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Lite hjärngympa!

JUL OCH NYÅRFIRANDET ÄR ÖVER
 Vi HOPPAS ATT NI HAR HAFT DET BRA!

N  u ser vi framåt mot ett nytt bra verksamhetsår 2020 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 avdelningar ordnar. 
Jag vill också passa på att TACKA ER för det förtroende ni har gett mig under de 13 åren som 
jag har haft äran att vara er distriktsordförande. Jag har bestämt mig för att avsäga mig detta 
uppdrag på grund av min hälsa. Jag kommer att sakna uppdraget som jag trivts med på grund 
av er som medlemmar och den trevliga gemenskap som vi har haft under alla år.
Jag kan också meddela er att jag också avgår som ordförande i avdelning 24 och jag kommer 
också att lämna mitt uppdrag som ledamot i SKPF förbundsstyrelse på kongressen som är i 
juni i år, jag har haft förtroendet från hela SKPF i Sverige i 12 år.

Hjärtligt tack till er alla för de förtroenden jag har haft av er!
Bengt Lundholm

Ordförande



SKPF:s avdelningar i Skåne     Adresser och aktuella möten

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se

Här hittar Du din avdelning där Du 
kan få mer & aktuell info om 
mötesdagar och övriga aktiviteter.

Avd. 5 Helsingborg   
Ordf. Bo Rhodin
Tel exp. 0768 82 77 64
E-post: helsingborg.avd5@skpf.se
Exp. Söderg. 65    252 19 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. Ulla-Britt Mattisson
Exp. Hantverkarg. 6 B
Tel: 040-12 88 50, 
E-post: malmo.avd10@skpf.se
Exp. Måndagar & onsdagar 
10.00 - 13.00, Sommarstängt juli
-----------------------------------------
Avd. 23 Helsingborg
Ordf. Ann-Mari Andersson
0732 011 141
Exp Bergendals villa Bergendalsg. 4
Tel exp. 042/406 12 90 
Ny Exp tid: Onsdagar kl 13.30 - 15.00
15 januari - 15 maj
15 augusti - 15 november
Bankgiro: 5894-0081
E-post: helsingborg.avd23@skpf.se
-----------------------------------------
Avd. 24 Lund
Ordf. Bengt Lundholm
Exp. tid: tisdagar & torsdagar 10.00 - 
12.00
Tel exp. 046/39 77 49
Stängt juli och december.
Nöbbelövs Torg nr 23.
Box 4033 227 21 Lund 
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. Stridsvagnsvägen 13 (Krinova)
291 39 Kristianstad
Exp. öppettider: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kristianstad.avd25@skpf.se

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:      0725 42 52 47
E-post: boulevarden@telia.com
Postadr: Södra Kyrkogatan 4D
265 72 Kvidinge
Bankgironr: 5604-0629
Öppet hus Kallenbergsg. 2
Sista fredagen i månaden 
Info från KPR Ängelhom
Övrig aktiviteter:www.skpfskane.se
 ---------------------------------
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
OBS Ny lokal: Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg
Tel & Adress exp: 0709 522 974
Öppet: tisd. 13.00 - 16.00,  
Ej juli - augusti & dec.
E-post:  trelleborg.avd59@skpf.se
-------------------------------------------
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 andra torsdagen i 
månaden (medlemsmöte)
Exp stängd 14 juni - 15 augusti.
E-post: landskrona.avd64@skpf.se
Vårt bankgiro är: 5797-2010
-------------------------------------------
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

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

Utgivningsdagar för  
Skånesenioren 2020 

Nästa nummer utkommer:
Nr. 2  2020 v. 17  (20 april) 
Presstopp: 29 mars
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den  18 mars

