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SKPF pensionärerna är en opolitisk organisation men det innebär inte att vi 
inte har åsikter hur politikerna skall behandla oss som pensionärer. Vi har 
varit med och byggt upp samhället och vill därför ha en rättvis behandling. 
Därför är det viktigt att vi ca. 2 millioner pensionärer den 9 september 
avgör Sveriges framtid och det är du och jag som väljer. 

BESKATTA ALL PENSION LIKA SOM LÖN 

I Sverige betalar många pensionärer fortfarande högre inkomstskatt än 
löntagarna. Det vill vi att man ändrar på så skatten blir likvärdig för alla. 

SE ÖVER HELA PENSIONSSYSTEMET 

Vi har idag ett underfinansierat och ojämställt pensionssystem som inte klarar 
av sin mest grundläggande uppgift att försörja dagens pensionärer. 

SAMHÄLLET SKA TA HAND OM SINA MEDBORGARE 

Detta är framför allt en följd av det ojämnställda arbetslivet, och sämre lön- 
och arbetsvillkor för kvinnor. 

JA TILL VALFRIHET, MEN LÅT OSS VÄLJA PÅ RIKTIGT 

Vi vill ha valfrihet inom äldreomsorgen och äldrevården men efter våra egna 
personliga behov och få välja vilket innehåll vi vill ha i omsorgen.  

Detta är bara några av de krav som SKPF stället på politikerna. 

VÄLJ PARTI MED OMSORG OCH DIN RÖST ÄR MYCKET VIKTIG 
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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. 10.00-12.00
Torsd. 10.00-12.00
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. 4 2018 v. 46 (12 november) 
Presstopp: 9 oktober2018
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 5 oktober 2018

Informationskommittén
Sammanträder den: 
11 oktober 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
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. Bengt Bengtsson
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
Exp stängd 14 juni - 15 augusti.
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. John Finnberg
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
 
Styrelsen. Bo Rhodin
 Ann-Marie Persson
 Ann-Mari Andersson
 Gullbritt Adolfsson
 Gull-Britt Svensson
 Bengt Bengtsson
 Ingela Lindau

Förbundets adresser
SKPF-pensionärerna
Box 30088 104 25 Stockholm
Tel. 010-44 27 465
Fax. 08-32 69 95
www.skpf.se
Mail: info@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. 

Viktigt inför valet den 
9 september 2018

Nytt inför detta val är att kommunala Bud 
har upphört och ersätts av Ambulerande 
röstmottagare.
En ambulerande Röstmottagare tar emot 
väljarens röst på samma sätt som i en 
förtidsröstningslokal.
Väljare som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder inte själv 
kan ta sig till ett röstningsställe får om 
de begär det lämna sina röster i bostaden 
till särskilt förordnade ambulerande 
röstmottagare.
Detta gäller under samma tid som 
förtidsröstningen, dvs från och med den 22 
augusti tom valdagen den 9 september.
Alla kommuner skall tillhandahålla 
ambulerande röstmottagare.
Hur det går till i din kommun, får du veta om 
du ringer till din kommuns valkansli.

Gullbritt Adolfsson
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Den 20 september är det SKPF-dagen
i Törringelund

Glöm inte att anmäla ditt deltagande
till Din avdelning

Senast den 1 september

Matsedel och tider i Senioren nr 2
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24 – 26 april ägde Seniormäs-
sa rum på Malmömässan Hyllie 
i Malmö, en väl vald plats för att 
kunna ta sig dit med tåg och buss.

SKPF Pensionärerna fanns där med 
en monter som bemannades av 
våra avdelningar i Skåne.
 Materialet som fanns att dela ut 
hade levererats av förbundet och 
bestod av bl.a. information om 
SKPF och vad vi jobbar med för frå-
gor. Vykort och karameller hade en 
strykande åtgång.

Nyfikna på SKPF
En fråga som dök upp ett flertal 
gånger var. SKPF Pensionärerna 
Vad/Vem är det? SKPF Svenska 
Kommunal Pensionärernas För-
bund. 
Då sa man -Aha, jag har inte varit 
kommunalare så då är det därför 
jag inte hört om SKPF.
 Vi hade då att förklara att idag och 
sedan mer än 20 år tillbaka i tiden 
så får alla pensionärer tillhöra SKPF 
Pensionärerna som vi numera he-
ter. 

Distrikt Skåne medverkade på Seniormässan

Avd. 10 Malmö bemannade vår monter på onsdagen den25 april

Ca 80 medlemmar samlades på 
VIVA restaurang vid Karhögstorg 
i Lund där det var en mycket god 
stämning med mycket trevlig mu-
sik och underhållning. 
Förbundets vice ordförande Liza 
Di Paolo, Sven Englesson PRO, Su-
sanne Brittmann ABF och Karl-Erik 
Oredsson SKPF distrikt Skåne var 
närvarande och de överlämnade 
jubileumsgåvor till avdelning 24 vil-
ket vi tackar för. 

