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Om oss, -  en kort historia om vår förening SPF Farsta 
 
Ett antal medlemmar i pensionärsföreningen i Tallkrogen bildade den 19 september 1984 en 
pensionärsförening i Farsta. De antog lokala stadgar, valde en styrelse och antog namnet SFRF Farsta, 
Sveriges Folkpensionärers Riksförbund Farsta.   
 
1984  vann Herreys i melodifestivalen i Luxemburg med Diggi-loo-diggy ley och bensinen kostade 3.70 kr per 
liter. 
 
SFRF Farsta blev snabbt 100 medlemmar och föreningen genomförde möten, månadsträffar och resor. 
Redan 1985 anmälde sig 20-30 medlemmar till varje resa. På den tiden höll föreningen  till  i Farsta 
Forum som ligger intill biblioteket i Farsta centrum. Julavslutningen firades på Farsta Gård med över 
50 medlemmar. När aktiviteterna ökade i Farsta minskade de i Tallkrogen och den föreningen upphörde 
så småningom. 
 
1985  avled Tage Erlander och Tage Danielsson. Samma år drog Myntverket in femöringen och tjugofemöringen 
från marknaden.  
 
Genom ett kongressbeslut 1986 bytte hela SPRF namn till SPF  - Sveriges Pensionärsförbund och då 
uppstod namnet SPF Farsta.   
 
1986 mördades Olof Palme och musikalen Chess hade premiär i London.  
 
Under de kommande åren ökade antalet medlemmar snabbt till över 500 och 1991 beslöts därför att 
dela föreningen och då bildades SPF Sköndal/Hökarängen.  
 
1991 vann Carola melodifestivalen i Rom med ”Fångad av en stormvind”.  TV4 börjar sända och vi fick 10 kr-
myntet samtidigt som tioöringen försvann. 
 
De olika mötena och arrangemangen forsatte och vi har haft våra månadsträffar i Hökarängssalen hos 
Kyrkan i Hökarängen sedan 1994. Allt eftersom föreningen växte ökade behovet av en fast expedition 
och 1995 flyttade vi in i de nuvarande lokalerna på Torsbygatan 38 i Farsta där en stor del av vår 
verksamhet numera sker.    
 
1995  sålde Mona Sahlins Toblerone-affär slut på kvällstidningsupplagorna och hon avgick ur regeringen som 
vice statsminister och ställde sin plats som riksdagsledamot till förfogande. Musikalen Kristina från Duvemåla 
hade premiär i Malmö.  
 
Namnbytet till SPF Seniorerna togs på kongressen 2014. Detta genomfördes successivt i föreningarna 
under året. Fr.o.m. 2015 heter vår förening SPF Seniorerna Farsta. 
 
Här i Farsta är vi numera ca 600 medlemmar. Vi har funktionärer och representanter i flera olika 
instanser där vi kan påverka exempelvis Stadsdelsnämnden via Pensionärsrådet, Brottsförebyggande 
rådet och Farsta Föreningsråd.   
 
Nyheter om föreningen samt information om resor och aktiviteter finns beskrivna i vår medlemstidning 
Bulletinen som kommer ut fyra gånger om året. 
 


