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PRO får inte förtröttas i sitt arbete
När jag skriver detta är valresultatet känt. Däremot är det inte känt
hur Sveriges kommande regering kommer att se ut. Inte heller är det
klart hur styret i region Skåne kommer att bli, även om det lutar åt att
alliansen kommer att styra i minoritet.

www.pro.se/skane
Exp. & telefontid:
Må - to 9-12 & 13-15

Det är högst oklart vad som händer i de frågor som PRO drivit i denna valrörelse.
Vi vet inte om skatten blir densamma på lön och pension. Ännu mindre vet vi vad som
kommer att hända med vårt krav på Höjda Pensioner.

Fr 9-12

Månadens citat
”Om du inte tror
att varje dag är en
bra dag, så pröva
bara att missa en.”
/ Cavett Roberts

Ju längre det dröjer med besked om höjda pensioner kommer klyftan mellan löntagare
och pensionärer att öka. Sannolikt kommer antalet pensionärer under EU:s fattigdomsgräns också att öka. Vi kommer att få ett alltmer ojämlikt Sverige. Det ställer krav på oss
i PRO. Vi får inte förtröttas i vårt arbete.
I en fråga har vi inte nått någon framgång alls. Det handlar om antalet ledamöter över
65 år i Sveriges Riksdag. Mer än var fjärde väljare har nått pensionsåldern. Antalet ledamöter i den nyvalda riksdagen som är över 65 år rör sig om sex personer. Samtliga politiska partier borde skämmas. Vi borde ta lärdom av alla de länder som tar tillvara den
kompetens och den erfarenhet som finns hos den del av befolkningen som uppnått
pensionsåldern.
Jan Andersson
Ordförande PRO Skåne

Prisundersökning 2018
Den aktivitet som PRO får mest uppmärksamhet i media om är vår årliga prisundersökning. Inför årets
undersökning uppdaterar vi våra listor på prisundersökare och butiker.
Vi kan inte nog trycka på vikten av att vi undersöker så många butiker som möjligt och till det behövs fler
prisundersökare.
Vi bifogar listan med butiker och prisundersökare, gå igenom denna och kontrollera att uppgifterna stämmer
annars skicka in korrigering till oss på PRO Skåne.
Vi vill också att ni försöker hitta nya prisundersökare så vi kan täcka in så många butiker som möjligt.
Har ni frågor så kontakta vår konsumentansvarig Åke Ljunggren på telefon 070-665 06 44 eller
e-post ljunggren.ake@gmail.com.

1

PRO Skånenytt oktober 2018

Detta händer i oktober:
8 okt
9 okt
9 okt

Åstorp
Åstorp
Eslöv

ABF
ABF
Medborgarhuset

Webbredaktör—Grundkurs, dag 1 av 4
Webbredaktör—Grundkurs, dag 2 av 4
Boendekonferens

10 okt
11 okt
11 okt

Åstorp
Åstorp
Helsingborg

ABF
ABF
Villa Örelid

Hjördis—Grundkurs, dag 1 av 2
Hjördis—Grundkurs, dag 2 av 2
Distriktsstyrelsen sammanträder

12 okt
15 okt
17 okt

Eslöv
Åstorp
Åstorp

ABF
ABF
ABF

Webbredaktör—Skriva för webben
Webbredaktör—Formulär för webben
Utbildning E-post—Office 365

19 okt
22 okt
23 okt

Ystad
Åstorp
Åstorp

ABF
ABF
ABF

Hjördis—Grundkurs, dag 1 av 2
Webbredaktör—Grundkurs, dag 3 av 4
Webbredaktör—Grundkurs, dag 4 av 4

25 okt
26 okt
26 okt

Eslöv
Ystad
Eslöv

Kansliet
ABF
ABF

Arbetsutskottet sammanträder
Hjördis—Grundkurs, dag 2 av 2
Webbredaktör—Formulär för webben

29 okt
29 okt
30 okt

Åstorp
Ystad
Ystad

ABF
ABF
ABF

Utbildning OneDrive - Office 365
Webbredaktör—Grundkurs, dag 1 av 4
Webbredaktör - Grundkurs, dag 2 av 4