40 år Jubileum för avdelning 24 i Lund.

Några fick med sig information och 
inträdesblad, återstår att se om vi 
lyckades intressera dom.

På mässan fanns ca. 150 utställare 
av varierande art.
Många hälsoprodukter, rese-
företag, syn och hörselkontroller.
Frisör och massör där man kunde få 
behandling. Bostadsbolag, politiska 
partier m.m.

Inne på mässan fanns 2 scener vari-
från det bjöds på föredrag och olika 
underhållningar.

Berit Bölander 
Vår förbundsordförande Berit 
Bölander fanns på scen under 
fredagen och berättade bl.a. om 
SKPF.

Den intresserade kunde få en hel 
del nyttig information, den som 
mer gillade att bara gå runt kunde 
samla broschyrer för att studera 
hemma. Karameller var säkert nå-
got som de flesta samlade på sig. 

           Gullbritt  Adolfsson

Mot slutet av festen så hade vi lot-
teri med mycket bra vinster från 
COOP i Lund vilket vi också tackar 
för. Även några fina stickade vinster 
som Eva Bengtsson gjort lottades 
ut.
Jag som ordförande tackar alla 
som var med på jubileumsfesten 
för en mycket trevligt umgänge 
och hoppas att ni trivdes i denna 
gemenskap.

Bengt Lundholm
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SKPF avd 25 deltog i Seniormässan 
och har haft det sedvanliga 
vårmötet.
Och på Seniormässan News 55 
den 14 april deltog SKPF med egen 
monter.

Karl-Erik Oredsson, Tommy 
Åkesson, Birgitta Sivtoft och Sven 
Johansson bemannade montern. 
Många besökare kom, intresset var 
mycket stort. Besökarna  tilldelades  
informationsbroschyrer inkl för-
bundets tidningen Här & Nu.
SKPF vårmöte på Hemgården den 
14 april besöktes av ett 60-tal 
medlemmar. 
Vice ordförande Birgitta Sivtoft 
öppnade mötet. Kassören Leila 
Jönsson redovisade det goda 
ekonomiska läget, som godkändes 

Även Kristianstad hade sin Seniormässa
och sitt vårmöte

av mötet. Sekreteraren Tommy 
Åkesson informerade om vad 
som behandlats på möten med 
CPR 2018-03-12. Sjukvårdavtalet, 
äldremottagningar, Synenhet och 
audionommottagning.

Mötet med KPR 2018-04-18. 
Personalsituation, Rätt till heltid, 
Hemtjänst organisation, Kameror 
och verkställda beslut. 
Skånetrafikens kundrådsmöte 
2018-04-09. Beställningscentral, 
Trafikledning Kvalitetsredovisning, 
Sjukresor och Missbruk av 
färdtjänst.

Efter mötet bjöds det på fika och 
därefter var det Bingo som gällde.

Karl-Erik

Avd. 25 Kristianstad har haft en utflykt till Laxerian i Mörum där ned-
anstående bild är  ifrån. Vilken vacker vy vi har i den Svenska naturen

Den 27 juni firade vi vår 25 års dag 
i Kvidinge Folkets Hus.
Hur är det bli 25 år - ja minns vi 
det?
Ja, inte vi och våra medlemmar fyl-
ler 25 år, men vår avd. gör det den 
27 juni och det firar vi i Kvidinge 
Folkets Hus.
Inbjudna gäster var Peter Sand-
berg, utredare på förbundet och 
Bengt Lundholm, vår distriktsord-
förande.
Tyvärr så hade Bengt blivit sjuk så 
han kunde inte komma,
När vi hade fått vår välkomstdrink 
och placerat oss vid det dukade 
bordet blev det helgrillad gris, gril-
lad på plats vid entrén. 
Det luktade så gott för lukten av 
grillat kött spred sig i hela lokalen.
Peter höll ett litet tal och överläm-
nade Förbundets gåva till avd. 52   
tio träd planterade i östra Afrika.

Orföranden, omgiven av Peter Sand-
berg, Gunilla Olsson och Lena Ström

För distriktet överlämnade dess 
kassör Sven Svensson ett present-
kort på 1000:- och från avd. 64, 
Landskrona, har det kommit en fin 
orkidé med gratulationer på 25 års-
dagen.
För den musikaliska underhållning-
en svarade Haroon, med en mycket 
trevlig reproterar.
Underhöll oss med roliga sketcher 
gjorde Elisabeth Ingelsson 2 gång-
er. Ett framträdande innan kaffe 
och tårta och ett efter kaffet 
Ett mycket roligt framträdande.
Ja. tiden gå fort när man har roligt 
och kl. 21.00 kom bussen och sen 
var det slut på kalaset.
Många av gästerna tackade oss för 
mycket fint fört program och det 
verkade stämma  med den glada 
stämningen under kvällen.

