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Nyvalda revisorerna Sven Isgren och Olle Friberg, (bild ovan).  

 

Årsmötet besöktes av 131 medlemmar. Före mötet informerade vårdbolaget Attendo om sin verksamhet och 

bygget av ett vårdhem i Vellinge. Punkt 2 på dagordningen var parentation över de medlemmar som lämnat 

oss under 2016. Efter att ha tänt ett  ljus höll ordförande kort minnestal samt läste versen Nocturne av 

Mikael Wiehe, Parentationen avslutades med  

en tyst minut.  

Agne Kronqvist tog över ordförandeklubban 

och ledde mötet. Verksamhetsberättelsen god- 

kändes och valen utfördes med ovan angivna  

resultat.  

Willy Andersson tackade för förtroendet att bli  

omvald och alla de som på olika vis engagerar 

sig för att alla vi andra ska trivas. Ett tack rikta- 

des också till alla medlemmar som besöker och 

stöttar vår förening. 

Efter att årsmötet avslutats serverades kaffe med  

semlor och Yvonne, Lars-Erik, Ola och Bertil 

underhöll oss med sång, musik och trevliga 

historier. 

Trivselträff den 16 mars. Styrelsen lämnade  

Information om kommande verksamhet och fick bl.a. tips från medlemmarna om intressanta resmål. Efter 

kaffe-fika bjöds på underhållning av Jack Juell och Krister Engström. 

 

Trivselträff den 4 april. Mötet inleddes med att 3 medlemmar från ”Brottsofferjouren” informerade om den 

lokala verksamheten. Efter sedvanligt kaffe med kaka underhöll nysammansatta Durfolket med musik och 

sång. Det var gammeltjo, spel på såg, boggi, durspelsmusik mm varvat med korta ordvrängningar.  
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SKPF – Avd. 59 Trelleborg – Vellinge 

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

 

Inför årsmötet granskade revisorerna de 

ekonomiska transaktionerna. Då ingen 

anmärkning förelåg blev deras förslag till 

årsmötet att styrelsen skulle beviljas 

ansvarsfrihet för aktiviteterna under 2016. 

Detta blev också årsmötets beslut. 

Årsmötet beslöt vidare att omvälja Willy 

Andersson som ordförande i två år. May-

Britt Andersson och Anita Nielsen 

omvaldes till styrelsen medan Kjell-Åke 

Fröjdh och Agne Kronqvist nyvaldes, 

samtliga på 2 år. Nyvalda som ersättare,                

på ett år, blev Anne Persson och Bertil 

Åkesson medan Jan-Erik Klein omvaldes. 
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Trivselträff den 11 maj på Gästis i Anderslöv. 

Dagens aktivitet ingick i ett försök att informera 

och erbjuda medlemmar utanför tätorten närhet 

till SKPF:s sammankomst. Liksom i Vellinge i 

fjor lyckades vi inte fullt ut. Mycket positivt var  

ändå att 86 medlemmar transporterade sig till 

Anderslöv vilket gladde oss som arrangör. 

Gästis serverade kaffe och ”kladdekaka” med 

vispgrädde. Krister & Per svarade för en mycket 

uppskattad underhållning med musik blandat 

med trevliga historier. Ordf. avslutade med in- 

formation om kommande aktiviteter och önskade 

en trevlig sommar, 

Dansträff i Parken den 18 maj. Ett 70 tal dansanta medlemmar samlades för en liten måltid och en stunds 

dans till Sten Roslunds orkester. Vår lotteriansvarige, Sven-Erik, genomförde lotteri med vinster skänkta av 

Maxi stormarknad och City Gross i Trelleborg. Förutom att deltagarna gick förnöjsamma och belåtna hem 

hade vi haft glädjen att hälsa 6 257 välkomna. 

 

Trelleborgskalaset 2:e – 6:e juni. Trelleborgs kommun firade under denna period att det var 150 år sedan 

man återfick stadsrättigheten. Man firade även att Trelleborgs storkommun bildades för 50 år sedan. En hel 

rad olika arrangemang pågår under firandet där bland annat kommunens 219 föreningar erbjöds möjlighet  

att delta. För vår del deltog vi i föreningsparaden den 4 juni och hade öppet hus i vår lokal den 5:e . 

 

 
 

Trots att väderguden var lite trotsig på söndagen ställde ett 30-tal föreningar upp och deltog i paraden. 

Denna startade i Östervångsparken och avslutades i Stadsparken där det bjöds på tårtkalas och underhållning 
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Bussutfärd, i Edvard Perssons spår. För denna resa anlitades Kristianstad Buss, en för oss ny bekantskap. 

53 förväntansfulla resenärer steg på i Trelleborg och Vellinge. Resans guide, Lennart Holmgren hämtades 

upp i Malmö. Lennart guidade oss sedan på ett mycket informativt sätt om Edvard Persson liv och leverne. 

