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Ebba Nilsson har efter en tids sjukdom lämnat oss. Ebba var en 

av vår avdelnings grundare och hade där många uppdrag ända 

till sin bortgång.  Ebba var kunnig, rak i sin framtoning, gene-

rös, givmild och hjälpsam. Hon hade alltid avdelningens bästa 

för ögonen och var inte främmad för utveckling och nytän-

kande. Vi delar sorgen och saknaden med Ebbas anhöriga och 

vänner. Ebba kommer för all framtid ha en del i vår avdelnings 

historia som både engagerad men också som vän och kamrat.    

( Willy Andersson) 

 

 

 

Bengt Hägglund, har efter en tids sjukdom lämnat oss. Bengt 

var vårt språkrör utåt och har under 20 aktiva år i vår avdel-

ning glatt oss med sitt glada och humoristiska sätt både som 

radiopratare och i verksamheten. Bengt var alltid positiv och i 

frågor om vem som ville hjälpa till sade han ” Det tar jag, jag 

fixar det!” Bengt hade ambitionen att verka för att vår av-

delning skulle vinna erkänsla och utvecklas till förmån för 

medlemmarnas bästa. Vi delar sorgen och saknaden med 

Bengts anhöriga och vänner. Minnet av Bengt kommer alltid  

att finnas kvar i vår avdelning och vår saknad är stor.(Willy 

Andersson) 

  

                               
 

 
 

    

                                                                                                  

   

                

 

       

 

 

  
 

  

 
 
 Nr 3: 2016-10-06 

           WA 

  

SKPF – Avd. 59 Trelleborg – Vellinge 

                            Söderslätts Kommunalpensionärer 
                    En pensionärsförening för alla pensionärer 
 
             Skåne-seniorens info-blad för Avdelningens medlemmar         

 

 

 

 Ebba Nilsson  1931-11-19 – 2016-07-30 

  

 Bengt Hägglund  1930-03-03 -  2016-08-19 

 Det är med sorg och saknad vi minns Ebba och Bengt och allt vad de betytt för vår av-

delning. Vår styrelse har blivit två kunniga, ambitiösa ledamöter och vänner fattigare. 

För oss som lärt känna Ebba och Bengt blir inte livet det samma. Vi kan inte ersätta 

någon av dem men vi hoppas att vi ska kunna verka för att deras känsla för SKPF lever 

vidare.   

              Tack Ebba och Bengt 
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Lokalfrågan: 

 

Föreningen har i över 10 år sökt efter en ny 

lämplig lokal för våra aktiviteter. Nu ver-

kar en lösning vara på gång. Förberedelser 

och diskussioner har inletts med fastighets-

ägaren, skattemyndigheten och byggnads-

nämnden. Den tilltänkta lokalen ligger cen-

tralt och i markplan. Det totala utrymmet 

blir större, ljusare och mer ventilerat.  

Styrelsen har tagit del av ritningar och är 

övertygad om att det kan bli ett ”lyft” för 

hela vår verksamhet. Pengamässigt blir hy-

reskostnaderna betydligt högre än i dag. 

Högre hyra innebär att viss verksamhet 

kommer att förändras, hur vet vi inte ännu. 

Om allt går i lås så hoppas vi att vi kan ta 

med oss samma trivselfaktor som vi haft på 

Hedvägen. 

Genom den eventuella flytten uppnår vi 

också ett av kommunens mål om tillgäng-

lighet. Inga medlemmar kommer att behö-

va utebli på grund av att man har svårt för 

trappor. 

Mer och klarare besked hoppas vi kunna 

förmedla i nästa nummer av vår bilaga. 

 

Lite om verksamheten. 

 

Ut i det Blå den 1 juli. 57 glada och nöjda 

deltagare hade bl.a. besökt Hurva, Rö-

stånga och Skarhult. En positiv överrask-

ning blev ett besök på ”Leksaksmuseét” i 

Eslöv en plats för både unga och gamla. 

 

Grillning i Östervångsparken den 18 

augusti. 64 medlemmar intog östra delen 

av Östervångsparken och plockade där 

fram sina medhavda  grillobjekt. Grillarna  

var tända , korvar och annat tillbehör  

värmdes och stämningen var hög. Kaffe 

och hembakade bullar erbjöds. Efter en 

liten tipsrunda och prisutdelning vändes 

kosan hemåt efter  drygt  två timmars 

uppsluppen gemenskap. 