Avd. 52
25 års jubileum
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”Ut i det blå Danmark” var nam-
net på SKPF Pensionärerna Avd. 
46 Ystads vårresa. 21 mars kl. 
09.00 startade bokningen och kl. 
11.45 samma dag hade vi fyllt 
bussens 58 platser. Reservlis-
tan växte till ca. 25 st. Styrelsen 
beslöt då att köra en resa till med 
dem som anmält sig före slutda-
tum.
 
15 maj gick första turen och 29 maj 
resa nummer 2. Vi kunde bjuda på 
lika fint väder båda turerna. Första 
turen så hämtade vi upp även i Sku-
rup. 
En fröjd att åka genom det skånska 
landskapet när naturen är som all-
ra finast. 
Med lite sång och kluriga frågor 
tog vi oss snabbt upp på Glumslövs 
backar där vi stannade för fika som 
bestod av kaffe och tunnbrödsrul-
lar med gubbaröra. 
Nästa etapp var till färjeläget i Hel-
singborg och efter en snabb tur på 
sjön så angör vi Helsingör. 

Här var det fritt att prome-
nera runt njuta av folklivet, 
sätta sig ner och ta en bir, 
ett glas vin, en lilleen, kaffe 
och wienerbröd, en glass el-
ler vad man kände för. 
Framförallt insupa den 
danska atmosfären. 
Växelkursen just nu inbjuder inte 
till någon större shopping. 
Samling i bussen och färd mot Hel-
lerup. Färden dit gick längs Strand-
vägen så vi kunde njuta av havet på 
ena sida och vackra hus på andra 
sidan, så fina att någon funderade 
på att flytta dit. 
På segelklubben i Hellerup intog vi 
dagens måltid som bestod av olika 
danska specialiteter.  
Från Hellerup tog  vi oss genom 
delar av Köpenhamn så vi kunde 
uppleva även denna stad, en härlig 
upplevelse var att se alla cyklande 
danskar, att det var så många cy-
klister var nog en nyhet för de fles-
ta av oss. När man kommer ut från 
Köpenhamn så är det inte långt till 

bron som skulle föra oss åter till 
Sverige. Men innan vi for ner i tun-
neln så stannade vi till på Bottles-
hop för lite proviantering för den 
som så önskade.
Tillbaka i Ystad kunde vi konstatera 
att vi genomfört Öresund Runt på 
vårt eget lilla vis. 
Vädrets makter råder vi inte över, 
vi slapp regn och istället så var det 
lite väl varmt, men det fanns skug-
ga också, och så såg vi till att dricka 
mycket vatten. 
Om vi från styrelsens sida skall tol-
ka alla lovord, alla kramar, dagens 
ros, sms, alla glada leenden så har 
det varit två lyckade resor. Trötta 
men nöjda och glada skiljs vi för 
denna gång. 

Gullbritt  Adolfsson

Ut i det blå med avd. 46

Avd. 52  Utfärd till Karlskrona

”Ut idet Blå”
Ut i det blå den 5 juni gick färden 
till Karlskrona och sjöfartsmuseet 
Som vanligt startade vi med upp-
samling i Ängelholm, Åstorp och 
Kvidinge för att ta oss till det för 
medlemmarna okända målet.

Många gissningar men ingen träffa-
de riktigt rätt.
Färden gick mot Kristianstad där vi 
fortsatte på E 22 vidare österut.
I höjd med Bromölla stannade vi 
för kafferast, och det var välkom-
met, för de som steg på först hade 
varit hemifrån över 2 timmar.
Efter kaffet färdades vi 
genom det natursköna 
Blekinge och kom slutli-
gen till Karlskrona, med 
slutmålet  Marinmuseet. 
Där fans mycket intres-
sant, både under och 
över vattnet, t ex. av 
gamla modeller linje-
skepp . Stora ubåtar som 
vi även fick gå in i. 
Vad trångt!

Eftermiddagskaffet med goda kakor 
drack vi Humletorkens kaffestuga.

En härlig utfärd, i ett strålande vä-
der, med air-kondition i bussen.
Ja alla var verkligen nöjda med 
dagens blå runda och undrade 
vart bär det av till nästa år?

Förmiddagskaffe på Bellas Place med Jan, 
vår chaffis i bakgrunden
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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. 3 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 10 oktober 2018  till: 

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

Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 3 2018   Endast ett svar per kuvert.
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karl

Gotland

Öster-
rike

Inst. f.
Rätts-

informatik
Sv. förf.-
samling

Som 
kladd

Oftast
kort

Utstå 
med "t"

Tyskt AB

Grädda

?!

Hög-
stämd



Skåne senioren
Box 4033                         
227 21 Lund

Posttidning

Porto
Betalt

SverigeB

I SKPF pensionärerna 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. 2 2018
1:a pris 3  lotter
Astrid Snygg
Ystad
2:a pris 2 lotter
Birgit Åkesson
Lund
3:dje pris 1 lott
Barbro Hansson
Trelleborg

    Grattis till 
     vinnarna!
Skåneseniorens redaktion