Detta händer i november:
5 nov
7 nov
8 nov

Åstorp
Åstorp
Malmö

ABF
ABF
Kockum Fritid

Hjördis—Fördjupning
Utbildning E-post—Office 365
PRO Skånes Höstmöte

9 nov
15 nov
16 nov

Ystad
Eslöv
Ystad

ABF
Kansliet
ABF

Webbredaktör—Grundkurs, dag 3 av 4
Arbetsutskottet sammanträder
Webbredaktör—Grundkurs, dag 4 av 4

19 nov
19 nov
20 nov

Åstorp
Ystad
Stockholm

ABF
ABF

Utbildning OneDrive—Office 365
Hjördis—Fördjupning
Riksfinal PRO Vetarna

22 nov
23 nov
29 nov

Eslöv
Eslöv
Eslöv

Kansliet
Kansliet
Kansliet

Socialpolitiska kommittén sammanträder
Verksamhetskommittén sammanträder
Distriktsstyrelsen sammanträder

Detta händer i december:
24 dec
- 6 jan

Kansliet håller stängt över jul, nyår och trettonhelgen

Här ser du vad som händer i distriktet den närmaste tiden. Inbjudningar till kurser, konferenser mm finner du som
bilagor längre bak. Du hittar även denna information på distriktets webbsida, www.pro.se/skane, Aktiviteter/Studier/
PRO Skånes kurser och konferenser.
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PRO Skånes Höstmöte 8 november
PRO Skåne håller sitt Höstmöte torsdagen den 8 november på Kockum Fritid i Malmö.
Det är en del föreningar och samorganisationer/samrådsgrupper som ännu inte anmält sig.
Anmälan ska vara inne på distriktet senast den 12 oktober 2018.

Boka ett kongressombud
Ni kan i föreningarna boka någon som rapporterar från PRO:s kongress.
Distriktet står för resekostnaderna. Ni kontaktar själv den ni vill boka.
Vi bifogar en lista över ombud och representantskapsledamöter.

Viktigt!
PRO Skånenytt innehåller information till förtroendevalda och medlemmar. Glöm inte bort att
förmedla denna information till berörda grupper! Du kan också gå in på www.pro.se/skane och
läsa PRO Skånenytt.

Uppdragsrapporter
Efter årsmötet som föreningarna ska hålla under det första kvartalet, måste distriktet
underrättas om företagna val.
Det är fortfarande några föreningar som inte registrerat sina uppdrag i Hjördis. Skicka in
uppdragslistan till kansliet, så hjälper vi till att registrera dem i Hjördis.

Inloggning i Hjördis
Behöver du en personlig inloggning till Hjördis?
Vi bifogar information om hur man går tillväga för att få inloggningsuppgifter.

Beställ fler Trippelskraplotter
Det går alldeles utmärkt att beställa fler lotter när ni har sålt er tilldelning.
När ni redovisar lotterna ska ni skrapa kontrollrutan. Den som köper en lott
ska inte skrapa den rutan. Den som säljer en vinstlott ska däremot skrapa
kontrollrutan, eftersom där finns den kod som avgör om det är en vinst eller inte.

