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Styrelsen har under året varit 
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Styrelsen har under året som gått haft 10 st protokollförda möten. 
 
Föreningen har förutom Årsmötet haft tre stycken medlemsmöten med underhållning 
och förtäring uppslutningen har varit god. 
 
På Årsmötet underhölls vi av Lill Malmkvist. 
 
 
Vi har under året som gått haft olika aktiviteter, såsom boule, cirklar, resor, utflykter.  
 Boulen samlar 10-15 st medlemmar under vår och höst, spelet pågår under en timmes 
tid, efter varje spelomgång så äts en sill frukost på Rosenknoppen. Boularna tackar för 
det gångna året Genom Gerty Persson, som tillägger att det finns plats för fler att spela 
Boul. 

Studier 
Under våren läste 8 st medlemmar om Skåne på historisk rundresa av författare: 

Jesper Amussen och under hösten har desamma läst ”Upplev Sveriges Historia”,  

författare: Dick Harrison och fotograf: Mikael Gustafsson. 

 
 Studiecirkeln i vinkunskap 
 Rapport om studiecirkeln i vinkunskap 
Vi startade vår studiecirkel 2008, vi var då 14 cirkeldeltagare, i dag 2018 är vi 12 
cirkeldeltagare. 
Under denna tid har vi naturligtvis markant utvecklat vår kompetens inom vinområdet, 
men viktigast är väl ändå att vi har väldigt trevligt tillsammans. På annat sätt kan man 
inte förklara att vi fortfarande är 12 deltagare. 
Vi kör cirkeln genom ABF men vi administrerar och sköter allt själva och använder 
föreningens lokaler. Vi har haft fem träffar på hösten 2017. Vid den femte träffen festar 
vi till det med lite tapas och annat smått och gott. Våren 2017 hade vi ingen cirkel 
beroende på att Pensionärsklubben då hade fullt upp med sin omstart. 
Staffan Gertsson 



 

  
Aktivitet/Reseberättelse för 2017. 
Arlövsrevyn. 
Fredagen den 10 feb. åkte vi till Arlövsrevyn med Asplunds Buss. Vi var 23 anmälda som 
såg fram mot en kväll i skrattets tecken. Och många skratt blev det, inte minst från ”Svea 
Nilsson”, Kent Nilssons alter ego. Gästartist detta år var John Houdi, trollkonstnär och 
buktalare. Houdi tog upp 2 personer på scen som han ”drev” med, med sitt buktaleri, 
samtidigt som han gjorde ett trolleritrick med spelkort. Hur det gick till, det begrep man 
inte. Men bra var det. 
Heiligenhafen. 
Fredagen den 24 mars var vi 9 medlemmar som åkte till Heiligenhafen för att inhandla 
lite go dricka hos Fleggaard. Vi hade kanonfint väder hela dagen. Båtresan från Rödby till 
Puttgarden gick på spegelblankt Östersjön. Väl framme hos Fleggaard så var vi den enda 
bussen på parkeringen och folktomt i butiken, så handlandet gick fort och smärtfritt. 
Efter shoppingen så smakade det gott med en Bratwurst och tysk pilsner. Resan i bussen 
är också trevlig med Asplunds. Dricka och korv har dom till försäljning, man behöver 
inte svälta. Avståndet mellan Köpenhamn och Rödby är nästan 16 mil. Totalt åkte vi c:a 
45 mil ToR. Vi var åter i Helsingborg c:a 19:30. 

