800-KONTAKTEN
Medlemsblad för KLUBB 800 i Handels avd 20 Stockholm och Gotland

Nr 2 mars 2014

Välkommen till årsmöte
torsdag 20 mars 2014
ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41, 1tr

Program
Kl 12.00-13.00
Kaffe och smörgås utanför Katasalen. Du har möjlighet att anmäla dig till olika aktiviteter.
Kl 13.00
Stig Karels från Folksam informerar om nyheter i vår hemförsäkring.
Kl 13.15
Jytte Guteland, f.d. förbundsordförande i SSU, numera programansvarig för Europafrågor
i tankesmedjan Global Utmaning och nominerad av socialdemokraterna i Stockholms stad
och län till Europaparlamentet, berättar om vilka utmaningar och möjligheter Europa står
inför och varför det är viktigt att rösta i EU-valet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med behandling av verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse och val av styrelse, revisorer och kommittéledamöter.
Underhållning
Ingemar Lindbergs kvintett med Rodhe. Härlig jazz och sköna visor.
Rodhe sjunger och ”grabbarna” spelar. Musik som ger glädje.
Efter årsmötesförhandlingarna
Gemensam samvaro med en enklare måltid, ett glas vin/öl eller alkoholfritt. Meddela vid
anmälan om det är någon mat du inte tål. Kostnad 100 kr inkl. lotteri, sätts in på
klubbens Plus Giro 19 31 18 - 7.
Anmäl om du vill delta i samvaron efter årsmötet senast 10 mars till:
Gerd Ingels tel 08-500 295 48 eller e-post: gerd.ingels@comhem.se
Agneta Bjerkensjö, tel 08-759 90 98 eller e-post: agneta.bjerkensjo@hotmail.com
Kerstin Arbelund tel 08-647 32 72 eller e-post: arbelund@telia.com

Ordförande har ordet
För sex år sedan, tiden går, antog vi ett äldreprogram ”Ett gott liv på
äldre dar - den gyllene hösten, den tredje åldern” som tog upp social
gemenskap, god hälsa, omvårdnad, boende, möjligheter till aktivt liv
samt ekonomi.
I programmet hade vi med vår vision.
Alla människor ska känna trygghet på äldre dar och kunna leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och över sin vardag.
Alla ska bemötas med respekt och ha tillgång till vård och omsorg av
god kvalitet.
Alla ska ha ett boende som man själv valt utifrån sina egna behov.
Alla äldreomsorgens insatser ska bygga på ett förhållningssätt där det
friska sätts i fokus, med insatser som bibehåller eller stärker möjligheten
till en trygg livssituation.
Alla människors lika värde ska beaktas.
Dessutom var vi väldigt konkreta och satte upp flera mål som vi ville
skulle uppnås.

Verksamhetsberättelse
2013
Verksamhetsberättelsen
kommer inte att skickas
ut till alla medlemmar före
årsmötet.
Vill du läsa den före mötet
kan du få den hemskickad
efter den 10 mars genom
att ringa sekreteraren Gerd
Ingels på tel 08-500 29 548
eller mejla till
gerd.ingels@comhem.se
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Exempel på mål
Vi kräver att trygghetslarm ska vara gratis, så att man inte avstår av
kostnadsskäl.
Vi kräver att personal inom äldreomsorgen ska ha grundläggande yrkeskompetens och möjlighet till kompetensutveckling. Det ska vara ett
krav vid upphandlingar.
Vi kräver att kommunen ska ha en väl utbyggd anhörigstödjande
verksamhet och uppsökande verksamhet så att avlastning och stöd kan
sättas in.
Vi kräver att alla ska ha ett boende som man själv valt utifrån sina
behov.
Vi kräver att bostadstillägget följer med kostnadsutvecklingen.
Vi kräver en rejäl höjning av den inkomstgrundande pensionen.
Vi kräver att alla behandlas lika i skattehänseende.
Tyvärr kan jag konstatera att det är långt kvar tillls vi uppnått målen.
Nu måste vi alla kämpa både politiskt och allmänt för att förbättra
pensionärernas situation. Politikerna ska veta att vi är över två miljoner pensionärer. Konkreta valbesked exempelvis om skatterna, vård och
omsorg, boende bör presenteras inför valet. Upp till kamp!
Gunnar Ljungberg

Kalendarium
14 mars
20 mars
23 maj		
4 juni		
9 september

Spännande fredag
Årsmöte
Spännande fredag
Medlemsmöte
Medlemsmöte

12 september
24 oktober
21 november
26 november

Spännande fredag
Spännande fredag
Spännande fredag
Medlemsmöte

Vad vill Alliansen med
Sveriges framtid?

