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Nu äntligen är det vår.

Nu är det vår och rapsen
står snart i full blom. SKPF:s
bussu ärder står för dörren.
Vad härligt det skall bli a få
träﬀas igen. Vaccina onen är
snart klar och immunförsvaret
mot Covid-19 är vi på god väg
a bygga upp. Då tycker jag a
vi glömmer allt om pandemier, i
alla fall för llfället. Vad härligt
det skall bli a trängas i en varm
buss och se alla glada SKPF:are
gå ombord. Det har jag längtat
e er i många månader, ja e
helt år om sanningen skall fram.
Si a bredvid en bäs s och lyssna
på guiden som berä ar om
dagen u ärd. Ti ar vi ut genom
bussfönstret, där lyser vårsolen
över det Skånska landskapet.
Kaﬀekorgen är med och dagens
program är mycket spännande.
Kan det vara bä re, jag tror inte

Sid 2 & 3.

Adresser och
informa on från
avd. & distrikt

det. Denna dag har vi alla längtat
e er, snart är den här jag lovar.
Med dessa ord vill jag önska
er alla en rik g härlig ﬁn vår och
sommar.
Karl-Erik som ses här ll höger

Distrikt Skåne söker ny kassör.
Hej alla medlemmar.
Distrikt Skånes Styrelse söker en kassör.
Hjälp oss, kom med i vår härliga gemenskap
Du kommer aldrig a ångra dig.
Tag kontakt med vår nuvarande kassör Gull-Bri Svensson.
Mobil 072-5425247 Då får du veta mer.
Eller slå en signal ll Distriktets ordförande
mobil 0708-968571
Tveka inte slå en signal även om du bara är nyﬁken.
Sid 4 - 5 - 6

Reportage från
avdelningarna

Sid 7

Lite hjärngympa!

SKPF:s avdelningar i Skåne

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se
och på förbundets hemsida
www.skpf.se
Här hi ar Du din avdelning där du
kan få mer info om mötesdagar
och övriga ak viteter.

Avd. 5 Helsingborg

Ordf. Sonny Gullberg
Tel exp. 0768 82 77 64
E-post: helsingborg.avd5@skpf.se
Exp. Söderg. 65 252 19 Helsingborg
öppe der: Feb.-Maj &
Sep.-Nov: Månd. 10.00-12.00
Torsd. 10.00-12.00
Aktuella möten - Ak viteter:
Se vidare Distriktets hemsida.
------------------------------------------

Avd. 10 Malmö

Ordf. Ulla-Bri Ma sson
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
Exp d: Onsdagar kl 13.30 - 15.00
15 januari - 15 maj
15 augus - 15 november
Bankgiro: 5894-0081
E-post: helsingborg.avd23@skpf.se
-----------------------------------------------------

Avd. 24 Lund

Ordf. Marianne Ek
Exp. d: sdagar 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 Kris anstad

Ordf. Karl-Erik Oredsson
Tel. Bostaden: 0708 96 85 71
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. Stridsvagnsvägen 13 (Krinova)
291 39 Kris anstad
Exp. öppe der: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kris anstad.avd25@skpf.se

Adresser och aktuella möten

Avd. 46 Ystad

Avd 105 Svedala

--------------------------------Avd. 52 Nordvästskåne

Avd. 205 Helsingborg

Ordf. Gullbri 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 torsdagen i månaden:
Öppet hus med ﬁka.
Ordf. Gull-Bri 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 ak viteter:www.skpfskane.se

--------------------------------Avd. 55 Eslöv

Ordf. Kers Karlsson
Exp. Medborgarhuset, Söderg. 29
241 30 Eslöv
Exp. d: 10.00 - 12.00 torsdagar.
Tel. 070 550 55 93
E-post:
avd.55mellanskane@telia.com

Ordf. Ronny Carlström
Exp. Åbjörngatan 9
Postadress: SKPF avd 105
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel: 070 66 17 677
e-post svedala.avd105@skpf.se
Exp der Helgfri sd. 13.00-15.30
------------------------------------------Ordf. Bengt Rosenkvist
Tel: 070 57 58 300
Exp: S. Storgatan 36
252 23 Helsingborg
Mail: rosenkvist.bengt@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.ch@bredband.net