Studiebesök hos Höganäs AB. 
Tisdagen den 25 april var vi 17 st medlemmar som var och besökte Höganäs AB:s 
tillverkning av järnpulver. Inbjudan till studiebesöket gick via klubbordförande Tony 
Pettersson. 
Dagen började med en intressant historiebeskrivning av Höganäsbolagets start på 1700-
talet. Historiebeskrivningen gjordes av två representanter från Stawfordska sällskapet. 
Den som lade grunden för det hela var Thomas Stawford, född i grevskapet Durham, 
England, specialist på kolbrytning och glastillverkning. Erik Ruuth och Carl Bagge 
grundade Höganäs Stenkolsverk 1797. ( Mer finns att läsa på www.stawford.se ) 
Därefter fick vi en titt på det arkiv där man har skrifter, kartor och protokoll från början 
och fram till dags datum förvarade. Därefter höll vi lunch som IF Metall 
Pensionärsförening bjöd på. 
Efter lunchen fick vi klä på oss skyddsskor, hjälm och gul väst. Sen började en lång 
vandring ut till det som kallades Svampverket. Där börjar den långa processen med att 
tillverka järnpulver. Höganäs AB är världens mest avancerade företag inom 
pulvermetallurgi. ( Mer finns att läsa på www.höganäsbolaget.se ) Rundvandringen tog 
c:a 2 tim. Alla var mycket nöjda och imponerade av deras produktion. 
Madaresa på Österlen. 
Lördagen den 29 april var vi 10 st. medlemmaråkte vi iväg på den okristliga tiden 06:20 
från Hamntorget. Vi åkte först till Klippan och hämtade upp några fler resenärer. Sedan 
gick färden söderut via Hörby- Höör-Snogeholm osv. Gabriella från Resteamet berättade 
lite intressanta saker för varje känt ställe vi passerade, kyrkor, slott och större gårdar. 
C:a 08:40 var vi framme hos Österlenkryddor i Köpingebro. Här fick vi en kopp kaffe och 
fralla. Sedan fick vi en presentation av kryddstället, dess uppkomst och produktion. För 
den som ville fanns det möjlighet att göra sin egen kryddblandning. 
Efter c:a 2 tim körde vi vidare till Ingelsta Kalkon och åt en mycket god middag. 12:40 
åkte vi vidare till Skånes-Tranås och Österlenchoklad. Här blev vi bjudna på en liten 
pralin som hade smak av äppelkaka. Efter besöket åkte vi vidare till Sjöbo Kaffestuga, 
som var byggd någon gång på 1700-talet. Här intog vi em-kaffet och goda hembakade 
kakor. 

http://www.stawford.se/
http://www.höganäsbolaget.se/


Vid tre-tiden satte vi oss i bussen för hemfärd. Var tillbaka i Hbg c:a 16:30. 
 
Malmö Tattoo. 
Röke Buss hämtade i Helsingborg och Landskrona oss 5 som var anmälda till Tattoot. 
Det var 2 år sedan förra Tattot, i år var det färre orkestrar men lite fler dansgrupper. Där 
var West of Scotland Highland Dancers med en ministjärna som var endast 5 år. Annars 
var det orkestrar från Malmö, Skottland, England, Finland, Tyskland och Norge. Skulle 
även ha varit en med från Frankrike som tyvärr hade fått förhinder. Sen får vi inte 
glömma Helen Sjöholm som lät oss njuta av sin fantastiska röst. Men allt var så perfekt 
så vi nästan inte kan förstå att det kan klaffa så bra. Hemfärden gick lika bra hem som 
dit. Som sagt vi var endast 5 personer från Metall, hade kunnat vara många, många fler. 
Vi ser fram emot att få återkomma om två år.  Detta berättat av Bo och Irma Thomasson.  
Oslo resan den 12 september. 
Vi var 10 deltagare från Pensionärsklubben som steg på bussen först i Åstorp, 
hamntorget Helsingborg, Milstolpen i Glumslöv och till sist vid Landskrona 
centralstation. 
Bussen körde vidare till Köpenhamn där vi gjorde en rundtur och såg på intressanta 
saker b.la. Amalienborg. Vi besökte Den Lille Havfrue som var omringad av asiatiska 
turister med kameror i högsta hugg. Vi avslutade med promenad på ströget. 
Vi äntrade så småningom färjan och installerade oss i våra hytter och svidade om, vi åt 
sedan en överdådig fisk- och skaldjurs-buffé. Efter fria övningar gick vi efterhand till 
kojs och hade en behaglig seglats till Oslo. Solen sken när vi gled genom Oslofjorden och 
efter en stadig frukost debarkerade vi fartyget. 
Vi gjorde nu en rundtur i Oslo där det precis som i Köpenhamn pågick en omfattande 
nyproduktion, byggkranar såg vi många. Vi hade en utmärkt guide vilket gjorde våra 
rundturer så mycket bättre. 
Naturligtvis såg vi Oslos berömda operahus och Holmenkollen där vi gick några steg i 
hoppbacken. Vandrade genom Vigelandsparken för att sedan avsluta med fri vandring 
på Karl Johan. Nu var det dags att ta oss hem med bussen, vi hade haft ett strålande 
solskensväder i Oslo och trots SMHI:s stormvarningar så hade vi hyggligt väder på 
hemresan. Till Helsingborg kom vi vid 22.00 tiden. 
Studiebesök Helsingborgs bryggeri. 
Vi var 16 st som besökte bryggeriet, som är beläget vid gamla slakthuset, den 20 
september 2017. Vi blev guidade genom anläggningen, de höll just på med en bryggsats 
så vi fick anpassa oss till det. 
Det har vuxit upp otaliga mikrobryggerier i inte bara Sverige utan över hela världen. 
Definitionen av mikrobryggeri är att man endast använder naturliga råvaror. Inga som 
helst aromkoncentrat/oljor är tillåtna. 
Öl som smaksats av allt möjligt är ju populärt. Vill ett mikrobryggeri smaksätta med t.ex. 
ingefära så får man riva ner färsk ingefära i bryggden. 
Tillverknings processen och utrustningen var mycket intressant att följa därefter gick vi 
upp på vinden för att smaka och få ölet beskrivet för oss.  
Vi smakade 4 olika sorters öl deras lager som vann första pris i bästa ljusa lager på 
Gothenburg Beer Festival i september 2011, därefter ett öl som heter Witbeer icke att 
förväxla med Weisbeer. Denna öl hade tydlig citrussmak och ska vara utmärkt till räkor. 
Efter det drack vi en ale och avslutade med en fullständig sensation med namnet What 
if? Ölen hade en mjuk kaffe- och chockladsmak och betecknades som efterrättsöl. Vi 
kände ingen alkohol i smaken, men där bedrog vi oss. Prova denna öl till en choklad 
kladdkaka.   Detta berättat av öl-älskaren Staffan Gertsson. 