Ny fackavgift 2014

Det är bara några månader kvar till valet. Då
handlar det om vilka värderingar och synsätt som
ska leda Sverige vidare mot framtiden. Det är viktigt att fundera på det innan Du lägger din röst i
urnan.
Den närmaste tiden kommer att speglas av reflektioner om hur samhället ser ut och utvecklas. Vilka
visioner styrde partiernas och Alliansens löften i
förra valet? Hur blev resultatet av visionerna om det
fanns några. Är allianspartierna och vi medborgare
nöjda?
Ett bidrag till debatten kan vara Maud Olofssons
”memoarer.” När jag själv tänker tillbaks på förra
valet ser jag inte mycket av visioner från alliansen
i dessa. Däremot en stark vilja att få bort ”sossarna”
från makten. Sossefilten breder ut sig över medborgarna enligt enligt Maud. Socialdemokraterna bestämde hur vi skulle tänka. Och Reinfeldt fyllde på
med att sossarna passiviserat ett helt folk med hjälp
av byråkrati och bidrag. Så Maud bildade Alliansen,
det blev hennes vision och projekt kan man tänka
sig. Men vad ville Alliansen? Och framförallt hennes eget parti? Göra tillsammans alltså, när sossarna
störtats? C har nu ungefär 3 procents stöd i senaste
mätningarna.
Jag är den jag är, säger Maud, och det heter memoarboken också. Hon verkar nu ha tröttnat på att jaga
visioner och kanske också ”sossar”? Och Reinfeldt
fortsätter att jaga Löfven för att få reda på vem han
tänker regera med. Enligt mitt sätt att se bestämmer
svenska folket det den 14 september. Reinfeldt borde
kanske använda lite av tiden till att tänka på hur han
ska få ihop sin allians.
Barbro Karlsson

Avgiften höjs med 2 kr till 130 kr/mån, varav 117 kr
går till Förbundet (en höjning med 2 kr) och 13 kr
(oförändrad) till avdelningen.

Hedersmedlem

Den som har varit medlem i ett LO-förbund i
30 år och haft fackligt uppdrag i minst 25 år kan
utses till hedersmedlem och tilldelas guldnål och
hedersbevis på avd 20s representantskapsmöte.
De uppdrag som räknas är klubbstyrelseuppdrag, fackombud, avdelnings- och förbundsuppdrag (skyddsombud gäller ej). Förteckning över
uppdrag och ungefärlig tidpunkt skickas till avd
20.
Föreslå dig själv eller någon du vet uppfyller
kraven och som du tycker bör uppmärksammas.

För avgiften får du
- en mycket bra hemförsäkring som innehåller
egendomsskydd, ansvar, rättsskydd, överfallsskydd,
reseskydd
- en olycksfallsförsäkring som innehåller olycksfallsersättning, akutersättning, sjukhusvistelse, tandskador, rehabilitering, kroppsskadeersättning, medicinsk invaliditet, krisbehandling
- tidningarna Handelsnytt, Vi i 20 och klubbens
egen tidning ”800-KONTAKTEN”
- rådgivning i försäkringsfrågor
- möjlighet att delta i avdelningens möten
- möjlighet att delta i KLUBB 800s många aktiviteter till subventionerat pris.

