Välkommen till PRO Skanör-Falsterbo!
PRO Skanör-Falsterbo är en aktiv lokalt PRO - Sveriges största pensionärsförening
En organisation för alla pensionärer!
arbetande förening för alla pensionärer på
Näset.
Till PRO-föreningen i Skanör-Falsterbo är du hjärtligt
Föreningen fyllde 55 år under 2015. Vi arbetar intensivt med
att ständigt förnya och tillhandahålla intressanta och
stimulerande aktiviteter för våra medlemmar.
Medlemsantalet ligger runt 250 medlemmar.

Vad erbjuder vi våra medlemmar?
Samvaro




Månads- och trivselmöten där vi träffas och fikar. Vi har
ofta artister och föredragshållare
Vår-, höst- och/eller julfest
Ett antal olika lotterier vid våra träffar

välkommen! Här kan du möta nya vänner, resa, göra
teaterbesök, delta i våra månadsträffar och fester
och/eller vara med i våra andra aktiviteter.
Förutom att vara en förening för gemenskap, bevakar
PRO centralt pensionärernas intressen i olika
samhällsfrågor. Det gäller pensioner, skatter, sjukvård,
äldreomsorg och annat som är viktigt för
medlemmarna.
PRO är Sveriges största pensionärsorganisation med cirka 360 000
medlemmar. PRO är partipolitiskt obundet.

Medlemskap


Aktiviteter










Resor till olika resmål i Skåne och ibland även till
utlandet
Teater-, musik- och biobesök
Biljard - tävlingsspel - på Bäckagården
Biljard - nybörjare på Bäckagården
Boule på bouleplanen i Skanör
Canasta på Bäckagården
Läsecirkel
Målning herrar och damer på Bäckagården
Vinprovning

Samhällsutveckling


Vi deltar aktivt i arbetet med bl. a boendefrågor och
färdtjänst inom KPR (Vellinge kommuns pensionärsråd)





Medlemsförmåner







INTRESSERAD AV MER INFORMATION?


Besök vår hemsida www.proskanorfalsterbo.se



Kontakta gärna



o

Lars Ekblad, ordförande, 070-960 32 79

o

Birgitta Ericson Erch, sekreterare, 0708-47 24 00

Eller skicka ett mail till ordf@proskanorfalsterbo.se

Du kan bli medlem i PRO om du har någon form av
pension såsom ålderspension, sjukersättning, avtalspension, änkepension eller efterlevnadspension
Är du inte själv pensionär men din maka, make eller
sambo är med i PRO, är du också välkommen som
medlem
Medlemskapet kostar f.n. 290 kr per år

Som medlem får du olika förmåner, som t.ex.
möjlighet att teckna försäkringar med fördelaktiga
villkor
Du får tidningen PRO-pensionären, som också finns
som taltidning
Du får därtill bland annat fri IT-support
Du får rabatt på PRO:s folkhögskola
Du får rabatt på resor med PRO:s reseföretag Grand
Tours

VILL DU BLI MEDLEM? Meddela då följande:





För- och efternamn
Bostadsadress (gata, postnummer och ort)
Telefonnummer
Personnummer

VÄLKOMMEN MED DIN MEDLEMSANSÖKAN TILL:

PRO Skanör-Falsterbo
c/o Birgitta Ericson Erch
Slåttervägen 28, 239 31 Skanör

E-mail: ordfprosf@gmail.com

Hemsida: www.proskanorfalsterbo.se
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