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Nu ser vi framåt mot ett nytt bra verksamhetsår 2016 tillsammans med er, 
våra medlemmar i Distrikt Skåne. 
Med snö så blir det lite ljusare men det är väl våren vi längtar till och alla de 
fina arrangemang med utflykter och resor som våra avdelningar ordnar.  
Tyvärr så slutade 2015 med en sorgligt besked om att vår älskade förbunds-
ordförande Monika Bäckman avled efter bara ett och ett halvt år som 
ordförande.  
Ny tillförordnad förbundsordförande utsågs på förbundsstyrelsen den 9 
december och det blir Berit Bölander fram till nästa kongress år 2017 och vi 
önskar henne en bra period som ordförande. 
SPRF har i maj månad sin kongress där det skall tas ett beslut om att de skall 
överföras och ingå i SKPF i framtiden. Om beslutet blir så, så önskar vi dem 
välkomna till SKPF. 
                                                                                                                Bengt Lundholm 
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Avd. 5 Helsingborg   
Ordf. Bo Rhodin
Tel exp. 042/24 18 81
E-post: helsingborg.avd5@skpf.se
Exp. Söderg. 65 252 25 Helsingborg 
öppettider: Feb.-Maj & 
Sep.-Nov:  Månd. 09.00-11.00
Torsd. 09.00-11.00
Aktuella möten - Aktiviteter:
Se vidare Distriktets hemsida.
--------------------------------
Avd. 10 Malmö
Ordf. Ann-Marie Persson
Exp. Hantverkarg. 6 B
Tel: 040-12 88 50, 
Fax: 040-57 96 80
E-post: malmo.avd10@skpf.se
Exp. Måndagar & onsdagar 
9.00 - 12.00, Sommarstängt juli
-----------------------------------------
Avd. 23 Helsingborg
Ordf. Ann-Mari Andersson
Exp Bergaliden 18
Tel exp. 042/406 12 90 
Exp tid: Måndagar 9.30 - 11.00
!5 januari - 15 maj
15 augusti - 1 december
E-post:
skpfavd23helsingborg@tele2.se
-----------------------------------------
Avd. 24 Lund
Ordf. Bengt Lundholm
Exp. tid: tisdagar & torsdagar 10.00 
- 12.00
Ej juli - 15 aug. samt dec.
Nöbbelövs Torg nr 23.
Box 2169 220 02 Lund 
Tel exp. 046/39 77 49
Bostaden:046/584 48
Bankgiro: 335-4024.
E-mail: lund.avd24@skpf.se
----------------------------------------

Avd. 25 Kristianstad
Ordf. Inga-Lisa Johannesson
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. (Fackens Hus)
Exp. öppettider: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kristianstad.avd25@skpf.se
----------------------------------------
Avd. 46 Ystad
Jan-Erik Jönsson
Tel exp. 0411/661 71
Bostaden: 0411-53 38 53
E-post:jejons@telia.com
---------------------------------
Avd. 52 Nordvästskåne
Ordf. Gull-Britt Svensson
Tel. hem:      0435/252 47
E-post: boulevarden@telia.com
Postadr: Södra Kyrkogatan 4D
265 72 Kvidinge
Bankgironr: 5604-0629
---------------------------------
Avd. 55 Eslöv
Ordf. Elo Larsen
Exp. Medborgarhuset, Söderg. 29
241 30 Eslöv
Exp. tid: 10.00 - 12.00 torsdagar.
Tel. 0413-125 58 
E-post: 
avd.55mellanskane@telia.com
---------------------------------
Avd. 59 Trelleborg
Ordf. Willy Andersson
0707-102 902
Tel & adress exp: 0410-414 70
Hedvägen 108 A, nb
231 51 Trelleborg
Öppet: tisd. 13.00 - 16.00,  
Ej juli - augusti & dec.
E-post: soderslattskpf@telia.com
-------------------------------------------
Avd 64 Landskrona
Ordf. Gunilla Laudon
Tel ordf. 0708 18 77 39 
Exp: Pilåkersgatan 11
Tel: 0418-144 49
Torsdagar 10.00 - 12.00
E-post: landskrona.avd64@skpf.se
Vår medlemsmöten håller vi i ny lo-
kal. V. Fäladens Folkets Hus Pjäsgatan
Vi börjar möten kl. 13.30
-------------------------------------------

