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MISSA INTE:
Hur fungerar
våra vårdcentraler
för äldre?

I detta nummer:

Vårens studiecirklar, resor, inbjudan
till årsmöten. Reserapporter

Glöm inte bort dina vänner
när stämningen höjs för dig

Medlemstidning för
SKPF distrikt Stockholm
Har du synpunkter på eller idéer till innehållet i din medlemstidning? Välkommen att höra av dig. I första hand till din avdelning, men du kan även kontakta SKPF Pensionärerna, Distrikt
Stockholm, Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten.
OBS! Nytt telefonnummer: 079-347 13 46 – telefontid
måndagar mellan kl. 09:00 –11:00.
E-post: distrikt.stockholm@skpf.se
Ansvarig utgivare: Lars Bromander.
Upplaga: cirka 22 000 ex.
Produktion: Sjöstedt Information AB,
Fagersta. Omslagsbild: Colourbox.
SKPF Veteranerna trycks hos EKTAB,
Eskilstuna och distribueras med Bring.
För annonsering kontakta:
Jan Sjöblom på e-post: jan_sjoblom@telia.com

när du läser det här har vi tidsmässigt smugit oss in i december. Årets sista månad. December är en tid fylld med stämning. Vi har traditioner och vanor som vi följer – Advent, Lucia,
presenter och så förstås Julen. För många är december en förväntansfull månad medan andra ser fram mot den här månaden med en
rysning. Många sitter ensamma och har inte några nära och kära att
fira helgerna med. Jag hoppas vi inte glömmer bort alla våra vänner
när stämningen höjs för oss själva.
Nästa år är som vanligt fylld av aktiviteter. Det stora som händer
inom vår egen pensionärsorganisation är kongressen i juni. Då ska det
väljas förtroendevalda och en mängd motioner ska behandlas. Jag får
återkomma om kongressen när vi kommit in i år 2020.
Avslutningsvis vill jag be er tänka på att när mörkret tätnar så vill
Lars Bromander
vi kanske tända ljus. Levande ljus förhöjer stämningen men det är
Ordförande för
också orsaken till många olyckor så jag ber er njut av stämningen
SKPF Pensionärerna,
men lämna aldrig ett rum där det finns levande ljus.
Distrikt Stockholm
Med det så önskar jag er alla

En God Jul och ett Gott Nytt År
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Inbjudan och kallelse till årsmöte 11 mars
Flera guidade turer

5
6

Avd 28 Stockholm
08-641 81 32
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Betala räkningar med mobilen. Swisha för betalning på torghandeln. Deklarera
elektroniskt. Allt mer av våra liv flyttar in i mobilen och datorn. Om det digitala
försvårar mer än förenklar? Vi är många som funderar, inte förstår allt, men vill
lära oss mer. Häng med du också!
INTRESSEANMÄLAN
Om du är intresserad av att lära dig mer om hur du bättre kan utnyttja din
telefon till vardagliga göromål skicka in din intresseanmälan till:
distrikt.stockholm@skpf.se

070-658 05 87, 070-340 61 89
Inbjudan till Luciafirande 12 december
Vårens aktiviteter

Om jag inte hänger med i den digitala
utvecklingen… vad gör jag?

Obs! Som medlem i SKPF Distrikt
Stockholm har du möjlighet att delta i
aktiviteter som anordnas av distriktets
samtliga avdelningar, dvs. avd. 2 Stock-

holm, avd. 28 Stockholm, avd. 110:
Norrtälje, avd.115: Södertälje-SalemNykvarn, avd. 119: Nynäshamn.
Väl mött!

Distriktet Stockholm

Svenska
Kocklandslagets
julbord på Cinderella

Hur fungerar våra
vårdcentraler för äldre?
Äldre är sammantaget den
grupp som behöver mest hälso- och sjukvård. För äldre
patienter är tillgången till en
trygg och säker vårdcentral
som är anpassad för äldres
behov, avgörande för hälsa
och livskvalitet
Den viktiga vårdcentralen
Hur väl fungerar vårdcentralerna
för oss, särskilt de äldremottagningar som finns vid de flesta av
länets drygt 200 vårdcentralet
Hur fungerar den för äldre
och multisjuka patienter?
Har ökad tillgänglighet skett
på bekostnad av kontinuitet och
samordning?
Hur ser den samlade bilden
ut?
Pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, SPF
Seniorerna, PRO och RPG har
undersökt länets vårdcentraler
med fokus på äldremottagningar. Cirka 150 pensionärer har
genomfört personliga intervjuer
med 130 vårdcentralet (66 %
svarsfrekvens) i Stockholms län.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med sakkunskap bidragit

till att frågorna i undersökningen har blivit relevanta och
tydliga.
Resultatet
Lever man upp till de kriterier/
krav som ställs på äldremottagningar? Svaret är: Ja och nej!
Resultatet ger en varierad
bild av hur vårdcentralerna
fungerar. Bland annat ser vi att
kraven på vad en äldremottagning ska vara är alltför begränsade och inte garanterar en
geriatrisk specialistkompetens.
En positiv konsekvens av
undersökningen är dock att
flertalet. vårdcentraler uppskattade att undersökningen
gjordes av äldre personer och
att man därigenom fick många
fina återkopplingar

535

prisex per person
del i Insidehytt

Lite mer
god jul!
Kom och njut av Svenska Kocklandslagets prisade
julbord, välfyllt med nya kreationer, gamla klassiker
och många gröna inslag. Allt tillagat och hoprört med
en stor portion kärlek. Och vad passar väl bättre
efter julbordet än en riktigt bra julshow? Julens
underhållning är fylld av läckra smällkarameller.

Boka på Vikingline.se/jul

Ta del av undersökningen
Hela resultatet av undersökningen finns tillgänglig på
vår hemsida under rubriken
”Vårdcentralspatrullen i Stockholms län 2019” men kan också
rekvireras från distriktet eller
från era respektive avdelningar.
Lars Bromander,
distriktsordförande
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Distriktet Stockholm

Avdelning 2 Stockholm

Testa brandvarnaren
i god tid!