ID

Nyhet i hemförsäkringen - ID-stöld

Du får hjälp om någon utomstående använder din
identitet för att begå bedrägeri eller annan kriminell
handling, t.ex. lånar pengar eller tecknar abonnemang.
• Du får tillgång till telefonsupport 24 timmar om
dygnet.
• Du får tillgång till juridisk assistans upp till
100 000 kr.
• Skyddet gäller utan självrisk
Har du frågor om försäkringar?
Ring någon av klubbens försäkringsrådgivare!
Lillemor Axelsson
Monica Eknert		
Solveig Byberg		
Sonja Gustafsson		

08-668 16 96
08-751 53 24
08-761 08 88
08-96 33 71
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RESOR
Resekommittén annonserar redan nu de resor vi
planerar att genomföra 2014. Vår förhoppning är
att göra det lättare för er att planera ert resande
under året. Resorna kommer att annonseras allt
eftersom i senare tidningar också.
Anmälan och betalning av resor anordnade
av KLUBB 800
Anmälan gör ni till den person som finns angiven för
den aktuella resan och inom den tid som anges för
respektive resa.
Betalning av en resa ska ske till klubbens plusgiro
19 31 18-7, om inget annat anges. Namn, adress och
telefon behöver vi ha samt om det är flera personer
som ingår i en betalning även namnen på den/dem
samt vilken resa betalningen avser. Observera sista
dag som betalningen ska vara inbetald. När resan är
betald är den bindande.
Avbeställningsskydd kan inte erbjudas av KLUBB
800. Undersök vad du har för avbeställningsskydd.
I Folksams Hemförsäkring Bas ingår inte avbeställningsskydd. Har man Hemförsäkring Bas kan man
teckna en tilläggsförsäkring, Resklar, i vilken avbeställningsskydd ingår. Har man Hemförsäkring Stor
ingår avbeställningsskydd.
Våren i Budapest
Måndag 7-fredag 11 april
Anmälningstiden är egentligen över, men Reseskaparna
försöker gärna ordna fler platser. Resan arrangeras av
Reseskaparna.
I år ska vi bege oss till Budapest - Donaus drottning, staden som delas av floden Donau i Buda och
Pest. På Budas höjder ligger den gamla staden från
1600-talet. Pest är den nyare delen av staden med
breda boulevarder, exklusiva butiker och många restauranger och caféer.
Pris 5 450 kr.
För medlemmar subventioneras priset med 200 kr.
Icke medlem betalar fullt pris.
I priset ingår flyg med Norwegian, Arlanda-Budapest t o r. Logi i dubbelrum på det centralt belägna
Mercure Budapest Korona Hotel, svensktalande guide, stadsrundtur, utfärd till konstnärsbyn Szentendre,
transfer t o r till orgelkonserten i St Stefanskatedralen. 4 frukostar, 3 luncher, 2 middagar.

4

En kort beskrivning av innehållet i dagarna.
Dag 1. Rundtur med buss både Buda och Pestsidan besöks. Incheckning på hotellet. På kvällen
tillval av konsert i St Stefanskatedralen. Gemensam
lunch och middag.
Dag 2. Stadsrundturen med guiden fortsätter till
fots med besök i St Stefanskatedralen, promenad
längs den fina shoppinggatan Vaci till Saluhallen där
vi äter gemensam lunch. Därefter egen tid att utforska Budapest. Middag på egen hand eller tillsammans
för de som vill. Vi får förslag på restaurang av guiden.
Dag 3. Utfärd till den pittoreska konstnärsbyn
Szentendre, från 1700-talet. Omtyckt utflyktsmål
med gallerier, trevliga butiker, museer m.m. Gemensam lunch. Bussen stannar vid Szechenyi badet.
De som vill bada termalbad kan göra det här. Detta
rekommenderas, är en upplevelse. Guiden följer de
som valt att bada tillbaka till hotellet. Egen tid för
dem som inte valt badet. Middag på egen hand eller
tillsammans för de som vill.
Dag 4. Egen tid i Budapest eller följ med på frivillig typisk ungersk utflykt till Pusztan, det ungerska slättlandskapet där vi får se en imponerande och
våghalsig hästuppvisning. Vi åker häst och vagn och
får en känsla av hur livet på landet en gång var samt
får en inhemsk måltid. På kvällen serveras en avslutningsmiddag på traditionell restaurang med musik.
Dag 5. Vår vistelse i Budapest är slut och vi flyger
tillbaka till Stockholm/Arlanda.
Tillval
Musikkväll i St Stefanskatedralen, 150 kr, plus transfer t o r hotellet. Termalbadet med ett flertal bassänger och med temperaturer från 10-38 grader samt
olika typer av bastu. Pris 125-140 kr beroende på om
man vill ha skåp för kläderna eller ett litet bås att byta
om i. Utflykt till Pusztan, 690 kr. Enkelrum 1 200 kr
för 4 nätter.