Informationskommittén
Sammanträder den:  3 april 
Redaktionen:
Bengt Lundholm
Gullbritt Adolfsson
Sven Svensson Redaktionssekr. 
072 54 252 47.    
S. Kyrkogatan 4 D  265 72 Kvidinge
E-post: boulevarden@telia.com
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Avd 105 Svedala
Ordf. Lena Gustafsson
Exp. Åbjörngatan 9
Postadress: SKPF avd 105
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel: 070 66 17 677
E-post: lengus.hemma@yahoo.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. 257 Trelleborg
Ordf. Margareta Mårtensson
tel: 0726 99 12 68
Bryggarg 11M 231 86 Trelleborg
Mail:
-------------------------------------------
Avd. 296 Landskrona
Ordf. Marianne Christensson
Löpareg. 20 C 261 45 Landskrona
Tel: 070 72 30 125
E-post: m.chbredband.net



Skånedistriktet
Nöbbelövs Torg 23 Lund
Box: 4033 227 21 Lund
Tel: Ordf. 0709 56 59 30
Bankgiro: 5238-2082
E-post: 
distrikt.skane@skpf.se
Verksamhetsplan 2020
Årsmöte Eslöv 2020: 25 mars 
Kick off 2020: 25 - 26 augusti
Halvårsm. Eslöv 2020: 6 okt
SKPF-dagen 2020: Trelleborg
17 September
AU 2020 kl. Samling 9.30: 
7/1, 3/3, 5/5, 28/7, 1/9, 13/10 
10/11
Styrelsen 2020 Samling kl. 9.30:  
14/1, 10/3, 19/5, 25/8, 22/9, 
1/12

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
 Ulla-Britt Mattisson
 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: 5388-8384

Exp. & teletider: 
måndag till torsdag: 09.00 - 15.00 
Fredag: 9.00-12.00
Lunch: 12.00 - 13.00
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Till de avdelningar som vill ha kontakt med 
vårt tryckeri som är Ljungbergs i Klippan.

Vår kontaktkvinna heter Siv Linné
Sivs telef. är: 0435-293 13
Mail: siv@ljungbergs.se
Siv hjälper er att få ett pris och övrig information om vad som gäller 
när du vill ha information för din avdelnings inbladning i Senioren. 
Gäller även annat som t.ex. kuvert och övriga trycksaker till er avd.

Hur  använder  jag  ”Smart  Sen ior ”
OBS. Det blev fel telefon nummer till 

”Smart Senior” i förra nummret.
Skall vara 08-410 426 10. 

Redaktionen ber om ursäkt för felet.

Pensionsmyndigheten har under senare tid gått 
ut och varnat för flera bluffsajter som erbjuder 
människor “hjälp” med att få rätt pension, men som 
i stället svindlar dem på deras besparingar. 

De lockar med att de personer de ringer upp har ytterligare bostadstil-
lägg att hämta eller att de har fått fel garantipension.
Syftet är dock att lura av människor deras besparingar. ”De som har bli-
vit drabbade är förtvivlade, det är stora tragedier”, säger Erik Fransson 
på Pensionsmyndigheten till DI.

Upprinnelsen till det hela började med att Pensionsmyndigheten no-
terade att man fick ta emot ett snabbt växande antal samtal från per-
soner som kommit i kontakt med sajterna – ofta genom Facebook-an-
nonser.

Pensionsmyndigheten har gått ut och varnat för bland annat Livia Pen-
sion, vilket lett till att personerna bakom företaget ändrade namn till 
Pensionsförmedlingen. Andra företagsnamn som har dykt upp är City 
Pension och Pensionsföreningen. De adresser som har angetts i an-
nonser och annat tillhör företagshotell där det inte ens går att hitta 
verksamheter med namnen.