--------------------------------Avd. 59 Trelleborg/Vellinge
Ordf. Willy Andersson
0707 102 902
Kon nentplan 2
231 42 Trelleborg
Tel & Adress exp: 0709 522 974
Öppet: sd. 13.00 - 15.00, ej dec
Vi har sommarkafe´med exp hela
sommaren
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 augus .
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
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Du som har material ll ar klar i
”Senioren” är välkomna med di
bidrag ll:
Redak onssekr. adress, se nedan

Skåne Senioren
kommer ut 4 gånger
om året.
Nästa nummer utkommer:
Nr. 3 2021 v. 29 (20 juli)
Presstopp: 7 juni
Avdelningarna: Till tryckeriet:
Senast den 5 juni

Informa onskommi én
sammanträde ej bestämt

Redak onen:
Karl-Erik Oredsson
Gullbri Adolfsson
Sven Johansson
Redak onssekr. 070 884 23 87.
Orregatan 8, 264 71 Ö. Ljungby
E-post: svenulla1@gmail.com
Ansvarig utgivare:
Karl-Erik Oredsson

Skånedistriktet

Nöbbelövs Torg 23 Lund
Postadress: Karl-Erik Oredsson
Blåklints gen 6 296 34 Åhus
Tel: Ordf. 0708-968571
Bankgiro: 5238-2082
E-post: distrikt.skane@skpf.se

Verksamhetsplan 2021

Årsmöte Eslöv 2021: 15 juni.
Kick oﬀ 2021: 24-25 augus
Halvårsmöte Eslöv 2021: 12
oktober
SKPF-dagen ej bestämt datum.

AU 2021

19/1, 9/3, 4/5 inställda
10/8, 14/9, 23/11 kl 10.00

Styrelsemöte 2021

2/2, 23/3 inställda
4/5, 18/5, 24/8, 28/9,7/12
kl 10.00 Lund
Förbundet kongress 21-22 sept
Aktuella möten och ändringar
hi ar du på www.skpfskane.se
eller på www.skpf.se

Distrikt Skånes styrelse
AU
Ordf.
V. ordf.
Kassör
Sekr.
Styrelsen.

Karl Erik Oredsson
Gullbri Adolfsson
Gull-Bri Svensson
Gunilla Laudon
Sonny Gullberg
Ulla-Bri Ma sson
Ann-Mari Andersson
Marianne Ek
Lena Ström
Eva Broman
Ingela Lindau

Förbundets adresser
SKPF-pensionärerna
Box 30088 104 25 Stockholm
Tel. 010-222 81 00
Fax. 08-32 69 95
www.skpf.se
Mail: info@skpf.se
Bankgiro: 5388-8384
Exp. & tele der:
måndag ll torsdag: 09.00 15.00 Fredag: 9.00-12.00
Lunch: 12.00 - 13.00

Avd 10 Malmö
Det har varit svårt a
få
igång
någon
verksamhet
som vi normalt brukar ha ex.
utbildningar studiecirklar osv,
men vi hoppas vaccineringen
skall komma igång på allvar så
a det blir en förändring.
För a
få ut så mycket
informa on som möjligt om vad
som händer i vår avdelning har
vi informerat på vår hemsida
Skpf Avd 10 Malmö där vi lagt ut
aktuell informa on och ps som
kan förenkla vardagen.
Vi har om allt fungerar
planerat en bussresa ll Skagen
31/8-2/9 tre dagar för våra
medlemmar och vi hoppas det
skall gå a genomföra denna
resa. Vi försöker a planera inför
denna, och då vill vi veta om det

ﬁnns något intresse bland våra
medlemmar så hör av er ll vår
expedi on på tel: 040-128850 .
Den tradi onella 80 års
u lykten som skulle vara i maj
månad är ﬂy ad ll hösten.
Vi har ﬂy at fram vårt
årsmöte i år och det kommer a
vara 2021-06-03 på Mo etens
Folkets Hus i Malmö.
Hoppas a vi kan komma
igång på allvar e er sommaren
och det blir lite som vanligt igen.
Ni är välkomna a kontakta oss
på vår avdelningsexpedi on om
ni har något ni undrar över eller
har några frågor.
Med vänlig hälsning
Avd 10 Malmö