 
Studiebesök på NSR:s deponianläggning, 21 sept. 
Dagen började med att bussen från Asplunds hämtade oss vid Metall:s exp. kl. 09.00. Vid 
NSR väntade resten av de anmälda som själv hade kört bil dit. Totalt 14 st. 
Vi togs emot av NSR:s VD Kim Ohlsson som hälsade oss välkomna. Därefter gick vi till 
deras matsal där vi blev bjudna på kaffe och fralla. 
Efter fikat såg vi en film i deras filmsal där det berättas om hela filborna-anläggningen, 
vilken verksamhet man har idag och om kommande satsningar på utbyggnader. Men 
framför allt vikten av att sortera sopor på ett rätt sätt, vilket underlättar för att få in 
soporna i ett kretslopp så man kan återvinna det till nya produkter, som så småningom 
blir nya sopor, som kan återvinnas till nya produkter osv, osv. 
Efter filmvisningen och en frågestund satte vi oss i bussen och körde runt i 
anläggningen, där presenterades vad varje station är till för. 
Efter rundturen tog en representant från Öresundskraft över för att presentera Filborna 
kraftverk, där el produceras som går ut i nätet. Man producerar även värme som går ut i 
fjärrvärmenätet i Hbg. Vi fick en rundvandring i den stora byggnaden där förbränning av 
sopor sker. Ett tekniskt modernt kontrollrum där man övervakar hela processen med att 
framställa värmen. Man har även byggt en enorm solcellsanläggning i vilken man kan 
teckna sig för andelar. Elen som produceras säljs ut på marknaden. Efter nästan 3 
timmar tackade vi för oss för en givande och intressant visning. NSR:s anläggning är nog 
den bästa i hela Sverige. Kanske i hela världen?  
Spelman på taket, Malmö opera. 
Söndagen den 5 nov. så satte vi oss 10 st. förväntansfulla medlemmar på bussen till 
Malmö opera. Vi stiger av bussen precis utanför operan och hämtas där efteråt. Ett helt 
perfekt upplägg. 
Musikalen är en berättelse om tradition och förnyelse i en liten judisk by i början av 
1900 – talets Ryssland där antisemitismen är stark. Musikalens huvudperson Tevje, 
spelad av Philip Zandén, kämpar för att bevara de judiska traditionerna gentemot 
döttrarnas strävan att vilja  gifta sig med män som inte valts på traditionellt sätt. Tevje 
förklarar att utan sina traditioner skulle de vara lika osäkra "som en spelman på taket". 
Den mest kända melodin är "Om jag hade pengar". 