Margreth
vet vad som
gäller för
ditt bostadstillägg

De flesta av våra medlemmar
vet säkert att de ska ha en
brandvarnare uppsatt hemma. Men hur är det med kontrollen av den?
Brandvarnaren är en sak som
sitter i taket så man måste titta
uppåt för att komma ihåg att
den finns. Ta som regel att vid
varje månadsskifte ta en stege,
klättra upp och tryck in testknappen. Tjuter den inte eller
visar rött sken så behövs nog
ett batteribyte eller så har den

Behöver du hjälp eller råd vad
gäller ditt bostadstillägg?

slutat att fungera. Dröj inte med
att skaffa en ny i så fall.
Annars kan det i olyckligaste
fallet bli det sista du glömmer.

Flera medlemmar har fått hjälp
att ansöka om bostadstillägg
och någon har till och med fått
det godkänt med en retroaktivitet om tre månader. Är pensionen inte så hög gör ett aldrig
så litet tillskott i kassan stor
skillnad.
Vi gläder oss med den medlem som konstaterade att hon,
sedan bostadstillägget beviljats

med just tre månaders retroaktivitet, kunde hämta ut både
sina glasögon och sin medicin.
Kanske vi alla borde se över
om vi missat något vi faktiskt
har rätt till. Jag, som heter Margreth Andersson (bilden), finns
på SKPF Avd. 2:s expedition
måndagar kl. 09.00-12.00
hjälper dig gärna. Ring mig på
tfn 08-618 35 80.

Inbjudan och kallelse
till årsmöte i Avdelning 2
SKPF – Pensionärerna, Avdelning 2 Stockholm inbjuder
alla medlemmar till vårens
årsmöte.
Tid: onsdagen den 11 mars
2020 kl. 13.00.
Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2,
Hägersten

Över 400 erbjudanden
via Smart Senior
På ditt medlemskort från
SKPF finns Smart Seniors
logotype. Kortet fungerar när
du vill utnyttja något
erbjudande i butik.
Men Smart Senior har så många
fler rabatter. Om du går in på
www.smartsenior.se finns alla
deras rabatter – i dag över 400
erbjudande!
Vi rekommenderar att du tar
dig ett par minuter och aktiverar ditt medlemskap i 3 enkla
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steg för att få tillgång till alla
rabatter
1. Gå in på SKPF:s egen sida
www.smartsenior.se/skpf
2. Välj SKPF i rullisten och
fyll i dina uppgifter, det tar bara
någon minut
3. Klart!
Om du vill ha personlig hjälp
är du alltid välkommen att ringa
på telefon 08-410 426 10 eller
via mail till
info@smartsenior.se

Fullständig kallelse med dagordning kommer med nummer 1 2020 av tidningen SKPF
Veteranerna.
Obs! Styrelsen behöver nya
och fler medarbetare och vi är
därför tacksamma om vi kan få
nomineringar till styrelsen!
STYRELSENS NUVARANDE
SAMMANSÄTTNING:
Ordförande, Meta Lindqvist
Kassör, Margareta Carlson
Ordinarie ledamöter
Margaretha Persson
Ersättare, Inga Lundvall
Margreth Andersson

Ersättare, Margareta Bohman
Anita Andersson
Ersättare, Yvonne Roy
Gunilla Wästersjö Michailidis
Stig Bergström (Avgick i mars
2019).
TILL FÖLJANDE UPPDRAG
BEHÖVER VI NOMINERINGAR:
Ordförande
Fyllnadsval på 1 år
Kassör
Nyval med mandattid 2 år
Ordinarie ledamöter
Ersättare
1 ledamot fyllnadsval på ett år
4 ersättare med mandattid 1 år
2 ledam. med mandattid 2 år
De nominerade skall vara medlemmar i SKPF Avdelning 2 och
tillfrågade om uppdraget.
Valberedningen behöver namn
och telefonnummer till de nominerade samt uppgift om till
vilket/vilka uppdrag de nominerats.

Avdelning 2 Stockholm
Ordförande Meta Lindqvist har ordet:

Hösten knackar på dörren
Känns att hösten knackat på
dörren. Dagarna har blivit kortare, och trädens löv faller.
Den sociala gemenskapen
är viktig för våra medlemmar i
SKPF och det märks inte minst
den här årstiden.
Projektet ”Bättre tänka efter
före ”, som vi driver tillsammans
med PRO, fortsätter det här året
ut. Hur det blir i framtiden vet
vi i skrivande stund inget om.
Vår ambition i styrelsen är,
att våra medlemmar kan hållas
sig aktiva genom studiecirklar,
kulturträffar och vår reseverksamhet. Vi kan säkert göra en
del av vår verksamhet bättre

men till det behöver vi er hjälp
med tips idéer och engagemang. Det är trots allt tillsammans vi kan bli ännu bättre och
vi behöver fler medlemmar som
aktivt ställer upp som ledamöter i styrelsen. Kom upp till oss
och prata vi finns på expedition måndagar, tisdagar och
onsdagar mellan klockan 09:00
– 12:00
2020 har förbundet kongress. Kongressen är vårt förbunds högsta beslutande organ
och sammanträder vart tredje
år. Motion till kongressen
kan väckas av dig som enskild
medlem. Motion från enskild

medlem ska skickas till avdelningsstyrelsen för behandling av
avdelningen, som ska yttra sig
över varje motion. Av avdelningen behandlade motioner ska
skickas till distriktsstyrelsen för
behandling av distriktet, som
ska yttra sig över varje motion.
Om en motion har avstyrkts
ska den ändå, om motionären
kräver det, skickas av distriktsstyrelsen till förbundets verkställande utskott. Motion ska
ha kommit till verkställande
utskottet senast sex månader
före kongressens sammanträde.
Förbundsstyrelsen ska ge ett utlåtande över varje motion, som
kommit in i rätt tid till verkställande utskottet.
Alla medlemmar kan med
andra ord göra sin röst hörd
ända upp i förbundets högsta

beslutande organ utan att bli
stoppad på vägen.
Har du en bra idé men är
osäker på hur du ska formulera
dig?
Slå en signal till expeditionen så bestämmer vi en dag du
kan komma upp så hjälps vi åt.
Meta Lindqvist

