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 Nr 2: 2021-03-16 

           WA 

  

SKPF – Avd. 59 Trelleborg – Vellinge 

               Söderslätts Kommunalpensionärer 

                    En pensionärsförening för alla                                            

pensionärer 

 

     Skåne-seniorens info-blad för Avdelningens medlemmar         
 

   

   I vårt förra nummer av vår bilaga skrev jag att det var mitt sista inlägg.  

 

  Tyvärr måste jag än en gång be om Er hjälp med att nominera och välja   

någon som vill ta över i vår styrelse. 

 

 Nu handlar det om vår Avdelning ska överleva eller Vi ska             

behöva diskutera nedläggning av verksamheten. 

 

            VI BEHÖVER 

 

I år en ordförande och en medlemsansvarig. 

2022 en kassör och en ersättare till styrelsen. 

 
Förslag lämnas till valberedningen, Vagn tel: 0706-514 849, Nienette tel:  

0708-184 595, Rolf tel: 0709-404538 eller Willy tel: 0707-102 902 

         

 

 

 

 
” Att våga 

är en förmåga 
att stärka 

livets låga” 

 

”Egoist, 
pessimist, 
aktivist, 

ekvilibrist 
men allra bäst en 

optimist” 
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Avd.257 

 

Med den information jag fick till vårt förra nummer av tidningsbilagan till 

Skåne-senioren hälsade jag Avd. 257:s medlemmar välkomna till Avd. 59. 

Detta erbjudande och välkomnande står kvar trots att Avd. 257 beslut om 

eventuell nedläggning skjutits fram. I detta sammanhang har en ekono-

misk fråga kommit upp. Frågan gäller om 257:s medlemmar måste betala 

sin medlemsavgift för år 2021 trots att föreningen är vilande? För att stå 

kvar som medlem i Avd. 257 och ha rösträtt måste man ha betalat sin 

avgift för år 2021. Detta innebär för de medlemmar (15 st) som även är 

medlemmar i Avd 59 får betala en avgift till Avd. 59 och en till Avd.257 

(som ni redan gör i dag). Men om Avd.257 beslutar att lägga ner sin 

verksamhet och medlemmarna överflyttar till Avd. 59, betalar Avd.59 

tillbaka den ”dubbla” avgiften = 190: - kr för dessa 15 medlemmarna. För 

de medlemmar som enbart betalar avgiften till Avd.257 räknas detta som 

medlemsavgift även vid eventuell övergång till Avd.59. 

Jag önskar Avd. 257 lycka till och hoppas att ert beslut är till gagn för 

medlemmarna och att ”Coronan” ska släppa sitt grepp över oss så att vi 

kan börja återgå till normala förhållande.     (Willy Andersson/ordf. Avd.59) 

 

 

            

 

Som medlem i Avd 59 deltager 

du i ett lotteri där vi lottar ut ett 

antal presentkort som gäller för 

en ”Söndagsmiddag” på närings-

ställen där Citykortet Trelleborg 

gäller. Dragning sker i juni och 

vinnarna informeras per brev. 

 

 Vårens och sommarens aktiviteter: 
 

Eftersom Coronaepidemin fortsätter 

skapa osäkerhet för våra aktiviteter  

har styrelsen beslutat att avvakta till 

den 6 september med att starta upp vår 

ordinarie verksamhet. 

Med beaktande av folkhälsomyndig-

hetens råd och anvisningar kommer vi 

att hålla vår expedition och sommar-

café öppet tisdagar mellan kl. 13.00-

15.00 

          .  
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  Den 12 augusti klockan 13.30 samlas  

  vi i Östervångsparken, vid ”Bassängen” 

  för grillning. Ta med eget grillgott. 

  Tag gärna med en sittdyna och något 

  drickbart. Vi har grillar och korvtillbe-

hör. 

  

                             

                            Resor/teaterbesök, 2021 & 2022: 
 

Våra medlemmar erbjuds en rabatt på*200kr av Researrangör (RP Sport & Nöje              

eller Mårtenssons Buss) anordnad resa eller teaterbesök. Erbjudandet gäller vid 

högst två (2) resetillfälle per år. För övriga resor betalar medlemmen fullt pris lik-

som för medföljande icke medlem. Arrangörens resebestämmelser gäller. 

