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Nu ser vi framåt mot ett nytt bra verksamhetsår 2018 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 och andra aktiviteter som våra av-
delningar ordnar.  
2018 är det val i september och då är det viktigt att vi pensionärer går och röstar för 
vi är ca. 2 millioner röstberättigade så vi bör rösta på det parti som ställer upp på 
våra krav såsom ”Ingen straffskatt på pensioner”, ” Se över pensionssystemet”, 
”Fler händer i äldreomsorgen” m.m. Detta är några av kraven som SKPF arbetar för 
och som skall förbättra levnadsförhållandena för alla pensionärer. 
 

Bengt Lundholm 
Ordförande 
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SKPF:s avdelningar i Skåne     Adresser och aktuella möten

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se

Hittar Du Din avdelning där Du 
kan få mer & aktuell info om 
mötesdagar och övriga aktiviteter.

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, 
E-post: malmo.avd10@skpf.se
Exp. Måndagar & onsdagar 
9.00 - 12.00, Sommarstängt juli
-----------------------------------------
Avd. 23 Helsingborg
Ordf. Ann-Mari Andersson
0732 011 141
Exp Bergendals villa Bergendalsg. 4
Tel exp. 042/406 12 90 
Exp tid: Måndagar 9.30 - 11.00
!5 januari - 15 maj
15 augusti - 15 november
E-post: 
helsingborg.avd23@skpf.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 4033 227 21 Lund 
Tel exp. 046/39 77 49
Bostaden:046/584 48
Bankgiro: 335-4024.
E-mail: lund.avd24@skpf.se
----------------------------------------
Avd. 25 Kristianstad
Ordf. Karl-Erik Oredsson
Tel. Bostaden: 0708 96 85 71
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. (Fackens Hus)
Exp. öppettider: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kristianstad.avd25@skpf.se

Utgivningsdagar för  
Skånesenioren 2018 

Nästa nummer utkommer:
Nr. 2 2018 v. 18 (30 april) 
Presstopp: 3 april 2018
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 12 april 2018

Informationskommittén
Sammanträder den: 
4 april 2018.
Redaktionen:
Bengt Lundholm
Gullbritt Adolfsson
Sven Svensson Redaktionssekr. 
0435-252 47.    
S. Kyrkogatan 4 D  265 72 Kvidinge
E-post: boulevarden@telia.com

Du som har material till artiklar i 
”Senioren” är välkomna med ditt 
bidrag till: 
Redaktionssekr. adress, se höger

Avd 105 Svedala
Ordf. Lena Gustafsson
Exp. Åbjörngatan 9
Postadress: SKPf avd 105
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel: 070 66 17 677
E-post: svedala.avd105@skpf.se
Exp tider: Helgfri tisd 13.00 - 15.00
-------------------------------------------
Avd. 205 Helsingborg
Ordf. Bess Johansson
Tel: 0703 35 80 57
Exp: S. Storgatan 36
252 23 Helsingborg
Öppet tisdagar 10.00 - 12.00
Mail: bessinge@telia.com
-------------------------------------------
Avd. 251 Ystad
Ordf: Bingo Olsson
Handskmakaregatan 15
271 46 Ystad
tel: 0411-722 25
Mail: bengt.ingvar.olsson@telia.com
-------------------------------------------
Avd. 257 Trelleborg
Ordf. Margareta Mårtensson
tel: 0726 99 12 68
Bryggarg 11M 231 86 Trelleborg
Mail:
-------------------------------------------
Avd. 296 Landskrona
Ordf. Leif Nilsson
Fågelv. 14 261 40 Landskrona
Tel: 0418 43 51 38/0418 43 51 38
MAIL: leif.birgith@telia.com

Avd. 46 Ystad
Ordf. Gullbritt Adolfsson
Tel exp. 0411/661 71
Repslagarg 14 271 52 Ystad
ystad.avd46@skpf.se
Exp. öppen: onsdagar 9.00- 12.00
(Ej juli)
1:a onsdagen i månaden: Öppet hus 
med fika.
---------------------------------
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
Öppet hus Kallenbergsg. 2
Sista fredagen i månaden
 ---------------------------------
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/Vellinge
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
Våra medlemsmöten håller vi i 
V. Fäladens Folkets Hus Pjäsgatan
Vi börjar möten kl. 13.30
-------------------------------------------
Avd. 79 Hässleholm
Ordf. Marianne Nilsson
Exp. Måndagar: 10.00 - 12.00
Tingshusgatan 2 281 31 Hässleholm
0451/126 10
E-post: hassleholm.avd79@skpf.se
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Skånedistriktet
Nöbbelövs Torg 23 Lund
Box: 4033 227 21 Lund
Tel: Ordf. mobil 0709 56 59 30
Bankgiro: 5238-2082
E-post: 
distrikt.skane@skpf.se