En träff
med Fonus,
Familjens
Jurist
Fonus, Familjens Jurist informerar oss medlemmar i SKPF
kring juridiska spörsmål i en
tid då kärnfamiljen inte längre är norm.
Nya familjebildningar med
särkullsbarn och gemensamma
barn kräver nya lösningar. Hur
skall ett arv fördelas? Bostaden
kanske är köpt, villan kanske

fortfarande belånad. Vad betyder orubbat bo? Det är hög
tid att förbereda sig och skaffa
kunskap i dessa ibland ganska
komplicerade frågor! Vi lyssnar,
ställer frågor och samtalar kring
dessa frågor.
Tisdagen den 11 februari kl.
11.00.
Plats: Adolf Fredriks församlingshus. Kammakargatan 30

(Tvärgata till Sveavägen, kvarteret bakom ABF-huset) T-bana till
hållplats Rådmansgatan.
Vi avslutar med en gemensam lunch kl. 13.00.
Pris 75 kronor inklusive förtäring. Inbetalningsavi kommer
efter den 20 januari.
Anmälan
Till vår expedition måndag, tis-

dag och onsdag kl. 9.00-12.00
Tel: 618 45 80 eller 618 35 80.
Övrig tid telefonsvarare.
Ange namn, person- eller medlemsnummer och telefonnummer samt ev. allergier.
Obs! Senaste anmälningsdatum 20 januari 2020.
Välkommen!

God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!
Stängt under Jul och Nyår. Från den 27 november tar avdelningsexpeditionen julledigt och öppnar igen 7 januari 2020.

Svenska Kommunalpensionärerna Stockholm avdelning 2

Telefon 08-618 35 80 eller 08-618 45 80 måndag, tisdag och onsdag 09.00-12.00
Besöks-/postadress SKPF avd. 2, Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten
E-post: stockholm.avd2@skpf.se
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Avdelning 2 Stockholm

Vårens studiecirklar
Vardagsspanska

För nybörjare
För dig som vill lära dig
vardagsspanska.
Start: onsdag den 5 februari
mellan kl. 14.00–16.30 i SKPF:s
lokaler i Västertorp, Störtloppsvägen 12.
Cirkeln är på 10 gånger.
Cirkelledare: Marina Gonzalez utbildad lärare i spanska.
Kostnad 250 kr.

Akvarell måndagar Akvarell torsdagar
Start: måndag den 3 februari
mellan kl. 13.00–16.00 i SKPF:s
lokaler i Västertorp, Störtloppsvägen 12.
Cirkelen är på 10 gånger.
Cirkelledare: Helena
Helenius.
Kostnad 250 kr.
Eget material medtages.

Anmälan
till studiecirklar

Cirkel

Jag anmäler mig till följande
studiecirklar/cirklar.

Cirkel

Anmälan ska skickas till SKPF
avd. 2, Störtloppsvägen
129 47, Hägersten och vara
oss tillhanda senast den 20
december 2019.

Start: torsdag den 6 februari
mellan kl. 13.00–16.00 i
SKPF:s lokaler i Västertorp,
Störtloppsvägen 12.
Cirkelen är på 10 gånger.
Cirkelledare: Eva Ivö.
Kostnad 250 kr.
Eget material medtages.

Cirkel
Medlemsnummer/personnummer
Namn

Välkommen med din anmälan!
Telefon
Adress/Postadress

Rapport från höstmötet 2019
Den 10 oktober höll avdelning
2 höstmöte i Hägerstensåsens
medborgarhus.
Mötet beslöt i enlighet med
styrelsens förslag att årsavgiften
2020 behålls oförändrad d.v.s.
180 kr.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för
2020 gicks igenom och innehållet diskuterades med medlemmarna. Mötet beslöt godkänna
styrelsens förslag.
Ordförande Meta Lindqvist
informerade om förbundets
kongress år 2020 och efterlyste motioner till densamma.
Margaretha Persson redogjorde
för vårt arbete i kommunens
pensionärsråd.
Sedan dagordningen avhandlats och den formella delen
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av mötet avslutats serverades
smörgås med dryck, kaffe
och kaka samtidigt som det
blev dragning i mötets lotteri.
Många fina priser fann lyckliga
vinnare.
Möte avslutades med underhållning av trubaduren Björn
Bertilsson.
Till deltagande medlemmar
Stort Tack för visat intresse.
Styrelsen SKPF Avd. 2
Höstmötet beslutade bland
annat att årsavgiften 2020
behålls oförändrad, d.v.s. 180
kronor. Under mötet fanns
lyckliga vinnare i mötets lotteri. Mötet avslutades med
underhållning av trubaduren
Björn Bertilsson.

rapporter från genomförda aktiviteter

Sommarutflykt
till Gamla Uppsala
I juli gjorde avd. 2 en endags
bussutflykt till Gamla Uppsala
museum och Wiks Slott.
På restaurang Odinsborg
vid museet mottogs vi med
kaffe och goda smörgåsar innan
vi fick oss en guidad tur på
museet. Gamla Uppsala museum ligger alldeles vid de tre
monumentala Kungshögarna.
Inte vilka gräsbeklädda jordhögar som helst! Här låg i gamla
tider bl.a. en kungsgård och här
samlades svearna för att dyrka
sina gudar.
Färden gick så till Wiks Slott
där vi intog en tyvärr tämligen