Avd. 79 Hässleholm
TF. ordf. Marianne Nilsson
Exp. Måndagar: 10.00 - 12.00
Tingshusgatan 2 281 31 Hässleholm
0451/126 10
E-post: hassleholm.avd79@skpf.se
Nytt program
Se hemsidan
------------------------------------------
Avd. 105 Svedala
Ordf. Lena Gustafsson
Exp.  Åbjörngatan 9
Postadress:  SKPF avd 105 
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel & fax: 040-40 05 17
E-post:svedala.avd105@skpf.se
Exp. tider: 
Helgfria tisdagar 13.30 -15.30
----------------------------------------

↓

Introduktion av ”Guldkanten
Hej alla avdelningarna
Vill ni i era avdelningar ha hjälp med att kom-
ma igång med sälja SKPF:s lotten?
Ring mig gärna så kommer jag till ett medlems-
möte eller annan aktivitet.
Boka i god tid.
                          Gull-Britt tel 0435-252 47            

↓



 
Monica Bäckman 1948-2015 

 

 
 

Efter en längre tids sjukdom har vår 
förbundsordförande Monica Bäckman nu lämnat oss.  

Trots sin sjukdom. var Monica en mycket aktiv  
Ordförande, fram till bara någon dag innan hon avled. 

 Hon var mycket uppskattad  
och klok ordförande som alltid satte medlemmarna  

främst i sitt arbete för SKPF.  
Saknaden och tomrummet efter henne  

kommer att bli stort. 
Våra tankar går till hennes familj och 

vänner i deras sorg och saknad. 
 
 
 

Skånedistriktet
Nöbbelövs Torg 23 Lund
Box 2169 220 02 Lund
Tel: Ordf. mobil 0709 56 59 30
Bankgiro: 5238-2082
E-post: 
distrikt.skane@skpf.se
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Verksamhetsplan 2016
Årsmöte 2016: 5/4 Eslöv

Halvårsmöte 2016: 11 oktober 
Eslöv

SKPFdagen 2016: 1 september

AU 2016 kl. 9.30: 
12/1, 8/3, 3/5 19/7, 6/9, 4/10 
15/11
Styrelsen 2016 samling kl. 9.30:  
19/1, 15/3, 19-20/5, 9/8, 20/9, 
8/12

Aktuella möten och ändringar:
Alltid på vår hemsida.

www.skpfskane.se

Distrikt Skånes styrelse
Ordf. Bengt Lundholm
V. ordf. Ann-Mari Andersson
Kassör Sven Svensson
Sekr. Willy Andersson
AU 

Ledam. Bo Rhodin
 Birgitta Bengtsson
 Inga-Lisa Johannesson
 Gull-Britt Svensson
 Jan-Erik Jönsson
 Gunilla Laudon
 Ingela Lindau
 Lena Gustafsson

Förbundets adresser
Box 30088 104 25 Stockholm
Tel. 010-44 27 465
Fax. 08-32 69 95
www.skpf.se
Bankgiro: 5581-6250

Exp. & teletider: 
måndag till fredag:
09.00 - 15.00
Lunch: 12.00 - 12.50

 

Berit Bölander 
ny förbundsorförande  

 

 
 

Berit Bölander blev, på förbundsstyrelsens  

möte i december, vald till ny förbundsordförande  

fram till förbundets kongress 2017.  

Berit är ordförande för Stockholmsdistriktet. 

Vi önskar henne lycka till i sin nya roll. 
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De fem ansvariga för arrangemanget

-SKPF:s nya logga-
Vållade diskussion inom distriktet

Vid avd 55:s Mellanskåne budgetmöte blev medlemmarna informerade 
att förbundsstyrelsen beslutat om en ny logga. Reaktionen blev skarp. 
Varför ta bort en fin logga i motsats till den nya? Vad kommer det här 
att kosta? 

Det undrades också var medbestämmanderätten blev av. 
Som vanligt bestäms det över huvudet på oss. Toppstyre, är det så vi 
skall ha det? 
Vi inom SKPF är visserligen pensionärer men samtidigt aktiva tänkande 
medlemmar av Förbundet, fullt kapabla att fatta beslut.
Beslutet har ni tagit, men utan vår vetskap eller önskan. 
Var blev förbundsstyrelsens förslag i namnfrågan till kongressen 2014 
av? Där konstaterades att det blev kostsamt både i pengar och andra 
resurser, utan att ge någon mätbar vinst. 
Nästa gång, tänk på oss som ni skall företräda!
Ni vill att vi skall värva nya medlemmar. Det gör vi inte med den nya 
loggan. 
Ingen vill bli kallade Pensionär i dag.
Styrelsen i SKPF avd. 55
På uppdrag av medlemsmötet

PS.
En kommentar från Förbundet förväntar vi oss naturligtvis. DS.

Till Förbundsstyrelsen.
Varför fick inte avd. vara med?