Så går lurendrejeriet till:
1. Får personen att lämna känslig information som telefonnummer, 
personnummer och bankkonto.
2. Ringer upp och ber vederbörande att starta sitt bank-id med bank-
dosa – inte mobilt bank-id eller bank-id i datorn då man ser var man 
loggar in.
3. Överföring sker. Varning  -  Bluffmail

Varning  -  Bluffmail
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Kocken skär upp 
fläskfilé

Avd. 24 Lund åkte på utfärd 
till Simrishamn den 27 september 2019

Alla är vi lika färggranna                Vinprovning och Lunch                            Autoseum                                                                                  

Dagen starta med regn men vad gör det, när vi skulle 
vara inne. 26 medlemmar åkte till Simrishamn och 
besökte Nordic Sea Winery. 
En liten guidning med film om hur det gick till att bryg-
ga vin, och hur man butaljerade vinet. 
Tyvärr fick vi bara se detta på film för det var full ak-
tion med maskiner och truckar där inne. Säkerhete-
framför allt. 
När rundturen var över var det provsmakning av tre 
sorters vin, vi hade olika smak och fantasier vad vi-
net smakade. Lunchen bestod  av en kycklingfilé med 
mycket grönsaker och en underbar sås. 

Efter maten åkte vi till Autoseum och för att beskå-
da bilar, motorcyklar, sportsbilar  och annat. 
Hemfärden gick sedan via Hamnen vidare längs kus-
ten med bl.a Stenshuvud, Kivik, Ravlunda och Brö-
sarpsbackar. 
Solen kom fram och med den åkte nöjda medlem-
mar hem igen mot Lund.  
                                                                                                                                          
Nästa utfärd blir den 25-27 maj då åker Avd 24 
Lund till Bornholm. 
�äs mer om detta i Lundasenioren som finns mitt i 
tidningen.                                   Foto och text av Eva Bengtsson

Julfest med Lucia på Hemgården
SKPF avd 25 Kristianstad. Den 10 
december anordnade SKPF avd 
25 i Kristianstad sin traditionella 
julfest på Hemgården.
Kl 13.00 var 85 st medlemmar sam-
lade till ett fint dukat julbord. Ord-
förande  Karl-Erik Oredsson hälsade 
alla hjärtligt välkomna. Dagens pro-
gram var underhållning av Stefan 
Nilsson och Lucia från Fröknegårds-
skolans musikklasser. Servering av 
julmat från Restaurangen Metropol 
och till sist avslutning med lottdrag-
ning.
Stefan Nilsson inledde eftermidda-
gen med härliga låter medan jul-
maten dukades fram.
Efter en halvtimma var det dags att 
gå fram till det så fint dukade jul-
bordet. Det var så vackert upplagt 
att det nästan tog emot att röra 
det. Maten smakade lika gott som 
det var upplagt, många påpekade 
att det var det finaste julbordet de 

varit på.
När alla ätit och njutit 
i lugn och ro av den 
goda julmaten, då 
dämpades ljuset och 
Lucia med sina tärnor 
och stjärngossar från 
Fröknegårdsskolans 
musikklasser gjorde 
entré. 
Nu kände alla av den rofyllda jul-
stämningen, som ungdomarna 
med den äran hade med sig. 

Det var så vackert och många tan-
kar gick säkert till vår egen skoltid 
och kanske det var någon som 
själv gått Lucia någon gång. Tan-
karna var kvar medan vi lyssnade 
andäktigt på dessa fina ungdo-
mars framträdande.
När Lucia med sina tärnor och 
stjärngossar sakta tågat ut, fick de 
en stor hjärtlig applåd. 

Ett stort tack från SKPF till alla i Lu-
ciatåget för att ni kom till oss.

Så var det dags för ostbricka och 
kaffe.
Denna fina eftermiddag avslutades 
med lottdragning. Stefan lämnade 
2 st CD-skivor till vinstbordet, där 
fanns även julskinka och kaffe.

