
 
 
 

Viktiga telefonnummer: 
 
SKPF förbundet tel. 010 - 442 70 00 
Folksam  tel. 0771 - 950 950 
Folksam  tel. 0771- 960-960 
HBG Kommun tel. 042 -10 50 00 
HBG Lasarett tel. 042 - 406 10 00 
Polis  tel. 042 - 114 14 
Larmnummer tel. 112 
Min vårdcentral .....................……. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBS! Årsavgiften för 2016 är 165: - 

 
 
 
 

Årsprogram 2016 
 

Folkets Hus, Södergatan 65, 5 vån. 
252 25 Helsingborg 

 

 
 

Tel. 042-24 18 81  Fax: 042 - 24 18 81 
E-postadr: helsingborg.avd5@skpf.se 

 

Expeditionens öppettider: 
 

Feb-Maj & Sep - Nov 
Måndagar kl. 09,00 - 11,00 
Torsdagar kl. 09,00 - 11,00 

 
Obs! årsavgiften för 2016 är 165:- 

Skåne-Seniorens Infoblad för avd. 5 medlemmar 

 

Avd. 5 HELSINGBORG 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Inre_hamnen_i_Helsingborg.jpg


Styrelsen för 2015 
 

Ordförande Kassör 
Bo Rhodin  Crister Johnn  
tel. 042 - 15 86 48  tel. 0708 - 98 08 56 
 

Reseledare 
Kjell Nilsson tel: 042 - 16 49 46 

 

Övriga ledamöter i styrelsen 
 Vice ordförande  Kjell Nilsson 
 Sekreterare  Laila Jensen 
 Vice sekreterare  Ebbe Wittenström 

 

Suppleanter 
Gunn Hansson, Väinö Sjöberg, Finn Nilsen 

 
Studieorganisatör Väinö Sjöberg 

 

NTF Ombud 
Ebbe Wittenström tel. 0706 - 71 63 11 

 

Möten 2016 
Föreningens möte hålls enligt följande tider, kl. 14,00 om inget annat sägs. 

 

Årsmöte 2016-02-10 onsdag 
Medlemsmöten 2016 - 13/4 – 1/6 - 7/9 - 26/10 onsdagar 

Årsmöte 2017 onsdagen den 8/2 
 

Övriga verksam heter i föreningen:  
Studiecirklar  kontaktperson Laila Jensen tel. 042 - 26 13 95 
Boule kontaktperson Gerd Granqvist tel. 042 - 22 83 67 
Canasta kontaktperson Laila Jensen tel. 042 - 26 13 95 
Stavgång kontaktperson  Gertie Nilsson tel. 042 - 16 49 46 
Data kontakta  ABF tel. 042 - 17 64 00 
 

Information/intresseanmälningar kan även göras under exp.-tid 
Tel. 042 - 24 18 81 måndagar 09,00-11,00 torsdagar 09,00-11,00 
 

Exp är öppen Februari – Maj  och September – November. 
 

Obs! årsavgiften för 2016 är 165:- 
 

Utflykter 2016 
 

OBS!!! 
För samtliga resor/utflykter påbörjas anmälan två månader före 
avresedatum. Anmälan är bindande 14 dagar före avresa. 
Vid anmälan ange namn och telefonnummer. 
Skulle giltig frånvaro uppstå måste läkarintyg visas. 

Reseledaren Kjell Nilsson tel.042 - 16 49 46 

Inbetalning via plusgiro 845880-4 senast en månad före 

avresan. Avbeställda resor kan i efterhand ersättas av annan 
resenär från reservlistan. 

Våra resor anordnas av: 
 

 
 

Arlövsrevyn 25/2 2016 

 
 

Pris 550:- för medlem (är fullbokad) 
Avresa från läge nr. 9 knutpunkten kl:13,30 

 
My Fair Lady 24/3 2016 inkl.Teatersupé 

 
 

Pris 200:- för medlem, samling 17,00 (fullbokad) 



Dagstur till Gavnö Slott 3/5 2016 Avresa kl. 07,30 

 
 

Via läge nr. 9 från knutpunkten når vi Helsingör. Vi gör stopp i Naestved där 
tid ges på egen hand. Här kan vi bl.a se Danmarks äldsta rådhus,som staden 
stoltserar med. Lunchen intar vi på en av de trevliga krogarna. Vi åker vidare 
till Gavnö slott för att titta på den stora slottsparken med tulpaner i olika 
färger och former. Ett besök på slottet eller i fjärilsparken rekommenderas 
också. Innan vi åker hemåt blir ni serverade danska wienerbröd från bussens 
café. Vidare färd mot hemåt med stopp i Helsingör för lite shopping. Via 
färjan tar vi oss sedan hem igen, ankomst ca. 19,30 
 

Pris 670:- medlem 450:- Max 50 personer 

 
Kristianstad Vattenriket den 30/6 2016 

 
 

Vi åker från läge nr 9 på knutpunkten kl. 09,30 och tar sikte på Kristianstad, 
vi börjar vår tur med lunch på Restaurang Kvarnen. Sedan beger vi oss till 
Tivoliparken där vi går ombord på Safaribåten, som tar oss med på en tur i 
Kristianstad vattenrike. Båtturen tar ca. 2 timmar. Efter denna naturupp-
levelse beger vi oss hemåt igen. Vi gör ett stopp för eftermiddagsfika på 
Flädergården med kaffe och våffla. Här får vi också höra om gårdens 
fläderproduktion och pelargoner. Vi är hemma igen cirka kl.19,00. 
 

