denna länk.
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Vi har alltid SPF-föreningar på gång och är nu bokade ända fram till oktober-17 (Vendelsö-Brandbergen)
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I år gör vi en, för vår lilla organisation, ovanlig satsning då vi planerar att medverka på Seniormässan i Älvsjö 18-20
oktober. Om ni har möjlighet så vore det väldigt roligt om ni har vägarna förbi så att vi kan träffas och vi kan få berätta
mer om vår verksamhet, visa filmer och ta emot bokningar av flyg, boende, utflykter etc. Vi har monter B05:61
Välkomna!
 
NerjaCare
Vi utvidgar vår verksamhet för att än mer försöka vara till nytta för våra gäster.
Vi har därför startat en ny avdelning som vi kallar för NerjaCare.
Den är till för att ni ska känna trygghet i att komma ner till sol och värme även om ni, som en gäst uttryckte det, ”inte är i
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