Det var en fantastisk föreställning och ljud och ljus var mycket bra. I pausen festade vi 
loss med ett glas vin. 
20 meter utanför entrén stod bussen och väntadepå oss, vi åkte hem en fantastisk 
upplevelse rikare. 
Detta berättat av Staffan Gertsson 

Julbord på Mollberg. 
Torsdagen den 30 nov. var vi 35 medlemmar som bänkade sig till ett julbord på 
Mollberg. Förra gången var vi 26 st, så det var en liten ökning. Maten var god och det var 
ett traditionellt julbord. Många olika sillsorter, lax på längden och tvären. Prinskorv, 
köttbullar, skinka, rostbiff och en massa annat från djurriket. Ris a la Malta, ostbricka, 
gottebord och till sist en kopp kaffe. 
Att inte ”bugaskinnet” sprack var konstigt, man åt som om det var ens sista måltid. 
 

Medlemsmöte och Lucia i Landskrona. 
Onsdagen den 13 dec. var vi c:a 72 medlemmar närvarande vid mötet. Vi från 
Helsingborg, 24 st, hade hyrt buss från Asplunds Buss för vidare färd mot Landskronas 
Folkets Hus. 



Ett stort luciafölje med tärnor, tomtenissar och pepparkaks-gubbar/gummor hade hyrts 
in från Alléskolans grundklasser. Många av våra kända och traditionella julsånger 
framfördes. Ett mycket uppskattat inslag. 
Efter Lucia hade vi från styrelsen en kortfattad information om vår verksamhet. 
Som avslutning på det hela bjöds det på landgång, öl, vin, vatten samt kaffe med 
lussebulle. 
Rese/aktivitets ansvariga 
Kenneth Krantz   Gull-Britt Gren   Bengt Larsen 
 
Vi har i styrelsen utsett en försäkringsansvarig  som det inte var så svårt att utse 
eftersom han kom som pensionär från vår samarbetspartner i Förbundet nämligen 
Folksam. det betyder att vi har en i klubben som följer upp vad som händer i 
försäkringsfrågor avseende oss pensionärer, när vi nu är en klubb så får vi kallelse till 
vidareutbildning i försäkringsfrågor. Vi har även på våra möten lämnat försäkringsinfo 
samt lämnat möjligheter till frågor. 
 Vi får även som klubb info och kallelser till möten från förbundet, avdelningen. 
 
Styrelsen/valberedningen   arbete med att öka representationen i styrelsearbetet 
avseende könsfördelningen samt de olika kommundelarna som ingår i avdelningens 
upptagningsområde har burit frukt genom att valberedningen kommer att föreslå en tjej 
till styrelsen som kommer från Åstorp På så sätt har vi lyckats att få en kvinna till 
styrelsen samtidigt som vi besätter ytterligare en plats från ytterområdena. 
Arbetet med att följa vår ambitiösa verksamhetsplan kunde kanske varit bättre, men för 
att vara ett gäng pensionärer som har så mycket att göra tycker vi att det har gått bra 
ändå. Det har blivit mycket bättre struktur på vårt arbete men det kan säkert bli bättre. 
 
En utav de prioriterade verksamheterna var att öka medlemsantalet vilket vi lyckats bra 
med, ett var att vi skulle få våra medlemmar att anmäla sina e-postadresser så att vi 
kunde hålla nere portokostnader samtidigt som vi når våra medlemmar på ett snabbt 
och enkelt sätt. Vilket vi också lyckats rätt bra med. 
 
Vi sade också att vi skulle förlägga möten, sammankomster utanför Helsingborg. Vi har 
som redovisas i aktivitets o reseberättelsen varit i Höganäs, vi har haft ett medlemsmöte 
I Landskrona.  
Under 2018 skall vi fortsätta att arbeta efter den verksamhetsplan som vi har reviderat 
något.   
Styrelsen har under året beslutat att pensionärsföreningen skall bli en klubb framöver 
fr.o.m. 2017 kommer vi att kallas pensionärsklubb. 
 
Under året som gått har vi medverkat vid avdelningens informationsmöten för blivande 
pensionärer. Mycket positivt. 
  
Vi har under året startat upp en egen hemsida med hjälp av en utomstående samt egen 
hitech i klubbstyrelsen. Vi kommer under början av 2018 informera om hur ni hittar 
samt hur den fungerar. 
 
Med dessa rader så avslutas denna verksamhetsberättelse med att styrelsen tackar för 
förtroendet som vi haft att leda IF-Metalls pensionärsorganisation. 
 



Vi Passar även på att tacka IF-Metall Nordvästra Skånes Avdelningsstyrelse för att de ger 
oss möjligheter att utveckla och bedriva verksamhet i Pensionärsorganisationen.  
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