Verksamhetsplan 2018
Årsmöte Eslöv 2018: 26 mars 
Kick off 2018: 21 -22 augusti
Halvårsm.Eslöv 2018: 8 okt
SKPF-dagen 2018 20 septem-
ber
AU 2018 kl. Samling 9.30: 
9/1, 6/3, 2/5, 17/7, 4/9, 2/10 
13/11
Styrelsen 2018 samling kl. 9.30:  
16/1, 13/3, 22/5, 7/8, 22/8 
18/9, 11/12

Aktuella möten och ändringar:
Alltid på vår hemsida.

www.skpfskane.se

Distrikt Skånes styrelse
AU 
Ordf. Bengt Lundholm
V. ordf. Karl Erik Oredsson 
Kassör Sven Svensson 
Sekr. Gunilla Laudon
 
Ledam. Bo Rhodin
 Ann-Marie Persson
 Ann-Mari Andersson
 Gullbritt Adolfsson
 Gull-Britt Svensson
 Bengt Bengtsson
 Margareta Mårtensson

Förbundets adresser
SKPF-pensionärerna
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 torsdag: 09.00 - 15.00 
Fredag: 9.00-12.00
Lunch: 12.00 - 13.00

Till de avdelningar som vill ha kontakt med vårt tryckeri 
som är Ljungbergs i Klippan.
Vår kontaktman heter Sven  Johansson.
Svens telef. är: 0435-293 15
Mail: sven@ljungbergs,se
Sven hjälper er att få ett pris och övrig information om vad som gäller 
när du vill ha information från din avdelning inbladad i Senioren. 

Höstmörkret sänker sig allt tidigare på eftermiddagarna och man 
måste tända lampan för att se bättre. I dag när jag sitter och skri-

ver min ledare, ligger de mörka molnen lågt på himlen och regnet faller 
sakta. En kopp kaffe, ett tänt ljus och allt känns mycket bättre. Det är 
viktigt att tänka positivt och vi vet alla att efter årets mörkaste månad, 
kommer december med stjärnor och ljus i fönstren som lyser så fint. Det 
betyder en hel del och det behövs inte så mycket för att förgylla tillvaron.

VI HAR EN GEMENSAM nordisk samarbetskommitté (NSK) i pensi-
onärsförbunden. För Sveriges del deltar SKPF Pensionärerna och PRO. 
Tillsammans med Finland, Norge, Island, Danmark och Färöarna arbetar 
vi för att förbättra pensionärernas situation. Vi har kontakt med Nordiska 
rådet och Nordiska ministerrådet när det gäller pensionärsfrågorna och vi 
har gjort ett gemensamt uttalande som skickats till dem. Uttalandet gick 
också ut till respektive regering och våra egna organisationer. Frågor som 
är viktiga för oss i SKPF Pensionärerna; pensioner, hälsa och sjukvård, 
bostadspolitik, välfärdsteknik delar vi med de andra pensionärsorganisa-
tionerna i NSK. Det gör samarbetet viktigt för oss alla.
Den här gången sammanträdde vi i Bergen. Och i programmet ingick flera 
seminarier, ett om välfärdsteknik, den teknik som ska underlätta i varda-
gen, både för de äldre och för personal. Vi fick höra hur välfärdsteknik 
kan byggas in i bostäder så att man som äldre ska kunna bo kvar hemma 
längre. Men det är viktigt att komma ihåg att välfärdstekniken ska ses som 
hjälpmedel och inte som ersättning för personalen. 

ETT ANNAT SEMINARIUM handlade om kvinnor och pensioner. Den 
norska forskningsrapporten visade liknande resultat som den som Svens-
ka Kommunalarbetareförbundet tagit fram tidigarer, Pensioner – en kvin-
nofälla. Även i Norge är kvinnorna de stora förlorarna. De har arbetat 
många år i tunga vård- och omsorgsyrken, gått ner i arbetstid för att orka 
jobba fram till pensionsåldern. Det resulterar i lägre lön och då blir även 
pensionen låg. 