Besök på Kina Slott

I början av augusti träffades vi,
15 medlemmar, vid Brommaplan
medelmåttig lunchbuffé. Inte på för vidare färd till Drottningholm och Kina slott som ligger
slottet dock.
i utkanten av Drottningholms
Vi fick en guidad tur av
byggnaderna runt slottet, innan slottspark.
Till födelsedagen 1753 övervi till sist fick besöka slottet
raskade kung Adolf Fredrik sin
som under medeltiden var ett
maka drottning Lovisa Ulrika
av de starkaste fästena i Mälarmed ett litet lustslott i Drottdalen.
Slottet har sedan 1303 gått i ningholms slottspark.
På den tiden var Kina slott
arv i 24 generationer under mer
en träbyggnad men redan på
än 600 år. Idag ägs slottet av
Uppsala läns landsting och rym- 1760-talet byggdes det om till
en mer beständig byggnad. Hit
mer även en folkhögskola med
kurs- och konferensanläggning. drog sig kungafamiljen tillbaka
från det hektiska hovlivet för att
En dagsresa som vi sent
njuta av en enklare och mer harkommer att glömma.
Margaretha och Inga monisk tillvaro i samklang med

naturen. De ägnade sig åt att
läsa romaner, brodera, och spela
spel. Kung Adolf Fredrik tyckte
om att fiska och att svarva.
En av flyglarna som inreddes till verkstad åt honom har
bevarats och står än idag som
när han använde den. Kina slott
är en vacker byggnad som idag
innehåller ett av de främsta exemplen på europeisk rokokoinredning med kineserier. Besöket
avslutades med en god kopp
kaffe ute i trädgården.
Kina slott står, tillsammans
med hela slottsanläggningen
på Drottningholm, med på
UNESCO:s världsarvslista.
Margaretha och Inga

Besök i Filmstaden
Vi möttes av vår trevliga guide
utanför Portvaktsstugan på
Greta Garbos Väg 3, alldeles
under portalen vid ingången till
Filmstaden.
Vår guide redogjorde för
den fantastiska historien om
hur just den här platsen i Solna
blev Sveriges Hollywood.
Därefter besökte vi den lilla
kulturminnesmärkta bion Bergmanssalongen, där vi fick ta del
av en klippkavalkad ur Filmstadens fantastiska historia.
Vi fick se ett urval klipp
från filmer av Filmstadens

mest berömda filmskapare och
bekantade oss åter med filmstjärnor som Viktor Sjöström,
Tore Modéen, Jarl Kulle, Hasse
Alfredsson, Tage Danielsson och
många fler.
I filmstadens studio spelade
Greta Gustavsson, allas Greta
Garbo, in sin första film.
Efter en mycket givande
visning blev det dags att smälta
våra intryck vid en god kopp
kaffe med hembakade kakor i
Portvaktstugan som nu är omgjord till Café.
Margaretha och Inga

BRASKLAPP FRÅN RESÉKOMMITTÉN. Resekommittén har tvingats ändra planerna för en tidigare aviserad resa, då vår researrangör
meddelat att den inte går att genomföra som planerat. Vi ger oss dock inte utan senarelägger bara. Med denna ”brasklapp” ber vi om
att få återkomma med vårens resor i SKPF Veteranerna nr 1 2020. Anita, Yvonne och Gunilla
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Avdelning 28 Stockholm

Ordföranden Kallelse till årsmöte 2020
– Revisorernas berättelse
Avdelning 28:s årsmöte
har ordet
– Frågan om ansvarsfrihet
äger rum onsdagen den 19
I år är det 90 år sedan vår pensionärsavdelning bildades. Det
är stort!
Den 5 juni 1929 startade
Karl Elofsson ”Kamratföreningen pensionerade spårvägare”. Föreningen hade då fem
medlemmar. Vår
avdelning är den
näst äldsta avdelningen bland
SKPF:s samtliga
avdelningar.
Den 21
oktober i år
samlades 94 st
förväntansfulla
medlemmar i Adolf Fredriks
församlingshem. Efter vårt
ordinarie höstmöte hade vi
anordnat en hejdundrande fest.
Det började med mingel, piano
underhållning och bildspel från
forna tider. Därefter slussades
vi in till en festdukad matsal
där vi bjöds på underhållning
av ingen mindre än Lill Lindfors
med gitarristen Mats Norrefalk.
De gav en mycket uppskattad
föreställning och våra medlemmar ville aldrig att Lill skulle
sluta sjunga.
Festen avslutades med en
utsökt middag.
Låt mig säga så här – vårt
jubileum blev en FULLTRÄFF!
Ett stort tack till alla er som
organiserat, planerat och gjort
att den här festen blev av.
Lars Bromander, ordförande

februari kl 13.00 i Medborgarhuset, Riksdalervägen 2,
Hägerstensåsen.

för styrelsen
– Eventuella motioner till
styrelsen

Dagordningen innehåller bl. a.
– Val av styrelse
– Val av revisor
– Val av valberedning
– Verksamhetsberättelse
för 2019

Dagordning inklusive verksamhetsberättelse för 2019 delas ut
på mötet.

ning. För vår planering vill vi
ha din anmälan senast den 13
februari till 08-641 81 32 under
expeditionstid eller per e-post.
Buss 147 från Liljeholmen till
Sedelvägen eller T-banan till
Hägerstensåsen.
Välkomna!
Styrelsen

Ingen kostnad, vi bjuder på en
lättare förtäring och underhåll-

29 januari kl. 13.00 besöker vi
Stora synagogan invid Berzelii park
Stora synagogan började byggas
1867 efter ritningar av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander
och invigdes den 16 september
1870. Scholander gestaltade synagogan efter en vision om ett
antikt assyriskt tempel, vilket
bland annat märks på den rika
blomornamentiken på väggar
och kring pelare. Helgedomen
är uppförd i enlighet med den
reformanda som förespråkade
en ny gudstjänstordning och ett

nytt synsätt på synagogornas
inredning.
Manliga besökare ska ha
huvudbonad och kippor finns
att låna.
Pris: 25 kr.
Anmälan senast 23 januari
via expeditionen eller per
epost.
Betalning senast 27 januari.
Max 30 personer.
Samling utanför porten på
Wahrendorffsgatan 3B kl. 12.45.

Sillunch/Månadsmöte
onsdagen den 11 mars kl 13.00
Välkommen till gemensam
sillunch samt underhållning.

Plats: Adolf Fredriks församlingshus.
Pris 75 kr inkl förtäring.
Anmälan senast 5 mars via

expeditionens telefon eller
per epost.
Betalning senast 9 mars.

