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1920 - 1970.
Ett hahsekel har passerat

Under dettå verksanhetsårs första veckor, n irrmre bestiimt den 10 maj 1970,
passerade ABF-avdelningen sitt fiirsta halvsekel. Minnen och upplevelser av
såvlil trevhgt som mindre tevligt slag utgör tillsammans en nog g &amatisk
bild av ett stycke lokalt folkbildningsarb€te. Det ?ir dårför naturligt att vi, när
halvsekelstolpen rundas, i första hand låter tacksamhetens tankar gå till aytlel-
ningens pionjär€r och veteraner.. Ingen niirmd men heller ingen glömd.

Utan den fackliga och politiska arbetafiörelsens obrutna fitrtroende och dess
föredörnligt godå moraliska och ekonomiska stöd under de gångna 50 årcn,
skulle näppeligen någon arbetarbildning i ordets rätta bemiirkelse kunnat ge-

nomfiiras. I vårt tack till dessa stora medlernsorgtnfuationer inkluderar vi
också ett tack till vära kooperativa och ideella medlemsorganisationer.

I takt med vår utveckling har också samhällets förtroende ftir vårt folkbild-
ningsarbete ökat och även om vi ännu har många otillfredssfiillda behov och
önskemål om ökat ekonomiskt stöd från kommunen, så beror det helt visst
mcra på bristande resurser och mindre på bedutdåttamas vilja att dessa kvar-
står. Vi håI under de gångna årcn tacksåmt noteråt detta ftiftållande.

Under llertålet av de fiirsta 50 åren h skilda Iiiretag i vfu stad litnnat
ekonomiskt stöd åt vår verksanhet. Vi h med glädje och tacksanhet noterat
att fle alet fitrctag upprätthåller denna garnla fina tradition att tinna ekono-
miskt stöd åt folkbiltlningurbetet åven sedan samhällets insatser förbättrats.

Under jubileumsdagarna den 9 och l0 rnaj 1970 fick vi mottaga många b€vis
på viinskap och uppskattnin& Kånhiinda hann vi inte rned att tacksamt trycka
alla gotla givares och gratulanters hiinder och kanhiinda hann vi inte nrd, eller
glömde vi, en och annan vänskaplig dunk i ryggen på någon förtjiint ABF-viin
under desa hektiska jubileunndagar. Vi vill diirfiir till alla och envar hiir
uttrycka ett upprildigt

HIÄRTLIGT TACK!



Förslag till dagordning vid
ÅRSMöTE

ABF s helsingborgsa.vdelning

fredagen den 1l juni 1971 kl. 18,30
i Stadsbibliotekets hörsal

1. Årsmötets öppnande och faststiillantle av tlagordning A
2. Sångframträtlande av Körbeats. IJdare: T. Andersson

3. Val av justedngsmiin

4. Vål av fusrnötespresidium

5. Behandling av verksamhetsberättelsen för år 1970f1

6. Behandling av ekonomisk berättelse jiimte rcvisoremas yttrande.

7. Beslut om anwar$rihet

8. Behan<tling av budgetförslag ldr verksamhetstuet 1971/72

9. Råpport om verksåmheten d MagDarpgården

10. Val av

a) Ordliirande för två år. (avg. krsErik larsson)

b) tre ordinarie styrelseledamöter ftir t\d år (avg. Lennart Ebbersten, Anna

Fasth och Erik Gustavsson)

c) tre suppleanter för ett år. (avg. Birger Hilkansson, Helmer Lyberg och n'
Stig-Åke Sjödahl)

d) tre revisorer för ett år (avg. Bertil Pettersson, Harry Nodqvist och
William Johnseon)

e) två revisorssuppleanter fttr ett år (avg. Anna-Brita Johansson och AHenning Andersson)

I l. Korta informationer om den kommande verksamheten.

12. ABF5 studierektor $A Stahrc avslutar Jubileumssäsongen l97ol7l '
13. Årsmötetsavslutning
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VERKSAMHETEN
inom ABFs helsingborgsavdelning

I maj 1970 - 30 april l97l

STYREI,SEN

Iars"Erik lanson, ordförande, Stig Fredrixon, kassör, tjnnart EbbeBten, v.
ordfiirande, Anna Fasth, avdelningens Fkretemre, Erik Gustavsson, v. sekre-
terare. Ildamöter utan siirskild funktion: Allan Ström, Olle Borg, Lennart
I:rsson och John Johansson. Suppleanter: Btger llåkansson, Helmer Lyberg
och Stig-Åke Sjödabl. Arbetsutskott: lår$Edk krsson, Stig Fredrixon och
C'dsta Hiibinette med IJnnart Ebbersten som suppleant. Styrelsen har haft l1
protokollförda sammanträden. Arbetsutskottets åtenalen har i huvutlsak hand"
lagts per telefon. Skriftliga sammanställningar av dessa har verkstiillts av om-
budsmannen och tillstiillts stFelsen.

REVISORER

B€rtil Pettersson, tlarry Nordqvist och William Johnsson, Ama-Brita Jobåns-
son och Henning Andersson har vadt suppleånter för desså.
Siffergranskningen har verkståillts av Helsingborgs Kornmuns Revisionskontor.
På Kommunrevisionens uppdrag har kanslist K-G Schumacher granskat avdel-
ningens förvaltning.

PERSONAL

Gdsta Hiibinette, Stig Jönsson, Kell Kfflsson, Ragnar Hermansson, Willy Bla-
zek, Anna-Greta Karlsson, Kdstina Joehns, Anna-Greta Carlson, deltid exp.,
Eva Ebbersten, deltid för invandrarverksamhet, AM$ansuilldå: Sture Nord-
ström, Tage Ro#n, Lennart Marving, Stig Sjöstrand och Hardy Petersen.

EXPEDITIONSLOKALERNÄ

!tudrq* _den 4 januari 1971 inflyttade ABF:S expedition i f.d Göteborgs
Banks 

-filialkontors 
lokaler på tiiidergatan. Därmecl har en nära nog 2Gårig

clröm förverkligats. Vid invigningen av lokalema deltog representäter för
medlemsorganisationema, kulturinstitutionema, pressen och samverkande or-
ganisationer och ftireta& Prippbryggeriema sfiillde invigningsdricka till för_
fogande och d?irtill serverades sandwiches. Blomsteruppsitseräch anclra prycl_
nadsföremål överlämnades från drygt sGtalet premiär-beMtkare.

REPRESENTATION

Styrelsens ledamöter och funktionärerna har representerat avdelningen vid
förbundets, östriktets och medlemsorganisationernas konferenser. Avdel-
ningen-år representerad i Helsingborgsortens FN-förenings styrelse Helsing_
borgs Konsumentkommittd, Komittdn frir lnvandrar-Se-rvice, ttetsingborg-s
Trafiksäkerhetskomittd, Nordvästskånska Skådebanan, Helsinsbores Vuxenut_
bildningsråd samt i styrelsen lör ABF:s Skånedistrik[.