KORTBETALNING OCH KONTANTER är också en gemensam fråga. 
Här ser vi samma utvecklig i övriga Norden som i Sverige. Många servi-
ceställen som butiker, caféer, restauranger har i dag skyltar på sina dörrar 
– att här gäller endast kortbetalning. Det är nästan omöjligt att köpa en 
bussbiljett med kontanter, vill du exempelvis köpa en biljett på Öresunds-
tåget i Skåne och Danmark går det inte. I stället kan du få böta 800 kronor 
om du inte köpt biljett innan eller har ett kort att betala med. 
Det känns viktigt att vi pensionärsorganisationer i Norden träffas, diskute-
rar och driver våra gemensamma frågor. Även om resultaten inte syns på 
en gång, räknar vi med att droppen urholkar stenen.

                        
Förbundsordf. Berit Bölander      

Klippt ut Här och Nu

Nordens seniorer har mycket gemensamt



Caféträff på Hemgården i Kristi-
anstad hade SKPF avd 25 Kristi-
anstad. 
Den 7 november samlades ett 70-
tal medlemmar till Caféträff på 
Hemgården i Kristianstad.
Ordförande hälsade alla hjärtligt 
välkomna till denna eftermiddag. 
Programmet för eftermiddagen var, 
information från mötet med KPR 
och Skånetrafiken. 
PRO Vä Sånggruppen stod för un-
derhållningen. Fika och det tradi-
tionella lotteridragningen.

Sekreteraren berättade om vad som 
diskuterats på mötet med KPR och 
Skånetrafiken. Medlemmarna fick 
en bra bild på hur det ser ut i kom-
munen angående vården, äldrebo-
ende och vilka bestämmelser som 
finns angående färdtjänst. 

Tidig morgon, gråkallt, det små-
duggar. 
Det är samling på Hamntorget 
i Ystad och snart har 54 SKPF 
Pensionärer tagit plats i bussen 
som skall ta oss till Glasriket.
Strunt i vädret, i bussen är det varmt 
och idel glada miner. Kalle startar 
och vi ger oss iväg mot Sölvesborg 
där vi stannar för fm.fika och nu 
skiner nästan solen.

Till kaffet serveras Evas tunnbröds-
rullar som avnjuts i det gröna.
Vi fortsätter färden en bit i Ble-
kinge och vid Karlshamn tar vi av 
mot Tingsryd och sedan till Nybro 
och Pukebergs glasbruk.
Efter välkomstdrink så bänkar vi 
oss runt borden för att få berättat 
om glasbruket och också historien 
om ”Hyttesill”. Dofter börjar sprida 
sig och snart får vi ta för oss av det 
goda, bakad potatis, ugnsstekt salt-
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sill med grädde och lök, isterband, 
stekt fläsk och krösamos. 
Glasen som välkomstdrinken ser-
verades i fick vi nu möjlighet att 
gravera på och ta med oss hem. 
Vi kunde titta på hur eleverna som 
finns här på Pukeberg jobbar i sin 
utbildning till glaskonstnärer. 
En del av oss prövade på konsten 
att blåsa glas. 

Om inte dessa alster 
blev så bra. så fanns en 
stor shop där vi kunde                                                                                                                                            
handla bl.a. glas.Småländsk 
ostkaka, grädde och sylt 
samt kaffe var nu fram-
dukat och vi lät oss väl 
smaka. Kalle har nu vänt 
bussen för att ta oss hem-
åt. Några vill ta en liten                                                                                                     
lur men det går också bra 
att bara njuta av naturen 
som börjar övergå i vackra 
höstfärger.

Dags att åter gnugga geniknölarna 
med frågetävling. 
Raskt försvinner två timmar och vi 
har nått Bromölla där vi letar oss 
till Böckmans café för kaffe och 
”Sannabakelse”. 
Dagens sista etapp går över Rinka-
by och Åhus till Ystad. Solen ski-
ner ikapp med resenärerna och vi 
hinner i tid till Ystad för dom som 
skall ta buss eller tåg till hemmet. 

Utfärd med SKPF av. 46

På medlemsmötet den 11 sep-
tember 2017 fick vi fint besök av 
DINOS orkester. Eva och Dan 
Svensson spelade och sjöng för 
våra medlemmar. 
Kända  artister och låtar som vi 
kände igen var bl.a. Siw Malm-
qvist ”Mamma är lik sin mamma”  
Ove Törnkvist ”Dagny” och Ani-
ta Lindblom ” Sånt är Livet” och 
Sven – Ingvars ”Kassörskan”  
Alla sjöng med så gott de kunde. 
Någon fick en liten tår i ögat  av 

den fina musiken och minne 
kom fram. Det var en mycket 
fin underhållning tyvärr går ti-
den för fort när man har roligt.

