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                                    Verksamhetsberättelse 
för Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund SKPF, Avd 59, Trelleborg år 2015                   
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 

Ordförande:  Willy Andersson 

Vice Ordförande: Bengt Hägglund 

Kassör:  Siv Hultstrand 

Sekreterare:  Anita Nielsen   

Ledamot:  Sven-Erik Åkesson   

Ledamot:  May-Britt Andersson 

Ledamot:  Agne Andersson 

Ersättare:  Kjell-Åke Fröjd 

Ersättare:  Kerstin Ohlsson  

                      ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

Föreningens ändamål: Förutom de i våra stadgar § 2 angivna ändamål och vårt handlingsprogram har     

avdelning även som mål att verka för jämställdhet, mångfald och antidrogarbete. För att uppnå detta mål 

är vi bland annat medlemmar i ”Trelleborg Tillsammans”. 

 

  Medlemsantalet var vid årets början 985 och vid årets slut 1 314. Den stora ökningen beror på att   

avdelning 104 i Vellinge lagts ner och dess medlemmar överförts till oss. Under året har avdelningens  

  olika aktiviteter besökts av 6 578 medlemmar. 

 

Möten och aktiviteter: Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden. 

Avdelningen har haft ett årsmöte, ett halvårsmöte, tre trivselträffar, en 20: års fest, en Gåsfest och ett 

Julsamkväm för medlemmarna. Samtliga medlemsmöten med underhållning och information.  

  Förutom våra dagliga aktiviteter, Stavgång, Caféet Ti for To, Onsdagsgruppen, Canasta Bingo, Sitt- 

  gympa, Qigong: Radiosändningar Söderslättaren, Studier/Cirklar., Släktforskning Gubbaröran,” har  

  Resor till Augustenborg, Blå Planeten, 2 st Ut i det Blå, Byatur, SKPF-dagen, Madaresa och Julresa 

arrangerats. 

 

Verksamhetsbidrag: Avdelningen har fått verksamhetsbidrag från Trelleborgs Kommun. För detta vill vi 

framföra vårt tack då detta är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en aktiv verksamhet för våra 

medlemmar. Vi har i år även sökt och erhållit bidrag för cirklar och kulturarrangemang från ABF, MSB 

och vårt förbund.   

 

Slutord: Avdelning 59 har i år firat 20 år som pensionärsförening i Trelleborg. Våra möten och aktiviteter 

har blivit mer och mer välbesökta. Vi hoppas att det ska fortsätta så. 

 

Styrelsen tackar alla som på olika vis verkar för vår utveckling och framtid samt alla medlemmar för deras 

stöd och deltagande i våra aktiviteter.  

Verksamhetsberättelsen är undertecknad av styrelsen i originalhandlingen.  
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SKPF – Avd. 59 Trelleborg – Vellinge 

                            Söderslätts Kommunalpensionärer 
                    En pensionärsförening för alla pensionärer 
 
             Skåne-seniorens info-blad för Avdelningens medlemmar         
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                   Höstmöte med SKPF Avd 59 Trelleborg/Vellinge  

 

                 den 22 september 2016, Kl. 13.30 på Vellinge Gästis 

 

                       
 

                 Välkomna! 

                 Vi bjuder på kaffe och kakor samt musikaliskt inslag av 

 

                                            Gillesbandet 
 

                               
 

                           O B S 
 

Anmäl ditt deltagande till vår expedition tisdagar mellan kl 13.00-16.00            

eller någon i styrelsen senast tisdagen den 20/9. Kl. 16.00. 

              (ej medlemmar 90 kr.) 
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          Kerstin Ohlsson och Bengt Hägglund 

 

Vid vårt årsmöte i februari avtackades Agne Anders- 

son och Kerstin Ohlsson för många års arbete i sty- 

relsen. Bengt Hägglund utsågs till vår andra Heders- 

medlem efter 20 års aktivt arbete. 

 

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 

Mobil:  0707 102 902 

E-post: soderslattskpf@telia.com 

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

 

Verksamheter pågår 2016:  29/8 – 2/12 

. 

Styrelsen sammanträder:  22/8, 3/10, och 14/11. 