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.
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Hälsningar från Förbundsordföranden
Nu har vi lämnat 2020 bakom
oss och e ny år har trä in. E
år som bär med sig många förhoppningar och förväntningar.
Hoppet om a få återgå ll e
mer normalt liv har tänts genom
a vaccina onerna nu kommit
igång. Regioner och kommuner
har e avgörande ansvar för a
vaccineringen fungerar. De har
också e ansvar för a prioriteringen av de äldre följs. De som
löper störst risk a bli allvarlig
sjuka ska också vara de som ska
komma först i vaccina onsköerna. Där ﬁnns våra medlemmar.
Aldrig har väl så många höjt
sina röster och talat om äldreomsorgen och de brister som
funnits där under lång d. Det
är verkligen inte en dag för digt
men det gäller a gå från ord ll
handling, a agera och inte bara
reagera!
Strax före jul så llsa e regeringen en särskild utredare
som få i uppdrag a föreslå en
äldreomsorgslag. Äldreomsorgslagen ska komple era socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg
om äldre. Den ska bland annat

innehålla bestämmelser om en
na onell omsorgsplan. Utredningen är välkommen och kan
i sin bästa form leda ll en mer
jämlik äldreomsorg i hela landet.
Vi ska alla kunna känna oss trygga och säkra på a få våra behov
llgodosedda när behoven uppstår. I väntan på lagen så måste
ändå de strukturella problem
som ﬁnns inom äldreomsorgen
åtgärdas. Det ﬁnns ingen d a
förlora.
De pengar som kommunerna
få för äldreomsorgen ska också
gå dit och inte fylla kommunernas svarta hål. Här har KPR ledamöterna e vik gt uppdrag a
följa och följa upp vad som händer i respek ve kommun.
Många avdelningar och di-

Avd. 79

Avd. 5

Corona-pandemin ligger som
e blö täcke över oss alla. Vi
börjar se ljuset i tunneln nu
när vaccina onerna har dragit
igång men vi från avdelning
79 ser oss tvungna a ställa
in följande ak viteter. Det är
kvällsak viteten den 17/3 och
medlemsmötet den 13/4. Vi ser
fram emot a få träﬀas senare
under våren/sommaren
Håll i håll ut!
Styrelsen

strikt vi nar om a det är många
av de planerade ak viteterna
har uteblivit helt eller delvis. En
del av utomhusak viteterna har
kunnat genomföras. Här är det
bara vädrets makter som ställt
ll det. Vi lever i e avlångt land
och en del har få så mycket snö
a det räcker och blir över. Andra har barmark och kan känna
lite våraning. Här hos mig får jag
nog spänna på skrillorna om jag
ska gå ut. Snö, regn, kallt och
varmt om vartannat har gjort
vägarna ll skridskobanor.
Förbundsstyrelsen har i dagarna tagit beslut om avsteg
från stadgarna när det gäller
dpunkten för avdelningar och
distrikt a hålla sina årsmöten.
Nu har alla fram ll den 30 juni
a genomföra årsmötena. Det
känns bra och förhoppningsvis
så kanske vi kan träﬀas fysiskt
då, åtminstone utomhus.
Till dess är det bara a hålla i,
hålla ut, hålla avstånd och tvä a
händerna.
Liza di Paolo-Sandberg
Förbundsordförande

Som alla vet har det varit en d som det inte hänt så mycket. Men ?
Vi har planerat för ﬂera trevliga event.
Vi har varit på besök hos Res Teamet i Klippan och kom fram ll
tre trevliga resor plus a vi har bokat in två turor på sjön.
Vi försöker få e bra pris så a många kan följa med.
Kansliet på Södergatan 65 har varit bemannat varje måndag o
torsdag mellan klockan 10.00-12.00 Tel nr 0768 82 77 64.
Styrelsemöten har erhållits som vanligt.
Vår förhoppning är a årsmötet kan hållas ll hösten.
Mvh Styrelsen avd 5
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Avdelning 25
Hej alla seniorer i avd 25
nordöstra Skåne. Vi ser en
ljusning nu med tanke på våra
ak viteter. Vi i styrelsen har
tagit fram en ak vitetsplan för
hösten, den stämmer rä bra
med den inlaga ni ﬁck i nr 1 av
Skåne Senioren.
Vi
börjar
med
vårt
årsmöte som är ﬂy at ll
den 1 juni på Hemgården i
Kris anstad
kl 14.00. E er
mötesförhandlingarna blir det
ﬁka och underhållning av Stefan
Nilsson.
I sommar tar vi det lugnt
fram ll en bussresa i mi en
på augus , datum ej bestämt
i skrivande stund. Det blir
Trivselträﬀ den 7 sept med
god mat och underhållning av
Mats Heliosson. Tider och plats
återkommer vi med. OBS! Till
dessa båda ak viteter behöver
vi din anmälan.
Vi får inte glömma vår
höstmodevisning med Linda från
Damshopen den 21 sept och så