Anmälan görs till Agneta Bjerkensjö, antingen på
tel 0734-407 338 eller via e-post agneta.bjerkensjo@
hotmail.com eller Soraya Hamidi, tel 073-386 36 24
eller via e-post soraya_hamidi@hotmail.com.
Resan betalas direkt till Reseskaparna som skickar
alla deltagare uppgift om betalning samt information om resmålet.

Dagsresa till Ängsö nationalpark när
orkidéerna blommar
Maj månad. Båtresorna börjar den 12 maj. Vi meddelar skriftligt om den exakta dagen till alla som anmäler
sig till resan.
Vi gör en båtresa med Blidösundsbolaget från Strömkajen till Ängsö nationalpark där blomsterprakten är
storslagen så här års då gullvivor, vitsippor och andra
mer sällsynta arter, såsom olika orkidéer blommar.
Där finns ek, ask, lönn och björk och ängsöskogen är
en av de finaste naturskogarna i skärgården.
Det går bra att ta med sig rullator ombord på båten
och på ön är de större stigarna lätta att ta sig fram på.
Det finns ingen mat att handla på ön, så var och en
får ta med sig sin matsäck och dryck. Rekommenderas att ta med vatten att dricka.
Avresa Strömkajen kl 09.00. Ankomst Ängsö kl
11.10. Återresa till Strömkajen kl 13.45. Ankomst kl
ca kl 16.00.
Pris Båten kostar 160 kr t o r för pensionärer samt
40 kr/person för guidning på ön. Resa och guidning
betalas ombord på båten.
Anmälan görs till Ilona Häggblom, tel 29 79 57,
mobil 0731-42 85 79 eller via e-post: haggblom@
hotmail.com. Ingen sista anmälningsdag, men vi vill
gärna veta vilka som vill följa med.
Resan arrangeras av Resekommittén.

Dagsresa till Flen/Mellösa
Tisdag 24 juni
Den här dagen gör vi en dagsresa till Sörmland; Flen,
Malmköping, Hälleforsnäs och Mellösa.
När vi kommer fram till Flen väntar buss och guide för avfärd mot Malmköping. Fm-kaffe och rundvandring i Malmköping. Det var här som ”Hundraåringen” rymde och försvann. Lunch på Malmköpings
värdshus, därefter avresa mot Hälleforsnäs och Hans
Geddas separatutställning i konstgalleriet. Avresa
mot statsministerbostaden Harpsund med stopp för
vandring i parken. Fortsatt resa till Mellösa och emkaffe på bysmedjan. Retur till Flen för att hinna med
tåget kl 16.33.
Pris ca 600 kr. Medlemmar subventioneras med
100 kr. Icke medlem betalar fullt pris. Ett exakt pris
kan vi inte ange i dagsläget beroende på kostnaden
för tågbiljetten. I priset ingår tåg, buss, guide, lunch
och 1 kaffepaus, eventuellt inträde i konstgalleriet.
Avresa från Stockholm C kl 08.36. Ankomst Flen
kl 9.50. Returen blir antingen kl 16.33 eller kl 17.34,
ankomst Stockholm C kl 17.31 eller kl 18.35.
Anmälan görs till Agneta Bjerkensjö antingen på
tel 0734-407 338 eller via e-post agneta.bjerkensjo@
hotmail.com.
Sista dag för anmälan är 14 mars. Då köper vi tågbiljetter till det förhoppningsvis lägre priset. Senast
den 24 maj vill vi ha pengarna insatta på klubbens
plusgiro 19 31 18-7. Resan arrangeras av Resekommittén.
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Tvådagarsresa till Västanå berättarlada och
Lars Lerinmuseet i Sandgrund, Karlstad
Fredag 25-lördag 26 juli
Berättarladan ligger intill sjön Fryken och Rottneros
park strax söder om Sunne, och är ombyggd till en
teaterscen inspirerad av Shakespeares Elizabethanska
scener. Nu i sommar flyger Selma Lagerlöfs skånepåg
Nils Holgersson in där och vi tänker åka dit och se
föreställningen.
Pris 2 895 kr. För medlemmar subventioneras priset med 100 kr. Icke medlem betalar fullt pris. Til�lägg för enkelrum, 295 kr.
I priset ingår förutom bussresan med resvärd, del
i dubbelrum på Quality Hotel Selma Lagerlöf med
frukost, två luncher, herrgårdsbuffé, teaterbiljett, två
kaffepauser. I enlighet med programmet gör vi bl.a
besök vid Strandudden och Picassos 15 meter höga
monumentalskulptur, guidad visning genom Lars
Lerins museum i Karlstad.
Avresa med buss från Cityterminalen kl 07.30 fredag 25 juli. Dagen därpå beräknas vi vara tillbaka vid
Cityterminalen ca kl 20.00.
Anmälan görs till Anita Bergström, tel 073-070 75
78 eller via e-post anita.g.bergstrom@telia.com eller
Vivian Enochsson, tel 070-722 10 30 eller via e-post
vivian.enochsson@telia.com.
Sista dag för anmälan är måndag 16 juni. Då vill
vi också ha pengarna insatta på klubbens plusgiro 19
31 18-7. Resan arrangeras av Sällskapsresor.
Tredagarsresa till höstmarknaden på Öland
Fredag 26-söndag 28 september
När sensommaren övergår i höst bjuder ölänningarna till fest. Pumpan är ett signum för Skördefesten
och den samsas med hela skörden av öländska grönsaker som man lägger upp i stånden på torget där
traktens odlare visar upp sina produkter som givetvis
är till försäljning. Även konstnärer och hantverkare
är med. Både sen lördagen och hela söndagen ägnas
åt att besöka Ölands kulturlandskap.
Pris 3 290 kr. För medlemmar subventioneras priset med 100 kr. Icke medlem betalar fullt pris. Enkelrumstillägg 250 kr per natt.
I priset ingår buss under hela resan, reseledare,
plats i dubbelrum på Clarion Collection Packhuset i
Kalmar, 2 frukostar, 2 luncher och 2 middagar.
Sista dag för anmälan är den 8 augusti och görs till
Lilian Nylén tel 08-549 031 23.
Resan betalas direkt till Larssons resor som skickar
alla deltagare uppgift om betalning samt information
om resmålet.
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Spännande fredag 14 mars