5O-ÅRSIt'BILEET

Alrangemangen king avdelningens 50-årsjubileum pågick under tiden 9 - 15
maj. För uppvaktande organisationer, institutioner, företag och enskilda an-
ordnades en mottagning i ABF-lokalerna lördagen den 9 maj. Drygt 150
personer d€ltog i dema okonventionella mottagning och överbringade ett
betydande antal blomsteruppsatser, konstverk, teknisk utrustning och gene-

rösa penninggåvor. En subskriberad supe, på Restaurang Kyamen samlade 1zl0
representflrter ftir medlemsorganisationema jiimte siirskilt inbjutlna veteraner
och rcpresentanter ftir kommunstyrelsen och samverkande kulturorgan,
ABF-förbundet och distriktet.

Jubileumsdagen den l0 maj anordnades en ABF-kavalkad i Clemensskolans
aula dit studierektorn Hugo Heffler höll högtidstalet och ABF-ensembler av
skiltla slag jiimte nanskörerna Harmoni och Lyran och Folkdansens Viifirer
bjöd på ett tre timmar långt sång-musik-dan$och teatelprogram. I samband
med arangemanget premiiirvisades en lokal ABF-utstiillning samranstiilld av
avdelningens egna krafter. Mer iin .100 personer bevistade jubileumshögtidlig-
hetema. Sammå dags morgon n€dlades kansar på Carl Schills och IIarry
Ohlssons gravar. Jubileumsarrangemangen fortsatte i Stadsbiblioteket där
ABF-utstiillningen visades i entrdhallen under påföljande vecka. I hörsalen
förekom under samma vecka en Jazzkonsert av ÄBF:s Jazzgrupp, en konsert
av B1åsaikvintett-65, ett konsertarangemang med ABF:s underhållningsor-
kester och pensioniiremas sångkörer, en bostadspolitisk debatt med teaterin-
slag samt en helkviill med fria teatergrupper från ABF och Malmö Studio-
teater.

På uppdrag av ABF-avdelningen hade konstnziren Geo Wide framsfitllt en
serigrafi med ABF-motiv i en upplaga om 150 exemplar, vilka överlämnats
som tack till veteraner, medlemsorganisationer, företag och sarnverkande kul-
turorganisation€r, som på skilda sätt tirnnat sitt stöd åt ABF-verksamheten
under de gågna 50 åren.

REPRESENTANTSKAPSMöTE

Medlemsorganisationemas valda ombud sar ades till årsmöte fredagen den 21

augusti 1970 i Stadsbibliotekets hörsal. ABF:s Musikförening inledde års-

mötet med ett konsertprogam som orkest€rn framträtt med i musikfestivalen
i Purmerend, Holland. Stig J. Svensson valdes att leda tusmötesförhandlingar-
na och kunde klubbfiista enhiilliga beslut rörand€ styrelsens förvaltningsbe-
rättels€. Avgående styrels€ledamötema omvaldes. Som ny suppleant för Rag-

nar Hermansson, vilken under året överflyttats tiU ABF3 exp., utsågs Stig
-Åke Sjödahl, Unga örnar. Avgående revisorer och suppleanter fiir dessa om-
vakles. Dl tusmötet på grund av SGårsjubileet, franllyttats till hösten disku-
terades den nyå studiesäsongens aktiviteter mer ingående iin vanligt. Vid ett
avbrott i överlåggningama serverades kaffe och srnörgås.
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Studiecirkel- och öwig gnrppverksamhet

Studiecirklar

Estetiska årnnen:
Litteratur, film och teater
Iazzbalett och dans
Konst och konsthantverk
Musik och sång
Vävning, broded och sörnnad
Foto

Språk:
Engelska
Tyska
Spanska
Franska
Italienska
Ryska
Svenska
Esp€ranto
Teckenspråk
Blindskdft
Arabiska
Svenska fiir invandrare

Samhållsvetenskapliga ärmen :

Fackliga frågor
Föreningskunskap
Samhiillsfrågor
Ekonomiska frågor
Arbetsstudier
Miljö- och arb. skydd$rågor
Intemationella frågor
Kooperationen
Bykologi
Dtt val -70

Ant.cfuklår Studietfunmar Ant.d€lt-

r.389 346
361 166

2.482 6t4
7.067 2.111
3.065 1.007

30 10

486

zm

l5
84

257
89
I

179
43
18
6
5

1

5
I
4
2
1

57

14.394 4.254

4.389 1.627
1.079 360
426 147
144 44
120 35
246

152 5l
939

98 38
46 ll
248

1.223 556

9t
l0

lo2
l3
4

48
8

22
t1
27

7.734 2.922

2.817 867
300 96

3.367 9s9
393 124
120 4l

1.56s 472
261 56
726 207
390 113
324 207

10.263 3.142

Praktiska och elementåta :irnnen
Ritningsliisning
Elementiir statistik
Matematik
Kvamteknik
Teoretisk fortbildning f. bilister
Maskinskrivning

144 37
396

s08 191
30 12
21 60
76 52

4
I

19
1

2
8



66 ls
50 27

120 70
660 97
264 26
812 378
305
108 36

2
2
6

t6
6

34
1

4

Bokföring
Yoga
Trafiklekskola
Hemkunskap
Trafikkunskap
IJkstuga
Navigation
Hobby

1.o122.928106

Surxna:

Fritidsgrupper:

Iclrott och hobbyämnen

Sumrnå:

BamgrupFr:

Sumrna:

t.250 3s.319 11.330 ai

t20 3.0w 1.220

120 3.000 1.220

2.500

A

899

Sufixna grupper : 1.461 40.819

Kurs. och konferEnsveilcåmheten.

715 -7O Endagskonferens "Ditt val -70" 28 delt. 7 tirn.
8- 915 -7O Organisatörsutbildning steg I 26 dell. 12 tim.

1315 -70 Boenrlemiljökonferens 160 rlelt. 4 tim.
22-2315 -7O Förenings och mötesteknik 27 delI. 14 tim.
28-2915 -7O Språkledarkonferens 26 tlelt. 4 tim.

2718 -7O Studieorganisatörskurs 42 delt. 12 ttnL.
3llS -7O Musikledarkonferens 2l delt. 4 tim. /$

119 -7O Cirkelledarkonferens, konst o hantverk 12 delt. 4tim.
4- 519 -7O Oganisatörsutbildning steg 1 24 delt. 12 titr.n.

4- 519 -70 Cirkellerlarutbildning steg I 36 delt. 14 tim.
1919 -70 Språkledarkonferens 24 delt. 4 tim.

l9-2O19 -70 Folkdanskurs 32 &lr. 15 tim. A
25-2619 -70 Organisations och mötesteknik 34 dell. 12 ttttr.' ''
25-2619 -70 Konsumentupplysningskurs 26 delt. 14 tim.
28-2919 -7O Arbetsmiljökurs 30 delt' 16 tim.