Ordförande tackade alla som 
hjälpt till och önskade alla en rik-
tig 

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
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En liten tryckare

Kocken skär upp 
fläskfilé

Avd. 52 Nordvästskåne: 
En julmarknadsresa och en Julfest.
Avd. 52 har haft två höstavslut-
ningar med 6 dagars mellanrum, 
dels en julmarknadsresa, dels den  
sedvanliga julfesten i Kvidinges 
Folkets Hus.
Den 29 november styrde vi kosan 
mot Ringsjön till vår Julmarknad 
som ägde rum på Bosjökloster på 
en udde vid Ringsjön.

Men innan vi kom så långt, stanna-
de vi i ”Bialitt” och åt en god kött-
soppa till lunch.
Sedan ställdes färden rakt österut 
på småvägar till vårt mål,Bosjöklos-
ter.
Där gick vi runt i de gamla stallar-
na och tittade på julasakerna, mat 
stånden och övriga trevliga julde-
korationer. 

Där blev även möjligheter att dricka 
kaffe eller glögg och det värmde 
upp både kropp och själ.
När vi varit där några timmat var 
det dags att vända kosan hem emot 
våra hem i Nordvästra Skåne.
En trevlig eftermiddagstur.
Jan Petterss�n var som vanligt, vår 
chaufför.

Efter några dagar, den 5 december  
och Gull-Britt hade hunnit laga ju-
lamaten var det dags med avdel-
ningens julfest i Kvidinge folkets 
hus.
Vi var ca 80 medlemmar som lät 
sig väl smaka av julbordets läcker-
heter.

Underhöll under eftermiddagen 
gjorde två Österlenare, Knut och 
Sven, med gamla godingar och 
jullåtar. Mycket trevligt och det 
väckte många minnen från 50- och 
60 talets dansmusik.
Då vi ätit oss riktigt mätta hölls ett 
litet mötet, då ordföranden infor-
merade om 2020 års verksamhet.    
Lite senare blev det kaffe med  en 
god eftermiddagskaka bakad av 
Birgitta Heningsson.
Eftermiddagen avslutades sen med 
lottdragning, där vinsterna var 
skänkta av medlemmarna.
Vem var det sedan som kom och 
avslutade, jo Tomten som delade 
ut en liten julklapp åt alla närva-
rande.

Oförändrad förbundsavgift 2020
SKPF Pensionärernas förbundsavgift förblir oförändrad 
under 2020, och kommer alltså även nästa år att vara 110 
kronor/år.
Förbundet strävar alltid efter att hålla en så låg medlems-
avgift som möjligt. Tack vara den låga avgiften blir det 
exempelvis väldigt lönsamt för medlemmarna att försäkra 
sig genom de kollektiva försäkringar förbundet har rabatt 
på hos Folksam.

Lokalavdelningarnas avgifter bestäms av lokalavdelningarna själva och varierar över landet. 
Kontakta din lokalavdelning om du är osäker på vad du betalar för ditt lokala medlemskap.
Den totala kostnaden för ett medlemskap i SKPF Pensionärerna (förbundsavgift + lokal avgift) 
brukar variera mellan 120-200 kronor per år.
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U nder hösten fick vi vetskap 
om att i Ystads kommun 

fanns förslag om att införa avgif-
ter på trygghetslarm och hjälpme-
del, tyvärr så var inte YPR (vårt 
KPR) på tårna och reagerade. 
Förslaget stoppades i Kommunfull-
mäktige men är nu åter på förslag 
i socialnämnden. Frågan vi ställer 
oss VEM kan man LITA på?
Nästa slag mot oss och våra Med-
lemsgrupper kom i samband med 
att Kommunens budget skulle tas 
den 17 oktober. 
Förslaget från de styrande var bl.a 
att Varm mat inte längre skulle le-
vereras, Städning v 3:dje vecka 
(idag v a v), Mindre ledsagarservi-
ce, Mindre anhörigavlastning.