Gratis medlemskap
Blir man medlem under oktober, november eller december 2018, och betalar sin medlemsavgift,
ingår medlemskap för hela år 2019.
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Dans
PRO Tjörnarp
Dans i Granbacken, Löberöd, kl. 15.00-19.00, entrén öppnar kl. 14.00.
9 okt
Ingvar Fast
16 okt
Ajax
23 okt Lennart & Sune
30 okt
Kjell-Reines
Dagens rätt med kaka och kaffe i pausen, vatten och kaffe ingår i entrépriset på 150 kr.
Alla anslutna pensionärer är varmt välkomna! Medlemskontroll.
För mer information: Irene Karlsson 070-487 75 68.
PRO Oppmanna-Vånga inbjuder till dans på Folkets Hus i Arkelstorp, kl. 15.00-19.00.
7 okt
Memorys
21 okt
Tuboys
4 nov
Nordhs
18 nov
Bengt Hedin
2 dec
Orient
Pris 120 kr. Lokalen öppnar en timme före dansen.
För mer information: Kerstin Jönsson 076-771 63 32.
PRO Trelleborg anordnar dans i Parken i Trelleborg kl. 16.00-20.00 följande dagar:
7 nov
Ingvar Fast
5 dec
Erik Arnold (kl. 14.00)
Föranmälan krävs, senast tre dagar före vill vi ha din anmälan.
Om man inte är anmäld, är man välkommen ändå men man kan inte räkna med att
få någon smörgås!
Ring till 0410-427 57 eller 0410-416 23 eller till lokalen på C. B. Friisgatan 13.
Pris 150 kr, där kaffe och smörgås ingår. Betalning sker som vanligt med kontanter.
Alla pensionärsföreningars medlemmar är välkomna!
Kontaktperson: Gun Wihlborg 0410-416 23.
PRO Klippan inbjuder till trivseldans på Tingvalla i Åstorp kl. 17.00—20.30.
8 okt
M&M
12 nov
Orient
10 dec Stämbandet
Pris 120 kr, kaffe och smörgås ingår.
Kontaktperson: Aina och Inge-Thore Rörstrand 0435-71 13 93.
PRO Tomelilla inbjuder till dans i Folkets Park i Tomelilla kl. 15.00—19.00.
18 okt Orient
8 nov
Kent Borgström
25 dec Bensons
Entré: 100 kr. Tag med egen dryck och fika.
Alla seniorer är välkomna!
Kontaktpersoner: Agneta Ahlgren 070-658 82 33, Leif Norlin 070-771 16 09.
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Information från ABF
ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang hösten 2018
Lasse&Pelle spelar Hasse&Tage
Lasse Sörbom och Pelle Jageby – trubadurer och entertainers med mångårig erfarenhet från scen, TV
och radio – framför och tolkar Hasse&Tages sånger och tankar. Genomförs den 8/10 i Höganäs och
Ängelholm, 9/10 i Tomelilla och Trelleborg, 10/10 i Burlöv och Bromölla samt 11/10 i Malmö och
Sibbhult.
Carmen, Lasse Walldov
Lasse Walldov ger sig än en gång ut på turné med sina fantastiska föreläsningar om musikaler
och operor. Denna gång föreläser han om Carmen. I samarbete med Malmö Opera. Föreläsningen
genomförs den 11/10 i Kävlinge, 18/10 i Malmö, 22/10 i Örkelljunga, 24/10 i Broby samt 29/10 i
Tomelilla.
Sockerbruket i Hasslarp
Fredrik Björk föreläser om det gamla sockerbruket i Hasslarp, hur arbetarnas vardag såg ut och hur
byn påverkades av nedläggningen. Genomförs i samarbete med Centrum för Arbetarhistoria den
11/10 i Hasslarp.
Är Afro-optimismen realistisk? Och Stödet till kvinnor i Etiopien
Föreläsningsserie om södra Afrika, i samarbete med SAFRAN. Kjell Havnevik och Kerstin Engle
föreläser om Södra Afrika. Genomförs den 13/10 i Lund.
Kristian Anttila
Artisten Kristian Anttila kommer till Skåne för att dela med sig av sina låtar. Senaste skivan Rum 4,
Avd 81 släpptes 2016 och fick en enad kritikerkår att hylla albumet och texterna som till stor del
skrivits under Anttilas tid som inlagd på just Avdelning 81. Genomförs den 14/10 i Trelleborg,
15/10 i Osby, 16/10 i Burlöv, 17/10 i Malmö och i Ängelholm, 18/10 i Lund samt 19/10 i Tomelilla.
Min farfar försökte mörda Adolf Hitler
Författaren Barbara Fellgiebel berättar om sin farfar Erich Fellgiebel, tysk yrkesmilitär och general
inom signaltrupperna. Han deltog i attentatet mot Adolf Hitler den 20 juli 1944, och dömdes senare
till döden för sin medverkan. Genomförs den 23/10 i Kristianstad.
Kvinnans frigörelse och rösträtt
Författarna Jürgen Lindemann och Birgitta Eriksson är tillbaka med en ny bok och föreläsningsserie,
denna gång kring ämnet kvinnans frigörelse och rösträtt. Föreläsningen genomförs den 25/10 i Eslöv.
#Suziopaten
Suzie Lindell Bergmans föreläsningsserie om psykisk ohälsa i ett teater- och filmformat. Handlar om
Ess, en kvinna som försöker gå vidare efter ett självmordsförsök. Hur hon kämpar och faller tillbaka i
sin kamp att hitta ett sätt att leva och inte bara överleva. I samarbete med Skåneveckan för psykisk
ohälsa. Genomförs den 8/10 i Malmö, 10/10 i Osby och 11/10 i Trelleborg.
Mer information om respektive arrangemang finns på https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf
-skane/arrangemang-och-kurser/
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