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     PROGRAM 2019 
 

        OBS: PROGRAMMET GÄLLER TILL NÄSTA ÅRSMÖTE. 

 

Med reservation för eventuella ändringar. 
 

Spara programmet. 

 

 

 

http://www.skpf.se/


 
 

 

  MÖTEN 2019 
 

Måndag 15 April Gullbrannagården, Gullbranna 

   Tipspromenaden som börjar 

   kl.13.30. Mötet börjar kl.14.00    

Medverkande:. Medverkande: Kerstin o Jan 

underhåller. Meddela om ni kommer. 

Bussen: Nr 314  .  

   

Måndag 23 september Karl XI Äldreboende kl.14.00 

       Medlemsmöte Höstmöte 

   Planering och Budget 

   Lotteri och Kaffe. 

     

    

    
  

 Måndag 9 december Karl XI Äldreboende 

   Medlemsmöte  

   Lotteri och Kaffe.  
      
 

Lördag 9 november  Gåsamiddag                    
                                      
                   Buss avgår från Halmstad kl 12.00. 
                                      

  

Februari 17 -2020  ÅRSMÖTE.   
 

   Karl XI Servicehem kl 14.00. 

   Lotteri och Kaffe. 
 

ALL ANNONSERING SKER I HALLANDSPOSTEN 

UNDER FÖRENINGSNYTT 

 

   AKTIVITETER UNDER ÅRET 

Styrelsen planerar att ha studiebesök under året  

 



 

RESOR 
        

       22 maj Bussresa till Huseby.  

.                28 augusti Busstur till Johannamuseet    

18 november Buss till Ullared.                 
                 

                     

Finns intresse för en två dagars resa den 10-11 juni med buss till Skövde och  

Rustmästaregården ta då Kontakt med styrelsen. Kostnad 2.295 kr med 40 

Personer. Sista anmälnings dag är den 25 april  

  

Det går bra att anmäla sig till dagsresorna när ni har fått programmet.  

OBS Denna anmälan är bindande. 
 

       

Den 21 augusti kl 13.00 firar distrikt Halland  

Kommunalpensionärernas Dag på Gullbrannagården kostnad 100 kr  
   

 

Som medlem i Kommunals pensionärs Avd.21. 

Du har möjlighet att hyra Kommunals stugor på  

Öland, Ljungskile, Lofsdalen och Sälen. 

 

Dock inte under semestertiden, utan mellan september – 10 juni. 

Ta då kontakt med Stugbokningen tel. 010-4429590,  

Kommunal Sydväst 
 

Glöm inte att betala din årsavgift i tid! 

Tänk på dina försäkringar. 
 

Glöm inte att anmäla till Folksam när du råkat ut för ett olycksfall. 
 

 
 

 

Hjärtligt välkomna! 
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Hjärtligt välkomna! 

SKPF=Svenska Kommunalpensionärernas Förbund 
 

 

Förbundet är en öppen Ideell organisation, relion och partipolitisk 

obunden. Ett mål är en jämlikt samhälle som ger alla ett värdigt liv 

fritt från diskriminering. Ett samhälle som är tryggt, ekonomiskt 

och socialt i livets olika faser. Förbundet ska vara en orginisation 

som erbjuder bildning och kultur, gemenskap och social 

sammanhållning 

 

Alla personer som får pension eller motsvarande har rätt att bli 

medlem i en av förbundets avdelningar. Denna rätt har även 

maka/make/sammanboende. 

 

SKPF har 2 avdelningar i Halmstad, avd 21 och avd 32. Avdelning 

21 organiserar medlemmar som tidigare har arbetat inom Halmstad 

kommuns olika förvaltningar. Avdelning 32 organiserar 

medlemmar som arbetat inom landstinget. Naturligtvis finns det 

medlemmar som varken har arbetat inom kommun eller landsting, 

Alla är välkommna hos oss. 

 

Avdelning 21 är representeradi KPR (Kommunala Pensionärs 

Rådet) i Halmstad kommun. Vi har även medlemmar som är med i 

styrelsen för distriktet. 

 

Förbundets hemsida är www.skpf.se 

 

Medlemsförmån: Genom ditt medlemskap får du tillgång till bra 

erbjudande inom bland annat resor, hälsa och hemelektronik 

 

http://www.skpf.se/


 

Rustmästagården 

 
 

Johanna museet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ryttmastarbostallet.nu/webb-kamera/


 

Huseby 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Medlemsförsäkringar 

 
. Deltagarförsäkringen är den enda försäkring som ingår i 

medlemsavgiften. 

 

Den gäller vid olycksfall och akut sjukdom när du deltar i 

aktiviteter som anordnas av SKPF avd 21. Som medlem i SKPF 

har du möjlighet att teckna olika försäkringar i Folksam. 

 

Du kan teckna kollektiv hemförsäkring och i den så ingår 

allriskförsäkring.  

 

Har du haft hemförsäkring länge och betalt allriskförsäkringen 

separat så kan du ringa Folksam och få det ändrat. 

Allriskförsäkringen har funnists med i den kollektiva 

hemförsäkringen sen 1/7 2011. 

 

SKPF:s hemförsäkring har normalt reseskydd i 60 dagar, många 

andra hemförsäkringar har normalt reseskydd i 45 dagar sedan 

måste du teckna tilläggsförsäkring.  

 

OBS! Vid utlandsresor så måste du ha med reseskydd som betalar 

hemtransport vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. 

Försäkringskassan betalar inga hemresor. Det Europeiska 

sjukvårdskortet gäller bara vid vård i EU-länder och som uppstår 

akut vid semestermålet. 

 

Det finns även en särskild olycksfallförsäkring som du kan teckna 

som tidigare ingick i ditt medlemskap i Kommunal 
 

 



 
 

STYRELSEN 2019-2020 
 

ORDFÖRANDE: Dagmar Luhanka 035-42308 

   Mobil nr       0705-855147 

  Mailadress: dluhanka@hotmail.com 

 

KASSÖR:   Bo Johansson 035-219845 

    Mobil nr  0708-726271       

  Mailadress:  boib1939@gmail.com 

     

 

SEKRETERARE:  Marianne Nordenbro  0709-109559 

  Mailadress: mariannenordenbro@gmail.com                 

 

    

ORDINARIE: Ingrid Jönsson  0702-065557 

  Agneta Johansson  0738-101114 

 

 

ERSÄTTARE: Lena Larsson   0708-694082 

  Eric Nordenbro 0708-431944 

    

STYRELSEELEV: Vakant 

 

     

STUDIER:  Dagmar Luhanka 

 

FÖRSÄKRINGAR: Bo Johansson 

 

RESELEDARE: Dagmar Luhanka, Bo Johansson 
 

 