Grietje Thomsén väckte tanken 
som ledde till att vi i SKPF-Pensi-
onärerna Ystad startade förbere-
delser för en DEMONSTRATION. 
Polistillstånd söktes och beviljades. 
Medlemmarna informerades. 
Vi bestämde oss för att stå utanför 
Rådhuset mellan Kl.12.00-13.00 
den 17 oktober för att fånga politi-
kerna på väg till möte där besluten 
skulle tas.
Vi satte ihop ett Upprop som vi 
överlämnade till politikerna…

ENSAMHET är ett stort problem i 
dagens samhälle, en grupp som 

drabbas extra mycket är de äldre 
som har ett hjälpbehov. Isolering 
som lätt leder till psykisk ohälsa 
som medför större vårdbehov.

Vi ser därför allvarligt på de för-
slag till försämringar för just denna 
grupp, en grupp som har svårt för 
att göra sin röst hörd, som finns i 
kommunen.

-  Ingen varm mat distribueras, för-
utom sämre matkvalitet så medför 
det också att det dagliga besöket 
uteblir, besöket som kan vara ga-
ranten för att personen stigit upp.
-  Glesare städning, förutom sämre 
hygien så betyder det också färre 
besök i hemmet.
-  Neddragningar i ledsagarservi-
cen betyder mindre möjligheter att 
komma utanför hemmet.

Är DU trots detta beredd att rösta 
JA till förslaget ??? 
40-50 pensionärer trotsade ”skit-
vädret” och samlades tillsammans 
med Grietje, Eva, Bodil och Ing-
Britt utanför rådhuset. 

SKPF avd.46 Protesterar mot 
Kommunernas Nedskärningar

Vi fick även uppmärksamhet i Ra-
dio Malmöhus.
Vi kunde samma dag läsa i tidning-
en att förslaget om varm mat dra-
gits tillbaka för ytterligare utred-
ning. 
Socialen har även dragit tillbaka de 
andra försämringarna. MEN - Vågar 
vi lite på att de inte kommer insmy-
gande igen??

23 oktober anordnade vår Klubb i 
Skurup tillsammans med PRO och 
SPF i KPR 
De demonstrerade utanför Kom-
munhuset mot att kommunen 
vill ta bort Fixar-Hanna och mins-
ka platserna på korttidsboenden. 
Trots regn och rusk fanns ett 70-tal 
uppretade pensionärer på plats.

Gullbritt Adolfsson

Medlemsundersökning
SKPF-Pensionärerna centralt (förbundet) kommer att genomföra en MEDLEMSUNDERSÖKNING 
under vintern 2019-2020. Undersökningen kommer att genomföras av extern partner och till 
största delen ske per telefon.
Den görs för att förbundet ska få en uppfattning om vad medlemmarna vill få ut av sitt 
medlemskap och för att göra den centrala verksamheten mer fokuserad på medlemsnyttan. 

Det är givetvis frivilligt att delta, så du bestämmer själv om du vill. 



Calles Kryss nr. 1 2020 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 29 mars 2020  till: 

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

Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 1 2020   Endast ett svar per kuvert.
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Skånesenioren
Postadress:
Box 4033 
220 02 Lund
Besöksadr: 
Nöbbelövs torg 23 Lund
Tel.: 
Tel. 0709 56-59 30 
E-post: 
bengtlundholm@skpf.se

Utgiven av 
Distrikt Skåne 
SKPF pensionärerna
Ansvarig utgivare:
Bengt Lundholm
Redaktionen
Bengt Lundholm
Gullbritt Adolfsson
Sven Svensson 
Redaktionssekr. 
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Calles kryss nr. 1 2020
Kan

påbjudas
av värd
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månne
henne?
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Post-
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jycke

Många
har ånga
Dämpad
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Vinst
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Ursäkta?!
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firre

Varda
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Dagligt
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Utan

personligt
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Vitmena
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vissa
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Kan
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Där
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För-
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Inte
sällan

AU
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från Masthugget
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fukt

Mytisk
gud

Under-
dånig

Får
Karo
upp

Diss-
onans

Före
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För-
nöjd

Yta

Lust-
iger
dans

På
olje-
burk

Heti-
tisk

officer

Gripa

Nytt-
jar

nätet

Före
Niro

Vind-
Gud

De
gröna

Har-
mo-
nier

Iväg

Pa-
ra-
bel

Vo-
lym

Smärre
kaos

Unge 
herr 

Sawyer

Finns
grönt

?