Medlem/resenär: Anmäler sitt intresse till researrangör och uppger att man är 

medlem i SKPF Avd 59. 

Researrangören debiterar medlemmen *200:-kr mindre än resans pris och sänder 

deltagarlista (med namn och telefon nummer) över medlemmar som deltager till 

SKPF Avd. 59. 

SKPF Avd.59 bekräftar medlemskapet till respektive researrangör och betalar in den 

fastställda rabatten till researrangören. 

 
                                                        * Erbjudandet gäller 2021 & 2022. 
 

                                    Planerade reseaktiviteter  
Mårtensson buss: Varje torsdag juli, Fredriksdalsteatern ”Pang i bygget” Resa + entré, pris 695: - 

Tel:0410-260 78   8/8, Vallarna, Falkenberg, ”Alla tiders Åsa Nisse” Resa, entré + lunch, 995: - 
          5/11, 6/11, Nöjesteatern Malmö ”Glada Änkan” Resa + entré, pris 715: - 
 
RP Sport & Nöje: 14/7, Fredriksdalsteatern ”Pang i bygget” middag exkl dricka, pris 995: - 
Tel:0410-428 83   18/7,        - ” -                       ”Pang i bygget” egen matsäck,  pris 795:- 
         1/8, Vallarna ”Alla tiders Åsa Nisse” middag med dryck, resa+entré, pris 1195: - 
 Fler alternativ finns i respektive arrangörs program. 

Planerade verksamheter att starta den 

6:e september om ”Corona” så medger. 

 

Måndagar, kl. 09.00-11.00, Frukostträff 

    -”-   Spelmanskvällar enl överensk. 

Tisdagar,   kl. 13.00-15.00, Öppet hus 

    -”-          Gubbaröra enligt schema 

Onsdagar,  Canasta fm & em 

    -”-          Släktforskning enligt schema 

Torsdagar, Sittgympa kl. 09.00 -10.30 

    -”- Bingo kl 13.30-15.30 

    -”- Canasta kl, 18.00-21.00 

Fredagar, Qi Gong kl. 09.30-11.00 

 

Radiosändning torsdagar kl. 10.00-11.00 

lämnar även information om eventuella 

förändringar i programmet. 

tel:0410-260
tel:0410-428
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TACK TILL 

VÅRA 

SPONSORER    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

            

 

 

                 

                  
   

  

 

 

 

       

                

                          

        

 

   

  

                 

     
                                          

                                    

                                 

   

  

                            TRELLEBORGS   

  HAMN 

  
          SKPF Avd 59:s styrelse   

     (Gäller fram tills årsmötet 2021). 

 

                                    Telefon nummer 
Ordförande 

Willy Andersson       0707 - 102 902 

Kassör 

Siv Hultstrand           040 – 455 113 

Sekreterare 

Ullis Johansson         0709 - 490 968 

Styrelseledamöter 

Kjell-Åke Fröjdh       0709 - 945 240 

Sven-Erik Åkesson    0410 - 140 90 

May-Britt Andersson 0410 - 146 48 

Agne Kronqvist         0702 - 893 944 

Ersättare 

Bertil Åkesson           0705 - 403 350 

Brian Törnqvist         0709 - 390 914 

Kisse Pedersen          0768 - 211 702 

TRELLEBORGS 

      KOMMUN 

 

Alsingevallen 

Bengt Nilsson 
 

Din lokala mäklare 
Tel: 0410-188 00              
WWW.BONNEMARKS.SE   
 

 

       Vi önskar medhjälpare till Bingo och  
                       andra aktiviteter! 
    Intresserad? Ring Willy 0707 102 902 

         Årsmöte med SKPF AVD 59, 2021  

I avvaktan på Folkhälsomyndighetens och vårt  

förbunds eventuellt utökade dispens för mötens 

hållande kan ingen dag fastställas. Vi har två al-

ternativ, ett för juni och ett för slutet av augusti. 

Information kommer att lämnas i Trelleborgs 

Allehanda, via vår lokalradio och anslag på exp. 

Tidigare angivna dagordning gäller med val och 

godkännande av verksamhetsberättelsen och an-

svarsfrihet för styrelsen. 
 

Ett STORT TACK till alla som fortsätter stödja vår förening och 

en förhoppning om att vaccineringen ska bidra till att vi åter kan 

mötas. 
 