Ett stort Tack till ”Dinos” 
Eva och Dan.

Medlemsmöte, avd 24 Lund

Caféträff SKPF avd 25 Kristianstad 
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Caféträff SKPF avd 25 Kristianstad 
Efter denna information nämnde 
ordförande att en ny kurs, för hur 
man hanterar en surfplatta, startas 
i februari 2018. Två kurser startar 
samtidigt en på mötesplatsen Riks-
ens Ständer och en på Som Avdel-
ning 79:ans höstutfärd till Alnarp. 
marro. Efter denna information 
lämnades ordet över till PRO Vä 
Sånggrupp. Alla ryktes med i dessa 
välkända låtar. 
Efter en halvtimme var det dags för 
fika och lotteridragning. Därefter 
fylldes salen igen med härliga låtar 

från Sång-
gruppen. 
O r d f ö r a n -
de tackade 
PRO Vä 
Sånggrup-
pen för en 
härlig av-
kopplande 
e f t e r m i d -
dag. Ordfö-
rande påpe-
kade glöm 
inte  den 21 

november då Ingmar Skogar be-
rättar om naturupplevelser i Skåne 
inkl Naturum i Kristianstad och 
att Sparbanken informerar om vad 
som händer inom banktjänsterna.

I början av september var det 
dags för avdelningens traditio-
nella höstutfärd. Ett trettiotal 
förväntansfulla medlemmar gick 
på bussen i Hässleholm på mor-
gonen. Dagens huvudmål var Al-
narps Lantbruksuniversitet ut-
anf Malmö.
Ett första stopp blev det redan i 
Lomma där vi fick förmiddagskaffe 
på Blå caféet, beläget med fin utsikt 
alldeles vid Öresund.  
Därefter fortsatte färden till Alnarp. 
Besöket startade med rundvandring 
till fots i den stora parken, som om-
ger hela anläggningen. 
Här finns en mängd olika sorters 
träd, en del väldigt stora och höga.
En örtagård finns också på området 
med många olika växter.
Efter en intressant rundvandring 
väntade en god lunch på Alnarps 
Restaurang.

Mätta och belåtna var det så dags 
för dagens höjdpunkt, ett besök på 
Alnarps Lantbruksmuséum. 
Här blev vi under någon timma 

guidade om alla de gamla red-
skap, traktorer, lantbruksmaskiner 
och andra lantbrukstillbehör, som 
man samlat här under många år. 
Ett mycket uppskattat besök tyckte 
många av deltagarna. 
 Det var nu dags att lämna Alnarp 
och bege oss vidare mot nästa be-
söksmål som var Jakriborg i Hjär-
up. Jakriborg är ett nytt bostads-
område, byggd i medeltida tysk stil 
men med modern invändig stan-
dard.
Området ligger centralt med egen 
pågatågsstation mellan Lund och 
Malmö.
Efter ett kort uppehåll här, fortsatte 
färden till Naturcentrum i Fulltofta, 
utanför Hörby. Här vi fick efter-
middagskaffe och kunde samtidigt 
besöka utställningen om ”Bondens 
år”.
Efter detta sista stopp, rullade bus-

sen de sista milen hem till Hässle-
holm, efter en intressant och givan-
de dagsutfärd.

Avd.79:ans höstutfärd till Alnarp.

Den sedvanliga julfesten i Kvi-
dinge Folkets Hus fick den 7 dec. 
i år ett litet annorlunda förhål-
lande, nämligen en dubbelbok-
ning av lokalen, illa, illa hur kla-
rar vi detta? 
Men allt klarade upp sig. visserli-
gen blev julfesten  lite kortare än 
planerat men allt löste sig eftersom 
många av deltagarna hjälpte till så 
vi fick iordning till nästa hyresgäst.
I övrigt gick eftermiddagen enligt 

traditionen, med 
julmat, lotterier, 
tomte som delade 
ut julklappart. Allt 
fungerade och 
medlemmarna var 
mycket nöjda.