2Sl9 -7A lrtlarutbikln. Verklighet som &iver på z16 delt. 7 tim.
2919 -70 MusiHedarkonfereas 19 delt. 4 tim.

2- 3l1O-7O Ledarkonferens Konsumentdebatt 70/71 24 delt. l4lim-
2- 3ll}-70 Utbildning för revisorer 28 delt. 12 tim.

24110-70 SpråHedarkonferens 26 clelt. 4 tim-
2711O-7O Musikledaxkonferens 22 alelt. 4 tnu

6- 7lll-7l Facklig Juridik steg 3 32 delt. 16 tim.



6- 7lt1-70
7- 8111-70

14-tslll-7o
lsltt-7o

20-21111-7O
20-21111-7O

21111-70
2t-22111-7O

2sltl-7O
26111-70

28-29111-70
4112-70
6112*70

11112-70
1s-t7lt -71

2311 -7t
2411 -71
sl2 -71
7 12 -71

1212 -71t4l2 -71
20-2112 -71

2612 -71
27 -2812 -71
27 -2812 -71

413 -71s-613 -71
613 -71

2s-2713 -71

3l alelt. 12 tim.
48 delt. 14 tim.
22 delt. 12 tim.
12 delt. 7 tim.
32 delt. 16 tim.
26 delt. 14 tim.
23 dell. 4 tim.
26 delt. l0 tim,
72 delt. 5 tim.
17 delt. 4 tim.
28 delt. 12lim.
25 delt. 4 tim.
14 delt. 7 tim.
13 delt. 4 tim.
24 delt. 14 tim.
20 delt. 4 iim.
62 delt. 7 Ii'J;'.
19 delt. 4 till;.
12 delt. 7 tirr:..

1O2 delt. 4 tim.
14 delt. 7 tim.
37 delt. 14 tim.
12 delr. 4 tim.
22 dell. 12 tim.
28 delt. 12 lim.
19 delt. 4 tim.
32 &lt. 12 tim.
26 delt. 4 till;,-

fubetarskyddskurs
Förenings. och mötesteknik
Fackliga Ungdomsskolan
Enclagskurs Verklighet som driver på
Facklig lurirlik steg 1

Facklig-politisk kurs
Språkledarkonferens
Förenings- och mötesteknik
Milj övårdskonferens
Musikledarkonferens
Företagsnämndsfrågor inom Handels.
Språkle darkonferens
Företagsdemokmti inom off.sektorn
Cfu kelledarkonferens,Konst/konsthantv.
Styrelsekurs för medlemsorg.
Språkledarkonferens
Familje- och samhiillsekonomi
Språkledarkonferens
Arbetsmiljön inom off. sektom
EEC-konferens
S(atte- och socialpolitik
Förenings- och mötesteknik
Cirkelledarkonf., Konst/konsthantv.
Fackliga Ungdomsskolan
Företagsnämndsfrågor inom Handels.
Musikledarkonferens
Arbetarskyddskurs
SpråHedarkonferens
Arbeta$kydds- och miljöfrågor inom

2- 3t4 -'71 &betsm'jökun rransport 
trlfli. iå;tr:3- 11.4 -71 Förenings- och organisationsfrågor 76 delt. 14 tim.

1314 -71 Studieorganisåtörskonferens 35 delt. 3 tim.
1714 -71 Språkledarkonferen s 22 delt. 4 tim.

16-1714 -71 Facklig Juritlik steg 2 30 delr. 16 tim-
_ !91! -lt Konferens kring iniemationella frågor 152 delt. 4tffi.
23-2414 -71 Klubbstyrelsekurs 4t delt. 12 tim.

Summ 58 kurser/konferensen med 1.981 delt.
omfattande 530 ku rs/kon feren stimmar



Förel.iimingar.

Errmm, eller tillsammans med samverkande organisationer, företag och insti-
tutioner har en bred föreläsningsverksamhet orgarfserats. Såluncla föreliiste
den indiske ateisten och revolutiondren Goparoju Rachamanclra Rao "Gora"
om indisk politik- ekonomi- och kultur, fredagen den 10 juli i Stadsbiblio-
tekets hörsal inlor ett TGtal intresserade åhörare.

"Kalla fakta om Spanien" var rubriken ftir docent Åke Wedins föreclrag i
Stadsbibliotekets hörsal, tisdagen den 29 september. A.rmngemanget genom-
fördes i samarbete med SSU-Unik och san ade ett 80-tal deltagare.

över ärnnet "IlG1919-1969-stillestånd eller utvecKing" förcläste judsten
Stig Gustavsson, måndagen den 26 oktober f& högstadieklasser på Elinebergs-
och Wieslgrensskoloma samt lor elever vid Nicolaiskolan. I ett samarrange-
mang med FN-föreningen ftireläste ban under rubriken "fubete-trygghet i en
orolig våirld" i bibliotekets hörsal samma kviill. I mötesralgemanget medver-
kade dessutom den västindiska sång- och musikgruppen Modem Sound Quin-
tett.

Under Brittiska Veckan 2-10 oktober warade ABF-avclelningen för följande
florelåsningar: Fil. dr. Gunnar Sjögrens föreläsningar om engelsk litteratur och
teater för stadens rymnasieklasser. I ett program om Elisabethansk musik-
litteratur och sång i Stadsbibliotekets hörsal medverkade, förutom Gumar
Sjögren, Sngerskan Gunnel Lunddn och gitaristen Bö{e Sandquist. Om
'Tohn Gay, Tiggarop€rans diktare" kåseracle författaren Per Erik Wahlund.
"Madrigaler - arior - folkvisor från England" presenterades av Ull Dahlin-
Novak och landskrona Kamrnarkör. Avdelningen warade också ftir non-stop
visningen av informationsfilmema om Brittiskt samhiillsliv m.m. under
veckar Arrangemangen i Biblioteket var överlag viilbesökta.

Torsdagen den 12 november kåserade födattalen San<ho Key-Åberg om och
kring sina "prator" i Stadsbibliotekets filial på Drottninghög. Ett 25-tal pe$o-
ner deltog i det tdvsamt informella filialarrangemanget. Stadsbiblioteket var
medarangör.

I Stadsbibliotekets hörsal och i Folkets hus A-sal föreläste och sjöng Torstein
Bergman i "Ett spel om latinanrerika" torsdagen den 12 november. Drygt
250 personer cleltog i de två fiötena. En förkortad ve$ion av Fogrammet
framfördes dessutom ör intemema på Berg! Fångvårdsanstalt.