Svar från förbundet
SKPF Avd. 55
Södergatan 29
241 30 Eslöv

Brev angående byte av logotype

Hej och tack for ert brev angående 
SKPFs nya logotype.

Ni har ställt ett antal frågor kring 
den formella gången kring bytet 
av logotype.
Mellan kongresserna är forbunds-
styrelsen i SKPF högsta beslutande
organ. 
Alla beslut som förbundsstyrelsen 
fattar kan tas upp på nästa kon-
gress i samband med att årsre-
dovisningarna behandlas på kon-
gressen.

Beslutet att byta logotype är fat-
tat av SKPFs förbundsstyrelse den 
9 september 2015. 
Mot beslutet reserverade sig 
Bengt Lundholm, i övrigt var för-
bundsstyrelsen enig.
I förbundsstyrelsens protokoll ser 
beslutet ut så här:
7.7 SKPF grafisk profil och logoty-
pe
Förbundet har, i samarbete med 
Kommunal, tagit fram en ny logo-
type för SKPF. 
Tre företag har lämnat förslag till
Iogotype. 
Den föreslagna loggan har samma 
röda färg som Kommunals. De fyra 
löven är utplockade ur lövkransen 
som omgav SKPF:s gamla logga 
och står för de fyra värdeorden: 
lnkluderande, Vitalitet, Styrka och-
Trygghet. 

Ordet "pensionärerna" inkluderas 
i den nya loggans ordmärke: SKPF 
pensionärerna.
Ledamöterna diskuterar för- och 
nackdelar med att byta logga.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar 
byta logotype för
SKPF. (Dnr 154014)

Bengt Lundholm reserverar sig till 
förmån för förslaget att inte byta
logga.

Stockholm 2015-11-19
Med vänlig hälsning

SKPF - SVENSKA KOMMUNALPEN-
SIONARERNAS FÖRBUND

Per Lindström/kanslichef

Distriktsstyrelsens 
diskussioner om den 
nya loggan.
Även i distriktsstyrelsen har loggan 
diskuterats men inte förrän efter 
förbundsstyrelsens beslut utan att 
någon information utanför för-
bundsstyrelsen har varit informera-
de om beslutet att förbundet på or-
der av kommunal skulle byta logga!

Det kom som en kalldusch att man 
i Stockholm kunde ta ett sådant 
viktigt beslut som att förändra vår 
logga utan att lämnat ut ärendet 
på remiss till i varje fall distrikten 
men även avdelningarna borde ha 
fått ha åsikter om vårt nya ansikte  
utåt till vår medlemmar men även 
för myndigheter och allmänhet.
Vad några menade att man borde 
kalla detta handlande för, är inte 
lämpligt för skrift i Senioren.

Se nedan på sid 5 vad vår
 vision säger!!

Så ser den nya 
loggan ut i den 
ena versionen.
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Det gick även bra att 
dansa med rullatorn!

Vi är ett demokratiskt pensionärsförbund 
med högt i tak och stor öppenhet. Vår idé är 
det jämlika samhället där ålder inte spelar 
någon roll.

Vi har en vision

De kom till fots, de kom bilandes 
och de kom med buss, ja nog tog 
sig medlemmarna till vår julfest i 
Kvidinge Folkets Hus på något vis.
Där serverades ett litet hemlagat 
julbord och underhållning.

Alla lät sig väl smaka på de hemla-
gade läckerheterna och det andliga 
stod ”Dinos orkester” för med jul-
visor lite allsång och danslåtar från 
den tid då även vi var unga och mer 
dansanta.
Under samlingen med jullåtar sål-
des där lotter med priser som med-

Allt enligt traditionerna
Avd. 52 firade den annalkande julen i Kvidinge Folkets Hus.

lemmarna hade med sig och som 
fyllade två bord. Även Guldlotter 
såldes, de är faktiskt väldigt popu-
lära även om än de kostar 40:-/st.
Vid kaffet drogs det på lotterierna.
En gång om året har vi dragning på 
alla som deltagit på våra möte med 
fina priser, så även i år.

Till sist som avslutning hälsade även 
tomten på hos oss. Av hen fick alla 
närvarande medlemmar en liten 
julklapp. 
Även bland oss pensionärer är det 
något visst med tomten, traditio-
nerna sitter djupt i våra hjärtan.

Ja, sedan var det slut och vi tog oss 
hem igen till våra hemorter med 
ytterligare ett lite minne av en 
trevlig julsammankomst 2015 och 
vi ser fram emot ett nytt verksam-
hetsår, 2016, då vi åter kan träffas 
på våra möten och sammankoms-
ter.

Tomten fick många kramar!!

