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Årsmöte Avd 59, 2018. 

 

Avd 59 höll sitt första möte för året den 15 februari i Parken, Trelleborg. Ordförande Willy 

Andersson hade glädjen att hälsa 170 medlemmar välkomna till detta årsmöte. Mötet inled-

des med parentation över avlidna medlemmar. Agne Kronqvist utsågs att leda årsmötesför-

handlingarna. Förhandlingarna genomfördes på traditionellt sätt med godkännande av re-

visions-, verksamhets - och ekonomiska berättelser. Ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen. 

Erforderliga val genomfördes med omval på de flesta posterna. Ny ersättare i styrelsen blev 

Brian Törnqvist. Efter genomgången dagordning tackade ordf. Agne för ett väl genomfört 

möte samt informerade kort om våra resor och aktiviteter. (se mer information nästkom-

mande sidor) Avslutningsvis hade ordf. glädjen att kunna utnämna vår sekreterare Anita 

Nielsen till hedersmedlem i vår avdelning. Anita blev medlem i dec 1996 och valdes till sekr. 

1988,en post som hon fortfarande innehar, hon har bl.a. varit med i teatergrupp, är kafé- 

och bingovärdinna samt betjänar vår expedition. Avd. önskade Anita lycka till och hop- 

pades att hon kan verka hos oss många år till. Årsmötet avslutades med kaffe och fastlags-

bulle samt en bejublad underhållning av ”Jonas och hans Karameller”. 
 

      
   (Hedersmedlemmen Anita Nielsen, foto WA) 
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SKPF – Avd. 59 Trelleborg – Vellinge 

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

  
           SKPF Avd 59:s styrelse 2018 

 

                              Telefon nummer  

Ordförande 

Willy Andersson      0707 102 902 

Kassör 

Siv Hultstrand Tel    040 – 45 51 13 

Sekreterare 

Anita  Nielsen tel      0410 – 193 13 

Styrelseledamöter 

Kjell-Åke Fröjd         0709-94 52 40 

Sven-Erik Åkesson    0410 - 140 90 

May-Britt Andersson 0410 - 146 48 

Agne Kronqvist         0702-89 39 44 

Ersättare 

Anne Persson             0709-75 25 77 

Bertil Åkesson           0705-40 33 50 

Brian Törnqvist          0709-39 09 14 

Har du rätt till bostadsbidrag? Pensionsmyndigheten letar efter dig som har missat ansöka om bidrag. 

    Är du osäker ring deras kundservice. 0771-776 776 eller pensionsmyndigheten.se/beraknabt. 
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 (några av deltagarna vid julsamkvämet, fr v Iris Burehed,  

Kerstin Ohlsson, Åke Jönsson Wivian Hansson och May- 

Britt Andersson)   

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

Loppis till förmån för barncancerfonden. 

Någon lysande försäljning på vår loppis 

blev det inte men tack vare våra trogna be-

sökare till vår föreningslokal lyckades vi få 

ihop 1 200 kr som vi har sänt in till fonden. 

Vi tackar alla som skänkt varor och alla 

som bidragit med inköp. 
       (Bild t v Jan & Kjell-Åke som försäljare) 

Lite kort om Julsamkvämet den 7/12-17. 

172 medlemmar samlades och åt av Åsas 

hemgjorda jullandgång och ris ala malta. 

Två systrar ”Dubbelt upp” underhöll med 

sång och musik. Sedvanligt lotteri med 

present-kort från Maxi stormarknad samt 

skänkta priser av Inga-Lill & Kjell-Åke 

Fröjdh gav deltagarna en förtida julklapp till 

vinnarna. 

Julresa den 8 dec.-17. 53 glada och för-

väntansfulla medlemmar tog plats i  RP:s 

buss för färd mot Fredriksdals julmarknad. 

Stopp gjordes vid  Nils H på Berga där en 

otroligt god äggakaka med fläsk serverades. 

Ett kort stopp vid Lakritsfabriken innan 

besöket på Fredriksdal. Dagen avslutades i 

Pumphuset på Borstahusen där vi drack 

kaffe med kaka innan färden ställdes hemåt. 

