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Seminarium i höst 
Driftoptimera din villa mot skenande energikostnader 
25 okt kl 18:30 - 20:00 i Partille församlingshem kommer Lars Hällentorp Energi- och 
klimatrådgivare ge råd om hur du kan spara energi i din villa från klimatskal till solceller.  
Anmälan görs till energi@ppff.se senast 18 oktober 

Brandsäkerhet i våra hem/Glöggmingel 
24 november kl 18:30 i Partille församlingshem, kommer Peter Södergren från 
Räddningstjänsten att ge tips och råd kring brandsäkerhet. Seminariet följs av eftersläckning 
med julfika och glöggmingel.  
Anmälan görs till brand@ppff.se senast 17 november. 

Seminarierna är gratis för medlemmar, övriga 100 kr per person i mån av plats 

Vi i styrelsen är intresserade av vad ni har tyckt om aktiviteter som skett under året och vi 
välkomnar förslag på aktiviteter som vi kan förverkliga för er och övriga inom PFF i 
framtiden. Mejla till forslagsladan@ppff.se med förslag och vad ni tyckt om aktiviteterna. 

Aktuella frågor med kommunen  
Aktuell information från kommunen är uppdaterad på hemsidan www.ppff.se. 

Medlemssituationen 
Vi gläder oss åt att fler och fler ser värdet av ett medlemskap i PFF och att vi i år åter är cirka 
180 medlemmar. Vi lägger därmed grunden för en fortsatt aktiv och relevant verksamhet 
kommande år. Vi gläder oss också åt att flera av årets anordnade aktiviteter varit välbesökta 
och hoppas att se så många som möjligt på de kommande två viktiga seminarierna. 

Medlemsbladet 
Vi ser i år kraftigt ökade kostnader för våra tryckta medlemsblad och ser därför inte att det, 
vare sig är ekonomiskt eller miljömässigt, försvarbart att fortsätta att dela ut 
medlemsbladen. Under året har vi uppmanat de som så önskar att anmäla intresse för e-
postutskick istället för ett tryckt medlemsblad. Efter årsskiftet kommer bladen att publiceras 
på hemsidan som idag, sättas upp på anslagstavlorna i området, samt ett e-postutskick göras 
när ett nytt medlemsblad finns publicerat. Vi uppmanar således alla som inte redan anmält 
sig för e-postutskicket, att göra det via e-postadressen medlemsblad@ppff.se för att inte 
missa någon information. De som helt saknar möjlighet att ta emot e-post eller läsa 
medlemsbladen på hemsidan, ombeds kontakta någon i styrelsen. 

Paradisets Master 
Paradisets Master avgjordes 17 september på Öjareds Parkbana och vanns av Farid Runklint. 
Läs mer på vår hemsida www.ppff.se. 
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