I Serien "Fem kviillar king konsten" föreläste skulptör Äke Jönsson om
"Skulpturens rum", am. lJlla Melander, om "I-andskapsmåleri". Om "att söka
nå den utestiingda publiken" talade konstniir Jörgen Fogelqvist. Konstniir
Karl.Einar Andersson förelåste om "Monumentalkonst" och konsulent Bengt
Rilsson avslutade serien med en öreläsning och debattinledning med rubriken
"Konst - Kultur - Såmhälle".

l.hder rubriken "Miljö fttr mtoner" för€liiste intendent Hellmut Merker och
stadsombudsman l{almar Lindström i Stadsbibliotekets hörsal onsdagen den
25 november, I de efterföljande fråge- och debattpassen rpdverkade överin-
genjör K-A Melkerson, Boliden, stadsliikare Svere RutlL planchefen G Vas,
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komrnunalrådet BJrje Skarstedt, byggnadsnämndens ordf. fune Linder, fas-
tighetsnämndens ordf. C'<ista Carlsson, gatunäfimdens ordf. Carl person och
hälsovårdsnämndens ordf. Nils Elmström.
Drygt 80 repres€ntanter från fackliga och politiska organisationer deltog i
sammankomsten.

I samarbete med bibtotekets bam & ungdomsavdelning arrangerades en före-
liisning med redaktör Stefan Wallmin, rubricerad "Bam och fiIm", torsdagen
den 3 december i hörsalen. Arrangemanget samlade inemot 100 personer.

"Fråga Lund"-professom Carl H Lintlroth föreläste och visade bilder om
"Surtsey - den nya vulkanön vid Island" inför 180 åhörare i bibliotekets
hörsal, torsdagen den I 9 januari. Arrangemanget genomför<tes i sambancl mert
Geologiklubben i Helsingborg.

Orn "Den egna kommunens och statens ekonomi" föreläste bankdir. Torsten
Andersson, kommunalrådet William Björk och riksdagsman fune pettersson
stindagen den 24 januari på Restaurang Kvarnen. Arratrgemanget genomförd€s
i samarbete med Krets I av SSKF i Skåne och sanlade 55 deltigarl.

Under huvudrubriken "Politisk geografi" arrangerades i HS&salen den 25
februari en fiireliisning av kulturattachdn vid Sovjetambassaden, Valentin
Gerasinov, om "Sovjet av i dag" inftir drygt 80 åhörare. En frågepanel bestå-
end€ av adjunkt Ame l:rsson, bibliotekarie Ann.Marie Kylbeig, socialchef
knnart Karlsson rnfl. warade ftir utfrågningen.
Under samma huvudrubrik fttreliiste SlDA-medarbetaren Thorsten Nilsson om
"Socialism och vuxenutbiltlning i Tanzania', torsdagen den 11 mars i Folkets
Hus C-m.l. Ett tettiotal intresserade åhörde ftireliisningen och deltog i den
följande tlebatten. Föreläsningama har genomfiirts i samarbete med VpK.

I anslutning till intemationella kvinnoctagen anordnades _i samarbete med de
socialdemokratiska kvinnoklubbamas samarbetskommitiS en ftireliisning om
"Kvinaors liv och arbete i UJand" av riksdagsledamoten Inga Thorson i
Stadsbibliotekets hörul måndagen tlen 19 april. Biblioteksscenen gav desför-
innan Tjeckoys enaktare "Ett frieri". Inemot 150 kvinnoklubbister deltog i
anangemanget.

I samarbete med Botaniska ftireningen anangerades en företiisning i bibliG.
tekets hör$ål torsdagen &n 29 aprtl, betitlad "Hallands Väderö - ett vackert
och intressant natureservåt", med lektor Hervid Wallin som föreliisare. Före.
läsningen, som illustrerades med Iiirgbilder, sanrlade en absolut fullsatt hörsal.

Tillsamrnans med Helsingborgs Trädgårclsfiirening anordnades en föreläsning

teq hndskgpsarkitekt Iäs Wikström med rubriken "hndskap i omvantl-
ling". Carl-Henrik Juhlins naturfilm "Vår i bokskog - vår bokskog,, avslutatte
arrangemanget som hölls i Stadsbibliotekets hörsål den 1 rnars.

Uiöver ovannärnnda arrangemang bar ftiljande fiireläsare medverkat i seprarata
öreläsningar: Dr. Ralph theanrter, dr Håns Huldt, rymn.dir. Birgit Wenagren,
sekr. Fredrik Tjusberg och int. Hellmut Merker i hälsovards- och arbetsritO-
frågor, Henry Sjöberg, Håkan Andersson, Christina Frohm och Ame Blom-
berg i folkmusik och folkdans.



Yuxenutbildningen.

I och med statsmaktemas bedut att liimna förrnånligare villkor för studier på

grunttskolenivå i wenska, matematik, engelska och samhällskunskap, har av-

delningens verksamhet i hithömnde itnnen starkt exPanderåt. Den uppsökan-

de verksamheten blancl medlemsorganisationernas medlemmar har siikert bi-

dragit till det positiva resultatet liksom den uppsökande verksamheten som

giorts i såmarbete med TBV och Hem- och skolaföreningama. Nysnämnda
verksamhet har omfattat 375 studiecirklar, varav drygt 200 i saflftällskun-
skap. Den mera avancerade verksamheten i vfua fackliga och politiska afton-

skolor, prykologi och sociologi har desutom pågått i glädjande stor omfatt-
ning
I Helsingborgs Vuxenutbiltlningsråd iir avdelningen representerad av Gösta

Hiibinette med Stig Jönsson som suppleant.

Invandrar-Service.

En kommittd bestående av representanter för FCO, företagen i staden, AF,
Socialbyrån och Försiikringskassan hff vadt anwarig för en verksarnhet i in-

vandrarfrågor som i huwdsak omfattat svenskundervisning, allmiin rådgivning

och tolkservice. Tolkservicen har under fuet fått stor omfattning liksom råd-

givning och almiin samhällsinformation. Pit grund av ekonomiska hinder har

uWecklingen av rådgivningsbyrån inte kunnat utbyggas i den takt som plane-

rats. Verksamheten har samordnats vid ABF:S expedition och har handlagts av

en halvtidsanstlilld kontorist och språkavdelningens Penonal. Med utlovat
stöd flån företag i staden och Helsingborgs Kommun kan det emellertiil för-
viintas en betydligt bättrc ordnad rådgivning för invandrama i staden. Närm-
da försökwerksarnhet har under uppbyggnadsåret dragit en kostnad om drygt
20.000:-, vilken hittills förskotterats av ABF-avdelningen.

Medlemsorganisation€rnas verksamhet.