Skpf medlemmar! 
- se över försäkringskyddet-

Tänk på att se över ert försäkrings skydd. 
Som medlem hamnar man med automatik i mellan gruppen, men som försäk-
ringsrådgivare i SKPF distrikt Skåne, rekommenderar jag medlemmarna att teck-
na Folksams stora hemförsäkring.
Man gör det enklast med att ringa Folksam på telefon 0771 -950 950 så ordnar 
det sig enkelt.
Ni, som inte har en olycksfallsförsäkring bör tänka efter före, då man vet att 
landets pensionärer råkar ut för över 100 000 fall olyckor om året.

Med önskan om Ett Gott nytt År

Bo Rhodin/Distrikt Skånes försäkringsrådgivare
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AVD. 55 Mellanskåne
Höstens sista medlemsmöte
Våra cirklar i matlagning, 
Canasta m.m. är klara. Vi 
har varit i Ängelholm på 
Järnvägens museum. 

Studiebesök på bl.a. 
räddningstjänsten, där vi fick 
veta hur viktigt det är med 
brandvarnare och försiktighet 
med levande ljus. 
Lämnas ett levande ljus och 
det börjar brinna så efter 2 
min kan du kanske släcka 
med brandsläckare, efter 4 
min är det bara att spring ut 
och larma brandkåren. 
Risken finns att du blir 
innebränd. Ett  mycket lärorikt 
besök. Våra medlemsmöten, 
4 st. har innehållit både 
underhållning och aktuell 
information   
Höstens sista möte gick i julens 
tecken. Glögg och pepparkaka 
började vi eftermiddagen 
med. Försäljning av lotter till 
ett välfyllt prisbord. 

Efter en kort mötes-
förhandling, var det dags för 
underhållning.

Vår egen sångcirkel  
”Glädjespridarna”, som gör 
skäl för namnet, stämde 
upp med gamla kända 
julsånger. Fika med bland 
annat Lussekatter och 
trevligt samspråk mellan 
medlemmarna. Luciatåget, 
dagens ljuspunkt! 
Östra skolans duktiga elever 
lyste upp och sjöng underbart 
vackert. Efter Lucia var det 
dags för dragning i lotteriet. 
Rikligt med vinster denna dag. 
De förtroendevalda hade 
bakat både bröd och kakor. 
För visst är det roligt att få en 
vinst!
Ordföranden tackade och 
avslutade mötet med orden 
God Jul och Gott Nytt År. 
Kör försiktigt, så träffas vi 
den 10 februari på Årsmötet.
   

Gullvi!   

Efter årsmötet
Utbilda de nya ledamö-
ter i avdelningarna!
Vid avdelningarnas årsmöte i fe-
bruari ändras ibland styrelsens 
sammansättning av ledamöter. 
Specielt viktigt när det gäller ord-
förande , kassör och sekreterare.
Alla som blir nyvalda till dessa 
uppdrag har inte alltid den erfa-
renheten som kan behövas för sitt 
uppdrag.

Därför är det viktigt att avdelning-
arna ser om sitt hus i god tid så att 
man omdelbart kan starta utbild-
ningar för de ovannämda uppdra-
gen.
Vi på studiesidan kan erbjuda er ett 
bra studiematerial inför dessa upp-
drag.

Man kan gärna låta hela styrelsen 
vara med och ha det som styrelse-
utbildning där även mötesteknik, 
motionsskrivning med mera prak-
tiskt inför det nya arbetet i styrel-
sen.
Dels behöver man alltid en upp-
fräschning av sina egna kunskaper 
dels kan man dela med sig till de 
som inte har så stor vana vid för-
eningsarbetet i en ideel förenings- 
styrelse.

Studiematerial för styrelseutbild-
ningen finns att beställa på för-
bundet.
Gå gärna in på hemsidan och in-
tranet, där du kan se hela utbudet 
av studiematerial som förbundet 
kan erbjuda er.

Gull-Britt Svensson
Distriktets studieansvarig
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Skånesenioren
Box 2169   
220 02 Lund
Besöksadr: 
Nöbbelövs torg 23 Lund
Tel./Fax: 
046-39 77 49
E-post: 
bengtlundholm@skpf.se

Utgiven av 
Distrikt Skåne 
i SKPF
Ansvarig utgivare:
Bengt Lundholm
Redaktionen
Bengt Lundholm
Lena Gustafsson
Sven Svensson 
Redaktionssekr. 