Pris 670:- medlem 400:- Max 50 personer 

Äppelmarknaden i Kivik 24/9 2016 

 
 

Via läge nr 9 från knutpunkten lämnar vi Helsingborg kl.10,00 och åker 
söderut mot Lund, Sjöbo. I Sjöbo stannar vi på Sjöbogästgiveri för att inta 
dagens lunch. Orten Kivik förknippas idag mycket med äpple, i Kivik med 
omnejd odlas en stor del av våra svenska äpplen. 
Här hålls årligen Sveriges stora fruktfest. Här möts vi av underhållning, 
marknad, provsmakning. Vi får inte missa Sveriges största äppeltavla, en 
kreation med ca. 30000 äpplen. Marknaden stänger runt  kl. 17,00. Vi vänder 
sedan bussen tillbaka mot Helsingborg och beräknas vara hemma ca. 19,30 
 

Pris 475:- medlem 300:- Max 50 personer 

 
SKPF dagen den 1/9 2016 

SKPF dagen sker i Helsingborg  med anledning att avdelningarna 5 och 23 

firar 70 och 40 års jubileum. Festligheterna sker på Sundspärlan i 

Helsingborg, mellan 12,00 och ca. 17,00. 
 

Pris 340:- medlem 150:- Max 200 personer 

 
Julbord den 8/12 Hishult 

Vi åker från läge nr 9 på knutpunkten med avresa kl 11.30   
Hemkomst ca: 18.30. 
 

 
 

Pris 580:-  medlem 400:-  Max 100 personer 



Julmarknadsresa till Rostock 
3 dagar 28-30/11 2016 

 
 

Dag 1. Helsingborg-Rostock cirka 20 mil 
Via läge nr.9 från knutpunkten kl. 07,00 startar vi vår resa från Helsingborg. 
Vi tar Öresundsbron över till Danmark och rullar vidare ner till Gedser, där vi 
tar färjan över till Rostock(avresa runt kl. 11,00) Vi bor mitt i centrala Rostock 
på Penta hotell, endast ett stenkast från den härliga gågatan Kröpeliner 
Strasse. Under dessa dagar finns det gått om tid för shopping samt egna 
strövtåg. Buffémiddag på hotellet. 
 

Dag 2 Rostock. 
Fritt för egna strövtåg 2 rätters middag på lokal restaurang i Rostock. 
 

Dag 3 Rostock—Helsingborg ca: 20 mil. 
Efter en välsmakande frukost lämnar vi Rostock. Innan färjan kommer vi får 
möjlighet till shopping av julsnapsen. Vi åker hem Rostock-Gedser (cirka kl. 
14). Vidare genom Danmark, över Öresundsbron och hem till Helsingborg. 
 

 
 

Pris 2645:- medlem 2150:- Enkelrum 500:-Max 50 personer 

Folksams Sparliv.60+ 
 
Det senaste tillskottet av försäkringar som vi erbjuds av Folksam är 
SPARLIV 60+. Den börjar gälla från den 1/1 2012 Försäkringen är i två delar 
en försäkringsdel och en spardel. 
 
Kort om försäkringen 
 

Premien finns i två alternativ och kommer att vara 237:- varav 175:- går till 
sparandet eller 412:- varav 350:- går till spardelen. Ersättningen från 
grupplivsdelen med stigande ålder, börjar vid 68 år, men spardelen är 
givetvis kvar och ökar med åren.  
Betalas som ”vanlig” premie. Ett krav är att premiebetalningen sker via 
autogiro. 
Ingen hälsoprövning. 
Tecknas före 71 års ålder. 
 
Grupplivsdelen upphör vid 85 års ålder. Efter 85 år betalar du ingenting, men 
då finns sparbeloppet plus avkastningen kvar. Hur stort spar beloppet är, 
beror givetvis när du går in i försäkringen 
 
Tänk på att se över ert hemförsäkringsskydd. Den finns i 3 steg: liten, mellan 
och stor. SKPF avd.5 rekomenderar medlemmarna att teckna den STORA 
hemförsäkringen 
 
 
Försäkringsrådgivare för avd. 5 är Bo Rhodin 
 
 
 

 