Avdelning 28 önskar dig God Jul och ett Gott Nytt År!
Stängt över Jul och Nyår. Från den 13 december tar expeditionen jul- och nyårslov. Vi öppnar den 9 januari 2020.

Svenska Kommunalpensionärerna Stockholm
SKPF Avd 28, Störtloppsvägen 12, 1tr, 129 47 Hägersten
Internet: www.skpf.se/stockholmavd28 • Telefon 08/641 81 32
Expeditionen är öppen torsdagar 10.00–12.00 				
e-post: stockholm.avd28@skpf.se • Facebook: SKPF Avd 28, Stockholm
8
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RAPPORTER FRÅN TIDIGARE AKTIVITETER
Pressbyråns
museum
I september fick 20 medlemmar
en nostalgitripp i Pressbyråns
museum på Kungsholmen.
Två äldre gentlemän, Folke
och Hans, berättade om Pressbyråns historia för oss.
Ett mycket uppskattat
besök!

Planerade
aktiviteter under
våren 2020
2 april – studiebesök
29 april – månadsmöte
14 maj – studiebesök
27 maj – månadsmöte
10 juni – vårresa
En dagsresa under sommaren
planeras också, ej fastställt datum. Utförligare program i nästa
nummer av Veteranerna.

Avdelning 28
har Swish

Riksdagshuset

Ytterligare en möjlighet
att betala aktiviteter, som
avd 28 anordnar. Swishnumret är
1231805969.
OBS! Vid
betalning med
Swish – glöm
inte att ange
vad betalningen avser under Meddelande.

Vårt besök i oktober var
intressant och uppskattat med
guidad tur i nya och gamla
riksdagshuset.
Vi fick även besöka den
vackra första kammaren
(bilden).

Koll på läkemedel

Månadsmötet i september
hade temat ”Koll på läkemedel” där vi hade besök från
Apoteket som bl a tipsade
om vår rätt till läkemedelskontroll samt möjlighet till
anpassad medicindosering.

Anmälan till
aktiviteter

Fågelvandring vid Kyrksjön i Bromma 9 oktober
Från SKPF var det bara jag som kom denna gång.
Men den var lika givande som vanligt. Gigi berättade om hur många fåglar som ger sig av när maten
tryter. Först sticker insektsätarna, alla sångare, men
en som stannar är rödhaken som lärt sig hitta mat
även på vintern, gärna vid fågelbordet.
Vi fick se taltrast, ringduva, koltrast, rödvingetrast, gärdsmyg, trädkrypare, steglits, smådopping,
sothöna, gräsand och duvhök.
Nu hoppas jag på ett bra datum för en vårpromenad, inväntar programmet.
Jan-Eric ”Zudden” Sundin

Höstmötet 21 oktober

Ordförande för mötet var Lars Bromander och
sekreterare Ulla Jönsson. Närmare 100 medlemmar
var närvarande. Tre huvudpunkter för år 2020:
Förslag till verksamhetsplan – Godkändes
Förslag till medlemsavgift – Oförändrat 200 kr.
Godkändes. Förslag till budget – Godkändes
Dessutom presenterades och godkändes två
motioner till kongressen nästa år.

Anmälan till våra aktiviteter,
som är bindande, sker under
expeditionstid, helgfria torsdagar, till tel 08-641 81 32 alt.
via epost ”stockholm.avd28@
skpf.se”, ange då namn, personnummer och telefonnummer. Betalning sker till plusgiro 70 03 10-6 eller via Swish
1231805969.
I avgiften till månadsmöten
ingår alltid en lättare förtäring.
DEN SOM HAR SPECIELLA ÖNSKEMÅL IFRÅGA OM MATEN MÅSTE
SÄGA DETTA VID ANMÄLAN.

Lokal för
medlemsmöten

Om inte annat anges äger
våra medlemsmöten rum
i Adolf Fredriks församlingshus, Kammakargatan
30 (tvärgata till Sveavägen,
kvarteret bakom ABF-huset).
T-bana: Rådmansgatan.
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Avdelning 110 Norrtälje
Ordförande
har ordet

Nu har hösten kommit med
väldig fart, kallare och blötare
väder men också med mycket
vackra färger i naturen.
Avdelning 110
har nu haft
sitt höstmöte, där vi
beslutat om
budget och
verksamhetsplan för
2020.
Vi
kommer att fortsätta med våra
aktiviteter som medlemsträffar,
resor, studier och bowling och
hoppas på stort deltagande från
våra medlemmar.
Till sist vill jag önska alla
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Eva Axelsson

Jul- och nyårsstängt

Expeditionen stänger fr.o.m.
den 12 december t.o.m. den
7 januari. Vi önskar alla våra
medlemmar GOD JUL OCH ETT
GOTT NYTT ÅR.

Facebook

Titta gärna in på vår facebooksida som heter SKPF
Norrtälje. Gilla den sidan så
ser du när vi uppdaterar där.

Betalningar till
avdelningen

När du ska göra inbetalningar
till Avdelning 110 Norrtälje för
resor, tillställningar m.m. kan du
använda swich eller bankgiro.
Var noga med att skriva vem
som betalningen kommer ifrån.
Swichnummer: 123–4005864
Bankgiro: 5923-6141

Välkommen till årsmötet
Den 20 februari kl 13.00 i
Folkets hus i Norrtälje,
Gallesgränd 5.
Ur dagordningen:
• Val av styrelse och revisorer
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Underhållning samt förtäring. Ingen kostnad.
Därför är det dags att nominera
till styrelse och andra uppdrag:
• Kassör till styrelsen på 2 år
• 1 ledamot till styrelsen
på 2 år
• 3 ersättare till styrelsen
• 1 revisor

• 2 revisorersättare
• 3 till valberedning
Årsmötet görs i samarbete med
ABF.
Anmälan till årsmötet görs
på 0176-17272 senast den 12
februari.
Alla är välkomna att nominera till de olika uppdragen.
Kom ihåg att den du nominerar
ska vara tillfrågad.
Vi vill ha din nominering
till expeditionen senast den 5
februari 2020.
Märk kuvertet: Valberedningen.