 

 

 

 

SKPF-dagen den 1 september.  
 

Avdelningarna 5 och 23 från Helsinborg 

stod som arrangör för årets aktivitet som 

hölls i Sundspärlan. Avdelningar firade 

tillsammans 110 år med avd. 5 som äldst  i 

Sverige med sina 70 år. 

53 medlemmar från Avd. 59 deltog i ett 

mycket trevlig arrangemang med god mat 

och trevlig förströelse. 

 

Trivselträff den 8 september i Parken. 

 

 
 

Dagens sammankomst inleddes med en 

minnesstund för Ebba Nilsson och Bengt 

Hägglund. 

Dagens inbjudna gästtalare, Ulla-Kersti 

Carlsson och Irene Klingborg berättade  

om sitt liv med Lipödem. Lipödem är en 

kronisk genetisk störning i fettvävnaden 

och de mindre lymf- och  blodkärlen.  

Sjukdomen feldignostiseras ofta som 

fetma. 

Efter kaffe och fika underhöll Durspels-

veteranerna med musik och sång.  Ett 

hundratal medlemmar stampade takten och 

applåderade  innan det var dags för hem- 

färd i eftersommarvärmen. 

 

15 september, Byatur. 

 

47 medlemmar deltog i denna intressanta 

resa.Via Kyrkoköpinge  gick färden ut mot 

Jordberga för att seda norrut till Grönby. 

Lunch på Tegelberga golfklubb, vidare  
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färd till Skåre, Fredshög, Klörups häkte 

och Trelleborg. Under färden passerades 

18 kyrkor  och 42 namngivna platser. Ann-

Charlotte Söderling informerade på ett 

innehålsrikt vis om var och en av dessa 

medan maken Bengt säkert rattade bussen 

på smala, kurviga vägar. Lunchen på 

Tegelberga utgjordes av ”Fläskesteg” med 

tillbehör och kunde avnjutas med en 

underbar utsikt över nejden. Alla återvände 

nöjda och belåtna med dagens utfärd. 

 

15 september, ABF 100 år. 

 

Under vecka nr 37 firade ABF, Trelleborg 

100 år med olika aktiviteter. I dag var det 

anslutna föreningar som visade upp sig och 

sin verksamhet. Vi var närvarande  och vi-

sade bilder från vår verksamhet och delade 

ut SKPF materia.  

 

 

Höstmöte den 22 september 2016, Kl. 

13.30 på Vellinge Gästis. 

 

 
 

73 medlemmar samlades i ett skimrande 

höstväder och samsades både ute och inne. 

Efter en kort historisk information av ordf. 

serverades kaffe och kaka varefter Gilles- 

bandet underhöll med musik, sång och 

Österlenskt bygdemål. Aktiviteten upp-

skattades av åhörarna. Gillesbandets akt-

örer gav en stor eloge till åhörarna för 

deras visade uppskattning och medverkan i 

sångerna. 

 

 

Halvårsmötet den 6/10 lockade över 100 

medlemmar. 

Ut i det Blå, den 13/10, 57 deltagare  är 

anmälda 

 

SPRF – SKPF = SANT.  

 

Allt omkring samgåendet är nu verkställt 

på centralt plan. Återstår viss  samord- 

ning på distrikts- och lokal nivå.  

Alla ”gamla” SPRF:are som vill ha kvar 

sin avdelning kan fortsätta som vanligt. 

Man kan till och med använda  namnet 

SKPF/SPRF fram till SKPF kongressen 

2020. Gamla SPRF i Trelleborg har valt att 

ha kvar sin gamla avdelning som nu fått 

namnet ,SKPF Avd.257. Vi önskar dem 

lycka till. 

Medlemmar som tidigare varit medlem i 

båda föreningarna och där betalt full avgift 

får nu själv välja vilken avdelning man vill 

tillhöra.För medlemmar i Avd 257 som vill 

delta i i vår verksamhet  måste man lösa en 

avdelningsavgift i Avd.59. Vår  avdel-

ningsavgift är 80:- per år. 
 

Avgiftshöjningar 2017. 

 

Förbundet har beslutat höja medlems-

avgiften med 5 kr/medlem och år. 

Kommunen har minskat bidraget med 

16 000 år 2016 och förväntas fortsätta 

minska även 2017. 