På bilden: 
En mycket duktig 
musiker, Haroon ,
Tomten och ordfö-
randen

Avd. 52, Julfest i 
Kvidinge Folkets Hus 



Många går miste om bostadstillägg
Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet liksom 
garantipensionen. I genomsnitt får de som har BTP 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till 
pensionen. Den som har en pension på mindre än 14 000 kronor i månaden, kan ha rätt till BTP 
Bostadstillägget ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

Vem har rätt att söka? 
-Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. 
-Du kan ansöka även om du har förmögenhet. 
-Du kan ansöka om du bor i Sverige, är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension.*

* Du kan även ansöka om du har en utländsk pension som motsvarar svensk allmän pension. Likaså om du 
är under 65 år och fick änkepension före år 2003. Om du har sjuk- eller aktivitetsersättning ansöker du om 
bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Tre steg för att ansöka 
Hur mycket får du i pension? 
Är din pension och andra inkomster totalt lägre än 14 000 kronor efter skatt? Då bör du kontrollera om du 
kan ha rätt till bostadstillägg. Har du en högre total pension, inklusive tjänstepension, kan du inte få något 
bostadstillägg.

Exempel på bostadstillägg per månad 
Månadsinkomst efter skatt     7 000 kr         10 000 kr       14 000 kr 
Bostadstillägg                            5 090 kr         2 800 kr         0 kr

Tabellen ovan visar exempel på belopp för ensamstående. Beloppen stämmer inte för alla, men tabellen kan ge 
en uppfattning om hur inkomsten påverkar bostadstillägget. 
Det högsta beloppet du kan få är 5 090 kronor. Om ni bor tillsammans räknas bådas inkomster och då blir 
beloppen annorlunda. Nästa år höjs BTP till 5 600 kronor.

Så beräknar du om du har rätt till bostadstillägg 
För att få veta om du bör ansöka om bostadstillägg kan du göra en beräkning. 
Gör din beräkning på pensionsmyndigheten.se/beraknabt 
Du kan även ringa kundservice på 0771-776 776 så får du hjälp att göra en beräkning.

Gör din ansökan 
Enklast ansöker du på Pensionsmyndighetens webbplats www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en 
e-legitimation. 
Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från Pensionsmyndighetens webbplats eller beställer från 
kundservice på 0771-776 776. 
Det går också att besöka ett av Pensionsmyndighetens servicekontor och få hjälp med ansökan via webben 
eller blankett.

Vad händer sedan? 
När Pensionsmyndigheten har fått din ansökan påbörjar de handläggningen. Saknas uppgifter kan dessa 
behöva kompletteras, i så fall kontaktar Pensionsmyndigheten dig. 
Du får normalt ditt beslut inom en eller två månader. I vissa fall kan det ta lite längre tid. Du får alltid ett 
skriftligt beslut från. 
Om du beviljas bostadstillägg betalas det ut tillsammans med din pension. Bostadstillägget är skattefritt och 
beviljas vanligtvis tillsvidare utan tidsbegränsning.

Klippt ur förbundets hemsida
- 6 -
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Skånesenioren
Postadress:
Box 4033 
220 02 Lund
Besöksadr: 
Nöbbelövs torg 23 Lund
Tel.: 
046-584 48
E-post: 
bengtlundholm@skpf.se

Utgiven av 
Distrikt Skåne 
i SKPF pensionärerna
Ansvarig utgivare:
Bengt Lundholm
Redaktionen
Bengt Lundholm
Gullbritt Adolfsson
Sven Svensson 
Redaktionssekr. 

Calles Kryss nr. 1 2018 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 2 april 2018  till: 

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

Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 1 2018
Endast ett svar per kuvert.
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Skåne senioren
Box 4033                         
227 21 Lund

Posttidning

Porto
Betalt

SverigeB

I SKPF pensionärena är vi många medlemmar, 
vi är Sveriges tredje största pensionärsförbund.
Hos oss är alla pensionärer och förtidspensionärer oavsett yrke 

eller tidigare anställning, alltid välkommen att bli medlem i SKPF.
Även maka/make eller sambo är välkommen som medlem 

även om de ännu inte är pensionärer.

Om Du vill bli medlem så gör du så här:
Du ringer avdelningen där du bor (se adress och telefon på sidan 2.)
Eller så går Du in på vår hemsida, under medlem: www.skpfskane.se

eller förbundets hemsida: www.skpf.se 
På hemsidorna finns där anmälningsblankett 

där du fyller i dina personuppgifter, adress och telefon.

Lösning till
Calles kryss
Nr. 4 2017
1:a pris 3  lotter
Lena Paulina Holm
Kristianstad

2:a pris 2 lotter
Bertil Nilsson
Lund

3:dje pris 1 lott
Lena Mailand
Landskrona             

    Grattis till 
     vinnarna!
Skåneseniorens redaktion
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