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Viktiga telefonnummer: 
 
SKPF förbundet tel. 010 - 442 74 60 
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 Medlems avgiften inbetalas till 
Förbundet och ej till avd. 5 OBS!!! 

 

OBS! Årsavgiften för 2017 är 175: - 

 
 
 

 

Årsprogram 2017 
 

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 2017 är 175:- 

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 2016 
 

Ordförande Kassör 
Bo Rhodin Rose-Mari Johansson 
tel. 042 - 15 86 48  tel. 0703 – 69 51 76 
 
 

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 2017 
Föreningens möte hålls enligt följande tider, kl. 14,00 om inget annat sägs. 

 
Årsmöte 2017 8/2 onsdag 

Medlemsmöten 2017 - 12/4 - 17/5 - 6/9 - 25/10 onsdagar 
Årsmöte 2018 onsdagen den 7/2 

 
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. 24 18 81 måndagar 09,00 - 11,00 torsdagar 09,00 - 11,00  

Exp. är öppen  Februari – Maj  och September – November. 
 

OBS årsavgiften för 2017 är 175:-  

Utflykter 2017 
 

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 3/3 2017 
Avresa från läge nr. 8- 9 knutpunkten kl:13,30 

 

 
 

Pris 600:- för medlem icke medlem 755:- max 50 pers. 



4 Maj Snapphanetur i Göinge läge 8-9 Knutpunkten 
Denna dag ägnar vi åt Skånes frihetskämpar på 1600 talet och deras öden 
och äventyr. Med vår guide tar vi oss igenom de täta Göinge skogarna och 
besöker några av tidens kvarlämnade minnesmärken. Vi lämnar Helsingborg 

ca: kl. 08,00 och kör österut mot Göinge. I Tyringe svänger vi av söderut mot 
Matteröd och Brönnestad. Vi åker förbi byarnas kyrkor som bär en del av 
historia från Snapphanarnas tid. Härifrån, på små vägar, tar vi oss till 

Hovdala slott som var hårt ansatt under krigen på 1600- talet. Här blir vi 
serverade förmiddagskaffe innan vår guide tar emot oss och visar runt i den 
Ehrenborska våningen och berättar slottets historia. Från Hässleholm styr vi 

kosan mot lunchen och sedan vidare norrut på småvägar. Under 
eftermiddagen besöker vi Sporrakulla gård och vi åker en bit på Ryavägen 
som band ihop Småland med Skåne. Vi åker självklart också förbi Lönsboda 

och Loshult. På vägen söder ut mot eftermiddagskaffe utanför Vinslöv 
passerar vi Hönjarumsskans, den enda svenska befästningen som 
friskyttarna själva lyckades inta under Skånska kriget. Vi är åter i Helsingborg 

ca: kl. 20,00 
 

Pris 500:- för medlem icke medlem 650:- max 50 pers. 
 

 
 

Stettin, Polen 29/5 från Knutpunkten läge 8-9 
Dag 1. Vi reser från Helsingborg kl. 06,00 till Trelleborg och vidare till 
Sassnitz. Från den vackra ön Rügen fortsätter vi förbi ”svenskstäderna” 
Stralsund och Greifswald. Efter några km. in i Polen når vi Stettin. Här bor vi 

3 nätter på Radisson BLU där äter vi en gemensam 3 rätters middag varje 
kväll - 2 på hotellet och en på restaurang på stan. 

Dag 2. Efter frukost ägnar vi förmiddagen åt en stadsruntur med guide. 
Eftermiddagen spenderas på egen hand för shopping. 

Dag 3. Efter en välsmakande frukost åker vi till stora marknaden, Turzyn. 
Här har vi tid att shoppa och göra stora fynd. 

Dag 4. Efter frukost på hotellet så styr vi kosan mot Swinoujscie där vi äter 
lunch ombord kl. 13,00  och är i Ystad ca: 20,00 och i Helsingborg ca: 22,00 

OBS utförligare program kan fås på exp. eller medlemsmöten 
 

Pris för medlem 3300:-  icke medlem 3890:- max pers. 
 

  

 
Madaresa till Österlen 26/9 2017 från läge 8-9 från 

Knutpunkten 
Vi åker kl. 07,15 mot Köpingebo, där vi ska besöka Österlens kryddor. Efter 
förmiddagsfika kommer vi att blanda vår egen örtblandning. Därefter 
fortsätter vi till Ingelstads kalkon för lunch. På vackra vägar fortsätter vi till 

Gunnarhögs gård. Här får vi se produktionen hela vägen från frö till flaska. Vi 
tittar, känner på spannmål och oljeväxter. Vi ser också hur man kallpressar 
rapsoljan och fyller på flaskor. Man kan göra sin egen rapsolja, välja flaska 

och formge sin egen etikett. Efter eftermiddagsfika bär det hemåt till 
Helsingborg. Hemkomst ca: 18,00 
 

Pris 450:- medlem icke medlem 635 max 50 pers. 
 

 



Julmarknad till Kiel 4-6 december 2017 
Dag 1. Klockan 07,00  åker vi från Helsingborg Knutpunkten läge 8-9 via 
Öresundsbron till Danmark. Över de danska öarna åker vi sedan till Rödby 
där vi tar färjan över till Puttgarden. Vi ankommer till Kiel under 

eftermiddagen och checkar in på vårt hotell Best Western i Kiel. På kvällen 
äter vi middag tillsammans på hotellet. 
 

Dag 2. Efter frukost  har vi en hel dag för att utforska Kiel och julmarknaden. 
På kvällen äter vi middag tillsammans på hotellet. 
 

Dag 3. Vi lämnar Kiel vid lunchtid för att åka hem via Puttgarden – Rödby 

och Helsingör – Helsingborg. Innan vi lämnar Tyskland stannar vi för  lunch 
och gränshandling. Ankomst till Helsingborg ca: 19,30 
 

Pris för medlem  2300:-  icke medlem 2900:- 
 

 
 

Julbord på Kvibille Gästis 14/12 2017 
Avgång Knutpunkten läge 8-9. kl. 12,00. Vi tar oss norrut via E6:an mot 

Kvibille och Kvibille Gästgivaregård. Väl framme möts vi av ett fantastiskt 
traditionellt hemlagat julbord att njuta av och därefter blir det dans. Efter en 
trevlig kväll tar vi åter plats i bussen och styr kosan till Helsingborg där vi är 

framme vid ca: 18,00. 
 

Pris medlem 400:- icke medlem 555:- max 100 per. 
 

 

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 distrikt Skåne rekomenderar medlemmarna att teckna den 
STORA hemförsäkringen då får du halverad självrisk  (750:-) nyvärde på 

hemelektronik  4 år, kontant förlust, max 3000:- resk lar samt låsbyte 
 

Försäkringsrådgivare för distrikt Skåne är Bo Rhodin 
 

 