Hyres-och övriga kostnader stiger. 

Halvårsmötet beslöt att höja medlems-

avgiften med 10 kr medlem och år till 180 

kr. 

Ett frivilligt avbeställningsskydd vid resor 

införs. Reseskyddet är på 100kr/person. 

En återbetalningsavgift å 25kr per faktura 

tas ut vid återbetalning av resa.  

Anlitade resebolag har andra avgifter och 

regler som gäller. 

Kaffepriset i lokalen höjs till 20 kr för 

kaffe och kaka. 

Entreavgift till trivselträffar, halvårs- och 

årsmöte införs med 20 kr per person. 
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Vår nuvarande expedition och samlingslokal är 

belägen på Hedvägen 108 A nb, 231 51 

Trelleborg. Ingång till vänster ner i källaren 

 
 

Expeditionen är öppen tisdagar mellan kl.13.00 – 

16.00  utom juli, aug & dec. 

Telefon: 0410-414 70 

Mobil:  0707 102 902 

E-post: soderslattskpf@telia.com 

Hemsida: http://skpf.se eller   http://skpfskane.se 

 

 

 

 

 

   Torsdagar, Radio SKPF 

                                                     

                            Torsdagar, Radio SKPF 

Torsdagar, Lokalradio SKPF Avd 59.               

På frekvens 92,8 på FM-bandet kl. 10.00  –11.00 

kan du om lyssna på Agne Andersson som spelar  

njutbar musik och informerar om vår verksamhet. 

(Sändningar 4/8-15/12.-2016) 

 

Sittgympa, Torsdagar kl 10.00 

 

Anita Friberg hälsar både damer och herrar väl-

komna till en trevlig motionsform. Se schema i 

föreningslokalen. 

  

Torsdags Bingo i Föreningslokalen 

Bingo sker de torsdagar då det inte kolliderar med 

annan verksamhet, se schema i lokalen. 

 

Fredagar, Qi Gong 

 

Klockan 09.00 är Du välkommen till förenings-

lokalen för att bygga upp din inre styrka. May-

Britt Andersson är ledare och serverar kaffe efter 

väl utförda aktiviteter. 

 
 Cirkelverksamhet/Släktforskning 

 
  Forskingen pågår i ABFs lokaler under ledning       

av Sven Isgren 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

Torsdagar, Canasta:    
 

Kvällspass i lokalen klockan 18.00 – 21.00                                                                             

Kontaktpersoner: Katrin  &  Rune  Persson,      

Telefon 0410-273 02 (se schema i lokalen) 

 

 

 

 

  

 

Kvarvarande aktiviteter 2016: 

Gåsmiddag med dans i Parken den 10 nov, pris 

300:- 

  

Styrelsen tackar alla som medverkat   

i avdelningens verksamhet under året,  

önskar ett trevligt årsslut med jul och 

nyårsfirande och önskar alla väl-

komna till  2017  års verksamheter. 

             

      
     

↑ 
 in      

 

Måndagar: Stavgång 

Kontaktperson,  May -  Britt  Andersson,  

telefon 0410-146 48,   

 
Tisdagar: Ti for To 

För Er som vill ”snacka” bort en  stund eller 

träffa någon att umgås med, serverar våra 

Cafévärdinnor kaffe  eller Te med  kaka  till 

ett  pris av 10 kronor mellan kl. 13.00 – 16.00.   

Det är bara att komma, ingen föranmälan 

behövs. 

 

Onsdagar, Canasta: 

Klockan 09.00 – 12.00 är det canastaspel i 

samlingslokalen. Kontaktperson, Sven-Erik 

Åkesson och Siv Ranebro telefon 0410-140 90 

  

 

Onsdagar, Onsdagsgruppen: 

Klockan  13.30  –  16.00 pågår olika 

aktiviteter i lokalen eller på annan plats  enligt 

uppgjort schema.   

 

 Välkommen till årets Julsamkväm i 

Parken, Trelleborg den 1 december 

kl.14.00. För 150 kr (att betala vid entrén) 

erhålles jul landgång, ris al Malta, kaffe 

och underhållning. 

Anmäl ditt deltagande till exp. tisdagar 

kl. 13-16. Tel. 0410- 414 70  

mailto:soderslattskpf@telia.com
http://skpf.se/
http://skpfskane.se/