Under verksmhetsåret visar den redovisade verksamheten inom det samhälls-

vetenskapliga området en viss minskning, siffermässigt sett. Jåmfört med verk-
samhetsåiet 69170 kan man dock konstatera en ökning med 34 studiecirklar,
sedan man bortråiknåt de speciella "Ditt val - 70" grupperna under verksam-

lstslren 69/70 - 70/71. Helhetsbilden, av speciellt de fackliga medlemsolga-

niråti$oemas studieyerksamhet, blfu dll att man mera medvetet gått ut med en

stuöeFopaganda'som givit resultat. Speciellt har kunnat noteras en medveten

såtsning på A-skoleverksamheten, arbetsmiljöfrågorna och "Verklighet som

clriver på". Organisationema har också tillsammans med ABF anordnat ett
större antal veckoslutskurser i skilda ärnnen. Mötesteknik och organisations-

kunskap har under ett flertal sådana kurser penetrerats och diskuterats liksom
arbetsmiljöfrågorna. Under fuet har också prövats en form av endagskurser i
samband med ett visst studieiLme. Experimentellt sett har denna form dagit
viil ut och de frågor som diskuterats på kursema har fått en grundlig genom-

gång. Detta inte minst beroende på deltagamas egna intresse och kunnande.

Utbildningett av medlemsorgurisationernas studieorganisatörcr, arbetsombud

och kontaktmiin i "Organisatörskurs steg I och 2", har också målkerats
genom att ett stort antal sådana personer genomgått dessa kurser. Cirkelledar-
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utbildningen (M-kursema) hff inte rönt såmma intresse. Dock torde denna
utbilclning intensifieras inför det kommande verksamhetsåret.

Ett antal konferenser har tillsammans med skilda medlemsorganisationer
arrangerats. Dessa har haft ett stort intresse bland medlemmama yilket del-
taganntalet utvisar. Dessa konferenser rcdovisas å annat st,ille i verksamlrcts-
berättelsen.

Medlemsorganisationerna, ca TGtalet, visar i sin totala verksanlrct ett antal
av ca 480 studiecirklar, vilket iir en uppgång av ett tiotal cfuklar. Med tanke
på den totala bilden inom anclra ABF-områden/avdelningar tycks medlemsor-
ganistionerna i Helsingborg vara viil rustade ifråga om studieverksanheten -
en bild som kanske ytterligare kan förståhkas inför kommande uppgiftei.

Sång- och musikverksåmheten

En viss minskning i antalet musikcfuklar har skett under fuet. Avgången bland
deltagarna bar vadt störst bland de yngre, vilket :ir en naturlig följd av den
alltmer utbyggda kommunala musikrurdervisningen i skoloma. Vfut samarbete
med skolorna i kröd-öclåka och KattarpRögle har bedrivits i oförain&ad
omfattning. Ett 80td gupp€r har under fuet varit verksamma i dessa skolor.

Som fackman i samtliga musikgrupper har avdelningen haft engagerat musiker
Bemt Sjunnesson. Deltagama har på detta sätt fått ökad insikt i musiklyss-
ning och stifta bekantskap med s.k. ljudverkstad. Denna form av extra aktivi-
tet i cirklarna har uppskattats av såv?il deltagare som ledare.

Utav det I Gtal ens€mbler som avdelningen födogar öyer har Musikföreningen
varit utnyttjad i ett 25-lal engagemang. övriga ensembler såsom strå.k, brass
och dragspelsorkestern har medverkat i skilda slag av arrangemang anordnade
av medlemsorganisationema, men även engagerats för konserter utom staden
av Skånes ABF:distrikt vid ett flertal tillfällen.

Sammanlagt har ensemblema medverkåt i drygt 100-talet arangemang. De
sedvanliga konsertema vid kommunens och landstingets sjukvårdsinrättningar
har som tidigare utförts helt gatis.

Då avdelningen lor ensembleverksamheten förfogar över ny repetitiondokal i
Folkets Hus, har det även givits plats för manskören Lyrans repetitioner. Ett
flertal andra till ABF andutna körer och orkestrar har beddvit en omfattande
verksarnlrct,

Ny aktivitet för året åb en sångkör under Tuwe Anderssons lerlning, som
arbetar med ett helt nytt material, kallat "Körbeats" vilket irutebär att sånger-

na framföres till tonband.

Flera av avdelningens egna musikledare ha under ledarskap av Bemt Sjunnes-
son förkovrat sig i Peclagogik och Blockflöjt.

Under samma ledarskap har också ett antal nya ledare studerat cirkelmetodik-
Pedagoglk och materiallåra hff varit huvudänmena. Under första veckan i
augusti &jorde ABFs sammandagna orkester bestående åv Vaktpårad och
Musikförening en resa till Purmerend i Holland för att d:il deltaga i den



vartånnåt år återkommande musikfestivalen. I festivalen deltog orkestrar från
hela Europa plus USA och Canada. Orkestern utförde ett proglam iffrehållan-
de flera nummer med svensk anknytning. Potpuniet med wenska folkmelo-
dier rönte den största uppmiirksarnheten av prognmmet.

Under fortsättningpn av fuet har orkestrama fortsatt sitt samarbete och har
sedan årsskiftet 7G71 giorts till en orkester som mönstrar ett femtiotal
musiker i ål<lem 12 till 65 tu.

Utåtriktåde arrangemn&

"Alltid på en torsdag"

I den traditionella sommarseden "Alltid på en torsdag" i Stadsbiblioteket
medverkade fiiljande personer och ensembler: Nordvästra Skånes Orkester-
förenin& sångerskan Kerstin Hampel och pianisten Martin Keil, skådespeler-
skan Elisveta och trubaduen Pierre Ström, pianisten Lucia Negro, Kåmmer-
tdo Saar, sångaren IÄsBertil Jönsson och musikdir. Einar Nilsson, kåsören
Erik hndegård (Eld), Folkdaasens Vitrner, redaktör Alf Mattesson och
sångenkan til Dahlin-Novak. Medarrangörer var Stadsbibliotek€t och Turist-
föreningen. De tio tondagsarangernangen samlade, liksom tidigare somrar,
absolut fulla hus. Staclen aaslog 5.500: för nämnda arangenxmg.

Musikarrangennng.

"Unga löften i wenskt musiKiv" arrangerades i samarbete meil Orkester-
föreningen, söndagen den 28 februari i Kons€dhuset. G,itran W Nilsson (30)
dtigeraale orkestern i Menalelsohn-uvertyren "Heimkehr aus iler Fremde",
Honeggen "Pastoral d' ete" och Jos€f Suks "Serenad ftir stråkorkester opus

6". Debuterande sångsolist var l:ndskronaflickan Britt-Made Nilsson som
framtädd€ med sångverk av Gluck, Mozart och Wagner. Denna, den elfte
upplagan av "Unga löften", blev en av de mera uppmiirksanrnade kons€rter-
na, främst beroende på "löftenas" stora musikaliska kunnande men också på

ett ovar igt intressant programval. God publikandutning och gott press€fter-

miile kunde noteras.

Wiener Siingerknaben gjortle två bejublade framtrådanden, dels i Gustaf
Adolfskyrkan den 15 november och dels i Konserthuset den 7 december'
Kören dirigerades av Anton Neyder i såviil kyrkokonserten som den profana
konserten. I den sistnämntla ingick också en komisk miniopera. Båda konser-

tema sar ade en stor och tacksam publik.