Ylva Johansson, tidigare
minister i (s) regering medverkar.
Ylva Johansson är nu riksdagsledamot och
vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.
Ylva ska tala om arbetsmarknaden och vilka
politiska krav och önskemål vi har inför
höstens viktiga val.
Programmet börjar kl 11.00 i ABF-huset,
Sveavägen 41, Hedénsalen 4 tr.
Kaffe serveras från kl 10.30 (för medlemmar)
utanför Hedénsalen.
Facklig-politiska kommittén hälsar alla välkomna
till Spännande fredagar.
Boka redan nu in följande datum
14 mars, 23 maj, 12 sep, 24 okt och 21 nov.
Spännande fredagar genomförs i
samarbete med ABF Stockholm

Promenader våren 2014
Torsdag 13 mars Nackareservatet.
Samling Kärrtorps T-bana kl 12.00.

Torsdag 27 mars Skanstull till Tanto.
Samling Skanstulls T-bana, uppg. Åhléns kl 12.00.
Söndag 13 april Ulriksdals slottspark.
Samling Bergshamra T-bana kl 12.00.
Torsdag 8 maj Monteliusvägen.
Samling Slussens T-bana, huvudentré kl 12.00.
Söndag 25 maj Stenhamra.
Samling Brommaplan T-bana kl 11.00.
Information om promenader, lättgympa och båtresor
får du om du ringer till Ingrid Almqvist,
073-870 01 33.