Prova på bowling

Välkommen att pröva på och
spela bowling med SKPF i
bowlinghallen Vårgatan 1,
Norrtälje.
Vi spelar på torsdagar mellan 13.00–14.00. Kom gärna i
god tid innan för att prova ut
skor och klot så vi kan starta
spelet kl.13.00.
Vi startar 23/1 2020 och
spelar fram t.o.m. 7/5 2020
Uppehåll över sommaren
och start igen 3/9 2020.
Pris per person 66 kronor
vid spel 3 st/bana. Hyra av
skor 20 kr.
Kontaktperson Anne
Sivertsson 079 926 11 94.                 

Medlemsträff; munnen, hälsan och pengarna
Munnen, hälsan och pengarna – får du den tandvård du
behöver och har rätt till?
En föreläsningsserie som Sveriges Tandhygienister nu startar
för seniorer i Stockholm.

Kom och lyssna på erfaren
tandhygienist som berättar om
hur din munhälsa kan förändras
i takt med stigande ålder och
om de särskilda tandvårdsstöd
som finns.
Efter föreläsningen finns

möjlighet att tala individuellt
med våra tandhygienister.
22 januari kl. 13.00, Folkets
Hus, Norrtälje
Ingen föranmälan.
Fika finns att köpa.
Varmt välkommen!

Teaterresa till Helsingfors
Den 15–17 mars åker vi till
Svenska Teatern i Helsingfors för att se THE PLAY THAT
GOES WRONG. En skrattfest
där allt går fel.
I priset ingår: Resa t/r. Två middagar. Två frukost. Teaterbiljett
och buss.

Hyttkategorier: Del i inside
standard, 1 520:Enkel hytt inside standard,
1 830:Del i seaside standard, 1 619:Enkel hytt seaside standard 2.019:Tillägg för busstransfer
Norrtälje–Stockholm och under

hela resan 250: -/person. Resan
görs tillsammans med Norrtälje
PRO.
Anmälan
Är bindande och görs till
expeditionen tel.
0176 17272 senast den
15 januari 2020.

Luciafirande med julgröt 12 december
Kom och fira Lucia med oss
torsdag den 12 december
kl 13.00
Folkets hus i Norrtälje, Galles
gränd 5.
Julgröt och skinksmörgås

samt kaffe, kaka och glögg serveras till en kostnad av 70 kr
per person. Luciatåg.
Ta med en inslagen julklapp
för c:a 30 kr och lägg i vår säck,
så kommer tomten att dela ut
den.

Luciafirandet görs i samarbete med ABF.
Anmälan senast den 4 december. Tel.nr. 0176-172 72.
Det finns telesvar.
Varmt välkomna SKPF
Norrtälje

Svenska Kommunalpensionärerna Norrtälje
Telefon 0176/172 72
Onsdagar 10.00 –12.00
Besök gärna vår hemsida http://www.skpf.se/norrtalje/
E-post: norrtalje.avd110@skpf.se
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rapporter från resor och träffar

Rapport från
medlemsträff
Den 12 september hade vi
medlemsträff i Folkets hus.
Kommunens äldreombudsman Madeleine Rietschel informerade om sin verksamhet.

35 medlemmar kom till årets räkfrossan
Den 18 september hade
vi årets räkfrossa i OKklubbens lokal i Vigelsjö.
Eva Axelsson, SKPFs ordförande
hälsade alla välkomna och
informerade samtidigt medlem-

marna om kommande aktiviteter.; Cinderellakryssningen
9–10 oktober, höstmötet den
17 oktober, revyresa till Hjalmars 1 november, och julgröten 12 december.
Vi blev underhållna av med-

lemmar från Norrtälje Dragspelsklubb.
Allsången leddes av vår egen
styrelsemedlem Rosita Lindrot.
Jan Sjöblom

Efter det så berättade Norrtäljeprästen Per Rydberg om sin tid
som präst i Tchad i Afrika.
Tchad kallas för Afrikas
hjärta och är ett mycket fattigt
land.
Hans berättelse med bilder
och film var mycket intressant.
Så avslutade han med sång.
Gun-Britt Viktorsson
Pick of Pieces bjöd på härlig
underhållning.

Medlemsresa i september till Åland
Den 27 september åkte SKPF
Norrtälje på en medlemsresa
till Åland.
Vi plockades upp vid Norrtälje
busstation utav vår trevliga
chaufför Affe, som kom med en
sprillans ny buss. Det blev en
premiärtur för honom med nya
bussen och med oss som resenärer. En otroligt fin buss.
Vi började med att åka till
Bommarsunds fästning (bilden),
där vi fick en film visad för oss
i Telegrafen. Efter Bommarsund
så åkte vi vidare och passerade
Kastellholms slott.
Därefter kom vi till Jankarlsgården, som också bär på
mycket historia.
Efter en tripp ner till Smakbyn, så blev vi serverade kaffe
och Ålandspannkaka och hade
även möjlighet att handla lite.

Restaurangen ägs utav
Mikael Björklund som är en
känd kock. För några år sedan
medverkade han i Kockarnas
kamp på TV4.
Under resans gång så fick
vi lära oss mycket om Åland.
Nutid, historia, politik m.m.
Väldigt intressant.
Så blev det dags att bege sig
tillbaka till hamnen för avfärd
med Rosella.
Ombord på båten igen serverades vi buffé.
Så blev det tid för lite underhållning och shopping ombord.
Efter en härlig tur rattade
oss Affe tryggt hem till Norrtälje igen.
Vi var överens om att vi
hade haft en mycket trevlig resa
tillsammans.
Gun-Britt Viktorsson

Höstmötet

Den 17 oktober hade vi vårt
höstmöte i Folkets hus.
Vi behandlade vår verksamhetsplan och budget för 2020.
Samma sak också vad som gäller arvoden och tidsplan.
Allt godkändes utav mötet.
Vi antog också en motion
gällande avdelningstillhörighet.
Den går nu vidare till vår
kongress som hålls i juni 2020.
Gun-Britt Viktorsson