Den västindiska sång- och musikgruppen "Moilem Sound Quintett" giorde

tre uppmiirksammade konserter i Helsingborg den 26,27 och 29 oktober.
Konsertplatsen var Stadsbiblioteket och Sla Maria sjukhus.

Trubaduren Carl Anton och musikem Hans Wahlgen gav tre konserter i
Helsingborg och Vallåkra rlen 14 och 15 oktober. Konserterna samlaile fulla
hus i Stadsbiblioteket och i Vallåkra. De popul ira artistema gav också en
konsert för intemema vid fångvfudsanstalten Berga.

Folkmusiken presenterades skickligt och populitt av Eric Sahlströrn och
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Gtista Sandström vid tre konserter i Stadsbiblioteket, Tillflykten och S:ta
Maria sjukhus den 26 november. Konsertema sanrlade god publikanslutning.

En trio 
-ur 

Capella Llndensis spelade verk av Ba ok, Dvorak och Kodaly i
ygban{ med vemissage av Eric Cederberg separatutst?illning i Stads_
biblioteket den 3 februad. Drygt 100 personer åhörde konseten.

Jazzsångerskan Cynthia Peters med orkester gav en konsert på Drottninghögs
Fritidsgtud den 11 februari inför en ungdon igt entusiastisk publik.

Gitadsten Rolf la Fleur gav tre konserter i Helsingborg den 4 mars, varav en i
Stadsbiblioteket och två ör deltagare och ledare i avdelningens gitarrcirklar.

I Samarbete med Föreningen Norden arangerades en pianokonsert med den
norske pianisten Kjell Baekkelund den 12 november i Statlsbibliotekets hör.
sal.

Traditionsenligt gavs en konsert i samband med vemissage av den fuliga konst_
utstiillningen i Stadsbiblioteket. Sålunda öppnades "Höstsar inB - 70" med
en konsert av Blåsarkvintett-65 den 16 oktober i bibliotekets hörsal.

Ilnder Brittiskå Veckan anorclnade ABF tillsamman med Stadsbiblioteket den
5 oktober en konsert med Dahlin-Novak, sopran och landskona Kammarkör
samt en Elisabethansk afton med sångerskan Gunnel Lunddn och gitaristen
&jrje Sandquist. Fil. dr. Gunnar Sjögen gav den historiska bakgirnden til
musiken. Arangemanget gavs den 8 oktober- Dessutom var ABF rietlanangrir
i en konsert- med den engelska sopranen Dorothy Dorow och pianisten C-A
Dominique freclagen den 2 oktober. Samtliga arrangemang hade god publikan-
slutning.

Under ABFs jubileumsvecka i Stailsbibliotekets hörsal gavs två offentliga
ko.nserter.^The ABF lazz-Group gav en uppmåirksammact lionsert den 11 nij
och den 12 maj me(herkade Kdstianstadsensemblen',Blåskvintett-65".

UTSTÄLLNINGAR

"50 år i folkbildningens tjänst,' var narmet på en utstiillning som sannu[t_
stiilfts j sambard med avdelningens jubileums-firande. Utstiilliingen speglatte
ardehingerrs utveckling ftån 1920 till lgZO och visades dels i sa-mUaridhe<f
ABF kavalkaden på Clemensskolan dels på biblioteket ll - 23 rmj.
Utstiillning av Nordvietnamskt konsthantverk arrangerades tillmmmans med
staalsbiblioteket under tiden 28 augusti till 9 september i bibtiotekets
enlnihall._ Utst?illningen orrtattaale hitrdvavda mattoi, lactmatrillaa tra_
och metallarbeten. Föremålen var sammanstiillda av AROS-Import. öesutom
hade inlånats en del föremål från privata samlare. Etnografiska Museet i
Stockholm garånterade fiiremålens ursprung och iikthät. Utstiillningen
samlade stor publik. Vid invigningen deltög ftiieträdare för kornrnunala myn_
digheter och representanter från den Nordvietnamesiska ambassaden.

"Höstsamling 70" den årligen återkonmånde konstutstiillning€n på biblio_



teket blev åter en zucci. Skånska och Västwenska konstnärer var inbjudna ått
deltaga i utsfiillningen som visade 90 nummer av 18 konstnairer.

För sammansl?illningen av konsten svarade konstndrema Åke Jönsson och
Thure Thöm och hiingningen giorile museiintendent L G Kindström. Minst
3000 besokare kunde riiknas in under utstiillningstiden, 16 okt. - I nov. Till
detta bi&og s:ikerligen att stadsteatem "plockade" in pjäsen "Mat-hissen"
under samrna tid. Ett affangemang som gav både teater och utstaillnings-
besitkare dubb€lt utbyte. Övriga arangemang under utstdllningen yar en
konsert ay "Blåskvintett-65" samt en föreläsning av Konsulent Bengt Pålsson

betitlad Konst- Kultur- Samhälle.

Medarrangörer Skånes konstförening, Stadsbiblioteket och TBV.

Tillsammans med Stadsbiblioteket ordnaales en separatutståillning av Eric

Cederbergs nya måleri under tiden 3-18 feb. För fuingningen av konsten

warade L G Kinalström och konstntuen sjiilv var vaird under utsttillningstiden.
Även uniler denna utstiillning kunde besökama få del av en teaterpjäs nämli-
gen Strindbergs "Paria". För vemissag€konseden warade en trio or Capella

Lmdensis. lftstiillningen besdktes av ca. 2000 personer.

hesfotoutstiillningen "Årets bild" visades under titlen 24 feb. - 13 mars'

Omfattningen blev i år stöne lin någonsin 14 fotografer stiillde upp med 60

bilder. Fö; hiingningen warade intendent L G Kindström som också ingick i
juryn tillsamrnans med red. Alf Mattesson och civiling. Sten Veige.

Den höga kvalit 6n på bildmaterialet gav juryn stora wårigheter att utse tuets

bilil varför även ett andra pris fick delas ut for att någorlunda tillfredsst?illa

rättvisekraven. Första pris tilldelades Gtista Krooks bild "D€t skal böjas i tid"
anclra pris fick Greger Beck-Iarsen fitr sin bild "Negerbröllop" . Hederspriset

eick till Jan Aldosson ör bilden "Törst"' I publikens tipstävlan hade Giiran
Thylen lyckan med sig och fick som vinst en litogafi av Geo Wide'

En mindre konstutstiillning av verk från Konstfr?imjandet har visats på

bostadsområdet Niirlunda. För sammanstiillning och hiingning warade avdel'

ningens egen personal.

Skairmutstiillningen "Vi kallar dom U'liinder" har visats vid olika möten dår

intemationella ämnen behåndlats.