fortsä er vi med vårt Höstmöte
med bingo den 12 okt. När vi
är inne i den mörka månaden
november, ja då lyser vi upp
llvaron med underhållarna
från 3 Goa Glaa Gräbbor från
Blekinge. Dessa ak viteter har
vi kl 14.00 på Hemgården. Vi
bjuder på en god ﬁka. Lo eri kör
vi som vanligt.
Året avslutas med julfest
den 7 dec. God julmat och
härlig underhållning av Bengan
Svensson.
Lucia
avslutar
e ermiddagen. Plats och d
återkommer vi med.
Medlemmar de a var en kort
beskrivning av våra ak viteter

framöver. Vi i Styrelsen hoppas
a Covid-19 inte ska kunna
stoppa våra så e erlängtade
träﬀar. Nu vill vi träﬀas, njuta av
a vara llsammans, en kopp
kaﬀe är inte fel.
En liten liten sak ll, vi behöver
medlemmar som hjälper ll i
styrelsen. Vi äldre måste känna
oss behövda, då mår vi så mycket
bä re. Här har du världens
möjlighet. Kom med och hjälp
oss.
Var rädda om er, glöm inte
vårt årsmöte den 1 juni.
Karl-Erik Oredsson

Avd. 46 YSTAD

När DU behöver komma i kontakt med SKPF
1. Ring din avdelning i första hand eller skicka e mail.
Kontaktuppgi er hi ar du i Skåne Senioren eller på vår hemsida www.
skpf.se
2. I andra hand skickar du e mail ll distrikt.skane@skpf.se eller ring
Distriktsordförande på 0708-968571 vardagar mellan kl 10.00-12.00.
3. Vill du komma i kontakt med någon i förbundsstyrelsen eller kansliet,
gå in på vår hemsida www.skpf.se tryck på kontakt och du får upp namn,
telefon och mailadresser. Skicka i första hand mail ll info@skpf.se
4. OBS! Denna arbetsgång gäller även styrelseledamöter i våra avdelningar.
Vi måste hjälpas åt a minska arbetsbelastningen på förbundskansliet. Har
du medlemsfrågor skicka ett mail, undvik att ringa.
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Vi planerar a hålla avdelningens
ÅRSMÖTE
Måndagen den 31 maj Kl.11.00
Cabinen Ystad
E er
mötesförhandlingarna
serverar vi Korv med Bröd
Coronarestrik onerna gör a
anmälan är obligatorisk
Ring exp. 0411-66171 Onsdag
9.00-12.00
Vi ﬁnns på exp. onsdagar 9-12
och så fort möjlighet ges så
startar vi våra ak viteter.
Nu hoppas vi a
vi får
vaccina onerna a fungera och
inte dra ut på den, ll dess Håll
Avstånd och Var rädda om er.
Styrelsen/Gullbri Adolfsson

Vad gör förbundet
Du som läser SkåneSenioren
är medlem i en avdelning som
llhör distrikt Skåne. Distriktet
är en del av förbundet SKPFpensionärerna.
Vad jobbar förbundet med
som kan ha betydelse för mig
som medlem.
Förbundsstyrelsen som valdes
på den digitala kongressen
september 2020 llsa e i början
av året e antal grupper som
under 2021 skall jobba med
olika frågor.