Vi besökte olika platser och miljöer som präglats av Edvard, några av dessa var Gästgivaregården Spången 

där vi åt lunch samt Kullabygden där vi avnjöt eftermiddagskaffe med hembakat på Albertsgården.. Besök 

gjordes även på Sireköping stengods och Ingelsträde där vi besöker ett cirkusmuseum och bjöds på under-

hållning av familjen Max Carling. Nöjda och belåtna återvände vi till Trelleborg och riktade ett tack till vår 

chaufför, Fredrik, för hans lugna och trygga sätt att framföra bussen.                  

 

 
      

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                       

   

               

 

 

 

       

 

 

 

             

  

 

Höstens verksamheten börjar den 28 

augusti. 

 
Måndag 28/8: Stavgång 

Kontaktperson,  May -  Britt  Andersson,  telefon 

0410-146 48,   

 
Tisdagar 29/8: 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.   

Det är bara att komma, ingen föranmälan behövs. 

 

Gubbaröran startar den 12/9. 

 

Onsdag 30/8, Canasta: 

Klockan 09.00 – 12.00 är det canastaspel i 

samlingslokalen. Kontaktperson, Sven-Erik 

Åkesson och Siv Ranebro telefon 0410-140 90 

  

Släktforskning, onsdag den 20/9: 
Forskingen pågår i ABFs lokaler, onsdagar enligt 

schema, under ledning av Sven Isgren 

 

 

       SKPF Avd. 59:s styrelse 2017 

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  
Agne Kronqvist 0410-711 198 

Kjell-Åke Fröjd 0410 – 139 38  

Sven-Erik Åkesson 0410 - 140 90  

May-Britt Andersson 0410 - 146 48  

Ersättare 

Jan-Erik Klein 0767-61 43 00 

Anne Persson  

Bertil Åkesson 
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Onsdag 30/8, Onsdagsgruppen: 

Klockan  13.30  –  16.00 pågår olika aktiviteter i 

lokalen eller på annan plats  enligt uppgjort 

schema.   

 
Torsdagar, Lokalradio SKPF Avd 59.               

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

kan du om lyssna på Agne Andersson som spelar  

njutbar musik och informerar om vår verksamhet. 

(Sändningar 3/8-14/12.-2017) 

 

Sittgympa, Torsdag 7/9 kl 10.00 

Anita Friberg hälsar både damer och herrar väl-

komna till en trevlig motionsform. Se schema i 

föreningslokalen. 

 

Torsdags Bingo i Föreningslokalen 31/8. 

 Bingo sker de torsdagar då det inte kolliderar med 

annan verksamhet. Följande tider är bokade: 31/8, 

7/9, 21/9, 28/9, 26/10, 2/11, 16/11, 23/11 och 

30/11., se även  schema i lokalen. 

 
Torsdag 31/8 , Canasta:     
Kvällspass i lokalen klockan 18.00 – 21.00                                                                             

Kontaktpersoner: Katrin  &  Rune  Persson,      

Telefon 0410-273 02 (se schema i lokalen) 

 

Fredag 1/9, Qi Gong 

Klockan 09.00 är Du välkommen till förenings-

lokalen för att bygga upp din inre styrka. May-. 

Britt Andersson är ledare och serverar kaffe efter 

väl utförda aktiviteter 

 
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 

 

Kvarvarande aktiviteter hösten 2017: 

 

17 augusti, Grillning i Östervångsparken från 

Kl. 13.30.Tag med det du vill ha grillat och dricka. 

Vi har grillar. 

 

Halvårsmöte den 5 oktober kl. 14.30 i Parken, 

Trelleborg. Behandlas bl.a budget och avgifter  

för år 2018. 

 

14 september Österlentur med RP.Sport & Nöje. 

 

12 oktober, Trygghetsdag i Parken, Trelleborg. 

Planering pågår för information om trygghets-

främjande åtgärder. Hittills klara medverkande 

Polis, räddningstjänsten, brottsofferjouren, sociala 

verksamheter. Verksamheten pågår 10.00-12.00 & 

13.00-15.30. SKPF Avd 59 är arrangör. Öppet för 

allmänheten. 

 

19-20 oktober, resa till Burg, sista anmälnings-

dag 29 augusti.  Avresa Trelleborg 08.00 

Dag 1, ingår:i Burg, Vinprovning + shopping, 

incheckning på Wissers Hotel i Burg, egentid. 

Kl.19.30 gemensam måltid på hotellet.(exkl. 

dryck)  

Dag 2 , frukost på hotellet, lite rundresa samt 

egentid i Lübeck.  

Medlemspris 1 295:-/pp, ej medl; 1 495:-. 

Enkelrumstillägg 150:- 

Åter i Trelleborg den 20:e c:a 19.00 

Pass erfordras. 

 

9 november, Gåsmiddag med dans i Parken, 

Trelleborg. 

 

7 december, julsamkväm i Parken, Trelleborg, 

Sedvanliga aktiviteter.  

 

8 december, Julresa till Fredriksdal, ¾ dag. 

Planering pågår. Fredriksdal öppnar 13.00. 

 
 

Efter flera års försök äntligen kommit  

med i kommunens föreningsregister sök på: 
Trelleborgs kommun, föreningsregister 

 

 

Föreningens adresser på ”nätet” sök Avd 59 

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

E-post: soderslattskpf@telia.com 
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