TEATERARRANGEMANG

Som tidigare år har ABF i samarbete med Stadsteatem och Staalsbiblioteket
warat lijr verksamheten på biblioteksscenen. Följande pjäser har spelats:

"Krig, Kvinnor, Kapital" Av Ins-IJvi Laestadius, "Mathissen" av llarold
Pinter, "Kropp" av Bengi Ahlfors, "Paria" av August Stdndberg, "Ett frieri"
av Anton Tjechov samt "Flotten" av Kent Andersson.

Flera av desa pjiiser har sp€lats som öreningsteater och bl.a. visats för
pensioniirer i extra arangernang.

Avdelningen har haft helabonnernang pö Stadsteatems samtliga pjäser under
slisongen. Utöver dessa abonnernang har extra sådana ordnats för pensionärer.

För SSU Unik har samtal i anslutning till en del av piäsema a{rangerats. Vid
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dessa samtal har teaterns ledning och anstiillda viilvilligt stlillt sig till födogan-
de.

Tillsammans med Skådebanan har teaterresor till Malmö anordnats, huvud-

delen av deltagarna på desa resor har vadt pensionärer.

I samband med jubileumweckan arrangerades en kortpjäskviill på biblioteket-
ABF:s Teaterstudio och Studioteatem i Malmö medverkade vid detta tillfiille.
Avdelningens teaterstudio har under hösten omorganiserats, cirkelledama har

biltlat en egen teatergrupp under narmet "Teater Obs" som inte har något

samband med ABFs teate$tudio.

Teate$tudion har varit anlitad av olika organisationer inom och utom staden

och spelet "Om Palme ville go" har vid dessa tillfiillen rönt mycket stor
uppskattning.

I samarbete med bibliotekets bam och ungdomsavclelning har bedrivits teater-

lek under Walborg Kiillströms ledning.

PENSIONÄRSYERKSAMHETEN

Som tidigare om fuen har landskapstriiffama på biblioteket sar at många

deltagare. I fu har Upplancl och Miilaredalen studerats' Dessa studier har av-

slutati med en resa till Ramnås varifrån utflykter med stuöebesök giordes.

Även våra filmtriiffar har rönt stort intresse blanal pensioniirerna, ca. 200 har

tleltagit på triiffama som anordnas dels på staclsbiblioteket dels på Asylen ör
aktningsvatdå ålderstigna och Niirlunda. Gruppverksamheten bland pensio
n?aernä har varit mycket god. Utöver den c€ntrala verksarnheten hfl många

aktiviteter i ytterområdena förekommit.

De nya ämnena "Att leva som pensiontu" och "Konsumentdebafr70lTl" h^t
sadät ett femtiotal deltagare. Konsthantverks och hobbyiimnena mosaik,

täslöjd, hålmarbete, keramik, konstsömnad, näveNöm och vävning har som

vanligt varit uppsakattade. Litteraturcirkeln har i år stutlerat Fogelströms

"Minns Du alen ståd".

Sång och musik samt teaterstudier hff också fuffft stort intress€ blard Pen-
sion:irema. Som ett ex. på detta kan niirmas att staden hff inte min&e iin tre
pensionitskörer.

Även i den reguljiira cirkelverksamheten har pensioniirerna flitigt deltagit, ö
till halv deltagareavgift.

Teaterintesset bland pensioniterna iir stof, vid teåterabonnemangen har ett
hundratal platser per piåis alviints av denna grupp. Även teaterresor till Malmö

har företagits.

Under årct har pensionitsföreningamas arrangenang genomförts med god

hiiilp av des egla stualieorganisatörer, Rut Persson Hbg, Giista Johfftsson
Eskilsminne, Karl Andersson Nord-öter, Bengt B€rgman Kattarp, Axel Levall

Mörarp samt Axel Nilsson ödåkra.

ITANDIKAPPVERI$AMIIETBN

I samarbete med cle synskadades fritidsklubb, $mdsglimten' har unaler fuet

anordnats studiecirklar i punlrtskrift, maskinskivning, engelska, formgivning
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och Konsumentdebatt-7 I . Dessutom arangerades en besöksserie om 6 kviillar
på Domus diir olika varugrupper demonstrerades av föreståndare och personal

vid de olika avdelningarna. Besöksserien samlade ett 25-tal synskarlade. I
Sundsglimtens mötesverksamhet har ABF-funktioniirer medverkat rned infor-
mation om studier, d€n nya valförordningen och konsumentfrågor. Avdel-
ningen hff svarat för trånsportema till och från studiecirkelverksamheten som
gått under clagtid.

Tillsammans med DHR:s lokalavdelning har gnrppverksamhet be&ivits i
iimnena "fiirg och form" och hemkunskap. Tack vare HSB:s storartade jubi
leumsgåva, en handikapputrustad lokal med kök, har de rörelsehin<lrade nu
tilgång til en lokal för även rullstolsbundna deltagare. Bror Westergren och
Inga-Britt Andersson bar varit ledare för gruptrxerksamheten.

I ABF:S teater- och konsertverksamhet har DHR:s medlemmar deltagit mot
starkt reduc€rade avgifter-

För anhöriga till hörselskadade och andra intresserade, har anordnats kurser i
teckenspdk. Ledare och instruktörer för denna verksamhet har varit dövtol-
kama Eva Sjögren och Signe Pe$son.

VERKSAMHET VID VÅRDINRÄTTNINGAR

I den nyiffedda handikapplokalen vid Plalteringsvägen har verksar reten för
psykiskt utvecklingsstörda omfattat orienteringskurser av skilda dag såsom

hemkunskap, pengar och ekonomi, tidmiitning och praktiskt skapande. Vid
vfudhenrrrrct Nyhem har dessutom pågått ve*samlret i målning och rytmisk
gymnastik. Drygt 50 utvecklingsstörda har deltagit i ovaffiiirnnda verksamhet.
Sex ledare har warat fiir rmdervisningen. Desa har tillsammaas med vård-
personal vid Nyhem studerat kursen "Triiningsprogram för uwecklings'
störda".

Frititlsverksamheten fiir patientema vid S:ta Maria qiukhus har under året

omfattat ctukelyerksamlEt i iirnnena Blockflöjt, Sång och rytrnik, Porslins-
målning Teckning Engelska, Samhiillskunskap, Finn Din stil, Hemkunskap,
Maskinskrivning Skapande lek, Fiirg och form och Folklig dans. Vissa av

avdelningens kulturprogram har visats fijr patientema i sjukhusets festsal.

STATSBIDRAG

Till studiecirklama och fritidsgrupperna har avdelningen uppbudt tillsammaa
konor 881.228:25 i statliga bidrag.

KOMMT'NALA BIDRAG

I kommunala bitlrag har avdelningen under året erhållit kronor 424.542i
enligt giillande kommunala bidragsnormer. För somfirarserien "Alltid på en
torsdag" kronor 5.500i samt för konstutståillningen "Höstsarnling .70" ko
nor 2.500i.