Cinderellakryssning

Den 9–10 oktober gjorde vi
vår årliga Cinderellakryssning
tillsammans med Norrtälje
PRO.
Vi var 36 stycken glada
pensionärer som åkte i väg
och hade en mycket trevlig resa med god mat och
dryck och dans till sent in på
kvällen.
Eva Axelsson
VETERANERNA 4 2019     11

Avdelning 115 Södertälje – Salem – Nykvarn
Hej alla
medlemmar

I min förra ruta (ordföranden
har ordet) berättade jag att vi i
styrelsen har planerat ett antal
möten och aktiviteter tillsammans med er medlemmar. Vår
önskan är att fler ska vara med
i gemenskapen. Då många är
ensamma eller känner sig så
finns det mycket
som vi kan göra
tillsammans.
Det finns
studiecirklar där
du kan deltaga,
det finns möjligheter fördig att
lära mer om det
digitaliserade samhället.
Du har genom avdelning 115
möjlighet att informeras om
detta genom Senior Net som
finns på mötesplats Lunaträffen.
SKPF avd 115 har en egen
hemsida som du kan nå genom
att använda Mobil, Surfplatta
eller dator. Där kan du läsa vad
som är på gång.
Vi behöver fler engagerade,
berätta gärna vad du kan hjälpa
till med.
Vi ska tillsammans vara
en röst i Salem, Nykvarn och
Södertälje.
Med vänlig hälsning
Bengt-Arne Åhrberg, ordförande

Inbjudan till Lucia den 12 december
Välkommen att njuta av Luciasång, kaffe och skinksmörgås.
Vi börjar kl.13.00. Anmäl dig
per tel, mail eller sms, senast

den 9 december. Vi har telefontid måndag och torsdag mellan
kl.10 till 12, Hur kommer man
till allhuset? Ta buss 753 till

Vibergen och gå till Barrtorpsvägen 1 A.
Medlem bjuds. Icke-medlem
betalar 30 kronor.

PLANERADE
AKTIVITETER
FÖR 2020
18/2 Årsmöte
12/3 Månadsmöte med
aktuellt ämne
21/4 Bingo
14/5 Hemlig Resa
2/6 Sill-lunch

SALEMDAGEN DEN 31 AUGUSTI 2019
1998 anordnades den första
Salemdagen. Då visade kommunen, politiska partier, olika
föreningar upp sig.
I år var första gången som
SKPF avd 115 var med. Vi var
fem personer från styrelsen där.
Två var förhindrade att deltaga.

Det blev en trevlig dag
med gynnsamt väder och mer
än 2 000 besökare.
Nästa Salemdag är lördagen
den 29 augusti 2020. Välkommen då till Skönviksparken i
Rönninge där mycket händer
och bra musik underhållning.

HÖSTMÖTE MED
SOPPLUNCH DEN
1 OKTOBER 2019

Tänker arkitekter
och byggherrar?

HÖSTRESA DEN 6 SEPTEMBER 2019

Om du behöver besöka en
offentlig toalett, kolla då
var toalettpapperhållaren
är placerad. Den kan vara
långt från toalettstolen,
speciellt dålig placering på
handikapptoaletter.
Hur kan man nå papperet
när hållaren sitter på väggen
bakom toastolen?
Inga-Britt

Samling på torget i Södertälje.
Björks buss anlände och Inez
prickade av oss så alla var med.
Så bar det av mot Åbergs
museet i Bålsta. Där bjöds vi på
kaffe och smörgås innan vi blev
guidade av Lasses son Max. En
bra beskrivning av museet som
grundades 2002 av Lasse Åberg.
Vi fick se många seriefigurer
i samlingarna bl.a. Musse Pigg,

Kalle Anka, Pinoccio m.fl. Även
rekvisita från ”Sällskapsresor
där Lasse hade rollen som StigHelmer.
Ett omtyckt besök. Nöjda av
nostalgiska minnen tog bussen
oss mot Kapellskär och fartyget
”Rosella”. Där var bord reserverade för oss,så det var bara att
hugga in på lunchen.
En bra dag.

Vi var ca 50 personer som
träffades i Allhuset till en god
höstsoppa. Som vanligt började
det med sedvanliga mötesförhandlingar.
Sen åts lunch med god aptit.
Kaffe och kakor naturligtvis och
till det trevlig dansmusik av
bandet ”SÄTRABÄLGARNA”. Ett
gäng med sväng. Lotteri, med
vinst på alla lotter, ett måste för
spänningens skull.
Några av gästerna önskade
mer sådan underhållning.

Svenska Kommunalpensionärerna Södertälje – Nykvarn – Salem
Telefon 070 658 05 87, 070 340 61 89
Måndag 10.00–12.00. Torsdag 10.00–12.00
Postadress: SKPF avd 115, Norra Järnvägsgatan 3, 153 37 Järna
Ordförande: Bengt-Arne Åhrberg. E-post: skpf@maroj.com
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Avdelning 119 Nynäshamn

Ordförande
har ordet
Då är det åter höst och löven
virvlar i luften,tiden går aldeles
för fort.
Vi närmar oss sakta men
säkert den kalla vintern.
Ett stort tack till Meta lindqvist som på vårt höstmöte talade om Att tänka efter före det
var mycket intressant och vi var
många som fick en tankeställare
då det det gäller säkerhet i vardagen på alla nivåer.Nu hoppas
vi på en fin höst och att vi ses
på våra möten och aktiviteter.
Styrelsen önskar alla en riktig God Jul och Ett Gott Nytt År
Solveig

Årsmöte

Många deltog i höstmötet

Välkommen den 10 mars kl.
13.00 till Hantverksgården.
Vi avhandlar och beslutar
om årsredovisningen, verksamhetsberättelse med mera.
Därefter underhållning och
kaffe.