Skåne senioren
Box 4033                         
227 21 Lund

Posttidning
B Porto

Betalt
Sverige

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.
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Ofta
röd

Depres-
sion

Redare-
intresse

Tysk-
land

Ofta 
av stavar

Elevator

Vanlig
lya

förr

Kort
valuta
förr

Kan
ersätta
pråla

Kärr-
mes

Hoppas
årets gör
skäl för
namnet

Saknas ofta
efter inbrott

Sago-
berät-
tarens
initaler

Är den…
men inte

den

Inne-
hållslös

Match-
del

Ges
ibland

Kan
märka hus

Föga
lyckad

Nästa
går i Kina
Försätter

berg?

“Te
de me”
Kort för
genför-

ädlad föda

Kanske
efter 
snaps

Bestämmer
rökning
Häftig
vindil

Hatt,
ibland
Ole,

dole, doff

Ifråga-
satt parti

Del i
leken

F. d.
resebyrå
Stundom

med
omhänder

Fru
Lindfors

Kan
tri

Lätt-
färdig
Till-

tagsen

Skvall-
rade

Är gam-
mal släkt

Före
EG

Domesti-
cerad

Är
änkeman

Av-
vikande

Hörna

Hand-
bollslag
Närmast
Jupiter

Bränsle-
vagn
Vid

insikt

Som 
styra

Sådana 
hus finns

Förtäras
Bestäm-

mer fiske-
båt

Knagglig

Toto

Fenolplast
Utled

Ort
som

plirar?

Där
finns
Ajax

Före
Ericsson

förr

Mamma
är en
kossa

Bitter
Av

kaolin
kanske?

Trimma

Ny kom
i fjol

Elvis
t. ex.

Är
lyckad 

kurUtmärker
bana

Gungar
med “va”

Väntades

Emblem Brytare

Blyton

Bär

Elaka

Kring
verket

Sv.
säker-
hets-
tjänst

Slag-
yta

Vink-
ade
bak-
vänt
Kan-
ske

kaske-
lot

Både
bra
och

dåligt?

Blad-
brygd

Dal-
tar

Eng.
ek

Ruin

Be-
stäm-
mer
jazz
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tingen

sig

Royal
League
t. ex

Nickel

Rova

Njuta

Även
med
lett

Mans-
namn

Hatt-
mak-
are

?

Senare
än 12

Kan kropps-
kunskaper

vara

T I G E R
O D O N

L O D J U R E T
M O D I S T

O N D A
B O E T T
S S T T O R G I L S
E Ä R
R I I N T A S R A T T A
V A L
A L U G I P S T O R M
N I T E N D E R A N S A
T O A G L A S T

A L A G H Ö G S O M M A R
T E
T R A D
D K L E M A R
J Ä K L A D E
U R O A K
R L V R A K

Ö S A G L A S S A

R E S OL I L L
S K RL Ö S M Y N T

B A K E L I T
M O T I G M U

F R I V O L
E N T I T A

T A M A N G A V
O N O R M A L A N D

A H
K H Ä T S K M ÅM A T E

B A N S P I S R U M

S Ä K R O SN O G
D K

T H E L A N D E
U T R Ä G O L V

S
Lösning till
Calles kryss
Nr. 4 2019

1:a pris 3  lotter
Karl Sjölin
Landskrona

2:a pris 2 lotter
Margit Larsson
Skurup

3:dje pris 1 lott
Margarete Thagesson
Kristianstad

Grattis till vinnarna!
Skåneseniorens redaktion