 

Skyddande av personuppgifter omfattas av en ny EU-lag (GDPR = General  

Data Protection Regulation)  som träder i kraft den 25 maj 2018. På svenska =  

Dataskydds-förordningen. Lagen omfattar all form av personuppgifter. Vi är  

skyldiga att redovisa, för våra medlemmar, vilken typ av uppgifter vi lagrar..  Vårt 
Vårt medlemsregister innehåller följande uppgifter: 

Namn, gatuadress, postnummer, bostadsort, telefonnummer och ev.E-postadress. 

Dessa uppgifter behöver vi för att kunna fakturera vid resor och arrangemang, 

och göra listor vid sammankomster och för att kunna skilja på medlemmar med  

samma namn.  
Uppgifterna  lämnas inte vidare  utom i de fall avdelningen anlitar  annan 

att arrangera avdelningens verksamhet eller till förening där avdelningens  

intressen tillvaratages.  Vidarelämnandet av uppgifter gäller i så fall endast  

de personer som är berörda av arrangemanget. Alla uppgifter raderas då medlemskapet upphör.  

Medlem som inte vill ha uppgifter med i Avd.59:s register kan anmäla detta till exp tel 0410 414 70 

på exp tid eller till ordf.  0707 102 902. 

     

          

  

  

TRELLEBORGS 

      KOMMUN 

VÅRA 

SPONSORER 
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         Välkomna till vår traditionella grilleftermiddag i                                                                         

         Östervångsparken den 16 augusti kl.13.30.Tag 

         själv med det du vill ha grillat och dricka till. 

    .Kjell-Åke har redan köpt grillkol! Samling vid  

     dammen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarcafé på expeditionen tisdagar kl, 13-

16 under maj & juni. 

 

Stavgång och fika i Östervångsparken. Följ 

med Jan & May-Britt på deras promenad mån- 

dagar kl. 09.00  fr.o.m 15 mars. Ta med egen 

fika som avnjuts efter promenaden. Vi startar 

från Pomonagatan vid kyrkogården. 

 

        
 

 Vår researrangör           
 
Dans + Resor 2018. 

 

Öresund runt med Falkonergården: Avresa den 

17 och den 31 maj kl. 07.30 från Söderslätts-

hallen i Trelleborg (något senare från Vellinge) 

till Flinkmans café för fm.-kaffe. Efter detta tar vi 

oss till Helsingborg och färjan över till Helsingör 

och vidare till Falkonergården där vi får informa-

tion och uppvisning av jaktfalkar. Lunchbuffé 

serveras därefter på restaurangen ”Far till Fire” i 

Gille Leje. Dryckesvaror får vi själv bekosta. 

Efter maten åker vi till Helsingör där vi dispo-

nerar egen tid, efter  överenskommelse,  för fika 

och eventuella inköp.   

Hemväg via Strandvejen mot Köpenhamn och via 

Öresundsbron kommer vi åter till Trelleborg ca 

kl. 19.30. Pris 500:- pp, ej medl. 750:-     
Glöm inte passet! 
 
Dans i Parken, Rotundan den 15 maj kl.14.00-

18.00.Dansmusik av ”Mitsubishi”. Köket ser--

verar: Fläskfilé gratinerad med vitost, soltorkade 

tomater, spenat och serveras med gräddtomatsås, 

klyftpotatis och sallad. Måltidsdryck, kaffe och 

kaka. Subventionerat pris 150 kr per person. 

Anmälan senast den 8 maj, betalas vid entrén. 

 

Immeln med båttur. Den 14 juni kl 07,30 från 

Söderslättshallen, Trelleborg. Vellinge efter 

överenskommelse. Förmiddagskaffe på Hurva 

Gästis. Kl.11.00 avresa med M/S Immeln  2,5 

timmes båttur på Immeln med guidning och 

middag, exkl.dryck. ombord. Hemfärd via Sjöbo 

och Eriks-gården där vi äter bärbuffé med kaffe. 

Åter i Trelleborg kl.18.00 

Pris 500:- (ej medl. 790.- )  Fulltecknad! 

