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Hydropensjonistenes forening i Oslo     

         Oslo, 9. august 2019 

Orientering til medlemmene 

Kjære medpensjonist 
 
Administrasjon 
Styret har mottatt flere hyggelige tilbakemeldinger, både skriftlig og muntlig, på dagsturen til Rjukan 
og Notodden. Dette er hyggelig, og styret setter pris på at arbeidet verdsettes. 
 
Styret har besluttet ikke å arrangere juletur i år. Oppslutningen om fjorårets tur var svak og styret har 
fått signaler om at turer i vinterhalvåret ikke er så attraktive. Rene fergeturer tur/retur København 
eller Kiel er arrangert så mange ganger at de etter styrets oppfatning ikke lenger har noen egenverdi. 
Styret tar gjerne kommentarer til dette og da helst skriftlig til: post@hydrooslopensjonisten.no 
 
Påmelding til møter og turer 
Invitasjon til foreningens arrangementer inneholder alltid nøyaktig informasjon om frist for 
påmelding samt navn og adresse til den i styret som skal ha påmeldingen. Er det behov for 
innbetaling oppgis også beløp og kontonummer for innbetalingen (foreningen sender ikke ut giroer 
lenger da dette er tidkrevende og dyrt). 
Det er viktig at dere forholder dere til denne informasjonen og følger instruksene. Påmelding til 
andre personer i styret samt telefoniske påmeldinger vil uvegerlig føre til forsinkelser, misforståelser 
og feil. I ytterste konsekvens også at man ikke kommer med på arrangementet. 
 
Pensjonistenes trimgruppe på Vækerø 
Alle pensjonister er velkommen til å delta i trimgruppen. Gruppen møtes i idrettsanlegget på Vækerø 
hver tirsdag kl. 11:00. Trimprogrammet har en drøy times varighet. Etter programmet samles de som 
ønsker det til lunsj (egen kostnad) i kantinen. Trimprogrammet er meget nyttig for de fleste og 
absolutt overkommelig for alle. Deltagelse krever medlemskap i Bedriftsidrettslaget, HOBIL, til kr. 
100,- pr år. Dette ordnes ved å betale til bankkonto: 8101.40.68368, Norsk Hydro, 0240 Oslo. Skriv 
HOBIL 2019 og navnet ditt i meldingsfeltet. For påmelding til trimgruppen ta kontakt med 
oppmannen Geir Berge på mobil 906 17 730  eller e-post: geirmberge@gmail.com 

 
Parkering 
Vi minner igjen om at parkering i forbindelse med våre møter må skje på parkeringsplassen på høyre 
side når man kommer inn på kontorområdet på Vækerø. Det er gratis parkering etter kl. 17:00. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
for Styret 
 
Per Aksel Lindberg 
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