öYRIGAANSLAG

Från skikla företag och organisationer i staclen har avdelningen erhållit bitlrag
om tillsammans kronor I1.561:57. För vrirdefullt ekonomiskt bistånd uttalar
avdelningen sitt varma tack.
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ANSLUTNA ORGANISAIIONER

Till ABFs helsingborgsavclelning ih 30 fackliga, 10 politiska,6 kooperativa,5
han<likapp- och 3 pensionärsorganisationer anslutna. Härutöver är 17 olika
ideella förening andutna. Medlemsorganisationerna har under verksar rcts-
tuet tillsammans erlagt 50.053:24 i stadgeenliga medlemsavgifter.

SLUTORI)

Uncler det gångna verksamhetsåret har avdelningen awerkat sitt första halv-
sekel. Denna historiska hiindelse lir emellertid inte den enda som &abbat
folkbiltlningsarbetet. Äret har nånrligen också inneburit att anslagen till
wxenutbildningen väs€ntligt örbåttats. Detta har i hög grad rynnat vtua
stora medlemsorganisationem medlemmar. Samhiillskunskap, matemåtik och
engelska har, genom desa fiirmånligare villkor, fått störe omfattning iin
någonsin tidigarc. Språkverksamheten hal utökats med nåitmare 45% och den
samhiillwetenskapliga åtmesgruppen kunde nåta nog hålla oföriin&ad omfatt-
ning jämfttrt med fiolåret, trots det årets speciella cirkelverksamhet i "Dtt
Val-70" som omfattade drygt 80 cnkhr. Den estetiska verksamheten har viil
hiivdat sin stiillning även orn vissa förskjutningar inom ämnesgruppen kunnat
noteras. Genom nya griinsdragningsbestiimmelser för bilclrrings- och utbild-
ningsverksrfieten har en del åimnen, som s€dvanligen hiinföres till "Praktiska
och elementära itnnen", bortfallit.

Kurser, konferenser och föreläsringar har haft ökad omfattning och den utåt-
riktade kulturclla verksamheten kan notera motwarande utvecHing.

Till våra medlemsorganisationer, studieorganisatörer och cirkelledare uttalar
vi ett varmt tack för det gångna årets hängivna arbetsinsatser.

Styrelsen vill till sist uttrycka ett uppriktigt tack till kommulens styrelse,
fiiretag och viinorganisationer Iiir alen förståelse och uppskattning som dessa,
genom sitt ekonomiska stö4 visat ABF-avdelningen i Helsingborgs Kommun.

Helsingborg i rmj 1971

la*Erik Lrson Stig Fledrixon
Anna Fasth Erik Gustsvsson
Iofutfohansson Lennotlarsson

Lennort Ebbersten
AllanSttum
O e Borg/

Giista Hiibinette



EKONOMISK BERÄfiELSE FöR I
under tider I maj I

AVDELNINGENS STÄLLNING I

SKULDER

Kiillskatt . .......33.63700
Restskatt . .......4.502:00
Div.kreditorer ............. -............. ....12.353:N
Viirdeminskning Magnarp ...... . . . . . . .34.125:0O
Jubileumsfonden ...4.370:00
Magnarpslotted ..16.172t3O
Stipendiefond ....... 10000

Kronor 105.259:30

Kostnader

,i

VINST- och

Avskrivning inventarier . . . . . ..53.160:42
Avskrivning fakturor . . . . . . . .2.227:60
Liiner o awoden ..233.858:24
Sociala avgifter . .44.39995
Resor o traktåmenten ..... ...3.244:60
hopagandakostnader ...... ..41.696:88
Expeditionskostnarler . . . . . . . . . . . . . . . .32.163135
Lokalkostnader . . .137.87490
Studiecirklama ...992.510:88
Annan biklningwerksamhet . .108.063:61
Övrigverksamhet ..52.871:63
Invandrar-service ..20.298:'2.A
Organisationskostnader ..... ...8.734:68
Divers€ kostnad€r .37.824:24

Kronor 1.768.928:28

TILLGÅNGAR AVDELNINGENS STÄLLMNG

Kassa..... ........ 1.245:39
Postgiro . .2.434:30 

^\Bankgtuo . .2.688:15
Sv. Kreditbank ...... 140:91
övriga banker .......2.658:76
Dverse debitorer ..15.280:19
lvlaparp . . . . . . . . .58.500:00
Aktier o arrdelar .....660.00
lnventarid . .. -.. -. -. . l:00
Kapitalunderskott ..-.29.175:3O

Kronor ll2-784o,O

Atr



ABF :s HELSINGBORGSAVDELMNG

1970 - 30 april 1971

PER DEN I MÄ' T97O

TII,LCÅNGAR

Kassa .... .......4.198:28
Fostgiro ... ......5.543:&
Bankgiro. ....,.16.717:M

- 
Sv. Kreditbank ...... 13200

f \ Ov. Banlrcr ......2.502:45
Div. debitorer ....16"025:50
A B Fs studieork :. 895:00
Magnarp . ......58.500:00
Aktier o andelar ....56000

,  lnventarier ........... l:00' Kapitalunderskott . . . .........134.39
FöRLUSTKONTO Kronor 105.259:30

INTÄKTER

Statsbidrag ......881.22g:Zs
Kommunala bidrag ........424.542ffi
övriga anslag .....19.561:57Medlemsavgifter . .50.053.24
Deltagareav& oförnl rnatr. .. . .. . . . . . .277.991:90
Deltagareavg. fr. an. bildningwerk ... . .73.977:4OInvandrar-service ....3,543:50lntåikt$äntor ......6.645:51tt.inbet.. ........2.354:@
Årets fiirlust ......2g.c/;0f1

{a191-:Jg!:Zq?g
rr

PER DEN 30 APRIL I97T

n sKr.lr.DER

kel. skatt .....48.090{0
Rest skatt .......... ....,..5.15100
Våirdeminskning Magnårp ...... ..,...34.12500
Jubileumdonden . .14.37825
Irtteri Magnarp . .11.039:75

Kronor 112.78!.ffi



Revisoremas utlltmde

Undertecknade revisorer, vilka granskat ABFs helsingborgsav&lnings riiken-

skaper, har funnit desa rätt och viil förda, alla poster styftta med veder-

börliga verifikationer samt i överensstärnfl€lse rrd protokoll, vilka vi tagit
del av.
Derr konta[ta kassan, bankhan<lingar och postgiro har kontrollerats utån

anmii*ningar.

Vi fiireslår därför att styr€ls€n beviljås ansv"a$frihet fttr den tid revisionen

omfattår.

Iblsingborg i maj 1971.

Bertil Pettersson WilliamJohnsson tlarry Nordqwist

K-G Schunracher .-
Av tlelsingborgs kommunrevision utsedd rwisor.

a

^t