Många medlemmar deltog och
verksamhets berättelsen lästes
upp och budgeten godkändes,
även att vi höjer årsavgiften
med 10 kronor som också
godkändes.
Aktiviteterna för år 2020 fick
medlemmarna själva skriva ner
önskemål och vi fick in en hel

Vi
söker…
…ledamöter och ersättare till

styrelsen. Gärna med någon
erfarenhet från föreningslivet.
En del resor ingår i uppdraget.
Verkar det intressant så ring
till vår expedition, måndagar
10.00–12.00.
Vi tar namn och telefon och
ringer tillbaka.

del som vi nu ska gå igenom.
Resorna och aktiviteterna kan
ni läsa om i kommande Veteranerna.
Vi hade bjudit in Meta Lindqvist som kom och talade om
”Tänka efter före”.
Därefter njöt vi av god mat
och 10 års jubileumstårta.

Aktiviteter nästa år
Månadsträffar

På försök har vi tänkt att träffas på Janni´s Café sista tisdagen i
månaden.
Vi sitter och fikar och samtalar om vad man vill, tar med sig
sitt handarbete, pratar om böcker man läst, eller tv-program
man sett. Fikat står var och en för.
Vi börjar tisdagen 28 januari 2020 kl.14.00. Välkomna!

Julgröt 12 december

Vår traditionella julgröt serveras
den 12 december kl.13.00 på
Hantverksgården. Kostnad 100 kronor.
Sista anmälningsdag är 9 december
Kl. 10–12 till vår expedition. Välkommen!

Resor

På försommaren gör vi en busstur till Trosa. Datum, tid och
kostnad kommer i kommande nummer av Veteranerna.

Välkommen till våra möten och resor.
All anmälan är bindande och sker på expeditionstid

Svenska Kommunalpensionärerna Avdelning 119 Nynäshamn
Telefon 073-755 04 63.
Expeditionstid måndag 10.00–12.00.
E-post: nynashamn.avd119@skpf.se
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70 medlemmar följde med på medlemsresan. Förutom tre intressanta föreläsningar avnjöts goda måltider ombord.

Medlemsresan i oktober med Viking Cinderella
Årets medlemsresa, en dygnskryssning med Viking Cinderella, avreste från Stockholm den
7 oktober med 70 medlemmar
och inleddes som vanligt med
lite välkomstbubbel och mingel.
En välkomponerad á la carte
middag intogs under livliga
samtal och många skratt.
Under dag två kunde vi i
båtens konferensavdelning ta

del av tre mycket intressanta
föreläsningar. ”Stockholms
skärgård” En odyssé genom
vår vackra skärgård och dess
historia.
Föredragande Kristina
Popoff från Skärgårdsmuséet
i Stavsnäs. ”Släktforskning”
föredragande Ulla Comérus berättade om hur hon gjorde sin
släktforskning och gav goda råd

och förslag till dem av oss som
också vill släktforska.
”Friskvård på egen hand”
föredragande Christina Pettersson bjöd oss en gymnastikhistorisk resa från Arne Tammer
och husmorsgymnastiken till
Susanne Lanefelt samtidigt som
hon visade och gav oss goda råd
i hur vi med enkla medel kan
träna i vardagen.

Stort tack till våra föreläsare
som blev mycket uppskattade.
Efter gemensam lunch i buffématsalen anlände vi så småningom åter till Stockholm.
Tack till alla deltagande
medlemmar.
Det är ni och samvaron med
er som gör de här resorna så
innehållsrika.
Styrelsen SKPF Avdelning 2
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SKPF:s förbundsordförande,
Berit Bölander gratulerade.

Avdelningens ordförande, Lars
Bromander välkomnade.

Jubiluemsfestens två underhållare var hållare Lill Lindfors
och Mats Norrefalk.

Avdelning 28 firar 90 år – årets händelse!
Avdelning 28 startade 1929
som en kamratförening för
pensionerade spårvägare i
Stockholm. År 1952 var det
dags för kvinnorna att få bli
medlemmar. 1953 blev föreningen medlem i SKPF och
1980 blev vi avdelning 28.
Efter vårt höstmöte i oktober
firade vi att 90 år runnit iväg
sedan starten. Festen började
med mingel och musik där vår
styrelseledamot Hans-Åke Lundgren spelade piano och vi andra,
nästan 100 medlemmar, fick ett
glas bubbel i handen.
SKPF:s förbundsordförande,
Berit Bölander, gratulerade till
90-årsdagen med ett bidrag
till Vi-skogen i vår avdelnings
namn. Medlemmen Mona
Magnusson kom med present
och avdelning 119 i Nynäshamn
hade skickat blommor.
Avdelningens ordförande,
Lars Bromander, hälsade oss
välkomna och presenterade
kvällens underhållare Lill Lindfors och Mats Norrefalk. En hel
timme fick vi njuta av deras
humor och musikalitet.
Husmor i Adolf Fredriks
församlingshus hade gjort sitt
bästa och tillsammans med
hennes stab serverades en
härlig festmåltid bestående
av en fräsch skaldjurscocktail,
röding och slutligen chokladdessert och kaffe. Stämningen
– och ljudnivån – steg. Alla var
helnöjda!
Programgruppen i avd 28

90-ÅRS JUBILEUM
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SKPF Distrikt Stockholm
Störtloppsvägen 12
129 47 Hägersten
POSTTIDNING

B -POST

RES SÖNDAG – TORSDAG MELLAN 20.11 - 23.12
Kliv ombord på Galaxy för en riktigt härlig julkryssning! Självklart har vi pyntat
och spelar den bästa julmusiken, allt för att du ska komma i rätt stämning.
Dessutom kan du lyssna till den Sydafrikanska kvintetten Bayside som sjunger
julsånger med egen twist i sann Motown-anda.
Julkryssa med Galaxy inkl. julbord fr 496:- /pers
Ingår: Del i A-hytt (utsideshytt med fönster) 1 - 2 pers och julbord.

UPPGE KOD: 136396

Boka på tallinksilja.se/julerbjudanden-seniorer eller 08–22 21 40*
*Serviceavgift tillkommer, boka online så vi bjuder på den.
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