Calles kryss nr. 1 2016

Calles Kryss nr. 1 2016 för våra medlemmar. 
Vinster: 1:a-pris 3 SKPF-lotter  2:a-pris 2 SKPF-lotter 3:e pris 1 SKPF-lott

   Sänd in krysset senast den 05-4-2016  till: 

   Senioren c/o Sven Svensson Södra Kyrkogatan 4 D  265 72 Kvidinge

Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 1 2016 
Endast ett svar per kuvert.

Kan
man

papper

Välkänd
örta-
gård

En
Vendel-
kråka

Kan
vara en
svordom

Asa-
gud

Gammal
god

kors-
ordsflod

Orient-
matta

Står
för och
annat

Ofta
trafik-
offer

Orka
med

Blåses
om

aftonen

Markerar
ett

stånd

Rymd-
mått

Går 
vägen

till
Jeru-
salem

Flyger
ej

Gille

Befängd

Riktning

Parti

Prep.

Sälja?

Flöte

Newton

Grund-
ämne

Kan
hållas

Stola

En
hette
Baba

Sodom
och…
Var

Visby

Barsk
Noas
grabb

Lever
beduin

Hövligt
Arenan

som 
skalas?
Koksalt

Ej under
tekopp

Radium

Profet
Rysk
flod

Amper

100 ml

An-
givare

Fara

Klär
i kolt

Grisar

Rörig
I

hästmun

Även
Dal-

karlen

Böjlig
Gripa

Krypin

Midja Syssla

Bostad

Födelse-
stad

Sju-
armad
stake

Rubiks
är

känd
Snurrar

på

Över-
viktig

Nåt

Munt-
ligt

Stad
i

Israel

Kan
man

siden

Om sådans
sanningshalt

kan man tvivla 

Kan
vara sen

Josefs
hem-
ort?

Dra åt
skogen!
Del av

Stockholm

Åkte Ingemar på

Beskriver maska

Blandade
kryddor
Anger

år

Där ligger
Aten
Isl.
öre

Skrev om
Yngve 
Frej
Höga

toppar

Badort

π
Pryd

Stad
i

Nevada

By 
i

Sthlm

Rub-
bet

Mi

Lubbe
Nord-
ström

Sol-
gud

In-
tog

Bön

Två
lika

Trams

Lidan-
dets
väg

Rull-
måla

Erik
B.
Ek

Tukt



Skåne senioren
Box 2169                         
220 02 Lund

Posttidning

B Porto
Betalt

Sverige

I SKPF är vi många medlemmar, 
vi är Sveriges tredje största pensionärsförbund.
Hos oss är alla pensionärer och förtidspensionärer oavsett yrke 
eller tidigare anställning alltid välkomna att bli medlem i SKPF.
Även maka/make eller sambo är välkomna som medlem 

även om de ännu inte är pensionärer.

Lösning till
Calles kryss
Nr. 4. 2015
1:a pris 3  lotter
Bodil Andersson
Broby
2:dra pris 2 lotter
Lena Paulind Holm
Kristianstad
3:dje pris 1 lott
Gertrud Malmgren
Önnestad

    Grattis till 
     vinnarna!
Skåneseniorens redaktion

D. ä.
Märr

Adelsprefix

Den 
snurrar

Små,
kokta

Pronomen
Reser
SKPF
med

Liknar 
polka

Beskriver
svårt läge

Pysa
Stravin-

skij
med I

Alfa
Ofta

i
burk

+1

Fordrande

Båthamn

Ackord

Komiker

Sprider
lapparna

Ostkryp

Chorizo Alter-
nativ

Ata-
vism

Skyddar
kusten

Grekisk
stad

2008

Granne

Religion

Musikal

Lina

Uppen-
bar

Dystra
åsnans

Fabel-
gubbe

Märkes-
färg

En-
stämmigt

Med 
skott en

extra
dag

Sådan
kräfta
finns

Två
i var
mun

Utgavs
av LO

Algerisk
stad

Kort
mans-
kör

Sådan
onsdag
finns

Fram-
kallar
ofta

allergi

Resmål
för 

många
av…

Rök-
steker

ål

Smutsa

Efter 
kpml
Före
shirt

Rart
oxdjur
Ofta 

efter PS

Modern
teknik
Tre

vokaler

Sommar-
fara?

Vidunder

Bok-
hållare
Rymd-
mått

På not-
papper
Bov-
språk

För
nedkomst

Hörs
kritter

Besitta

Först
av två

- absurdum

Väder-
streck
Storm-

ning

Flick-
namn

Går man
till

Kort
Maria
Lyxåk

Kromo-
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Vår gemenskap rymmer alla som har någon form av 
pension. Tillsammans gör vi tillvaron för nuvarande 

och framtida pensionärer bättre. Välkommen!

Kom med oss!


