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Barbro Hellne, ordförande 

Tel: +34 691 955 283 

Bea Lundh, sekreterare 

Mail: bea.lundh@telia.com 

Mobil:+46 706 67 25 21 

Ulf Malm, kassör  

Mail: ulfmalm44@hotmail.com  

Mobil: +46 732 67 71 81 

 

 

 
 

 

 

 

 
Hejsan vänner – nu kommer veckobrevet, lite sent – men jag är i 
ett kallt Skåne och det är mycket som ska igång. Vårblommor är 
på väg och solen skiner – men tvi attan, så kallt det är i vinden.  
Under sommaren kommer veckobrevet ytterst sporadiskt. Är det 
någon information ni vill ha ut till våra medlemmar – så bara hör 
av er. 
Tack alla för en härlig övervintring tillsammans. 
 
Påminner er alla om att vi MÅSTE hitta en ny kassör – helst under 
sommaren! Kanske just DU känner för att hålla föreningen 
rullande. Alla förslag/tips tar jag tacksamt emot. 
 
# Vi som är i Marbella kollar på måndagar kl.17.00 om det finns några 
fler AHN:are som vill fika tillsammans på Hestia nere i hamnen. 

 
 

1. Bridge onsdagar klockan 16.15    
Plats: Pata Negra under saluhallen. Avgift: Varje deltagare betalar 1€ i ”lokalavgift” 
vid varje speltillfälle. Ansvarig Kjell Rydberg. Det har beslutats att vi för att få till 

lite mer ordnat spel bildar par som spelar med varandra varje gång.  
Spelparen anmäler deltagande till Kjell Rydberg tfn+46 708 94 12 31 eller 
680 053 238, om möjligt senast dagen innan. Dyker det upp "ensamvargar" får vi 

försöka improvisera så att alla får speltid. 
Sista speldag blir nu på onsdag den 17:e april. 

 
 

 
# Ansökan om gratis busskort i Marbella 
Gå till vår hemsida www.ahn-marbella.se under fliken ”Bra att veta”. Där kan du läsa 

när, var och hur man söker./Barbro Hall 

 
 
# Varje söndag: Mercado Artesenal en el Puerto Deportivo del centro de Marbella 

(“Himmagjorda” saker säljs på baksidan av hamnen i Marbella) 
 
 

http://www.ahn-marbella.se/


# Vill du komma i form eller bara träna lite??? Då kan du träna/bada på 

SUPERA MIRAFLORES i Marbella och FUENTENUEVA i San Pedro.  
www.centrosupera.com 

Vill du ha mer info, hör av dig till Bea  
 

 
# Årstiderna i Spanien går efter datum – oavsett väder☺  
Vår=20/3 – 21/6, sommar=21/6 – 23/9, höst=23/9 – 21/12. vinter=21/12 – 20/3, 

 
 

 
 

                  

                         www.ahn-marbella.se     
 
         Un abrazo! /Bea - que deseen a todos un buen verano en Suecia 

http://www.centrosupera.com/
http://www.ahn-marbella.se/