   
 

 

 

 

Torsdag, Radio 

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

kan Du om  torsdagarna  lyssna  på  Bengt  

Hägglund, Åke Jönsson och Agne Andersson som 

spelar musik och informerar om vår verksamhet. 

(Sändningar 4/8-15/12. Kl 10.00-11.00) 

 

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 26/8. 

Kontakta exp. telefon 0410-414 70 tisdagar. 

 

Cirkelverksamhet: 

Släktforskning fortsätter onsdagar med start 21/9     

på ABF med Sven Isgren som ledare. 

 

Sittgympa: 

Vi fortsätter med sittgympa till musik i vår 

föreningslokal torsdagen den 1 september 

kl.10.00. Både damer och herrar är välkomna. 

Ledare är Anita Friberg 

 

↑ 
 in      

Måndagar: Stavgång 

Kontaktperson,  May -  Britt  Andersson,  

telefon 0410-146 48, Börjar 29/8. 

 
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. 

Börjar 30/8. 

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 

Börjar 31/8. 

 

Onsdagar, Onsdagsgruppen: 

Klockan  13.30  –  16.00 pågår olika 

aktiviteter i lokalen eller på annan plats  enligt 

uppgjort schema. Börjar 31/8.. 

 

mailto:soderslattskpf@telia.com
http://skpf.se/
http://skpfskane.se/
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Torsdagsbingo i samlingslokalen klockan 13.30  

– 15.30 om det inte kolliderar med annan verk-

samhet. 

Speldagar under hösten: 29/9, 20/10, 27/10, 3/11,  

17/11 och 24/11.    . 

Brickorna kostar 5 kronor styck och gäller 6 spel.  

Efter avslutat spelande fikar vi. 

(Ingen föranmälan, se även schema i lokalen.) 

      

KPR (Kommunala pensionärsrådet) i Vellinge. 

Genom våra kontaktpersoner kan ni föra fram 

frågor till kommunen och eventuellt även påverka 

beslöt som rör, i första hand, äldrefrågor.  

KPR i Vellinge har delats in i arbetsgrupper och 

våra representanter är: i Hälsa/friskvård/sjuk-

vård – Jan-Erik Klein och i Boende/hemtjänst- 

Kjell Stridh. 

 

Tillgänglighetskommittén I Trelleborg: Bengt 

Hägglund och Anita Nielsen.  

  

 

Vi hälsar tidigare SPRF medlemmar och deras 

avdelning 57, Signalen välkomna till vårt 

förbund. De heter framöver SKPF Avd. 216 

och fortsätter sin verksamhet som innan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

Vid årets dansträff den 25/5 deltog 74 med-

lemmar. Träffen inleddes med en förnämligt god 

måltid följt av flitigt dansande till Dinos orkester. 

 

 

Lotteri med vinster från Maxi och City Gross 

livade upp den goda stämningen. Enbart lovord 

har framförts till arrangörter och övriga aktörer. 

 

 
 

Avd 59 Sven-Erik Åkesson och May-Britt 

Andersson samt Jan-Erik Jönsson Avd 46 be-

mannar SKPF montern i Malmö under Senior-

mässans första dags förmiddag den 26 april (bild 

Anna-Stina Hörnfeldt) 

 

Venresa den 9 juni. 44 medlemmar deltog i 

denna resa arrangerad av Söderlings resetjänst. 

Olika resmål besöktes på Ven med information    

av lokala guider. Vädret var till besökarnas fördel 

och måltiderna välsmakande. 

                                -”-  

Styrelsen tackar för vårens deltagande 

och önskar alla medlemmar  

Välkomna till höstens aktiviteter 

                     

 

           SKPF Avd 59:s styrelse 2016 

                              Telefon nummer  

Ordförande 

Willy Andersson      0410 – 17 321 

  Mobil 0707 102 902 

Kassör 

Siv Hultstrand Tel    040 – 45 51 13 

Sekreterare 

Anita  Nielsen tel      0410 – 193 13 

Styrelseledamöter 

Bengt Hägglund        0410 – 199 85 

Kjell-Åke Fröjd         0410 – 139 38 

Sven-Erik Åkesson    0410 - 140 90 

May-Britt Andersson 0410 - 146 48 

Jan-Erik Klein           0767-61 43 00          

  

 


