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Hjärtligt välkomna!
SKPF= Svenska Kommunalpensionärernas Förbund

Förbundet är en öppen ideell organisation, religions och 
partipolitiskt obunden. Ett mål är ett 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 organisation som er-
bjuder bildning och kultur, gemenskap och social sam-
manhållning.

Alla personer som får pension eller motsvarande har rätt 
att bli medlem i en av förbundets avdelningar. Denna rätt 
har även make/maka/sammanboende.

SKPF har 2 avdelningar i Halmstad, avd 21 och avd 32. 
Avdelning 21 har medlemmar som tidigare har arbetat 
inom Halmstads Kommuns olika förvaltningar och bolag.
Avd 32 har medlemmar som har arbetat inom landstinget.
Naturligtvis finns det också medlemmar som inte har ar-
betat inom kommun och landsting. ALLA är välkomna 
hos oss.

Avdelning 21 är representerad i KPR (Kommunala Pen-
sionärs Rådet) i Halmstad Kommun. Vi har även med-
lemmar som är medlem i styrelsen för distriktet.

Förbundets hemsida är www.skpf.se Här finns också en 
sida för Avdelning 21 där vi skriver in datum för möten 
och resor och övriga aktiviteter.

http://www.skpf.se/


Möten 2020/2021

Måndag 20 april. Gullbrannagården, Gull-
branna. Tipspromenaden börjar kl 13.30. Mötet börjar 
kl 14.00. Medverkande Tre L. Meddela om ni kommer. 
Buss nr 314.

Måndag 21 september. Karl XI:es äldreboen-
de kl 14.00. Medlemsmöte angående planering för 
2021 och budget. Lotterier och förtäring. 

Måndag 7 december. Karl XI:es äldreboende 
kl 14.00.  Medlemsmöte. Underhållning ej fastställt. 
Lotterier och förtäring.

2021
Måndag 15 februari. Karl XI:es äldreboende 
kl 14.00. Årsmöte. Lotterier och förtäring.

Aktiviteter under året
November 2020. Gåsamiddag på Hishults Nya
Gästgiveri.
Studiebesök: Styrelsen skall försöka få till stånd stu-
diebesök på Soldatmuseet eller Halmstad Slott.
All annonsering sker i Hallandsposten under 
Föreningsnytt.         



Resor 2020
14/5 2020 Resa till Ryttmästarbostället i Skövde. Vi star-
tar tidigt i Halmstad. Förmiddagsfika på Hestravikens 
Värdshus. När vi kommer fram till Ryttmästarbostället 
blir det guidning och lunch. På hemresan fika på Högan-
loft i Isaberg. Vi är hemma vid 19.30-tiden
19/8 2020 Resa till Österlen. Resan går först till Fläder-
gården i Vinslöv där vi fikar. Lunch får vi i Kivik. Efter 
det går färden till Brösarps backar och eftermiddagskaffet
dricks på Furulid Vittsjö.
Dessa resor kostar 300 kr som skall betalas in på vårt 
bankgiro 5698-4628 14 dagar innan.
23/11 2020 Sedvanlig resa till Ullared. Shopping hos 
Gekås. Lunch på Björkäng på hemresan. Denna resa kos-
tar 100 kr som skall betalas kontant på bussen.
Det går bra att anmäla sig till dagsresorna när ni fått 
programmet. OBS! Denna anmälan är bindande.
Om det finns intresse tänker vi boka in oss på Erlings re-
sor. 3-dagars resa till Helsingfors med buss och färja 28/9
2020. Pris 1195 kr. Enkelhytt insides 300 kr,fönsterhytt 
250 kr/pers, stadsrundtur i Helsingfors 225 kr. Här måste 
vi ha anmälan senast 20/8. Tänk på att ha giltiga pass el-
ler ID-handlingar.
Kommunalpensionärernas Dag firas på Gullbranna-
gården den 26/8. Kostnad 150 kr, underhållning av 
Dagnys döttrar.
Stugor: Som medlem i SKPF har du möjlighet att hyra 
Kommunals stugor på Öland,Ljungskile, Lofsdalen och 
Sälen. Dock inte under semestertiden utan mellan Sep-
tember och Maj, ej skördeveckan på Öland. Vid intresse 
ring Kommunal Sydväst 010-4429590



Ryttmästarbostället vid Simsjön

        



Resa till Österlen



Medlemsförsäkringar

Deltargarförsäkringen 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 ingår 
Allriskförsäkring. Har du haft Hemförsäkring länge och 
betalat Allriskförsäkringen separat kan du ringa till 
Folksam och få detta ändrat. Allriskförsäkringen har 
funnits med i den kollektiva Hemförsäkringen sedan 1/7 
2011. 
SKPF:s Hemförsäkring har normalt reseskydd i 60 dagar.
Många andra hemförsäkringar har normalt reseskydd 
under 45 dagar sedan måste du teckna tilläggsförsäkring.
OBS! Vid utlandsresor måste du ha reseskydd som 
betalar hemtransport vid akut sjukdom, olycksfall eller 
dödsfall. Försäkringskassan betalar inga hemresor. Det 
Europeiska sjukvårdskortet gäller bara vid vård i EU-län-
der och som uppstår akut vid semestermålet.
Det finns även en särskild olycksfallförsäkring som du 
kan teckna och som tidigare ingick i ditt medlemskap i 
Kommunal,



Styrelsen 2020 -2021

Ordförande: Dagmar Luhanka 035-42308
Mobil 070-5855147

Mailadress:dluhanka@hotmail.com

Kassör: Bo Johansson 035-219845
Mobil 070-8726271

Mailadress:boib1939@gmail.com

Sekreterare: Marianne Nordenbro
Mobil 070-9109559

Mailadress:
marianne,nordenbro@gmail.com

Ordinarie 
Ledamöter: Ingrid Jönsson 070-2065557

Agneta Johansson 073-
8101114
Eric Nordenbro 070-8431944
Lena Larsson 070-8694082

Ersättare: Monika Hellsten 073-3261028

Försäkringar: Bo Johansson

Reseledare: Dagmar Luhanka, Bo 
Johansson