 

SKPF dagen den 20 september. Avresa Söderslätts-

hallen kl. 11.30 och hemresa 16.30. Medlemspris 

300:- 

 

Höstresa den 27 sept. Avresa fr Söderslättshallen  

FM kaffe och visning på Tomatens hus vid Vall-

åkra, Lunch på Hovs Hallar, besök på Norrvikens 

trädgårdar med em kaffe. 

 

     Aktiviteterna med reservation för ev                                                  

ändringar.                                    

 

Trivselträff den 8 mars.  

 

81 medlemmar trotsade vintervädret och tog 

plats i möteslokalen. Ordf. hälsade alla väl-

komna, först till alla som hette Siv eftersom 

hon hade namnsdag därefter hyllades alla kvin-

nor på Internationella kvinnodagen med en för-

hoppning om fortsatt utveckling och kamp för 

kvinnans jämlikhet. Kaffe och kakor servera-

des och eftermiddagens talare, Jan- Erik Hahne 

hälsades välkommen. Jan-Erik berättade om sitt 

liv som polis och hans väg fram till SÄPO där 

han avslutade sin karriär med att varit skydds-

vakt åt Torbjörn Fälldin, Ola Ullsten, Olof 

Palme och Ingvar Karlsson.  

 Vår researrangör 
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Vår 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 

Ordf.  0707 102 902 

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

E-post: soderslattskpf@telia.com 

 

Vår verkssamhet: 

 

Måndagar: Stavgång 

Kontaktperson,  May -  Britt  Andersson,  telefon 

0410-146 48, Börjar 3/9, kl. 09.00. 

 

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 20 kronor 

mellan kl. 13.00 – 16.00. Börjar 4/9. 

Det är bara att komma, ingen föranmälan behövs. 

 

Onsdagar, Canasta: 

Klockan 09.00 – 12.00 är det canastaspel i sam-

lingslokalen. Kontaktperson, Sven-Erik Åkesson 

och Siv Ranebro telefon 0410-140 90 

Börjar 5/9.. 

 

Onsdagar, Onsdagsgruppen: 

Klockan  13.30  –  16.00 pågår olika aktiviteter i 

lokalen eller på annan plats  enligt uppgjort 

schema. Börjar 5/9... 

 

Släktforskning fortsätter onsdagar med start på 

ABF den 19-9, enligt överenskommet schema. 

Sven Isgren är gruppens ledare. 

 

 

 

 

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

kan Du om torsdagarna  lyssna  på Agne 

Andersson som spelar musik och informerar om 

vår verksamhet. 

(Sändningar 2/8-13/12. Kl 10.00-11.00) 

 

Sittgympa: 

Vi fortsätter med sittgympa till musik i vår fö-

reningslokal torsdagar enligt schema kl.10.00. 

Både damer och herrar är välkomna. Ledare är 

Anita Friberg. Börjar den 4/10.  

 

Torsdagsbingo i samlingslokalen klockan 13.30  

– 15.30 om det inte kolliderar med annan verk-

samhet. 

Speldagar under hösten: 4/10, 18/10, 25/10, 1/11,  

15/11, 22/11 och 29/11.    . 

Brickorna kostar 5 kronor styck och gäller 6 spel.  

Efter avslutat spelande fikar vi. 

(Ingen föranmälan, se även schema i lokalen.) 

 

Torsdagar, Canasta: 

Kvällspass i lokalen klockan 18.00 – 21.00 

Kontaktpersoner:  Katrin  &  Rune  Persson, 

Telefon 0410-273 02 (se schema i lokalen) 

Börjar 15/9. 

 

Fredagar, Qi Gong: 

Klockan 09.00 är Du välkommen till samlings-

lokalen på Hedvägen 108 för att bygga upp Din 

inre styrka. Efter väl förrättat värv blir det fika i 

lokalen. Börjar 7/9.. 

Kontakta exp. telefon 0410-414 70 tisdagar. 

 

           
  

Styrelsen önskar alla med-
lemmar en glad och 
stärkande sommar. 

Vi syns & hörs! 
 

 

↑ 
 in      
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