- I dialog med distrikt och
avdelningar hi a former för
a i förbundet sprida goda
exempel
och erfarenheter
kring medlemsrekrytering och
medlemsvård.
I denna grupp deltar Skånes Leif
Nordin

Pensionsfrågan
- Arbeta fram beskrivningar
av SKPF pensionärernas medlemmars villkor och behov
av förbä rade villkor, såväl i
pensionssystemet som i faktorer
Här följer e axplok av det som som påverkar den slutliga
direkt berör dig som medlem.
pensionen.
Utbildning och studier
- Uppdatera beﬁntligt studie- E exempel på arbetsuppgi er
material
Äldresatsning i kommunerna
- U från medlemmarnas behov - Regeringen gör en äldreoch önskemål av studier och satsning. Bland mycket annat tar
utbildning ta fram underlag ll man upp den satsning på fyra
en årlig studieplan
miljarder kronor som nu görs på
äldreomsorgen.
Medlemsvärvning och
Medlen får användas utmedlems-vård
ifrån lokala behov i sy en a
- Beskriva olika vägar för möjliggöra förbä ringar och
rekrytering
utveckling av verksamheten.

Exempel på utvecklingsområden
kan vara förbä rad arbetsmiljö
och arbetsvillkor, arbete för
personalcentrerad vård och
omsorg av personer med
demenssjukdom,
motverka
ensamhet bland äldre, öka
personalkon nuiteten,
förbä ra
samverkan
mellan
socialtjänst och den kommunala
och regionala hälso- och
sjukvården, förebygga smi spridning, utveckla stöd
ll
anhörigvårdare,
utveckla
informationssäkerheten
och välfärdstekniken inom
äldreomsorgen.
- Förbundet ger stöd åt distrikt
och avdelningar så a vi på lokal
nivå kan hantera dessa frågor
på e bra sä . Det är vik gt
a bevaka det som är avse
ll äldreomsorgen också går ll
äldreomsorgen.
Vi inom informa onskommi én
kommer a informera mer om
förbundets arbetsuppgi er i
kommande nummer.

Informa on från Fonus.
SKPF är medlem i Fonus.
Medlemskap i Fonus innebär
a vara delägare i Sveriges
största företag inom begravning
och familjejuridik. Tillsammans
vill vi göra människors vardag
tryggare och vara e stöd i
beslut som rör livets stora frågor.
Fonus ägarorganisa oner får
återbäring i form av utdelning på
insatsen och deras medlemmar
ges förmånliga prisavdrag på
våra produkter och tjänster.
Fonus ekonomiska förening ägs

av e stort antal organisa oner.
De här förmånerna har SKPF
medlemmar rä ll. Förmånerna
hos Fonus gäller dessutom
även medlemmars närmaste
anhöriga (make, barn, föräldrar
och syskon).
Förmånerna ak veras online
innan beställning/bokning hos
Fonus eller Familjens jurist.
- 500 kr prisavdrag på en
begravning hos Fonus.
Prisavdraget blir 750 kr om
det ﬁnns e registrerat digitalt
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Vita Arkivet.
- 2000 kr avdrag på gravsten
(gäller om stenen kostar minst
14 000 kr)
- 20% prisavdrag på samtliga
juridiska tjänster hos familjens
Jurist
(utom
rä skydd/
rä shjälp)
På vår hemsida fonus.se/
medlem kan du läsa mer
om villkoren och ak vera
förmånerna.

Calles kryss nr. 2 2021

Calles Kryss nr. 2 2021 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 30 maj 2021 till:
Senioren c/o Gull-Britt Svensson Södra Kyrkogatan 4D 265 72 KVIDINGE
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 2 2021 Endast ett svar per kuvert.

Avsändare: Namn: .........................................................................
Adress:...............................................................................................
Post nr./Ort:........................................................................................
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Skåne senioren
Blåklinstigen 6
296 34 Åhus

Posttidning

B

Porto
Betalt
Sverige

I SKPF pensionärerna är vi många medlemmar.
Vi är Sveriges tredje största pensionärsförbund.
Hos oss är alla pensionärer och för dspensionärer oavse yrke
eller digare anställning, all d välkommen a 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 anmälningsblanke
där du fyller i dina personuppgi er, adress och telefon.

Lösning ll
Calles kryss
Nr. 1 2021
1:a pris 3 lo er
Brita Friberg
Ystad
2:a pris 2 lo er
Erik Holm

Kris anstad
3:dje pris 1 lo

Lena Paulind Holm
Kris anstad

Gra s ll vinnarna!

Skåneseniorens redak on