KULTUR
språk som mask och sann förhöjning av sig själv. Han
kommer publiken mycket nära.
Pris för medlemmar 200 kronor, Ej medlemmar
245 kronor. Betalas in på klubbens PlusGirokonto
19 31 18-7.
Anmäl dig till Bo Tengberg, tel 070-535 30 09,
e-post bo.tengberg@bredband.net,
Aquaria vattenmuseum
Onsdag 26 mars kl 13.00
Museet ligger på Falkenbergsgatan 2, Södra Djurgården (spårvagn 7 eller buss 44, hpl Liljevalchs/Gröna
Lund) och innehåller tropiska och nordiska vattenmiljöer med levande regnskog, hajar, mangroveträsk
och korallrev.
Vi får en guidad visning och efter visningen finns
tillfälle att gå runt och titta på egen hand. Museet har
Lunchkonsert på Operan
också ett trevligt kafé.
Fredag 25 april 2014
Pris 50 kr, som betalas vid samlingen.
Anmälan senast 11 mars till Gerd Ingels, tel 08Gustav III:s kafe, ingång genom stora entrén. Dör500 295 48 eller e-post: gerd.ingels@comhem.se
rarnaöppnas kl 12.00 och då serveras det en god sallad med kall inkokt lax, måltidsdryck och kaffe.
Långholmen
Vid ca kl 12.30 är det dags för spännande och rolig
Lördag 5 april kl 13.00
musik för fagott och piano.
Medverkande: Berthold Grosse på fagott och OliLångholmen, en idyll mitt i stan. Men visste Du att
det fanns många på dåvarande fängelset som hamnat ver Drechsel på piano.
Biljettpris 160 kr (ordinarie pris 210 kr), betalas
där av politiska skäl.
Nu kan Du få höra mer om detta av Göran Eriks- in på klubbens PlusGiro 19 31 18-7.
Anmälan till Inger Bergman tel 08-471 85 17,
son den 5 april klockan 13.00.
070-531 86 95, epost ieam.bergman@telia.com
Samling vid minnesmärket nära folkhögskolan.
Anmäl dig till Bo Tengberg, tel 070-535 30 09,
Dödspatrullen på Dramaten
e-post bo.tengberg@bredband.net
Torsdag 22 maj kl 19,00
Limpan
Marie-Louise Ekman tar sig åter an temat åldrande
Teater Brunnsgatan 4, torsdag 24 april kl 19.00
med nyskrivna pjäsen Dödspatrullen, som är en friAllan Edvall skrev romanen Limpan 1977. Filmades stående uppföljare till hyllade Gäckanden.
Biljettpris 200 kr (250 kr för icke medlem). Betasex år senare. Nu är den teater på Brunnsgatan 4,
las in till klubbens PlusGirokonto 19 31 18-7.
som Allan Edvall skapade.
Anmälan till Inger Bergman, tel 08-471 85 17,
Limpan är en figur som är missnöjd med den han
har blivit och med hur samhället i hans ögon felbe- 070-531 86 95, epost ieam.bergman@telia.com
handlar honom. I den nutida bearbetning har han
Subventionerade biljettpriser gäller för medlemplacerats i Fas 3.
Johannes Brost axlar rollen som Limpan på ett mar i KLUBB 800, icke medlemmar kan i mån av
mästerligt sätt och visar hur Limpan använder sitt plats köpa biljetter till ordinarie gruppris.
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Returadress: Handelsanställdas förbund
Avd 20 Stockholm
Box 190 35
104 32 Stockholm

Posttidning B

Gotland på gång!
Årets första träff!

Vi välkomnar er till 2014 års första träff för Gotlands
Handelspensionärer som infaller torsdag 13 mars kl
14.00.
Det inplanerade för dagen är ett besök på Gotlands
Radion, på Östra Hansegatan 28, där vi kommer att
få all information om hur det går till att göra ett radioprogram, både det som hörs och det arbete som
ligger som grund för slutprodukten. Ni kommer
självklart, förutom spännande kunskap, även bjudas
på kaffe med dopp! Vi ses där!
Observera att anmälan måste vi senast ha den 11
mars, och ni anmäler er till:
Tore		
21 27 26
Gunilla
26 52 58
Gunn-Britt 24 92 67

800-KONTAKTEN utges av
Handelsanställdas förbund avd 20 KLUBB 800
adress:

Handels avd 20, KLUBB 800, Box 19035,
104 32 Stockholm. telefon: 08-673 93 00.
hemsida: www.handels.se/stockholm
ansvarig utgivare: Hans-Olof Håkansson.
red: Gerd Ingels, gerd.ingels@comhem.se
Gunnar Ljungberg, gunnarljungberg@hotmail.com,
Agneta Bjerkensjö, agneta.bjerkensjo@hotmail.com
layout: Christer Lind
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